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Kontroller at oppgavesettet er komplett
før du begynner å besvare spørsm̊alene

Spørm̊alene kan besvares p̊a enten bokm̊al, nynorsk eller engelsk. You may
answer these questions in either Norwegian or English.

1. Hva er betingelsen for at en stjerne skal være sirkumpolar (det vil si være
over horisonten til enhver tid)?

2. Anta du har tatt et bilde av et objekt der alle detaljer med mindre skala
enn l p̊a bildet kan regnes som støy. Beskriv en metode for å fjerne dette
støyet fra bildet.

3. Atmosfæren begrenser oppløsningsevnen til ca. ett buesekund.

(a) Hvor stort et teleskop trenger man for å oppløse ett buesekund ved
en bølgelengde p̊a 400 nm? Hvorfor bygget man større teleskop før
man hadde teknologi til å korrigere for ‘seeing’?

(b) Beskriv et system for korrigering av atmosfærisk ‘seeing’. Hva kan
en gjøre dersom det ikke finnes en passende referansestjerne innenfor
den isoplanatiske feltet?

4. En spektrograf best̊ar av en inngangspalt, kollimator, gitter eller prisme,
avbildende (kamera) element og en detektor.

(a) Lag en skisse av en gitterspektrograf, ta med fokallengdene for kolli-
matoren, f1, og kamera f2.

(b) Hvor p̊a et teleskop plasserer man en spektrograf?

(c) Hvor bredt er bildet av spalten spektrografen danner for en gitt
bølgelengde λ dersom inngangsspalten har en bredde s.
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(d) Gitterligningen er gitt ved

θ = sin−1

[(
mλ

d

)
− sin i

]
.

Vinkelen i er den vinkelen den innfallende str̊alen danner med nor-
malen til gitteret. Hva betyr de andre symbolene? Tegn inn i og θ i
skissen laget i den første deloppgaven.

(e) Vis at dispersjonen dθ/dλ er gitt ved m/(d cos θ).

(f) Anta at gitteret har 1000 riper per mm, at fokallengden f2 = 2 m for
kamera, at θ = 80◦ varierer lite over spekteret og at vi observerer i 2.
orden. Hva er den resiprose lineære dispersjonen (‘reciprocal linear
dispersion’) dλ/dx m̊alt i enheter nm/mm?

(g) Hvordan er det mulig å korrigere for variasjoner i detektorens følsomhet
over synsfeltet og forskjeller i transmisjon (inkludert interferens-“fringes”)?

5. Et Lyot-filter er bygd opp av flere elementer som hver for seg best̊ar av et
‘birefringent’ materiale, som kvarts, og en polarisator. Den optiske aksen
p̊a filteret er orientert slik at den ekstraordinære og ordinære str̊alen har
samme retning. Den elektriske vektoren av lyset som kommer ut av et
slikt element kan skrives

E45 =
a√
2

[cos(2πνt) + cos(2πνt + δ)]

Graden av ‘birefringence’ er J ≡ µe−µo, der µe og µo er brytningsindeks
for henholdsvis den ekstraordinære ‘e’ og ordinære ’o’ str̊alen.

(a) Vis at faseforskjellen mellom de to str̊alene δ = 2πc∆t
λ , der c er

lyshastigheten, λ er bølgelengden og ∆t er tidsforskjellen, kan skrives

δ =
2πTJ

λ
,

der T er tykkelsen til elementet.

(b) Finn bølgelengden(e) λmax og λmin der den utg̊aende str̊alen har mak-
simal og minimal intensitet.

(c) Skisser hvordan den utkommende str̊alingen hadde sett ut fra dette
elementet som funksjon av bølgelengde og forklar hvorfor og hvordan
man m̊a bruke mange flere elementer enn ett for å bygge opp et
Lyot-filter.
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