Denne øvelse er lavet af Emmanuel Rollinde med hjælp fra Thomas Boudier som har lavet
biologibillederne og Nicolas Rambaux, som har lavet billederne fra Solsystemet.
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Introduktion til SalsaJ.

Åbn SalsaJ. Nedenstående værktøjsvindue åbnes

Månen
1. Åbn 1 billedet images_power10/Moon/orth90east400m_km.tif med File/open eller Open
Image File ikonet. Billedet er et s/h billede med kun en intensitetsskala.
2. Tryk på forstørrelsesglasset for at zoome ind/ud. Venstre museklik zoomer ind mens
højre museklik zoomer ud. Prøv at zoome ind, så du kan skelne de enkelte pixler.
3. Benyt rulleikonet (en hånd) til at flytte rundt på billedet.
4. Skaleringen af billedet er sådan, at 1 pixel svarer til 400 m i virkeligheden. Dette
kan du kontrollere ved at vælge Analyze/Set Scale.
5. Klik på knappen Brightness & Contrast i værktøjslinien. Et nyt vindue åbner. I
toppen af vinduet findes et histogram med pixelværdier fra billedet. Billedet er et
8bit-billede, dvs. pixelværdierne kan ligge i intervallet 0-255. Man kan justere de viste
minimums- og maksimumsværdier med dette værktøj. Luk vinduet igen.
6. Klik på Image/Lookup Tables/Show LUT. En palette (Look Up
Table) vises, og den viser sammenhængen mellem
farvekodningen og den faktiske pixelværdi. Man kan skifte
farvekodningen, hvis man har behov for det. (Edit LUT.)
7. Betragt billedet - i hvilken retning er Solen?
8. Hvad er de sorte- og hvide områder på billedet?
9. Humboldtkrateret er centreret ved positionen (x, y) = (1504 km,
2518,4 km). Find krateret på billedet og mål dets diameter i km. Beregn arealet af krateret,
idet du tilpasser det til at være cirkulært. (Se hjælp i pkt, a og b nedenfor.)
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Billedet er ret stort, så hvis du får en Out of memory-fejl, så luk programmet og åbn i stedet for SalsaJ for

webcam.
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a. For at finde diameteren kan du vælge Straight Line Selection ikonet til at tegne
en radiuslinie. Foruden længden af linien får du også vinklen, som linien hælder.
Du kan også vælge Slice værktøjet efter at du har tegnet en linie tværs gennem
krateret. Derved kan du aflæse kraterrandene og dermed beregne diameteren.
b. Du kan alternativt højreklikke på værktøjet Rectangular Selection og vælge
Oval. Tegn nu en cirkel, som tilpasses kraterranden. Når du slipper musen, kan du
flytte ellipsen eller modificere den ved hjælp af den lille hvide firkant. Hvis du vil
tvinge en cirkel som form, skal du hold Shift-knappen nede, mens du modificerer
figuren. Længderne af ellipsens akser, w og h, vises, og du kan beregne arealet ved
at benytte formlen
/4. Eller brug ctrl+m, som beregner arealet for dig.

Billedmosaik taget fra rummet (LROC)
I alt 3700 billeder.

Krateret set fra Jorden.

10. Tæl antallet af kratre med en diameter over 1 km inden i Humboldtkrateret. Du kan tegne
diametre med Straight Line Selection-værktøjet, og så benytte menupunktet
Analyze/Measure. En hurtig metode, er at markere en kraterdiameter og så trykke
CTRL+M, marker den næste og tryk CTRL+M osv.
Er opgaven uoverkommelig stor kan områdes deles ind i mindre stykker, og så kan du dele
dine målinger med din sidekammerat.
11. Beregn antalsdensiteten af kratrene inden i Humboldtkrateret og benyt figurerne herunder
til at anslå alderen af Humboldtkrateret. Forklar hvorfor du får en nedre grænse for alderen
med dine data. Gentag proceduren med kratre, som er større end 4 km.
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Figur 2. Antalstæthed for kratre større end 4km pr. km 2, som
funktion af alder. Kilde:
Figur 1. Antalstæthed for kratre større end 1km pr. km 2, som

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

funktion af alder.

