Løsningsforslag for oppgaver fra Astronomi - en
kosmisk reise

Sist oppdatert 08.03.16.

For løsningsforslag til eksamensoppgaver, klikk her.

Kapittel 1 - Astronomi og astrofysikk: Hva er det?

1: 1.5 · 102 , 2.3 · 105 , 5.95231 · 105 , 3.92349031 · 108
2: 1 300 000 000, 291 000, 73 423, 3 234.8
3: 1 · 10−4 , 5.42 · 10−6 , 7.321 · 10−7 , 2.348 · 10−2
4: 0.00011, 0.000000008329, 0.0000314159, 0.00000095, 0.005392485729
5:

Her er et par eksempler (samme stjernetegn, samme dag):

•

Selv om du

kanskje holder deg litt for deg selv, så tar nye planer form i

forbindelse med personlige prosjekter.

•

Hold kontakt med mennesker som kan hjelpe deg frem i din karriere.
Folk setter stor pris på deg, og du har ikke problemer med å skae deg de
kontaktene du trenger underveis. En investering

kan være en gullgruve.

Kapittel 2 - En veiviser til stjernehimmelen

1: Sol: Makshøyde på sommeren, minste høyde på vinteren (sinuskurve).
Stjerner: I motsetning til solen, endrer ikke stjernene posisjon nevneverdig
pga. jordens bane rundt solen (unntak: parallakse-eekter, men disse er små).
Rektascensjonen til stjernene ved midnatt (øst-vest) endrer seg fordi jordens omløp rundt solen forandrer retningen man ser i ved midnatt, men dette påvirker
ikke høyden til stjernene nevneverdig, bare når på døgnet de når denne høyden.

2:

Ekliptikken heller

23.5◦

på himmelekvator, så i løpet av året, når solen

beveger seg rundt ekliptikken, vil deklinasjonen (høyden i forhold til himmelekvator) variere mellom

23.5◦ og −23.5◦ .
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For en observatør i Oslo (ca.

+60◦

bredde) heller himmelekvator

90◦ − 60◦ = 30◦

på horisonten.

Solas høyde er

størst når den er i sør, for der er det høyeste punktet på himmelekvator. Den
største høyden vil dermed variere mellom
solverv) og

3:

◦

◦

30 − 23.5 = 6.5

◦

30◦ + 23.5◦ = 53.5◦

(ved sommer-

(ved vintersolverv).

Vår- og høstjevndøgn, siden da er solen i et av punktene der ekliptikken

krysser himmelekvator.

4:

På grunn av jordas bevegelse rundt sola, må den rotere ca.

1◦

mer enn en

full rotasjon i løpet av et døgn. Dette fører til at stjernene står opp ca. 4 min.
tidligere hvert døgn. I løpet av 2 uker blir dette

14 · 4

min

= 56

min. tidligere,

så Karlsvognen vil benne seg i samme posisjon klokka 22:04 2 uker senere.

Kapittel 3 - Fra Eudoksos til Ptolemaios

1:

Jordelementet (som jorden består av) søker naturlig mot universets sentrum,

i følge Aristoteles. Fra jorden ser det ut som om jorden er i ro, mens planetene,
månen og solen er i bevegelse. Man så ikke for seg hvordan det ville sett ut fra
for eksempel månen (relativ bevegelse).

2:

Retrograd bevegelse forekommer når en planet endrer tilsynelatende beveg-

elsesretning på himmelen. Ptolemaios forklarte dette ved å innføre episykler i
sin geosentriske modell.

3:

Parallakse er den tilsynelatende forandringen i posisjon til en relativt nærliggende

stjerne i forhold til fjerne stjerner i løpet av et år.

Dette vil forekomme i en

heliosentrisk modell når jorda beveger seg rundt sola, og at dette ikke hadde
blitt observert tydet på at universet ikke var heliosentrisk.

4:

Å redde fenomenene betød at man brukte en modell av virkeligheten

utelukkende som et verktøy - den trengte ikke være en absolutt sannhet. Dermed
kunne slike modeller eksistere sammen med religiøse dogmer (som absolutt
gjorde krav på å være sanne) uten at disse kom i konikt med hverandre.

5:

Jeg googlet modern geocentrism og fant følgende:

•

Morris Berman quotes survey results that show currently some 20% of
the U.S. population believe that the sun goes around the Earth (geocentricism) rather than the Earth goes around the sun (heliocentricism), while
a further 9% claimed not to know.[45] Polls conducted by Gallup in the
1990s found that 16% of Germans, 18% of Americans and 19% of Britons
hold that the Sun revolves around the Earth.[46] A study conducted in
2005 by Jon D. Miller of Northwestern University, an expert in the public
understanding of science and technology,[47] found that about 20%, or
one in ve, of American adults believe that the Sun orbits the Earth.[48]
According to 2011 VTSIOM poll, 32% of Russians believe that the Sun
orbits the Earth.[49]
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•

The geocentrists that are closest to the scientic mainstream accept essentially all the observations of the mainstream. They point to the theory
of general relativity, which says that all physical phenomena can be described and explained self-consistently in any frame of reference.

