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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. Kasulik on veel meelde jätta RO ≈ 110 RO ja MO ≈  330000 
MO. Need ja veel täiendavad andmed on toodud tabelis. 
 

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 

 
 Päike pöörleb diferentsiaalselt – ekvaatoril kiiremini ja poolustel aeglasemalt. 
Päikese pinnatemperatuur on määratud kiirgusspektri alusel. Kuna kiirgusspektrit 
lähendatakse musta keha spektriga, siis on tegemist efektiivse temperatuuriga. 

Päikese energiaallikaks on termotuuma reaktsioonid H → He. Need reaktsioonid 
toimuvad tuumas, mis on mõõtmetelt umbes 1/4 RO. Energia vabaneb enamuses 
kiirgusena (footonid), 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 (sealhulgas ka tuum). Edasi tuleb 
konvektsioonitsoon, kus domineerivad soojusliikumised (nagu kannus vesi keeb), 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 (st nähtavas valguses). Tinglikult nimetatakse seda ka Päikese 
pinnaks (tahket pinda ei ole). Fotosfääri peal tuleb “atmosfäär”, mida teaduslikult 
nimetatakse kromosfääriks 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. Seega mõne ruutmeetri suuruse 
päikesepatareiga saab kütta tervet korterit. 

10.2 Päikese siseehitus 
Kuna otsesed mõõtmised Päikese sisemuse kohta puuduvad, peavad astronoomid 
kasutama kaudseid meetodeid. Seda tehakse matemaatiliste mudelite vahendusel. Esmalt 
mõeldakse, millised füüsikalised protsessid võiksid määrata Päikese siseehitust ja 
kirjeldatakse neid protsesse arvutiprogrammides. Enamasti sisaldavad need protsessid 
mitmeid tundmatuid parameetreid, millede väärtuseid püütakse kuidagi hinnata. 
Programmid arvutavad siis tähe siseehituse ja ennustavad, kuidas peaks täht väljast välja 
nägema. Ennustusi võrreldakse vaatlustega ja vastavalt sellele, kuidas nad kokku ei sobi, 



tehakse tundmatutes parameetrites parandusi. Niisiis, nõudes et teoreetiline mudel 
langeks kokku vaatlustega ja usaldades füüsika seaduste kehtivust, saame Päikese 
kirjelduse. Tänapäeval üldtunnustatud mudelit nim. Päikese standardmudeliks. Tabelis 
on toodud standardmudeli olulisemad parameetrid. 
 
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 kon- 

vektsiooni teel 
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 
 

Mudeli kontrollimiseks on hea kasutada võimalikult palju ja võimalikult 
mitmekesiseid vaatlusandmeid. 1960-ndatel aastatel leiti, et Päike võngub väga 
keeruliselt. Häälelained (rõhulained) peegelduvad fotosfäärilt ja pidevalt rändavad 
Päikese sees edasi-tagasi. Seega Päike heliseb nagu kellukene paljudes toonides. Pinnalt 
laineid registreerides saab andmeid ka siseehituse kohta - nagu Maal maavärinaid 
registreerides. Pinnavibratsioonide uurimine on väga keeruline, sest liituvad tuhanded 
võnkumised.  

Päikese siseehituse mudelid ennustavad, et fotosfääri all asub konvektsioonitsoon 
ja päris sisemuses kiirgustsoon. Sellel on kindlad füüsikalised põhjused. Päikese keskosas 
on temperatuur väga kõrge, sagedaste põrgete tõttu on gaas täielikult ioniseeritud ja 
seetõttu ka läbipaistev kiirgusele (ergastamine võimatu). Nii domineeribki energia 
ülekandel tuumalähedases piirkonnas kiirgus. Ent tsentrist eemaldudes temperatuur 
langeb, aatomitevahelised põrked vähenevad ja vesiniku aatomid ei ole enam valdavalt 
ioniseeritud. Vesinik saab neelata kiirgust ja edasi kiirata, nii et footonid saa enam vabalt 
liikuda, mis tähendab, et aine muutub kiirgusele üha läbipaistmatumaks. Energia hakkab 
edasi kanduma konvektsiooni teel: siseosadest pärit kuum gaas tõused üles, välisosade 
külmem gaas laskub alla. Tekivad iseloomulikud konvektsiooni rakud. Teatud piirist 
(fotosfäärist) alates muutub aine juba nii hõredaks, et konvektsioon ei toimi enam - 
energia ülekanne toimub jälle kiirgusena. 

Konvektsioonitsooni struktuur on küllalt keeruline, sügavaimal on 
konvektsioonirakkude suurus suurim ja pinnale lähemal üha väiksem. Kõige kõrgemal 
asuvad rakud satuvad otsapidi juba fotosfääri, kus neid on ka näha (sisemiste rakkude 
struktuuri saab vaid arvutite abil arvutada).  

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 spektroskoopiliselt. Temperatuuride erinevused on 100 – 500 K. Aeg-ajalt esineb ka 



suuremaid liikumisi, neid nimetatakse supergraanuliteks, nad võivad olla kuni 50 korda 
suuremad, kiirused on 0.3 km/s. 

10.3 Päikese atmosfäär 
Väga palju informatsiooni on Päikese kohta võimalik saada tema spektri neeldumisjoonte 
analüüsil. Päikese spektris nähtavad neeldumisjooned tekivad fotosfääris ja atmosfääri 
alumistes kihtides. Päikese spektris on mõõdetud kümneid tuhandeid spektrijooni, mis 
vastavad paljudele erinevale elemendile. Massi järgi on levinuimad H (71%), He (27%), 
O (1%), C, N, S, Mg, Ne, Fe jne.  

Fotosfääri peal asub külmem kromosfäär (atmosfääri siseosa). Kromosfäär on 
hõre ja tavaliselt me teda näha ei saa (fotosfäär varjutab oma heledusega). 
Päikesevarjutuse ajal on aga kromosfääri iseloomulik punane värvus (Hα joonest) näha. 
Kromosfäär ei ole kaugeltki rahulik kiht. Iga mõne minuti tagant põhjustavad väikesed 
päikesetormid kuuma aine purskeid, spiikuleid, välimisse atmosfääri. Need pikad ja 
peenikesed ainevoolud liiguvad kiirusega umbes 100 km/s ja ulatuvad mitmetuhande 
kilomeetri kõrgusele. Spiikulid on koondunud supergraanulite servadesse. Nendes 
piirkondades on ka magnetväli mõnevõrra tugevam. Spiikulid arvataksegi olevat väikesed 
magnetvälja häiritused. 

Täieliku päikesevarjutuse ajal, kui fotosfääri ja ka kromosfääri heledus on ära 
varjatud, on võimalik näha ulatuslikku Päikese krooni (joonis). Ent veel olulisemalt 
muutub siis Päikese spekter. Neeldumisjoonte asemel on nüüd kiirgusjooned 
mitmekordselt ioniseeritud aatomitelt, nt kui raual on tavalisest 26 elektronist alles vaid 
13. Nii suure ionisatsiooni põhjuseks on krooni väga kõrge temperatuur – üle miljoni 
kraadi. Sellise kõrge temperatuuri põhjused ei ole täiesti selged – soojusallikast 
eemaldudes peaks ju temperatuur pidevalt langema. Seega peab kroonis olema omaenda 
energiaallikas. Enamasti arvatakse, et 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. Sisuliselt on tegemist Päikese pideva “aurumisega”, ent selle  
intensiivsus on väga väike 

Miljoni-kraadise temperatuuriga gaas kiirgab röntgenvahemikus. 
Röntgenteleskoopidega on krooni võimalik vaadelda ka mitte-päikesevarjutuse ajal 
(fotosfäär ja kromosfäär röntgenkiirgust ei kiirga).  

10.4 Päikese aktiivsus 
Enamus Päikese heledusest pärineb pidevalt kiirgavast fotosfäärist ja see on rahulik 
Päike. Sellisele stabiilsele käitumisele vastandub kaootilise, plahvatusliku iseloomuga 
kiirgus aktiivselt Päikeselt. Päikese koguheledusse annab aktiivne komponent üsna vähe 
juurde, ent selle otsene mõju meile on täiesti olemas, nt päikesetuul. 

Päikese optiliste fotode hoolikal uurimisel on näha tumedaid laike. Neid 
nimetatakse päikeseplekkideks. Enamasti on nad umbes 15’’ suurused ja esined 
tavaliselt rühmadena. Mingil ajahetkel võib päikeseplekkide arv olla nullist mitmesajani. 
Päikeseplekil on tume keskosa umbra ja hallim ümbris prenumbra. Tegemist on 
tegelikult fotosfääri temperatuuri muutusega – päikeseplekid on lihtsalt külmemad 



piirkonnad. Temperatuur on plekkides keskel 4500 K, prenumbras 5500 K (keskmiselt 
fotosfääris umbes 6000 K). Plekid ei ole staatilised, vaid tekivad ja kaovad ning 
muudavad ka oma kuju. Eluiga on neil 1 kuni 100 päeva. 

