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Eksamensoppgaver AST1010 våren 2008 med forslag til fasitsvar.
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.
Merk at svarene angitt i fasit er svært fyldige. Det er ikke nødvendig å svare så
omfattende for å få god karakter. Man må ta hensyn til hvor omfattende et typisk svar
kan være dersom kandidaten skal kunne rekke over å svare på alle spørsmål i løpet av
eksamenstiden.
1. Hva forstår vi med jordaksens presesjon? Hva er årsaken til presesjonen?
Forslag til svar: Jordaksen står ikke fast i rommet, men dreier langsomt i en
kjegleformet bevegelse. Himmelpolene beveger seg i en sirkel rundt ekliptikkpolen
med en radius på ca 23 grader. En full omdreining tar 25600 år.
2. Beskriv kort Dopplereffekten. Hva kan den brukes til i astronomien?
Forslag til svar: Når en lyskilde beveger seg mot oss eller bort fra oss endres
bølgelenden for lyset vi mottar fra den. Er bevegelsen mot oss blir bølgelengdene litt
kortere, lyset blir ”blåere”. For bevegelse bort fra oss strekkes bølgene ut og lyser blir
litt ”rødere”. Ved å måle den nøyaktige bølgelengden av en spektrallinje og finne ut
om den er endret fra den bølgelengden som sendes ut når kilden er i ro kan vi derfor
finne hastigheten til den kroppen som sender ut lyset. (Formel: v = Δλ/λ c, hvor v er
hastigheten i synslinjens retning, λ er bølgelengden for spektrallinjen og Δλ er
endringen i bølgelengden, mens c er lyshastighetene i vakuum.) Spesifikke eksempler
på bruk av Dopplereffekten er:
a) målinger av hastigheten til dobbeltstjerner i bane rundt hverandre som vi kan
bruke til å bestemme stjerners masse,
b) stjerners hastighet baner i galaksen, hastigheter for galakser i en galaksehop som
er brukt til å påvise mørk materie
c) hastigheten av gassen i stjerneatmosfærer, som gir innsyn i fysiske tilstander
både i overflatelagene og i det indre av stjernen (helioseismologi),
d) påvisning av planeter rundt stjerner fordi de vipper ”stjernen” fram og tilbake.
Dette er et langt svar og en A kan godt gis for noe som ikke er så omfattende. Det er
viktig at den første del av svaret er med og et pluss om det gjøres oppmerksom på at
det bare er hastigheter langs synslinjen som gir Dopplereffekt og kan måles på denne
måten. Eventuelt kan et eksempel styrke svaret.
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3. Hva forstår vi med en stjernes parallaksebevegelse? Hvordan måler vi avstanden
til en stjerne ved hjelp av parallaksen?
Parallaksebevegelse består i at en stjerne forholdsvis nær i løpet av året synes å
bevege seg en liten vinkel på himmelen i forhold til stjerner langt borte. Dette skyldes
at vårt ståsted endres når jorda går i bane rundt sola. Parallaksevinkelen α vil være lik
forholdet mellom avstanden mellom jord og sol, d (= 1AU) og avstanden til stjerna,
D, som da kan settes som D = d/α, hvor α er den målte vinkelen og d er lik 1 AU
eller 150 million kilometer. Selv for de nærmeste stjernene er parallaksevinklene
små, under 1 buesekund eller 1/206000 radianer. Metoden har derfor sine
begrensinger.
Igjen et fyldig svar, men jeg er sikker på at studentene greier å introdusere momenter
jeg ikke har tenkt på.... En figur er fint om man kan ta med.
4. Forklar med få ord sammenhengen mellom utstrålingen fra et varmt legeme og
dets temperatur. Hvordan endres intensiteten og fargen til et legeme når temperaturen
øker? Hvordan kan fargen av en stjerne brukes til å anslå temperaturen på overflaten?
Når temperaturen til et legemer øker vil den totale strålingen øke kraftig samtidig
som bølgelengden for den sterkeste intensiteten blir kortere. [Her er det positivet med
Stefan’s og Wien’s lover: E = σT4 og λmax = c/T, især den siste.] Den siste effekten
gjør at stjernene ser blåere ut når temperaturen øker. Kjølige stjerner er røde, middels
varme stjerner som sola (T ≈ 6000 K) er gul-hvite og varme stjerner er blå.
5. Planetene i solsystemet deles gjerne inn i to grupper: a) indre eller jordlignende
planeter, og b) ytre planeter som også kalles gasskjemper eller Jupiterlignende
planeter. Karakteriser forskjellene mellom de to gruppene av planeter når det gjelder
deres totale masser og midlere tettheter. Hva sier forskjellene i tetthet om mengdene
av henholdsvis tunge grunnstoffer, som jern og silisium, og lette grunnstoffer som
