1

UNIVERSITETET I OSLO
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Eksamen i:
Eksamensdag:
Tid for eksamen:
Oppgavesettet er på 3 sider
Vedlegg:
Tillatte hjelpemidler:

AST1010 – den kosmiske reisen
Onsdag 19 november 2008
kl. 09.00 (3 timer)
Ingen
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. Det er blitt påstått at bildet i figuren nedenfor (fig. 1) viser en solnedgang på
nordpolen samtidig som månefasen er nymåne. Angi minst en og gjerne flere
grunner for at dette ikke er riktig eller sannsynlig.

Figur 1. Solnedgang på nordpolen? Eller noe helt annet?
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2. Hva forstår vi med en spektrallinje? Ta utgangspunkt i Bohrs modell for
atomer og forklar hvordan spektrallinjene blir dannet. Hvordan kan vi bruke
spektrallinjene til å fastlegge hvilke grunnstoffer som finnes i sola og i andre
stjerner? Hvilket grunnstoff har vi mest av på sola?
3. Hva er platetektonikk og hvordan fornyer den jordskorpa? Fornyes
planetskorpene på Venus og Mars og hvis så er tilfelle hvordan skjer det? Det
er greit å svare kortfattet på spørsmålet uten mange detaljer.
4. Gi en kort beskrivelse av den indre oppbygningen av Jupiter og Saturn. Er
Uranus og Neptun bygget opp på samme måten?
5. Planeten Saturn er kanskje best kjent for sitt flotte system av ringer som er
vist skjematisk i figur 2. Hva består ringene av? Vi ser at vi har mange
åpninger i ringsystemet. Den største av disse åpningene kalles Cassinigapet
(Cassini Division). Hvordan forklarer vi at vi ikke har ringmateriale i
Cassinigapet?

Fig. 2. Skjematisk bilde av Saturns ringsystem.

6. Beskriv kort de ulike delene av en komet. Har kometene ubegrenset lang
levetid? Den europeiske romsonden Rosetta er på vei mot kometen
67P/Churyumov-Gerasimenko og vil gå inn bane rundt kometkjernen fra 2014.
Hvorfor tror du at astronomene er så interessert i å studere kometer?

3

7. Hvordan dannes energien som sola og stjernene stråler ut? Gi en kortfattet
beskrivelse uten å gå i detalj om prosessene.
8. Skisser Hertzsprung-Russell diagrammet så nøyaktig som du kan. Tegn opp
og sett betegnelser på alle fire aksene. Tegn inn hovedserien, hvor vi finner
90% av alle stjerner og plasser sola på riktig sted i diagrammet. Angi også hvor
vi finner kjempestjerner, superkjemper og hvite dvergstjerner. Hvorfor ligger
nesten alle stjerner på hovedserien?
9. Rommet mellom stjernene er fylt av gass og støv i form av skyer eller tåker.
En type av tåker kalles mørke tåker (dark nebulae) eller kjempestore
molekylskyer (giant molecular clouds). Hva består de av? Hvordan observeres
slike mørke skyer? Hvilken rolle spiller de for dannelse av stjerner
10. Hva er cepheider, og hvordan kan de brukes til å bestemme avstander
universet?
11. Hva er en supernova av type Ia?
12. Hvilken rolle spiller nøytrinoer i en supernova av type II? Hvor kommer
disse nøytrinoene fra?
13. Hvorfor mener vi at det finnes mørk materie i galakser?
14. Hva er en radiogalakse? (Tegn gjerne figur.) Hva er en kvasar?
15. Forklar hvordan universets utvidelse gjør at vi får en Doppler-liknende
rødforskyvning av lyset fra fjerne galakser.
16. Hvor gammelt (omtrent) er universet i dag? Hva er sammenhengen
mellom universets alder og Hubblekonstanten H0?