=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Flunarscienc

http://www.psrd.hawaii.edu/Feb10/GiordanoBrunoCrater.html

e.arc.nasa.gov%2Ffiles%2FOrlando_LHB_2007.ppt&ei=wz9xUev
7E4WNt

Saturn, dens ringe og dens satellitter

Figur 3. Cassinis banekurve fra Jorden til Saturn. Turen tog 17 år.
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Figur 4. Kunstners indtryk af hvordan Cassini kredser om Saturn.

Denne øvelse behandler problemet Hvad er det, vi måler? Giver målingerne mening? Måler du
det, du tror du måler? Arbejd sammen med din sidemand og del jeres resultater.
1. Åbn billedet images_power10\SaturnAndAround\Saturn_rings_HST.jpg. Billedet er taget
i 1996 af Hubble Rumteleskopet, som kredser omkring Jorden.
2. HSTs rumlige opløsning er 0,1”, hvor 1” = 1°/3600. Afstanden mellem Jorden og Saturn
ved fotograferingen var 10,38 AU. Forsøg at estimere tykkelsen af ringene.
3. Åbn nu billederne:
images_power10\SaturnAndAround\Saturn_PIA12677.tif
…Saturn_PIA08158.tif
…Saturn_PIA12513.tif
Hvis du klikker på CTRL, kan du markere alle 4 billeder på en gang, og så åbne dem på
samme tid. Benyt dernæst kommandoen Windows/Tile til at organisere dem pænt på
skrivebordet.
4. Benyt de oplysninger, som er angivet i tabellen nedenfor til at give et nyt estimat af
tykkelsen af Saturns ringe. Sammenlign resultatet med resultatet fundet i punkt 2. Passer
de sammen?
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Billede

Pixelstørrelse
Saturn

på

Afstand
mellem
Cassini og Saturn

Saturn_PIA12677.tif

116 km/pixel

2,0·106 km

Saturn_PIA08158

17 km/pixel

2,9·106 km

Saturn PIA12513

72 km/pixel

1,3·106 km

5. Ringtykkelserne på Saturns ringe er svære at måle. De er ikke opløste på fotografierne,
og man regner med at deres tykkelse er i omegnen af kun 10 m. Hvis man tager højde for,
at de ikke ligger helt fladt, er et øvre estimat på ringtykkelserne omkring 3 km. Hvordan
stemmer disse tal overens med dine målinger? Hvad kan du konkludere?
6. Åbn filen Images_power10\SaturnAndAround\Saturn_rings_cassini.jpg.
7. Saturns diameter er 120536 km. Giv et overslag over bredden af Saturns ringe.
8. Saturn har mere end 50 satellitter. (Måner.) Vi har billeder af nogle af dem. Pixelstørrelsen
er forskellig for de forskellige billeder, som du kan se i tabellen nedenfor. Det skyldes, at
Cassini har taget billederne ved forskellige afstande til satellitten. Prøv at anslå størrelsen
af hver måne, og forsøg også at finde forholdet mellem deres største og mindste radier.
Hænger størrelsen på Månen og dens akseforhold sammen på nogen måde?
Billede

Pixelstørrelse

Lapetus.tif

9 km/pixel

Hyperion.tif

2,5 km/pixel

Helene.tif

117 m/pixel

Enceladus.tif

796 m/pixel

Dione.tif

6 km/pixel

Pandora.tif

603 m/pixel

Epimetheus.tif

641 m/pixel

Månestørrelse Månestørrelse Form/Aksei pixler
i km
forhold
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Telesto.tif

214 m/pixel

Lapetus2.tif

8 km/pixel

Janus.tif

448 m/pixel

Titan.tif

6 km/pixel

Tethys.tif

4 km/pixel

Mimas.tif

613 m/pixel

EnceladusPlumes.t
if
EnceladusAndGrin
g.tif
EpimetheusAndJa
nus.tif
RheaAndTitan.tif

4 km/pixel
6 km/pixel
2 km/pixel

Rhea: 7 km/pixel
Titan:
14
km/pixel
TethysAndTitan.tif Titan:
17
km/pixel
Tethys:
12
km/pixel