hydrogen og helium, i de to gruppene av planeter?
Et unødig detaljert svar er: De indre planetene har masser fra 0.055 til 1 jordmasse og
middeltettheter fra 3.9 til 5.5 g cm-3. Jorda er den største, tetteste og mest massive,
men alle planetene er sammenlignbare. Gasskjempene rangerer fra 317 jordmasser
for Jupiter til 14.5 jordmasser for Uranus. Tettheter er henholdsvis 0.7 og 1.3 g cm-3
for Saturn og Jupiter og rundt 1.5 g cm-3 for Uranus og Neptun.
Et tilstrekkelig svar er: De indre planetene har masser fra 1 jordmasse og nedover,
mens de ytre planetene rangsjerer fra 15 til mer enn 300 jordmasser. Videre at de
indre plantene har tettheter rund 5 g cm-3 mens verdien for de ytre planeten ligger
rundt 1 5 g cm-3. Tetthetene viser at de indre planetene består av steinmaterialer og
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jern, mens de ytre plantene i hovedsak består av hydrogen og helium, de to letteste
grunnstoffene, samt for Uranus og Neptun også vesentlige mengder (komprimert)
vann.
6. Hvordan tror vi i dag at vår måne ble dannet? Gi en kort beskrivelse.
Man regner med at månen ble dannet da den meget unge jorden kolliderte med en
himmelkropp på størrelse med planeten Mars, med omlag 0.1 jordmasse. En så vidt
kraftig kollisjon var nødvendig for å løfte en månemasse opp over Roche grensen slik
at den der kunne kondensere til vår måne. Vi har forlatt teorier om at månen ble
avsnørt fra en jord som roterte meget hurtig, eller ble dannet fra det som ble til overs
fra jordas dannelse og som befant seg utenfor Roche grensen.
7. På overflaten av Venus finner vi kratre etter meteornedslag. Ca. 1000 av disse
kratrene er større enn 1 km i diameter. Dette er betydelig færre enn på månen eller
Merkur. Kratrene er videre spredt jevnt ut over hele overflaten. Ingen områder har
særlig høy eller lav tetthet av kratre ut over det en skulle vente fra en tilfeldig
fordeling. Hva forteller dette om alderen av overflaten på Venus? Hva forteller det
om hvordan overflaten er dannet?
Få kratre på Venus tyder på at overflaten ikke er spesielt gammel, kanskje 400
millioner år, mot 3-4 milliarder år for overflatene på månen og Merkur. At kratrene er
jevnt spredt ut over hele overflaten indikerer at hele overflaten er dannet samtidig – at
ingen deler er vesentlig eldre/yngre enn andre deler. En nydannelse av Venus
overflate for 400 million år siden.
8. Planeten Mars kan en gang i fortiden hatt store mengder flytende vann. Hva får oss
til å tro dette? I dag er Marsoverflaten helt tørr. Hvor kan vannet ha blitt av? Kan
flytende vann eksistere på overflaten av Mars i dag?
Forslag til svar: Vi ser tydelige spor etter flomsletter og bekke- og elveleier på
overflaten av Mars, hvor det kan ha rent vann ikke bare en gang men mange ganger.
Noen av (de mindre) flomkanalene kan være laget nokså nylig. De store uttørkede
elveleiene er tildels gamle. Vanne kan ha fordampet til verdensrommet (Mars holder
ikke på vannet sitt) eller det befinner seg som permafrost under bakken. Flytende
vann kan neppe eksistere lenge på Mars overflate i dag på grunn av lav temperatur
<T> ≈ –55 C og lavt trykke, 0.06 bar. De store elevene i fortiden tyder på at
temperatur og atmosfæretrykk på Mars en gan var høyere enn i dag.
9. Kometer har to typer haler: a) en ionehale som består av ladede partikler,
elektroner og ioner, og b) gass- og støvhaler med nøytrale atomer, molekyler og
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støvpartikler. Hvorfor utvikler kometene sine haler først når de kommer nær sola?
Hvorfor peker halene alltid vekk fra sola? Hvorfor peker ionehalen mer radielt (rett)
bort fra sola enn den krumme gasshalen fra nøytral gass og støv?
Halene er gass og støv som fordamper fra kometens kjerne (nucleus). Først når
kometen kommer nær sola (innenfor 5AU) blir kjernen blir varm nok til at
fordampingen starter. Ionehalen som består av elektroner og ladede atomer og
molekyler (ioner) vekselvirker med den ladede solvinden og siden de elektrostatiske
kreftene er effektive båses ionehalen med solvinden, dvs. radielt ut fra sola. De
nøytrale partiklene (atomer, molekyle og støv) påvirkes av kollisjoner med fotoner
fra solstrålingen. Denne vekselvirkingen er ikke så effektiv, men sterk nok til at også
den/de nøytrale halen(e) blåses bort fra sola.

