
1 Lühiküsimused

1.1

Arvutage millise suuna kompassil peaks valima, kui on soov rännata mööda
kõige otsemat sirget Tartust (58◦23′ N 26◦43′E ) Bhubaneswari (20.27◦ N
85.84◦ E).

1.2

Kaldenurk ekliptika ja ekvaatori vahel on ε = 23.5◦. Eeldage et Maa orbiit
on ringjoon ja Päikese kääne ei muutu ühe päeva jooksul.

a) Eeldades et Päike on punktvalgusallikas ja ignoreerides refraktsiooni
arvutage välja päeva pikkus laiuskraadil ϕ ajal kui Päikesel on kääne
δ. Päev on aeg millal punktisuurune Päike on geomeetrilise horisondi
kohal.

b) Kas päeva pikkus muutub aastaegade vahetmisega ekvaatoril. Nüüd eel-
dame, et ϕ = 0◦ ja Päike on nurkläbimõõduga R = 30′ ja refraktsioon
horisondil on ρ = 30′. Arvutage päeva pikkus funktsioonina Päikese
käändest δ. Päeva pikkus on nüüd defineeritud kui aeg millal vähemalt
mõni osa Päikese kettast on nähtaval. Kui pikad on lühimad ja pikimad
päevad ekvaatoril.

1.3

Tartu asub Prahast umbes 1200 km kaugusel. eeldades et Maa on ideaalne
sfäär, siis kui kõrge torn oleks vaja ehitada et tema tipust saaks Tartust
näha Praha üht kuulsaimat vaatamisväärsust Karli silda, eeldades et kõiki
atmosfääri efekte võib ignoreerida. Kui suurt teleskoopi oleks vaja, et sild
oleks nähtav nähtavas valguses.

1.4

Noovas, mille ümber on ∼ 20′ nurkläbimõõduga sfääriline tolmuketas, toi-
mub järsk purse. 1 tund pärast purske algust, on vaadeldav kontsentrilise
valguskaja sfäär kasvanud nurkraadiuseni ρ = 1′. Leia noova kaugus. Vihje:
Eelda et noova kaugus on on oluliselt suurem tolmuketta omast ja kasutage
ligikaudset lahendamist. Tuletame meelde et: (1 + x)n ≈ 1 + nx, kui x� 1.
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1.5

Eeldades et Marsi ja Jupiteri orbitaaltasandud ühtivad ja et nende orbii-
did on ringorbiidid raadiustega R = 5.2 au ja r = 1.5 au. Arvutage Jupiteri
sünoodiline periood vaadelduna Marsilt juhul kui nad tiirlevad Päikese ümber
samas suunas ja juhul kui nad tiirleks vastassuunas. Esitage vastus valemi-
na ning andke ka perioodide arvväärtused. eeldage et planeetide massid on
Päikese massiga võrreldes tühised.

1.6

Calzetti kõver (vt Joonis 1) annab meile seose ekstinktsiooni ja punanemise
vahel A = k · E(B − V ). Kui me mõõdame ühel peajada tähel, et tema
absoluutne ja näiv tähesuurus V filtris on vastavalt 7m ja 12m ning B filtris
saame ta näivaks tähesuuruseks 14m, siis kui kaugel on see täht? Joonisel
2 on antud absoluutne V tähesuurus sõltuvana värvusindeksist ja B ja V
filtrite efektiivsed maksimumid on lainepikkustel 445 ja 551 nm.

Joonis 1: Calzetti kõver

2



Joonis 2: Absoluutne V tähesuurus sõltuvana värvusindeksist

1.7

Arvuta raadio spektraal indeks joonisel 3 näidatud kvasari jaoks. Kui emis-
sioon toimub temperatuuril T ≈ 103 K ja kvasar paikneb punanihkel z = 1.52
ja tema valguskaugus onDL = 11.3 Gpc. Kas selle kvasari emissioon on termi-
list päritolu? Põhjenda oma vastust – mõtle võimalike kiirgusallikate peale
Universumis. Leia koguenergia (esita vastus ühikutes W · Hz−1), mida see
kvasar kiirgab sagedusel ν0 = 100 MHz.

