1

Eksamen AST1010 høsten 2009
Det anbefales å gi korte svar på hvert spørsmål, men å svare på så mange
spørsmål som mulig. Hvert spørsmål teller likt ved bedømmelsen, men det
legges vekt på at besvarelsen demonstrerer en viss kunnskapsbredde.
1. Hva er ekliptikken?
Svar: Ekliptikken er solas tilsynelatende bane mellom stjernene på himmelen i
løpet av året. Dette er det helt riktige svaret, men et svar som går ut på at det er
jordas bane rundt sola kan også aksepteres men honoreres lavere.
2. I 2009 markerer vi at det er 400 år siden Galileo Galilei ble den første
til å rette et teleskop mot stjernehimmelen. Nevn to viktige oppdagelser
han gjorde og forklar hvordan de støttet et heliosentrisk framfor et
geosentrisk verdensbilde.

Svar: Galileo oppdaget fire måner i bane rundt Jupiter. Dette viste at det finnes
legemer i solsystemet som ikke går i bane rundt jorda. Han oppdaget at den
tilsynelatende størrelsen til Venus var relatert til dens faser. Både fasene og
endringene i størrelse var uforklarlige i det geosentriske system, men lette å forklare i
det heliosentriske. Han oppdaget også fjell på Månen og flekker på sola, og selv om
dette ikke var i direkte strid med det heliosentriske system, stred det med den rådende
oppfatningen om at himmellegemene var spesielle og mer perfekte enn jordiske
gjenstander.
3. Beskriv hvordan vi finner ut hvor raskt en stjerne beveger seg mot oss eller
bort fra oss ved å gjøre en meget nøyaktig å måling av bølgelengden til
spektrallinjene som stjerna sender ut. Gi et eksempel på hva vi kan finne ut
ved å bestemme hastigheten til stjerner. (Hint: Dopplereffekt. Lag gjerne en
eller flere enkle figurer for å illustrere svarene.)
Svar: Når en stjerne beveger seg mot oss eller fra oss vil lyset vi mottar være
forskjøvet litt mot blått eller mot rødt. Det vil si at bølgelengden for spektral
linjene endres litt mot hhv. kortere eller lengre bølgelengde. Vi kan forklare dette
slik: Bølgelengde kan vi definere som avstanden mellom to etterfølgene punkter i
bølgen med samme fase, f.eks. to nabomaksima for det elektriske feltet. Sett fra
atomets ståsted er denne avstanden lik en bølgelengde, λ, og v i observere
samme bølgelengde dersom det strålende atomet er ro i forhold til oss. Men
dersom atomet beveger seg mot oss med hastighet v så vil atomet ha beveget seg
mot oss en avstand v × P i tiden mellom utsendelsen av maksimum 1 og
maksimum 2. Her er P lik bølgens periode og sammenhengen mellom periode og
bølgelengde er gitt som λ = c P. Da er avstanden mellom toppene slik vi
registrerer den litt mindre enn λ, nemlig λ − v
P. Vi har for endringen av
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bølgelengden v P = Δ λ = v λ /c og finner lett hastigheten, v, fra den målte
bølgelendeendringen Δλ, bølgelengden når atomet er i ro, λ, målt i laboratoriet,
samt lyshastigheten c. Det imidlertid også OK med færre ord og en tegning som
f,eks. Figur A.

Figur A

4. Hvorfor benytter de fleste astronomiske teleskoper speil i stedet for linser
for å danne bilder av de objektene som skal observeres? Angi så mange
gode grunner du kan for dette.
Svar. Nedenfor er gitt 4 grunner og flere kunne nok nevnes, se læreboka,
•

Speilene virker likt på alle bølgelengder, altså ingen fargefeil fordi fokus
ikke faller sammen for de forskjellige bølgelengdene.

•

Det er bare en flate som må formes nøyaktig ved sliping – speiloverflaten. I
en linse må man forme to overflater og en akromatisk linse minst fire
overflater.

•

Speil kan lages mye større enn linser idet kravene til glassets kvalitet er
lavere. Luftbobler inne i glassblokka som speilet slipes av er et problem
fordi lyset spres og fokus ødelegges p.g.a. ekstra uønskede brytningsflater.
For et speil behøver man bare å unngå at bobler faller i selve overflaten.

•

Absorpsjon og refleksjon av lys i linser er mye større enn tap ved refleksjon
på speilflater, især for ultrafiolette bølgelengder. Glasset er for det meste
helt ugjennomsiktig utenfor området for synlig lys.

