AST1010 våren 2010 – Oppgaver med fasit
1. Hvorfor har vi årstider på jorda? Lag gjerne en tegning for å illustrere
din forklaring. Spiller endringer i avstanden mellom jorda og sola i løpet
av året noen vesentlig rolle? Begrunn svaret.
Svar: Årstider skyldes at jordas rotasjonsakse heller omtren 23 grader
med normalen til jordas baneplan. Da vil f.eks. områdene på den nordlige
halvkule vekselvis snu mot sola og bort fra sola idet jorda beveger seg
rundt sola i løpet av året. Dette svarer til årstidene sommer og vinter på
nordlige bredder. Når de nordlige områdene snur mot sola og har
sommer, står sola på sitt høyeste på himmelen og dagene blir lange. I
motsatt fall står sola lavt og soldagen blir kort. Både antallet timer med
sol og innstrålingsvinkelen bidrar til årstidsvariasjonen.
Avstanden til sola spiller ingen viktig rolle. Jorda er faktisk nærmest
sola i januar. midt på vinteren på den nordlige halvkule. (1-5, s 16-19)

Figurene over illustrerer virkningene av jordaksens helning og virkning
av forskjeller i innstråling på årstider.
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2. På hvilken måte ligner synlig lys og røntgenstråler på hverandre? På
hvilken måte er de forskjellige? Hvorfor kan bare det synlige lyset
observeres fra jordas overflate? Hvorfor ønsker vi å observere
himmelobjekter både i synlig lys, i røntgenområdet og på alle andre
bølgelengder?
Svar: Synlig lys og røntgenlys er begge elektromagnetiske bølger og
begge kan alternativt betraktes som fotoner. Forskjellen ligger i
strålingens bølgelengdlengde. Røntgen har mye kortere bølgelengde enn
synlig lys. Alternativt kan man si at fotonene i røntgenområdet er mye
mer energirike enn fotonene i synlig lys.
Bare det synlige lyset (og noen infrarøde og radiobølgelengder) kan
observeres fra bakken på jorda. Røntgen og det meste av det
elektromagnetiske spektrum blir absorbert i jordas atmosfære.
Vi ønsker å observere himmelobjekter på mange bølgelengder fordi
ulike temperaturområder og ulike astrofysiske prosesser produserer
stråling med forskjellige bølgelengder. Stålingen bringer informasjon om
hvilke prosesser vi har i de enkelte himmelkropper.
(3-4, s 73-74)
3. Hvordan dannes jordas skorpe, og hvordan brytes den ned?
Svar. Stikkordet er platetektonikk. Skorpa består av plater som flyter på
mantelen. Ny skorpe dannes der platene flyter fra hverandre og ny
magma strømmer opp, kjøles av og danner ny jordskorpe. Dette skjer
langs vulkanske fjellkjeder på bunnen av havene. Når to slike plater støter
sammen vil den ene gli over den andre. Den underste platen puffes ned i
jordas indre. Denne prosessen gjør at jordskorpa ingen steder blir særlig
gammel (sml. med jordas alder) (Bare noen få hundre millioner år.) (Se
6-2 og 6-3, s 155-157)
4. Figur 1 viser Nirgal dalen på Mars. Det uttørkede elveleiet er 500 km
langt. Kan vi ha flytende vann på Mars i dag? Kunne vi i dag på Mars ha
flytende vann i elver så lange som Nirgal? Tydeligvis har Mars hatt en
god del vann i fortiden. Hvor mye vann tror man det kan være tale om?
Hvor er vannet blitt av? Begrunn alle svarene.
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Figur 1. Nirgal dalen på Mars med uttørket elveleie.
Svar: Det er mulig å ha vann i flytende form på Mars overflate også i dag.
Men vannet vil snart fordampe eller fryse til is. Dette fordi a)
atmosfæretrykket er meget lavt, 0.006 bar som er meget nær
trippelpunktet for vann hvor vannet bare kan eksistere som is eller damp,
og b) fordi temperaturen de fleste steder er lav, i middel –55 C selv om
den på ekvator kan stige til +25 C midt på dagen. Da elven i Nirgal dalen
eksisterte må temperatur og trykk ha vært høyere.