[Vihjed: Võimaluse korral kasutav astronoomid spektrite (või nende osa-
de) kirjeldamiseks lihtsaid astmeseaduseid F (ν) ∝ να. Eksponenti α nimeta-
takse sel juhul spektraal indeksiks. Samuti võib olla kasulik kiasutada musta
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keha kiirguse kirjeldamiseks seost FBB(ν) ∝ ν3/(ehν/kT − 1). Mis on tõene
kui ex ≈ 1 +x for x� 1. Pea meeles, et valgusvoo tihedus F on defineeritud
võimsus sagedusintervalli kohta. võta arvesse ka punanihet.]

Joonis 3: Kvasari raadiospekter
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1.8

Hinda magnetvälja tugevuse suurusjärku kasutades dimensioonianalüüsi, kui
me näeme Mg joone (λ = 518.36 nm) pooldumist joone ∆λ ≈ 0.1 nm. La-
henduse leidmiseks pead arvesse võtma Plancki konstanti h, magnetvälja
tugevust B, elektroni massi me ja elektroni laengut e. Vihje: Kasutades di-
mensioonianalüüsi avalda kõigepealt joone pooldumine mitte lainepikkus.

1.9

Varjutusmuutlikel kaksiktähedel on ”normaalne”tähesuurus m = 9.5m, pri-
maarmiinimumis on süsteemi tähesuurus m1 = 10.0m ja sekundaarmiinimu-
mis on see m2 = 9.6m. Mis on tähtede raadiuste suhe? Leia kõik võimalikud
lahendused lähtudes antud informatsioonist.

1.10

Eeldame et Linnuteel on tsentrist eemal kõigil raadiustel konstantne pöörlemiskõver
(230 km/s). Galaktilisel pikkuskraadil 115◦ leiti kiirusega 130 km/s meie poo-
le lendav täht. Kui kaugel see täht meist paikneb, võttes arvesse et Päike asub
Linnutee tsentrist 8 kpc kaugusel?

1.11

Mis on ühtlase tihedusega ρ , massiga M ja raadiusega R olevale kerasparvele
vastav paokiirus? Kõigepealt leia jõud F (r) mis vastab massiga µ proovikeha-
le kaugustel r ≤ R. Pea meeles, et töö mis tuleb teha viimaks osake kaugusele
r saab leida leides jooniselt F (r) funktsioonina r-ist joone aluse pindala.

1.12

Mittepöörleva tähe Hα spektraaljoone (656.28 nm) vaatlusel leitakse, et joone
karakteerne laius on ∆λ = 0.01 nm. Leidke tähe tasakaaluseisundile vastav
tähe atmosfääri temperatuur T .

1.13

Astronoomid vaatavad Linnutee tähte, mis paikneb meist 150 pc kaugusel.
Hapniku esimese ergastusjoon on nihkunud lainepikkuselt 500.7 nm lainepik-
kusele 502.2 nm. Täht paikneb kordinaatidel ra = 15◦ ja dec = 15◦ ta liigub
nende suhtes vra = 1.5′′/a and vdec = 1.5′′/a. Leia tähe kolmedimensiooniline
kiirus ja parallaks.
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1.14

2015 a Nobeli füüsikapreemia anti neutriinode ossilatsioonide avastamise se
eest, sest see tõestas eksperimentalselt, et neutriinodel on mass. Seda teh-
ti mõõte neutriinode ühest liigist teisse (näiteks νe → νµ, mis on antud
ülesande seisukohalt ka ainus oluline neutriinode liigi teisenemine) ülemineku
tõenäosust. Seda tõenäosust saab hinnata Mikheev-Smirnov-Wolfenstein’i
efekti abil, mis on antud valemiga:

P (νe → νµ) =
sin2 2θ

sin2 2θ + (cos(2θ − x))2
sin2(

∆m2x

4E
), (1)

kus θ on segunemisnurk, E on neutriino energia ja ∆m eri liiki neutrii-

node massi erinevus. . x = 2
√

2GFNeE
∆m2 , kus GF on Fermi konstant, Ne on

elektronide tihedus. Juhul kui toimub üleminek ühest neutriinoliigist teis-
se, siis x = sin2 2θ. Protsessi νe → νµ korral on eksperimentaalselt leitud,
et θ = 32.5◦. Lokaalset elektronide tihedust saab hinnata kasutades seost
Ne = NAρ./µe, kus NA on Avorgado arv, ρ on aine tihedus ja µe on aine
keskmine molaarmass (vee korral µe = 18.01528g/mol). Leidke Päikeselt
pärit elektron ja µ neutriinode massierinevus (massi määramiseks sobiva
energia leidmiseks kasutaga joonist 4) ja võite eeldada, et vaatlused tehti
SNO sarnase vee-põhise detektoriga. Vihje: Ka kõige tõenäolisemal energial
on tõenäosus üleminekuks P < 10−6.
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Joonis 4: Neutriinode energiajaotus

2 Pikad küsimused

2.1

Päikesesüteemi kaugemate nurkade uurimiseks saadetakse Maalt teele sa-
telliit. Kütuse säästmiseks kasutatakse Jupiteri et anda satelliidile lingukivi
mehhanismiga lisakiirendus. Satelliidile antakse algkiirus V = 11.6 km · s−1

ja ta see on antud piki Maa orbiidi puutujat Maa tiirlemise suunas.

a) Arvuta heliotsentriline kiirus W , mis on sateliidil, kui ta läheneb Ju-
piterile. Ühtlasi leia nurk Jupiteri orbiidi puutujasirge ja satelliidi kii-
rusvektrori vahel hetkel kui satelliit jõuab Jupiteri otiirlemisorbiidile.

b) Arvuta kiirus V∞ , mille satelliit saab Jupiteri taustsüsteemis. Eira
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Jupiteri massi mõju.

Selleks et saada lingukivi kiirendust ei lenda satelliit Jupiteri pihta, vaid
natue temast mööda. Nihet Jupiteri tsentri ja satelliidi algse lennutrajektoori
vahel iseloomustab põrkeparameeter b

c) Tuleta võrrand satelliidi ja Jupiteri vahelise vähima kauguse rm leid-
miseks. Avalda see funktsioonina: V∞, G, MJ ja põrkeparameetrist b.
Selle arvutuse käigus arvesta ainult Jupiteri massiga.

Eemaldumisnurk φ (see on siis nurk esialgse ja lingukivi kiirenduse järgse
liikumissuuna vahel) saab avalda:

φ = 2arccot

(
bV 2
∞

GMJ

)
.

d) Leia satelliidi ja Jupiteri lähima kauguse arvväärtus rm, kui kiirenduse
järgselt on satelliit orbiidil ümber Päikese, mille suur pooltelg on a =
40 au.

Maa ja Jupiteri orbiidid võite võtta ringorbiitideks. .

2.2

Oletame et kerasparves liiguvad tähed ainult kindlates raadiusest sõltuvates
kihtides. Eeldame et kihi sees tähed ei interakteeru mitte kuidagi omavahel.

a) Võttes kerasparve tihedusjaotuseks funktsiooni ρ(r), leia raadiusele r
vastava kihi kineetiline energia, kihi paksuse võib võtta tühiselt väikeseks
∆r (∆r � r) ja võib eeldada, et kõikidel tähtedel on kiirus v(r).

b) Leia kihi potentsiaalne energia kasutades raadiuse r sisse jääva kihi
massi defineerimiseks kuju m(r).

c) Temperatuur on hea mõõdik tasakaaluliste statistiliste süsteemide uuri-
miseks. Eeldades et kõik tähed on seotud oma kihti (liikumine on ka-
hedimensionaalne), avalda kihi temperatuur T (r) funktsioonina kihi
tähtede kiirusest v(r).

