
Astronoomiaviktoriin Pulsar 2016

Koostasid: T. Sepp, R. Kipper, T. Eenmäe

1 Vanem rühm

1.1 Tume aine

Keda alljärgnevateks võiks pidada tumeda aine üheks avastajaks:

a) F. G. W. Struve

b) G. Gallilei

c) A. Einstein

d) J. Einasto
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1.2 Merele

Joonis 1: Sekstant

Sekstant (vt joonist 1) on seade millega meremehed vanasti oma asukohta
määrasid. Päevasel ajal kasutati seda näiteks Päikese kõrguse mõõtmiseks
horisondist. Teades seda määrasid meremehed oma asukoha, kuidas:

a) Teades Päikese kõrgust keskkpäeval on võimalik määrata täpselt oma
asukoha laiuskraad

b) Teades Päikese kõrgust keskkpäeval on võimalik määrata täpselt oma
asukoha pikkuskraad

c) Teades Päikese kõrgust päeval on võimalik määrata täpselt oma asukoha
pikkuskraad ja laiuskraad

d) Sekstanti kasutati ainult öösiti
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1.3 Ketas

Joonis 2: Kosmiline ketas. Foto: R. Kennicutt (Steward Obs.) et al., SSC,
JPL, Caltech, NASA

Pildil näete pilti ühest objektist, mis pildistati Stewarti Observatooriu-
mis. Pilt on tehtud infrapunakiirguses (soojuskiirgus). Kas pildil on:

a) Galaktika

b) Frisbeeketas, mis teleskoobile ette lendas

c) Saturn

d) Päikesesüsteem

1.4 Jupiteri kuud

www.youtube.com/watch?v=sDX8oRvQFH4

Näete videot kuidas mõned Jupiteri kuudest Jupiteri eest läbi lendavad:
Millised järgnevatest väidetest on õiged:

a) Ainult sellest videost piisab, et kindlaks teha millised Jupiteri kuudest
nähtavad olid

b) Videos oli näha kõiki Jupiteri 6 suuremat kuud

c) Sarnast pilti saab teha ka mobiiltelefoniga digizoomiga

d) Video järgi saab kindlaks teha Päikese ja Jupiteri suhtelise asukoha
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1.5 Planeedid

Joonis 3: Planeedid

Pildil näete Marek Nikodem pilti kahest Päikesesüsteemi planeedist (lisaks
on pildil ka fotograafi tütar, aga see pole küsimuse jaoks oluline). Kas need
planeedid mida te näete võiksid olla:

a) Jupiter vasakul ja Veenus paremal

b) Veenus vasakul ja Jupiter paremal

c) Neptuun paremal ja Jupiter vasakul

d) Neptuun vasakul ja Jupiter paremal
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1.6 Kahelt pool Maad

Raadioastronoomias vaadeldakse sageli astronoomilisi objekte mis paiknevad
teleskoopidega mis paiknevad teineteisest väga kaugel. Nii võib näiteks üks
teleskoop asuda Austraalias ja teine Lõuna-Aafrikas ja nad võivad korraga
vaadelda sama objekti. Miks sellist üksteisest kaugel olevate teleskoopidega
vaatlemist kasutatakse:

a) Selleks et kohata uusi sõpru teistest kaugetest riikidest

b) Sageli on üheks parteriks mõni arengumaa riik ja sedasi toetakse riike,
mis pole majanduslikult nii heal järjel

c) Ainult nii on võimalik vaadata ka objekte mis jäävad planeetide (näiteks
jupiteri taha)

d) Nii on võimalik saavutada vaatlusel suurem nurklahutus, st nii saab vaa-
data üksteisele väga lähedal asuvaid objekte

1.7 Teleskoobid mäe otsas

Miks ehitatakse teleskoobid sageli kõrgele mägedesse?