Figur 1. Komet Hyakutake i mai 1996. Den blå ionehalen peker rett
bort fra sola mens den bredere gass og støvhalen er litt krummet.

10. Figuren viser granulasjonen i solas fotosfære. Hva er granulasjonen? Hvorfor
lyser granulene sterkere enn områdene mellom dem?

Figur 2. Solar granulasjon. Lyse granuler atskilt av mørke bånd.
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Granulasjonen markerer toppen av solas konveksjonslag. Solas fotosfære er
konvektivt stabil, men det vi ser er over-shoot av konveksjonen dypere nede. I de lyse
granulene strømmer varmere gass opp, transporteres ut til siden og strømmer så ned i
de mørkere mellomrommene mellom granulene. Granulene er derfor lyses fordi
gassen er varmere enn i de nedover strømmende mellomrommene.

11. Magnitude er et mål på hvor sterkt stjernene lyser. Hva forstår vi med
tilsynelatende (apparent) magnitude eller størrelsesklasse, og absolutt magnitude?
Stjernene Sirius og Betelgeuse har tilsynelatende magnituder –1.45 og +0.8 og
absolutte magnituder +1.41 og – 6.0. Hvilken stjerne ser for oss ut til å lyse sterkest?
Hvilken av de to stjernene ligger lengst borte fra oss?
Tilsynelatende magnitude er et mål på hvor sterkt en stjerne synes å lyse. Den er et
logaritmiske mål på intensitet. De sterkeste stjernene har magnitude ≈ – 1 til +1. Des
svakest stjernene vi kan se har magnitude +6, de svakeste vi kan måle med Hubble
teleskopet har magnitude +30. Absolutt magnitude angir den virkelige lysstyrken for
en stjerne og defineres som den tilsynelatende magnituden den vill hatt dersom den
var i en avstand på 10 parsec.

12. Hvordan kan vi benytte dobbeltstjerner til å finne massen til stjerner? (Hint:
Keplers 3dje lov i Newtons versjon.)
Vi kan observere middelavstanden mellom stjernene, a, og perioden for omløpet, den
tiden de bruker på å gå i bane rundt hverandre, P. Keplers 3dje lov kan da anvendes i
Newtons form:
M1 + M2 = a3/P2.
Kan vi videre finne tyngdepunktet for systemet slik at den relative avstanden fra
tyngdepunktet for hver av stjernene er kjent, så finner vi forholdet mellom massene
og kan lett utlede massen for hver av de to stjernene. Dette er den eneste måten man
har til å finne stjernemasser.

13. Hva forstår vi med henholdsvis røde, brune og hvite dverger?
Røde dverger er små, svakt lysende og kalde stjerner langt nede på hovedserien.
Disse stjernene vil fortsette å leve på hovedserien ennå i flere milliarder år. Brune
dverger er stjerner som er så små, masser under 0.08 solmasser, at de aldri har antent
fusjon av hydrogen til helium i kjernen. De er oppvarmet fra fallenergi idet de ble
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dannet og kjøles langsomt av. Hvite dverger er sluttproduktene av stjerner med
masser som sola og opp til ca 10 solmasser. De starter som gloende varme kjerner i
stjerner hvor de ytre gasslagene har blåst bort og danner en planetarisk tåke.
Temperaturen er 10000 – 100000 K, men overflaten er så liten (som jordas) at de
totalt sender ut bare lite stråling.

14. Hva er forskjellen mellom supernovaer av henholdsvis type Ia og type II
I en supernova type II er det jernkjernen i massiv stjerne som kollapser, faller
sammen, fordi den ikke lenger kan holdes oppe av sitt eget trykk. Dette skjer når
massen av kjernen når Chandrasekhar grensen på ≈ 1.4 solmasser. Det dannes da en
nøytronstjerne av kjernen. Mer gass kan falle ned på kjernen og dersom kjernens
masse blir større enn ca. 3 solmasser ender vi opp med et sort hull. Energien i denne
type supernovaer kommer fra fallenergi frigjort under kjernekollaps.
En supernova type Ia skjer når en hvit dverg i et nært dobbeltstjerne mottar hydrogen
fra en kjempestjerne kompanjong i samme system. Når den hvite dvergen som består
av degenerert kull og elektroner, nærmer seg 1.4 solmasser blir sammenpresningen
og oppvarming så høy at det utløses en ”eksplosiv” fusjon av karbon. Energikilden
for SN Ia supernovaer er derfor termonukleære prosesser.
15. Hva forstår vi med et sort hull? Kan vi observere sorte hull?
Et sort hull er masse som er sammenpresset i et så lite området at tyngdekraften fra
massen gjør at ingen ting kan forsvinne fra området, heller ikke lys. Sorte hull sender
derfor ikke ut lys. Vi kan likevel observere stråling fra materie som faller inn i sorte
hull og som komprimeres og varmes opp under fallet mot det sorte hullet.
16. Hva menes med den kosmiske bakgrunnsstålingen? Hvordan er den dannet og
hvorfor har dens påvisning gjort at vi i dag regner med at universet er skapt ved en
opprinnelig ”eksplosjon”, et så kalt Big Bang.