Vannet har enten fordampet fra planeten som har for lav gravitasjon til
å holde på vann i gassform, eller det befinner seg under bakken frosset til
tundra. Trolig er begge mulighetene tilstede idet man mener å ha
registrert områder med is under bakken over store deler av Mars’
overflate. (7-12, s 200-204)
5. Det indre av Jupiter består av fire forskjellige lag. Beskriv kort de
fysiske egenskapene til materialet i hvert av disse lagene. Hvordan tror vi
Jupiter ble dannet?
Svar. Ytterst har vi overflatelagene som stort sett består av hydrogen og
helium gass, med små mengder av en del andre gasser. Dette laget er
noen hundre km tykt. Dypere nede ved trykk større enn ca 100,000 bar,
går hydrogenet over i væskeform. Helium forblir i gassform. Ved trykk
på 4 millioner bar går hydrogenet over i metallisk form. Nå danner
hydrogenatomene et gittersystem omtrent som i metaller og elektronene
er ikke lenger bundet til hver sin kjerne, men flyter fritt omkring.
Hydrogenet får egenskaper som minner om metall. Innerst inne finnes en
kjerne av is og silikater og trolig noe metall.
Den vanligste teorien er at Jupiters kjerne ble dannet først. I Jupiters
avstand fra sola var det kaldt nok til å fryse ut ikke bare silikater
(steinmateriale), men også is. Da denne protoplaneten av stein og is ble
stor nok, ca 10 jordmasser, trakk den til seg hydrogen- og heliumgass fra
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områdene rundt og gassplaneten Jupiter ble dannet med til slutt 317
jordmasser.
En alternativ modell er at gassplanetene, og dermed Jupiter, samlet seg
ved gravitasjonskollaps uten at en kjerne var nødvendig. Dette regnes
som mindre trolig. (Til sensor: kollapsmodellen er mindre viktig å få med
i svaret – kan nesten se bort fra den.) (8-2, s 220-221 og 5-3, s 134)
6. Hvilke to typer av haler har kometene? Hvorfor peker halene alltid bort
fra sola, enten kometen beveger seg innover i solsystemet i retning mot
sola eller utover og bort fra sola?
Svar. Typene av haler er: 1) en ionehale som består av elektroner og
ioniserte atomer og molekyler og 2) en (eller flere) gass- og støvhale(r)
som består av nøytrale atomer og av støvpartikler uten elektrisk ladning.
Ionehalen drives bort fra sola fordi de ladede partiklene i solvinden
vekselvirker med de ladede partiklene i ionehalen. Det dreier seg da om
sterke elektrostatiske krefter som effektivt drar partiklene med seg slik at
i halen peker rett ut (radielt ut) fra sola.
Halen av støv og nøytral gass drives bort fra sola på grunn av
strålingstrykk. Fotoner fra sola treffer gass- og støvpartiklene. Denne
mekanismen er mindre effektiv enn de elektrostatiske kreftene og
støvpartiklene er mer massive en atomer og molekyler. Støvhalen blir
derfor påvirket også av kometens bevegelse og får en svak krumning.
(Se 9-7 s. 268-269)
7. Fusjon av hydrogen i det indre av sola og av stjerner lager de
enorme mengdene energi de stråler ut. Hva forstår vi med fusjon?
Hvordan frigjør fusjonen energi? Hvor i sola foregår energiproduksjon
ved fusjon?
Fusjon er sammensmelting av fire hydrogenkjerner (protoner) til en
heliumkjerne (alfapartikkel). En alfapartikkel har litt mindre masse enn
fire protoner. Denne massedefekten er blitt til energi i henhold til
Einsteins lov: E = m c2. Her er m forskjellen i masse mellom de fire
protonene og alfapartikkelen. Fusjonen skjer aller innerst i sola,
innenfor en avstand fra senteret på 20% av en solradius. Bare der er
temperatur og tetthet høye nok til å lage tilstrekkelig mange fusjoner.
