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 سومتمرین سری 

 قدر مطلق  و قدر، درخشندگی

 231اتاق ینفرود 12 شنبه روز پایان تا دوم سری همراه به تحویل تاریخ

 

را جذب کرده باشد و قدر ظاهری  1.2ایی با قدر مطلق منفی درصد از تابش ستاره 11ایی ستارهمحیط میاناگر  .2

 ی واقعی این ستاره از ما چقدر است؟باشد، فاصله 1.2مشاهده شده این ستاره 

 

 بدر دو برابر شود؟شید از زمین چند برابر شود تا روشنایی ماهِ ی خورفاصله .1

 

 دین چند است؟ظاهری ماه در شب اول فرورقدر  .3

 

د از دی ،باشد 4و  3 گر قدر ظاهری هر کدام به تنهاییا .رد یکدیگر می چرخنددو ستاره در یک سیستم دوتایی به گ .4

 ؟در ظاهری این سیستم چه مقدار است، قبیند، دو ستاره را مجزا نمیتفکیک کم ناظری که به علت توانِ

 

 افق سطح از درجه 01 ارتفاع در که زمانی ،شمالی درجه 32 جغرافیایی عرض با تهران در درجه 11 میل با ای ستاره .2

 و جو جذب ضریب آنگاه شود ثبت 3.2 آن ظاهری قدر بعد ساعت 1 اگر ،شود می دیده 3 ظاهری قدر با دارد قرار

 .کنید محاسبه را جو حضور عدم هنگام در ستاره این ظاهری قدر همچنین
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اگر  .یکنواخت در فضا توزیع شده باشندو به طور  قدر مطلق یکسانی داشته باشند ی ستارگانفرض کنید همه .0

𝑁(𝑚)  تعداد ستاره های با قدر ظاهری کمتر از𝑚 نسبت  باشد𝑁(𝑚 +  .را حساب کنید 𝑁(𝑚) به (2

 

ان دریافتی که به کل سطح نشان دهید تو ،آیندشید به طور موازی به سمت زمین میهای خورکه پرتوبا فرض این .7

رسد برابر با زمین می
𝐿

4𝜋𝑑1 × 𝜋𝑅
 𝑅 فاصله ی زمین تا خورشید و 𝑑، توان تابشی خورشید 𝐿ن است ، که در آ 1

 .شعاع زمین است

 

 امتیازی سوال

روشنایی به کیلومتر واقع است. مشا 22ی ر فاصلهاین شمع دوقتی  وات است 2شی یک شمع در نور مریی تابتوان  .8

 وری است؟ناقعی این ستاره مانند خورشید باشد فاصله این ستاره تقریبا چند سال ودرخشندگی  ایی است. اگرستاره

 