Objekter udenfor Solsystemet
1. Luk alle vinduer ved at vælge Plugins/Macro/Close All
Image Windows.
2. Åbn
billedet
images_power10\BeyondSS\m16.tif.
Billedet er taget af HST. Billedet viser nogle gassøjler,
som er en del af Ørnetågen, også kaldet M16. Det er et
område med stjernedannelse, som ligger 7000 Ly væk i
stjernebilledet Slangen.
3. Zoom ind på toppen af gassøjlen. Disse områder er fødesteder for nye stjerner. Stjernerne er
lukket inde i fingerlignende fremspring, som strækker sig fra toppen af tågen og som er dannet
ved et fænomen, der kaldes foto-fordampning. Når fordampningen opstår, afdækkes små
relativt tætte kugler, som kaldes EGGs. (Evaporating Gaseous Globules.) Disse kugler
skygger for stråling fra store stjerner, og derfor kan disse fingerlignende strukturer
fremkomme.
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4. Pixelstørrelsen er 0,1” og afstanden til Ørnetågen er 2 kpc. Forsøg at anslå diameteren af en
EGG. Benyt evt. billedet herunder, hvis du ikke ved, hvad du skal gøre.

5. Åbn billederne images_power10\BeyondSS\ref.fts samt images_power10\BeyondSS\bpic.fts.
Sammenlign de to billeder og beskriv dem.
6. Et af billederne viser en skive omkring stjernen β Pictoris. Træk de to billeder fra hinanden,
og se om du kan se skiven. Du kan bruge værktøjet Process/Image Calculator. Når du har
fratrukket billederne fra hinanden, kan du i det fratrækkede billede anvende kommandoen
Brightness & Contrast til at justere billedet og dermed gøre skiven mere synlig. Hvis du ikke
kan få skiven frem, kan du benytte makroen Plugins/Macros/Circumstellar Disk Around Beta
Pictoris.
7. Diskuter forholdet mellem intensiteten ved kanten af stjernen og ved skiven.
8. β Pictoris ligger 20 pc fra Solen og billederne har en opløsning på 0,1”/pixel. Forsøg at anslå
diameteren af skiven.
9. Åbn filen images_power10\BeyondSS\m101.jpg.
10. Benyt din opnåede viden om SalsaJ til at vurdere diameteren af denne galakse.
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Skaleringsøvelse i biologi
SalsaJ er udviklet fra programmet ImageJ, og de to programmer er kompatible med hinanden.
1. Åbn billedet images_power10\biology\mouse.jpg.
2. Når du flytter (computer)musen på billedet kan du se positionerne (x, y) i det nederste
venstre hjørne af værktøjslinien i SalsaJ. Det giver dig mulighed for at måle afstanden på
billedet.
3. Klik på knappen Straight Line Selection og tegn en linie mellem de to øjne på musen.
Vinklen og længden bliver vist ved siden af pixel-positionen. Hvis du klikker på Plot
Profile-ikonet kan du se gråtone-intensiteten langs den markerede linie.
4. Find længden mellem øjnene anført i pixler, og sammenlign med tallet anført i
værktøjslinien. (Fra pkt. 3.)
5. Vi ved at afstanden mellem øjnene er 1 cm. Beregn skalafaktoren i pixler/cm, og tast
værdien ind i billedet ved at bruge menupunktet Analyse/Set Scale. Når du har gjort dette vil
(x, y)-positionerne fremover blive anført i cm.
6. Tegn en skala-streg, der er 1 cm lang ved at bruge menupunktet Analyse/Scale Bar.
7. Vurder størrelsen af hovedet og af ørerne.
8. Billedet af musen er et såkaldt RGB-billede, dvs. det er sammensat af tre farvebilleder. Ved
siden af positionsangivelsen er der angivet 3 intensitetsværdier. Hvert tal angiver styrken af
hhv. farverne rød, grøn og blå. Vælg menupunktet Image/Color/RGB Split. Derved splittes
billedet op i 3 nye billeder - nemlig et rødt-, et grønt- samt et blåt billede. Du kan vende
tilbage til det oprindelige billede ved at benytte kommandoen Image/Color/RGB Merge.
9. Åbn billedet images_power10\biology\neurone_rat.png.
10. Vurder størrelsen af neuronens soma.
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