•

Et speil monteres hvilende på hele baksiden, mens en linse må monteres
bare langs kantene. Dette gjør at linser blir deformert og på forskjellig vis
alt etter som man peker teleskopet i forskjellige retningen. Dermed
påvirkes fokus.
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5. Til nå er det oppdaget mer enn 400 planeter som går i baner rundt andre
soler enn vår egen. Beskriv kort noen av de måtene som er i bruk for å
påvise disse planetene. Hvordan er de planetsystemene vi finner forskjellige
fra vårt eget solsystem? Kan du foreslå en forklaring på forskjellene?
Svar:
•

”Doppler-metoden” – ved å observere variasjonen av stjernens hastighet
langs synslinjen. Stjernen og planeten går i baner rundt det felles
tyngdepunkt. Det betyr at stjernen også beveger seg litt (noen meter pr
sekund) når planeten beveger seg i sin bane. Dopplereffekten vil registrere
den delen av en slik bevegelse som ligger i synslinjens retning.

•

Egenbevegelsen - fra variasjoner i stjernens posisjon. Forklaringen er den
samme som for Doppler-metoden, men her ser vi bevegelsen loddrett på
synslinja. Tyngdepunktet for systemet beveger seg i en rett linje, men
stjerna beveger seg rundt dette tyngdepunktet og får dermed en
bølgebevegelse.

•

Formørkelser - intensitetsvariasjoner idet planeten passerer stjernen. Ved
formørkelse kan intensiteten for stjerna tilsynelatende endres med 1-1.5 %.

•

Gravitasjonslinsing. Planeten kan virke som en gravitasjonslinse for en fjern
lyskilde som da blusser opp raskt og kortvarig i intensitet.

•

og … ved direkte observasjon av planeten. Noen slike observasjoner er
gjort når stjernen er en svakt lysende rød dverg. I fremtiden vil slike
observasjoner bli gjort ved hjelp av interferometere i rommet for å
observere planeter rundt ”vanlige” stjerner nærmere enn 10 parsek.

Planetene som er observert er oftest massive gasskjemper med masser som
Jupiter, eller noen ganger Jupiters masse. Samtidig ligger de nær sine soler,
nærmere enn 1 AU. Man tenker seg at de kan ha blitt dannet lenger borte fra
stjernen men er bremset ned i planetskiven ved friksjon og har falt innover.
Seleksjonseffekter er også mulig forklaring. De fleste planetene er observert ved
bruk av Doppler-metoden eller formørkelsesmetoden som begge favoriserer
oppdagelse av kjempeplaneter nær sine stjerner.
6. På overflaten av planeten Venus er temperaturen 750 K. Hvordan kan dette
henge sammen? Gi en kort forklaring. Hvordan observerer vi overflaten av
Venus? Kan vi ”se” den i synlig lys?
Svar: Det skyldes en sterk drivhuseffekt. Venus har en tett atmosfære som består
nesten bare av karbondioksid. Den er også omgitt av et tett lag med skyer, men
noe av det synlig lyset filtrerer gjennom skyen og treffer bakken. Bakken varmes
opp og stråler da i infrarødt, lange bølgelengder. Karbondiok-sidet absorberer
den infrarøde strålingen som dermed ikke lett slipper ut av atmosfæren.
Absorpsjonen gjør at atmosfæregassen varmes opp. Til slutt nås det en balanse
der nok infrarød stråling slipper ut av den varme atmosfæren til å balansere den
energien som varmer opp bakken.
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Skylaget er for tett til ar vi kan se Venus overflate i synlig lys, men den er grundig
studert fra radarmålinger, utført med instrumenter på jorda, men enda mer fra
satellitter i bane rundt planeten. På den nyeste satellitten benyttes instrumenter
som observerer gjennom vinduer i infrarødt, smale bånd i bølgelengde hvor
karbondioksid ikke absorberer.
7. Figur 1 viser et utsnitt av overflaten på Jupiters måne Europa. Vi ser et
kaotisk terreng med bruddsoner og nokså utviskede kratre etter
meteornedslag. Hva er denne overflaten laget av? Hva mener man
mønstrene forteller om lagene under overflaten? Hvorfor tror noen at det
kan finnes liv på Europa, blant annet ut fra bilder som dette?
Svar: Europas overflate er laget av is. Det kan fastslås ved spektralanalyse av det
lyset den reflekterer. Men isen flyter på et hav av vann 50 km dypt.
Tidevannseffekter bryter opp islagene. Videre har vi tektoniske bruddsoner (bred
stripe) hvor oppvarming nedenfra får varmt vann til å stige opp og delvis smelte
islagene. Man tror at varmen kan være forårsaket av vulkanisme i steinlagene
under havet. Vann og vulkans aktivitet på havbunnen legger til rette for liv. Liv må
ha vann for å eksistere, mener man, og varmt vann og mineraler fra vulkanene på
havbunnen kan være energikilde for bakterielt liv. Mange tror livet på jorda startet
i slike vulkanske ventiler på havbunnen.