Since

the current state of physics does not single out the geocentric frame of
reference as special in any way, this group claims the geocentric frame is
special for alternative religious reasons.

•

Most geocentrists are more extreme and reject essentially all of modern
astronomy and cosmology. A commonly associated belief with this view
is that the stars are much closer than they are measured to be and are
embedded in a rigid substrate.

The substance in which the stars are

supposedly embedded is referred to as aether, although this aether has
little in common with the classical concept of luminiferous aether. This
aether is supposed to rotate around the Earth in one sidereal day, but this
rotation is also modied on a yearly cycle, which is supposed to explain
observations like aberration of light. An analogy is drawn to the gyroscope,
which also exhibits a much slower precession on top of its primary rotation.
This group of geocentrists has a dicult time explaining frame-dependent
forces such as the Coriolis force since they also reject most of physics
including the theory of general relativity.

6:

En stjernekatalog beskriver stjernenes posisjon på himmelen i et koordinat-

system. Dette er nyttig for å vite om ting man ser på himmelen er himmellegemer som er kjente fra før eller noe nytt (for eksempel en supernova).

Kapittel 5 - Det heliosentriske verdensbildet

1:

Jorda beveger seg raskere rundt sola enn de øvre planetene. Litt før jorda

passerer en øvre planet vil forbindelseslinja mellom jorda og planeten begynne å
rotere i motsatt retning, og planeten vil dermed se ut til å bevege seg i motsatt
retning til etter jorda har passert.

3

2:

Galileis observasjoner av Venus' faser samsvarte ikke med det man ville

forvente i den ptolemeiske modellen, siden de viste at Venus må gå rundt sola.
Dette støtter det kopernikanske systemet, men det fantes geosentriske systemer
som også forutsa dette, som f.eks. Brahes verdenssystem.

3:

Ja, fordi Jorden er en ytre planet sett fra Merkur og Venus, og om man

bytter planeten man står på, vil man fortsatt se den samme relative bevegelsen.
Enten har begge planetene retrograd bevegelse, eller så har ingen av dem det.

4:

Jorden er nærmest solen om vinteren.

Da går Jorden (bittelitt) raskere i

banen sin, så vinteren er (bittelitt) kortere. En mer eksentrisk (utatet) ellipsebane ville hatt tydeligere forskjeller, Jordens bane er ikke langt unna å være en
sirkel.

5:

Keplers lover følger fra Newtons gravitasjonslov og bevegelseslover, som

gjelder overalt. Men siden andre stjerner generelt vil ha en annen masse enn
sola, må man bruke Newtons versjon av Keplers tredje lov for å ta hensyn til
dette.

6:

Keplers viktigste bidrag: Droppet perfekte sirkelbaner til fordel for ellipser

(med solen i ett av de to brennpunktene). Keplers 3 lover for planetbevegelse
(oppsummert på side 61 i læreboka).

7:

Galileis viktigste bidrag: Gjorde teleskopobservasjoner av stjernehimmelen

allment kjent. Beskrev kratre på månen, Venus' faser og Jupiters måner. Disse
observasjonene var vanskelige å forene med et geosentrisk verdensbilde, og gav
det heliosentriske vind i seilene.

8:

Newtons viktigste bidrag: Formulerte Newtons 3 lover for bevegelse (krefter)

og i tillegg Newtons gravitasjonslov - universelle fysiske lover som kunne forutsi
andre fenomener (som Keplers planetbaner). I tillegg viktige bidrag til derivasjon
og integrasjon av funksjoner i matematikken (ikke så viktig i dette kurset, men
svært viktig for vitenskapen).

9: k √
=1

P =

når √
vi måler i AU og år, så

P2 =

a3 = 84.33

P 2 = a3 .

Sett

a = 19.23

AU og regn ut

år, hvilket stemmer ganske godt med observasjoner

(søk opp Uranus på Wikipedia for å se hvor stor forskjellen er).

10: a =

√
3

a3 =

√
3

P 2 = 9.54

AU som også stemmer godt (sammenlign med

Wikipedia her også).

Kapittel 6 - Fysikken i astrofysikk

1:

Uten ytre krefter er massesenteret i ro eller beveger seg med konstant fart

(isolert system). Både planet og stjerne i ellipsebaner rundt massesenteret (men
hvis stjernen er mye, mye tyngre enn planeten, vil massesenteret ligge inni stjernen, og denne vi bare wobble litt i banen sin).
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2:

Skøyteløperens opprinnelige spinn er større jo lenger ut hun har strukket

armene og jo raskere hun roterer (husk:

L = mvr).

Hvis hun trekker inn

armene, må derfor rotasjonsfarten øke for at spinnet ikke skal bli mindre.

