
Astronoomia Lahtine Võistlus 2016 - noorem
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Hea meel on tervitada teid Astronoomia lahtisel võistlusel. Tuletame
meelde, et teil on lahendamiseks aega 3 tundi. Lahendamisel on lubatud
kasutada kalkulaatorit ja joonlauda. Ülesanded ei ole raskuse järjekorras
ja neid ei pea lahendama järjest. Hindamisel arvestatakse kõiki ülesandeid
võrdse kaaluga, seepärast on soovitatav lahendada esmalt lihtsamad, kii-
resti lahendatavad ülesanded ja alles siis asuda raskemate ja aeganõudvamate
”pähklite”kallale. Ülesannete lahendamisel on lubatud teha mõistlikke liht-
sustusi, ümardamiseid ja kasutada üldtunnustatud eeldusi, mis tuleks siis
ka ära märkida. Soovitame alustuseks lugeda läbi kõik ülesanded. Kõiki
ülesandeid hinnatakse 10 punkti skaalas ja eriti täpse lahenduse või taibuka
lahenduskäigu eest võib teenida kuni 2 boonuspunkti (nende andmise otsus-
tab zürii konsensuslikult).

NB! Kõik ülesanded tuleb lahendada eraldi lehtedele!

1 Kuu liikumine

Kui suur on Kuu minimaalse ja maksimaalse nurkkiiruse erinevus taevas
(tähtede suhtes)? Eeldage, et Kuu orbiit on ellips, mille ühes fookuses on Maa.
Orbiidi ekstsentrilisus on e =

√
1 − b2/a2 = 0, 055 ning orbiidi pikk pooltelg

(ja samas vigade piires ka keskmine kaugus) a = 385000km. b tähistab orbiidi
lühikest pooltelge. Kuu orbiidi sideeriliseks perioodiks võib võtta P = 27, 322
päeva.

2 Gravitatsioonikonstandi väärtus

Newton - gravitatsiooniseaduse avastaja - ei teadnud gravitatsioonikonstandi
tegelikku väärtust (küll aga teadis GMMaa väärtust). Kui ta oleks eeldanud,
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et Maa ja Päike on umbes sama tihedusega, mis väärtuse oleks ta gravitat-
sioonikonstandile saanud? Mis infot ta selleks oleks vajanud (ja mis võis tal
olemas olla)?

3 Heleduste võrdlemine

Kumb paistab heledam, kas Veenus Maa taevas, või Jupiter Marsi taevas ja
kui mitu korda, kui eeldada kõige soodsamat vaatlusaega. Kas eksisteerib
aeg, mil see suhe ei kehti? Kui jah, siis millal? Kindlasti tuleb ära märkida
ka milliseid vaatlustingimusi ja planeetide asukohti arvutamiseks kasutasid
(Tee joonis kus on peal vähemalt Päike, Maa, Veenus, Jupiter). Tee joonis!
Kuna Veenuse puhul tuleb arvestada ka planeedi faasi, siis on lisatud joonis
teoreetilise Veenuse heledusega sõltuvana tema asukohast.

Joonis 1: Veenuse näiv tähesuurus sõltuvana tema asukohast.
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4 Abell 3827 mass

Joonis 2: Abell 3827, pilt: Massey et al.

Teame, et suure massiga objektid mõjutavad isegi valguse teekonda. Kui
valgus mõne suure objekti ümber liikudes oma trajektoori muudab, nimeta-
takse seda nähtust gravitatsiooniläätse efektiks. Kui tegu on ideaalsete vaat-
lustingimustega ning valgust kiirgav objekt paikneb täpselt kaks korda kau-
gemal läätsena mõjuvast raskest galaktikast või galaktikaparvest, siis tekib
vaatlejale kaugest objektist ringikujuline kujutis. Seda kujutist nimetatakse
ka Einsteini ringiks. Kui läätsena mõjuv objekt pole ideaalselt sfääriline, siis
on ka ring lopergune.

