
Astronoomia  lahtine  võistlus  2007.     
Ülesannete lahendused 
Noorem rühm. 
 
 
1. Planeedid ja silmused.  
Vastasseisu momendil on Päike, Maa ja Jupiter ühel sirgel. Siit edasi liigub Maa ühe 
ööpäevaga  2pR/T = 2p/365.27 astronoomilist ühikut. Jupiteri tiirlemisperiood on 11.9 korda 
pikem ja tema orbiidi raadius 5.2 korda suurem, seega on Jupiteri päevane nihe vastavalt 
 2p · 5.2 / (11.9 · 365.27) a.ü.  Et mõlemad lõigud on orbiidi pikkusega võrreldes väikesed, 
võime neid käsitleda kui paralleelseid sirglõike, mis asuvad teineteisest  5.2 – 1 = 4.2 a.ü. 
kaugusel. Päevase nihke saame, kui lahutame Jupiteri poolt läbitud teest Maa läbitud tee ja 
jagame selle orbiitide vahelise kaugusega. Saame –0.00968 / 4.2 = –0.0023 radiaani ehk  
0.132 kraadi. (Matemaatiliselt peaks siin olema arkussiinus, aga väikeste nurkade korral on 
siinuse väärtus ligikaudu võrdne nurga suurusega radiaanides) 
 
 
2. Lõunarist põhjapoolkeralt.  
Tähe kulminatsioonikõrguse leidmiseks tuleb lahutada 90 kraadist geograafiline laius f  
(saame taevaekvaatori kõrguse) ja liita sellele kääne. Et täht kulmineeruks silmapiiril, 
peab tema kääne olema suurem kui f  – 90° ; siit: Lõunarist kerkib silmapiiri kohale kuni 
26°54'  põhjalaiuseni. Et ta oleks vaadeldav, peab aga kulminatsiooniaeg langema 
öötundidele. Kulminatsioonimoment täheajas on võrdne otsetõusuga. Ligikaudne arvutus: 18. 
märts on "peaaegu pööripäev" ja kevadpunkt koos Päikesega kulmineerub keskpäeval 
(päikeseajas). Täheaeg on siis 12 tundi väiksem. Nii peaks Lõunarist kulmineeruma kell 00.27 
ja olema keskööl ilusti vaadeldav.  
Kui tahame veel täpsem olla, tuleb liita ajavõrrand ( 7 min) ja arvestada kuupäeva. 
 
NB! Nooremalt rühmalt nõuti vaid laiuskraadi leidmist. 
 
 
3. Kummaline kaaslane.  
 
Teeme joonise ja rakendame geomeetria valemeid: 

                
Lahendades süsteemi, saame Ro = 8840 km. Orbiidi läbimõõt on seega 2Ro = 17680 km 
 
 
4. Kui kaua kestab päikesetõus Kuu ekvaatoril? 
 
Esiteks: nii Kuu kui Maa ekvaatoril tõusevad taevakehad silmapiiriga risti. Seetõttu tuleb 
tõusuaja leidmiseks taevakeha nurkläbimõõt jagada tema nurkkiirusega vaatleja suhtes  



( t = f /? ). Võttes Kuu keskmiseks läbimõõduks pool kraadi ja nurkkiiruseks ? = 360°/ T , 
saame   t = 0.5 · 29.5 · 24 / 360 = 0.983 tundi ehk 59 minutit. 
 
NB! Kuu pöörlemisperioodiks tuleb võtta mitte tema tegelik pöörlemisperiood tähtede suhtes 
(sideeriline kuu), vaid periood Päikese suhtes. Kergem on mõista, kui kujutada, et ööpäev 
Kuu Maa poole pööratud poolkeral kestab noorkuust noorkuuni, seega on see võrdne Kuu 
faaside perioodiga (sünoodiline kuu). 
 
 
5. Jupiter kui eksoplaneet.  
 
Lihtsaim lahendus: parsek on defineeritud kui aastaparallaksi üks kaaresekund, mis tähendab, 
et selliselt kauguselt paistab Maa asuvat Päikesest kuni ühe kaaresekundi kaugusel. Et Jupiteri 
kaugus on 5.2 korda suurem, suureneb vastavalt ka tema nurkkaugus. Kuna Siiriuse kaugus 
Päikesest on aga 2.6 parsekit, paistab Maa sealt vaadatuna 1 / 2.6 sekundi kaugusel, Jupiter 
aga 5.2 korda kaugemal ehk 2 kaaresekundi kaugusel Päikesest.  
 