3:
1. Midlere (gjennomsnittlig) bevegelsesenergi er gitt ved

hEi = 23 kT .

Siden

k

er en konstant (endrer seg ikke når temperaturen endres), vil en halvering
av

T

føre til en halvering av den gjennomsnittlige bevegelsesenergien.

N kT
V . Vi antar at i tillegg til
(antall gasspartikler) konstante. Det eneste

2. Trykk (for en ideell gass) er gitt ved

k

er også

V

(volumet) og

som skjer er at

4:

T

N

P =

blir halvert, dermed må trykket

P

også halveres.

Jordas magnetiske feltlinjer begynner ved den magnetiske nordpolen (som

ligger ved den geograske sørpolen) og ender ved den magnetiske sørpolen (geogrask nordpol). De strekker seg i store buer ut fra planeten.

5:

De elektrisk ladde partiklene fra solvinden utsettes for en magnetisk kraft

i jordas magnetfelt som virker vinkelrett på partiklenes bevegelsesretning og
de magnetiske feltlinjene.

De vil defor ledes til å bevege seg i en skru-bane

langs feltlinjene mot en av polene.

Der vil de enten kollidere med partikler i

atmosfæren (og gi opphav til nord- og sørlys) eller snu of bevege seg tilbake
lange feltlinja.

6:

I forhold til synlig lys har radiobølger...

1. mye større bølgelengde
2. mye mindre energi (E

=

hc
λ , der

c
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er lyshastigheten og

h

er en konstant)

7:

Et sort legeme reekterer ikke lys. Det absorberer all stråling som treer

det utenfra. Den eneste strålingen et sort legeme sender ut, er termisk stråling
(varmestråling), slik at strålingen til et sort legeme forteller oss hvilken temperatur det har.

(Et speil er ikke et sort legeme, for det er ikke like varmt som

solen selv om vi ser lysstråler fra solen reektert i speilet.)

10:

Ved å sammenligne mønsteret av absorpsjonslinjer i solas spectrum med

linjene fra ulike grunnstoer i laboratoriet, kan vi nne ut hvilke grunnstoer
som nes på solas overate.
Kirchos lover:

1. En varm, tett gass sender ut et kontinuerlig spektrum.
2. En varm, tynn gass sender ut lys kun med bestemte bølgelengder.
3. Når en kilde med et kontinuerlig spektrum lyser gjennom en kald, tynn
gass, får man et kontinuerlig spektrum med mørke linjer ved de bølgelengdene som tilsvarer emmisjonslinjene til den tynne gassen.

Den varme, tette gassen inne i stjerna sender ut et kontinuerlig spektrum. Ved
stjernas overate er gassen kjørligere og tynnere, og vil derfor gi et absorpsjonsspektrum når lyset fra stjernas indre går gjennom den.

11:

I Bohrs atommodell benner elektronene seg i bestemte energinivåer rundt

atomkjernen.

•

I en varm, tynn gass er mange av elektronene i tilstander med høyere
energi enn i grunntilstanden, og når de hopper ned til lavere energinivåer
sender de ut lys med en bølgelengde som svarer til energiforskjellen mellom
tilstandene. Da får vi emmisjonslinjer.

•

I en kald, tynn gass er de este elektronene i grunntilstanden, så når
lys fra en kilde med kontinuerlig spektrum treer gassen, vil elektronene
hoppe til høyere energinivåer og absorbere lyset med energier tilsvarende
energiforskjellen mellom nivåene. Da får vi et absorpsjonsspektrum.

•

I en varm, tett gass er det mange frie elektroner som ikke er bundet til
atomkjerner. Disse kan ha vilkårlige energier, og når de går over til andre
frie tilstander eller blir bundet til en atomkjerne igjen (rekombinasjon),
sender de ut lys med vilkårlige bølgelengder.

Da får vi et kontinuerlig

spektrum.

12:

Lys med forskjellige bølgelengder fokuseres ved forskjellige avstander når

det brytes i ei linse. Dermed kan ikke alle farger være i fokus på en gang (dette
kalles fargefeil). Linser som korrigerer for dette (akromatiske linser) får andre
ulemper, som at de blir dyrere og slipper gjennom mindre lys. Speil har ikke
dette problemet, siden alle farger reekteres likt. (Andre grunner: speil trenger
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bare å slipes på en side, og de kan lages større siden de kan støttes opp på
baksiden.)

13:
D

λ
D blir θ mindre når
blir større, så to punkter kan ligge nærmere hverandre og fortsatt adskilles i
Store teleskoper har bedre oppløsningsevne: fra

θ∝

bildet fra teleskopet. (I tillegg, og kanskje viktigere, samler større teleskoper inn
mer lys på en gang, og kan dermed brukes til å observere mer lyssvake objekter.)