Figur 1. Et utsnitt av overflaten på Jupiters måne Europa.

8. Sager vi over en metallmeteoritt, polerer skjærflatene og behandler de i
syre framtrer et krystallmønster, et Widmanstätten mønster, se figur 2

nedenfor. Hva forteller krystallmønsteret om hvor meteoren kommer
fra og hvordan den er dannet? Hva forteller det om forholdene tidlig i
solsystemets historie og om hvordan solsystemet ble dannet?
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Figur 2. Widmanstätten mønster i en jern-nikkel meteoritt.

Svar: Krystallmønstrene dannes når smeltet jern stivner meget langsomt og under
stort trykk, omtrent som trykket inne i en asteroide. Man tror derfor at metallet i
meteoren kommer fra en asteroide som har vært smeltet og jernet har sunket ned
og dannet en jernkjerne. Senere er asteroiden blitt slått sund i en kollisjon.
Oppvarmingen av asteroiden som smeltet den tror man skyldes nedbrytingen av
radioaktivt aluminium til stabilt magnesium. Det radioaktive aluminiumet må være
dannet inne i en supernovaeksplosjon neppe mer en 1-2 millioner år før
asteroiden, og dermed solsystemet, ble dannet
9. Hva er en solflekk? Gi en kort definisjon. Hvordan varierer antallet av
solflekker med tiden? Hvordan varierer solflekkenes magnetfelt over lang
tid, flere år? Spiller solas magnetfelt noen rolle for fenomener på jorda?
Gi i så fall et eksempel.
Svar: En solflekk er et område på sola som er kaldere enn den omgivende
fotosfæren, temperaturforskjell ca 2500 K. Den stråler derfor betydelig svakere
enn resten av soloverflata og ser mørk ut . Antallet solflekker varierer med en 11
års periode. Dette er en vedvarende variasjon siden 1715. (Før dette hadde
solflekkene en tidsbegrenset ”pause”.) Solflekkene har sterke magnetfelter som
står tilnærmet loddrett på soloverflata. I en flekkgruppe finnes det gjerne en
ledeflekk og en følgeflekk. Disse har motsatt polaritet. Likedan har lede- og
følgeflekker motsatt polaritet på de to halvkulene (nord og sør). Videre veksler
polaritetene med en 22 års periode. Magnetfeltene i flekkene og de omliggende
aktive områdene gir opphav til at sola sender ut utbrudd av ladede partikler som
bl.a. forårsaker polarlys når de treffer jordas atmosfære og magnetfelt (litt grovt
uttrykt).