d) Selleks et täheparv oleks tasakaalus peab kõikide kihtide temperatuur
olema sama. Mida ütleb see raadiusega r määratud massifunktsiooni
m(r) kohta? Avaldage seos m(r) = c1r

n1 ja määrake n1.
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e) Võttes parve tihedusprofiiliks ρ(r) = αrn juhul kui n 6= −1, siis on
r-ist sissepoole jääva osa mass leitav seosega m(r) = 4π

n+3
αrn+3. Arvu-

tage selle parve tihedusjaotuse funktsioon ja määrake n. Avaldage α
funktsioonina c1-st.

f) Milline oleks aine tihedus ρ parve tsentris? Põhjendage füüsikaliselt
miks/kuidas selline tulemus on oluline. Vihje: Kas m(r) käitub seal
sarnaselt?

g) Parvel on lõplik raadius R ja tema kogumass on M . Avaldage ρ(r) ja
m(r) kasutades R-i ja M -i.

h) Leidke selle parve kineetiline, potentsiaalne ja koguenergia. Kas see
parv on gravitatsiooniliselt seotud? Kas selles parves kehtib viriaaliteo-
reem?

i) Ühtlase ainetihedusega parve mass on Mh ja raadius on Rh ning ko-
guenergia on −3GM2

h/10Rh. Võrdle seda oma avaldisega, võttes nende
kogumassi ja koguenergia võrdseks, milline on isotermilise ja homo-
geense parve raadiuste suhe?

2.3

Kuuvarjutuse ajal muutub Kuu punasemaks, sest temani jõuab ainult Maa
atmosfääris murdunud Päikesevalgus. Eeldame, et kuuvarjutus toimub ajal
kui Kuu on periheelis talvise pööripäeva ajal. Samuti võime eeldada, et vaat-
leja, Kuu ja Päike on kuuvarjutuse ajal ideaalselt joondunud ning Maa at-
mosfääri efektiivseks paksuseks võib võtta 42 km. Kuu varjutuse haripunkt
saabub vaatleja kella järgi kell 1 öösel ning enne varjutust oli Kuu pinna
temperatuur 107◦.

1. Arvutage osalise ja täieliku Kuuvarjutse algus ja lõpuaeg.

2. Arvutage Kuu näiva tähesuuruse muudu varjutuse ajal.

3. Hinake millises filtris on Kuu heledaim enne varjutust ja millises var-
jutuse ajal.

4. Milline oleks Kuu näiv tähesuurus selles filtris

5. Arvutage mitu korda on Maa atmosfääris murdunud valgus tulenev
Kuult peegeldunud valgusvoog tugevam või nõrgem kui Maa musta
keha kiirgusest tulenev valgusvoog.
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Joonis 5: Kesmine Maa ööpäevane temperatuur

Joonis 6: a) Maa atmosfääri läbinud valguse spektraaljaotus. b) Maa at-
mosfääris murdunud valguse võrdlus atmosfääris hajunud valguse spektraal-
jaotusega. Macmillan Publishers Ltd: Nature (E. Pallé et al., 459, 814),
copyright 2009.
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Joonis 7: ubvri filtrite efektiivsused

2.4

Laiuskraadile ϕ pannakse pööripäeva ajal vertikaalne post kõrgusega H. Eel-
dame, et Päikese kääne on kogu päeva δ = 0 ja Maa orbiit Päikese ümber
on ringorbiit. Ekliptika ja ekvaatori vaheline nurk on ε = 23.5◦. Atmosfääri
efekte võib ignoreerida.

a) Leidke funktsioonid kirjeldamaks Päikese kõrguse üle horisondi h(t) ja
asimuuti A(t) funktsioonina tunninurgast t, päeva ajal. Piisab kui toote
väja seosed A või h ja ε ja t vahel.

b) Defineerige uus kordinaatsüsteem, mille nullpunkt ühtiks kohaga, kus
poos on maasse lükatud. Suunake y-telg põhja ja x-telg itta. Leidke
posti varju tipu y kordinaat funktsioonina tunninurgast t (st funktsioon
y(t)). Kommenteerige varju tipu liikumist maapinnal.
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