(Se 10-7, s 302-303)
8. Hva er forskjellen på røde, hvite og brune dvergstjerner?
Svar: Røde dverger er de minste og svakeste stjernene på hovedserien.
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De er røde fordi de har lav temperatur. Massen er under 0.4 solmasser
og de har konveksjon i alle lag i det indre. Lang levetid. Hvite dverger
er rester etter vanlige, middels store stjerner, som har igjen kastet av
seg masse i planetariske tåker. De består av degenerert gass og
er på størrelse med jorda. De er meget lyssvake fordi de er så små, og
de er varme fordi de utgjør tidligere kjerner i stjerner. Brune dverger
er stjerner som ikke hadde nok masse slik at temperaturen i det indre
kunne stige til 10 million grader, tilstrekkelig til å starte fusjon av
hydrogen til helium i kjernen. Deres masse er mindre enn 0.08
solmasser. (Se RD: 12-8, s 360-361; WD: 11-2, 13-7; BD: s 353-354
9. Skisser omtrentlig den veien solas følger i et Hertzsprung-Russell
diagram fra den forlater hovedserien til den ender opp som en hvit
dverg. Merk av stedene for viktige prosesser og hendelser som
hydrogen skallbrenning, helium flash og etterfølgende jevn brenning
av helium i kjernen, helium skallbrenning, avkasting av planetariske
tåker, og avslutt med veien mot en hvit dverg
Svar: Figurer er som følger nedenfor.

Til venstre: Hydrogen skallbrenning – på veien fra hovedserien til
helium tenning/helium flash. Sterk ekspansjon til R=0.5AU
Rolig fusjon helium til karbon (kull) i Horizontal Branch
Ytterligere ekspansjon i Asymptotic Giant Branch samt helium
skallbrenning, men aldri fusjon av karbon.
Til høyre: Stjernen kaster av en planetarisk tåke. Det indre – en hvit
dverg i kjernen kommer til syne med T opp mot 300,000 K
Langsom avkjøling av hvit dverg.
Til Sensor; Diagrammene med påførte prosesser, eller en riktig og
noe fyldigere tekst er tilstrekkelig.
(Se 13-1 og evt. 13-2, s 380-384)
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10. Hva er Cepheider? Hvordan bruker vi Cepheider til å måle avstander i
universet? (Hint: Periode-lysstyrke relasjonen.)
Svar: Cepheider er periodiske variable, pulserende stjerner. Periodene
varierer fra 3 døgn til mer enn 60 døgn. De er sterke (kjemper og
superkjemper) og lyser opp til 40000 ganger sterkere enn sola. Dermed
er de synlige på lange avstander. Ved å studere Cepheider i den Store
Magellanske Sky har man funnet at der er en lineær (rettlinjet)
sammenheng mellom logaritmen til perioden og logaritmen til lysstyrken
(dvs. magnituden). Siden perioder er lette å observere, er det da enkelt å
finne stjernens sanne lysstyrke og ved å sammenligne med den observerte
lysstyrken finner man lett avstanden fra uttrykket for distansemodulen.
Cepheider kan benyttes ut til avstander på ca 50 millioner lysår.
(12-13, s 366, eventuelt også under avstandsstigen)
11. Hvor finner vi kulehopene i Melkeveien? Hvordan er stjerner i
kulehoper forskjellige fra stjerner i galakseskiven?
Svar: Vi finner dem fordelt rundt i galaksens halo. Kulehoper består av
eldre stjerner med lav hyppighet av tunge grunnstoffer (populasjon
II) mens stjernene i galakseskiven er yngre og dannet av gass som er
blitt anriket med tunge grunnstoffer (populasjon I).
(Se 15-5, s 444 og 12-14, s 367-370)
12. Hvordan vet vi at vi har et sort hull med 4.4 million solmasser i
sentrum av Melkeveien?