a) Kõrgel mägedes on hõredama atmosfääri tõttu paremad vaatlustingimused

b) Kõrgel mägedes on teadlane eemal linnakärast ja tal on rahulikum tööd
teha

c) Tähed on siis teleskoobile lähemal, mistõttu neid on oluliselt parem jälgida

d) Mägede otsas on vähem pilvi, mistõttu saab sagedamini vaatlusi teha
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1.8 Mis pildil

Joonis 4: Pilt: ESA

Fotol näete üht astronoomilist objekti, kas tegu on:

a) Ketasgalaktikaga

b) Meie kodugalaktika Linnuteega

c) Kettaga plaanediga

d) Komeedipilvega
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1.9 Ühikud

Mis on valgusaasta?

a) aja mõõtmise ühik

b) kiiruse mõõtmise ühik

c) pikkuse mõõtmise ühik

d) Universumi paisumiskiiruse määtmise ühik

1.10 Pulsar

Mis on pulsar?

a) Tähtede heleduse pulseerumine

b) Ebastabiilsus galaktikate kettas

c) Magneteerunud kiirelt pöörlev netutrontäht

d) Perioodiline Maakera telje suuna muutumine

7



1.11 Päike

Joonis 5: Anthony Ayiomamitis’e pilt Hephaistose templist Ateenas, koos
Päikese analemmaga

Päikese analemma on kujund mille Päike moodustab, kui vaadata tema
asukohta aasta otsa samal kellajal. Päike moodustab 8 kujundi sest:

a) Maa muudab aasta jooksul oma kaldenurka pöörlemistelje suhtes
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b) Päike võngub Päikesesüsteemi keskmes natuke üles-alla

c) Maa orbiit on kergelt kaldu Päikese suhtes

d) Maa orbiit Päikese ümber on kergelt elliptiline

1.12 Hale-Bopp

20 aastat tagasi taevas paistnud heledal Hale-Boppi komeedil oli näha kaks
saba. Millised järgnevatest väidetest sabade tekkimise kohta on korrektsed?

Joonis 6: Hale-Boppi komeet, pilt: Jerry Lodriguss (Catching the Light)

a) komeedil ei tohiks kahte saba kunagi tekkida, tegemist on mingi anomaaliaga

b) üks sabadest tekib põhjustatuna päikesetuule rõhust komeedist aurustu-
vatele gaasiosakestele

c) üks sabadest koosneb tolmuosakestest mis jäävad komeedist maha piki
komeedi orbiiti

d) kaks saba on ruumis alati teineteisega risti
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1.13 Andromeeda

Andromeeda galaktika paistab taevas umbes 4. tähesuurusega laiguna, läbimõõduga
ca 4 kaarekraadi. Kui sõidaksime kosmoselaevaga galaktikale 10 korda lähemale,
siis kuidas muutuks galaktika heledus ruutkaarekraadi kohta?

a) ei muutuks üldse

b) muutuks tunduvalt väiksemaks

c) muutuks 10 korda suuremaks

d) kasvaks natukene

1.14 Tsefeiide

Galaktikate kaugust on võimalik määrata teatud tüüpi pulseerivaid tähti –
tsefeiide – vaadeldes. Milliste seoste põhjal seda tehakse?

a) tsefeiidi pulseerimisperiood on seda pikem, mida suurem on tsefeiidi ab-
soluutne heledus

b) tsefeiidi pulseerimisperiood on muutub seda enam, mida kaugemal asub
täht vaatlejast

c) mida pikem on tsefeiidi pulseerimisperiood, seda väiksem on heleduse
muutuste amplituud

d) mida kaugemal on tsefeiid, seda kiiremini ta eemaldub vaatlejast
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1.15 Roheline sähvatus

Joonis 7: Paolo Lazzarotti pilt rohelisest sähvatusest Päikese kohal Porto
Venere linnas Itaalias

