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I osa:  
 Üldine astronoomia 

 
 

1. Tähistaevas ja taevakehade liikumine 
Heledamaid tähed on ühendatud konfiguratsioonidesse, mida nimetatakse tähtkujudeks ja milledele 
antiikastronoomid on andnud mütoloogiliste olendite, kangelaste ja loomade järgi nimesid. Näiteks 
Orion.  Kui vaatame tähtkuju tähti kolmemõõtmelises ruumis, siis näeme, et need ei paikne ruumis 
kaugeltki lähestikku. Tähtkujud võimaldavad tähistada teatud taevapiirkondi. Kokku on 88 
tähtkuju. Ühe tähtkuju piires järjestatakse tähti nende näiva heleduse järgi. Heledaimale tähele 
omistatakse kreeka tähestiku täht α, heleduselt järgmisele β, jne.  

Öö jooksul näivad tähtkujud ühtlaselt liikuvat üle taeva idast läände. Tähtede näiv liikumine 
on tingitud Maa pöörlemisest. Põhjanael osutab suunale, kuhu näitab Maa pöörlemise telg. 
Taevasfääril on defineeritud koordinaadid sarnaselt geograafilistele laius- ja pikkuskoordinaatidele 
Maa pinnal. 

Aeg ühest päikese kulminatsioonist teiseni on 24 tunnine päikese-ööpäev. Tähtede järgi 
mõõdetud ööpäev – sideeriline ööpäev – on 4 minutit lühem päikese-ööpäevast.  
 Päikese näiv liikumine tähtede suhtes aasta vältel määrab taevasfääril joone, mida 
nimetatakse ekliptikaks. Ekliptika tasand on Maa orbiidi tasand Päikese ümber ja tema kalle 
tuleneb Maa pöörlemistelje kaldest tema orbiidi tasandi suhtes. Erinevatel päevadel keskpäeval on 
Päikese kõrgus horisondi kohal erinev. Kõige kõrgemal on Päike tavaliselt 21. juuni paiku ja Maa 
põhjapoolkeral asuvad punktid veedavad sellel päeval pikima osa ööpäevast päikesevalguses. Kuus 
kuud hiljem on Päike keskpäeval madalaimas asendis horisondi kohal (umbes 21. detsembril) ja see 
on lühim päev põhjapoolkeral. Need asjaolud määravad aastaajad. Tähtkujusid, läbi mille Päike 
liigub oma teekonnal piki ekliptikat, nimetatakse sodiaagiks.  

Kuu liigub taevasfääril kiirusega umbes 12o päevas. Kuu väljanägemine muutub 
korrapäraselt, avaldudes faasidena, mis korduvad veidi enam kui 29 päeva tagant. Olulisemad 
faasid on nn noorkuu, esimene veerand, täiskuu ja viimane veerand. Aeg-ajalt satuvad Kuu ja Päike 
Maalt vaadatuna täpselt ühele joonele ning me näeme varjutust. Kui Kuu ja Päike on Maalt 
vaadatuna täpselt vastassuundades, siis Maa vari blokeerib Päikese valguse ja tegemist on 
kuuvarjutusega. Kui vari ei kata Kuud täielikult, siis on osaline kuuvarjutus.  

Kui Kuu ja Päike on Maalt vaadatuna täpselt samas suunas, siis leiab aset päikesevarjutus. 
Kui joondumine on ideaalne, siis on täielik päikesevarjutus. Osalise päikesevarjutuse ajal ei läbi 
Kuu teekond täpselt Päikese keskpunkti. Täielik päikesevarjutus on näha vaid väikesel osal Maa 
päevapoolest. Väljaspool täisvarjutuse piirkonda on varjutus osaline. Varjutuse ajal võib Kuu olla 
nii kaugel, et tema ketas ei kata Päikese ketast täielikult, isegi kui nende keskkohad kattuvad. Seda 
nimetatakse rõngakujuliseks varjutuseks. Päikesevarjutus ei leia aset iga noorkuu ajal ja 
kuuvarjutus iga täiskuu ajal, kuna Kuu orbiit on kallutatud ekliptika suhtes umbes 5.2o. 

Astronoomias on vaja leida meetod kauguste määramiseks. Üks võimalus selleks on nn 
triangulatsioon. Teades kahest erinevast punktist teostatud mõõtmisest nurgasuundi objektini ja 
nende mõõtmiste teostamise vahekaugust, baasjoont, saab arvutada välja kauguse objektini. 
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Baasjoonena saab kasutada Maa läbimõõtu või Maa orbiidi läbimõõtu. Objekti nurgasuuna nihet 
nimetatakse parallaksiks. Mida väiksem on parallaks, seda kaugemal on objekt.  

2. Kaasaegse astronoomia kujunemine 

2.1 Geotsentriline ja heliotsentriline maailm 
Muistsed astronoomid tundsid viit planeeti – Merkuuri, Veenust, Marssi, Jupiteri ja Saturni. 
Planeedid näisid oma liikumisel taevasfääril aeg-ajalt kiirenduvat ja aeglustuvat, aeg-ajalt 
pöörduvad tagasi ja liiguvad siis jälle edasi. Ka nende heledus muutus. Antiikastronoomid 
järeldasid õigesti, et planeetide muutuv heledus vastab planeetide muutuvale kaugusele Maast.  

Geotsentrilises mudelis liikus iga planeet ühtlaselt mööda väikest ringi, mida nimetati 
epitsükliks ja mille keskkoht liikus ühtlaselt ümber Maa mööda teist, suuremat ringi. Umbes aastal 
140 konstrueeris Ptolemaios mudeli, mis seletas olemasolevaid andmeid viie planeedi ning Kuu ja 
Päikese kohta üsna hästi, ent see mudel vajas tervelt 80 erinevat ringi.  

Ptolemaiose mudelit kasutati peaaegu 1300 aastat, kuni Mikolaj Kopernik taasavastas 
heliotsentrilise mudeli ja näitas, et see andis loomulikuma seletuse vaatlusandmetele. Kopernik tõi 
sisse asjaolu, et Maa pöörleb ümber oma telje ja sarnaselt teistele planeetidele tiirleb ka ümber 
Päikese. Ent kuna ta kasutas planeetide orbiitidena ringe, siis mudeli kooskõlla viimiseks 
vaatlustega oli ta sunnitud sisse tooma ka epitsüklid. 

2.2 Planeetide liikumise seadused 
Kepleri esimene seadus puudutab planeetide orbiitide kujusid: 

planeetide orbiidid on ellipsid, mille ühes fookuses asub Päike. 
Tegelikult on planeetide orbiidid siiski üsna sarnased ringidele, st vastavate ellipsite lapikus on 
väike. Väike lapikus on ka põhjuseks, et Koperniku ja Ptolemaiose teooriad olid ligikaudu 
korrektsed.  

Kepleri teine seadus puudutab planeetide liikumise kiiruseid orbiidil: 
kujuteldav joon, mis ühendab Päikest ja planeeti, katab võrdsetes  
ajavahemikes võrdse pindala  ellipsis. 

Kui planeet on fookusele lähemal, siis on tema liikumise kiirus suurem.  
Kepleri kolmas seadus on: 

planeetide orbitaalperioodide ruudud on võrdelised nende suurte 
pooltelgede kuupidega. 

Eriti lihtsaks muutub see seadus, kui valime aja ühikuks (Maa) aasta ja pikkusühikuks 
astronoomilise ühiku. Üks astronoomiline ühik on Maa orbiidi suurema pooltelje pikkus. Nendes 
ühikutes aja ja kauguse jaoks võime kirjutada Kepleri kolmanda seaduse suvalise planeedi jaoks 
kujul  
 

T2  (Maa aastates)  = a3  (astronoomilistes ühikutes),  
 

kus T on planeedi tiirlemisperiood ja a on tema suure pooltelje pikkus.  
Tabelis on toodud vastavad andmed kaheksa teadaoleva planeetide kohta.  
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Planeet Suur pooltelg 
a (aü) 

Orbitaalperiood 
P (aasta) 

Elliptilisus 
e 

P2/a3 

Merkuur 0.387 0.241 0.21 1.002 
Veenus 0.723 0.615 0.01 1.001 

Maa 1.000 1.000 0.02 1.000 
Marss 1.524 1.881 0.09 1.000 
Jupiter 5.203 11.86 0.05 0.999 
Saturn 9.537 29.42 0.05 0.998 
Uraan 19.19 83.75 0.05 0.993 

Neptuun 30.07 163.7 0.01 0.986 
 

Umbes samal ajal, mil Kepler töötas välja oma seaduseid, leidis ka Galileo Galilei 
argumente Koperniku süsteemi toetuseks. Teleskoopi kasutades avastas Galilei, et Kuul on mäed, 
orud ja kraatrid. Vaadeldes Päikest leidis ta, et Päikese pind sisaldab tumedaid laike, mida tunneme 
praegu  päikeseplekkide nime all. Järgides päikeseplekkide liikumist järeldas ta, et Päike pöörleb. 
Pöörlemistelg on ligikaudu risti ekliptika tasandiga. Uurides Jupiteri märkas Galilei nelja Jupiteri 
kuud. Ta leidis ka, et Veenuse faasid muutusid tsükliliselt nii nagu Kuulgi. See oli seletatav, kui 
planeet tiirleb ümber Päikese.  

Kepleri seadused võimaldavad konstrueerida päikesesüsteemi suhteliste mõõtmete mudelit. 
Kui me saaksime kuidagi määrata astronoomilise ühiku väärtuse, siis oleksid määratavad 
absoluutsed mõõtmed. Kaasajal on absoluutset mastaapi võimalik määrata radari abil, kus 
raadiosignaal peegeldub mingilt planeedilt tagasi. Veenuse abil on tehtud täpseimad astronoomilise 
ühiku määramised. 

2.3 Newtoni seadused 
Kepleri kolm seadust avastati empiiriliselt. Nende seaduste sisu avas Isaac Newton. Planeetide 
orbiitide kuju määrab Päikese ja planeedi vastastikune gravitatsiooniline tõmme. Gravitatsiooni ja 
inertsi tasakaal määrab planeedi liikumise ning tulemuseks on stabiilne orbiit. Maa tiirleb ümber 
Päikese kiirusega umbes 30 km/s. Newtoni mehhaanika abil saab arvutada seose planeedi kauguse r 
ja planeedi orbiidil liikumise kiiruse v vahel. Kui Päikese mass on M , siis võrdsustades planeeti 
ringorbiidil hoidva jõu gravitatsiooni jõuga, saame  

  
v2 = GM/r,                                                               (1) 

 
kus G on gravitatsiooni konstant. Jagades selle kiiruse orbiidi ümbermõõduga ja tuues sisse 
orbitaalperioodi T = 2π r/v,  saame  
  

(T/2π)2 = r3/GM,                                                           (2) 
 
mis ongi sisuliselt Kepleri kolmas seadus. Asetades tuntud väärtused v = 30 km/s, r = 1 aü = 
1.5⋅1011m ja G = 6.7⋅10-11Nm2/kg2 võrrandisse (1), saame arvutada Päikese massi M = 2.0 ⋅1030 kg. 
Sarnaselt, teades kaugust Kuuni ja kuu pikkust, saame arvutada Maa massi 6.0⋅1024 kg. Niimoodi 
määratakse kõik massid astronoomias.  

Newtoni teooria tegi täpsustused Kepleri esimesse ja kolmandasse seadusesse. Esiteks, 
Päike ja planeet tiirlevad nende ühise masskeskme ümber. Teiseks, täpne seos planeedi orbiidi 
suure pooltelje a (mõõdetud astronoomilistes ühikutes) ja planeedi orbitaalperioodi P (mõõdetud 
aastates) vahel on   
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P2[a] = a3[aü] /Mkogu[MΘ ],                                                   (3) 
 
kus Mkogu on kahe keha kogumass ja ühik MΘ tähistab Päikese massi.  

Kui mingi keha omab piisavalt kiirust, võib ta lahkuda Maa gravitatsiooniväljast ja mitte 
kunagi siia tagasi pöörduda. See kiirus on paokiirus  ja see on √2 korda suurem ringorbiidil 
liikumise kiirusest ning on 

  
vesc 2 = 2Gm/r.                                                                (4) 

 
Iga keha omab teatud paokiirust. Mida kaugemal me kehast oleme, seda väiksem on paokiirus, st 
seda kergem on lahkuda. Maa jaoks on ringkiirus 7.9 km/s ja paokiirus 11.2 km/s.  

3. Kiirgus ja spektroskoopia 
Vaid väike osa astronoomiliste objektide kiirgusest jõuab maapinnani atmosfääri läbipaistmatuse 
tõttu. Atmosfääri läbipaistmatus sõltub lainepikkusest. Näiteks veeaur (H2O) ja hapnik (O2) 
neelavad raadiolaineid lainepikkusega alla sentimeetri, veeaur ja süsinikdioksiid (CO2) neelavad 
tugevalt infrapunast kiirgust. Ultraviolett-, röntgen- ja gammakiirguse läbitulekut atmosfäärist 
takistab kõrgel Maa atmosfääris asuv osoonikiht. Ionosfäär takistab pikalainelise (üle 10 m) 
raadiokiirguse läbitulekut. Eksisteerivad vaid mõned elektromagnetspektri piirkonnad, milledele 
atmosfäär on täiesti läbipaistev.  

Pidevate spektrite jaoks kehtivad järgmised seadused. Wieni nihkeseadus: kiirguse 
maksimumi lainepikkus on pöördvõrdeline temperatuuriga  
 

λmax ∼ 1/T.                                                                 (5) 
 

Juhul kui lainepikkust mõõdame sentimeetrites on võrdetegur selles valemis 0.29 cm·K.  Stefan-
Boltzmanni seadus: kõikidel sagedustel kiiratud koguenergia ajaühikus on võrdeline temperatuuri 
neljanda astmega  

 
Fkogu∼T4.                                                              (6) 
 

Võrdetegur selles valemis on SI süsteemi ühikute jaoks 5.67·10-8 W·m-2K4. Musta keha 
kiirgusjaotust saab kasutada objekti temperatuuri määramiseks. Nii on Päikese temperatuur 
kiirgusjaotuse järgi üsna täpselt määratav 5800 K 

Kui me vaatame kiirgavat objekti, liikudes ise mingi kiirusega objekti suhtes, siis näeme, et 
objekti kiirguse spekter on nihutatud. Sellist liikumisest tingitud vaadeldava sageduse 
(lainepikkuse) muutust nimetatakse Doppleri efektiks. Elektromagnetlainete puhul on lainepikkuse 
suhteline nihe leitav seadusest  

 
Δλ/λ = v/c,                                                                (7) 

 
kus v on kiirus piki vaatejoont ja Δλ on lainepikkuse muutus. 

Joonspektrite puhul eristatakse kiirgusspektreid ja neeldumisspektreid. Näiteks Päikese 
pideva spektri sees esinevad kitsad tumedad ribad. Nende ribade asukohad on iseloomulikud 
Päikese atmosfääri koostisele ja neid nimetataksegi neeldumisjoonteks. Üldiselt, piisavalt tihe gaas 
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omab pidevat spektrit. Hõre kuum gaas kiirgab heledaid emissioonjooni. Õhuke külm gaas neelab 
pidevast spektrist teatud lainepikkuseid ja omab seega neeldumisjooni pideva spektri taustal.  
 Joonte intensiivsus sõltub kiirgavate/neelavate aatomite arvust, st tihedusest. Ent 
intensiivsus sõltub ka temperatuurist – temperatuur määrab, kui palju aatomeid võib asuda antud 
aatomülemineku algseisundis.  
 Spektrijoonte laius sõltub selle keskkonna omadustest, kus nad tekivad. Laiust mõjutavad 
mitmed füüsikalised protsessid. Olulisim on Doppleri efekt, mistõttu spektrijooned omavad teatud 
laiust. Mõõtes spektrijoonte laiust, saab hinnata gaasi temperatuuri. 

4. Teleskoobid ja kiirgusvastuvõtjad 

4.1 Optilised teleskoobid 
Optilised teleskoobid jagunevad kaheks – reflektorid ja refraktorid. Peegelteleskoop (reflektor) 
kasutab peeglit valguse kogumiseks ja suunamiseks. Refraktorteleskoop kasutab sisenevate 
valguskiirte fokuseerimiseks läätse. Astronoomilisi  teleskoope kasutatakse tihti vaatevälja kujutiste 
saamiseks. Kujutis tekib peafookuse lähedusse. Tekkinud kujutist saame suurendada läätsega, mida 
nimetatakse okulaariks. 
 Reflektorite eelised: 
• refraktori lääts fokuseerib erinevaid lainepikkusi erinevalt ning tähe kujutis näib koosnevat 

kontsentrilistest värvilistest rõngastest; seda nimetatakse kromaatiliseks aberratsiooniks;  
• kui valgus läbib läätse, siis oluline osa sellest neeldub klaasis; infrapunases ja ultravioletses 

piirkonnas on see väga oluline; 
• suured läätsed on üsna rasked ja kipuvad omaenda raskuse mõjul deformeeruma;  
• läätsel on kaks lihvimist vajavat pinda. 

 
Kõik tänapäeva suured teleskoobid reflektorid. Tänapäeval kasutatavatel teleskoopidel on mitu 
erinevat tüüpi vastavalt sellele, kus registreeritakse kogutud kiirgust. Mõnikord paiknevad kiirgust 
registreerivad instrumendid peafookuses. Sagedamini suunatakse kiirgus aga sekundaarpeegli abil 
kõrvale sobivamasse paika. Newtoni teleskoobis suunatakse valgus okulaari, mis asub teleskoobi 
toru küljes. Mõnikord peegeldatakse valgus tagasi sekundaarpeegli poolt ja see väljub teleskoobist 
peapeegli keskele tehtud väikese augu kaudu (Cassegraini teleskoop). Kui valgus peegeldatakse 
sekundaarpeegli abil tagasi ja seejärel kallutatakse kolmanda, väiksema peegli abil kõrvale 
teleskoobi torusse tehtud augu kaudu välja siis on see coude-monteering.  

Suured teleskoobid tekitavad hea kujutise üle küllalt väikese vaatevälja. Suurema vaatevälja 
servades on kujutis moonutatud. Sellest probleemist on vaba nn Schmidti teleskoobid, kus 
kasutatakse korrektsioon-läätse, mis teravdab kujutist üle suure vaatevälja.  

4.2 Teleskoopide mõõtmed 
Mida suurem on teleskoobi peegel, seda rohkem valgust ta kogub. Astronoomilise objekti 
vaadeldav heledus on võrdeline teleskoobi peegli pindalaga ja seega peegli läbimõõdu ruuduga. 
Seega tekitab 5 meetriline teleskoop 25  korda heledama kujutise kui 1 meetriline teleskoop. Võime 
seda seost tõlgendada ka aja abil, mis on vaja äratuntava kujutise saamiseks fotoplaadil.  

Teine suurte teleskoopide eelis on nende parem nurklahutus. Teleskoobi  lahutust piirab 
difraktsioon. Füüsikast on teada, et teleskoobi lahutusvõime on  
 



 7 

θ = 1.22 λ / D,                                                                  (8) 
 
kus λ on lainepikkus ja D on teleskoobi objektiivi või peegli läbimõõt. Väljendades toodud valemi 
suuruseid meile sobilikemates ühikutes saame seose (8) kirjutada kujul  
 

 θ (″) = 0.25 λ (µm)/ D(m).                                                      (9) 
 

Näiteks sinise valguse (400 nm) puhul on 1 meetrise teleskoobiga saadav parim kujutis umbes 0.1″. 
Raadiolainete puhul (1 cm) on lahutus veidi alla 1o.  

4.3 Kõrglahutusega astronoomia 
Praktikas ei ole isegi suurte teleskoopide nurklahutus peaaegu kunagi parem kui 1″. Põhjuseks on 
Maa atmosfääri turbulents. Maa ümber orbiidile või Kuu peale paigutatud optiline teleskoop on 
vaba sellest probleemist (nt. Hubble Kosmoseteleskoop).  