15:

Både den sterke og svake kjernekraften har ekstremt kort rekkevidde (de

virker bare innenfor atomkjernen), så de har ingen direkte innvirkning på hverdagslige
fenomener, slik tyngdekraften og elektromagnetiske krefter har.

16:

Fusjon er når to grunnstoer settes sammen til et tyngre grunnsto, og

sjon er når et grunnsto deles til to lettere grunnstoer.

For grunnstoer

lettere enn jern vil fusjon avgi energi og sjon kreve energi, og motsatt for
grunnstoer tyngre enn jern.

17:

Den stabile materien består av atomer, altså protoner, nøytroner og elek-

troner. Protoner og nøytroner består av opp- og ned-kvarker.

Kapittel 7 - Teleskop

1:

Hvorfor er reektorer (speil) enklere å lage enn refraktorer (linser):

1. Kun én ate å slipe nøyaktig, ikke to (en linse har to sider som begge må
bøye lyset akkurat riktig).
2. Et speil krever mindre glass enn en linse av samme størrelse.
3. Ikke bare overaten men hele linsen (også inni) må være fri for urenheter/bobler.

2:

Hvorfor forstørrelse ikke er et ubetinget gode når det gjelder teleskop:

1. Synsfeltet blir mindre om forstørrelsen er kraftig (vi ser mindre av himmelen på en gang).
2. Dette gjør også at lysmengden som teleskopet fanger inn blir mindre, og
vi får mindre kontrast i bildet (vanskeligere å skille ut nyanser i lysstyrken
til det man observerer).

3:

Det viktige her er egentlig bare kriteriene for hva som er et godt sted for

bakkebasert observasjon:

1. Høyt (minst mulig atmosfære å se gjennom)
2. Tørt (lite overskyet/stabilt vær)
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3. Lite lysforurensning (langt fra de store byene).

4:

Adaptiv optikk brukes til å korrigere for forstyrrelsene i bildet fra et teleskop

som forårsakes av at lyset beveger seg gjennom urolig luft i atmosfæren.

En

datamaskin analyserer et bilde av en referansestjerne og nner ut hvordan lyset
har blitt påvirket av luften. Denne informasjonen brukes til å justere formen til
et segmentert eller bøyelig speil som reekterer lyset mot kamerasensoren, på
en slik måte at forstyrrelsene forsvinner når lyset reekteres i det deformerte
speilet.

5:

λ
D så liten som mulig. Eksempel: Lys på 500 nm og
radiobølger på 500 m. Her har radiobølgene en bølgelengde λ som er en faktor
109 (en milliard ganger) større enn det synlige lyset. Eneste måte å få samme
Vi ønsker å gjøre

oppløsning

θ∝

θ på er å gjøre diameteren D en milliard ganger større også (eventuelt

ofre litt oppløsning og bare bygge det så stort som mulig innen rimelighetens
grenser).

Kapittel 8 - Solsystemet:

de indre planetene og

månen

1:

I terrestriske planeter (steinplaneter) produseres magnetfeltet av bevegelsene

i en ytende, metallisk kjerne (dynamoeekten). Merkurs kjerne var forventet
å være størknet, og man trodde derfor at Merkur ikke ville ha noe magnetfelt. I
tillegg har magnetfeltets styrke sammenheng med planetens rotasjon, og Merkur
roterer svært sakte.

2:

Dagsiden til Merkur blir veldig varm, og dette ville gjort at partiklene i

atmosfæren hadde beveget seg fort nok til å unnslippe Merkurs tyngdefelt.

I

tillegg er tyngdefeltet så svakt at det er relativt lett for partiklene å unnslippe.
En eventuell atmosfære ville derfor raskt ha lekket ut i rommet.

3:

Venus roterer motsatt vei sammenlignet med retningen den beveger seg rundt

sola (dette kalles retrograd rotasjon). Den roterer også veldig sakte, 243 dager
på én omdreining, som er lenger enn tiden den bruker på en runde rundt sola.
Man tror at Venus sin uvanlige rotasjon kan skyldes en kollisjon med en annen
planet da Venus var ung.

4:

Bakken varmes opp av sollyset som kommer gjennom atmosfæren, og beg-

ynner å sende ut infrarød stråling.

Mye av denne strålingen absorberes av

drivhusgasser, og sendes ut igjen i tilfeldige retninger.

Dette gjør at mindre

energi forlater planeten, og fører derfor til en oppvarming.

5:

Ekstrem varme, ekstremt trykk og etsende svovelsyre i atmosfæren.

6:
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1. Jordskorpen har plater som sirkler rundt - på 3.9 millarder år (siden de
største meteorstormene) har den opprinnelige overaten blitt pushet ned
og erstattet av vulkansk materiale (anta middelverdien på 50 mm i året på 3.9 milliarder år blir dette
er ca.
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6.37 · 10 m,

50·10−3 ·3.9·109 m = 1.95·108 m - jordradien

til sammenlikning).

