
Plejadernes HR-diagram
Et  HR-diagram  for  Plejaderne  skal  konstrueres.
Opgaven  træner dig i følgende:

a) Få  nærmere  kendskab  til
størrelsesklassebegrebet  ved  at  samle  og
manipulere data, som astronomer gør.

b) At lave et HR-diagram.
c) At  fremstille  resultater  på  en  klar  og

overskuelig måde ved hjælp af et regneark!

Måleprogram
1. Åbn VIREO1, log ind med dit navn og åbn øvelsen Phtoelectric Photometry of the Pleiades.

(Rosborg elever kan logge ind i astro-serveren og køre programmet derfra.)
2. Vælg 40 cm-kikkerten, åbn kuplen, tænd for kontrolpanelet og tænd for trackingen.
3. Drej hen på et bart/mørkt område på himmelen i nærheden af Plejaderne (3h45m; 23º58’),

vælg  Telescope i stedet for søgekikkerten, tryk på Access Photometer  og tag et billede af
baggrundsstrålingen.  Tag  nu  baggrundsmålinger  i U-,  B-  og  V-filtrene.  Derved  kan
simulationsprogrammet  fratrække  baggrundsstrålingen,  så  vi  kun  får  medtaget  lyset  fra
stjernerne.  Det  er  tilstrækkeligt  i  alle  målinger  at  måle  i  10 sekunders intervaller  og én
måling pr. stjerne pr. filter er nok.

4. Hver gruppe vælger en kvadrant og måler de tilsyneladende størrelsesklasser U, B og V på
stjernerne i området. Skriv resultaterne ned sammen med stjernens katalognummer. Indfør
tallene i et regneark, som ser ud som følger:

Stjernenavn U B V

HD 23872 6,43 6,55 6,57

5. Læg din gruppes data i et fælles Office 365-Excel ark. (NB: IKKE Google Spreadsheet.)
6. Download nu regnearket med samtlige målinger og lav på den baggrund et råt HR-diagram.

(B-V, V)-kurve.

En  måling  af  spektralklassen  og  luminositetsklassen  af  stjernen  HD 23872 viser,  at  det  er  en
hovedseriestjerne.

7. Find  HD 23872s absolutte størrelsesklasse ved hjælp af tabel 1. Beregn nu afstanden til
Plejaderne.

8. Beregn stjernernes absolutte størrelsesklasse.
9. Benyt tabel 1 til at lave et komplet HR-diagram hvor spektralklasserne står ud langs 1. aksen

og den absolutte størrelsesklasse går NED langs 2. aksen.
10. Aflæs turn off-punktet så godt du kan og find alderen af hoben. Se tabel 2 for hjælp. (Lav

f.eks. en grafisk regression af en slags på dataene i tabel 2, så du kan beregne hobens alder.)
11. I har jo også målt U-størrelsesklasserne. Du kan søge efter anvendelsesmuligheder for U-B

og B-V på internettet, hvis du er færdig med punkt 11 længe før dine klassekammerater.

1http://public.gettysburg.edu/~marschal/clea/Vireo.html   

http://public.gettysburg.edu/~marschal/clea/Vireo.html


Andre astronomer fik:
d = 136 pc. 
T = 115 Myr. 

Spektralklasse B - V MV

O5 -0.35 -5,8

B0 -0.31 -4,1

B5 -0.16 -1,1

A0 0.00 0,7

A5 +0.13 2,0

F0 +0.27 2,6

F5 +0.42 3,4

G0 +0.58 4,4

G5 +0.70 5,1

K0 +0.89 5,9

K5 +1.18 7,3

M0 +1.45 9,0

M5 +1.63 11,8

Tabel 1. Kilde: Allen: Astrophysical 
Quantities, 1973. Tallene gælder for 
hovedseriestjerner, dvs. luminositetsklasse
V.

MV Turn off alder/yr.

-6 2·106 

-4 6,5·106 

-2 2,8·107 

0 1,6·108 

2 1,9·109 

4 7,1·109 

6 2,9·1010 

Tabel  2.  Kilde:  Jørgen  Christensen-
Dalsgaard: Stellar Structure & Evolution. 