Teleskoopide abil saadud pildid ja spektrid salvestatakse kujul, mis on kergelt loetavad ja 
töödeldavad arvutite abil. Kasutatakse elektroonilisi detektoreid, mida nimetatakse CCD-deks. 
CCD koosneb kahemõõtmelisest väga väikeste ränielementide (nn pikselite) maatriksist. Kui 
valgus satub pikselile, tekib seal elektrilaeng. Laeng on seda suurem, mida rohkem footoneid satub 
pikselile. Laengute kogunemist jälgitakse elektrooniliselt ja nii saadakse kahemõõtmeline kujutis.  
 CCD-del on kolm põhieelist fotoplaatide ees. Esiteks, CCD-d on palju tundlikumad 
fotoplaatidest, salvestades 75% temale sattuvatest footonitest, fotoplaatide 5% vastu. Teiseks, 
CCDd annavad kujutise otse edasi arvutisse või salvestavad magnetlindile. Kolmandaks, 
fotoplaadilt tumenemise järgi kiirguse intensiivsuse saamine nõuab üsna keerulist kalibratsiooni 
protsessi, mis CCD-de puhul on väga palju lihtsam. 
 Aktiivoptika puhul kasutatakse reaalajas toimuvat teleskoobi korrigeerimist (saavutatav 
nurklahutus 0.5"), parandades peegli kallet kui temperatuur muutub või teleskoobi orientatsioon 
muutub ja säilitades niimoodi kogu aeg parimat fookust. Adaptiivoptika puhul deformeeritakse 
ekspositsioonide ajal arvutite abil peegli pinda, et kompenseerida atmosfääri turbulentsi mõju.  

4.4 Raadioastronoomia 
Kuna atmosfäär on pikalainelisele raadiokiirgusele läbipaistev, siis ehitatud palju raadioteleskoope, 
mis registreerivad raadiokiirgust. Raadioteleskoobi puhul kogub kiirgust suur metallkauss, mis 
suunab raadiolained fookusesse, kus vastuvõtja registreerib signaali ja suunab selle arvutisse. 
Üldiselt on raadioteleskoobi tööpõhimõte sarnane optiliste teleskoopidega, kus vaatlusaparatuur 
asub peafookuses.  
 Suured raadioteleskoobid on väga tundlikud. Ent nende nurklahutus on tavaliselt väike 
võrreldes optiliste teleskoopidega. Parim nurklahutus, mida on saadud ühe raadioteleskoobiga, on 
10´´. Vaatamata suhteliselt halvale nurklahutusele on raadioastronoomial palju eeliseid. 
Raadioteleskoopidega saab vaadelda 24 tundi ööpäevas, kuna raadiosignaal Päikeselt on suhteliselt 
nõrk raadiokiirguse allikas ja hajub atmosfääris vähe. Lisaks on raadiovaatlusi võimalik teha ka läbi 
pilvise taeva. Olulisim on siiski, et mitmed tugevad raadioallikas ei kiirga tugevalt optilises 
piirkonnas ja me lihtsalt ei näe neid tavalistel meetoditel. Teiseks, nähtavat valgust neelab tugevalt 
tähtedevaheline tolm. Raadiolaineid tähtedevaheline aine aga üldjuhul ei mõjusta.  

Raadioteleskoopide halba saab ületatada tehnoloogia abil, mida nimetatakse 
interferomeetriaks. Siin kasutatakse kahte või enamat raadioteleskoopi üheskoos sama objekti 
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vaatlemiseks samal lainepikkusel samal ajal. Interferomeetri efektiivne läbimõõt on võrdne kõige 
äärmiste antennide vahelise kaugusega.  

4.5 Teiste lainepikkuste astronoomia 
Infrapuna kiirguse teleskoobid üldjoontes sarnanevad optiliste teleskoopidega, ent kasutatavad 
detektorid on tundlikud just infrapunasele kiirgusele. Ehkki enamus infrapunasest kiirgusest 
neeldub Maa atmosfääris, on siiski mõned aknad infrapunase spektri kõrgsageduslikus osas. 
 Nähtavast spektrist lühemate lainete pool asub ultraviolet-piirkond. See hõlmab 
lainepikkuseid 400 nm kuni mõne nanomeetrini. Kuna Maa atmosfäär on osaliselt läbipaistmatu 
kiirgusele alla 400 nm ja täiesti läbipaistmatu kiirgusele alla 300 nm, siis on vaja rakette, balloone, 
satelliite, mis kannaksid ultraviolet-teleskoopi.  

Suurte energiate astronoomia uurib universumit röntgen- ja gammakiirte piirkondades. 
Nende piirkondade footonid omavad suurimaid energiaid. Nende uurimiseks tuleb aparatuur viia 
samuti kosmosesse. Ent ka registreeriv aparatuur erineb seekord eelnevatest.  
 
 

 
II osa  

Meie planeedisüsteem 
 
 

5. Päikesesüsteemi üldised omadused 

5.1 Päikesesüsteemi üldandmed 
 

Objekt Orbiidi suur  
pooltelg (aü) 

Orbiidi  
periood (a) 

Mass (MO) 
 

Raadius  
(RO) 

Kaaslaste 
arv 

Pöörlemise 
periood(p) 

Keskm. tihe- 
dus (kg/m3) 

Merkuur 0.39 0.24 0.055 0.38 0 59 5400 
Veenus 0.72 0.62 0.82 0.95 0 -243 5200 
Maa 1.0 1.0 1.0 1.0 1 1.0 5500 
Kuu - - 0.012 0.27 - 27.3 3300 
Marss 1.5 1.9 0.11 0.53 2 1.0 3900 
Ceres (asteroid) 2.8 4.7 0.00015 0.073 0 0.38 2700 
Jupiter 5.2 11.9 318 11.2 16 0.41 1300 
Saturn 9.5 29.4 95 9.5 18 0.44 700 
Uraan 19.2 84 15 4.0 17 -0.72 1300 
Neptuun 30.1 164 17 3.9 8 -0.67 1600 
Hale-Bopp komeet 180 2400 0.000000001 0.004 - 0.47 100 
Päike - - 332000 109 - 25.8 1400 

 
Kõikide planeeetide orbiidid on ellipsid, mille ühes fookuses (või väga lähedal) on Päike. Enamuse 
planeetide orbiitide ekstsentrilisused on väikesed. Eranditeks on Päikesele lähim planeet Merkuur.  
 Kõik planeedid tiirlevad ümber Päikese samas suunas – Maa põhjapooluse suunast 
vaadatuna kellaosuti vastassuunas – ja Maaga peaaegu samas tasandis (st ekliptikas). Merkuur 
langeb veidi sellest välja. Tema orbiidi tasand on ekliptikaga 7o nurga all. Võime kujutada 
päikesesüsteemi üsna lapikuna. Selle “paksus” risti tasandiga on vähem kui 1/50 läbimõõdust. 
Planeetide orbiidid ei paikne ühtlaste vahemaade tagant: mida kaugemal on orbiidid, seda 
kaugemal nad ka üksteisest asuvad.  
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5.2 Maa-sarnased ja Jupiteri-sarnased planeedid, väikekehad 
Kuna Merkuuri, Veenuse ja Marsi füüsikalised ja keemilised omadused sarnanevad mõnevõrra Maa 
omadega, siis kutsutakse nelja sisemist planeeti maa-sarnasteks. Suured välisplaneedid – Jupiter, 
Saturn, Uraan ja Neptuun – on üksteisega keemilise ja füüsikalise koostise poolest samuti sarnased 
ja neid kutsutakse jupiteri-sarnasteks. Tabelis on kahe tüübi lühivõrdlus. 
 

Maa-sarnased planeedid Jupiteri-sarnased planeedid 
Päikesele lähedal Päikesest kaugel 
tihedalt paiknevad orbiidid hõredalt paiknevad orbiidid 
väikesed massid suured massid 
väikesed raadiused suured raadiused 
valdavalt kivimilised valdavalt gaasilised 
tahke pind mittetahke pind 
suur tihedus väike tihedus 
aeglane pöörlemine kiire pöörlemine 
nõrk magnetväli tugev magnetväli 
vähe kaaslaseid palju kaaslaseid 
rõngad puuduvad palju rõngaid 

 

6. Maa ja maa-sarnased planeedid 

6.1 Maa üldomadused, siseehitus 
Maa sisemuses ümbritseb paks vahevöö väiksemat kaheosalist tuuma. Pinnal on meil suhteliselt 
õhuke koor, mis koosneb tahkest pinnast ning hüdrosfäärist. Atmosfäär paikneb vahetult pinna 
kohal. Palju suurematel kõrgustel asub Maa magnetvälja poolt kinnihoitud laetud osakeste tsoon, 
mida nimetatakse magnetosfääriks.  
 
 

Orbiidi suur pooltelg 1.00 aü Ekvatoriaalraadius 6378 km 
Orbiidi ekstsentrilisus 0.017 Keskmine tihedus 5520 kg/m3 
Periheel 0.98 aü Pindgravitatsioon 9.80 m/s2 
Afeel 1.02 aü Paokiirus 11.2 km/s 
Keskmine orbitaalkiirus 29.79 km/s Telje kalle 23.45o 
Sideeriline orbitaal- 
periood 

1.000038 troopilist 
aastat 

Sideeriline pöörlemise 
periood 

0.9973 solaarpäeva 

Orbiidi kalle 0 Keskmine pinnatemp. 290 K 
Mass 5.97·1024 kg Kaaslaste arv 1 

 
Maa siseehitus on tehtud kindlaks seismilisi laineid uurides. Maa sisestruktuuri uurimise 

seisukohast on olulised kahte liiki lained. P-lained on rõhu lained, levivad tavaliselt kiirusega 5–6 
km/s ja levivad nii vedelas kui tahkes keskkonnas. S-lained tekivad ristisuunalist liikumist ja 
levivad kiirusega 3–4 km/s. Nad ei saa levida vedelikes, kus nad neelduvad. Nii S- kui P-lainete 
levimise kiirus sõltub levimise keskkonna tihedusest. Seega, kui me mõõdame aega, mis kulub 
lainete levikuks maavärina piirkonnast registreerimise punkti, siis me saame määrata sisemuse aine 
tihedust. 

Maa sisemuse mudeli kohaselt on vahevöö umbes 3000 km paksune, koore keskmine 
paksus on vaid 15 km. Koore keskmine tihedus on 3000 kg/m3. Tihedus ja temperatuur kasvavad 
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sügavuses: pinnast keskele minnes suureneb tihedus 3000 kg/m3–lt kuni 12000 kg/m3-ni tsentris, 
temperatuur kasvab 300 K kuni 5000 K-ni. Vahevöö omab tihedust 5000 kg/m3. Vahevöö koosneb 
kivimilisest ainest, tuum on metallilistest elementidest. Tuuma raadius on umbes 3500 km ja ta 
koosneb tahkest sisetuumast, raadiusega 1300 km ja vedelast välistuumast. Tuum on raua, nikli ja 
mõnede kergemate elementide nt väävel segu.  

Maa omab seega kihilist struktuuri. Kihistumise põhjuseks on, et minevikus oli enamus 
Maast sulanud olekus. Planeedi sulamise põhjusi on kaks. Esiteks, planeetide formeerumine tekitas 
üsna palju soojusenergiat – nii palju, et Maa võis olla osaliselt sulanud selleks ajaks, kui ta saavutas 
oma praeguse suuruse. Teine oluline kuumutamise protsess on radioaktiivsus. Radioaktiivsusel 
eraldunud soojushulk oli piisav Maa ülessulatamiseks. 

6.2 Maa atmosfäär 
Maa atmosfääris on kõige enam lämmastikku (78 % ruumala järgi), hapnikku (21 %), argooni (0.9 
%) ja süsihappegaasi (0.03 %).  Seda atmosfääri osa, mis asub allpool 12 km, nimetatakse 
troposfääriks. Selle kohal, 40 kuni 50 km kõrguseni asub stratosfäär, 50-80 km vahel asub 
mesosfäär. Kõrgemal, peale 80 km on ionosfäär, kus aatomeid hoitakse osaliselt ioniseerituna 
Päikese ultraviolettkiirguse poolt. Erinevaid atmosfääri osasid eristavad temperatuuri gradiendid 
neis.  
 Maapinna soojuslikult tasakaaluline seisund oleks atmosfääri puudumisel umbes 250 K 
juures. Ent Maa atmosfäärs sisalduva veeauru ja süsihappegaasi tõttu pääseb vaid osa maapinna 
infrapunakiirgusest tagasi ilmaruumi (kasvuhoone-effekt). Atmosfääris neelduv kiirgus tingib pinna 
temperatuuri kasvu 290 K-ni.  

Kui Maa formeerus, siis koosnes tema algne atmosfäär noore päikesesüsteemi levinuimatest 
gaasidest (H, He põhiliselt), ent need kerged aatomid lahkusid kosmosesse esimese poole miljardi 
aasta jooksul peale Maa kujunemist. Seejärel kujunes välja sekundaarne atmosfäär, mis koosnes 
vulkaanilise aktiivsuse tagajärjel vabanenud gaasidest (veeaur, metaan, CO2, SO2 ja lämmastiku 
ühendeid). Päikese ultravioletkiirgus lagundas kergemad gaasid, vesinik lahkus, vabanes suure 
kogus lämmastikku. Kui Maa temperatuur langes, siis veeaur kondenseerus ja kujunesid ookeanid. 
Suur osa CO2 ja SO2 lahustus ookeanis ja ühines kivimitega. Aeglaselt kujunes üha 
lämmastikurikkam atmosfäär. Elu tekkides ookeanis umbes 3.5 miljardit aastat tagasi hakkasid 
organismid tasapisi tootma hapnikku.  

6.3 Maa magnetosfäär 
Maa magnetosfäär on piirkond, mida mõjutab planeedi magnetväli. Maa magnetosfäär sisaldab 
kahte piirkonda, kuhu on kontsentreerunud suurte energiatega laetud osakesed. Neid piirkondi 
nimetatakse van Alleni vöödeks. Osakesed, mis moodustavad van Alleni vööd, pärinevad 
päikesetuulest. Van Alleni vöö ja päikesetuule osakesed lahkuvad tihti magnetosfäärist põhja ja 
lõuna magnetpooluste lähedal, kus jõujooned lõikuvad atmosfääriga. Nende põrked õhu 
molekulidega tekitavad virmalisi. Päikese aktiivsuse ajal võivad Maa magnetväljas esineda olulised 
häiritused ning virmalised on eriti intensiivsed. 
 Päikesepoolsel Maa küljel on magnetosfäär kokkusurutud päikesetuule osakeste voo poolt. 
Vastasküljel ulatuvad magnetvälja jõujooned aga väga kaugele, isegi lausa Kuu orbiidini. 
 Maa magnetväli on tekitatud pöörleva elektrit juhtiva vedela metalltuuma poolt. Vastavat 
teooriat nimetatakse dünamo-teooriaks. Vajalikud on nii kiire pöörlemine kui ka juhtiv vedel tuum.  
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6.4 Looded 
Looded on Kuu ja Päikese gravitatsiooniline mõju Maale. Kuu gravitatsiooniline mõju on tugevam 
sellele Maa küljele, mis asub Kuule lähemal kui vastasküljele. See erinevus tekitab märgatava 
loodelise kühmu. Suurimat deformatsiooni tunneb ookean, sest vedelikku on kergem liigutada. 
Antud maakohas tekivad tõusud kaks korda ööpäevas. 
 Nii Kuu kui Päike tekitavad Maal loodelisi jõudusid. Päikese tekitatud loodelised jõud on 
umbes pool Kuu tekitatust. Seetõttu on tegelikult kaks loodelist kühmu – üks Kuu suunaline ja teine 
Päikese suunaline. Kui Maa, Kuu ja Päike asuvad samal joonel, siis looded tugevdavad teineteist, 
nii et suurimad tõusud ja mõõnad esinevad noorkuu ja täiskuu ajal. 

Maa pöörlemine aeglustub pidevalt, pikendades sajandis päeva pikkust umbes 1.5 
millisekundi võrra. Maa pöörlemise aeglustumise põhjus on Kuu loodelised jõud. Tegelikult ei ole 
deformatsioon suunatud täpselt Maa – Kuu joont pidi. Hõõrdumise tõttu pinnases ja ookeanides 
näib Maa pöörlemine nagu tõusu-mõõna endaga kaasa vedavat ning selle kühm on Maa – Kuu 
joone suhtes veidi nihutatud Maa pöörlemise suunas. Kuu gravitatsiooniline tõmme püüab seda aga 
takistada, st aeglustab Maa pöörlemist.. 
 

6.5 Kuu ja Merkuur 
Kuu keskmine tihedus on oluliselt väiksem kui Maa keskmine tihedus, mistõttu on selge, et Kuu 
sisaldab vähem raskeid elemente. Kuu tihedus vastab Maa vahevöö kivimite tihedusele. 

 
Kuu 

orbiidi suur pooltelg 384000 km mass 0.012 Maa massi 
orbiidi ekstsentrilisus 0.055 ekvatoriaalraadius 1738 km 
perigee (vähim kaugus Maast) 363000 km keskmine tihedus 3340 kg/m3 
apogee (suurim kaugus Maast) 406000 km pindgravitatsioon 1.62 m/s2 
keskmine orbitaalkiirus 1.02 km/s paokiirus 2.38 km/s 
sideeriline orbitaalperiood 27.3 päeva sideeriline pöörlemisperiood 27.3 päeva 
sünoodiline orbitaalperiood 29.5 päeva telje kalle 6.7o  
orbiidi kalle ekliptika suhtes 5.2o  magnetväli pole leitud 
suurim nurkläbimõõt (Maalt) 32.9´ pinna temperatuur 100 – 400 K 

 
 
Merkuur 

orbiidi suur pooltelg 0.39 aü ekvatoriaal raadius 2440 km 
orbiidi ekstsentrilisus 0.206 keskmine tihedus 5430 kg/m3 
periheel 0.31 aü pindgravitatsioon 3.70 m/s2 
afeel 0.47 aü paokiirus 4.2 km/s 
keskmine orbitaalkiirus 47.9 km/s sideeriline pöörl. periood 58.6 solaarpäeva 
sideeriline orbitaalperiood 88.0 solaarpäeva telje kalle 0 
sünoodiline orb. periood 115.9 solaarpäeva keskmine pinnatemperatuur 100 – 700 K 
orbiidi kalle ekliptika suhtes 7o kaaslaste arv  0 
suurim nurkläbimõõt Maalt 13´´ mass 0.055 Maa massi 

 
Kuul ja Merkuuril puudub atmosfäär. Paokiirus Kuul on 2.4 km/s ja keskmise Kuu 

temperatuuri juures omavad ka rasked gaasiosakesed kiiruseid üle paokiiruse. Merkuuri pinnal on 
paokiirus 4.2 km/s. Arvestades aga Merkuuri pinnatemperatuuri ei saa ka seal atmosfäär püsida. 
Atmosfääri puudumine tingib suured temperatuuri kõikumised Kuu ning Merkuuri valgustatud ja 
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pimedatel pooltel – valgustatud poolel on Kuu puhul pinnatemperatuur 400 K, pimedal poolel 125 
K. Suur kõikumine on tingitud ka sellest, et Kuu ööpäev on väga pikk. Merkuuri päevane 
temperatuur on veel kõrgem – isegi kuni 700 K, öösel seevastu vaid 100 K.  

Galilei hakkas Kuu tumedaid alasid nimetama “meredeks”. Need on minevikus 
laavavooludega täidetud madalamad alad. Laavavood pidid toimuma peale Kuu pinna 
formeerumist ja peale mõnede kraatrite teket. Enamus tumedaid alasid paikneb Kuu Maa-poolsel 
küljel. Madalikud on umbes 3 km ümbritsevast pinnast madalamad. Madalike kivimi tihedus on 
3700 kg/m3, so märgatavalt üle ümbritsevate alade tiheduse (2900 kg/m3). Kuu kraatrid on peaaegu 
kõik põrkekraatrid. Kuu kõrgustikud on tüüpiliselt üle 4 miljardi aasta vanad, merede vanused on 
3.2 kuni 3.9 miljardit aastat.  

Ka Merkuuril on peaaegu kõik kraatrid meteoriitide põrgetest tekkinud. Ent Merkuuri 
kraatrid ei paikne nii tihedalt ja kraatrite vahel on ulatuslikud kraatritevahelised tasandikud. Üks 
võimalik seletus väiksemast kraatrite tihedusest on, et vanemad kraatrid on täidetud vulkaanilise 
aktiivsuse poolt, umbes nagu Kuu meredki on tekkinud. Vulkaaniline minevik pidi aga olema 
erinev Kuu omast, sest selliseid tumedaid “meresid” nagu Kuul, Merkuuril ei ole. 