Päikeseplekkide madalama temperatuuri põhjus on Päikese magnetism. 
Spektrijoonte Zeemani lõhenemine päikeseplekkide piirkonnas viitab, et magnetväli 
plekid on umbes 3000 korda tugevam keskmisest väljatugevusest. Tugev magnetväli 
takistab kuuma aine konvektsiooni Päikese siseosadest ja nii ongi seal temperatuur 
madalam. Teine vihje päikeseplekkide magnetilisele loomusele on nende rühmitumine – 
nad esinevad alati paaridena, kusjuures paaril on vastasmärgilised magnetilised 
polaarsused (jõujooned lähtuvad ühest plekist teise).  

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 perioodiline. Sajandite pikkuste vaatluste 
tulemusena on leitud periood umbes 11 aastat (kõigub tegelikult 7-15 aasta vahel). 
Päikeseaktiivsuse miinimumi ajal on vähe plekke, aktiivsuse maksimumi ajal oluliselt 
rohkem. Päikeseplekkide tekkekoht ka muutub perioodiliselt. Plekkide maksimaalse faasi 
ajal on suurim ka nende keskmine kaugus ekvaatorist ja miinimumi ajal vähim (plekid 
esinevadki vaid ±30o ekvaatorist). Plekkide perioodilisus on tegelikult veidi keerukam, 
nimelt on tegelik päikese aktiivsuse tsükkel 22 aastat ja selle tsükli esimese poole järel 
plekkide polaarsus pöördub. Kui vaadelda väga pikaajalisi muutuseid, siis on vihjeid ka 
veel pikemale perioodile. 1645-1715. a. oli pikk aktiivsuse miinimum, mida nimetatakse 
Maunderi miinimumiks. Sellel ajal oli ka Maa keskmine temperatuur veidi (0.5 K) 
madalam. Anktarktika jääkihtide analüüsist tuleneb, et sarnased sügavad aktiivsuse 
miinimumid korduvad keskmiselt 200 aasta tagant, ent tugeva kõikumisega. 

Päikeseplekid on siiski suhteliselt rahulik aktiivsuse ilming. Ent mõnikord 
plahvatab plekkide rühmade ümbrus ja vabastab suure koguse suure energiaga osakesi, 
mis lahkuvad siis krooni. Selliseid plahvatuslike sündmuste kohti nimetatakse lihtsalt 
aktiivseteks piirkondadeks. Üks efektsemaid aktiivsuse ilminguid seal on 
protuberantsid. Need on suured helenduva gaasi kaared, mis visatakse välja aktiivsest 
piirkonnast, liiguvad magnetvälja toimel läbi kromosfääri krooni siseosasse. Põhjuseks 
on plekkide piirkonna tugevate magnetväljade ebastabiilsus. Rahulikud protuberantsid 
püsivad mõne päeva või nädala ja ulatuvad kõrgele fotosfääri kohale. Aktiivsed 
protuberantsid on muutlikumad, püsides vaid tunde isegi ja on madalamad.  

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. Nt. 1989. a viimase 20 aasta suurima loite kiirgus ja osakestest tingitud 
magnettorm põhjustas Kanadas tohutu voolukatkestuse (6 miljonit inimest jäid elektrita). 
Loidete ette ennustamine on üsna raske. 



10.5 Päikese sisemus 
Termotuumareaktsioonid, gravitatsioon ja kiirgusrõhk hoiavad Päikest (ja ka teisi tähti) 
stabiilses tasakaalus. Näiteks, kui mingil põhjusel temperatuur tsentris tõuseb, siis tõuseb 
ka termotuuma reaktsioonide intensiivsus, energiat vabaneb rohkem ja tõuseb 
kiirgusrõhk. Kiirgusrõhk saab tugevamaks gravitatsioonist ja Päike (tähe) paisub. 
Paisudes aga temperatuur langeb. Ja vastupidi, kui tsentris mingil põhjusel temperatuur 
langeb, siis termotuumareaktsioonide intensiivsus langeb, energiat vabaneb vähem ja 
kiirgusrõhk langeb. Seepeale saab gravitatsioon ülekaalu ja Päike tõmbub kokku. 
Kokkutõmbumine viib aga temperatuuri tõusule. Tegemist on seega isereguleeruva 
seisundiga. 

Päikese kiirgusenergia tuleb tuumas toimuvatest termotuuma reaktsioonidest, kus 
prootonitest (H tuumad) tekivad α-osakesed (He tuumad). Põrkumisel peavad prootonid 
ühinemiseks ületama vastastikuse elektrostaatilise tõukejõu. See on võimalik, kui 
põrkumine toimub suurte kiirustega (mitusada km/s), mis on saavutatav kõrgete 
temperatuuride puhul (üle 10 miljoni K). Sellised temperatuurid on tähtede sisemistes. 

Et tekiks He tuum on vaja nelja prootonit. Kõige lihtsama sündmuse, nelja 
prootoni üheaegne põrge ja ühinemine He tuumaks on aga ülimalt väikese tõenäosusega. 
Seetõttu realiseerub see reaktsioon 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. 

Teoreetikud on üsna kindlad, et Päikese tuumas toimub prooton-prooton tsükkel. 
Ent astronoomide käsutuses ei ole otseseid elektromagnetilise kiirguse andmeid Päikese 
tuuma kohta. Ent 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 (13.5 miljonit kelvinit 15 miljoni asemel). Siiski on see halb lahendus, 
sest siis ei klapiks Päikese mudel jällegi mõnede teiste Päikese vaatlustega. Praegu 
tundub usutavaim seletus vastuolule olevat nn neutriino ostsillatsioonid, st teekonnal 
Päikeselt Maale neutriinode omadused veidi muutuvad. Tõepoolest, 1998. a. juunis 
registreeriti Jaapanis neutriinodetektoris sündmus, mida paljud eksperdid peavad kindlaks 
tõestuseks neutriino ossilatsioonide olemasolust. Ent ühest kinnitust siiski veel ei ole. 

 

11. Tähtede mõõtmine 
 



11.1 Kaugused tähtedeni 
Oli juba juttu, et inimese silm kasutab parallaksi maapealsete kauguste mõõtmiseks. 
Meenutame, et parallaks on objekti näiv nihkumine kaugemate fooni objektide suhtes, 
kui vaatleja asukoht muutub. Astronoomias saadakse parallaks erinevas vaatleja asukohas 
tehtud fotode võrdlemisel. Mida kaugemate asukohtadega on tegemist, seda kaugemate 
objektide parallakse on võimalik mõõta. Tähed on nii kaugel, et isegi Maa läbimõõt on 
liiga väike – tähtede näiv nihkumine Maa erinevates punktides mõõtes on väiksem 
mõõtmistäpsusest. Seetõttu mõõdetakse mingi tähe asendit pooleaastase vahega, siis on 
baasjoon võrdne Maa orbiidi läbimõõduga, st 2 aü. Nii suure baasjoone puhul on mitmete 
tähtede parallaksid mõõdetavad (ent isegi lähima tähe puhul on see alla 1"). 

Astronoomias on kasutusele võetud kauguse ühik parsek (lühendatult pc), mis 
vastab objekti kaugusele, mille puhul parallaks on 1". Lihtne trigonomeetria annab, et 1 
pc = 206265 aü = 3.1·1017 m. Kuna kauguse suurenedes parallaks väheneb, 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. Kaasaegsete tehiskaaslastega (Hipparcos) on 
võimalik mõõta parallakse täpsusega 0.0005", mis võimaldab 10% täpsusega arvutada 
kauguseid  200 parsekini. Ent vastav ruumala on vaid väike osa meie Linnuteest. 

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 
µ. 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. Hipparcos mõõtis 90-ndate aastate algul väga paljude 
tähtede omaliikumised. 

Omaliikumised on aga vaid üks tähe ruumliikumise komponent, nimelt 
vaatejoonega ristiolev komponent. Teades tähe kaugust d on ristiolevat kiiruskomponenti 
kerge arvutada vt = 4.74 µd (kaugus parsekites ja kiirus ühikutes km/s). Nt α Cen 
süsteemi puhul on omaliikumine umbes 3.5 "/a ja kaugus 1.3 pc, mis annab kiiruseks 22 
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. α Cen 
süsteemil on radiaalkiirus –20 km/s (miinusmärk tähendab, et kiirus on meie poole). 
Kiiruste ristiolevat komponenti vt ja radiaalset komponenti vr teades saame kergelt 
kogukiiruse v = √(vt

2 + vr
2), mis α Cen puhul tuleb 30 km/s (ka kiiruse suuna saame, 

millest tuleneb, et umbes 28000 aasta pärast jõuab  α Cen Päikesele 1 pc kaugusele ja 
hakkab seejärel eemalduma). Tähtede kiirused 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. Teades tähtede kauguseid on võimalik arvutada nende tähtede tegelikud 
mõõtmed. 

Enamiku tähtede mõõtmed on saadud kaudsel teel. Meenutame, et kuuma keha 
pind kiirgab vastavalt Stefani seadusele: pinnaühiku kiirgusvoog F = σT4, kus σ = 
5.67·10-8 Wm-2K4 on konstant. Tähe kogukiirgusvoo e heleduse L saamiseks tuleb seda 
korrutada tähe pindalaga 4πR2, kus R on tähe raadius (seega L ≈4πσR2T4). Teades tähe 
heledust ja temperatuuri saamegi arvutada tähe raadiuse. 