2. Atmosfæren brenner opp mindre meteoritter.
3. Erosjon - atmosfære (vind og vær) og hav sliper ned jordoveraten.

7:

Jordens rotasjonsakse heller 23,5 grader i forhold til baneplanet den går

rundt solen i. Lengre/kortere dager på halvkulene avhengig av hvor jorden er i
omløpet rundt solen.

8:

Hot-spot-vulkaner oppstår når en stigende søyle av svært varm mantel varmer

opp skorpen og produserer magma som trenger opp gjennom overaten.

9:

Månens skorpe er tykkere på baksiden, dermed færre hot-spot-vulkaner (da

månen fremdeles var geologisk aktiv) som dannet færre hav .

10:

Tyngdekraften avtar med avstand, så månen trekker hardere i den siden av

jorda som vender mot månen enn siden som vender vekk. Denne kraftforskjellen
trekker de to sidene av jorda fra hverandre langs linja mellom jorda og månen.
Her vil derfor havene heve seg (o), og de vil synke på de to andre sidene (fjære).
Jordas rotasjon gjør at denne bølgen beveger seg i forhold til overaten, og derfor
vil et gitt område få o to ganger og fjære to ganger i løpet av en full rotasjon
i forhold til månen (som tar ca. 25 timer og 46 minutter).

11:

Vi antar at månen ble dannen i en kollisjon mellom jorden og et annet

legeme da solsystemet var ungt.

12:

Likheter mellom jorden og Mars:

1. Atmosfære (men forskjellig tykkelse og innhold).
2. Vann (is) på overaten
3. Ca. samme rotasjonstid (døgn).
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4. Rotasjonsaksene har ca. samme vinkel i forhold til baneplanet, så begge
har tilsvarende årstider.
5. Temperaturene overlapper noe (Mars: opptil +35 grader Celsius)

13:

Mars hadde ytende vann på overaten, fordi

1. målinger fra sonder som har landet der viser det
2. det er is på Mars' sydpol som er frosset vann
3. kanalene på overaten later til å være gravd ut av ytene vann

14:

Hvorfor Mars neppe har liv i dag:

1. Tynn atmosfære uten oksygen (og med for lite nitrogen)
2. Ikke ytende vann på overaten
3. Livstruende kosmisk stråling (ikke magnetfelt)

Kapittel 9 - Gassplanetene

1:

Jupiter og Saturn har lignende sammensetning.

2:

Io strekkes av tidekreftene fra Jupiter, og siden Ios avstand fra Jupiter

varierer i løpet av et omløp, varierer også styrken på tidekreftene. Friksjonen
som oppstår når Ios overate heves og senkes genererer varme, og det er denne
varmen som forårsaker den vulkanske aktiviteten.

3:

Det kreves ytende vann og en energikilde (som vulkansk aktivitet). Mye

tyder på at begge disse betingelsene er til stede på Europa.
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4:

Under svært stort trykk vil elektronene i det ytende hydrogenet bli så løst

bundet at de kan bevege seg mellom hydrogenatomer, og dermed vil væsken lede
strøm.

5:

Partikler av vann-is som varierer i størrelse fra mikrometer (støv) til ca. 10

meter.

6:

Den beste kandidaten av Saturns måner til å ha liv er Enceladus, siden den (i

likhet med Jupiters Europa) trolig har et hav av ytende vann under overaten.
Man har også funnet organiske forbindelser i geysirene på overaten. En annen
kandidat er Titan, som også kan ha et hav under overaten.

7:

Uranus og Neptun har mantler som i hovedsak består av is av vann, am-

moniakk og metan, til forskjell fra Jupiters og Saturns mantler som består av
ytende metallisk hydrogen.

8:

Metangass absorberer rødt lys og reekterer blått lys tilbake i verdensrommet

- blåfargen vil derfor dominere i det reekterte lyset.

Kapittel 10 - Rusk og rask i solsystemet

2:

Da solsystemet ble dannet var det nok materiale i asteroidebeltet til å danne

en planet, men forstyrrelser fra Jupiters tyngdekraft forhindret dette fra å skje.
En del av steinklumpene ble slynget ut av solsystemet, mens resten ble igjen
som dagens asteroidebelte.

3:

En planet må

1. Gå i bane rundt sola.
2. Være stor nok til at tyngdekreftene har gjort den (omtrent) kuleformet.
3. Ha ryddet banen sin for andre objekter.

Pluto har ikke rensket banen sin, og er dermed en dvergplanet.

4:

Rester etter planetdannelse.

Ikke nok gass og støv til å danne ere store

planeter (som klarte å renske banen sin) så langt ute, men over tid ble det
dannet mange mindre objekter.

5:
6:

Is og stein.
Solvinden består av ladde partikler, og disse skaper et trykk som dytter

kometens haler vekk fra sola.

7:

En meteoroide er et lite stein- eller metallobjekt i solsystemet.