Kuu pöörlemise periood on täpselt võrdne tema tiirlemise perioodiga Maa ümber – 27.3 
päeva – nii et Kuu on kogu aeg pöördunud Maa poole sama küljega. Seda tingimust, kus ühe keha 
pöörlemise aeg on täpselt võrdne tema tiirlemise ajaga mingi teise keha ümber, nimetatakse 
sünkroonseks orbiidiks. Nii nagu Kuu tekitab Maal tõususid ja mõõnasid, nii tekitab sedasama ka 
Maa Kuul. Maa on aga ligi 20 korda massiivsem kui Kuu ja seega on Maa mõju ka vastavalt 
suurem. Peatükis 6.4 nägime, et Kuu loodelised jõud tingivad Maa pöörlemise aeglustumise. Maa 
puhul võtab aga orbiidi sünkroonseks muutumine kaua aega. Kuu puhul on see protsess aga juba 
lõppenud. Enamuse planeetide kaaslased tiirlevad sünkroonsetel orbiitidel. 
 Merkuuri pöörlemise periood on 59 päeva, mis on täpselt kaks kolmandikku planeedi 
orbitaalperioodist. Kuna see tähendab täpselt kolme pööret kahe tiiru jooksul, siis öeldakse, et see 
on 3:2 resonants. Ka Merkuuri puhul on põhjuseks loodelised jõud, ent veidi komplitseeritumalt – 
siin on mõju avaldanud ka orbiidi suur ekstsentrilisus. 

Kuuvärinate puudumine osutab, et praegu on Kuu külm ja tahkestunud kuni umbes 1000 km 
sügavuseni, mis vastab koore ja vahevöö ulatusele. Veel ei ole teada, kas Kuu omab selget  tuuma. 
Kui aga tuum on olemas, siis on ta tsentrist umbes 200 km kaugusele, temperatuur võib seal olla 
umbes 1500 K. Tuum ei ole vedel, sest Kuu magnetväli on väga nõrk. Samuti ei ole tuum ka 
metallist vaid ainult metallidega rikastatud. Tuuma ümber on vahevöö, mida ümbritseb 60–150 km 
paksune koor.  

Merkuuri magnetväli on 1/100 Maa magnetväljast. Geoloogilise aktiivsuse puudumine 
viitab, et väliskihid on jahtunud üsna olulise sügavuseni nagu Kuulgi. Merkuuri magnetväli ja suur 
keskmine tihedus viitavad, et planeet on kihistunud. Mudelite järgi domineerib sisemuses suur, 
raske ja rauarikas tuum raadiusega umbes 1800 km. Kas see tuum on vedel või tahke ei ole veel 
selge. Väiksema tihedusega, kuusarnase vahevöö paksus on  500– 600 km.  

Kuu tekkimise kohta ei ole ühest arvamust. Isotoopide suhtarvudes Kuu sarnaneb Maaga, 
mis viitab, et Kuu ja Maa on tekkinud samas kohas. Teisalt aga on ka keemilise koostise erinevusi 
– tervikuna on Kuu rauasisaldus Maa omast tugevalt väiksem, samuti ei sisalda Kuu mineraalid 
vett. Need erinevused viitavad, et Kuu on tekkinud kusagil mujal. Kokkuvõttes, Kuu koostis on 
Maaga sarnane, ent samas ka erinev. Tõepärasema teooria järgi põrkas Marsi-suurune keha Maaga 
ajal, mil Maa ei olnud veel päris formeerunud. Põrke tulemusena osa Maa väliskihtide ainest ja 
suur osa põrkuva keha ainest jäi Maa ümber orbiidile tiirlema. Põrkuva keha metallist tuum põrkas 
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vastu Maad ja ühines Maaga. Orbiidile jäi seega just see osa ainest, millest on Kuu tehtud. Kuu ja 
Maa koostise sarnased jooned pärinevad Maa ainest, erinevad jooned aga põrkuvalt kehalt.  

6.6 Veenus 
Veenus ei eemaldu Päikesest kunagi kaugemale kui 47o. See tähendab, et Veenus on horisondi 
kohal näha maksimaalselt 3 tundi peale (enne) Päikese loojangut (tõusu). Tema heledus on 
põhjustatud hästipeegeldavast pinnast. Peegeldumine toimub valdavalt pilvkatte ülakihtidelt. 
Veenuse maksimaalne heledus on kui ta on umbes 39o Päikesest eemal.  

orbiidi suur pooltelg 0.72 aü ekvatoriaal raadius 6052 km 
orbiidi ekstsentrilisus 0.007 keskmine tihedus 5240 kg/m3 
periheel 0.72 aü pindgravitatsioon 8.87 m/s2 
afeel 0.73 aü paokiirus 10.4 km/s 
keskmine orbitaalkiirus 35.0 km/s sideeriline pöörl. periood -243 solaarpäeva 
sideeriline orbitaalperiood 224.5 solaarpäeva telje kalle 177.4o 
sünoodiline orb. periood 383.9 solaarpäeva keskmine pinnatemperatuur 730 K 
orbiidi kalle ekliptika suhtes 3.39o kaaslaste arv  0 
suurim nurkläbimõõt Maalt 64´´ mass 0.82 Maa massi 

 
Radarvaatluste alusel määratud Veenuse pöörlemine andis pöörlemiseperioodiks 243 päeva. 

Pöörlemine oli vastassuunaline Veenuse orbitaalliikumisele. Veenuse telje kalle on 177 kraadi ning 
Veenuse päev on umbes pool Veenuse aastat. Tõenäoliselt põrkus Veenus oma arengu varajases 
staadiumis mingi suure kehaga ning see põrge viis planeedi pöörlemise peaaegu nullini. 

Veenuse pind tundub olevat üsna sile ja sisaldab vaid mõõduka kõrgusega mägesid. 
Kõrgeimate mägede kõrgused on kuni 14 km Veenuse sügavaimast kohast, enamus mägesid on aga 
vaid 1–2 km kõrgused. Radarvaatlused võimaldavad peaaegu välistada igasuguse tektoonilise 
aktiivsuse. Põhiliseks pinnast kujundavaks protsessiks tunduvad olevat korduvad ulatuslikud 
laavavoolud. Kaudsed andmed osutavad, et vulkaaniline aktiivsus võib toimuda ka tänapäeval. 
 Mõned kraatrid on tekkinud ka meteoriitidega põrgete tõttu. Suurte kraatrite arvu tihedus on 
1/10 Kuu kraatrite tihedusest. Rakendades sama kraater–vanus dateeringut, mis Maa ja Kuu puhul, 
saame et enamus Veenuse pinnast on üsna noor – umbes miljard aastat, mõned piirkonnad on isegi 
vaid 200–300 miljonit aastat vanad. Veenuse pind on väga kuiv ja tolmune. Põhiline kivimite 
koostis on basalt, mis taas viitab vulkanismile. On ka graniidisarnast kivimit. 

Veenuse atmosfäär on palju massiivsem kui Maa atmosfäär. Rõhk planeedi pinnal on 90 
atm, temperatuur 730 K. Kõrged pilvekihid liiguvad väga kiirelt (400 km/h). Pinnalähedased  
õhuvoolud on suhteliselt aeglased, kuni 7 km/h. Troposfäär ulatub kõrguseni 100 km. Pilved, mis 
varjavad meile vaadet planeedi pinnast asuvad kõrgusel 50–70 km. Pilvedest allpool, kuni 30 km 
kõrguseni asub tolmukiht, mille all on õhuke ent tihe pilvekiht, koosnedes väävelhappe tilkadest ja 
väävliühendite kristallidest. Allpool 30 km on atmosfäär selge.  

Atmosfäär koosneb valdavalt CO2-st (96%). Kõrge temperatuuri tõttu ei ole veeaur kunagi 
veeks kondenseerunud, vaid on tõusnud kõrgele, kus ta aga lagunes Päikese UV kiirguse toimel. 
Atmosfääris on ka N2 (3%) Ar jt. Veenuse atmosfääri kõrge temperatuuri põhjuseks on kasvuhoone 
effekt.  

Veenusel tekkis sekundaarne atmosfäär vulkaanilise aktiivsuse gaasidest 4 miljardit aastat 
tagasi. Maal kondenseerus veeaur ookeanideks. Veenusel oli aga temperatuur kõrgem kuna Veenus 
on Päikesele lähemal. Seetõttu ookeane ei kondenseerunud, veeaur ja CO2 jäid atmosfääri ning 
kasvuhoone efekt startis otsekohe. Kõrgetel temperatuuridel sai veeaur tõusta atmosfääris üsna 
kõrgele ülakihtidesse, nii et Päikese ultraviolettkiirgus lõhustas selle vesiniku ja hapniku 
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aatomiteks. Kerge vesinik lahkus kiirelt atmosfäärist, aktiivne hapnik ühines kiirelt teiste 
elementidega.  

Veenus ja Maa on peaaegu sama suured ja ka nende siseehitus arvatakse olevat sarnane. 
Väiksema keskmise tiheduse tõttu on arvatavasti Veenuse tuum Maa tuumast väiksem, ulatudes 1/3 
raadiusest, koosneb nii nagu Maalgi nikkel-rauast. Ka vahevöö koostis on sama mis Maal.  

Veenuse raudtuum peaks tekitama magnetvälja. Tõsi, Veenuse pöörlemine on 243 korda 
aeglasem kui Maa pöörlemine, seega peaks magnetväli olema tublisti nõrgem, ent siiski olemas. 
Seni ei ole aga õnnestunud magnetvälja avastada.  

6.7 Marss 
Marss on suurim ja heledaim opositsioonis. Kui see juhtub periheeli ajal, siis on kaks planeeti vaid 
0.38 aü kaugusel. Selline opositsiooni ja periheeli kokkulangevus on üsna harvad.  
  

orbiidi suur pooltelg 1.52 aü ekvatoriaal raadius 3394 km 
orbiidi ekstsentrilisus 0.093 keskmine tihedus 3930 kg/m3 
periheel 1.38 aü pindgravitatsioon 3.72 m/s2 
afeel 1.67 aü paokiirus 5.0 km/s 
keskmine orbitaalkiirus 24.1 km/s sideeriline pöörl. periood 1.026 solaarpäeva 
sideeriline orbitaalperiood 686.9 solaarpäeva telje kalle 23.98o 
sünoodiline orb. periood 779.9 solaarpäeva keskmine pinnatemperatuur 210 K 
orbiidi kalle ekliptika suhtes 1.85o kaaslaste arv  2 
suurim nurkläbimõõt Maalt 24.5´´ mass 0.11 Maa massi 
 
Marsi pinna üks olulisi iseärasusi on erinevus Marsi põhja- ja lõunapoolkera vahel. 

Põhjapoolkera koosneb suures osas vulkaanilistest tasandikest, lõunapoolkera koosneb enamasti 
mõne kilomeetri kõrgustest kõrgustikest, mis on üsna tugevalt kraatritega täidetud. Marsi vulkaanid 
on päikesesüsteemi suurimad – suurim on 25 km kõrge ja 600 km läbimõõduga. Ei ole seni leitud 
jälgi kulgevast või hiljutisest vulkanismist.  

Enamik kraatreid Marsil ja tema kaaslastel on põrkekraatrid. Marsi kraatrite ümber on näha 
laineid. See viitab, et Marsi pinnakihi all on jää kiht, mistõttu väljapaisatud aine on olnud vedel. 
Marsil on leitud ka otseseid tunnistusi kunagi voolanud veest: voolusängid..  

Tähelepanuväärne asi on polaaralad, mis koosnevad CO2 jääst H2O lisandiga. Põhjapoolne 
polaarala muutub vähem, lõunapoolne kaob suvel peaaegu täiesti. Marsi pind on kivine kõrbeline 
maastik. Rooste annab pinnale punaka värvi. Maa puhul on raud koondunud pea täielikult keskossa, 
Marsil ei paista kihistumise protsess nii täielikult teostunud olevat.  

Marsi atmosfäär koosneb CO2  (95% ), N2 (2%) ja O2  (0.1–0.4%). Õhurõhk on 1/150 Maa 
õhurõhust. Suvel keskpäeval võivad pinnatemperatuurid pinnal ulatuda isegi 300 K-ni, öösel langeb 
temperatuur 100 K-ni. Tuulte kiirused ulatuvad kuni 100 km/h. Suurimate tormide korral on tuule 
kiirus kuni 200 km/h ja tolm tõuseb kuni 50 km kõrgusele ja katab pea kogu planeedi kuni üheks 
kuuks.  

Arvatavasti omandas Marss sekundaarse atmosfääri nii nagu teised maised planeedid. Ent 
veeaur kondenseerus seal veeks. Marsi jõed tekkisid umbes 4 miljardit aastat tagasi. Sisesoojuse 
vähenemise tõttu (kaugus Päikesest oli liiga suur) hakkas toimima vastupidine kasvuhoone efekt ja 
enamus veest vajus pinnasesse ning külmus seal (süsihappegaas ühines ka kivimitega). Umbes 0.5–
1 miljardit aastat hiljem suurtel aladel vulkaanilise aktiivsuse tõttu jää sulas ja oli teine veerikas 
epohh, mis kestis umbes 0.5 miljardit aastat. Praegu on jälle enamus veest kuni 1 km sügavusel ja 
polaar-aladel. Millalgi järgmise miljardi aasta jooksul enamus atmosfäärist kadus.  
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Marsi keskmise tiheduse põhjal peaks Marsi siseehitus sarnanema Kuu ehitusega. sisemine 
osa on tuum, mis ei ole puhtalt metalliline. Ülejäänud osa hõlmab põhiliselt vahevöö. Pealmine 
koor on  umbes 50 km paks. Marsi magnetvälija pole leitud, nii et see on alla 1/1000 Maa 
magnetväljast (on leitud vaid nõrgad lokaalsed fluktuatsioonid). 

Marsil on kaks satelliiti: Phobos ja Deimos.  Phobose mõõtmed on 20–30 km, Deimosel 10–
15 km. Deimose tiirlemise periood ümber Marsi on 30 tundi, Phobosel 7 tundi. Mõlemad on 
loodeliste jõudude toimel loomulikult kogu aeg sama küljega Marsi poole pööratud. Mõlemad 
satelliidi pinnal on näha kraatreid, millede analüüs annab, et nende pind on vähemalt 2 miljardit 
aastat vana. Arvatavasti on nad Marsi gravitatsiooni välja sattunud asteroidid. 

7. Jupiter ja Saturn 

7.1 Jupiteri üldomadused ja atmosfäär 
 

orbiidi suur pooltelg 5.20 aü ekvatoriaal raadius 71492 km 
orbiidi ekstsentrilisus 0.048 keskmine tihedus 1330 kg/m3 
periheel 4.95 aü pindgravitatsioon 24.8 m/s2 
afeel 5.46 aü paokiirus 59.5 km/s 
keskmine orbitaalkiirus 13.1 km/s sideeriline pöörl. periood 0.41 solaarpäeva 
sideeriline orbitaalperiood 11.86 troop. aastat telje kalle 3.08o 
sünoodiline orb. periood 398.9 solaarpäeva keskmine pinnatemperatuur 124 K 
orbiidi kalle ekliptika suhtes 1.31o kaaslaste arv  16 (üle 10 km) 
suurim nurkläbimõõt Maalt 50´´ mass 317.8 Maa massi 

 
Jupiteril on palju kaaslaseid. Neli suuremat, nn Galilei kuud, on näha Maalt ka väikese 
teleskoobiga. Jupiter pöörleb väga kiiresti. Tegemist on magnetvälja pöörlemise perioodiga. 
Pindmised kihid (pilved) pöörlevad erineva kiirusega. Kiire pöörlemise tõttu on Jupiter märgatavalt 
lapik (lapikus 1/15). Paokiirus Jupiteril on 60 km/s nii et isegi vesiniku aatomid ei suuda seda 
ületada.  

Visuaalselt domineerib Jupiteril kaks nähtust: paralleelselt ekvaatoriga paiknevad pruunikad 
atmosfääri ribad ning ovaalne moodustis, mida nimetatakse Suureks Punaseks Laiguks. Detailsemal 
vaatlusel on atmosfääri ribad on üsna erivärvilised. Pilvede värvused on tingitud keemilistest 
protsessidest planeedi ülemises atmosfääris. Suur Punane Laik on keeris, periood on 6 päeva. 

Atmosfääris nähtavad ribad on tumedamad ja madalamad piirkonnad pilvkattes, kus gaas 
laskub allapoole. Ribade vahel asuvates heledates kõrgemates piirkondades on tõusvad 
vertikaalvoolud. Ribad on madala rõhu alad, heledad piirkonnad on kõrgema rõhu alad.  

Kõige levinum gaas on H2 (85% aatomitest), seejärel He (14%). Leitud on ka vähesel 
määral metaani, ammoniaaki ja veeauru. 

7.2 Jupiteri siseehitus ja magnetväli 
Jupiter kiirgab 2 korda rohkem energiat kui saab Päikeselt ja peab seega omama mingi oma 
soojusallika. Arvatakse, et põhjuseks on aeglane gravitatsioonilise energia vabanemine. 
 Jupiteri mudelite kohaselt läheb mõnetuhande kilomeetri sügavusel gaas üle vedelasse 
olekusse. Edasi, 20000 km sügavusel on rõhk juba nii suur, et toimub teine muutus, seekord 
“metallilisse” olekusse, mille omadused on sarnased vedelate metallidega. Jupiteri magnetvälja 
seisukohalt on oluline, et see metalliline vesinik on suurepärane elektrijuht. Jupiteri vaadeldava 
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lapikuse mudel nõuab, et planeedi keskel oleks tihe tuum massiga umbes 15-20 Maa massi. Tuuma 
mudelite järgi on see kivimiline aine (Fe-Si).  

Jupiteri magnetväli on väga ulatuslik. Nagu Maa magnetväligi on selle päikesepoolne osa 
kokkusurutud ja vastaspool tugevalt välja venitatud. Magnetvälja saba ulatub Saturni orbiidini. 
Jupiteri magnetvälja tugevus on umbes 20000 korda tugevam Maa magnetväljast. See on kooskõlas 
Jupiteri siseehituse mudeliga – juhtiva metallilise vesiniku tsoon  on väga suur ja pöörleb kiirelt. 

7.3 Jupiteri kaaslased ja rõngas 
Jupiteril on vähemalt 16 kaaslast. Nelja suurema kaaslase keskmised tihedused: Io – 3500 kg/m3, 
Europa –  3000 kg/m3, Ganymedes – 1900 kg/m3, Callisto – 1800 kg/m3.  

Io on geoloogiliselt aktiivseim objekt kogu päikesesüsteemis. Leitud on tegutsevaid 
vulkaane. Põhjus on arvatavasti Jupiteri ja kolme suurema kaaslase põhjustatud loodelised jõud. 
Europa pind on kaetud H2O jääga ning väga sile. Ka arvukate ent väga madalate pragudega. Europa 
on kaetud umbes 100 km sügavuse vedela vee ookeaniga, mille pind on paari km paksuselt 
külmunud jääks. Praod on tingitud Jupiteri ka teiste kaaslaste gravitatsioonilisest mõjust. Europa 
keskel on küllalt suur ränist tuum. Ganymedes on päikesesüsteemi suurim kaaslane (raadius 2600 
km). Pool ainest on vesi või H2O jää, pool on silikaadid. Näha on kraatrid, aga mitte kõikjal – seega 
on eri vanusega piirkondi. Kraatritega kaetud pinna vanus hinnatakse olevat 4 miljardit aastat. 
Mudelite kohaselt peaks Ganymedes omama metallist tuuma raadiusega 400–1000 km, mida 
ümbritseb ränist vahevöö ja seda omakorda 800 km paksune jääkiht. Callisto on tume. Pind on 
rohkem kaetud kraatritega kui Ganymedese pind, jälgi geoloogilisest aktiivsusest ei ole. Koostiselt 
sarnaneb Callisto Ganymedesega. 

Õrn rõngas avastati 1979. a. Rõngas on õhuke ja kitsas, laius on mõnituhat kilomeetrit ja 
paksus mõnikümmend kilomeetrit. 