Pildidl näete Päikese rohelist sähvatust. Seda nähtust põhjustab:

a) Soojad atmosfäärikihid, mille tõttu murduvad eri osad erinevalt ning
Päike muudab nii kuju kui ka hästi lühikeseks ajaks värvi

b) Tegu on tiheda pilvkatte efektiga, kus Päike pääseb õhukestest pilvedest
vaid osaliselt läbi ja sedagi sageli muutunud värviga

c) Rohelist valgust põhjustab Päikesest üle lendav lennuk

d) Päikese kuju muutub atmosfääriefektide poolt, roheline valgus on vir-
malised

1.16 Kõige heledam täht

Milline on taeva kõige heledam täht?

a) Veenus

b) Põhjanael

c) Siirius

d) Deeneb
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1.17 Lipud

Võib-olla olete kuulnud, et Hubble’i kosmoseteleskoobiga ei ole võimalik Kuu
peal olevaid USA lippe näha. Miks?

a) Kuu on liiga kaugel

b) Kuu on Hubble’i kosmoseteleskoobi jaoks liiga hele

c) Hubble’i kosmoseteleskoobi lahutusvõimest ei piisa, et eristada Kuul asu-
vat lippu

d) lipud on Päikeselt tuleva ultraviolettkiirguse tõttu hävinud

1.18 Suurema massiga tähed

Miks kiirgavad suurema massiga tähed rohkem valgust (võrreldes väikese
massiga tähtedega)?

a) nende tuumas tekitatakse ajaühikus termotuumareaktsioonides rohkem
energiat

b) nende pinna temperatuur on kõrgem

c) suurema massiga tähtedel on pindala suurem

d) nende tuumas toimub kulla termotuumapõlemine plaatinaks
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1.19 Sirp

Kui hommiku- või õhtutaevas paistab väga kitsas kuusirp, võib märgata, et
tegelikult on näha kogu Kuu ketast. Sellist Kuu pimeda poole valgustatust
nimetatakse tuhkvalguseks. Kust on pärit valgus, mis valgustab Kuu Päikese
eest varjus olevat poolkera?

Joonis 8: Kitsas tuhkvalgusega kuusirp ja planeet Veenus õhtutaevas.

a) Päikeselt tuleva valguse difraktsioon, mis murdub Kuu horisondi taha ja
valgustab sellega ka varju jäävaid Kuu piirkondi

b) Päikeselt tuleva valguse hajumine Päikesesüsteemis olevalt tolmult (Maalt
näeme seda sodiaagivalgusena)

c) tegu on Maa atmosfäärilt ja ookeanidelt peegeldunud Päikese valgusega

d) Kuu pind helendub nõrgalt peale kaks nädalat kestnud päeva — tugevat
valgustamist Päikese poolt
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1.20 Keskel

Perioodiliselt oma heledust muutvate tähtede uurimisel kasutatakse sellist aja
arvestamist, kus vaatleja asetatakse arvutuslikult Päikesesüsteemi masskeskmesse.
Miks?

a) Päikesesüsteemis ei ole vaatleja asukoht oluline – tähede kaugused on
Päikesesüsteemi läbimõõduga võrreldes väga kaugel

b) parallaksiefekti vältimiseks

c) vaatluste esitamiseks süstemaatiliselt samal viisil

d) kuna valgus liigub lõpliku kiirusega ning pulseeriva tähe heleduse mak-
simumide mõõdetud ajamomendid sõltuvad sellest, kui kaugel paikneb
ümber Päikese tiirleval Maal asuv vaatleja neil hetkedel tähest

1.21 Silm

Millise tähesuurusega tähti näeb 4.4 cm avaga binokliga, kui palja silmaga
näeb kuni 6. tähesuuruse tähti? Pimedusega harjunud silma ava läbimõõt
on 7 millimeetrit.

a) -10 tähesuurusega

b) 4 tähesuurusega

c) 8 tähesuurusega

d) 10 tähesuurusega
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1.22 Algol

Algol on tuntud varjutusmuutlik kaksiktäht, millel orbitaalperioodi jooksul
on vaadeldavad kaks varjutust. Peavarjutuses langeb tähe näiv heledus 1.3
tähesuurust, sekundaarvarjutuses aga veidi vähem kui 0.1 tähesuurust. Miks
me näeme erineva tugevusega varjutusi?