Hvis den

treer jordas atmosfære kalles den en meteor, og hvis den treer bakken kalles
den en meteoritt.
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8:

Noen (ikke alle) steinmeteoritter har (til forskjell fra de andre meteorittene)

aldri vært en del av et større legeme. De som har det forteller oss om forholdene
i legemet (trykk, smelting...). De som ikke har det forteller oss altså noe om
råmaterialet (ubearbeidet) som solsystemet er dannet av, og disse er spesielt
interessante.

9:

Man ser på banene meteorittene har fulgt (de este kommer fra asteoride-

beltet), og studerer hvordan meteoritter og asteroider reekterer lys (mye felles
mellom dem).

10:

På månen blir kratrene bevart, så ved å datere kratre (for eksempel ved

å studere hvordan de overlapper hverandre), kan vi si noe om hvor hyppig de
forekommer.

Kapittel 11 - Solen

1:

2:

Mengden hydrogen i kjernen minker, og mengden helium øker pga. fusjon.

(NB: Siden det ikke er konveksjon helt inn i kjernen, vil det ikke bli tilført
friskt hydrogen gjennom konveksjon. I røde dvergstjerner er det konveksjon
helt inn i kjernen, og dette kan forlenge disse stjernenes allerede lange levetid
betraktelig.)

3:

Fusjon, atomkjerner og sammenhengen mellom hvilemasse og energi (E

mc2 )

=

var ukjente på 1800-tallet (disse idéene begynte først å komme på 1900-

tallet).

4:

Ut til ca.

70 % av solas radius transporteres energien ved stråling:

fo-

toner absorberes av ladde partikler, som sender ut nye fotoner i tilfeldige retninger. Utenfor transporteres energien ved konveksjon: pakker med plasma som
er varmere enn omgivelsene stiger opp mot fotosfæren, hvor de kjøles ned (avgir
energi) og synker ned igjen.
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5:

Fusjonsprosessene i sola produserer svært mange elektron-nøytrinoer, men

på jorda observerte man bare en tredjedel av de nøtrinoene man forventet.
Løsningen er at nøytrinoene skifter mellom tre forskjellige typer etter de er
sendt ut, og detektorene kunne bare oppdage den ene typen.

6:

Sola er i hydrostatisk likevekt, og det innebærer at kraften fra trykk-forskjellen

overalt er like stor som tyngdekraften. For at dette skal skje må trykket på undersiden alltid være større enn trykket på oversiden, så trykket må avta med
radius.

7:

Solekkene ser mørke ut pga. lavere temperatur (3500-4000 K i stedet for

5778 K som er gjennomsnittstemperaturen på soloveraten).

8:

Magnetiske feltlinjer bryter opp av fotosfæren, og undertrykker konveksjonen

i dette området. Når konveksjonen blir svakere under solekken, hentes mindre
varm gass opp fra dypere lag, og temperaturen på overaten går ned. Dermed er
det dannet en solekk. Der de magnetiske feltlinjene går den igjen i fotosfæren
dannes en ny solekk med motsatt paritet.

9:

Flares er kortvarige, energiske utbrudd på soloveraten, som ofte oppstår

i nærheten av solekker.

De styres trolig av magnetfelt.

(Moral: Det meste

utenom det vanlige som skjer på solen, skyldes magnetfelt.)

10:

Fordi etter 11 år, når vi igjen har et dipolfelt (et felt med en klar nordpol og

sørpol, se øverst s. 158), peker feltet motsatt vei av det det gjorde til å begynne
med (f.eks. sør→nord i stedet for nord

→

sør). Derfor må det 11 år til før vi

er tilbake ved samme situasjon som vi begynte med (når polariteten har snudd
tilbake), dvs. totalt 22 år.

11:

Partikler fra solvinden fanges opp av jordas magnetfelt og ledes til polområ-

dene der de forårsaker polarlys. Store solutbrudd kan gi betydelige forstyrrelser
i jordas magnetfelt, og dette kan føre til ødeleggelser i kraftnettet.

Kapittel 12 - Dannelsen av solsystemet

1:

Uten tyngre grunnstoer enn hydrogen og helium ville det trolig ikke ha

kondensert klumper som kunne danne planetesimaler, så de første stjernene
hadde sannsynligvis ikke planeter.

2:

Bevaring av spinn får planetene til å rotere raskt nok etter kollaps til at de

ikke treer solen (hastigheten øker med kollapsen).

3:

Vi antar at vannet på jorden hovedsakelig ble tilført av kometer (siden jorden

ble dannet innenfor snøgrensen, var det ikke noe særlig is i materialet som jorden
opprinnelig ble laget av).

4:
•

Merkur: Varme + lav tyngdekraft.
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•

Venus og Mars: Ikke magnetfelt, så vann bindes i hydrogenperoksid (UVstråling) mens restene av løst hydrogen yr ut i rommet pga. varme og
partiklenes lave masse.

