
Oppgave 1

Sfærisk abberasjon - fokus kommer på 
forkjellig sted avhengig av hvor langt fra den 
optiske aksen stråler faller inn i linsen/speilet. 
Merk at denne abberasjonen er ‘on axis’.

Koma - kan også lage ‘spot’-figur 
med ‘kometformet’ avbildning. Dette 
er en ‘off-axis’ abberasjon.

Astigmatisme - fokus på forkskjellig 
sted for stråler i det tangentielle 
planet (som inneholder objektet og 
den optiske aksen) og det sagittale 
planet (loddrett på det tangentielle 
planet).

Feltkrumning (field curvature) - 
fokalplanet er krumt.

Fordreining (distortion) - finnes i både 
i form av ‘barrel’ (vist over) og ‘pin 
cushion’ som er «motsatt» av barrel.



Oppgave 2

a)
Fra forelesningnotatene: et foton med tilstrekkelig energi skaper et fotoelektron som blir 
fanget i en potensialbrønn formet av at elektrode B har høy potensial. Deretter økes 
spenningen på C elektroden og ladningen flyttes mot høyre på figuren. Elektronet flyttes 
videre ved at elektrodene A, B, C sykelvis settes til høy potensial, inntil ladningen når 
registeret hvor den kan styres (ved hjelp av elektroder A’, B’, C’) til en avlesningskrets.
b)

Potensialet er lineært økende fra -d til 0; kvadratisk fra 0 til t med maksimum i dette 
intervallet; kvadratisk (med motsatt fortegn på det kvadratiske leddet) fra t til t+xp; og 0 fra 



xp og utover. Ladninger samles med andre ord i n-laget ved maksimum in potensialet, 
men inne i halvlederen og borte fra overgangen mellom okside-laget og n-laget.
c)
Mimumsvar er å nevne mørkestrøm og flatt-felt. Pluss for å ta med avlesningsstøy, 
digitaliseringsstøy, blooming, døde pixler, osv, nevnt i forelesningsnotatene. 
d) 
Korrigeringer er grundig dekket av laben pluss oppholdet på La Palma. Referat av disse er 
forventet svar.

Oppgave 3
a)

Inteferensmønster (‘fringes’) fra objekt 1 er tegnet med heltrukken linje, fra objekt 2 med 
stiplet linje. Disse kildene er ikke koherente og derfor kan intensitetene fra dem legges 
sammen ved summasjon. Dvs når speilavstanden ‘a’ økes nok til at fringes fra objektene 
kommer i motfase så vil mønsteret forsvinne, slik en kan se på med den prikkede linjen i 
figuren som viser summen av mønsterene (dette eksemplet viser to kilder som er nøyaktig 
like lyssterke, i virkelighetene vil det selvsagt være forkjell).

b) 
kaα =  dette løser vi for α = 3.8317/a/k = 3.8317/2π λ/a = 1.15 e-7 rad = 0.023”

c)
Koherenslengden er kort! Spesielt i det visuelle delen av spekteret. Derfor trenger en 
veldig høy presisjon i ‘ventelinjene’ for å passe på at lyset som skal interferere er i fase - 
koherent. I radiodelen av spekteret kan en måle fasen, dermed kan en kombinere lyset og 
‘få det til’ å interferere etterskuddsvis - dette åpner for VLBI (very long baseline 
interferometry) der en kan kombinere radiobølger fra teleskop flere tusen kilometer fra 
hverandre.



Oppgave 4.
a) 
Bolometrisk magnitude - tilsvarer luminositet,dvs stjernens totale utstråling i alle bånd.
b) 
Blazing er å forme gitter slik at stråling konsentreres i noen få orden, typisk vil en lage en 
trekantform.
c)
Spektrallinjer der de ikke burde være og andre egenskaper i det målte spekteret, e.g. 
overlappende spektra fra andre ordener eller fra periodiske feil i gitteravstanden.
d)
Teleskop for røntgenområdet, basert på streifende innfall. Formet av to hyperbolske og/
eller parbolske flater. Finnes i flere utgaver, e.g. type I og type II. Se figur i 
forelesningsnotatene.
e) 
Ett sett med (brede) spektrale bånd valgt for å kunne karakterisere stjernespektra. Og 
defineres gjerne 1) ved en responskurve for hvert bølgelengdebånd, samt 2) ved en 
metode for å standardiserere målinger i systemet. Eksempler er UVB(RI) systemet, 
Strömgrens uvbyβ, og (det lukkede) SDSS fem-fargers systemet.
f)  
Ett kollimerende eller masketeleskop fungerer ved å fysisk begrense synsfeltet til en gitt 
detektor. Det brukes når en ikke kan bruke avbildende optikk. Et Hademardteleskop er et 
slikt masketeleskop der mønsteret i masken er valgt ved hjelp av Hademardmatriser. 
Gjerne benyttet i hard røntgen og γ-området.
g)
To speilflater avstand ‘d’ med høy reflektivitet som omgir medium med annen 
brytningsgrad enn på utsiden. Lys som faller inn med vinkel φ vil nå resonans og bli 
effektivt transmittert dersom plateavstanden ‘d‘ passer, annet lys blir reflektert. Inngående 
forklaring finnes i forelesningsnotatene.  
h)
Stråling som oppstår når en partikkel beveger seg raskere enn den lokale lyshastigheten. 
(Aktuelt i forbindelse med MAGIC teleskopet på La Palma.) 