7.4 Saturni üldomadused 
 

orbiidi suur pooltelg 9.54 aü ekvatoriaal raadius 60268 km 
orbiidi ekstsentrilisus 0.054 keskmine tihedus 687 kg/m3 
periheel 9.02 aü pindgravitatsioon 10.4 m/s2 
afeel 10.05 aü paokiirus 35.5 km/s 
keskmine orbitaalkiirus 9.65 km/s sideeriline pöörl. periood 0.44 solaarpäeva 
sideeriline orbitaalperiood 29.42 troop. aastat telje kalle 26.7o 
sünoodiline orb. periood 375.1 solaarpäeva keskmine pinnatemperatuur 97 K 
orbiidi kalle ekliptika suhtes 2.49o kaaslaste arv  18 (üle 10 km) 
suurim nurkläbimõõt Maalt 21´´ mass 95.2 Maa massi 

 
Saturn on massilt Jupiterist kolm korda väiksem. Keskmine tihedus on 690 kg/m3. Kiire pöörlemise 
tõttu on tema lapikus isegi suurem kui Jupiteril.  

Atmosfääri struktuurilt Saturn sarnaneb Jupiteriga: kiirest pöörlemisest tingitud ekvaatoriga 
paralleelsed ribad. Ribade liikumise kiirused ulatuvad ekvaatoril kuni 1500 km/h – suurimad 
kiirused päikesesüsteemis. Koostiselt on atmosfäär Jupiteri omaga sarnane: H2 (92%), He (7%), 
vähemas koguses metaani, ammoniaaki, etaani. Mudelite põhjal ei ole veel selge, miks on Saturni 
puhul ribade maksimaalsed kiirused nii palju suuremad kui Jupiteri maksimaalsed kiirused.  

Saturni siseehituse mudel sarnaneb samuti Jupiteri omaga. Kõige sisemuses on arvatavasti 
Fe-Si tuum, massiga umbes 20 Maa massi, seejärel tuleb metallilise vesiniku kiht. Pealpool on 
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jällegi H2 paks kiht. Saturni elektriliselt juhtiv sisemus ja kiire pöörlemine tekitavad magnetvälja ja 
ulatusliku magnetosfääri. Väiksema massi tõttu on magnetväli 1/20 Jupiteri magnetväljast.  

Saturni iseloomulikum joon on tema ekvatoriaal-tasandis asuv rõngas. Rõngas on tehtud 
tavalisest H2O jääst. Osakeste suurus on enamasti sentimeetri ja meetri vahel. Rõngas on lai (60000 
km) ent väga õhuke - alla 100 m. Iga planeedi ja selle satelliidi jaoks nimetatakse kriitilist kaugust, 
millest seespool satelliit puruneb, Roche piiriks. Kui satelliidi keskmine tihedus on sama kui 
planeedil, siis on Roche piir umbes 2.4 planeedi raadiust. Saturni rõngad asuvad Roche piiri sees. 

Keskmine tihedus rõngaste vahel on palju väiksem kui rõngastes. Tühimiku põhjuseks on 
2:1 resonants tühimiku osakeste ja Saturni põhilise sisemise kaaslase Mimase vahel. Ka teised 
resonantsid mõjutavad rõngaste kuju.  

Hinnatakse, et rõngaste aine kogumass on umbes 250 km läbimõõduga hüpoteetilise 
kaaslase mass. Kui selline kaaslane oleks liikunud Roche piiri sees või oleks purunenud selle piiri 
lähedal, siis oleks tekkinud rõngas. Teine teooria on, et rõngas on kujunenud Saturni tekkimisest 
ülejäänud ainest 4.6 miljardit aastat tagasi. Saturni rõngaste dünaamiline aktiivsus viitab rõnga 
noorusele – umbes 50 miljonit aastat. Seega ta ei saanud tekkida planeedi tekkimise ajal.  

Saturnil on vähemalt 18 kaaslast. Suurim ja kõige huvitavam kaaslane on Titan, tihedusega 
1900 kg/m3 ja atmosfääriga (90% N2, 9% Ar, rõhk 1.5 atm). Tihedusest tuleneb, et põhiliselt H2O 
jää ja mineraalide vahekord on umbes 1:1 ning siseehitus sarnaneb Jupiteri  kaaslaste Ganymedese 
ja Callisto ehitusega. Titani atmosfääri ülaosas on tihe tolmukiht, nii et pinna temperatuur on vaid 
94 K. Arvatakse, et atmosfääris võivad toimuda väga keerulised keemilised protsessid.  

Saturni kaaslased moodustusid madalatel temperatuuridel, kus H2O jää 
väljakondenseerumine oli soodus ja see moodustaski suure osa Titani ainest. H2O jää oli hea 
metaani ja ammoniaagi neelaja, mida algaegadel oli hulgaliselt. Titani sisemise radioaktiivsuse 
soojuse mõjul vabanesid jääst sinna suletud gaasid ja moodustasid paksu metaan-ammoniaak 
atmosfääri. Päikesevalgus lagundas ammoniaagi, ent metaan, mis oli raskemini lagundatav, säilis. 
Koos argooniga, mis vabanes Titani sisemusest moodustavadki need atmosfääri põhikomponendid. 

 

8. Uraan ja Neptuun 

8.1 Uraani ja Neptuuni üldomadused 
Uraani avastas inglise astronoom William Herschel 1781. a. Kui Uraan oli avastatud, siis leiti varsti 
väikeseid vastuolusid tegeliku ja teoreetilise orbiidi vahel. 1840-ndatel aastatel leitigi uus planeet 
Neptuun, sealt kus see teoreetiliste ennustuste kohaselt pidi olema. 

Tihedused viitavad, et  kivimiline tuum moodustab suurema osa nende planeetide massist, 
kui oli Jupiteril ja Saturnil. Ka Uraan pöörleb üsna kiirelt ja diferentsiaalselt. Ent Uraani atmosfäär 
pöörleb pooluste juures kiiremini kui ekvaatoril. Uraani pöörlemise telg on orbiidi tasandi normaali 
suhtes kallutatud 98o. Tabelites on toodud Uraani ja Neptuuni tähtsamad omadused.  

 
Uraan 

orbiidi suur pooltelg 19.19 aü ekvatoriaal raadius 25559 km 
orbiidi ekstsentrilisus 0.047 keskmine tihedus 1271 kg/m3 
periheel 18.29 aü pindgravitatsioon 8.87 m/s2 
afeel 20.10 aü paokiirus 21.3 km/s 
keskmine orbitaalkiirus 6.80 km/s sideeriline pöörl. periood -0.72 solaarpäeva 
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sideeriline orbitaalperiood 83.75 troop. aastat telje kalle 97.9o 
sünoodiline orb. periood 369.7 solaarpäeva keskmine pinnatemperatuur 58 K 
orbiidi kalle ekliptika suhtes 0.77o kaaslaste arv  27 (üle 10 km) 
suurim nurkläbimõõt Maalt 4.1´´ mass 14.54 Maa massi 

 
Neptuun on omapärane selle poolest, et tema atmosfäär pöörleb aeglasemalt kui tuum. Uraani ja 
Neptuuni välised atmosfäärid sarnanevad Jupiteri ja Saturni omadele. Levinuim element on H2 
(84%), He (14%), metaan (2% Uraanil ja 3% Neptuunil).  

Tugevate metaani neeldumisjoonte tõttu infrapunases piirkonnas näib Uraan rohekas. 
Atmosfäär näib üsna struktuuritu, sest kõige peal paikneb tolmupilvede kiht. Pilvede struktuur 
Neptuunil on komplitseeritum kui Uraanil, sest näha on tumedaid keeriseid nii nagu Jupiterilgi.  

 
Neptuun 

orbiidi suur pooltelg 30.07 aü ekvatoriaal raadius 24766 km 
orbiidi ekstsentrilisus 0.009 keskmine tihedus 1638 kg/m3 
periheel 29.81 aü pindgravitatsioon 11.1 m/s2 
afeel 30.33 aü paokiirus 23.5 km/s 
keskmine orbitaalkiirus 5.43 km/s sideeriline pöörl. periood 0.67 solaarpäeva 
sideeriline orbitaalperiood 169.7 troop. aastat telje kalle 29.6o 
sünoodiline orb. periood 367.5 solaarpäeva keskmine pinnatemperatuur 59 K 
orbiidi kalle ekliptika suhtes 1.77o kaaslaste arv  13 (üle 10 km) 
suurim nurkläbimõõt Maalt 2.4´´ mass 17.15 Maa massi 

 
Uraani ja Neptuuni tihedatelt pilvedelt peegeldunud valguse spektroskoopiline uurimine osutab, et 
nende välised atmosfäärid sarnanevad Jupiteri ja Saturni omadele. Levinuim element on H2 (84%), 
He (14%), metaan (2% Uraanil ja 3% Neptuunil).  

Tugevate metaani neeldumisjoonte tõttu infrapunases piirkonnas näib Uraan rohekas. 
Atmosfäär näib üsna struktuuritu, sest kõige peal paikneb tolmupilvede kiht. Atmosfääri kihtide 
liikumise kiirus paralleelselt ekvaatoriga on umbes 200-500 km/h. Siiski on olemas ka liikumised 
ekvaatorilt poolustele. 

Pilvede struktuur Neptuunil on komplitseeritum kui Uraanil, sest näha on tumedaid 
keeriseid nii nagu Jupiterilgi. Tuulte kiirus ulatub kuni 400 km/h. 

Uraanil ja Neptuunil on tugevad magnetväljad – umbes 100 korda tugevamad Maa omast. 
Uraani magnetväli on kallutatud pöörlemise telje suhtes 60o (suurim kalle planeetide seas). 
Magnetvälja telg läheb tsentrist ka tervelt 1/3 planeedi raadiuse võrra mööda. Ka Neptuuni 
magnetvälja telg on tsentrist kõrvale nihkunud ja nurk pöörlemisteljega on 42o.  

Teoreetiliste mudelite kohaselt on Uraanil tsentris kivimiline tuum (10 Maa massi või 
vähem), seejärel vee (jää) kiht ja kõige peal kõige paksem molekulaarse vesiniku ja heeliumi 
vahevöö. Suure rõhu tõttu on veekihis vee molekulid dissotseerunud ioonideks (või ammoniaagi 
lisanditega) mistõttu veekiht  juhib elektrit ja tekitab Uraani magnetvälja.  

Hiidplaneetidest omab Neptuun suurimat tihedust. Umbes 1/3 raadiusest on silikaatidest 
tuum. Seda ümbritseb vee ja vedela metaani kiht (samuti 1/3), välimine 1/3 on N2.  

Uraanil on 17 kaaslast. Miranda on üks kõige huvitavamatest objektidest. Tema pinnal on 
esindatud kõikvõimalikud pinnavormid ja lisaks veel omapärased V-kujulised moodustised. 
Võimalik, et peale tekkimist on Miranda mingil kokkupõrkel purunenud ja seejärel uuesti jälle 
kokku koondunud. Neptuunil on 8 kaaslast. Suurim kaaslane, Triton, on raadiusega 1360 km ja 
omab ringikujulist vastusuunalist orbiiti 14.3 planeedi raadiuse kaugusel, kallutatud 20o 
ekvatoriaaltasandi suhtes.  
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Uraani ümber on nõrk rõngaste süsteem. Need rõngad avastati 1977. a., mil vaadeldi Uraani 
möödumist ühe kauge heleda tähe eest. Kõik rõngad on tumedad ja väga kitsad. Erinevalt Jupiterist 
ja Saturnist sisaldavad Uraani rõngad üsna vähe tolmu, osakesed on läbimõõduga üle 1 meetri. Ka 
Neptuun omab suhteliselt tugevaid rõngaid. Kõik rõngad paiknevad Roche piiri sees. 

9. Päikesesüsteemi väikekehad. Päikesesüsteemi teke 
Päikesesüsteemi väikekehad jagunevad asteroidideks, komeetideks ja meteoroidideks. Erinevus 
asteroidi ja komeedi vahel ei ole terav. Meteoroidid on lihtsalt sellised väikekehad, millede 
mõõtmed on alla 10 meetri. Neptuunist kaugemaid objekte nimetatakse veel täiendavalt 
neptuunitagusteks objektideks. Suurimaid väikekehi nimetatakse kääbusplaneetideks. 

9.1 Asteroidid 
Asteroidid on suhteliselt väikesed, kivimilised objektid, mis tiirlevad tavaliselt 2.2–3.3 aü kaugusel 
Päikesest. Asteroide nimetatakse ka väikeplaneetideks. Suurim asteroid, Ceres, omab 940 km 
läbimõõtu. Asteroidide kogumass on vähem kui 1/10 Kuu massi. Ceres on kääbusplaneet. 

C-asteroidid on tumedad, sisaldavad hulganisti süsinikku, sarnanevad kivi-meteoriitidele, 
neid on 75%. S-asteroidid on heledamad, omavad raud-kivi meteoriitide koostist (rohkem räni) ja 
neid on 15-20%. M-asteroidid koosnevad rohkem metallidest, neid on 5-10%. Marsi lähedal on 
enamasti vaid S-asteroidid, mida kaugemale, seda rohkem tuleb C-asteroide. On levinud on 
seisukoht, et C-asteroidid on ürgsed ja S- ja M-asteroidid on läbinud teatud keemilise evolutsiooni. 

Tõenäoliselt Jupiteri tugev gravitatsiooniväli häiris asteroidide liikumist liialt ja takistas nii 
nende kuhjumast ühtseks suuremaks objektiks. Algul olid nad tunduvalt suuremad (vastavadki 
suurimatele tänapäevastele) kuid on omavahel põrkudes purunenud väiksemateks tükkideks.  

Asteroid Ida tihedus on 2200-2900 kg/m3 , mis on kooskõlas tema klassifikatsiooniga S-
tüüpi. C-tüüpi asteroid Mathilde on 60 km läbimõõduga ja omab tihedust 1400 kg/m3. Eros on S-
asteroid, pikima mõõtmega 33 km ja tihedusega 2900 kg/m3.  

Lisaks asteroidide vööle on teada poolsada < 10 km asteroidi, millede orbiidid läbivad 
regulaarselt Maa orbiiti ja on olemas võimalus, et mõni neist põrkub Maaga. Hinnatakse, et miljoni 
aasta jooksul võib aset leida 2-3 põrget.  

Asteroidide jaotus nn vöös ei ole ühtlane, vaid selles esinevad tühjad ribad. Suurimad tühjad 
ribad asuvad kaugustel, kus tiirlemise perioodi suhe Jupiteri tiirlemise perioodi on lihtne suhe 1/2, 
1/3, 1/4, 2/5, 2/7, 3/7, 9/4. Sellisel kaugustel oleks asteroidi liikumine resonantsis Jupiteri 
liikumisega ja väikesedki häiritused asteroidi liikumiseks hakkaksid kasvama ning asteroidi orbiit 
muutuks.  

9.2 Komeedid 
Komeedid koosnevad mitmete gaaside jää, lume ja tolmu segust. Enamasti on komeetide läbimõõt 
alla 20 km. Kui komeet jõuab Päikesest umbes 2 aü kaugusele, siis hakkab Päikese soojus jääd ja 
lund sulatama. Aurunud gaas ja tolm moodustab tuuma ümber ulatusliku ümbrise mõõtmetega kuni 
100000 km. Päikese kiirgusrõhk ja päikesetuul venitavad ümbrise tugevalt välja, mis moodustab 
komeedi saba pikkusega kuni 1 aü. 

Tavaliselt on kaks saba: gaasi ioonsaba ja tolmu saba. Gaasi ioone viib komeedist eemale 
päikesetuul, tolmu saba viib eemale kiirgusrõhk. Kuna tolmuosakeste kiirused on väiksemad kui 
gaasiosakestel, siis on tolmu saba rohkem kõverdunud kui gaasi saba.  
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 Komeetide orbiidid ei ole tingimata seotud ekliptika tasandiga. Lühiperioodilised orbiidid 
siiski eriti kõrgele ekliptika kohale ei lähe ent pikaperioodilised komeedid võivad omada suvaliselt 
orienteeritud orbiiti. 

Komeetide tüüpilised massid on 1012 kuni 1016 kg., mis on võrreldav väiksemate asteroidide 
massidega. Aja jooksul komeetide massid vähenevad, sest iga lähenemisega Päikesele osa ainest 
aurustub.  

9.3 Meteoroidid 
Kokkuleppeliselt nimetakse meteoroidideks alla 10-50 m suurust keha. Meteoroidid ei ole ainult 
väiksemad asteroidsed objektid, vaid ka komeetide tükid, eriti osade meteoriidivoolude puhul. 
Keha enne sisenemist atmosfääri nimetatakse meteoroidiks. Kui keha on atmosfääri sisenenud, siis 
tehakse vahet meteoriidi ja meteoori vahel. Maapinnale jõudvat keha nimetatakse meteoriidiks; 
meteoor maapeale ei jõua, vaid põleb atmosfääris ära.  

Raudmeteoriite leitakse umbes 1/4 kõigist ja nende koostis on peaaegu puhas Ni-Fe. 
Raudmeteoriitide lihvimisel tuleb tavaliselt ilmsiks veel nende eripärane kristallstruktuur. Umbes 
3/4 leitud meteoriitidest on kivimeteoriidid. Tegelikult (st taevas) on raudmeteoriitide osakaal 
tublisti vähem, ent nad elavad atmosfääri läbimise ja põrke kergemini üle. 

9.4 Neptuunitagused objektid 
Neptuuni orbiidi taga on leitud hulgaliselt kehi, mida nimetatakse Kuiperi vöö objektideks. Neid 
objekte on väga raske vaadelda, ent siiski on neid teada juba üle tuhande. Hinnatakse, et üle 100 km 
läbimõõduga Kuiperi vöö objekte on üle 100 tuhande, suurim neist (Eris) on läbimõõduga 2400 
km. Kuiperi vöö on määratletud piirkonnaga 30 – 100 aü Päikesest. Eris ja Pluuto on Kuiperi vöö 
kääbusplaneet, mida on hakatud nimetama plutoidideks. Kuiperi vööst pärinevad lühiperioodilised 
komeedid. 

Arvatakse, et 10000–50000 aü kaugusel asub nn Oorti pilv, mis ümbritseb päikesesüsteemi. 
Juhuslike häirituste tõttu saab aeg-ajalt mõni objekt sealt kiiruse, mis viib ta Päikese lähedale. Need 
on pikaperioodilised komeedid.  

9.5 Päikesesüsteemi teke  
Igasugune meie päikesesüsteemi teooria peab arvestame olemasolevate faktidega.  

1. Iga planeet on ruumis suhteliselt isoleeritud.  
2. Planeetide orbiidid on ligikaudu ringikujulised.  
3. Planeetide orbiidid paiknevad ligikaudu samas tasandis. 
4. Suund millega planeet tiirleb ümber Päikese on seesama suund, millega Päike pöörleb 

ümber oma telje. 
5. Enamiku planeetide pöörlemise suund ümber oma telje on sama suund, millega Päike 

pöörleb ümber oma telje. (Eranditeks on Veenus, Uraan ja Pluuto). 
6. Enamik teadaolevaid planeetide kaaslaseid tiirleb oma koduplaneetide ümber samas suunas 

kui planeet pöörleb ümber oma telje. 
7. Meie planeedisüsteem on tugevalt jaotunud sise- ja välisplaneetideks.  
8. Asteroidid on väga vanad ja nende omadused ei ole iseloomulikud ei sisemiste ei välimiste 

planeetidele ega ka nende kaaslastele. 
9. Komeedid on primitiivsed jäised fragmendid, mis ei tiirle ekliptika tasandis ja paiknevad 

Päikesest suurtel kaugustel. 
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 Lisaks mitmetele seaduspärasustele on meie päikesesüsteemis ka palju irregulaarsusi. Seega 
peab teooria omama teatud paindlikust ja lubama kõrvalekaldeid. 

Päikesesüsteemi kujunemine toimub järgmistes etappides. Tolmurikas tähtedevahelise gaasi 
pilv mõõtmetega umbes 1 va hakkab kokku tõmbuma mõõtmeteni umbes 100 aü. Kui pilv tõmbub 
kokku, siis muutub ta impulssmomendi jäävuse tõttu lapikumaks. Mitme teise tähe ümber on 
sarnaseid kettaid vaadeldud. Ketaste läbimõõt on umbes 500 aü. 