Tähti raadiustega 10 RO – 100 RO nimetatakse hiidtähtedeks. Nt täht nimega 
Mira on hiidtäht raadiusega 80 RO (fotosfäär ulatuks Merkuuri orbiidini). Veelgi 
suuremaid tähti raadiustega kuni 1000 RO nimetatakse ülihiidudeks. Neile nimetustele 
lisatakse tihti ka värvus. Mira on temperatuuriga 3000 K, st punane ja teda nimetatakse 
punaseks hiiuks. 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. 

Märkisime, et raadiuse määramiseks on vaja teada tähe heledust ja temperatuuri. 
Kuidas neid mõõdetakse? 

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 (Päikese 
heleduse ühikutes). Arvuliselt on rohkem nõrgemaid tähti. 

Ent meie kiirgusvastuvõtjad mõõdavad näivat heledust l. Näiv heledus on tähe 
poolt tekitatud ja Maa peal registreeritud kiirgusvoog ning sõltub tähe kaugusest. On 
selge, et näiv heledus on võrdeline tähe heledusega ja pöördvõrdeline kauguse ruuduga l 
= L/(4πd2). Nii näiteks võivad 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 nimetas heledaimaid tähti esimese tähesuuruse 
tähtedeks ja nõrgemaid, mida ta nägi, kuuenda tähesuuruse tähtedeks. Hiljem on seda 
skaalat täpsustatud ja laiendatud. Mõõtmised näitasid, et esimese ja kuuenda tähesuuruse 
kiirgusvood erinevad umbes 100 korda. 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 . 
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. Kuna tähtede spektraalne energiajaotus on hästi lähendatav musta keha 
spektriga, ei ole vaja tingimata mõõta kõiki lainepikkuseid. Nii ongi defineeritud teatud 
standard lainepikkuste vahemikud, nt B (sõnast “blue”), mis katab piirkonda 380–480 
nm, V (sõnast “visual”): vahemikus 490-590 nm jne. Kokku on erinevaid standard 
piirkondi defineeritud kümmekond, ent enamike tähtede puhul piisab temperatuuri 
määramiseks vaid kahest piirkonnast. Praktikas tähendab see fotografeerimist läbi kahe 
standardfiltri. Värvusindeksiks e lihtsalt värvuseks nimetatakse läbi kahe filtri mõõdetud 
kiirgusvoogude suhet, nt V-intensiivsus jagatud B-intensiivsusega. Kui mõõdame 
heledusi tähesuurustes, siis on värvusindeks kahe tähesuuruse vahe, nt (B-V). Päikesel on 
(B-V) = 0.65m. Tähed, millel (B-V) on suurem, on punasemad; tähed väiksema (B-V)-ga 
on sinisemad. 

Esimeses lähenduses on tähtede spektrid määratud nende temperatuuridega 
(keemilised koostised on küllalt heas lähenduses samad). Pinnatemperatuuriga 25000 K 
tähe spekter sisaldab He neeldumisjooni ja ioniseeritud raskemate elementide (O, N, Si) 
jooni. Neid jooni ei ole aga näha külmemate tähtede spektrites. Vaid väga kuumad tähed 
omavad piisavalt kõrget pinnatemperatuuri, et ergastada ja ioniseerida neid tugevalt 
seotud aatomeid. Vesiniku aatomi jooned on kuumades tähtedes aga nõrgad, sest nii 
kõrgetel temperatuuridel on vesinik kaotanud oma ainsa elektroni (ioniseeritud). 
Külmemates tähtedes (10000 K) on aga juba tugevaimad vesiniku neeldumisjooned - see 
on just sobiv temperatuur vesiniku aatomi elektroni liikumiseks 2. ja 3. energianivoo 
vahel ja Hα joone tekkeks 656.3 nm juures. On ka nõrgemini seotud aatomite (Ca, Ti) 
jooni. Päikese (temperatuur umbes 6000 K) spektris on vesiniku jooned juba nõrgad, sest 
ergastuseks ei piisa enam energiat ja enamus vesiniku elektroni asub põhinivool. 
Seevastu on olemas nõrgalt seotud väliskihtidega aatomite, nagu CaII, FeII, FeI jooni. 
Külmades punastes tähtedes, kus on temperatuur vaid mõnituhat kraadi on olemas ka 
juba molekulide (TiO, CH) jooned. 

Esimesed tähtede spektrite klassifitseeringus tehti 19. sajandi keskel. Kui 
aatomifüüsika teke võimaldas aru saada ka spektrijoonte moodustumise füüsikalistest 
alustest hakati klassifikatsiooni parandama: osa klasse ühendati, osa likvideeriti. 
Tänapäeval on aktsepteeritud spektraalklasside järjestus O, B, A, F, G, K, M (selle 
meeldejätmiseks on mõeldud mitmeid võtteid). See on ühtlasi pinnatemperatuuri 
kahanemise rida. Iga klass jaotatakse veel kümneks alaklassiks, nt Päike on G2, Veega on 
A0, Barnardi täht ja Proxima Centauri on M5 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. Sajandi algul selgus 
kahe  astronoomi Ejnar Hertzsprungi ja Henry N. Russelli analüüsist, et heledus ja 
temperatuur ei ole täiesti sõltumatud, st graafikul L versus Teff on teatud korrelatsioonid. 
Seda diagrammi nimetataksegi Hertzsprung-Russelli diagrammiks, e lühendatult H-R 
diagrammiks. Seejuures tavapäraselt temperatuur suureneb vasakule, või ekvivalentselt 
värvusindeks (B-V) suureneb paremale. Tihti nimetatakse seda ka värvus-heledus 
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, st ainult 10 korda; 
heledused muutuvad aga 10-4 LO kuni  104 LO, st 108 korda. Meenutades, et heleduse ja 
temperatuuri vahel oli seos L ≈  R2T4, saame et piki peajada peab ka tähte raadius 
muutuma. Peajada heledamad tähed on seega  sinised hiiud (Deeneb, Riigel), mõned 
kõige heledamad on  sinised ülihiiud, nõrgimad on punased kääbused (Barnardi täht, 
Proxima Centauri). Ka Päike on peajada täht. 

Ent mitte kõik tähed ei paikne peajadal. Näiteks üks suhteliselt lähedane täht 
Siirius B omab pinnatemperatuuri 24000 K ent heledust vaid 0.04 LO. Sarnaseid tähti on 
teisigi, nad paiknevad kõik H-R diagrammi vasakul all nurgas ja neid nimetatakse 
valgeteks kääbusteks. Tegemist on peajada tähtedest üsna erineva klassiga. Teise rühma 
esindaja on näiteks Mira, mille temperatuur on 3000 K, aga heledus 400 LO. Samasse 
klassi kuulub ka Betelgeuse. Need tähed paiknevad paremal üleval ja neid nimetatakse 
punasteks hiidudeks. Seegi klass on üsna erinev peajada tähtedest. 

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

11.7 Tähtede massid 
Tähe asendi peajadal määrab esmajoones tema mass  ja koostis. Need suurused pannakse 
paika tähe tekkimisel ning nad määravad tähe siseehituse, väljanägemise ja elukäigu. 
Massi määramine on aga keeruline. Nagu kõikide teiste astronoomiliste objektide puhul 
tuleb mass määrata gravitatsioonilise mõju abil mingile lähedasele objektile, nt 
planeetidele. Kahjuks aga teiste peajada tähtede juurest planeete veel kindlalt ei ole 
leitud, veel vähem mõõdetud nende orbiite. Siiski saab aga masse määrata. 

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. Kaks viimast liiki ei ole üksteist välistavad. Kaksiktähtede vaatlused nõuavad 
tihti pikki vaatlusridasid - orbitaalperioodid võivad olla tundidest sadade aastateni. 

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 teada. Kui on tegemist spektroskoopilise 
kaksikuga, milles mõlema tähe spektrid (st kiirused) on näha, siis jääb tundmatuks vaid 
orbiidi kalle ning massid vastavad vaid alampiirile. Kui on teada vaid ühe komponendi 
liikumine, siis teame veelgi vähem. Sellisel juhul on võimalik saada ainult statistilisi 
hinnanguid, eeldades orbiitide juhuslikku orientatsiooni ruumis. 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 määratavad. 



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 
suuremad Päikese massist, külmade K ja M tähtede massid mõni kümnendik Päikese 
massist. Põhiliselt just tähe mass tekkimise hetkel määrab tähe asendi peajadal. Teades 
masse on nüüd võimalik koostada raadius-mass ning heledus-mass sõltuvused. Osutub, et 
R ≈ M ja L ≈ M3. Meenutame, et see on peajada kohta. 

Tähe massiga on otseselt seotud tähe eluiga. Mass on ju olemasoleva “kütuse” 
hulk. 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. Nii ongi, et 
enamus O ja B tähti on vaid 20 miljonit aastat vanad. Päikese arvatav eluiga on umbes 10 
miljardit aastat. 

11.8 Täheparved 
Omaette huvitav on H-R diagrammi koostamine tähtedele, milledel on midagi ühist. 
Näiteks, kui tähed paiknevad lähedases ruumiosas. Sellisel juhul on võimalik veel üks 
oluline lihtsustus: absoluutse heleduse võime asendada näiva heledusega. Selliseid 
kompaktseid tähekoosluseid 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. Seega, ainus 
erinevus on neil erinev mass. 

