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1. Rövid feladatok (feladatonként 10 pont, összesen 30 pont)

1. rövid feladat

Tételezzünk fel egy olyan hipotetikus univerzumot, amely a miénkhez hasonlóan homogén és
izotrop. Ebben az univerzumban 15 milliárd éve történt az Ősrobbanás, majd 3 milliárd évvel
ezután valamiért hirtelen megállt a tágulás, és a következő 7 milliárd évben statikus volt az
univerzum. Ekkor viszont hirtelen a duplájára nőtt a mérete, majd továbbra is statikus maradt,
nem tágult tovább. Ebben a hipotetikus univerzumban két távoli objektumot figyelünk meg:
az A jelű objektum 3 milliárd fényévre található tőlünk, a B jelű pedig 10 milliárd fényévre.
Határozzuk meg a két objektum z vöröseltolódását!

2. rövid feladat

Gergő hegyet mászik és hegyek veszik körbe olyan módon, hogy minden irányban kitakarják a
horizont feletti 10◦-os sávot. Mindeközben Bence sík terepen tartózkodik. Határozd meg, hogy
mennyivel több ideig láthatja Bence a Napot mint Gergő a nyári napéjegyenlőségkor. A földrajzi
szélességet vegyük ϕ = 47,5◦-nak!

3. rövid feladat

Milyen távolságból látszik egy 2,5% hatásfokú 100 W-os hagyományos izzó olyan fényesnek mint
a Deneb (α Cyg, m = 1,25)?

2. Hosszú feladatok (feladatonként 25 pont, összesen 50 pont)

1. hosszú feladat: Föld-Mars Tesla-szonda

2018. február 6-án a világ lélegzetvisszafojtva figyelte amint a három Falcon 9-es hordozóraké-
tából összerakott Falcon Heavy a magasba emelte Elon Musk piros Tesláját. Bár a küldetésnek
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tudományos céljai nem voltak, bebizonyosodott, hogy van lehetőség újrahasznosítható rakéták-
kal űrszondákat juttatni a Marshoz. Tegyük fel, hogy most még egy Teslát fel szeretnének lőni,
ezúttal azonban célzottan a Marsra.

1. Számítsd ki mennyi időre lenne szüksége Elon Musk új Teslájának ahhoz, hogy Höhmann-
transzer pályán (lásd. 1.ábra) eljusson a Földről a Marsra! Mekkora sebességgel kell ren-
delkezzen ehhez a Tesla az indítás után, a Föld mellől? A Mars pályájának sugara 1,52 AU,
a Mars keringési periódusa 687 nap. A Mars pályájának excentricitását elhanyagolhatjuk.

1. ábra: Höhmann-pálya a Marsra

2. Tegyük fel, hogy az indítás előtt Elon nagyon nem bír magával, ezért egy hirtelen mozdu-
lattal megnyomta a "KILÖVÉS" gombot jóval hamarabb, mint azt eredetileg eltervezték.
Ekkor a Mars-Nap-Föld szög 10.2◦ volt. Elon biztos volt abban, hogy így az eltervezett
Höhmann-transzferes megoldás nem fog sikerülni, ezért a sebességet úgy állította be, hogy a
Mars pályáján kívülre nyúljon a Tesla pályája és majd a visszaúton találkozhasson a Mars-
sal. A Tesla perihélium-beli sebességét 34 km/s-nak állították, és olyan 0,151 excentricitású
ellipszispályára állt (melynek kistengelye véletlenül épp a két Mars-pálya metszéspont kö-
zötti szakasz), hogy a Mars pályájának elérésekor a Tesla-Nap-Perihélium szög 120◦ volt.
Sikerülni fog-e a találkozás egy keringési perióduson belül?

2. ábra: Rögtönzött pálya a Marsra
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2. hosszú feladat: Távolságmérés

1931. Januárjának végén két különböző obszervatóriumból szimultán észlelték az Eros kisbolygót,
miközben az perihéliumban és a földközeli helyzetéhez nagyon közel volt, így az Eros és a Föld
közötti távolság közel minimális volt. Ennek eredményeképp nagyon pontosan meg lehetett
határozni a pozícióját.

• Két különböző obszervatóriumot, A és B 1519 km választja el egymástól, miközben az
Eros-t (E) és egy csillagot (S) is megfigyeltek. Az objektumok között az alábbi szögeket
mérték: SAE = 6

′′ és EBS = 8
′′. Számítsd ki az Eros távolságát, ha tudjuk, hogy A, B és

S egy síkban vannak az Eros-al. Számítsd ki az Eros maximális Földi parallaxisát, feltéve,
hogy a Föld sugara 6378 km.

3. ábra: Az Eros, a csillag és a megfigyelő obszervatóriumok geometriája

A modern technológiák sokkal több távolságmérési módszert tesznek lehetővé, mint a szimplán
geometrián alapuló módszerek. Ilyen módszer például a radar-visszhang módszer.

• Egy radarjelet küldtünk a Vénuszra egy t0 időpillanatban, miközben az épp átvonult a
napkorong előtt (alsó konjunkcióban volt). A kapott jelalak alapján számítsd ki a vész
távolságát, valamint azt, hogy hány nap múlva lesz ismét alsó konjunkcióban!

4. ábra: A Vénuszra bocsájtott radarjel észlelése
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