Gaasikettas toimivad tolmuosakesed kondensatsioonituumadena, millede ümber aine 
hakkab koonduma. Kiirelt toimub kondensatsioonituumade esialgne omavaheline ühinemine. 
Kuhjumid kasvavad suhteliselt kiirelt. Sel teel tekivad objektid suurusega mõnisada kilomeetrit. 
Suuruse kasvades hakkab lisaks objektide ristlõikele põrkumistele mõjuma ka objektide 
gravitatsioon, mis soodustab kasvamist. Selle esimese etapi lõppedes koosneb päikesesüsteem 
vesinik-heelium gaasist ja miljonitest planetesimaalidest – kuni 1000 km suurustest objektidest, 
millede gravitatsiooniväli on piisavalt suur, et mõjutada oma naabreid. 
 Teises faasis hakkavad planetesimaalid gravitatsioonijõudude mõjul põrkuma ja ühinema 
omavahel suuremateks objektideks, tänapäevasteks planeetideks. Protoplaneetide kasvades leiab 
aset ka suurte kiirustega põrkeid, mis viivad fragmentatsioonile. Seega suuremad muutuvad 
suuremaks ja väiksemad purunevad. Teatud kogus väiksemaid 10-100 km objekte lendab eemale ja 
saavad asteroidideks ja komeetideks. Matemaatiliste mudelite kohaselt kujuneb kaasaegsed üheksa 
planeeti välja 100 miljoni aasta jooksul. 
 Neli suurimat protoplaneeti said piisavalt suureks, et siseneda kolmandasse etappi: 
koondada enda ümber suur kogus päikesesüsteemi gaasi ja moodustada see, mida tuntakse jupiteri-
sarnasteks planeetideks.  
 Maa-sarnaste ja jupiteri-sarnaste planeetide põhilised erinevused on mõistetavad 
kondensatsiooni protsesside analüüsi alusel. Kui gaasiketas tõmbus kokku ja muutus lamedamaks, 
siis tema temperatuur tõusis. Keskosades oli temperatuur kõrgem ja perifeerias madalam. Igas 
kohas saavad kondenseeruda vaid need ained, mis on võimelised antud temperatuuri üle elama. 
Merkuuri orbiidi läheduses saavad kondenseeruda vaid metallilised terakesed –  temperatuur on 
liiga kõrge teiste osakeste eksisteerimiseks. Veidi kaugemal, umbes 1 aü juures oli lisaks 
metallidele võimalik kondenseeruda ka räniühenditel. Kaugemal kui 3-4 aü võis juba eksisteerida 
ka H2O jää jne. Suurtel kaugustel oli temperatuur piisavalt madal, et veeaur, ammoniaak, metaan 
kondenseeruksid tahkeks ning need on ka jupiteri-sarnaste planeetide atmosfääride peamised 
koostisosad. Paljud allesjäänud planetesimaalid paisati hiidplaneetide gravitatsiooniväljade mõjul 
päikesesüsteemi välisosadesse ja nad moodustavad praegu Oorti pilve. 
 Planeedi definitsioonis on lisaks sfäärilisele kujule olulisel kohal ka oma orbiidi ümbruse 
„puhastamine“ teistest kehadest. Objektid, mis seda „puhastamise“ nõuet ei täida, on 
kääbusplaneedid. 

Kõik noored tähed elavad üle suure aktiivsuse perioodi, mis on tuntud T Tauri faasi nime 
all. Sellel etapil on tähe kiirgus ja päikesetuul väga intensiivne. Iga planeetidest allesjäänud gaas 
puhutakse eemale päikesetuule ja Päikese kiirgusrõhu poolt vahetult enne termotuuma 
reaktsioonide algust Päikese tsentris. 

9.6 Katastroofide tähtsus, impulssmomendi probleem 
Teooria peab lubama ka teatud kõrvalekaldeid ideaalsest. Kondensatsiooni teoorias on see 
võimalik, kuna planetesimaalide põrked on juhuslikud.  

Ehkki Päike sisaldab 1000 korda rohkem ainet kui planeedid, omab ta vaid 0.3% 
päikesesüsteemi impulssmomendist. Kõik matemaatilised mudelid ennustavad, et Päike peaks 
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pöörlema vähemalt 100 korda kiiremini vaadaeldavast.. Seletus on Päikese formeerumise algaegade 
intensiivses päikesetuules. Suure kiiruselised laetud osakesed liikusid mööda magnetvälja jõujooni. 
Päikese pöörlev magnetväli püüdis seega neid osakesi endaga kaasa vedada, mis ei ole aga lihtne. 
Osakeste eemaldudes Päikesest kandsid nad endaga kaasa ka impulssmomenti. Ka tänapäeval 
aeglustub Päikese pöörlemine pidevalt. 
 

 
 

 
III OSA 

Tähtede füüsika 
 

10. Päike 

10.1 Päikese üldised omadused 
Päike on üsna keskmine täht ja seetõttu on mugav mõõta teiste tähtede parameetreid Päikese 
ühikutes, mida tähistame MO, LO, RO. Nende suurust absoluutsed väärtused on MO = 2.0·1030 kg, 
RO = 7.0·108 m, LO = 3.9·1026 W, lisaks veel globaalne magnetväli 1 Gs, koostis põhiliselt H ja He.  
 

Suurim nurkläbimõõt 
Maalt vaadatuna 

32.5´ Sideeriline pöörlemise 
periood 

25.4 solaarpäeva (25.1 ek- 
vaatoril, 34.4 poolusel) 

Mass 1.99·1030 kg Paokiirus 618 km/s 
Ekvatoriaalraadius 696000 km Telje kalle 7.25o 
Keskmine tihedus 1410 kg/m3 Pinna temperatuur 5780 K 
Pindgravitatsioon 274 m/s2 Heledus 3.85·1026 W 

 
 Päikese energiaallikaks on termotuuma reaktsioonid H → He. Need reaktsioonid toimuvad 
tuumas, mis on mõõtmetelt umbes 1/4 RO. Energia vabaneb enamuses kiirgusena, vähemal määral 
läheb energia ka soojusliikumistesse ja neutriinodesse. Algul toimub energia ülekanne kiirguse teel 
ning vastava piirkond kannab nime kiirgustsoon, mis ulatub kauguseni 0.7–0.8 RO. Edasi tuleb 
konvektsioonitsoon, kus domineerivad soojusliikumised, mille paksus on 0.2-0.3 RO, st praktiliselt 
pinnani. Pinnakihti paksusega 300 km nimetatakse fotosfääriks ja see ongi kiht, mida me palja 
silmaga näeme. Tinglikult nimetatakse seda ka Päikese pinnaks. Fotosfääri peal tuleb kromosfäär ja 
selle paksus on 2000 km. Kõige peal tuleb veel väga hõre ja väga ulatuslik kroon. 

Päikese energia hulka, mida Maal registreeritakse ruutmeetri ja ajaühiku kohta nimetatakse 
solaarkonstandiks ja see on 1400 W/m2.  

10.2 Päikese siseehitus 
 

Piirkond Sisemine raadius 
(km) 

Temperatuur 
(K) 

Tihedus 
(kg/m3) 

Omadused 

Tuum 0 15 miljonit 150000 termotuumareaktsioonid 
Kiirgustsoon 200000 7 miljonit 15000 energia ülekanne kiirguse teel 
Konvektsioonitsoon 500000 2 miljonit 150 energia ülekanne konvektsiooni teel 
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Fotosfäär 696000 5800 2·10-4 el.magn. kiirgus võib vabalt lahkuda 
Kromosfäär 696500 4500 5·10-6 külm alumine atmosfäär 
Üleminekutsoon 698000 8000 2·10-10 kiire temperatuuri kasv 
Kroon 706000 1 miljon 10-12 kuum, hõre ülemine atmosfäär 
Päikesetuul 107 2 miljonit 10-23 päikeseosakesed lahkuvad ja levivad 

kaugele 
 
Päikese siseehituse mudelid ennustavad, et fotosfääri all asub konvektsioonitsoon ja päris 
sisemuses kiirgustsoon. Päikese keskosas on temperatuur väga kõrge, gaas on täielikult ioniseeritud 
ja seetõttu läbipaistev kiirgusele. Tsentrist eemaldudes temperatuur langeb ja vesiniku aatomid ei 
ole enam valdavalt ioniseeritud. Footonid saa enam vabalt liikuda, aine muutub kiirgusele üha 
läbipaistmatumaks. Energia hakkab edasi kanduma konvektsiooni teel. Teatud piirist (fotosfäärist) 
alates muutub aine juba nii hõredaks, et konvektsioon ei toimi enam - energia ülekanne toimub jälle 
kiirgusena. 

Sügavaimal on konvektsioonirakkude suurus suurim ja pinnale lähemal üha väiksem. 
Konvektsioonitsooni kõrgeimad rakud paistavad meile fotosfääri  graanulitena: heledad-tumedad 
piirkonnad mõõtmetega umbes 700 km (umbes 1") ja elueaga 5–20 min. Heledad piirkonnad 
vastavad tõusvatele kuumematele gaasivooludele, tumedamad on külmemad laskuvad gaasivoolud. 
Tõusmise ja laskumise kiiruseid – umbes 1 km/s – saab mõõta spektroskoopiliselt. Temperatuuride 
erinevused on 100–500 K.  

10.3 Päikese atmosfäär 
Päikese spektris nähtavad neeldumisjooned tekivad fotosfääris ja atmosfääri alumistes kihtides. 
Spektrijooned vastavad paljudele elemendile. Massi järgi on levinuimad H (71%), He (27%), O 
(1%), C, N, S, Mg, Ne, Fe jne.  

Kromosfäär on hõre ja tavaliselt me teda näha ei saa. Päikesevarjutuse ajal on aga 
kromosfääri iseloomulik punane värvus (Hα joonest) näha. Iga mõne minuti tagant põhjustavad 
kromosfääris väikesed päikesetormid kuuma aine purskeid, spiikuleid, välimisse atmosfääri. Need 
ainevoolud liiguvad kiirusega umbes 100 km/s ja ulatuvad mitmetuhande kilomeetri kõrgusele. 
Spiikulid arvatakse olevat väikesed magnetvälja häiritused. 

Täieliku päikesevarjutuse ajal on võimalik näha Päikese krooni. Ent veel olulisemalt 
muutub siis Päikese spekter. Neeldumisjoonte asemel on nüüd kiirgusjooned mitmekordselt 
ioniseeritud aatomitelt. Nii suure ionisatsiooni põhjuseks on krooni väga kõrge temperatuur – üle 
miljoni kraadi. Krooni kuumutavad suured magnetvälja häiritused. 

Päikeselt lahkub pidevalt kiirelt liikuvaid osakesi, enamasti prootoneid ja elektrone. Nad 
liiguvad kiirusega umbes 500 km/s ja jõuavad Maale mõne päevaga. Seda osakeste voogu 
nimetatakse päikesetuuleks. Päikesetuul tekib krooni kõrge temperatuuri tõttu. Umbes 10 miljoni 
km kõrgusel on osakeste kiirus suurem paokiirusest ja nad saavad lennata kosmosesse. 

Miljoni-kraadise temperatuuriga gaas kiirgab röntgenvahemikus. Röntgenteleskoopidega on 
krooni võimalik vaadelda ka mitte-päikesevarjutuse ajal.  

10.4 Päikese aktiivsus 
Päikeseplekid on enamasti umbes 15’’ suurused ja esined tavaliselt rühmadena. Päikeseplekil on 
tume keskosa ja hallim ümbris. Päikeseplekid on külmemad piirkonnad. Temperatuur on plekkides 
keskel 4500 K, ümbrises 5500 K. Plekkide eluiga on 1 kuni 100 päeva. Päikeseplekkide madalama 
temperatuuri põhjus on Päikese magnetism. Magnetväli plekis on umbes 3000 korda tugevam 
keskmisest väljatugevusest. Tugev magnetväli takistab kuuma aine konvektsiooni Päikese 
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siseosadest. Päikeseplekid esinevad alati paaridena, kusjuures paaril on vastasmärgilised 
magnetilised polaarsused.  

Päikese diferentsiaalne pöörlemine mõjutab oluliselt tema magnetvälja, keerutades seda 
mööda ekvaatorit, nii et näiteks algselt NS-suunalised magnetvälja jõujooned muutuvad EW-
suunalisteks. Konvektsioon omakorda keerutab jõujooni üles-alla. Nii võivad mõnedes kohtades 
tekkida jõujoonte kühmud (magnetvälja rõhk ületab gravitatsioonivälja tõmmet). Kühmude 
väljumiskohtades on aga magnetvälja tugevus eriti tugev. 

Päikeseplekkide arvu muutus on perioodiga 7-15 aasta vahel (keskmine 11). 
Päikeseaktiivsuse miinimumi ajal on vähe plekke, aktiivsuse maksimumi ajal oluliselt rohkem. 
Plekkide maksimaalse faasi ajal on suurim ka nende keskmine kaugus ekvaatorist ja miinimumi 
ajal vähim. Plekkide perioodilisus on tegelikult keskmiselt 22 aastat ja selle tsükli esimese poole 
järel plekkide polaarsus pöördub. On vihjeid ka veel pikematele perioodidele.  

Päikeseplekid on siiski suhteliselt rahulik aktiivsuse ilming. Üks efektsemaid aktiivsuse 
ilminguid on protuberantsid. Need on suured helenduva gaasi kaared, mis liiguvad magnetvälja 
toimel läbi kromosfääri krooni siseosasse. Põhjuseks on plekkide piirkonna tugevate magnetväljade 
ebastabiilsus. Protuberantsid püsivad mõne nädala või ainult tunde.  

Veelgi energeetilisemad on loited, ehkki nende eluiga on vaid isegi minuteid. Loidetes võib 
temperatuur ulatuda 100 miljoni kraadini ja vabanevad osakesed võivad omada väga suuri 
energiaid. Loidete röntgen- ja gammakiirgus ning osakeste voog häirib Maa ionosfääri.  

10.5 Päikese sisemus 
Päikese kiirgusenergia tuleb tuumas toimuvatest termotuuma reaktsioonidest, kus prootonitest (H 
tuumad) tekivad α-osakesed (He tuumad). Et tekiks He tuum on vaja nelja prootonit. See 
reaktsioon toimub mitmes järgus. Päikesel leiab aset nn prooton-prooton reaktsioon. Kõigepealt p + 
p → D + ... . Seejärel D + p → 3He + ... . Lõpuks 3He + 3He → 4He + p + p + ... . Kõigil kolmel 
etapil vabaneb energia ja tekib ka muid osakesi, nt neutriinosid.  

Vesinik võib muutuda heeliumiks ka teistsuguse reaktsiooniga, mida nimetatakse 
süsinikreaktsiooniks (tsükliks). Päikesel on selle reaktsiooni osakaal aga väike, sest see vajab 
kõrgemat temperatuuri. Süsiniktsükkel domineerib massiivsematel tähtedel. 

Prooton-prooton tsüklis tekkivad neutriinod jõuavad pinnani ja saavad vabalt lahkuda. 
Neutriinosid on aga väga raske registreerida. Siiski on aga olnud võimalik registreerida teatud 
energiaga neutriinosid ja kõrvutada mõõtmistulemusi mudeli ennustustega. Tulemuseks on nn 
päikese neutriino probleem, st registreeritud neutriinovoog on süstemaatiliselt väiksem mudelite 
ennustustest: mõõdetav neutriinovoog on umbes 50 % võrra väiksem teoreetiliselt. Madalamat 
neutriinovoogu on võimalik seletada Päikese tsentris oleva madalama temperatuuriga. Usutavaim 
seletus on  aga nn neutriino ostsillatsioonid, st teekonnal Päikeselt Maale neutriinode omadused 
veidi muutuvad.  

11. Tähtede mõõtmine 

11.1 Kaugused tähtedeni 
Astronoomias saadakse parallaks erinevas vaatleja asukohas tehtud fotode võrdlemisel. Mida 
kaugemate asukohtadega on tegemist, seda kaugemate objektide parallakse on võimalik mõõta. 
Seetõttu mõõdetakse mingi tähe asendit pooleaastase vahega, siis on baasjoon võrdne Maa orbiidi 
läbimõõduga, st 2 aü. Astronoomias on kasutusele võetud kauguse ühik parsek (lühendatult pc), 
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mis vastab objekti kaugusele, mille puhul parallaks on 1". Lihtne trigonomeetria annab, et 1 pc = 
206265 aü = 3.1·1017 m = 3.26 valgusaastat. Kuna kauguse suurenedes parallaks väheneb 
võrdeliselt, siis saame lihtsa seose kauguse ja parallaksi vahel:  

kaugus (pc) = 1 / parallaks ("). 
 

Seega nt objekt parallaksiga 0.1" asub kaugusel 10 pc. 
Maale lähim täht on Proxima Centauri. See on α Centauri nime all tuntud kolmiktähe liige 

ja omab parallaksi 0.76", mis vastab kaugusele umbes 1.3 pc. Sfääris raadiusega 4 pc asub umbes 
30 tähte.  

11.2 Tähtede liikumine 
Lisaks näivale, parallaksist tingitud liikumisele omavad tähed ka tegelikku liikumist. See tähendab, 
et tähed liiguvad ruumis, mis Maa pealt vaadatuna avaldub nn omaliikumisena. Needki tähtede 
asendite nihkumised on väga väikesed ja neid mõõdetakse ühikutes kaaresekundit aasta kohta ("/a). 
Omaliikumisi tehakse kindlaks võrreldes samast taevaalast tehtud pikkade ajavahemike (kümnete 
aastate) tagant tehtud fotosid kaasaegsete fotodega. Suurim omaliikumine on mõõdetud 10.3 "/a. 
Vaid mõnisada tähte omavad omaliikumisi üle 1 "/a.  

Omaliikumised on aga vaatejoonega ristiolev ruumliikumise komponent. Teades tähe 
omaliikumist µ ja kaugust d on ristiolevat kiiruskomponenti kerge arvutada vt = 4.74 µd 
(omaliikumine ühikutes "/a, kaugus parsekites ja kiirus ühikutes km/s). Kiiruse radiaalset 
komponenti on võimalik mõõta tähe spektrijoonte Doppleri nihkest vr = c Δλ/λ, kus c on valguse 
kiirus, Δλ on spektrijoone λ lainepikkuse nihe. Kiiruste ristiolevat komponenti vt ja radiaalset 
komponenti vr teades saame kergelt kogukiiruse v = √(vt

2 + vr
2). Tähtede kiirused Päikese suhtes on 

mõnest km/s kuni umbes 150 km/s. 

11.3 Tähtede mõõtmed 
Enamik tähti on isegi läbi suurimate teleskoopide vaadatuna punktallikad. Vaid mõned üksikud on 
piisavalt suured, piisavalt heledad ja piisavalt lähedal otseseks läbimõõdu mõõtmiseks. Enamiku 
tähtede mõõtmed on saadud kaudsel teel. Kuuma keha pind kiirgab vastavalt Stefan-Boltzmanni 
seadusele: keha kiirgusvõime ehk pinnaühiku kiirgusvoog M = σT4, kus σ = 5.67·10-8 Wm-2K4 on 
konstant. Tähe kogukiirgusvoo L saamiseks tuleb seda korrutada tähe pindalaga 4πR2, kus R on 
tähe raadius (seega L = 4πσR2T4). Astronoomias nimetatakse tähe kogukiirgusvoogu L tähe 
heleduseks (NB. Optikas on heleduse mõiste teistsugune). Teades tähe heledust ja temperatuuri 
saamegi arvutada tähe raadiuse. 

Tähti raadiustega 10 RO – 100 RO nimetatakse hiidtähtedeks. Veelgi suuremaid tähti 
raadiustega kuni 1000 RO nimetatakse ülihiidudeks. Neile nimetustele lisatakse tihti ka värvus. 
Tähti raadiustega 1 RO – 0.01 RO nimetatakse kääbustähtedeks. Näiteks täht nimega Siirius B on 
raadiusega 0.01 RO ja seega kääbus. Kuna tema temperatuur on 24000 K, siis nimetatakse teda ka 
valgeks kääbuseks. 

11.4 Heledused ja näivad heledused 
Heledus L on ajaühikus tähepinnalt kiiratud koguenergia. Mõnikord nimetatakse heledust ka 
absoluutseks heleduseks. Tähtede heledused on vahemikus 10-4 kuni 106 LO. Ent meie 
kiirgusvastuvõtjad mõõdavad näivat heledust l. Näiv heledus sõltub tähe kaugusest. Näiv heledus 
on võrdeline tähe heledusega ja pöördvõrdeline kauguse ruuduga l = L/(4πd2). Nii näiteks võivad 
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kaks ühesuguse näiva heledusega tähte olla sama absoluutse heledusega, ent võivad omada ka 
tugevalt erinevaid heledusi ja asuda vastavalt erinevatel kaugustel. 