Hajusparved on mõnikümmend kuni mõnisada tähte sisaldavad korrapäratu 
kujuga parved, mõõtmetega mõned parsekid. Näiteks Plejaadid on 120 pc kaugusel asuv 
hajusparv. Hajusparvede H-R diagrammil on esindatud väga erineva värvusindeksiga 
tähed. Sinisemad peaksid olema üsna noored, sest nende eluiga on lühike. Kuna parv on 
tekkinud samaaegselt, siis peaksid ka punased tähed olema noored. O-tähtede eluea järgi 
võib hinnatagi nt Plejaadide vanust 20 miljonile aastale. Ka teised asjaolud viitavad 
hajusparvede noorusele. 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. 
Kerasparvede H-R diagrammid erinevad oluliselt hajusparvede omast. Kõigepealt, seal ei 
ole O ja B tähti. See vihjab, et kerasparved ei ole noored – massiivsemad O–F tähed on 
jõudnud oma tuumakütuse kulutada ja on lahkunud peajadalt. Veel teisedki andmed 
osutavad, et kerasparved on vanad: kerasparve tähtede metallilisus on väike, mistõttu 
tegemist on ilmselt esimese põlvkonna tähtedega. Erinevate andmete baasil hinnatakse 
kerasparvede vanusteks olema vähemalt 1010 aastat. 

Meil ei õnnestu kunagi näha otseselt tähe arengut H-R diagrammil. Inimese eluiga 
on selleks igal juhul lühike. Ent paljude täheparvede H-R diagrammide võrdlus pakub 
just selle võimaluse. 



 

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. Fotodel paistavad neelava tolmu 
kontsentratsiooni kohad tumedate ududena, milledest tuntuimad on Lõunaristi lähedal 
asuv nn Söekott, Orionis asuv Hobusepea udu. Väiksemaid tumedaid piirkondi 
nimetatakse tumedateks gloobuliteks. Torkab silma, et tihti on tiheda tolmu piirkonnad 
seotud heledate ududega. 

Tähtedevaheline tolm tingib ka valguse globaalse neeldumise, mis komplitseerib 
täpseid mõõtmisi tugevalt. 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 mõnikord aitab vaatluste teostamine infrapunases ja raadiopiirkonnas.  

Tolmu olemuse kindlakstegemisele aitab kaasa tolmu poolt valguse hajutamise 
omaduste, peegeldumiste ja polarisatsiooni uurimine. Olemasolevate andmete alusel on 
tolm põhiliselt räniosakesed ja vähemal määral grafiidi (C) terad, mis võivad olla 
ümbritsetud ulatusliku jääst ümbrisega osakesed. Osakeste mõõtmed on erinevad ent 
umbes 0.01 – 0.4 µm. Pangem tähele, et need mõõtmed on kõik väiksemad kui meie 
harjumuspärane tolm - tegemist on pigem suitsuga (isegi suitsust väiksemad osakesed).  

Tolmu piirkondade temperatuur on väga madal: 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 mõnele heledale tähele ning 
võib olla 50 K kuni 10000 K. Keskmiseks temperatuuriks võib võtta nt 100 K. Tihedus 
on oluliselt suurem tolmu tihedusest. 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 
ka gaasipilv ise ja teda nimetatakse emissioonuduks. Mitmetele heledamatele 
emissioonududele on antud eraldi nimi, nt Kotka udu, Orioni udu. Emissioonudud on 
niisiis ioniseeritud gaasi piirkonnad, mille keskel asuvad kuumad O või B tähed kiirgavad 
intensiivselt UV footoneid. UV footonid põrkuvad gaasi aatomitega ja ioniseerivad neid. 
Kui elektronid rekombineeruvad tuumadega, siis nad kiirgavad nähtava piirkonna 
spektrijooni, mis avaldubki gaasipilve helendumisena. Enamus ududest omab punast 
tooni, mis on vesiniku Hα joone (656.3 nm) ilming. 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 footoneid, mis vabaneb elektronide rekombinatsioonil tuumadega lahkub udust 
vabalt. Erinevalt kuumade tähtede UV footonitest ei oma nad piisavalt energiat gaasi 
ioniseerimiseks ja võivad udus vabalt liikuda.  

Enamus ruumist on täidetud neutraalse gaasiga, mis ei helendu. Kuigi neutraalse 
(ja molekulaarse) gaasi piirkonnad sisaldavad ka tolmu, siiski tiheduse järgi domineerib 
gaas. Neutraalse gaasi temperatuur on alla 100 K ja pilvede mõõtmed kuni mitu parsekit. 
Pilved neelavad neid läbinud valgust tänu tolmusisaldusele. Optilises kiirguses on 
võimalik neutraalse gaasi pilvi uurida juhul, kui nende taga on mingi kauge ent piisavalt 
hele täht. Sellisel juhul on tähe spektris täiendavad pilve poolt põhjustatud 
neeldumisjooned. Tähe atmosfääris tekkinud tähe enda neeldumisjooned on tunduvalt 
laiemad, kui pilve poolt tekitatud jooned (jooni laiendab temperatuur, mis pilves on 
oluliselt madalam). Pilved kiirgavad aga raadiolainetes. Eriti oluline on kiirgus 21 cm 
joonel. 21 cm joon on aatomifüüsikas tuntud peenstruktuuri joonena, st kiirgusena 
elektroni erinevate spinnolekute vahel (ühes olekus on elektroni ja prootoni spinnid 
samasuunalised, teises olekus vastassuunalised). Ülemineku energia on samas 
suurusjärgus aatomi energiaga 100 K juures, mistõttu põrked pidevalt ergastavad 21 cm 
joont.  

Mõnedes külma (20 K) neutraalse gaasi ei ole gaas atomaarne, vaid on 
molekulaarne. Molekulide domineerimise tõttu nimetatakse neid molekulaarpilvedeks. 
Molekulid omavad samuti erineva oleku ja energiaga seisundeid. Energia erinevused on 
tavaliselt küllalt väikesed, nii et vastavad kvandid kuuluvad raadiodiapasooni. Levinuim 
molekul on H2. Kahjuks see molekul aga ei oma raadiosagedustel üleminekuid, st ta ei 
kiirga ega neela raadiosagedusi. Ta kiirgab vaid UV piirkonnas, mis ei pääse aga 
tihedatest gaas-tolmu kompleksidest välja. 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: umbes 60 molekuli (üks 
keerulisemaid on glütsiin NH2CH2COOH - tähtis amiinohape). Nende kogused on küll 
üsna väikesed: miljon kuni miljard korda vähem kui H2, vaid CO molekul on arvukam. 
Molekulaarpilved moodustavad tihti suuri molekulaarpilvede komplekse mõõtmetega üle 
50 pc ja massidega üle 106 MO. Galaktikas hinnatakse olevat umbes 1000 sellist 
kompleksi. 

12.3 Gravitatsiooniline ebastabiilsus 
Tähtede teke algab kui osa tähtedevahelisest keskkonnast – mõni eelpool kirjeldatud 
tumedatest pilvedest – 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. Ent mis määrab selle, milline tähtedevahelise gaasi pilv kokku tõmbuma hakkab? Et 
sellele vastata, vaatame suure tähtedevahelise gaasipilve väikest osa. Olgu vaid mõned 
aatomid. 

Iga aatom omab mingit juhuslikku liikumist, kuna pilv on teatud temperatuuriga. 
Igat aatomit mõjutab naabrite gravitatsioonijõud. Gravitatsioon ei ole aga tugev, sest 
aatomeid on vähe. Isegi, kui mõned aatomid vahepeal koonduvad kokku, ei suuda nende 
nõrk külgetõmme neid koos hoida ja nad hajuvad sama kiirelt kui koondusid. Soojuse 
mõju on suurem. Olgu aga suurem kogus aatomeid, nt miljon. Gravitatsioon on nüüd 
oluliselt suurem kui enne. Ent ikkagi ei piisa sellest kaugeltki nende kooshoidmiseks. Kui 



täpselt välja arvutada, siis osutub, et keskmise külma pilve (temperatuuriga 100 K) 
kooshoidmiseks on vaja 1057 aatomit – see on üsna suur kogus.  

Tegelikult tuleb arvestada veel kahte komplikatsiooni, mis teevad selle numbri 
veelgi suuremaks: pöörlemist ja magnetvälju. Kui kokkutõmbuv gaasipilv pöörleb, siis 
lisaks soojusliikumisele takistab kokkutõmbumist ka pöörlemine ja gaasipilvest 
moodustub ketas. Pöörleva gaasipilve kokkutõmbumiseks on seega vajalik suurem mass 
kui mittepöörleva pilve puhul.  

Ka magnetväli takistab kokkutõmbumist. Enamikku pilvi läbivad magnetvälja 
jõujooned. Kokkutõmbuv pilv kuumeneb ja gaas ioniseerub. Ioniseeritud gaas on aga 
seotud magnetväljaga, sest osakesed saavad liikuda vaid piki magnetvälja jõujooni. 
Osaliselt kollapseeruv aine küll painutab välja jõujooni, ent samal ajal välja kokku 
surudes kasvab magnetvälja rõhk ja see töötab kokkutõmbumisele vastu. 

Mõlema protsessi täpne koosmõju ei ole veel teada, sest vastavad teoreetilised 
uuringud on keerulised. Selles peatükis me jätame nad arvestamata, ent tuleb hoida 
meeles, et nad võivad mitmete aspektide puhul olla olulised. 