Joonis 9: Algoli heleduskõver mõõdetuna Joel Stebbinsi poolt 1910. aastal.
X-teljel on aeg tundides, Y-teljel tähe heleduse muutus tähesuurustes.

a) peavarjutuses varjutab suurema läbimõõduga täht väiksema

b) sekundaarvarjutuses varjutab suurema läbimõõduga täht väiksema

c) peavarjutuses varjutab väiksema heledusega täht suurema heledusega tähte

d) sekundaarvarjutuses varjutab väiksema heledusega täht suurema hele-
dusega tähte

1.23 Kuu

Kuu tiirleb ümber Maa samas suunas Maa pöörlemisega. Kas see tähendab,
et võrreldes Tähtedega liigub Kuu öötaevas:
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a) Kiiremini

b) Aeglasemalt

c) Sama kiiresti

d) Pole võimalik öelda

1.24 Põhjanael

Selge ilmaga õue minnes näema, et tähed tiirlevad ümber Põhjanaela. Samuti
saab põhjanaela järgi põhjapoolkeral alati leida üles põhjasuuna. Milliseid
väidetest on tõesed ka juhul kui vaataksime öötaevast Eestist vaadatune
täpselt teiselt poolt Maakera:

a) Põhjanaela järgi saab leida põhjasuunda

b) Põhjanael on vähemalt korra aastas nähtav

c) Tähed tiirlevad näivalt ümber Põhjanaela

d) Põhjanael pole nähtav

1.25 Päikesetõus

Millisest ilmakaarest tõuseb Päike lõunapoolusel:

a) Põhjas

b) Lõunast

c) Idast

d) Läänest

1.26 Planeetide vastasseis

Kui öötaevas paiknevad kõik planeedid täpselt ühes reas, siis see tähendab:

a) Kõik planeedid paiknevad Päikese poolt vaadatuna Maast kaugemal

b) Horoskoobi lugemine on eriti oluline, sest planeetide seis on soosiv

c) Selline asi pole võimalik, sest siis muutuks Päikesesüsteem ebastabiilseks
ja Maa lendaks Päikese orbiidilt minema

d) Et vaatlused on tehtud kas hommikul või õhtul, sest muidu poleks selline
asi võimalik
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1.27 Vilkuvad tähed

Miks tähed vilguvad öötaevas, kuid planeedid mitte?

a) Planeedid paistavad suuremana ning atmosfääri turbulentsid ei sega pi-
isavalt valguse levimist

b) Tähtedel toimuvad võnkumised muudavad tähe heledust (stellaarostsil-
latsioonid)

c) Tähtedel tekivad ja kaovad kiirelt plekid (analoogselt Päikesega)

d) Väiksema näiva heleduse tõttu on väiksem signaal-müra suhe, mis avaldub
vilkumisena

1.28 Tähesuurus

Teame, et tähtede heledusi mõõdetakse tähesuurustes. Kui vaadeldakse tähte
heledusega +30 tähesuurust, siis mitu korda rohkem või vähem tuleb sellelt
tähelt valgust, võrreldes 0. tähesuurusega tähega.

a) 30 korda rohkem

b) 900 korda vähem

c) 1000000000000 korda vähem

d) 14297.5 korda rohkem

1.29 Pluutolt

Kas Pluutolt vaadates on Päikest palja silmaga näha?

a) jah, kergesti

b) jah, kuid Päike on nii nõrk, et seda on teistest tähtedest võimalik eristada
ainult tähekaardi abiga

c) ei ole näha

d) sõltub sellest, kas Pluuto on oma piklikul orbiidil Päikesele lähimas või
kaugeimas punktis
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Joonis 10: Pluuto tee tähtede suhtes sel ajal, kui kosmoseaparaat New
Horizons temast mööda lendas.