Astronoomias kasutatakse tihti näiva ja absoluutse heleduse logaritmilist skaalat, nn 
tähesuuruseid, tähistatakse vastavalt m ja M. Tähesuuruste mõiste tõi sisse Vana-Kreeka astronoom 
Hipparchos, kes puhtsubjektiivselt nimetas heledaimaid tähti, mida ta taevas nägi, esimese 
tähesuuruse tähtedeks ja kõige nõrgemaid, mida ta nägi, kuuenda tähesuuruse tähtedeks. Ta 
klassifitseeris ka vahepealse heledusega tähed vahepealsetesse tähesuuruste klassidesse. Kui hiljem 
hakati teostama täpseid mõõtmisi, siis selgus, et esimese ja kuuenda tähesuuruse kiirgusvood 
erinevad umbes 100 korda, kusjuures Hipparchose tähesuuruste skaala vastas ligikaudu näivate 
heleduste skaala logaritmile. See ongi tänapäevasel skaalal võetud aluseks, kusjuures (jällegi 
ajaloolistel põhjustel) heleduse kasvades tähesuurus väheneb. Olgu kahe tähe näiv heledus l1 ja l2, 
siis nende tähesuuruste erinevus on   

m1 –  m2 = –2.5 log l1/l2 . 
 

Tähesuuruste skaala nullpunkt on defineeritud tähe Vega heleduse järgi st Vega näiv tähesuurus 
mVega = 0. Seega, kui mingi tähe näiv heledus on 10 korda väiksem Vega näivast heledusest, siis 
tema näiv tähesuurus on m = +2.5.  

Absoluutne tähesuurus on kokkuleppeliselt defineeritud kui 10 pc kaugusel asuva tähe näiv 
tähesuurus. Absoluutne ja näiv tähesuurus on seotud valemiga  

 
m – M = 5 log d – 5  

 
kus tähe kaugus d on parsekites.  

11.5 Temperatuur ja värvus, klassifikatsioon 
Tähe pinnatemperatuuri on võimalik saada mõõtes tähe heleduse erinevatel lainepikkustel. On 
defineeritud teatud standard lainepikkuste vahemikud, nt B, mis katab piirkonda 380–480 nm, V 
vahemikus 490-590 nm jne. Värvusindeksiks e lihtsalt värvuseks nimetatakse läbi kahe filtri 
mõõdetud kiirgusvoogude suhet. Kui mõõdame heledusi tähesuurustes, siis on värvusindeks kahe 
tähesuuruse vahe, nt (B-V). Tähed, millel (B-V) on suurem, on punasemad.  

Tänapäeval kasutatakse tähtede spektraalklasside järjestust O, B, A, F, G, K, M, mis on 
ühtlasi pinnatemperatuuri kahanemise rida. Iga klass jaotatakse veel kümneks alaklassiks, nt Päike 
on G2 jne. Kuumim täht on O5 temperatuuriga 50000 K, külmim on M9.5 temperatuuriga 1500-
2000 K. Kõnekeeles nimetatakse O, B, A tüüpi tähti tihti varajasteks klassideks, K, M tüüpe 
hilisteks. 

11.6 Hertzsprung-Russelli diagramm 
Kaks olulist tähtede karakteristikut on tema heledus ja temperatuur, kusjuures graafikul heledus L 
versus tähe pinna temperatuur Teff on teatud korrelatsioonid. Seda diagrammi nimetatakse 
Hertzsprung-Russelli diagrammiks, e lühendatult H-R diagrammiks.  

Enamus tähti paikneb üsna kitsas ribas ülalt paremalt (suur heledus ja kõrge temperatuur) 
alla vasakule (väike heledus ja madal temperatuur). Seda riba nimetatakse peajadaks. 
Temperatuurid muutuvad peajadal 3000 K kuni 30000 K, heledused muutuvad aga 10-4 LO kuni  
104 LO. Kuna heleduse ja temperatuuri vahel oli seos L ≈  R2T4, saame et piki peajada peab ka tähte 
raadius muutuma. Peajada heledamad tähed on sinised hiiud, mõned kõige heledamad on  sinised 
ülihiiud, nõrgimad on punased kääbused. Ka Päike on peajada täht. 
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Ent mitte kõik tähed ei paikne peajadal. Näiteks üks suhteliselt lähedane täht Siirius B omab 
pinnatemperatuuri 24000 K ent heledust vaid 0.04 LO. Sarnased tähed paiknevad H-R diagrammi 
vasakul all nurgas ja neid nimetatakse valgeteks kääbusteks. Teise rühma esindaja on näiteks Mira, 
mille temperatuur on 3000 K, aga heledus 400 LO. Need tähed paiknevad paremal üleval ja neid 
nimetatakse punasteks hiidudeks.  

Umbes 90% kõigist tähtedest on peajada tähed, 9% on valged kääbused ja 1% on punased 
hiiud.  

11.7 Tähtede massid 
Tähe asendi peajadal määravad esmajoones tema mass  ja koostis. Need suurused määravad tähe 
siseehituse, väljanägemise ja elukäigu. Mass tuleb arvutada, mõõtes tähe gravitatsioonilist mõju 
mingile lähedasele objektile. Enamus tähti on mitmik-süsteemid ja nendest omakorda enamik on 
kaksik-süsteemid: kaks tähte, mis tiirlevad ühise masskeskme ümber. Kaksiktähed jaotatakse 
visuaalseteks, mille mõlemad komponendid on otseselt nähtavad, spektroskoopilisteks, mille 
olemasolu on tuletatav spektrijoonte nihkumistest ning varjutusmuutlikeks, mille olemasolu on 
tuletatav heleduse spetsiifilisest muutumisest. Spektroskoopiliste kaksikute puhul eristatakse 
süsteeme, kus on näha mõlema komponendi spektrijooned ja süsteeme, kus on näha vaid ühe 
komponendi jooned. Varjutusmuutlikud süsteemid on küllalt harvad, sest sellisel juhul peab meie 
vaatejoon olema praktiliselt süsteemi orbiidi tasandis.  

Visuaalsete kaksiktähtede vaatlustest, teades tähtede kaugust, saame orbiidi perioodi ja 
mõõtmed. Nendest saame Kepleri III seaduse alusel komponentide masside summa. Kui teame 
eraldi ka kumbagi tähe kaugust masskeskmest, saame masside suhte. Seega on sellisel juhul 
mõlema tähe massid leitavad. Kui on tegemist spektroskoopilise kaksikuga, milles mõlema tähe 
spektrid (st kiirused) on näha, siis jääb tundmatuks vaid orbiidi kalle ning arvutatavad massid 
vastavad vaid alampiirile. Kui spektroskoopiline kaksik on ühtlasi ja ka varjutusmuutlik, siis on 
tema orbiidi tasand vaatejoone suunas ja mõlema tähe spektri teadmise puhul on ka mõlema tähe 
massid arvutatavad. 

Saadud tulemuste alusel on selgunud, et peajada tähtede massid muutuvad valdavalt 0.1 MO 
kuni 20 MO. Kuumade O ja B tähtede massid on tavaliselt 10-20 MO , külmade K ja M tähtede 
massid mõni kümnendik Päikese massist. Teades masse on nüüd võimalik koostada raadius-mass 
ning heledus-mass sõltuvused. Osutub, et peajada jaoks 

R ≈ M , 
 L ≈ M3. 

Tähe massiga on otseselt seotud tähe eluiga. Mass on olemasoleva “kütuse” hulk ja kuna 
heledus  iseloomustab “kütuse” kulutamise kiirust, siis eluiga  

t ≈ M/L ≈ M-2. 
Seega elavad O ja B tähed palju vähem kui Päike, K ja M tähed aga kauem. Enamus O ja B 

tähti on vaid 20 miljonit aastat vanad. Päikese arvatav eluiga on umbes 10 miljardit aastat. 

11.8 Täheparved 
Kui koostame H-R diagrammi tähtedele, mis paiknevad ruumis lähestikku, siis võime absoluutse 
heleduse asendada näiva heledusega. Selliseid kompaktseid tähekogumeid nimetatakse 
täheparvedeks. Täheparved võivad sisaldada mõnekümnest kuni mõne miljoni täheni. Arvatakse, et 
tähed antud parves on tekkinud samaaegselt, samast gaasipilvest ja samade füüsikaliste tingimuste 
juures.  
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Hajusparved on mõnikümmend kuni mõnisada tähte sisaldavad korrapäratu kujuga parved, 
mõõtmetega mõned parsekid. Hajusparvede H-R diagrammil on esindatud väga erineva 
värvusindeksiga tähed. Kuna sinised tähed peaksid olema üsna noored, sest nende eluiga on lühike, 
siis peaks ka kogu hajusparv olema noor. Hajusparved sisaldavad küllalt palju tähtedevahelist gaasi 
ja tolmu, mis ei ole veel koondunud tähtedeks. Samuti on hajusparvede metallilisus suur, mis 
viitab, et nad on tekkinud evolutsiooni käigus juba metallidega rikastatud gaasist. 

Kerasparved on oluliselt kompaktsemad ja sisaldavad sadu tuhandeid kuni miljoneid tähti. 
Kerasparved on üsna sfäärilised ja omavad läbimõõte isegi üle 50 pc. Kerasparvedes ei ole O ja B 
tähti. See vihjab, et kerasparved ei ole noored.  Kerasparve tähtede metallilisus on väike, mistõttu 
tegemist on ilmselt esimese põlvkonna tähtedega. Erinevate andmete baasil hinnatakse 
kerasparvede vanusteks olema vähemalt 1010 aastat. 

12. Tähtedevaheline keskkond ja tähtede teke 

12.1 Tähtedevaheline tolm 
Tähtedevahelise keskkonna moodustavad küllalt heas lähenduses gaas ja tolm. Keskmiselt on tolmu 
osakaal vaid 1%. Suurte mastaapide tõttu võib aga isegi hõre tolm neelata tugevalt kaugel asuvate 
tähtede kiirgust. Mida lähemale Linnutee tasandile meie uuritav objekt asub, seda tugevamalt on 
tema näiv heledus neeldumisest moonutatud. Samuti on neeldumine tugevam Linnutee tsentri 
suunas. Kuna neeldumine mõjutab pikemalainelist kiirgust vähem, siis aitab mõnikord vaatluste 
teostamine infrapunases ja raadiopiirkonnas.  

Olemasolevate andmete alusel on tolm põhiliselt räniosakesed ja vähemal määral grafiidi 
(C) terad, mis võivad olla ümbritsetud ulatusliku jääst ümbrisega. Osakeste mõõtmed on umbes 
0.01–0.4 µm.  

Tolmu piirkondade temperatuur on 20-100 K. Seega on soojusliikumiste mõju seal väike ja 
aine on gravitatsioonilisele kuhjumisele vastuvõtlikum. Tolm esineb enamasti klompides ühes 
neutraalse või molekulaarse gaasiga. 

12.2 Tähtedevaheline gaas 
Mingi gaasikompleksi temperatuur sõltub tema lähedusest heledale tähele ning võib olla 50 K kuni 
10000 K. Keskmiseks temperatuuriks võib võtta nt 100–200 K. Gaasi koostisest on 90% vesinik, 
9% heelium ja 1% raskemad elemendid (aatomite arvu järgi). 

Tähtedevaheline gaas võib olla kolmes olekus: neutraalne, ioniseeritud, molekulaarne. Gaas 
on alati klombiline ja need kolm olekut võivad esineda ka läbisegi.  

Kui gaasipilve sees juhtub olema üks või mitu kuuma, heledat tähte, siis helendub gaasipilv 
ise ja teda nimetatakse emissioonuduks. Kuna emissioonudude koostises domineerib vesinik 
ioniseeritud olekus, siis nimetatakse neid tihti ka HII piirkondadeks. Tüüpiline HII piirkonna 
läbimõõt on 1-15 pc, mass on 102-103 MO, temperatuur 104 K.  

Enamus ruumist on täidetud neutraalse gaasiga, mis ei helendu. Neutraalse gaasi 
temperatuur on alla 100 K ja pilvede mõõtmed kuni mitu parsekit. Pilved neelavad neid läbinud 
valgust tänu tolmusisaldusele. Pilvede kiirgusel on olulisim kiirgus 21 cm joonel.  

Mõnedes külma (20 K) neutraalse gaasi piirkondades on gaas molekulaarne ja molekulide 
domineerimise tõttu nimetatakse neid molekulaarpilvedeks. Levinuim molekul on H2. Arvatakse, et 
molekulaarse vesiniku kogumass tähtedevahelises ruumis on üsna suur, ent otseselt ei ole see 
vaadeldav. Hulgaliselt on aga õnnestunud leida teiste molekulide jooni raadiosagedustel. 
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Molekulaarpilved moodustavad tihti suuri molekulaarpilvede komplekse mõõtmetega üle 50 pc ja 
massidega üle 106 MO.  

12.3 Päikesesarnaste tähtede teke  
Tähtede teke algab kui osa tähtedevahelisest keskkonnast hakkab omaenda raskuse mõjul kokku 
tõmbuma. Kokku tõmbudes pilve osad kuumenevad ja teatud ajal on temperatuur pilve tsentris 
tõusnud nii kõrgele, et algavad termotuuma reaktsioonid. Sel hetkel kokkutõmbumine peatub ja on 
sündinud täht. Keskmise külma pilve (temperatuuriga 100 K) kokkutõmbumise algamiseks on vaja, 
et selle mass oleks ligikaudu Päikese mass. Tegelikult tuleb arvestada veel kahte komplikatsiooni: 
pöörlemist ja magnetvälju. Pöörleva ja magnetväljaga gaasipilve kokkutõmbumiseks on seega 
vajalik suurem mass kui mittepöörleva pilve puhul.  

Tähetekke etapid on järgmised.  
• 1. etapp: tähtedevaheline pilv. Need pilved on suured, ulatudes kümnete parsekiteni, 

temperatuur on 10 K ja massid 103-104 MO. Kokkutõmbumiseks on vaja, et mingi pilveosa 
oleks gravitatsiooniliselt ebastabiilne. Sõltuvalt algtingimustest võib pilvest tekkida 
mõnikümmend või mõnisada tähte. Esimene etapp kestab umbes 106 a. 

• 2. etapp: pilvefragmendi kokkutõmbumine. Päikesesarnase tähe tekke puhul on fragmendi 
mass 1–2 MO, mõõtmed 0.01 pc. Keskel võib temperatuur olla tõusnud 100 K-ni. Teine 
etapp kestab umbes 3·104 a. 

• 3. etapp: prototähe teke. Pilv on omandanud mõõtmed 10-4 pc. Siseosas on temperatuur 
tõusnud 104 K-ni. Välisosad on külmad ja hõredad. Keskosa nimetatakse prototäheks. 
Võime eristada prototähe “pinda” –  fotosfääri. 3. etapp kestab umbes 105 a. 

• 4. etapp: prototähe areng. Temperatuur on tsentris tõusnud juba 106 K-ni ja prototäht on 
tõmbunud kokku umbes Merkuuri orbiidini. Fotosfääri temperatuur on 3000 K, heledus on 
1000 LO (tänu suurele raadiusele). Energiaallikas on gravitatsiooniline kokkutõmbumine. 
Prototähe pind on üsna aktiivne ja tähetuul vähemalt miljon korda intensiivsem Päikese 
praegusest. Selliseid prototähti nimetatakse T Tauri tüüpi tähtedeks.  

• 5. etapp: prototähe edasine areng. Siin on tähe raadius juba 10 RO, T = 4000 K ja 
temperatuur keskel 5·106 K, L = 10 LO. Areng muutub üha aeglasemaks, sest rõhk ja 
gravitatsioon on juba peaaegu tasakaalus. 

• 6. etapp: vastsündinud täht. Temperatuur tsentris on tõusnud 107 K, nii et algavad 
termotuuma reaktsioonid. Tähe raadius on 2 RO, fotosfääri temperatuur 4500 K. 

• 7. etapp: peajada täht. Täht on tasakaalulises seisundis, kus kõik parameetrid vastavad 
Päikesele. Kogu eelpool kirjeldatud sündmuste käik on kestnud (4–5)·107 a. Edasi jääb täht 
1010 aastaks paigale. 

 
Etapp Ligikaudne 

kestvus (a) 
Temperatuur  
tsentris (K) 

Temperatuur 
pinnal (K) 

Tihedus  
tsentris (m-3) 

Läbimõõt Objekt 

1 2·106  10 10 109 5 pc pilv 
2 3·104  100 10 1012 10000 aü pilveosa 
3 105  10000 100 1018 100 aü pilveosa/prototäht 
4 106  1 miljon 3000 1024 1 aü prototäht 
5 107  5 miljonit 4000 1028 0.1 aü prototäht 
6 3·107  10 miljonit 4500 1031 2·106 km täht 
7 1010  15 miljonit 6000 1032 1.5·106 km peajada täht 
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12.4 Erineva massiga tähed 
Teiste massidega tähtede teke toimub enam-vähem sarnaselt, ehkki arvulised numbrid võivad 
erineda tublisti. Massiivsemad fragmendid tekitavad ka massiivsemaid prototähti/tähti ja vastupidi. 
Massiivsemad tähed formeeruvad kiiremini, nii et raskemaist fragmentidest tekivad tähed vaid 
miljoni aasta jooksul, ent mingi keskmine M-täht tekib miljardi aastaga. Peajadal arengut ei toimu. 
Peajada omab teatud laiust, kuna tähed on erineva keemilise koostisega.  

Mõned gaasipilve fragmendid on liiga väikesed selleks, et neist saaksid tähed. Sellised 
fragmendid jahtuvad järk-järgult. Mudelite järgi on termotuumareaktsioonide käivitumiseks vajalik 
minimaalne mass 0.08 MO.  

Tähtedevahelises ruumis on mitmeid eri liiki gaasipilvi, fragmente, prototähti, tähti. Nad on 
kõik vastastikkuses seoses, nii et ühes toimuvad protsessid mõjustavad ka teisi. Üsna tõenäoliselt 
stimuleerivad näiteks lööklained tähtede teket. Lööklainete allikaks võivad olla emissioonudud, 
supernoovade plahvatuste lained. Täheteke võtta nagu ahelreaktsiooni iseloomu. 

13.Tähtede evolutsioon ja plahvatused 
Enamus tähti veedavad suurema osa oma elust peajadal. Peajada ajal ühineb tähe tuumas vesinik 
aeglaselt heeliumiks. Seda protsessi nimetatakse vesiniku tuumpõlemiseks1. Kui vesinik on tuumas 
ammendunud, siis täht lahkub peajadalt. Edasine sõltub eelkõige massist. Väikese massiga tähed 
surevad rahulikult, suure massiga plahvatuslikult. Piir läheb kusagil 5–10 MO kandis. Alustame 
päikesesarnasest tähest. 

13.1 Päikesesarnase tähe areng 
Umbes 1010 aasta pärast on tuumas vesinik asendunud heeliumiga. Heeliumi tuumade ühinemiseks 
on vaja temperatuuri 108 K, seetõttu heelium praegu energiat ei anna. 1010 aasta pärast kandub 
reaktsioon tsentrist eemale. See tekitab tsentris ebastabiilsuse, sest tsentris on kiirgusrõhk kadunud, 
ent gravitatsioon toimib. Tuum tõmbub kokku ja temperatuur seal tõuseb. Tsentraalse temperatuuri 
kasv tõstab ka ümbritsevate kihtide temperatuuri, mistõttu vesiniku ühinemine heeliumiks kiireneb 
ümbritsevas kihis tugevalt. Seda nimetatakse vesiniku kihtpõlemise etapiks.  

Heeliumtuum on tasakaalust väljas ja surutakse kokku. Ülejäänud osa tuumast on samuti 
tasakaalust väljas – kihtpõlemisel toodetakse energiat kiiremini Niisiis, tuum tõmbub kokku ja 
väliskihid paisuvad eemale. Täht muutub punaseks hiiuks. See etapp kestab 108 aastat. Tihedus 
punase hiiu keskel on 108 kg/m3, välisosades 0.001 kg/m3. 25% massist on vaid paar korda Maast 
suuremas heeliumtuumas.  