12.4 Päikesesarnaste tähtede teke 
Tähetekke etappe on kõige parem kirjeldada HR diagrammi abil. Diagrammile on hea 
kanda lisaks heledusele ja temperatuurile ka konstantse raadiuse jooned. 

• 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. Tõenäoliselt 
stimuleerib seda näiteks mingi rõhulaine lähemate O- või B-tähtede tekkel või 
mingi muu tegur. Mingi piirkonna kokkutõmbumine ei ole ühtlane, vaid koosneb 
ka mittehomogeensustest, mis fragmenteeruvad üha edasi. Sõltuvalt 
konkreetsetest algtingimustest võib pilvest tekkida mõnikümmend massiivset 
tähte või mõnisada päikesesarnast tähte. Tähed tekivad praktiliselt alati 
rühmadena. Praegu eraldi olev Päike on minevikus ka kuulunud rähma ja mingi 
juhusliku gravitatsioonilise tõuke mõjul rühmast lahkunud. Esimene etapp kestab 
umbes miljon aastat. 

• 2. etapp: pilvefragmendi kokkutõmbumine. Päikesesarnase tähe tekke puhul on 
fragmendi mass 1–2 MO, mõõtmed 0.01 pc. Olgugi, et juba oluliselt kokku 
tõmbunud, ei ole temperatuur eriti kasvanud (aine on hõre ja kiirgus pääseb vabalt 
lahkuma). Vaid päris keskel võib temperatuur olla tõusnud 100 K-ni. Selles etapis 
jätkab pilv kokkutõmbumist. Teine etapp kestab umbes 30 tuhat aastat. 

• 3. etapp: prototähe teke. Pilv on omandanud päikesesüsteemi mõõtmed (10-4 
pc). Siseosast ei pääse kiirgus enam välja ja seal on temperatuur tõusnud 104 K-ni. 
Välisosad on endiselt külmad ja hõredad. Keskosa nimetataksegi juba 
prototäheks. Keskosa mass kasvab pidevalt pealelangeva aine arvelt, ent raadius 
kahaneb, sest kiirgusrõhk on liiga väike. Selles staadiumis võime juba eristada 
prototähe “pinda” –  fotosfääri. 3. etapp kestab umbes 100 tuhat aastat. 

• 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. Nüüd saab prototähte paigutada ka HR diagrammile (T = 3000, R = 
100 RO). Arvutades heleduse, saame üllatavalt suure tulemuse, umbes 1000 LO 
(tänu suurele raadiusele). Kuna termotuumareaktsioonid pole veel alanud, on 



energiaallikas gravitatsiooniline kokkutõmbumine. Kokkutõmbumine küll 
aeglustub, ent jätkub. Prototähe pind on üsna aktiivne ja tähetuul (= päikesetuul) 
väga intensiivne: vähemalt miljon korda intensiivsem praegusest. Selliseid 
prototähti on ka avastatud ja neid nimetatakse T Tauri tüüpi tähtedeks. Tähetuul 
kestab ka 5. etapil. 

• 5. etapp: prototähe edasine areng. Siin on tähe raadius juba 10 RO, Teff = 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. Umbes 10 miljonit aastat peale prototähe teket saab 
prototäht tõeliseks täheks, sest temperatuur tsentris on tõusnud 107 K, nii et 
algavad termotuuma reaktsioonid. Tähe raadius on 2 RO, fotosfääri temperatuur 
4500 K. 

• 7. etapp: peajada täht. Peale veel 30 miljonit aastat kokkutõmbumist on täht 
tasakaalulises seisundis, kus kõik parameetrid vastavad Päikesele. Kogu eelpool 
kirjeldatud sündmuste käik on kestnud 40 – 50 miljonit aastat. Edasi jääb täht 10 
miljardiks aastaks paigale. 

Kokkuvõtlikult on loetletud etapid toodud tabelis. 
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 

 

12.5 Erineva massiga tähed 
Kirjeldasime äsja 1 MO tähe teket. Teiste massidega tähtede teke toimub enam-vähem 
sarnaselt, ehkki arvulised numbrid võivad erineda tublisti. Massiivsemad fragmendid 
tekitavad ka massiivsemaid prototähti/tähti ja vastupidi. Tähe formeerumise aeg sõltub ka 
tugevalt massist. Massiivsemad tähed formeeruvad kiiremini (kokkutõmbumine on 
kiirem), nii et raskemaist fragmentidest tekivad tähed vaid miljoni aasta jooksul, ent 
mingi keskmine M-täht tekib miljardi aastaga. Ent igal juhul maandub lõpptulemus 
peajadal. Peajadal arengut ei toimu – täht saabub peajadale, püsib seal stabiilsena ja 
lõpuks lahkub sealt. Peajada omab teatud laiust, kuna tähed on erineva keemilise 
koostisega. Metallirikkamad tähed on külmemad ja veidi vähemheledad kui sama 
massiga metallivaesemad tähed. 

Mõned gaasipilve fragmendid on liiga väikesed selleks, et neist saaksid tähed. 
Näiteks Jupiter, mis tõmbub praegugi oma raskuse mõjul kokku, ent tema mass on liiga 
väike tuumareaktsioonide alguseks vajaliku temperatuuri saavutamiseks. Sellised 
fragmendid jahtuvad järk-järgult ja muutuvad lihtsalt ainekuhjumiteks. Mudelite järgi on 
termotuumareaktsioonide käivitumiseks vajalik minimaalne mass 0.08 MO. Universumis 
võib olla üsna palju jupiterisarnaseid objekte. Kaasaegne vaatlusmetoodika ei võimalda 
neid veel avastada. Ent nn. gravitatsiooniläätse efekti abil on siiski hinnatud nende arvu. 



12.6 Pilvefragmentide ja prototähtede vaatlused 
Eelpool kirjeldatud evolutsiooni etapid on saadud superarvutitel teostatud numbriliste 
eksperimentidega, st nad on füüsikalis-matemaatilised ennustused. Mitte kunagi ei 
õnnestu otseselt jälgida tähe kujunemist – see võtab lihtsalt liiga palju aega. Ent me 
saame vaadelda paljusid objekte, mis on kõik erineval arenguastmel.  

Tähe-eelsed objektid etappidel 1 ja 2 on liiga külmad isegi piisava koguse 
infrapunase kiirguse kiirgamiseks, rääkimata optilisest. Parim võimalus on kasutada 
raadioteleskoope molekulide joonte detekteerimiseks. Vaatame emisioonudu M20. 
Noored O ja B tähed viitavad toimuvale tähetekkele. Udu ümbruses on andmeid 
kokkutõmbuvast ainest. Tumedate piirkondade lähedal on leitud molekulide (nt 
formaldehüüdi H2CO jt) kiirgust  ning on võimalik ka mõõta, et need piirkonnad 
tõmbuvad kokku. Seega näitab M20 emissioonudu piirkond meile kolme erinevat etappi: 
1. etapi suurt molekulaarpilve (tihedusega 108 m-3 ja temperatuuriga 20 K), 2. etapi 
kokkutõmbuvaid fragmente (temperatuur 100 K, massid umbes 1000 MO), 6.-7. etapi 
juba peaaegu formeerunud O-tähte, mis panebki selle emisiooniudu helenduma. 

Teine hea koht on Orioni kompleks, kus on esindatud etapid 3 kuni 5. Sedagi 
valgustavad mitmed O-tüüpi tähed ning hele Orioni udu on osaliselt ümbritsetud 
ulatusliku molekulaarpilve poolt, mille ulatus on mitu parsekit. Orioni molekulaarpilves 
on mitu väiksemat piirkonda, millest lähtub intensiivne molekulide raadiokiirgus. Nende 
mõõtmed on 0.001 pc, umbes meie päikesesüsteemi mõõtmed. Gaasi tihedus seal on 
umbes 1015 m-3, ümbritseva pilve tihedusest palju rohkem. Ehkki nende väikeste 
piirkondade temperatuure ei ole võimalik korralikult mõõta, arvavad paljud astronoomid, 
et tegemist on just 3. etapi objektidega. 

Edasiste tähetekke etappide uurimisel on raadiovaatlustest juba vähem kasu, sest 
4, 5 ja 6 etappidel on gaasi temperatuurid juba liiga kõrged ja kiirgus satub 
infrapunasesse piirkonda. IRASi vaatlused võimaldasid leida hulgaliselt tähetekke 
piirkondi. Infrapunaste objektide heledus pärinebki tumeda pilve poolt varjutatud heledalt 
kuumalt tähelt – noort tähte ümbritsev tolm teisendab nähtava heleduse infrapunasesse. 
Kuum täht peab olema kindlasti väga noor, sest tähe kiirgus hajutab ümbritseva tolmu 
üsna kiirelt. Täht on tõenäoliselt 6. etapi lähedal. 

Tähetekke protsessid on tegelikult oluliselt keerulisemad, kui eelpool kirjeldatud 
protsessid. Tähtedevahelises ruumis on mitmeid eri liiki gaasipilvi, fragmente, prototähti, 
tähti. Nad on kõik vastastikkuses seoses, nii et ühes toimuvad protsessid mõjustavad ka 
teisi. Näiteks, molekulaarpilve lähedal või sees asuv emisioonudu mõjutab tõenäoliselt 
kogu pilve. Emisioonudust liiguvad kõrge temperatuuri ja rõhu tõttu välja paisuvad 
lained. Kui need lained satuvad ümbritsevasse molekulaarpilve, siis surutakse pilve ainet 
kokku. Sellised lained on lööklained. Üsna tõenäoliselt stimuleerivad lööklained tähtede 
teket. Kui tasalaine kohtab gaasipilve, siis ta kooldub ümber pilve ja surub pilve kokku 
mitmest suunast – hõredas keskkonnas on laine liikumise kiirus suurem. 