Einsteini ringi raadiuse saab leida seosega:

θe = 0.5′′

√
M

1014M�
·

√
d

1000Mpc
,

kus θe on ringi raadius kaaresekundites, M on läätseks oleva objekti mass
(Päikese massides M�) ja d tema kaugus megaparsekites (Mpc).
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Joonis 3: Täpsem vaade Einsteini ringile. Massey et al.

Vaatame ühte huvitavat osalise Einsteini ringiga galaktikaparv nimega
Abell 3827. See parv paikneb meist umbes 1.4 miljardi valgusaasta kaugusel.
Palun hinnake Abell 3827 massi. Abiks ka Massey et al. tehtud pilt Abell
3827 Einsteini ringist.
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Joonis 4: Abell 3827 Andmed: tulpade nimed (nimi, otsetõus, kääne, antud
punkti ja parve keskpunkti läbiva ellipsi: suur poolteg, väike pooltelg, nurk
mõõdetuna läänesuunast ja liikudes vastupäeva)

5 Läheneme sodiaagile horoskoopide vaate-

vinklist

Horoskoopide järgi on sodiaagis 12 tähtkuju. Tegelikkuses on neid 13 (lisaks
on seal veel Maokandja) ja need tähtkujud on lisaks veel erineva suurusega.
Eeldagem korraks, et sodiaagil on 12 tähtkuju ning nende mõõtmed pikki
ekliptikat on võrdsed. Millises sodiaagi tähtkujus viibib Päike kõige pikemat
aega? Millisel aastaajal?

6 Kriiside meri

Kuul asuva, asteroidiga kokku põrkamise käigus tekkinud ringikujulise moo-
dustise, Kriiside mere (lad. k. Mare Crisium) läbimõõt on 520 kilomeet-
rit. Kas Kriiside merd on võimalik Maalt vaadates palja silmaga eristada?
Põhjenda!
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7 Planeeditabel

Taevakeha d� e Mass dp pp pt ρ a
Päike 0 - 33000 109,2 25,4 - 0,26
Merkuur 0,39 0,206 0,06 0,38 59 0,241 0,98 0,142
Veenus 0,72 0,0068 0,81 0,95 243 0,62 0,95 0,75
Maa 1 0,0167 1 1 1 1 1 0,30
Kuu 0.00257 0,055 0,0123 0,025 27,3 0,075 0,61 0,12
Marss 1,52 0,093 0,107 0,53 1,03 1,88 0,71 0,16
Jupiter 5,2 0,049 318 11,2 0,42 11,9 0,24 0,34
Saturn 9,6 0,056 95 9,4 0,44 29,5 0,125 0,34
Uraan 19,2 0,044 14,5 4 0,72 84,3 0,23 0,30
Neptuun 30,1 0,011 17,1 3,9 0,67 165 0,297 0,29

Tabel 1: Tabel planeetide ja Kuu üldandmete kohta. Tabeli veerud: d� -
Kaugus Päikesest; e - Orbiidi ekstsentrilisus; Mass; dp - Läbimõõt ekvaatoril;
pp - Pöörlemisperiood; pt Tiirlemisperiood; ρ - tihedus; a - Albeedo

Tabelis 7 olev Kuu kaugus on mõõdetud Maast; kõik andmed Maa ühikutes
(Maa väärtus on defineeritud ühena). SI ühikutes oleks Maa andmed järgmised:

1. Kaugus Päikesest 1, 496 · 1011m

2. Mass 6 · 1024kg

3. Läbimõõt ekvaatoril 1, 2756 · 107m

4. Pöörlemisperiood 23t 56m 4s

5. Tiirlemisperiood 365p 6t 9min

6. Tihedus 5515 kg/m3

Mõned konstandid ja väärtused

Päikese näiv tähesuurus - m� = -26,74
Päikese mass - Mp = 1, 67 · 10−27kg
parsek - 1 pc = 3.08572 · 1016m
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