 
6. Kuu ja Päike kohakuti.  
 

 
 
Lähtume teadmisest, et täieliku päikesevarjutuse ajal katab kuuketas Päikese parasjagu kinni. 
See tähendab, et nende nurkläbimõõdud on Maalt vaadatuna võrdsed. 

                
Kuna pildil on läbimõõdud erinevad (suhe ligikaudu 1 : 5 ), siis peaks STEREO olema Kuust 
5 korda kaugemal kui Maa – 0.405 korda 5 = 2.025 miljonit kilomeetrit. 
 
Et küsiti mitte STEREO kaugust Kuust, vaid Maast, tuleb arvestada nende omavahelist 
paiknemist.. Esimene veerand ütleb, et suund vaatajale moodustab täisnurga joonega Päike – 
Kuu. Kuna Päike, Kuu ja STEREO on ühel joonel, tekib täisnurkne kolmnurk,  mille hüpo-
tenuusiks on Maa kaugus STREREO-st. Püthagorase arvates annab see 2.065 miljonit km. 
 
Kui tahame olla veel täpsemad, tuleb arvestada ka seda, et 2 miljonit kilomeetrit kaugemalt 
vaadatuna väheneb ka Päikese näiv läbimõõt. Matemaatiliselt korrektne lahendus oleks: 



 

 
 
mis annab r = 2.053 milj. km ning STEREO kauguseks Maast  x = 2,092 milj. km 
 
 
Vanem rühm. 
 
1. Kaksiktähe heledus. 
 
Kaksiktähe summaarne energiavoog saadakse komponentide energiavoogude liitmisel; see 
aga ei tähenda, et liita võiks tähesuurusi. Kuna viimased arvutatakse logaritmina heledusest 
(Maa pinna valgustatusest) siis tähendaks (logaritmide) liitmine tegelikult heleduste 
korrutamist. Ainus võimalus on minna üle heledustele: 
 

                
 

                  
 

              
 

ja alles siis leida otsitav tähesuurus: 
 

 
 
 
2. Planeedid ja silmused. Nagu noorema rühma ül. 1 
 
3. Lõunarist põhjapoolkeralt. Nagu noorema rühma ül. 2 
 
4. Kui kaua kestab päikesetõus Kuu ekvaatoril? Nagu noorema rühma ül. 4. 



 
5. Kui palav on Kuul 
 
Stefani-Boltzmanni seaduse kohaselt on musta keha kiirgusvõime  R = s T 4  vatti ruutmeetri 
kohta, kus s = 5.68 · 10-8 W-2K-4 . Tasakaaluolekus peab see olema võrdne ühes ruutmeetris 
pinnases neeldunud energiahulgaga  E = F cos a , kus F on energiavoog (solaarkonstant, 
1367 Wm-2 ) ja a  langemisnurk, st nurk pinnanormaali ja langevate kiirte vahel. Kui Päike on 
horisondist 30° kõrgusel, on langemisnurk  a  =  90° - 30° ; albeedot pole vaja arvestada, kuna 
Kirchhoffi seaduse kohaselt on kehade kiirgamis- ja neelamisvõime suhe jääv suurus. Seega 
on  E = R = 1367 cos 60o = s T 4  , millest  T = 331 K  ehk 58oC. Üsna palav, aga ei midagi 
hullu. 
 
6. Kahurist Kuule. 
 
Algkiiruse leiame energia jäävuse seadusest: välja lastud mürsu kineetiline energia peab 
olema võrdne tööga, mida tehakse gravitatsioonijõu vastu liikudes teelõigul maapinnast 
Kuuni. Seega Ek = mv²/2 = ?mM[(1/R) – (1/d)], kus m on mürsu (siin kosmoseaparaadi) 
mass, M Maa mass, R Maa raadius ja d  Kuu kaugus Maast. Asendades vastavad konstandid, 
saame  v = 11.1 km/s (pisut vähem kui nn. teine kosmiline kiirus, v = 11.2 km/s).  
 
Lennuaega on lihtsam arvutada Kepleri teise seadusega, arvestades et mürsu orbiidi pikk 
pooltelg on ligikaudu võrdne Kuu kaugusega Maast, Kuu oma aga kaks korda suurem. Nii 
saame mürsu tiirlemisperioodiks T = 1 / (v 2)³ = 1 / 2,8 (sideerilist!) kuud ehk umbes10 
päeva. Üks "ots" kestaks seega 5 päeva. 
 


