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UNIVERSITETET I OSLO
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Eksamen i:
AST1010 – den kosmiske reisen
Eksamensdag:
4 mai 2006
Tidspunkt for eksamen: kl 09.00 (3 timer)
Oppgavesettet er på 4 sider
Vedlegg:
Ingen
Tillatte hjelpemidler:
Ingen
Kontroller at oppgavesettet er komplett
før du begynner å besvare spørsmålene.
Det anbefales å gi korte svar på hvert spørsmål, men å svare på
så mange av spørsmålene som mulig. Hvert spørsmål teller likt
ved bedømmelsen, men det legges vekt på at besvarelsen demonstrerer en viss kunnskapsbredde.
1. Enheter for avstander i universet: Hva forstår vi med en astronomisk enhet og hvordan defineres en parsec? Hvilke avstander er
det vi måler eller angir i henholdsvis astronomiske enheter og
parsec?
2. I løpet av året ser vi at planetene som ligger lenger borte fra
sola enn jorda, synes å gå fra vest mot øst i sine baner mellom
stjernene. Men omtrent med ett års mellomrom stopper de opp
og går i motsatt retning i 1-2 måneder (se Figur 1 på neste side).
Hvordan forklarer vi denne retrograde bevegelsen? Tegn gjerne
en skisse.
3. Hvorfor består planetene nærmest sola, Merkur, Venus, jorda
og Mars for det meste av steinmineraler og jern, mens vi har forholdsvis mye mindre av slike grunnstoffer i planeter og måner
lenger borte fra sola?

2

Figur 1. Retrograd bevegelse for Mars høsten 1991. Vi ser den retrograde løkken som planeten går i mellom 1. august og 1. oktober. (Figur
til oppgave 2.)

4. Hvordan forklarer vi at månen har 30000 kratre etter meteornedslag med diameter større enn 1 kilometer mens jorda har
høyst et par hundre kratre som er så store, selv om jordoverflata
er nesten 14 ganger større enn månens overflate?
5. Beskriv kort forholdene og lagdelingen i det indre av Jupiter og
Saturn. (Disse to planetene kan betraktes som like for vårt formål.)
6. Den indre strukturen i Uranus og Neptun er noe forskjellig fra
strukturen i Jupiter og Saturn. Hva går forskjellene ut på?
7. Lagene i og over solas overflate har navn som kromosfære,
transisjonslag, fotosfære og korona. De representerer en lagdeling i solatmosfæren. Hvordan ligger lagene i forhold til hverandre i høyde i solatmosfæren? Hva er den omtrentlige temperaturen
i de ulike lagene? Tegn gjerne en figur som viser temperaturens
gang med høyden og merk av hvor vi finner de ulike lagene.
8. Hvordan måler vi massen til stjerner? (Hint: husk Kepler 3dje lov
i Newtons utforming.)
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9. Hva er en planetarisk tåke?
10. Svært massive stjerner med mer enn 11 solmasser i utgangspunktet, utvikler full skallbrenning i det indre i sin avsluttende
livsfase før de eksploderer som supernovaer av type II. Forklar
kort uten mange detaljer hva full skallbrenning består av. Hvordan utløses supernova eksplosjonen som avslutter stjernens liv?
11. Hva er en pulsar?
12. Hvorfor tror vi at det finnes et sort hull med omlag 4 million
solmasser i sentrum av Melkeveien?
13. Gravitasjonslinsing (gravitational lensing): Lyset fra en kompakt, men sterk lyskilde langt borte, for eksempel en kvasar, kan
bli avbøyd dersom det passerer nær en galakse eller galaksehop
som ligger mellom oss og kvasaren. Vi får en avbildning av kvasaren i flere forskjellige retninger. Et eksempel er det så kalte Einsteinkorset, hvor lyset blir avbøyd av galaksen midt i korset og vi
ser 4 bilder av samme kvasar. Hvorfor skjer denne avbøyningen?
Hva forteller avbøyning om massen til galaksen i forgrunnen?

Figur 2. Gravitasjonslinsing – det så kalte Einsteinkorset. Vi får fire bilder
av en kvasar langt borte. Galaksen som lager avbøyningen ser vi svakt i
midten av korset. De to bildene er tatt med tre års mellomrom.
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14. Avstandsstigen: Beskriv kort 2 av de ulike metodene til å måle
avstander til stjerner og galakser.

Figur 3. Avstandsstigen. Figuren angir flere forskjellige metoder for avstandsmåling og deres anvendelsesområder.

15. Hva er den kosmiske mikrobølgestrålingen (cosmic microwave
radiation)? Hva forteller den om universets opprinnelse?
16. Umiddelbart etter at universet ble til, mellom 10-35 sekund og
10-33 sekund etter Big Bang, utvidet det seg enormt, med en faktor
1050. Denne raske utvidelsen kaller vi inflasjonsepoken. Hvordan
forklarer inflasjonen at universet på en stor skala er homogent og
isotropt?