5:

Sola skulle ha rotert mye raskere enn den gjør hvis den ble dannet fra en

kollapset gassky (pga. bevaring av spinn). Løsningen er sannsynligvis at solas
magnetfelt vekselvirket med skiven, noe som resulterte i en overføring av spinn
fra sola til skiven, slik at sola ble bremset ned.

6:

Like etter planetene ble dannet må det ha vært svært mange kollisjoner

mellom planeter og planetesimaler, og dette kan forklare avvikende trekk som
Venus' retrograde rotasjon. Samtidig ville de opprinnelige forholdene i skyen ha
spilt en viktig rolle for hvordan planetsystemet endte opp. Dette er viktig for
at modellen skal forklare andre planetsystemer.

Kapittel 13 - Livet til stjernene fra vugge til grav

1:

Parallaksemetoden har den fordelen at den er svært enkel (omtrent kun

geometri), så nøyaktige parallaksemålinger kan være en god pekepinn på om de
mer avanserte metodene vi bruker for å måle avstander er riktige. Med bedre
instrumenter kan vi måle stadig større avstander med parallakse. Fra bakken
vil atmosfæriske forstyrrelser gjøre målingene unøyaktige, så observasjoner fra
rommet er en klar fordel.

2:

Lavere absolutt magnitude = mer energi per tidsenhet, så -2 er en mye

kraftigere stjerne enn +10.

3:
•

Standardlyskilder er objekter hvor vi kjenner den absolutte magnituden
fordi alle objekter av denne typen har samme absolutte magnitude. Eksempel: Supernova type 1a.

Alle hvite dverger som kollapser til en su-

pernova har den samme massen (ca. 1.4 solmasser), så disse supernovaeksplosjonene får identiske absolutte magnituder.

•

Disse kan brukes til å måle avstanden til lyskilden. Når vi kjenner både absolutt magnitude (standardlyskilde) og tilsynelatende magnitude (måling),
og sammenligner disse, vil det fortelle oss hvor stor avstanden er (se også
formel 13.8 på side 172: når vi kjenner både

m

og

M,

kan vi regne ut

d

som den eneste ukjente i likningen).

4:

Den dominerende fargen gir en brukbar tilnærming, og er et greit sted å

starte. Videre ser man på hvilke spektrallinjer som dominerer - dette avhenger
av temperaturen. For eksempel ioniseres helium ved høye temperaturer, mens
vi har nøytralt helium på lavere temperaturer.
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Ionisert og nøytralt helium

gir forskjellige spektrallinjer.

(Se også delkapittel 13.3, side 172-173, spesielt

tabellen.)

5:

6:

B5-stjernen har høyest temperatur, så hvis den er på hovedserien har den

større masse. Da brenner den raskere opp brennstoet sitt, og dermed vil G0stjernen være den som er på hovedserien lengst.

7:

Se delkapittel 13.6, side 178-179. Stikkord: kalde og tette skyer (GMC/KMS),

protostjerne, tenning av stjernen, brun dverg (< 0.08 solmasser). Bok-globuler
kan også nevnes. Maksgrensen som nevnes på 60 solmasser er diskutabel - vi
har observert stjerner opptil 250 solmasser, og de første populasjon III-stjernene
(uten metaller) kan ha vært opptil 1000 solmasser.

8:

Se delkapittel 13.7 og 13.8, side 197-183.

9:

I en kjernekollapssupernova vil det dannes massevis av nøytrinoer når jernkjer-

nen kollapser. Når resten av stjernen faller etter og treer kjernen igjen, er ikke
sjokkbølgen fra sammenstøtet sterk nok til å sprenge stjernen, men nøytrinoene
gir sjokkbølgen nok kraft til at dette likevel skjer. Vanligvis går nøytrinoer rett
gjennom det aller meste, men her er det så enorm tetthet og så mange nøytrinoer
at vi får svært mange sammenstøt allikevel.

12:

Se s. 186-187. Pulsarer varierer så raskt at om de skyldes rotasjon, må de

være små og veldig massive, ellers vil rotasjonen rive den i stykker. Nøytronsjerner passer svært godt til denne beskrivelsen. Årsaken til pulsene er at strålingen følger magnetfeltet, og at de magnetiske polene ikke er de samme som de
geograske (rotasjonspolene), slik som på jorden.

Kapittel 15 - Melkeveien

1:

Se side 208. Det eneste som mangler er tykkelsen: ca. 2000 lysår. (Navnene

på armene er ikke nødvendig å ha med i denne oppgaven.)
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2:
•

Populasjon I: Metallrike stjerner, nnes i skiven og haloen.

•

Populasjon II: Metallfattige stjerner, nnes i haloen.

•

(Populasjon III: Stjerner uten metaller. Disse er til nå ikke blitt observert,
vi antar at de var store og endte sine dager før mindre stjerner rakk å
bli dannet, slik at de mindre stjernene ble forurenset med metaller fra
supernovaeksplosjoner.)

