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7. Távcsövek és kozmológia

Bécsy Bence, Dálya Gergely

1. Bemelegítő feladatok

1. 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 200/1400-as Skywatcher.
Ha mindketten ugyanazt a 8 mm-es fókusztávolságú Plössl-okulárt használják, mekkora az általuk
elérhető nagyítások aránya? Mekkora a két távcső fényereje?

2. feladat

Mekkora legyen az általunk használt távcső objektívjének fókusztávolsága, ha azt szeretnénk,
hogy a teliholdat pontosan akkorára képezze le, mint a pupilla?

3. feladat

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

4. feladat

Az M58 galaxist észlelve azt tapasztaljuk, hogy az ionizált magnézium színképvonala 2813,26
angströmnél látható. Ugyanezen vonal laboratóriumi hullámhossza 2799,1 angström. Mekkora
a galaxis látóirányú sebessége? Becsüljük meg az M58 távolságát is. Milyen galaxishalmaz tagja
lehet ez alapján az M58?

2. Nehezebb feladatok

1. feladat

Vesto Slipher 1917-es mérései alapján az NGC 3627 jelű galaxis távolodási sebessége 650 km/s.
Mekkora lehet a benne lévő 27,4 látszó magnitúdójú cefeida periódusideje?

1



Segítség: A Hubble-űrtávcső mérései alapján a klasszikus cefeidák periódus-fényesség relációja:

M = −2, 43 · (log
10
(P )− 1)− 4, 05, ahol P a periódus napokban megadva

2. feladat

Egy Plössl-szemlencse fókusztávolságát szeretnénk meghatározni. Ennek céljából azt egy 1 m
fókusztávolságú távcső okulárkihuzatába helyezzük, és a távcsövet az Altairra (19h 50m 46,99855s

+08◦ 52’ 05,9563”) állítjuk, úgy, hogy az a látómező közepén legyen. Azt tapasztaljuk, hogy a
csillag 4 percig tartózkodik a látómezőben.
Segítség: Egy Plössl-okulár jellemző névleges látómezeje kb. 50◦.

3. feladat

A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás spektruma olyan, mint egy fekete testé. Határozzuk
meg, hogy z = 8 vöröseltolódásnál mekkora hőmérsékletű fekete testnek felel ez meg, ha tudjuk,
hogy ma a háttérsugárzás hőmérséklete T0 = 2, 73 K!

3. Diákolimpia szintű feladatok

1. feladat

A tőlünk 3 Gpc-re lévő G jelű galaxisból kimérték az F jelű galaxis távolságát és pozícióját. A
számítások alapján az F a Tejúttól 2,5 Gpc-re található, és onnan szemlélve az eget a G és a
Tejútrendszer egymástól 65,38◦-ra látszik. A G galaxisból az F galaxis spektrumát felvéve hol
fog látszani a hidrogén α-vonala?
Segítség: A Hα-vonal laboratóriumi hullámhossza 656,28 nm.

2. feladat

A Voyager–1 űrszonda a Naprendszert elhagyva 17 km/s sebességgel távolodik tőlünk nagyjából
a Tejútrendszer középpontja felé. Mekkora lesz a Hubble-állandó akkorra, amikor a Voyager
űrszonda áthalad a Tejútrendszeren, és elhagyja azt a másik oldalon? A Tejútrendszer átmérője
30 kpc, a Naprendszer távolsága pedig 8 kpc a galaxisunk középpontjától. Tegyük fel, hogy
anyagdominált az Univerzum, és az űrszonda sebessége útja során állandó!

3. feladat

Mekkora egy sík Univerzum átlagos sűrűsége?
Segítség: A sík Univerzum átlagos sűrűsége éppen a kritikus sűrűség, vagyis az Univerzum folyamatosan

tágul, de egyre lassuló ütemben. Ha nincsen ötletünk az elinduláshoz, gondoljunk a szökési

sebességre!
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4. feladat

Gergő szeretne egy 30 cm átmérőjű tükrös távcsövet készíteni. Kulin György hagyományait
követve a főtükröt saját kezűleg szeretné kicsiszolni. Milyen mélyre kell a tükör anyagába
csiszolnia a tükör közepén, hogy 1 m fókusztávolságú távcsövet kapjon? Végezzük el a számítást
az alábbi tükörfelületeket feltételezve: gömb, paraboloid!
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