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1) A figura 1 abaixo mostra as curvas de altura (z0) vs. λ em que são recebidas as frações
de 1/2, 1/10 e 1/100 da intensidade de radiação incidente no topo da atmosfera. A figura
quantifica, portanto, a opacidade da atmosfera em diferentes comprimentos de onda.

A partir da figura 1, estime então a atenuação , em unidades de magnitude, provocada
pela atmosfera sobre radiação com λ = 0.01 = 10−2 cm a uma altura z0 = 13 km.

Estime ainda a altura em que a atenuação corresponde a 2.5mag para λ = 0.001Å =
10−4nm.
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2) Use a figura 2 em anexo para estimar a razão , Iatm/Iespaco, entre as intensidades
de emissão do fundo de céu dentro e fora da atmosfera nas bandas B e V. Lembre-se que a
figura mostra o brilho superficial, µ = −2.5logI, expresso na figura em mag arcsec−2, para as
diferentes bandas ópticas.

3) Suponha que um sistema de óptica adaptativa trabalha com uma freqüência de 200
Hz. Quantas exposições do sensor de frente de ondas são obtidas num intervalo de tempo de
0.3s? Se as flutuações nas fases das ondas EM variam em escalas de tempo de 0.04s ou mais,
quantas exposições mostrando aproximadamente o mesmo padrão de distorção de imagem (ou
diagrama de picos) serão obtidas pelo sistema de óptica adaptativa?

4) Seja o prisma, mostrado na figura 3 em anexo, sobre cuja face anterior incide luz com
ângulo i1 com relação à normal da mesma. Se a luz sai da face posterior com ângulo r2, prove
que o ângulo θ, de dispersão da luz, é dado por:

θ = i1 + r2 − α,

onde α, conforme mostrado, é o ângulo de ápex do prisma. Dica: use os dois triângulos
formados pelo feixe de luz (linha cont́ınua) e pelas linhas tracejadas no interior do prisma. Um
deles tem ângulos 180o

− θ, r2 − i2 e i1 − r1. O outro tem ângulos r1, i2 e 180o
− α.
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5) Seja uma rede de difração com 300 linhas / mm dispostas ao longo de um lado L = 2.5
cm. Determine:

a) O número total N de elementos (linhas) dessa rede.

b) O espaçamento d, em mm, entre dois elementos vizinhos da rede.

c) O poder resolutor R do espectro de ordem m = 1. Assuma que a rede é totalmente
iluminada, de forma que todos os seus elementos contribuam para a resolução espectral.

d) A resolução espectral do ı́tem anterior, ∆λ para λ = 5500Å.

6) Seja uma linha absorção para a qual foi medida a largura equivalente EW, no intervalo
espectral ∆λ. Se o fluxo do cont́ınuo espectral nesse domı́nio é Fc = cte, prove que:

a) A área coberta (absorvida) pela linha é A = Fc EW .

b) Aproximando-se a linha por um triângulo, prove ainda que o fluxo de pico (mı́nimo
no caso, pois trata-se de linha de absorção ) é

Fmin = Fc

(

1 −

2EW

∆λ

)
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7) Considere o espectro estelar abaixo.

a) explique o que causa as linhas de absorção e por que elas ocorrem em valores discretos
de λ.

b) estima a temperatura da estrela usando a lei de Wien, λmax T = 0.29 cm K, onde λmax

é o comprimento de onda correspondente ao máximo do cont́ınuo espectral e T é a temperatura
da estrela.

Formuletas e acessórios

Atenuação em unidades de magnitude:

∆µ = −2.5 log
[ I(z0)

I(∞)

]

,

onde I(∞) é a intensidade no topo da atmosfera e I(z0) é a intensidade a uma altura z0.

Resolução espectral numa rede de difração :

∆λ =
λ

Nm

Poder resolutor:

R =
λ

∆λ

Largura equivalente:

EW =

∫ λ2

λ1

(Fc − Fλ)dλ

Fc
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