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

NB! Kõik ülesanded tuleb lahendada eraldi lehtedele!

1 Gravitatsioonikonstandi väärtus

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

2 Põgenemine Päikesest

Päikese keskel termotuumareaktsioonide tõttu tekkival footonil kulub pinnale
jõudmiseks väga palju aega, kuna footon ”põrkab” pidevalt vastu aatomitu-
umasid. Teades valguse kiirust (300000 km s−1), hajutavate osakeste ristlõikepindala
(seda võib tõlgendada kui suhtelist pindala, mis annab tõenäosuse, et kahe
osakese vahel toimub interaktsioon) ja massi (σ = 2, 4 · 10−30m2, mp =
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1, 67 · 10−27kg) ning eeldades (vääralt), et Päikes on ühtlase tihedusega, siis
kui kaua võtab aega, et footon jõuaks p = 1% tõenäosusega pinnale? Mak-
simaalsete punktide saamiseks piisab õige võrrandi koostamisest ning võib
kasutada ühemõõtmelisuse eeldust.

3 Kuu vaatamine

Kas Kuu paistab visuaalselt suurem, kui ta on horisondi lähedal (keskpunkt
5◦ horisondi kohal) või kui ta paistab täpselt seniidis (juhul kui Kuud vaa-
data samal ööl)? Võta arvesse kõiki võimalikke efekte, mille mõju on oluline.
Juhul, kui nähtuse mõju on marginaalne, võib ütelda, et seda pole vaja ar-
vestada. Õhu murdumisnäitaja on nohk = 1.0003, atmosfääri paksuseks võib
võtta näiteks 100 km.

Joonis 1: Atmosfääri murdumisnäitja sõltuvus kõrgusest horisondist. Ho-
risontaalteljel näiv kõrgus horisondi suhtes ja vertikaalteljel kujutise nihe
kaareminutites.
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4 Abell 3827 mass

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

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

Einsteini ringi raadiuse saab leida seosega:

θe = 0.5′′
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,

kus θe on ringi raadius kaaresekundites, M on läätseks oleva objekti mass
(Päikese massides M�) ja d tema kaugus megaparsekites (Mpc).

Vaatame ühte huvitavat osalise Einsteini ringiga galaktikaparv nimega
Abell 3827. See parv paikneb meist umbes 1.4 miljardi valgusaasta kaugusel.
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Joonis 3: Täpsem vaade Einsteini ringile. Massey et al.

Palun hinnake Abell 3827 massi. Abiks ka Massey et al. tehtud pilt Abell
3827 Einsteini ringist.
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Joonis 4: Abell 3827 Andmed: tulpade nimed (nimi, otsetõus, kääne, antud
punkti ja parve keskpunkti läbiva ellipsi: suur poolteg, väike pooltelg, nurk
mõõdetuna läänesuunast ja liikudes vastupäeva)

5 Kui hele täht?

19. sajandi esimesel poolel käis võidujooks tähtede kauguse määramise nimel.
Esimesena avaldas ajakirjaartiklis tähe kauguse Tartus tehtud Veega mõõtmiste
põhjal F.G.W. Struve. Vaid veidi jäi temast maha F.W. Bessel. Bessel valis
täheks tunduvalt lähemal asuva Luige tähtkujus asuva kaksiktähe 61 Cygni,
millel läheduse tõttu oli aastaparallaks suurem ja seetõttu mõõtmisvigadest
tingitud kauguse hindamise määramatus väiksem. Tänapäeval on 61 Cygni
kaugust mõõdetud ka astromeetriasatelliidi Hipparcos abil. Järgnevalt on
toodud 61 Cygni tähesüsteemi heledama komponendi (61 Cyg A) olulisemad
parameetrid:

Leia 61 Cyg A kaugus parsekites praegu ja suurima lähenemise hetkel.
Millal see suurim lähenemine aset leiab? Kui heledalt paistab siis 61 Cyg A
maapealsele vaatlejale?
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Suurus Väärtus
Radiaalkiirus vr -64,3 km/s
Parallaks π 285,88 millikaaresekundit
Omaliikumine µα 4156,93 millikaaresekundit aastas
Omaliikumine µδ 3259,39 millikaaresekundit aastas
Näiv visuaalne tähesuurus 5,m 20

Tabel 1: 61 Cygni A mõõdetud parameetrid

6 Väga suur teleskoop

Kanaarides La Palmal asub niinimetatud Euroopa Põhjaobservatoorium (va-
standina Tšiilis asuvale Euroopa Lõunaobservatooriumile). Sealse pooleldi
kustunud vulkaani otsa asutati Roque de los Muchachos observatoorium,
milles tänaseks töötab palju teleskoope. Kõige suurem neist on hetkel ka
maailma suurim – Gran Telescopio Canarias (GTC), maakeeli Kanaaride
suur teleskoop – mille peapeegli läbimõõt on 10,4 meetrit ja fookuskaugus
169,9 meetrit. Kui nõrku tähti on GTC abil võimalik inimsilmaga vaadelda?
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Planeeditabel

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

Tabel 2: Tabel planeetide ja Kuu üldandmete kohta. Tabeli veerud: d� -
Kaugus Päikesest; e - Orbiidi ekstsentrilisus; Mass; dp - Läbimõõt ekvaatoril;
pp - Pöörlemisperiood; pt Tiirlemisperiood; ρ - tihedus; a - Albeedo

Tabelis 6 olev Kuu kaugus on mõõdetud Maast; kõik andmed Maa ühikutes
(Maa väärtus on defineeritud ühena). SI ühikutes oleks Maa andmed järgmised:

1. Kaugus Päikesest 1, 496 · 1011m

2. Mass 6 · 1024kg

3. Läbimõõt ekvaatoril 1, 2756 · 107m

4. Pöörlemisperiood 23t 56m 4s

5. Tiirlemisperiood 365p 6t 9min

6. Tihedus 5515 kg/m3

Mõned konstandid ja väärtused

Päikese näiv tähesuurus - m� = −26, 74m

Päikese mass - M� = 1, 67 · 10−27kg
parsek - 1 pc = 3.08572 · 1016m
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