Teatud ajal saab temperatuur tuumas nii kõrgeks, et heeliumi tuumad hakkavad ühinema. 
Vastav tuumareaktsioon on 4He + 4He → 8Be + energia, edasi 8Be + 4He →  12C +  energia. Seda 
protsessi nimetatakse kokku kolmik-alfa protsessiks.  

Heelium ammendub tuumas (1–3)·107 a jooksul. Seejärel algab heeliumi kihtpõlemine 
(tsentris on süsinik, selle peal heeliumi põlemise kiht, selle peal vesiniku põlemise kiht). Toimuvad 
sarnased protsessid kui vesiniku kihtpõlemisel. Tähe väliskihid paisuvad ja on nüüd punane ülihiid. 
 

Etapp Kestvus 
 (a) 

Temperatuur  
keskel (106K) 

Temperatuur 
pinnal (K) 

Tihedus kes- 
kel (kg/m3) 

Raadius 
(RO) 

Objekt 

7 1010 15 6000 105 1 peajada täht 
8 108 50 4000 107 3 allhiidude haru 
9 105 100 4000 108 100 heeliumsähvatus 

                                                             
1 Termin “põlemine” ei ole muidugi õige, ent seda on mugav kasutada. 
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10 5·107  200 5000 107 10 horisontaalharu 
11 104 250 4000 108 500 asümpt. hiidude haru 
12 105 300 100000 1010 0.01 süsiniktuum 
  - 3000 10-17 1000 planetaarudu* 
13 - 100 50000 1010 0.01 valge kääbus 
14 - peaaegu 0 peaaegu 0 1010 0.01 must kääbus 

*arvväärtused on ümbrise kohta 
 

13.2 Väikese massiga tähtede surm 
Järgmiseks tuumade ühinemise reaktsiooniks vajalik temperatuur on 6·108 K ja seda väikese 
massiga tähtede tsentrites ei saavutata. Tihedusel 1010 kg/m3 muutub tuuma elektronide olek 
kõdunuks, tuuma kokkusurumine peatub. Välimistes kihtides aga põlevad vesinik ja heelium. 
Põlemine kihtides on väga ebastabiilne, väliskihtide olek on ka ebastabiilne ja tähe raadius võngub 
üha suureneva amplituudiga. Mõne miljoni aasta pärast paisatakse väliskihtide aine ära kiirusega 
mitukümmend km/s. Sellist objekti nimetatakse planetaaruduks.  
 Süsiniktuum on selleks ajaks, kui ümbris eemale paisatakse, kokku tõmbunud umbes Maa-
suuruseks. Helendub ta vaid oma soojusevarudest. Tuuma mõõtmete ja värvuse tõttu nimetataksegi 
teda valgeks kääbuseks. Näiteks Siirius B mass on 1.1 MO, raadius on 5500 km, heledus on 0.04 
LO, pinnatemperatuur on 24000 K, keskmine tihedus on 3·109 kg/m3. Valge kääbus jahtub pidevalt 
ja muutub lõpuks mustaks kääbuseks.  

13.3 Suure massiga tähtede areng – tuumakollapsiga supernoova 
Massiivse tähe hääbumise esimesed etapid sarnased juba vaadeldutega. Ent on ka erinevusi. 
Olulisim, et kui tuum on muutunud süsinikuks, siis gravitatsioonilisest kuumutamisest piisab 
süsiniku põlemiseks. Süsinik põleb üha raskemateks elementideks. Reaktsioonide kiirus seejuures 
üha kiireneb. Näiteks 20 MO täht põletab vesiniku 7·106  aastaga, heeliumi 106 aastaga, süsiniku 
103 aastaga, hapniku 1 aastaga ja räni 1 nädalaga, raudtuum tekib vähem kui päevaga. Nii 
moodustuvad tähe sisemuses kontsentrilised erinevate elementide kihid.  
 Kui on moodustunud raudtuum, siis energiat tsentrist ei tule ja tasakaal on keskosas rikutud. 
Täht kukub kokku. Temperatuuri 109 K tõttu omavad footonid ülisuuri energiaid, millest piisab ka 
raua tuumade lagundamiseks. Tuumad lagunevad taas üksikuteks prootoniteks ja neutroniteks. Ent 
raua ja kergemate tuumade lõhustumisele kulub energiat, mistõttu tuuma kokkutõmbumine 
kiireneb. 

Tuum koosneb nüüd elektronidest, prootonitest, neutronitest ja footonitest. Tuuma kokku 
tõmbudes tihedus üha kasvab ning tiheduse 1012 kg/m3 juures surutakse prootonid ja elektronid 
kokku neutroniteks. Tuuma kokku tõmbudes muutub neutronite olek kõdunuks, kollaps peatub 
tiheduste 1017–1018 kg/m3 juures ja toimub teatud “tagasipõrge”. Need protsessid toimuvad väga 
umbes sekundiga, mistõttu tagasipõrke lööklaine paiskab tähe kõik välisosad minema. Seda 
nimetatakse tuumakollapsiga supernoovaks. 

13.4 Kaksiksüsteemide areng 
Kaksiksüsteemi arengu eripära sõltub paari eraldatusest. Kui komponentide vaheline kaugus on üle 
1000 tähe raadiuse, siis arenevad mõlemad tähed üsna sõltumatult. Ent lähedaste tähtede puhul on 
mõju oluline. 

Kaksiksüsteemi puhul on iga täht ümbritsetud “mõjupiirkonnaga”, mille sees domineerib 
selle tähe gravitatsioonijõud. Seda piirkonda nimetatakse Roche'i piiriks. Enamasti on mõlemad 
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tähed oma Roche'i piiri sees. Ent tähe arenedes jõuab ta hiidude harule, kus raadius ületab oma 
Roche'i piiri. Seetõttu hakkab ühe tähe aine teise üle voolama.  

13.5 Valgete kääbuste võimalik edasine areng - noovad 
Üks liik tähti – noovad – suurendavad oma heledust mõne päevaga kümneid tuhandeid kordi, 
millele järgneb aeglasem, nädalate-kuude pikkune heleduse langus. Mõned noovad on korduvad. 

Tegemist on kaksiksüsteemidesse kuuluva valge kääbusega, kus teine täht on täitnud oma 
Roche'i piiri ja toimub aine ülevool valgele kääbusele. Kui temperatuur ületab 107 K, algab tähe 
pinnal kiire vesiniku põlemine heeliumiks. See ongi noova. 

Noova ja supernoova näiva heleduse muutuse kulg ajas on kohati üsna sarnane. Ent siiski 
on supernoova umbes 106 korda heledam kui noova. Supernoova heledus maksimumi ajal on 109 
LO. Teine oluline erinevus on, et noova võib olla korduv, ent supernoova plahvatus muudab tähte 
tagasipöördumatult.  

13.6 Süsinikplahvatusega supernoova 
Noova plahvatusel paiskas plahvatus eemale valge kääbuse pinnal oleva aine, ent mitte tingimata 
kogu akumuleerunud aine. Niisiis on olemas tendents valge kääbuse massi pidevaks 
suurenemiseks. Valge kääbuse gravitatsioon on tasakaalustatud elektronide kõdunud oleku rõhuga, 
mis vastavalt kvantfüüsika seadustele võib gravitatsioonile vastu panna vaid massini 1.4 MO.  

Kui valge kääbuse mass saab  sellest suuremaks, siis täht hakkab kokku tõmbuma. Tähe 
tsentris tõuseb temperatuur nii kõrgele, et süsiniku tuumad saavad hakata ühinema. See reaktsioon 
toimub kogu valges kääbuses peaaegu samaaegselt ja kogu täht plahvatab supernoovana, nn 
süsinikplahvatusega supernoova. Plahvatus võib tekkida ka siis kui kaks valget kääbust 
kaksiksüsteemis põrkavad kokku ja tulemusena moodustub massiivsem ja ebastabiilne täht.  

13.7 Keemiliste elementide süntees 
Tähtede spektroskoopilisest analüüsist on teada  et 90% on vesiniku aatomeid, 9% heeliumi 
aatomeid, 0.2% süsiniku rühma (järjearv 12 – 20) aatomeid jne. Mida raskemad aatomid, seda 
vähem neid on. Kõik elemendid peale H ja He on tekkinud tähtede teatud tähearengu etappidel 
tuumasünteesil.  

Elemendid võivad moodustuda mitmel erineval reaktsioonil. Näiteks süsinik tekib kolmik-
alfa reaktsioonil. Kui temperatuur on 6·108 K, siis võivad süsiniku tuumad moodustada 
magneesiumi 12C + 12C →  24Mg + energia. Ent raskemate tuumade jaoks on sarnaste reaktsioonide 
toimumiseks vajalik temperatuur juba liiga kõrge. Seetõttu on levinum nn heeliumhaare, kus tuum 
haarab heeliumi tuuma ja muutub nelja võrra suurema aatommassiga tuumaks, nt 16O + 4He →  
20Ne + energia. Nii omavadki C, O, Ne, Mg, Si keskmisest veidi suuremaid koguseid. Kui 
temperatuur tuumas saab juba piisavalt suureks, siis footonid hakkavad veidi juba ka lagundama 
tuumasid, nii et tekkimine ja mitmesugused lagunemised käivad käsikäes.  

13.8. Neutrontähed 
Tuumakollapsiga supernoova plahvatusel võib jääda alles väike ülitugevalt kokkusurutud tuum. 
Allesjäänud keha nimetatakse neutrontäheks, ehkki sõna “täht” ei ole päris sobilik. Neutrontähe 
tüüpiline läbimõõt on 20 km, mass on suurem Päikese massist. Tihedus on 1017–1018 kg/m3. 
Neutrontäht pöörleb väga kiirelt, perioodiga sekundi suurusjärgus. Teiseks, tal on väga tugev 
magnetväli: magnetvälja tugevus on 107–108 T. 
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Praegu on Linnutees teada mitusada objekti, mida nimetatakse pulsariteks. Enamik 
pulsareid kiirgab raadiosagedustel, ent mõned on leitud ka optilistel ja röntgensagedustel. Perioodid 
on enamasti 0.03-0.3 sekundit. Pulsarite olemuse seletus pöörlevate neutrontähtedena sai selgeks 
õige pea. Neutrontähe magnetosfääri poolustest, vahetult pinna kohal, väljub kitsa kimbuna väga 
suuri energiaid omavate laetud osakeste voog. Osakeste energia pärineb neutrontähe pöörlemisest 
ja magnetväljast. Kiirendusega liikuvad osakesed aga kiirgavad, kusjuures kiirgus on suunatud 
kitsasse kimpu. Neutrontähe pöörlemisel muutub kiirguskimbu suund regulaarselt ja omades 
sobivat asendit võime me seda näha regulaarsete impulssidena. 
 

 
 

IV osa  
Galaktikad ja kosmoloogia 

 

14. Linnutee ja teised normaalsed galaktikad 

14.1 Linnutee kui tüüpiline galaktika 
Päike asub Galaktika osas, mida nimetatakse Galaktika kettaks – suur, ringikujuline, lapik piirkond, 
mis sisaldab enamuse Galaktika heledatest tähtedest ja tähtedevahelisest ainest. Ehkki meie asend 
kettas võimaldab üksikuid Päikesele lähedal asuvaid tähti ja tähtedevahelisi pilvi uurida väga 
detailselt, on Galaktika suuremastaabilise struktuuri uurimine raske. Mõnedes suundades tehtud 
vaatlusandmete tõlgendamine on üsna meelevaldne ja ebakindel, sest lähedalasuvad objektid 
varjutavad kaugemal asuvaid peaaegu täielikult. Selle tulemusena tuleb tihti kasutada võrdlust 
teiste, kaugemate süsteemidega. 

Teiste galaktikate kauguste määramisel kasutatakse teatud klassi pulseerivaid muutlikke 
tähti: RR Lyrae muutlikke ja tsefeiidide. Need on eristatavad teistest tähtedest oma eripärase 
heleduse muutumise kõvera järgi. RR Lyrae tähed pulseerivad kõik üsna ühesugusel viisil, 
pulseerimise periood on 0.5–1 päev. Tsefeiidid omavad erinevaid pulseerimise perioode 1–100 
päeva. Tsefeiidid on massiivsed tähed, RR Lyrae muutlikud on väiksema massiga tähed. RR Lyrae 
muutlike tähtede absoluutne heledus on alati üsna konstantne. Tsefeiidide absoluutne heledus on 
aga seotud tema pulseerimise perioodiga. Tsefeiidide alusel on võimalik määrata kauguseid kuni 15 
Mpc, mis on piisav paljude lähedaste galaktikate jaoks. RR Lyrae tähed on nõrgemad ja nende abil 
nii kaugele kaugusi kalibreerida ei saa. Ent RR Lyrae tähti on rohkem, nii et nad on vast isegi 
kasulikumad tsefeiididest. 

Päike paikneb Linnutee tsentrist umbes 8 kpc kaugusel. Päikese lähedal on ketas 300 pc 
paks. Toodud paksus kehtib vaid noorte ketta tähtede kohta, vanusega < 2·109 a. Vanemad, (7–
10)·109 a vanused tähed moodustavad nn paksu ketta ja selle paksus on 1/10–1/5 läbimõõdust (2–3 
kpc). Meie Galaktika tsentraalne mõhn on umbes 6 kpc läbimõõduga  ja 4 kpc paksune. On veel 
üks komponent – halo. Halo peaaegu ei sisalda gaasi ja tolmu, ta on küllalt ulatuslik, enam vähem 
sfääriline komponent, koosneb vanadest tähtedest ja kerasparvedest..  

Ketta, mõhna ja halo tähed erinevad selgelt oma väljanägemise ja koostise poolest. 
Galaktika mõhna ja halo tähed on selgelt punasemad kui ketta tähed. Galaktika ketas näib sinisena, 



 34 

kuna O ja B sinised ülihiiud on väga palju heledamad kui G, K ja M kääbused, ehkki kääbuseid on 
arvuliselt palju rohkem. 

Galaktika ketas on toimuva tähetekke koht ja sisaldab nii kõikides vanustes tähti, Galaktika 
halo seevastu on vana ning täheteke seal on lõppenud juba vähemalt 1010 aastat tagasi. Halo tähed 
on esimese põlvkonna tähed ja seega metallivaesemad, ketta tähed on aga teise-kolmanda-neljanda 
põlvkonna tähed ja seega metallirikkamad.   

Ketta tähed pöörlevad Galaktika keskpunkti ümber. Päikese ümbruses on keskmine 
pöörlemise kiirus 220 km/s, mis annab pöörlemise perioodiks umbes 2·108 aastat. Ketas ei pöörle 
ühtlaselt, vaid erinevatel kaugustel erineva kiirusega. Üldisele pöörlemisele lisandub väike 
kaootiline komponent. Galaktika halos on tähed seevastu valdavalt juhuslikel orbiitidel. Halo tähed 
ja kerasparved liiguvad kõikvõimalikes suundades.  

14.2 Linnutee formeerumine 
Galaktika ketas Galaktika halo Galaktika mõhn 

Tugevalt lapik Ligikaudu sfääriline Mõnevõrra lapik, orienteeritud nagu ketas 
Sisaldab nii noori kui vanu tähti Sisaldab vaid vanu tähti Sisaldab nii noori kui vanu tähti; vanemad 

tähed valdavalt tsentrist eemal 
Sisaldab gaasi ja tolmu Ei sisalda gaasi ega tolmu Sisaldab gaasi ja tolmu, eriti siseosades 
Jätkuva tähetekke piirkond Täheteket ei ole viimased 10 

miljardit aastat 
Jätkuv täheteke siseosades 

Gaas ja tähed liiguvad ring-
orbiitidel Galaktika tasandis 

Tähed liiguvad juhuslikel orbiiti-
del kolmes mõõtmes 

Tähed omavad suuresti juhuslikke orbiite ent 
teatud väikese pöörlemisega Galaktika tsentri 
ümber 

Spiraalharud Ilma selge allstruktuurita Gaasi ja tolmu rõngad tsentri lähedal; 
Galaktika tuum 

Valge toon siniste spiraalidega Värvuselt punakas Kollakas-valge 
 

Kui tekkisid Linnutee esimesed tähed ja kerasparved, siis gaas moodustas korrapäratu 
kogumi, mõõtmetega mitukümmend kpc. Ka esimesed tekkivad tähed olid (on) jaotunud üle sellise 
ruumiosa – Galaktika halo. Viimase 10–15 miljardi aasta jooksul on pöörlemine muutnud meie 
Galaktika gaasi lapikumaks, suhteliselt õhukeseks kettaks. Tähtede teke halos katkes miljardeid 
aastaid tagasi, kui gaas ja tolm langes Galaktika tasandisse. Jätkuv täheteke kettas annab sellele 
sinaka tooni, seevastu kui halo sinised tähed on ammu oma elu lõpetanud. Halos on alles jäänud 
ainult pikaealised punased tähed. Paks ketas oma vahepealse vanusega tähtedega kujutab endast 
vahepealset staadiumit, mil gaas alles oli kujunemas kettaks. 

14.3 Linnutee mass 
Meenutades Kepleri III seadust, mis sidus orbitaalperioode, orbiidi mõõtmeid ja masse, võime 
kirjutada 

mass (MO) = orbiidi mõõtmed (aü)3 / orbiidi periood (a)2 . 
 

Nagu eelnevalt nägime, Päikese kaugus on 8 kpc ja Päikese orbitaalperiood oli 2 miljonit aastat. 
Pannes need arvud avaldisse sisse, saame massi umbes 1011 Päikese massi. Me saame niimoodi 
selle osa Galaktika massist, mis on Päikese orbiidi sees. 

Galaktika massi määramiseks suurematel kaugustel on vaja mõõta nende tähtede liikumist, 
mis asuvad tsentrist võimalikult kaugel. Siis saame korrata eelpool toodud arvutusi ning leida 
näiteks, et 15 kpc sees olev mass on umbes 2·1011 Päikese massi. Kui kogu Galaktika aine 
sisalduks tema nähtava struktuuri piirides, siis Newtoni teooria kohaselt peaks kaugemal 15 kpc-st 
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Galaktika pöörlemise kiirus vähenema. Ent tegelik pöörlemise kõver pigem isegi kasvab veidi. See 
osutab, et ainet on ka kaugemal, isegi kaugustel 40 kuni 50 kpc.  
 Nende andmete alusel arvatakse, et Galaktika on tegelikult oluliselt suurem, kui nähtub 
tema visuaalsest pildist. Hele piirkond peaks olema ümbritsetud ulatuslikust tumedast halost. Seda 
ainet ei ole õnnestunud näha mitte ühelgi lainepikkusel. Tema olemus ja järeldused sellest 
evolutsioonile on üks kaasaegse astronoomia olulisemaid küsimusi. 

14.4 Galaktika keskosa 
Me aga ei näe Linnutee keskosa, kuna tähtedevaheline keskkond Galaktika kettas varjab seda. 
Infrapuna- ja raadiotehnoloogia võimaldavad siiski vaadelda sügavamale keskosa piirkonda. 
Tihedus Galaktika tsentris on umbes 5·104 MO/pc3.  
 Hele raadioallikas Sagittarius A on tõenäoliselt Galaktika keskkoht. Mastaapidel 100 pc 
näha olevate gaasivoolude olemasolu viitab tugevatele magnetväljadele. Väiksemates mastaapides 
on pöörleva aine ketas, mille pöörlemise kiiruse alusel on võimalik välja arvutada vähem kui 0.01 
pc sees olev mass 106 MO. Arvestades suurt massi ja väikeseid mõõtmeid on peamine kandidaat 
must auk. Galaktika keskosast pärineva energia allikaks on musta augu ümber olev ulatuslik 
aineketas. Ketta aine langeb tohutu gravitatsioonivälja mõjul musta augu suunas ja kiirgab sisse 
langedes energiat.  

14.5 Hubble galaktikate klassifikatsioon 
Ameerika astronoom Edwin Hubble jagas galaktikad nelja põhiliiki – spiraalsed, varbspiraalsed, 
elliptilised ja irregulaarsed –nende väljanägemise alusel. Kõik spiraalsed galaktikad sisaldavad 
lamendunud ketast koos spiraalharudega, tsentraalset mõhna ning ulatuslikku nõrkade, vanade 
tähtede halot.  