3:

Bevegelsen dens vil ha en retning som i alle fall delvis går inn eller ut av

baneplanet til skiven.

4:

Han brukte tilsynelatende magnitude som et avstandsmål (dvs. han antok

at de mest lyssterke stjernene var nærmest, men dette er bare riktig dersom alle
stjerner er like lyssterke...).

6:

Observasjoner av stjernenes baner gir oss massen til sentralobjektet. Vi antar

at dette er mindre enn det nærmeste banene kommer (ellers ville de kollidert),
og da er massen samlet på et så lite område at det må være snakk om et sort
hull (s. 214-215).

7:

Se løsningsforslaget til eksamen høst 2014, oppgave 14. Se også det som står

om MOND på s. 216-217.

Kapittel 16 - Galakser

1:
•

Spiralgalakser: Blanding av gamle stjerner (haloen, går rundt sentrum i
alle retninger) og nye stjerner (skiven, går rundt sentrum i baneplanet).
Mye gass og støv (kan danne nye stjerner).

•

Elliptiske galakser: Bare gamle stjerner, og lite gass og støv (som halostjerner i en spiralgalakse).

•

Irregulære galakser:

Den lille, kaotiske fetteren til spiralgalaksen - alle

stjernene (gamle som nye) går i kaotiske baner. Den eneste galaksetypen
som ikke må ha et supermassivt sort hull i midten.

2:

Vi ser dette på rotasjonskurvene til stjernene i skiven. Se gur 15.7 på side

216 (Melkeveien er en spiralgalakse).

3:

Uten mørk materie ville ikke tyngdekraften klare å holde en galaksehop

samlet - hastighetene til galaksene i forhold til massesenteret er store nok til at
de ville unnsluppet og svevd fritt rundt i rommet.

4:

De to teoriene:
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•

Det kommer an på gasskyen galaksen er dannet av. I gasskyer med høy
tetthet dannes stjerner raskt, og det er ikke noe gass igjen til å lage en
skive som spiralarmer kan oppstå i.

Men i mindre tette skyer er dette

mulig.

•

Alle galakser har vært spiralgalakser, men hos noen har galaksekollisjoner
revet av armene og gjort dem til elliptiske galakser.

6:

Aktive galaksekjerner: Stråling sendes ut når gass faller inn i det sentrale

sorte hullet. Kan også ha jetstråler pga. magnetfelt og ionisert gass. Smultring
av gass rundt det sorte hullet. Se gur 16.9 på side 229.

• Blasar:

Vi ser rett inn i jetstrålen (stråling fra ladde partikler i magnet-

felt).

• Kvasar:

Vi ser inn i hullet av smultringen, rett på skiven av gass rundt

det sorte hullet (stråling pga.

friksjon mellom lagene i gass-skiven som

roterer rundt hullet i ulike hastigheter).

• Radiogalakse:

Vi ser smultringen fra siden, og ser jetstrålen (lyset fra

den reekteres mot oss fra gass rundt).

• Seyfert 1:

Som kvasar, men nå ser vi gjennom skyer av gass inne i hullet

av smultringen. De blir varme pga. strålingen fra skiven rundt det sorte
hullet.

• Seyfert 2:

Som radiogalakse, men nå ser vi gjennom skyer av gass utenfor

smultringen. Disse skyene er mye kaldere enn Seyfert 1.

Kapittel 17 - Kosmologi

2:

Lukket, åpent og att univers (se gur 17.1, side 235). Det er fordelingen

av masse og energi (hvor mye vi har av hver type) som bestemmer formen til
universet.

4:

Se gur 17.3, side 240. (Det skal være

ikke

5:

90

7 × 10

7 × 109

år på det nest siste punktet,

.)

I begynnelsen var Hydrogen.

Fusjon til tyngre grunnstoer skjer kun ved

høye temperaturer og tettheter, så disse prosessene stoppet opp etter hvert som
universet ble større og kaldere, før store mengder tyngre stoer kunne dannes.
Ved for høye temperaturer vil strålingen rive kjernene fra hverandre igjen (krever
energi, men det hadde man nok av). Det er altså et vindu med riktig temperatur
og tetthet hvor noe hydrogen fusjonerte til helium, og bittesmå mengder litium.
(Tyngre grunnstoer enn dette er dannet i stjerner.)

8:

COBE-satelitten testet om temperaturvariasjonene (som er små!)

steder på himmelen stemte med det inasjon forutsa. Det gjorde de.
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ulike

9:

Ved å observere (type Ia-supernovaer i) svært fjerne galakser får vi et bilde

av hastigheten universet har utvidet seg med over tid. Målingene viser at det
utvider seg raskere enn før. (Planck-satelittens målinger viser også at stråling,
vanlig materie og mørk materie ikke er mer enn 1/3 av den tettheten universet
må ha for å være tilnærmet att, slik vi observerer).
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