Emisioonudud ei ole ainsad lööklainete allikad. Näiteks vanade tähtede surmaga 
seotud lained, Linnutee spiraalharude tiheduslained. Kõige energeetilisemad on 
supernoovade plahvatuste lained. Tõsi, need sündmused on küllalt harvad, nii et teiste 
lainete tähtsus võib olla suuremgi. 

O- ja B-tähed tekivad kiirelt, elavad lühikese aja ja surevad plahvatusega, nii et 
nende lööklained võivad tekitada teise põlvkonna tähetekke jne. Nii võib täheteke võtta 
ka nagu ahelreaktsiooni iseloomu. 



 

13.Tähtede evolutsioon ja plahvatused 
Enamus tähti veedavad suurema osa oma elust peajadal. Päikesesarnane täht kulutab 
näiteks mõnikümmend miljonit aastat oma formeerumisele, peajadale jääb aga 10 
miljardiks aastaks. Külmimad M-tähed – punased kääbused – viibivad peajadal rohkem 
kui 1012 aastat, massiivseimad O ja B tähed vaid mõni miljonit aastat. Peajada ajal ühineb 
tähe tuumas vesinik aeglaselt heeliumiks. Seda protsessi nimetatakse vesiniku 
tuumpõlemiseks1. Tähe tasakaal peajada etapi ajal on gravitatsiooni ja rõhu vahelise 
tasakaalu tulemus. Ent kui vesinik on tuumas ammendunud, siis nihkub tasakaal paigast 
ja täht lahkub peajadalt.  

Teoreetiliste mudelite järgi sõltub edasine areng 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 
Päikesesarnase peajada tähe pinnal toimuvad aeg-ajalt plahvatused, loited, päikeseplekid, 
ent suuremas osas ei toimu järske suuri omaduste muutuseid. Keskmine temperatuur jääb 
üsna muutumatuks. Päikese heledus on eelmise 5 miljardi aasta jooksul kasvanud vaid 
umbes 30 protsenti. 

Ent umbes 1010 aasta pärast on tuumas vesinik ammendunud, st asendunud 
heeliumiga. Heeliumi tuumade ühinemiseks on vaja temperatuuri 100 miljonit kelvinit, 
ent seda ei ole kusagilt võtta ja seetõttu heelium praegu energiat ei anna. Tsentris olid 
reaktsioonid kõige intensiivsemad, ent tuumade ühinemise reaktsioon toimus veidi ka 
mujal. Seega, 1010 aasta pärast kandub reaktsioon tsentrist eemale. See tekitab tsentris 
ebastabiilsuse, sest tsentris on kiirgusrõhk kadunud, ent gravitatsioon toimib. Seetõttu 
tõmbub tuum 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.  

Tingimused tähes on ilmselt muutunud ja peajada ajal valitsenud tasakaal on 
rikutud. Heeliumtuum on tasakaalust väljas ja surutakse kokku. Ülejäänud osa tuumast on 
samuti tasakaalust väljas – kihtpõlemisel toodetakse energiat kiiremini Sellest tulenevalt 
on ka gaasi rõhk suurem, mis suurendab tähe mittepõlevate välisosade raadiust. Niisiis, 
tuum tõmbub kokku ja väliskihid paisuvad eemale. HR diagrammil liigub täht peajadalt 
eemale algul paremale ja siis üles. See kannab algul allhiiu haru ja seejärel punase hiiu 
haru nime (erinevus tuleneb erinevast kiirgusülekande mehhanismist). Täht muutub ligi 
100 korda suuremaks, fotosfääri temperatuur on 3000 K, heledus on kasvanud mitusada 
korda. See etapp kestab 108 aastat. 

Tihedus punase hiiu keskel on tohutu suur, 108 kg/m3, välisosades seevastu vaid 
0.001 kg/m3. Olgugi, et tähe raadius on 100 RO, on 25% massist vaid paar korda Maast 
suuremas heeliumtuumas. Tähe kogumass väheneb tugeva tähetuule tõttu 20–30% võrra. 
Vahest kuulsaim punane hiid on Betelgeuse täht Orioni tähtkujus. 

Teatud ajal saab temperatuur tuumas nii kõrgeks (vähemalt 100 miljonit kelvinit), 
et heeliumi tuumad hakkavad ühinema (heeliumi “põlemine”). Vastav tuumareaktsioon 
                                                             
1 Termin “põlemine” ei ole muidugi õige, ent seda on mugav kasutada. 



on 4He + 4He → 8Be + energia, edasi 8Be + 4He →  12C +  energia. Seda protsessi 
nimetatakse kokku kolmik-alfa protsessiks. [Jätame siin vahele nn heeliumsähvatuse.] 
Täht asub nüüd nn horisontaalharul. Erineva massiga tähed omavad erinevat 
temperatuuri (massiivsematel on temperatuur madalam), ent heledus on horisontaalharus 
kõigil ligikaudu sama (siit ka nimetus). 

Heelium ammendub tuumas üsna kiirelt, vaid 10 – 30 miljoni aasta jooksul. 
Seejärel algab heeliumi kihtpõlemine (niisiis, tsentris on süsinik, selle peal heeliumi 
põlemise kiht, selle peal vesiniku põlemise kiht). Toimuvad sarnased protsessid kui 
vesiniku kihtpõlemisel. Süsiniktuum tõmbub kokku ja temperatuur kasvab. Seepeale 
kasvab ümbritseva He ja H kihtide põlemise kiirus. Tähe väliskihid paisuvad ja tekib jälle 
punane hiid. Et eristada seda esimesest hiidude harust, nimetatakse seda 
asümptootiliseks hiidude haruks. Tähe heledus on nüüd veelgi suurem ja täht on nüüd 
punane ülihiid. 

Tabelis on toodud olulisemad  väikese-massiga tähe arenguetapid. See on jätkuks 
eelmises peatükis toodud tabelile (va et tihedus on nüüd väljendatud mitte osakest/m3 

vaid on kg/m3). 
 
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 
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 
 

Kõik seni toodud HR diagrammid ja evolutsioonilised arengujooned on arvutite 
abil saadud teoreetilised mudelid. Ent neid on võimalik võrrelda ka tegelike vaatlustega. 
Näiteks kerasparvede  HR diagrammid. Sarnasus teooria ja vaatluste vahel on 
tähelepanuväärne. Näha on tähed etappidelt 7-11 vahekorras, mis on heas kooskõlas 
teooriaga.  

13.2 Väikese massiga tähtede surm 
Kui punane ülihiid jõuab asümptootilisele hiidude harule, siis tema ümbris paisub, ent 
tuum tõmbub jätkuvalt kokku. Järgmiseks tuumade ühinemise reaktsiooniks vajalik 
temperatuur on 600 miljonit K ja seda väikese massiga tähtede tsentrites ei saavutata. 
Tihedusel 1010 kg/m3 muutub tuuma aine (elektronid) kõdunuks, tuuma kokkusurumine 
peatub ning ka edasine temperatuuri kasv peatub 300 miljoni K juures.  

Tähe süsiniktuum on praktiliselt surnud. Välimistes kihtides aga põlevad vesinik 
ja heelium. Seega surnud keskosa üha suureneb, ent ka väliskihid jätkavad paisumist. 
Põlemine kihtides on aga väga ebastabiilne (kolmik-alfa protsess on väga tundlik 
temperatuuri kõikumistele). Reaktsioonina tähe ebastabiilsusele on ka väliskihtide olek 
ebastabiilne ja tähe raadius võngub tugevalt üha suureneva amplituudiga. Mõne miljoni 
aasta pärast paisatakse väliskihtide aine ära kiirusega mitukümmend km/s (kihte võidakse 



ära paisata mitu korda). Täht näeb nüüd välja väga omapärane: keskel on väike selgelt 
piiritletud süsiniktuum, kaugel eemal on aga õhema ja külmema aine sfääriline kiht 
(umbes meie päikesesüsteemi suurune). Sellist objekti nimetatakse planetaaruduks. 
Linnutees on teada umbes 1000 planetaarudu. 
 Nimetus “planetaar” on väga eksitav, sest sellel ei ole midagi pistmist 
planeetidega. Nimi pärineb 18. sajandist, kui väikeste ja kehvade teleskoopidega 
vaadeldes paistsid need planeetide ketastena. Tuleb rõhutada ka erinevust 
emissioonududest. Emissioonudud kuuluvad tähtede tekke juurde ent planetaarudud 
tähtede surma juurde. 