Svar: Med observasjoner i infrarøde bølgelengder er det mulig å se inn
til områder innenfor 0.2 lysår fra galaksesenteret. Her går flere
stjerner i bane rundt et punkt som ikke stråler men som åpenbart er
meget massivt. Banenes dimensjon og stjernens omløpstid i banene
kan bestemmes og massen som holder stjernene fast beregnes fra
Kepler 3dje lov: a3/P2 = M, hvor a er stjernens middelavstand fra det
sorte hullet i AU, P er omløpsperioden i år og M er massen i
solmasser. (Se s 443 og f.eks. s 332)
13. Vi deler inn galakser i tre typer: elliptiske, spiralgalakser og
irregulære galakser. Hvilken type galakse har mest dannelse av nye
stjerner og hvorfor? I hvilken type finner vi de eldste stjernene?
Svar: Irregulære galakser er mest aktive når det gjelder dannelse av
nye stjerner. I elliptiske galakser foregår det svært lite dannelse av
stjerner. I spiralgalakser dannes en god del stjerner, spesielt i
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spiralarmene og især i galaksetype Sc. Grunnen er at vi har relativt
mest gass i irregulære galakser, og i skiva i spiralgalakser og lite
gjenværende gass til å danne stjerner av i elliptiske galakser. De
eldste stjernene finner vi i elliptiske galakser. Her ble gassen brukt
opp og alle stjernene dannet for lenge siden.
(Se især 16-2, 16-4 og 16-5, s 453-459)

14. Beskriv kort observasjonene som forteller oss at universet utvider seg.
Svar: Vi observerer at spektrallinjene fra fjerne galakser har lengre
bølgelengder enn de vi finner når vi måler bølgelengden til de samme
linjene i laboratorier på jorda. Bølgelengdene øker tilnærmet
proporsjonalt med avstanden til galaksen som observeres. Dette tolkes
som at selve rommet utvider seg og bølgelengdene til de
elektromagnetiske bølgene blir strukket ut som følge av dette. (At det er
hastigheter som måles kan være honorerbart, men dette er et atskillig
bedre svar.)
(Se 16-12, s 470-472, og s 475)
15. Hvordan måles avstander til kvasarer og hvorfor finner vi
kvasarene hovedsaklig på store avstander (milliarder av lysår)?
Svar: Avstanden til kvasarer måles fra rødforskyvningen. Bølgelengden
til spektrallinjer som sendes ut i ultrafiolett, blir strukket ut og
forskyves inn i det synlige spektralområdet. Vi ser lyset fra gass som
faller inn i supermassive sorte hull i kjernen til aktive galakser. Siden
de stråler sterkt bruker kvasarene opp sitt ”drivstoff” raskt. Derfor
finnes de bare på store avstander fordi de i hovedsak ble dannet for
lenge siden og eksisterte bare i ”kort” tid sammenlignet med
universets alder. (Se 17-1, s 482-484)
16. Vi har nevnt observasjoner av Cepheider som en mulig måte til å
måle avstanden til fjerne himmelobjekter. Nevn andre måter å
bestemme avstander i universet på.
Svar: Vi tenker her på parallakse, Tully-Fisher og Type Ia supernova
metoder. Det er fint om noen kan si noe om spektroskopisk
parallakse, men det kan vanskelig kreves.
Parallakse er triangulering, hvor vi måler retningen til et objekt fra to
separate ståsteder, mot posisjonene til andre objekter svært langt
borte. Ståstedene kan være jordas posisjon med et halvt års
mellomrom. (Se s 318)
Tully-Fisher relasjonen er empirisk. Den bygger på at massive og
dermed sterkt lysende galakser vil rotere raskere enn mindre massive
galakser. Fra rotasjonshastigheter kan da den sanne lysstyrken
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bestemmes når sammenhengen er kalibrert. Dermed finnes også
avstanden ved å måle magnituden og bruke uttrykket for
distansemodulen.
(Se s 473)
Type Ia supernovaer har alle omlag samme absolutte lysstyrke,
M = –19.9. Igjen finnes avstanden ved måling av tilsynelatende
lysstyrke og bruk av uttrykket for distansemodulen.
(Se s 437)
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