1.30 Rio de Janeiro

Vaatleja näeb õhtul taevasse vaadates kitsast Kuu sirpi, mille valgustatud
kumer külg on vasakul pool. Kas vaatleja asub Eestis Tartus või Brasiilias
Rio de Janeiros?

a) Tartus, kuna Eestist vaadates on õhtuse kuusirbi kumerus loojuva Päikese
poole

b) Rio de Janeiros, kuna Brasiiliast vaadates on õhtuse kuusirbi kumerus
loojuva Päikese poole

c) Tartus, kuna põhjapoolkeralt vaadates ei ole Kuu sel ajal taevas nähtav

d) Rio de Janeiros, kuna lõunapoolkeralt vaadates ei ole Kuu sel ajal taevas
nähtav
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1.31 Eksoplaneedid

Kui palju on leitud eksoplaneete ehk teiste tähtede ümber tiirlevaid planeete?

a) <10

b) 10. . . 99

c) 100. . . 999

d) >1000

1.32 Gamma

Kosmoses leidub ka gammakiirgust, mis on kõige lühema lainepikkusega elek-
tromagneetiline kiirgus. Probleem seisneb selles, et atmosfäärist ei ole see
suuteline läbi tungima, mistõttu tuleb selle vaatlemiseks kasutada teisi mee-
todeid. Millised need on?

a) Gammakiirgus on võrdeline neutriinodega ning jälgitakse neutriinosid,
mis tulevad läbi atmosfääri

b) Viiakse teleskoop kosmosesse ja vaadeldakse seal

c) Gammakiirgus põhjustab häiritusi raadiosides, mille põhjal on võimalik
tuvastada gammakvantide arvu

d) Gammakiirgus teeb atomosfääris ahelreaktsiooni (kaskaadi), millega üle
valguse kiirusega liikuvate osakestega kaasneb vaadeldav Cherenkovi kiir-
gus

1.33 Aastaajad

Miks tekivad aastaajad?

a) Maakera pöörlemistelg ja tiirlemistelg ei ole paralleelsed mistõttu eri ae-
gadel saabub eri piirkondadele erinev kogus valgust, mis omakorda põhjustab
aastaaegasid

b) Talvel lumi peegeldab Päikesevalgust tagasi ning seega ei saa maapind
soojeneda

c) Eri aegadel on pilvkate erinev ning Maapind ei soojene piisavalt, et sama
aastaaeg saaks püsida

d) Maakera on eri aastaaegadel eri kaugusel Päikesest
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1.34 Teleskoobid

Milleks on vaja teleskoopidele suurt peeglit/läätse?

a) Suurema koguse valguse kogumiseks, et saaks vaatlused kiirelt tehtud

b) Lahutusvõime parandamiseks, et saaks eristada väiksemaid objekte

c) Väike mustus peegli peal oleks väikesema mõjuga

d) Suurem peegel on raskem ja hoiab teleskoopi stabiilsena paigal

1.35 Punanihe

Üks astronoomiline kauguste määramise meetodeid on punanihke meetod,
mis olemuselt tähendab, et mida kaugemal objekt (tavaliselt galaktika) meist
paikneb, seda punasem ta paistab (spekter on nihutatud). Millest on see
tingitud?

a) Mida kaugem objekt, seda väiksemana ta paistab, seega on valgusel väiksem
lainepikkus ja seega on punasem

b) Teel meieni on vahepeal gaasipilvi, mis hajutavad sinise valguse ning
punane läbib neid (sama põhjus, miks taevas on sinine)

c) Mida kaugem galaktika, seda rohkem on vanu ja punaseid tähti ning
vähem noori, seega summaarselt on valgus punasem

d) Universumi paisumine põhjustab valguse lainepikkuse pikenemist (veni-
tamist) ning seetõttu valgus muutub punasemaks

