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Slutteksamen i AST2210 — Observasjonsastronomi
Eksamensdag: Torsdag 3. desember 2009
Tid for eksamen: 09:00 – 12:00
Oppgavesettet er p̊a 2 sider.
Vedlegg: Ingen
Tillatte hjelpemidler: lommekalkulator, matematisk formelsamling,
Øgrim & Lian: Størrelser og enheter i fysikk og teknikk, to A4 sider
med h̊andskrevne notater

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. Diffraksjon:

(a) I Frauenhoferregionen kan vi forenkle uttrykket for diffrakson til

ψP(θ) ∝
∫
e−ikx·θt(x)d2x ≡ t̄(θ)

Vis at diffraksjonsmønsteret fra en enkel (en-dimensjonal) spalt gitt
ved

t1(x) = 1 |x |< a/2,
= 0 |x |> a/2.

er proporsjonal med en funksjon av formen sin(y)/y.

(b) Hva er Babinets prinsipp?

(c) Forklar hvordan man ved hjelp av diffraksjon kan m̊ale tykkelsen p̊a
et h̊arstr̊a.

2. Seeing:

(a) Beskriv hvilke elementer som inng̊ar i et system for adaptiv optikk.
Hvor raskt m̊a et slikt system virke? Tegn figur.

(b) Beskriv andre teknikker for å redusere forstyrrelsen fra atmosfærisk
seeing. Gi gjerne spesifikke eskempler fra de forskjellige teleskopene
p̊a Roque de los Muchachos, La Palma.
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3. Ved svært korte bølgelengder er det vanskelig å finne materialer som gir
refleksjon av lys n̊ar innfallsvinkelen er stor. Teleskop som bruker andre
prinsipper i sin virkem̊ate m̊a derfor brukes, to eksempler p̊a slike teleskop
er Wolter-teleskop og kollimerende (maske) teleskop. Forklar i korte trekk
hvordan disse fungerer og i hvilke bølgelengdeomr̊ader de benyttes.

4. Graden av “birefringence” i et materiale kan gis ved J = µE−µO, der µE

og µO er brytningsindeksene for de ordinære og ekstraordinære str̊alene.

(a) Hva gjør et birefringent materiale med lys? Hva er de ordinære og
ekstraordinære str̊alene?

(b) Dersom lys med bølgelengde λ sendes gjennom et slikt materiale med
birefringence-grad J , s̊a vil lyset fra de to str̊alene nevnt over bruke
forskjellig tid p̊a å gjennomløpe tykkelse T av materialet. Finn et
utrykk for tidsforskelsen ∆t og faseforskjellen δ som funkjson av
bølgelengden λ og tykkelsen T .

(c) Hvilke andre optiske elementer trengs i tillegg til en birefringent krys-
tall for å konstruere et Lyot filter? Tegn gjerne figur.
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