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 أوجد: )bol*+1.6 , m= bol*Te=8700k , M =(7.2+نجم حرارته السطحية واقداره البولومترية  :(1)مثال

 نصف قطر النجم ،اذا علمت: -3نورانية النجم .  -2بعد النجم عن الشمس وزاوية إختالف المنظر.  -1

=4.8)         ⨀bolM 33,=3.8*10⨀L ,5-10 *(б=5.67 

 الحل:
   )pc5log(r-+5 bol*=m bol*M 

)pc5log(r-+7.2+5 = +1.6 

=131.5pc pcr  

"0.0076=1/131.5=pc =1/r "p 

)⨀/L*= 2.5log(L bol*M -⨀bolM 

)⨀/L*2.5log(L1.6 =  –4.8  

erg/sec 33*1074.3 = *L  

 4
*Te 2

*Rб 𝜋= 4 *L 

1/2)4
*Te б𝜋/4 *L= ( *R 

⨀cm = 1.9 R11= 3.5* 10 *R 

 أوجد: =bol*, m 2.6+= bol*k , M5000(Te =+6.1(داره البولومترية نجم حرارته السطحية واق :(2)مثال

 نصف قطر النجم ،اذا علمت: -3نورانية النجم .  -2بعد النجم عن الشمس وزاوية إختالف المنظر.  -1

=4.8)          ⨀bolM ,33=3.8*10⨀L ,5-10 *(б=5.67 

 واجب على الطالب. - 

 باقدارة البولومترية: E)*(عالقة الطاقة الواصلة من النجم

عن الراصد يمكن استخراج مقدار الطاقة الواصلة من النجم خالل وحدة  (r)إذا كان النجم يبعد مسافة 

 الزمن من وحدة المساحة باستخدام قانون التربيع العكسي وكما يلي: 

 */r*Lα  *E 

 4
*Te 2

*Rб 𝜋= 4 *Lbut            *r𝜋/4*= L *E 

 4
*Te) б 2

*/r2
*= (R*E 
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 ومن الشكل فأن القطر الزاوي للنجم بساوي: 

 */r*= 2R *α 

 وبالتعويض نحصل على :

(2)------ 4
⨀Te б2⨀= 1/4α⨀(1)    E------  4

*Te б2
*= 1/4 α *E 

 نحصل على: (2)على  (1)بقسمة المعادلة 

(A)-------------------- 4)⨀/Te*(Te2)⨀/α*= (α⨀/E*E 

 (3) ---------)⨀/L*= 2.5log(Lbol*M -⨀bolM  

(4) --------- )*5log(r-+5 bol*=m bol*M 

 (5)----------2
*r 𝜋4*=E*L 

 نحصل على (3)في  (4,5)بتعويض المعادلتين 

)2
⨀r 𝜋4⨀E /2

*r 𝜋4*(E2.5log) =)*5log(r-+5 bol*m ( –) )⨀5log(r-+5 ⨀bolm( 

  (B)---------)2
⨀r ⨀E /2

*r *(E2.5log= )*5log(r- bol*m -)⨀5log(r- ⨀bolm  

 ينتج: (B)في  (A)بتعويض المعادلة 

)⨀r/*log(r 5) +⨀/Te*) +10 log(Te⨀/α*(α= 5 log )⨀r/*log(r 5+ bol*m - ⨀bolm 

)⨀/Te*) +10 log(Te⨀/α*(α= 5 log  bol*m - ⨀bolm  

 bol*(m+=4(وقدره الظاهري  (1/100000)ه الزاوي الى قطر الشمس الزاوي نجم نسبة قطر مثال : 

 . 6000k)⨀,Te726.-=⨀(m=،أوجد درجة حرارته السطحية اذا علمت ان 

 الحل:
5-=1/100000 =10⨀/α*α 

)⨀/Te*) +10 log(Te⨀/α*(α= 5 log  bol*m - ⨀bolm 

)⨀/Te*+10 log(Te 5)-4 = 5*( –26.7 - 

)⨀/Te*10 log(Te30.7+25 = - 

0.57 -=  )⨀/Te*log(Te 

0.57 -= 10  )⨀/Te*(Te 

= 0.27 * 6000 ⨀Te = 0.27 *Te 

= 1615 k *Te 

2R 

r 
α 

star 