Süsiniktuum, täheline jäänus planetaarudu keskel, jätkab evolutsioneerumist. 
Ümbrise hajudes muutub ta otseselt nähtavaks. Tuum on väga väike. Selleks ajaks, kui 
ümbris eemale paisatakse, on ta kokku tõmbunud juba umbes Maa-suuruseks (mõnedel 
juhtudel isegi väiksemaks). Tema mass on umbes pool Päikese massist. Helendub ta vaid 
oma soojusevarudest. Kui ta nähtavale ilmub, on ta pind helevalge, ent väikeste 
mõõtmete tõttu on koguheledus üsna väike.  Tuuma mõõtmete ja värvuse tõttu 
nimetataksegi teda valgeks kääbuseks. Näiteks üsna lähedase 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, külmaks ja 
tihedaks ainekogumiks (jahtumine üha jätkub, ent raadius praktiliselt ei vähene – 
elektronid on juba kõdunud olekus). 

13.3 Suure massiga tähtede areng – tuumakollapsiga 
supernoova 
Suure massiga tähed arenevad palju kiiremini B-täht massiga 5 MO veedab peajadal vaid 
108  aastat. Ka pärast peajada on nende areng kiirem. Põhjus on lihtne: tugevam 
gravitatsioon genereerib rohkem soojust ja kõik reaktsioonid on kiiremad. 
Täht lahkub ikkagi peajadalt ühel põhjusel: vesinik on tuumas ammendunud. Seetõttu on 
ka massiivse tähe hääbumise esimesed etapid sarnased juba vaadeldutega. Ent on ka 
erinevusi. Olulisim, et kui tuum on muutunud süsinikuks, siis gravitatsioonilisest 
kuumutumisest piisab süsiniku põlemiseks – seega areng ei lõpe süsinikust valge 
kääbusega. Süsinik põleb üha raskemateks elementideks. HR diagrammil areneb täht 
horisontaalselt paremale. Niisiis, kokku tõmbudes ja tsentraalse temperatuuri kasvades 
võivad tähe keskel tekkida ka hapnik ja raskemadki elemendid. Reaktsioonide kiirus 
seejuures üha kiireneb. Näiteks 20 MO täht põletab  vesiniku 7 miljoni aastaga, heeliumi 
miljoni aastaga, süsiniku tuhande aastaga, hapniku 1 aastaga ja räni 1 nädalaga, raudtuum 
tekib vähem kui päevaga. Nii moodustuvad tähe sisemuses kontsentrilised erinevate 
elementide kihid (joonis). Reaktsioonid toimuvad kuni rauani, sest raua tuumade 
ühinemine enam energiat juurde ei anna. 
 Kui on moodustunud raudtuum, siis energiat tsentrist enam juurde ei tule ja 
tasakaal on keskosas rikutud. Ehkki temperatuur tsentris ulatub mitme miljardi kraadini, 
termotuuma reaktsioone ei ole ja gravitatsioon hakkab domineerima (gravitatsiooni 
tasakaalustas varem kiirgusrõhu erinevus erineval kaugusel). Täht kukub kokku. Tohutu 
temperatuuri tõttu (109 K) omavad footonid ülisuuri energiaid, millest piisab ka raua 
tuumade lagundamiseks. Nii ongi, et tuumad lagunevad taas üksikuteks prootoniteks ja 
neutroniteks. Vastavat protsessi nimetatakse foto-disintegratsiooniks ja see toimub vähem 



kui sekundiga. Seega vähem kui sekundiga tehakse nulliks kogu see töö (raskete tuumade 
tekitamine), millele kulus 10 miljonit aastat! Ent raua ja kergemate tuumade 
lõhustumisele kulub energiat, mistõttu osa tuuma soojusenergiast neeldub ja 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. Kuna elektronid on nüüd kadunud, siis ei takista miski 
enam tuuma edasist kokkutõmbumist. Tuum saab nüüd tõmbuda kokku tohutu tiheduseni 
1015 kg/m3, kus neutronid on peaaegu külg-külje kõrval. Nüüd hakkab neutronite olek 
muutuma kõdunuks, kollaps peatub tiheduste 1017–1018 kg/m3 juures ja toimub teatud 
“tagasipõrge” (hetkeks tihedus isegi ületab tasakaalupunkti). Need protsessid toimuvad 
väga kiirelt, umbes sekundiga, mistõttu tagasipõrke tohutu võimas lööklaine paiskab tähe 
kõik välisosad (mis jäid endisest raudtuumast väljapoole) minema. Olgugi, et lööklaine 
leviku täpne mehhanism ei ole veel selge, on lõpptulemus hästi teada. Plahvatus on 
universumi üks võimsamaid nähtuseid: mõne päeva jooksul kiirgab täht nagu terve 
galaktika, kus ta asub. Seda nimetatakse tuumakollapsiga supernoovaks. 

Ent on erinevaid supernoovasid. Mõnede supernoovade spektrites on väga vähe 
vesinikku, teiste spektrites aga hulganisti. Erinevad ka heleduse muutuse kulg ajas. 
Supernoovad jagatakse kahte: I-tüübiks ja II-tüübiks. I-tüüpi supernoova on 
vesinikuvaene ja tema heleduse kulg on ühtlaselt langev. II-tüüpi supernoova on 
vesinikurikas ja tema heleduse langevas osas on platoo, kus paari kuu jooksul heleduse 
langus peatub. Mõlemat tüüpi esineb umbes võrdselt. Äsjakirjeldatud supernoova on II-
tüüpi supernoova plahvatuse mehhanism. 

13.4 Kaksiksüsteemide areng 
Märkisime juba, et enamus tähti kuulub kaksiksüsteemidesse. Ent seni oleme kirjeldanud 
vaid üksiktähtede arengut. Kuidas mõjutab arengut paarilise olemasolu? Mõju sõltub 
oluliselt paari eraldatusest. Kui komponentide vaheline kaugus on suur (üle 1000 tähe 
raadiuse), siis arenevad mõlemad tähed üsna sõltumatult. Ent lähedaste tähtede puhul on 
mõju oluline. 

Kaksiksüsteemi puhul on iga täht ümbritsetud tilgakujulise “mõjupiirkonnaga”, 
mille sees domineerib selle tähe gravitatsioonijõud. Seda piirkonda nimetatakse Roche'i 
piiriks (ka Saturni puhul oli sellest juttu). Kaksiktähe Roche'i piirid puutuvad kokku ühes 
punktis, kus mõlema tähe gravitatsiooniline tõmme on võrdne. Enamasti on mõlemad 
tähed oma Roche'i piiri sees. Ent tähe arenedes jõuab ta hiidude harule, kus raadius võib 
olla nii suur, et ületab oma Roche'i piiri. Seetõttu hakkab ühe tähe aine teise üle voolama, 
st tegemist on massiülekandega. Kui samal ajal ka teine täht ületab oma Roche'i piiri, siis 
on tähepaar ümbritsetud ühise ümbrisega. 

Lähedaste kaksiktähtede puhul ei saa kumbki täht areneda peajadast eriti kaugele, 
ilma et ta täidaks oma Roche'i piiri ja algaks massiülevool. Vaatame näiteks Perseuse 
tähtkujus asuva kaksiktähe Algol arengut. Praegu koosneb Algol 3.7 MO peajada B8 
tüüpi tähest ja 0.8 MO punasest hiiust. Kaksiktähe orbitaalne periood on 3 päeva. 
Nimetagem praegu väiksemat tähte number 1 ja praegu suuremat tähte number 2. 
Arvatakse, et algul täht 1 suurem, umbes massiga 3 MO. Tema eemaldus peajadast 
esimesena. Teine täht oli algul umbes päikese massiga. Muutudes punaseks hiiuks, täitis 
täht 1 oma Roche'i piiri ja gaas hakkas voolama tähte 2. Selle tulemusena tähe 1 mass 



vähenes ja tähe 2 mass suurenes. Tulemusena vähenes ka tähe 1 Roche'i piirkond, 
ülevoolu punkt lähenes tähele 1 ja ülevool suurenes veelgi. Enamus tähe 1 ümbrisest 
voolas tähte nr. 2. Nii muutus täht 2 massiivsemaks tähest 1. Praegu on tähed üsna 
stabiilsel arengustaadiumil selliste massidega nagu on. Kuna toimus massi ülevool, siis 
tähe 1 tuum on heeliumist koosnev valge kääbus. Mõnekümne miljoni aasta pärast täidab 
täht 2 oma Roche'i sfääri ja siis võib alata aine vool valgele kääbusele. Seepeale võib 
Algolit oodata üsna huvitav ja tormiline tulevik. 

Algoli näide oli üsna lihtne. Universumis on olemas aga ka hoopis huvitavama 
arenguga kaksiksüsteeme. 

13.5 Valgete kääbuste võimalik edasine areng - noovad 
Mõnikord leiavad tähtede elus aset üsna kiired sündmused, mil tähe heledus nädalate või 
isegi päevade kestel kasvab drastiliselt. Üks liik tähti – noovad – suurendavad oma 
heledust mõne päevaga kümneid tuhandeid kordi, millele järgneb aeglasem, nädalate-
kuude pikkune heleduse langus. Tavaliselt nähakse 2 – 3 noovat aastas. Mõned noovad 
on rekurentsed, st korduvad mitu korda kümnekonna aasta jooksul. 

