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1. Bemelegítő feladatok

B.1. feladat

Mennyi idő alatt éri szemünket ugyanannyi fény a Vegából, mint a Napból 1 másodperc alatt?
A Vega látszó fényessége mV = 0, 03m, a Napé m⊙ = −26, 74m.

B.2. feladat

Határozzuk meg a Altair (m = 0,76m, π = 195 mas) luminozitását, ha tudjuk, hogy a Nap
luminozitása 3,846 ·10

26
W, abszolút fényessége pedig 4,83m!

B.3. feladat

Bence távcsöve egy 76/900-as Newton, vagyis az objektív fókusztávolsága 900 mm, átmérője
pedig 76 mm. Zsombornak viszont egy sokkal drágább műszere van, egy 150/1200-as Skywatcher.
Ha mindketten ugyanazt a 12 mm-es fókusztávolságú Plössl okulárt használják, mekkora az
általuk elérhető nagyítások aránya? Mekkora a két távcső fényereje?

B.4. feladat

Mekkora legyen egy 21 cm-es hullámhosszon érzékeny rádiótávcső antennájának átmérője, hogy
annak szögfelbontása megegyezzen egy 15 cm átmérőjű tükrös távcsőével?

2. Nehezebb feladatok

N.1. feladat

A Nap becsült fősorozaton töltött ideje 10 milliárd év. Becsüljük meg ezt az időt egy olyan
csillagra, amelynek tömege 5 M⊙!
Tanács: Használjuk fel a tömeg-luminozitás relációt, amely szerint L ∝ M3,5!
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N.2. feladat

A Vénusz -4,6m maximális fényességével a legfényesebb bolygó. Azonban albedója mindössze
α = 0, 65. Számítsd ki, hogy mennyi lenne a fényessége ha a rá eső fényt teljesen visszaverné,
azaz ha albedója 1 lenne.

N.3. feladat

Mekkora legyen minimum az általunk használt távcső objektívjének fókusztávolsága, ha azt
szeretnénk, hogy a telihold képe ráférjen a szokványos 22×16 mm-es CCD chipre?

N.4. feladat

Egy Plössl szemlencse fókusztávolságát szeretnénk meghatározni. Ennek céljából azt egy 1 m fó-
kusztávolságú távcső okulárkihuzatába helyezzük, és a távcsövet az Altair-ra (19h 50m 46,99855s
+08◦ 52’ 05,9563”) állítjuk. Azt tapasztaljuk, hogy a csillag 8 percig tartózkodik a látómezőben.
Mekkora az okulár fókusztávolsága?
Segítség: Egy Plössl okulár jellemző névleges látómezeje kb. 50◦.

3. Diákolimpia szintű feladatok

D.1. feladat

Legyen egy csillagrendszer olyan, hogy 1 db 1 magnitudós, 2 db 2 magnitudós, stb. csillag
van benne egészen odáig, hogy 10 magnitudós csillagból 10 van a halmazban. Mekkora az
összfényessége a rendszernek? Extra kérdés: Mekkora lenne a rendszer fényessége ha folytatnánk,

úgy hogy n db n magnitudós csillag van, és n-nel tartanánk a végtelenhez?

D.2. feladat

Az M74 spirálgalaxis vizuális fényessége 9,2m. (a) Becsüljük meg a galaxis felületi fényességét,
ha tudjuk, hogy a galaxisra lapjáról látunk rá és látszó átmérője d = 10

′.
Tanács: Tételezzük fel, hogy a galaxis fényességeloszlása egyenletes.

(b) Tegyük fel, hogy a galaxis fényét a Napunkkal azonos felszíni hőmérsékletű csillagok sugárzása
adja. Becsüljük meg ekkor, hogy a csillagok a mögöttük lévő égterület mekkora részét „takarják
ki”. A nap Földről látszó szögátmérője 30’, fényessége -26.74m.
Tanács: Gondoljuk meg, hogy a felületi fényesség hogyan függ a távolságtól.

D.3. feladat

A 1. ábra a klasszikus cefeidákra érvényes periódus–fényesség relációt mutatja. A 2. ábrán egy
Lokális Csoport-beli galaxisban észlelt cefeida fénygörbéje (látszó fényesség az idő függvényében)
látható. (a) A két ábra felhasználásával becsüld meg a cefeida tőlünk mért távolságát. (b)
Ismételd meg a becslést azt feltételezve, hogy a cefeida irányában a csillagközi extinkció értéke
A = 0, 25m
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1. ábra: Periódus–luminozitás reláció

2. ábra: Fénygörbe

D.4. feladat

Gergő szeretne egy 20 cm átmérőjű tükrös távcsövet készíteni. Kulin György hagyományait kö-
vetve a főtükröt saját kezűleg szeretné kicsiszolni. Milyen mélyre kell a tükör anyagába csiszolnia
a tükör közepén, hogy 1 m fókusztávolságú távcsövet kapjon?
Gergő megelégszik a gömbtükör nyújtotta képi minőséggel, ezért nem foglalkozik paraboloid tükör

csiszolásával.
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