1.36 Tume aine

Astronoomia üheks ’murelapseks’ on suutmatus seletada, mis täpselt on
tumeaine. Aga kuidas on astronoomid kindlad selle olemasolus?

a) Galaktikad pöörlevad kiiremini kui nähtava aine põhjal peaks

b) Galaktikad ise liiguvad galaktikaparvedes kiiremini kui peaks

c) Neutriinode voog on liiga suur, mis on seletatav tumeainega

d) Jupiteri orbiit oleks ebastabiilne
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1.37 Päikesevarjutus

Millistel Päikesesüsteemi planeetidel ei saa Päikesevariutust kunagi kogeda:

a) Jupiter

b) Veenus

c) Neptuun

d) Maa
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1.38 Linnutee

Joonis 11: Michael goh pilt Linnuteest

Pildidl Nambungi rahvusparki Austraaliast mille kohal kõrgub Linnutee.
Pilti vaadates saab järeldada:

a) Panoraampildi ulatus on horisondilt mõõtes rohkem kui 180◦

b) Panoraampildi ulatus on horisondilt mõõtes vähem kui 180◦

c) Pilt on tehtud suunaga lõunasse, sest Linnutee tsentris paistab Lõunaristi
tähtkuju

d) Pildil on näha kogu Linnutee
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1.39 Struve täht

G.F.W. Struve mõõtis 1830-ndate aastate keskel Tartu Tähetornis väga heleda
tähe Veega kauguse aastaparallaksi abil. Millised olid Veega mõõtmisobjektiks
valimise võimalikud kaalutlused?

a) Veega on väga hele täht ning võiks seetõttu asuda meile suhteliselt lähedal
ning tema parallaks peaks olema suur

b) Veega on Eestist kogu aasta jooksul hästi vaadeldav

c) Struve avastas Veega Tartus peale observatooriumi rajamist juhuslikult
ning otsustas selle parallaksi mõõta

d) Veega on valget valgust andev täht ja seetõttu parallaksi mõõtmisteks
eriti sobiv.
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1.40 Struve kaar

Joonis 12: Struve kaar. Joonis: Maaamet

Struve meridiaanikaar on triangulatsioonimõõtmiste (triangulatsioon on
geodeetilise alusvõrgu rajamise viis, mis koosneb kolmnurkadest) ahel Ham-
merfestist (Norras) kuni Izmailini (Ukrainas), mis läbib 10 riiki kogupikkusega
üle 2800 kilomeetri.

Meridiaanikaare pikkuse mõõtmine teostati ajavahemikul 1816-1855 as-
tronoom F. G. W. Struve juhendamisel. Mõõtmiste suur täpsus tolle aja
kohta (täpsusega ± 12 m), näitas esimest täpset pikka meridiaanikaare osa
mõõtmist. Meridiaanikaar koosnes 258 kolmnurgast 265 põhipunktist.

Struve kaare mõõtmisel kasutati kolmnurkade meetodit ehk triangulat-
siooni sest:

a) Norra valitsus ei lubanud mõõdulinte Venemaalt sisse vedada

b) Tegelikult taheti kasutada ruute, kuid ruutude nurkpunktide jaoks ei ol-
nud ennekõike Baltikumis võimalik leida künkaid ja kirikuid, mis kaugele
paistaksid

c) Nurga täpne mõõtmine on lihtsam kui kauguse

d) Ainult kolmnurkade kasutamine võimaldas Struvel põhjendada miks peaks
meridiaanimõõtmised läbima Tartut
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Vastused

1. d

2. a

3. a

4. a, d

5. a

6. d

7. a, d

8. a

9. c

10. c

11. c, d

12. b, c

13. a

14. a

15. a

16. c

17. c, d

18. a, c

19. c

20. c, d

21. d

22. c

23. b

24. d

25. a

26. d

27. a

28. c

29. a

30. b

31. d

32. b, d

33. a

34. a, b

35. d

36. a, b

37. b

38. a

39. a, b

40. c
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