10. Forklar forskjellen på tilsynelatende og absolutt størrelsesklasse
(apparent magnitude og absolute magnitude.)

6

Svar: Tilsynelatende størrelsesklasse måler lysstyrken til en stjerne sett fra jorda.
Den var opprinnelig definert slik at de sterkeste stjernene på himmelen hadde
størrelsesklasse +1, mens de svakeste hadde +6. En forskjell i størrelsesklasse på 5
svarer til en faktor 100 i lysstyrke. Den tilsynelatende størrelsesklassen tar ikke
hensyn til at stjernene befinner seg i forskjellige avstander fra jorda. Absolutt
størrelsesklasse er størrelsesklassen en stjerne ville hatt dersom den var plassert i en
avstand 10 parsec fra jorda. Kjenner vi både tilsynelatende og absolutt
størrelsesklasse for en stjerne, kan vi regne ut avstanden.
11. Skisser et Hertzsprung-Russell diagram så nøyaktig som du kan. Tegn opp
og sett enheter 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.
Se læreboka s. 330-31, figurene 11.8 og 11.10.
12. Forklar hvordan vi kan finne alderen til en kulehop ved å bestemme HRdiagrammet for stjernene i den.
Svar: Stjernene i en hop er alle dannet omtrent samtidig. Siden stjerner med høy
masse både når hovedserien og forlater den tidligere enn stjerner med lav masse,
kan vi bestemme hopens alder ved å bestemme dens HR-diagram, finne punktet
der hovedserien slutter, og sammenligne med teoretiske beregninger av
stjerneutvikling.
13. Fortell i korte trekk om hva som vil skje med sola etter at den har forlatt
hovedserien. Hva slags objekt vil den ende opp som?
Når solen har brukt opp hydrogenet i kjernen, vil kjernen begynne å trekke seg
sammen. Den hydrogenrike gassen utenfor kjernen blir komprimert og varmet
opp nok til at hydrogenfusjon starter i et skall med en tykkelse på noen tusen
kilometer. Skallbrenningen generer så mye energi at gasslagene utenfor varmes
opp og ekspanderer. Da kjøles den ned. Overflatetemperaturen synker, men
radius øker så mye at den totale utstrålingen fra sola vil øke. Den beveger seg
oppover til høyre i HR-diagrammet og blir en rød kjempe. I denne prosessen har
vi også massetap på grunn av stjernevinder. Heliumfusjon starter i kjernen (i sola
vil vi da få et heliumflash), og etter dette vil sola krympe noe og bevege seg langs
horisontalgreina. Når heliumet i kjernen er brukt opp, trekker igjen kjernen seg
sammen samtidig som de ytre lagene ekspanderer. Fusjon av hydrogen og
helium foregår i skall, helium i det innerste. Luminositeten øker, mens
overflatetemperaturen avtar, så sola beveger seg langs den asymptotiske
kjempegreina, oppover til høyre i HR-diagrammet. Dette skjer under kraftig
massetap, det blir dannet en planetarisk tåke. Kjernen komprimeres, men
temperaturen blir ikke høy nok til at nye fusjonsreaksjoner starter. Vi sitter til

slutt igjen med en hvit dverg som langsomt vil kjøles ned og ende opp i nedre
venstre hjørne av HR-diagrammet.
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14. Hvorfor har nøytralt hydrogen en spektrallinje med bølgelengde lik 21cm?
Forklar hvordan denne linjen kan brukes til å kartlegge strukturen til
Melkeveien.
Elektronet og protonet i et hydrogenatom har spinn, og hydrogenatomet har
lavest energi når disse peker motsatt vei. Stråling med bølgelengde 21 cm
sendes ut i overgangen mellom tilstanden der spinnene er opplinjerte til den
laveste energitilstanden. Spiralarmene i Melkeveien inneholder blant annet
nøytral hydrogengass, og på grunn av bevegelsen rundt galaksens sentrum vil
21-cm linjen bli Dopplerforskjøvet. Ved å kartlegge Dopplerforskyvningen av
denne linjen langs
15. Forklar kort mekanismen som driver aktive galaksekjerner.
Drivkraften i aktive galaksekjerner er supermassive sorte hull, med masser opptil
flere milliarder ganger solas. Gass som strømmer inn mot det sorte hullet danner
en akkresjonsskive. Fallenergi omgjøres til bevegelsesenergi svært effektivt, og
friksjon mellom lagene i skiva varmer den kraftig opp. Materien vil også bli
presset inn i to motsatt rettede jetstråler som blir ytterligere fokusert av kraftige
magnetfelt.
16. Nevn tre observasjoner som støtter Big Bang-modellen.
Tre observasjoner som støtter Big Bang-modellen er 1) at galaksehoper beveger
seg vekk fra oss med hastigheter som er proporsjonale med avstanden (Hubbles
lov), 2) den kosmiske bakgrunnsstrålingen og dens svart legeme-karakter, og 3)
mengdeforholdene av de letteste grunnstoffene, som hydrogen og helium. 1)
viser at universet utvider seg, og derfor var mindre, tettere og varmere før. Big
Bang-modellen forutsa eksistensen av en bakgrunn av svart legeme-stråling, så
oppdagelsen av denne ga viktig støtte til modellen. Big Bang-modellen sier også
at det foregikk fusjonsreaksjoner i en kort periode i det tidlige univers, og
forutsier mengdeforholdene mellom de letteste atomkjernene, for eksempel at vi
fikk 75 % hydrogen og 24 % helium. Dette stemmer med observasjonene i 3).