Hubble skeemis on spiraalgalaktika tähistatud tähega S ning liigitatud tüüpideks “a”, “b” 
või “c” vastavalt tema tsentraalse mõhna suurusele – tüüp Sa omab suurimat mõhna, tüüp Sc 
väikseimat. Tüüp Sa omavad tihedalt keerdus spiraalharusid, tüüp Sc omavad hõredaid, halvasti 
määratletud spiraalstruktuuri. 
 Hubble klassifikatsiooni spiraalsete galaktikate üks variant on varbspiraalsed galaktikad. 
Varbspiraalsed erinevad tavalistest spiraalsetest iseloomuliku tähelise ja tähtedevahelisest ainest 
koosneva “varda” poolest, mis läbib tsentrit ja ulatub mõhnast väljapoole kettasse. Spiraalharud 
lähtuvad pigem varda otstest kui mõhnast. Varbspiraalseid galaktikaid tähistatakse SB ning 
alajaotused on nii nagu tavaliste spiraalsetegi puhul SBa, SBb ja SBc, sõltuvalt mõhna mõõtmetest.  

Järgmine galaktikate põhiliik Hubble skeemis on elliptilised galaktikad. Erinevalt 
spiraalsetest ei oma elliptilised galaktikad spiraalharusid ning enamikul juhtudel ka lamedaid 
kettaid – tegelikult tihti puudub neil üldse igasugune sisestruktuur. Elliptiliste galaktikate tihedus 
suureneb ühtlaselt keskosa suunas, nende näivad kujud muutuvad tugevalt piklikest kuni peaaegu 
sfääriliseni. Neid tähistatakse tähega E ning jaotatakse veel peenemalt vastavalt nende lapikusele. 
 Tähtede arv elliptilistes galaktikates ja galaktika mõõtmed varieeruvad tugevalt. Suurimad 
elliptilised galaktikad on palju suuremad kui Linnutee. Nende hiidelliptiliste galaktikate mõõtmed 
on kuni mõned megaparsekid ja nad sisaldavad triljoneid tähti. Teine äärmus on kääbuselliptilised 
galaktikad vaid 1 kpc läbimõõduga, sisaldavad vaid mõni miljon tähte.  
 Elliptilistes galaktikates on vähe või üldse mitte gaasi ja tolmu. Enamikul juhtudel ei ole 
näha ka noori tähti ja toimuvat täheteket. Nii nagu meie Galaktika halo koosnevad elliptilised 
galaktikad valdavalt vanadest, punakatest, väikese-massiga tähtedest. Sarnaselt Linnutee haloga on 
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ka seal tähtede orbiidid korrastamata, ei oma peaaegu üldse üldist pöörlemist; objektid liiguvad 
igasugustes suundades.  

Viimane Hubble poolt identifitseeritud galaktikate klass on irregulaarsed galaktikad. nad on 
nimetatud nii oma väljanägemise tõttu, mis ei võimalda neid paigutada ühessegi eelpool toodud 
klassi. Irregulaarsed galaktikad tunduvad olema rikkad tähtedevahelisest ainest ja noortest, sinistest 
tähtedest, ent neil ei ole korrapärast struktuuri. Nad sisaldavad tavaliselt 108 kuni 1010 tähte.  
  
 Spiraalsed/varbspiraalsed 

(S, SB) 
Elliptilised 
(E) 

Irregulaarsed 
(Irr) 

Kuju ja struktuur-
sed omadused 

Tugevalt lapik tähtede ja gaasi ketas, 
sisaldab spiraale ja pakseneb tsent-
raalseks kühmuks; Sa ja SBa galakti-
kad omavad suurimat kühmu ja vä-
hemselget spiraalstruktuuri ning ligi-
kaudu sfäärilist tähehalo. 
SB galaktikad omavad pikenenud 
tsentraalset tähtedest ja gaasist varba.  

Ketas puudub. 
Tähed on ühtlaselt jaotunud 
ellipsoidaalses ruumalas, mis 
muutub sfäärilisest (E0) kuni 
väga lapikuni (E7). 
Selget allstruktuuri peale tihe-
da tsentraalse tuuma ei ole. 

Selge struktuur puudub; 
Irr II galaktikatel on tih-
ti “plahvatuslik” välja-
nägemine 

Tähekoostis Ketas sisaldab nii noori kui vanu täh-
ti; halo koosneb vaid vanadest tähte-
dest 

Sisaldab vaid vanu tähti Sisaldab nii noori kui ka 
vanu tähti 

Gaas ja tolm Ketas sisaldab olulisel hulgal gaasi ja 
tolmu; halo ei sisalda peaaegu kum-
bagi 

Sisaldab kas väga vähe või 
üldse mitte gaasi ja tolmu 

Väga palju gaasi ja tol-
mu 

Täheteke Jätkuv täheteke spiraalharudes Viimase 10 miljardi aasta 
jooksul ei ole olulist täheteket 

Aktiivne ja jätkuv tähe-
teke 

Tähtede 
liikumine 

Ketta gaas ja tähed liiguvad ring-
orbiitidel galaktika tsentri ümber; ha-
lo tähtede orbiidid on kolmes mõõt-
mes juhuslikud 

Tähed omavad kolmes mõõt-
mes juhuslikult orienteeritud 
liikumisi 

Tähed ja gaas on väga 
korrapäratutel orbiitidel 

 
 Isoleeritud galaktikad ei evolutsioneeru ühest tüübist teise.  

14.6 Galaktikate jaotus ruumis 
Hinnatakse, et vaadeldava universumi piires on umbes 4·1010 galaktikat. Mõned neist asuvad 
piisavalt lähedal, et tsefeiididel baseeruvad kaugused oleksid olemas. Kauguste skaala 
avardamiseks on vaja kasutada mingit muud meetodit ja leida mingid muud objektid. Sobivaimaks 
on osutunud I tüüpi supernoovad. Nende maksimumheledus kõigub väikeses vahemikus ja nad on 
identifitseeritavad sadade megaparsekite kaugusteni. On ka veel teisigi meetode. 
 Meie Galaktika naabruses on umbes 30 galaktikat. Kolm neist on spiraalgalaktikad; 
ülejäänud on kääbusirregulaarsed ja elliptilised. Koos moodustavad need galaktikad Lokaalse 
Rühma. Lokaalse Rühma läbimõõt on umbes 1 Mpc. Lokaalset Rühma hoiab koos selle 
liikmesgalaktikate ühine gravitatsioon.  
 Liikudes Lokaalsest Rühmast väljapoole, jõuame järgmise suure galaktikate kogumini, 
Virgo parveni, mis asub Linnuteest umbes 18 Mpc kaugusel. Virgo parv sisaldab juba ligikaudu 
2500 galaktikat. Virgo parve mõõtmed on umbes 3 Mpc. Identifitseeritud ja katalogiseeritud on 
mitutuhat galaktikate parve. Nad omavad väga erinevaid kujusid ja mõõtmeid.  

Enamik astronoome arvab, et galaktikate parved on ka ise grupeerunud ja moodustavad 
superparvi. Lokaalne Superparv sisaldab Lokaalse Rühma, Virgo parve ja enamiku eelmisel 
joonisel kujutatud parvedest. Lokaalse Superparve kogumassiks hinnatakse umbes 1015 Päikese 
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massi. Lokaalse Superparve keskkoht paikneb Virgo parves. Meie asume seega üsna kaugel 
perifeerias, umbes 18 Mpc tsentrist. Lokaalne Superparv sisaldab mitukümmend tuhat galaktikat.  

14.7 Galaktikate teke ja areng 
Galaktikate teket teame me tunduvalt halvemeni kui tähtede teket. Galaktikad on palju 
keerulisemad kui tähed, neid on raskem vaadelda ning vaatlusi on raskem tõlgendada. Meil on 
ainult osaline arusaam ning üldse mitte vaatlusi selle kohta, millised olid füüsikalised tingimused 
universumis ajal, mis eelnes vahetult galaktikate tekkele – täiesti erinev olukord võrreldes tähtede 
tekkega. Galaktikad võivad põrkuda ja ühte sulada oma eluperioodil, mistõttu jälgida nende 
minevikku on palju raskem. 

Galaktikate teke algab väga varajases universumis, kui algse aine väikesed tiheduse 
fluktuatsioonid hakkavad kasvama. Nende fragmentide massid olid üsna väikesed – vast ainult 
veidi üle 106 MO, mis on võrreldavad tänapäevaste väikseimate kääbusgalaktikate massidega, mis 
võivadki olla tegelikult selle varajase aja jäänused. Põhipunkt meie tänapäevases arusaamas on 
tõdemus, et galaktikad kasvavad väiksemate objektide korduvate põrgete tulemusena. 
 Erinevuste teke spiraalsete ja elliptiliste galaktikate vahel on veel küllalt selgusetu. Üks 
ilmselt oluline asjaolu on see, millal ja kus tähed kõigepealt tekkisid – algsetes klompides põrgete 
ajal või hiljem – ning kui palju gaasi kasutati ära või paisati noorest galaktikast välja. Kui algul 
tekkis suur kogus tähti ja gaasi jäi üle vähe, siis oli tõenäoliseks tulemuseks elliptiline galaktika. 
Kui jäi üle palju gaasi, siis võis see tõmbuda kokku tsentraalsesse tasandisse ja moodustada 
pöörleva ketta – teisiti öelduna tekkis spiraalne galaktika. Ent ei ole teada, mis määras tähetekke 
aja, koha ja kiiruse. Seetõttu on senini lahtine, kas spiraalsed ja elliptilised galaktikad tekivad 
põhiliselt sarnases keskkonnas või tekivad nad erinevas keskkonnas. 

14.8 Hubble seos 
1912. aastal avastas Edwin Hubble, et tema poolt vaadeldud galaktikad omasid punasele poole 
nihutatud spektrit – nad tundusid eemalduvat meie Galaktikast. Galaktika eemaldumise kiirus on 
võrdeline galaktika kaugusega. Seda nimetatakse Hubble seos. Hubble seos on puhtalt vaatlustel 
baseeruv avastus. Käesolevas peatükis kasutame Hubble seadust kui sobivat meetodit kauguste 
mõõtmiseks.  

Võrdetegurit eemaldumise kiiruse ja kauguse vahel nimetatakse Hubble konstandiks. Seda 
tähistatakse tavaliselt sümboliga H0. Niisiis 

 
eemaldumise kiirus = H0 · kaugus. 

 
Hubble konstandi arvuline väärtus tuleb umbes 65 km/s/Mpc.  

Niisiis, üks oluline Hubble seaduse rakendus on tema kasutamine kauguste määramisel, 
mõõtes lihtsalt galaktika eemaldumise kiiruse. Teades objekti kiirust saab leida seejärel kauguse. 
Hubble seadust kasutades on võimalik saada ülevaade galaktikate suure-mastaabilisest jaotusest. 
Tähtsaim tulemus on galaktikate jaotuse ilmselge ebaühtlus. Galaktikad tunduvad olevat 
koondunud võrgustikku, filamentidesse, mis ümbritsevad suhteliselt tühjasid ruumiosasid, mida 
nimetataksegi tühikuteks. Suurimate tühikute mõõtmed on umbes 100 Mpc. Tõepäraseim seletus 
tühikulisele ja filamentaarsele struktuurile on, et galaktikad ja galaktikate parved on jaotunud 
mööda suurte ruumiliste “mullide” servi. Tühikud on lihtsalt nende mullide sisemused. Tihedaimad 
parved ja superparved paiknevad kohtades, kus mitmed mullid kohtuvad.  
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 Enamus teoreetikuid arvab, et kogu struktuur mastaapidel üle mõne Mpc kajastab 
tekketingimusi varajases universumis. Seetõttu on selle struktuuri uurimine tähtis kosmose päritolu 
väljaselgitamisel. 
 

15 Aktiivsed galaktikad ja kvasarid 
Mitmed galaktikad – eriti kaugemad – on selgelt erinevad meie lähimatest galaktikatest: nad on 
sadu, isegi tuhandeid kordi Linnuteest heledamad ning ka nende kiirguse iseloom on erinev. Nad on 
üldnimena tuntud aktiivsete galaktikatena. Enamik normaalseid galaktikaid kiirgab energiat vaid 
nähtavas või selle lähedases spektraalpiirkonnas, nii nagu tavalised tähed. Seevastu aktiivsete 
galaktikate kiirgus ei oma maksimumi optilistel lainepikkustel – pikematel lainepikkustel kiiratakse 
palju enam energiat. Selline aktiivsete galaktikate kiirgus ei pärine kaugeltki vaid paljudelt 
tähtedelt. Nähtavatel lainepikkustel näevad aktiivsed galaktikad aga välja nagu tavalised galaktikad.  
 Aktiivsed galaktikad kui objektide klass omavad kõiki või osasid järgnevatest omadustest. 

1. Neil on suur heledus, üldiselt suurem kui 1037 W, mis on Linnutee sarnase suure galaktika 
heledus. 

2. Nende energiakirgus on põhiosas mittetäheline – seda ei saa seletada miljardite erinevate 
tähtede ühise heledusega. 

3. Nende energia toodang on tugevalt muutlik, mis osutab et see kiiratakse välja väikesest 
ruumiosast, alla parseki läbimõõduga. 

4. Neil on tihti näha ainevoolud või muud plahvatusliku aktiivsuse ilmingud. 
5. Nende optilistes spektrites võivad olla laiad kiirgusjooned, mis osutavad kiiretele 

sisemistele liikumistele energiat tootvas piirkonnas. 
Et harjuda aktiivsete galaktikate tohutute energiakogumitega, vaatame algul objekti 

heledusega 1038 W. Aktiivses galaktikas on see energiatoodang pakitud objekti läbimõõduga alla 1 
pc. Nõue suure energia toodangu järele väikesest ruumalast toob mõttesse aine akretsiooni 
kompaktsele objektile - ülimassiivsesse musta auku massiga kümneid miljoneid Päikese massi.  

Kvasarite heledused on alates 1038–1042 W. Kvasaritel on mitmed samasugused omadused 
nagu aktiivsetel galaktikatel. Nende kiirgus on mittesoojuslik. Paljude kvasarite kiirgus muutub 
korrapäratult ja suures ulatuses perioodidega mõnedest kuudest kuni isegi mõnedel juhtudel osades 
spektriosades tundideni. See viitab, et energiat genereeriv piirkond on väga väike. Parim 
tänapäevane seletus kvasarite energiale on oma olemuselt samuti akretsioon ülimassiivsesse musta 
auku. 
 Enamus kvasareid on väga kauged, mis viitab, et nad on minevikus olnud sagedasemad kui 
tänapäeval. Samal ajal tundub normaalseid galaktikaid kauges minevikus vähem olevat. Need kaks 
asjaolu viitavad, et kui esimesed galaktikad formeerusid, siis olid nad tõenäoliselt kvasarid. Suured 
mustad augud ei saa aga lihtsalt hääbuda, vähemalt mitte 10-20 miljardi aasta jooksul, mil 
Universum on eksisteerinud. Nad peavad eksisteerima ka tänapäeval. Seega toetab ülimassiivsete 
mustade aukude olemasolu mitmete, või isegi kõikide galaktikate tuumades arusaama, et tekkivad 
tähesüsteemid alustasid kvasaritena ning siis “jahtusid maha” ja muutusid suhteliselt vaikseteks 
objektideks, mida me tänapäeval näeme. 
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16 Kosmoloogia 

16.1 Suurimad mastaabid universumis 
Universum on mastaapides üle mõnesaja Mpc homogeenne. Teine oluline asjaolu, mis samuti 
rajaneb vaatlustel, on universumi isotroopsus – see tähendab, et universum paistab kõikides 
suundades vaadatult ühesugune. Üheskoos on need tuntud kosmoloogilise printsiibina. 
Kosmoloogiline printsiip omab väga kaugeleulatuvaid tagajärgi. Näiteks osutab ta, et universumil 
ei ole äärt, kuna see rikuks universumi homogeensuse nõuet. Ta osutab ka, et universumil ei ole 
keskkohta, kuna vastasel juhul ei paistaks universum väljaspool keskkohta kõikides suundades 
ühesugune. Seega paneb see lihtne printsiip ranged piirangud universumi geomeetriale.  

16.2 Paisuv universum 
Teame, et kõik galaktikad liiguvad meist eemale vastavalt Hubble seadusele 
 

eemaldumise kiirus = H0 × kaugus, 
 

kus H0 = 65 km/s/Mpc on Hubble konstant. Oletades, et kõik kiirused jäävad ajas muutumatuks, 
võime arvutada, kui kaua on igal galaktikal võtnud aega jõuda nende praegusele kaugusele. Aeg on 
kaugus jagatud kiirusega, ehk eeldades Hubble seadust, saame lihtsalt Hubble konstandi 
pöördväärtuse, mis annab meile umbes 15·109  aastat. Seega osutab Hubble seadus, et 15·109 aastat 
tagasi olid kõik galaktikad üksteise otsas kuhjas. Siis lendasid nad laiali suurte kiirustega. See 
protsess, mis haaras kogu universumit on tuntud Suure Paugu nime all.  
 Me teame, millal Suur Pauk toimus. Suur Pauk ei olnud plahvatus muidu struktuuritus, 
tühjas ruumis. Suur Pauk haaras kogu universumit – mitte ainult ainet ja kiirgust, vaid ka 
universumit ennast. Teiste sõnadega, galaktikad ei lenda laiali ümbritsevasse universumisse vaid 
universum ise paisub. Suure Paugu ajal ei olnud galaktikad koondunud üheks punktiks ümbritsevas 
universumis. Kogu universum oligi punkt.  

Suur Pauk oli singulaarsus ajas ja ruumis – hetk, mil praegused füüsika seadused ütlevad, et 
universum on null-mõõtmetega ning lõpmatu temperatuuri ja tihedusega. Selle singulaarsuse 
olemasolu osutab, et teooria – antud juhul üldine relatiivsusteooria – väljub oma kehtivuspiiridest.  

16.3 Universumi areng 
Käesoleval ajal universum paisub. Universumil kaks võimalust: ta võib jätkata igavesti paisumist – 
avatud universum – või praegune paisumine peatub kunagi ning pöördub kokkutõmbumiseks – 
suletud universum. Selle, milline võimalus tegelikult realiseerub, määrab universumi tihedus. Mida 
tihedam on universum, seda suurem on tõmme paisumise vastu. Eraldusjoon suletud ja avatud 
Universumi vahel on kriitiline tihedus. Selle väärtus sõltub Hubble konstandist – kiiremini paisuva 
universumi peatamiseks on vaja rohkem ainet. Kui Hubble konstant on H0 = 65 km/s/Mpc, siis on 
kriitiline tihedus 8×10-27 kg/m3 (mille me ümardame 10-26 kg/m3). 

Kosmoloogid väljendavadki tavaliselt universumi tegelikku tihedust tema suhtega kriitilisse 
tihedusse, mida tähistatakse sümboliga Ω0.  Selles tähistuses omab kriitiline universum Ω0 = 1. 
Universum, millel Ω0 on alla 1, paisub igavesti; kui  Ω0 on üle ühe, siis tõmbub kokku. 
 Kahjuks ei ole tumeda aine osakaal suurtel mastaapidel hästi teada. On aga vihjeid, et 
galaktikate parvedest suurematel mastaapidel omab tume aine väga suurt osakaalu. On üsna 
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võimalik, et nähtamatu aine võib anda kuni 99 % universumi kogumassist. Sellisel juhul võib 
tihedus olla isegi üle kriitilise väärtuse.  

16.4 Kosmiline mikrolaineline foon 
1964. aastal uurisid Arno Penzias ja Robert Wilson Linnutee raadiokiirgust ning märkasid teatud 
muutumatut taustmüra, mis ei kadunud kunagi ära, ükskõik mis suunas antenne pöörata. See 
avastatud raadiomüra on tänapäeval tuntud kosmilise mikrolainelise foonina ehk reliktfoonina.  
 Tegelikult.juba 1940-ndatel aastatel mõistsid füüsikud, et algne universum pidi olema väga 
kuum. Universumi paisudes ja jahtudes on selle algse kiirguse sagedus nihkunud lõpuks 
raadiosagedustesse. Mikrolainelise fooni temperatuuriks on mõõdetud 2.7 K, ning spekter ühtib 
musta keha spektriga peaaegu ideaalselt. Kosmilise mikrolainelise fooni tähelepanuväärne aspekt 
on tema suur isotroopsus. Fooni intensiivsus on täpsusega 10-5 konstantne taeva erinevates 
suundades, mis on tugev kinnitus kosmoloogilisele printsiibile.  
 


