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2. Asztro�zika I.

Bécsy Bence, Dálya Gergely, Csörnyei Géza, Kalup Csilla

1. Ismétl® feladatok

I1. feladat

Tud-e a Neptunuszon annak Triton nev¶ holdja teljes napfogyatkozást okozni? A Triton rT =
355795 km sugarú, T = 5, 876 d keringési idej¶ retrográd pályán kering a Neptunusz körül,
átmér®je dT = 1350 km. A Neptunusz távolsága a Naptól 30,1 AU.

I2. feladat

Egy 42 CsE Schwarzschild-sugarú fekete lyuk körül 137 év periódusidej¶ körpályán kering egy
csillag. Milyen távol van a fekete lyuktól a rendszer L4 Lagrange-pontja?

I3. feladat

Vizsgáljuk a Rák-ködben található pulzárt. Ennek tömege 1, 4M�, sugara 10 km, rádiójeleit pe-
dig 33,5 ms-onként észleljük a Földr®l. Mekkora a szökési sebesség a neutroncsillag egyenlít®jér®l
illetve a pólusáról?

2. Bemelegít® feladatok

B1. feladat

A λ = 600 nm hullámhosszúságú, narancssárga fényt az ember szabad szemmel csak akkor
képes érzékelni, ha a retinát legalább P = 1, 7 · 10−18 W teljesítmény¶ sugárzás éri. Hány foton
érkezik ilyenkor másodpercenként a retinához? Mekkora a másodpercenként beérkez® fotonok
összimpulzusa? Mennyi id®nként kéne egy légynek (kb. 12 mg) a szemünkbe repülnie (kb. 7,2
km/h), hogy hosszú id® alatt ugyanannyi impulzust adjon át a szemünknek, mint az éppen
látható fény?

(Kovács József feladata nyomán)
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B2. feladat

Számítsuk ki a következ® csillagok luminozitását és hogy milyen hullámhosszon a legintenzívebb
a sugárzásuk!

• Nap

• Betelgeuse (RB = 1000 R�, TB = 3500 K)

• Sirius A (RSA = 1, 711 R�, TSA = 9940 K)

• Sirius B (RSB = 0, 0084 R�, TSB = 25200 K)

B3. feladat

Egy test felületének h®mérsékletét 1000 K-re emeljük. Ezt követ®en a felszín felének h®mérsékle-
tét tovább növeljük 100 K-nel, míg a másik felét leh¶tjük ugyanennyivel. Hányszorosára változik
közben a felület által kisugárzott energia?

(Kovács József)

B4. feladat

Megmértük egy csillag pozícióját május 5.-én és november 5.-én is. A két pozíció között 3, 718 ·
10−6 radián eltérést kaptunk. Milyen távol van t®lünk a vizsgált objektum? Melyik csillag lehet
ez?

B5. feladat

Égboltfelméréseink során meghatároztuk két, általunk érdekesnek talált f®sorozatbeli csillag tö-
megét, mely értékek M1 = 57.6M� és M2 = 0.8M� voltak. Várhatóan melyik csillag fog tovább
élni, illetve hányszor nagyobb a várható élettartama a másik csillagénál?

3. Nehezebb feladatok

N1. feladat

Tegyük fel, hogy a Nap sugárzása állandó er®sség¶. A Nap tömege m� = 2 · 1030 kg.

1. Határozzuk meg, hogy a sugárzás következtében mennyi tömeget veszít egy év alatt!

2. Mennyi id® alatt veszítené el kiindulási tömege felét?

3. Hány a Napból származó neutrínó halad át 1 s alatt egy ember testén?

(Kovács József feladata nyomán)
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N2. feladat

Számítsuk ki, hogy mennyi lenne a Föld h®mérséklete, ha nem lenne légköre! Melyik boly-
gó(k) esne/esnének a lakhatósági zónába? A bolygók albedói: AMe = 0, 106, AV = 0, 65, AF =
0, 367, AMa = 0, 25.

N3. feladat

Egy, a Betelgeuse körül kering® ¶rtávcs®vel szeretnénk a tranzit módszerrel detektálni a Naprend-
szer bolygóit. Mekkora változást okoz a Nap luminozitásában a Föld illetve a Jupiter tranzitja?

N4. feladat

A Gaia ¶rtávcsövet 2013. decemberében bocsátotta fel az Európai �rügynökség (ESA). Az ¶rtáv-
cs® a Nap-Föld rendszer L2-es Lagrange pontjában kering, és célja a Tejútrendszerbeli csillagok
különböz® adatainak pontos megmérése. A csillagok éves parallaxisát 0, 02 mas pontossággal
képes megmérni. Milyen távol van az a legtávolabbi csillag aminek még meg tudja mérni a
távolságát? Becsüljük meg, hogy a m¶szer 0, 5 m × 1 m-es, 1 gigapixeles, 106 CCD-b®l álló
detektorának egyetlen pixelén egy ilyen távoli csillagból hány foton halad át 1 s alatt!

N5. feladat

A bolygók légkörét alkotó gázrészecskék sebessége széles tartományban változik. Ha a részecskék
h®mozgásból származó közepes sebessége a szökési sebesség 1/6 részét meghaladja, ennek a
gáznak nagy része a világ¶rbe távozik. Ideális egyatomos gázt feltételezve mi a minimális relatív
atomtömeg (Amin), ami esetén a gáz részecskéi a Titán légkörében maradnak? A Titán tömege
MT = 1.23 · 1023 kg, sugara RT = 2575 km, felszíni h®mérséklete pedig TT = 93.7 K.
Segítség: A feladat megoldása során a gázt tekinthetjük egyatomosnak
(IOAA 2016 feladat)

Diákolimpiai szint¶ feladatok

D1. feladat

A Naptól 1 Csillagászati Egységre található porfelh®ben feltételezzük azt, hogy a porszemcsék
fekete testek. Határozd meg a gömb alakú szemcsék átmér®jét abban az esetben, ha a felh®
ebben a távolságban egyensúlyban marad a sugárzási nyomás és a gravitációs vonzás között! A
porszemcsék s¶r¶sége legyen % = 103 kg

m3 .
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D2. feladat

A Barnard-csillagot 2004-ben és 2014-ben is észleljük, és azt tapasztaljuk, hogy a pozíciója
51, 5′′-cel megváltozott. Mennyi id® múlva lesz a Barnard-csillag a Naprendszerhez a legközelebb
és ekkor mennyi lesz a távolsága? A Barnard csillag parallaxisa 545,4 mas, radiális sebessége
−110, 6 km/s.
Tanács: A gravitációs kölcsönhatást hanyagoljuk el, és vegyük úgy, hogy a Barnard csillag a
Naprendszerb®l nézve egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.

D3. feladat

Tekintsük a Napot tökéletes abszolút fekete testnek. Vegyük a Vénuszt is ugyanígy, egy TV
h®mérséklet¶ fekete testnek, ami ráadásul termális egyensúly állapotában van (azaz kb. ugyan-
annyi energiát kap a Naptól, mint amennyit kisugároz), és legyen 0,72 CsE távolságban a Naptól.
A Föld legnagyobb megközelítésekor legyen a Vénusz látszó átmér®je 66 ívmásodperc. Mekko-
ra lesz a Vénusz �uxus-s¶r¶sége a Föld legnagyobb megközelítésekor 5 GHz frekvencián észlel®
rádiótávcs®vel?

Segítség: A Rayleigh�Jeans formula (a Planck törvény nagy hullámhosszakra érvényes köze-
lítése):

Bν(T ) =
2kTν2

c2
.

(IOAA 2015 feladat)
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