Tegemist on tähe arengu lõppetapiga – valge kääbusega, mille pinnal toimub 
plahvatus. Noovadena plahvatavad valged kääbused kuuluvad kaksiksüsteemidesse, kus 
teine täht on suurem peajada täht või punane hiid, mis on täitnud oma Roche'i piiri ja 
toimub aine ülevool valgele kääbusele. Valge kääbus muutub seejuures kuumemaks ja 
heledamaks. Kui temperatuur ületab 10 miljonit K, algab vesiniku põlemine heeliumiks. 
See toimub valge kääbuse pinnal ja on kiire. Tähe heledus kasvab järsult ja seejärel 
vaibub, kui kütus on ammendunud või laiali paisatud. See ongi noova. 

Kuna kaksiksüsteem pöörleb, siis aine ei lange valgesse kääbusesse mitte otse, 
vaid langeb “mööda” ja moodustab nn akretsioonketta. Gaasi viskoossuse tõttu langeb 
aine akretsioonkettas järk-järgult sissepoole, millega kaasneb aine temperatuuri tõus. 
Akretsioonketta siseosa on nii kuum, et kiirgab UV ja X-kiirtes. Mõnedel juhtudel ületab 
akretsioonketta heledus isegi valge kääbuse heledust. 

Võrdleme noovat ja supernoovat. Noova ja supernoova näiva heleduse muutuse 
kulg ajas on kohati üsna sarnane. Ent siiski on tegemist täiesti erinevate nähtustega, 
millede aluseks on ka täiesti erinevad füüsikalised protsessid. Kõigepealt, supernoova on 
umbes 106 korda heledam kui noova. Supernoova heledus maksimumi ajal on 109 LO. 
Teine oluline erinevus on, et noova võib olla rekurentne, ent supernoova plahvatus 
muudab tähte tagasipöördumatult ja täht saab olla supernoova vaid kord elus. 

13.6 Süsinikplahvatusega supernoova 
Kuna on kaks tüüpi supernoovasid, siis peab olema ka kaks mehhanismi plahvatuseks. 
Meenutame taas noova plahvatust. Seal paiskas plahvatus eemale valge kääbuse pinnal 
oleva aine, ent mitte tingimata kogu akumuleerunud aine. Teisiti öelduna, on olemas 
tendents valge kääbuse massi pidevaks suurenemiseks. Massi suurenedes võib täht 
muutuda taas ebastabiilseks.  

Meenutame, et valge kääbuse gravitatsioon on tasakaalustatud elektronide 
kõdunud oleku rõhuga. Vastavalt kvantfüüsika seadustele võib kõdunud oleku rõhk 
gravitatsioonile vastu panna vaid teatud piirini. Arvutuste järgi on valge kääbuse suurim 
võimalik mass 1.4 MO (nn Chandrasechari mass).  



Kui valge kääbuse mass saab  sellest suuremaks, siis kõdunud elektrongaasi 
rõhust enam ei piisa ja 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. Eelpool toodud jaotuse järgi on see I tüüpi 
supernoova. Plahvatus võib tekkida ka siis kui kaks valget kääbust kaksiksüsteemis 
põrkavad kokku ja tulemusena moodustub massiivsem ja ebastabiilne täht. Mitmete 
astronoomide arvates on see sagedasemgi võimalus. Tulemus on sama – 
süsinikplahvatusega supernoova.  

Nüüd võime mõista ka erinevusi I ja II tüüpi supernoovade spektrite vahel. 
Süsinikust koosnev valge kääbus, väikese massiga tähe lõpptulemus, annab plahvatusel I 
tüüpi supernoova. Kuna väikese massiga täht koosneb süsinikust, siis ka supernoova 
spekter ei sisalda oluliselt vesinikku. Heleduskõver (peatselt näeme) on pea täielikult 
seletatav plahvatusel tekkivate raskete radioaktiivsete elementide lagunemisega. 

Massiivse tähe tuuma kollaps tekitab aga II tüüpi supernoova. Eemalepaisatav 
aine koosneb põlemata gaasidest – vesinikust ja heeliumist – ning ei ole üllatav, et need 
elemendid esinevad II tüüpi supernoovade spektrites. Mudelid kaasaegsete arvutite abil 
annavad, et II tüüpi supernoovade heleduskõver on täpselt selline, nagu on oodata tähe 
tuumast lähtuva lööklaine mõjul eemalepaisatavatest väliskihtidest.  

Rõhutame, et vaatamata koguenergia sarnasele väärtusele ei ole need kaks tüüpi 
kuidagi teineteisega seotud. Nad leiavad aset täiesti erinevat tüüpi tähtedes täiesti 
erinevate asjaoludega. Kõik suure massiga tähed saavad II tüüpi (tuumakollapsiga) 
supernoovadeks, ent vaid väike osa väikese massiga tähti arenevad valgeteks kääbusteks, 
mis lõpetavad oma elu I tüüpi (süsinikplahvatusega) supernoovadena. Ent kuna väikese 
massiga tähti on palju rohkem, siis tähelepanuväärse kokkusattuvusena on mõlemaid 
tüüpe ligikaudu sama sagedusega. 

13.7 Supernoovade jäänused 
Supernoovade olemasolu kohta on hulgaliselt tõendeid. Esiteks, mitmed suhteliselt 
lähedased supernoovad on olnud Maalt otseselt vaadeldavad. Teiseks, paljudel juhtudel 
on leitud supernoovade jäänused. Üks paremini uuritud jäänus on Krabi udu. Tema 
algne plahvatus 1054. aastal oli nii hele, et ületas tunduvalt Veenust ja oli võrreldav isegi 
Kuu heledusega.  

Kust me teame, et  Krabi udu on selle supernoova jäänus? Esmalt, juba udu 
väljanägemine viitab plahvatusele. Edasi, udu paisumise kiiruste analüüs annab, et mingi 
plahvatus toimus umbes 900 aastat tagasi. Samuti klapib asukoht taevas. Gaasi koostis 
viitab, et tegemist oli II tüüpi supernoovaga. Supernoovade jäänuseid on teisigi.  

I-tüüpi supernoovasid saab kasutada kaugete galaktikate kauguste hindamisel, sest 
nende absoluutne heledus maksimumis on üsna konstantne (nad tekivad täpselt siis, kui 
mass ületab teatud piiri) ja teada. Kuna supernoovad on ka väga heledad, siis on nad 
suhteliselt kergelt vaadeldavad ka väga kaugetes galaktikates. 
 

13.8 Keemiliste elementide süntees 
Tähtede spektroskoopilisest analüüsist on teada elementide leviku sagedused: 90% 
vesiniku aatomeid, 9% heeliumi aatomeid, 0.2% süsiniku rühma (järjearv 12 – 20) 



aatomeid jne. Trend on, et mida raskemad aatomid, seda vähem neid on. Vesinik ja 
enamus heeliumist on primordiaalsed, st tekkinud universumi arengu väga kaugel 
algetapil. Kõik ülejäänud elemendid on tekkinud tähtede teatud tähearengu etappidel 
tuumasünteesil.  

Elemendid võivad moodustuda mitmel erineval reaktsioonil. Näiteks süsinik tekib 
kolmikalfa reaktsioonil. Kui temperatuur on umbes 6·108 K, siis võivad süsiniku tuumad 
ühineda ja moodustada magneesiumi 12C + 12C →  24Mg + energia. Ent raskemate 
tuumade jaoks on sarnaste reaktsioonide toimumiseks vajalik temperatuur juba liiga 
kõrge (hapniku puhul väävliks juba 109 K). 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 foto-disintegratsioon 
hakkab veidi juba ka lagundama tuumasid, nii et tekkimine ja mitmesugused lagunemised 
käivad käsikäes. Toimib väga palju erinevaid reaktsioone erinevate tuumadega. 

Tuumade ühinemisreaktsioonides rauast raskemaid elemente ei teki. Siiski saavad 
raskemad elemendid tekkida neutronhaarde tulemusena, kus tuum neelab neutroni. 
Neutronid on mitmete tuumareaktsioonide kaasprodukt, mistõttu neid on küllalt palju. 
Neutroni haaramine tuuma poolt ei muuda iseenesest vastavat keemilist elementi, 
element muutub vaid teiseks isotoobiks. Ent kui tuum on haaranud mitu neutronit, siis ta 
võib radioaktiivselt laguneda mingiks muuks elemendiks. Näiteks, kui tavaline raud 56Fe 
haarab kolm korda neutroni ja muutub nii radioaktiivseks 59Fe-ks, siis ta laguneb peatselt 
(poollagunemise aeg umbes üks kuu) stabiilseks  59Co-ks. See omakorda võib 
neutronhaarde ja seejärel radioaktiivse lagunemise tulemusena muutuda 60Ni jne. Iga 
järgnev neutronhaare mingi tuuma poolt võtab aega umbes aasta, nii et paljud 
ebastabiilsed tuumad jõuavad enne järgmise neutroni haaret laguneda. Kuna tegemist on 
suhteliselt aeglase protsessiga, siis nimetatakse seda s-protsessiks (sõnast “slow”). S-
protsessiga on tekkinud näiteks vask, hõbe, tina, kuld. 

S-protsess tekitab stabiilseid tuumasid kuni vismut-209-ni (k.a.), ent ei saa 
tekitada raskemaid tuumasid (uued vahetuumad jõuavad enne uue neutroni haaramist 
laguneda tagasi vismutiks). Raskemate tuumade tekkeks peab olema mingi teine tee. 
Seda nimetatakse r-protsessiks (sõnast “rapid” – kiire). See toimub supernoova  
plahvatuse esimese 10–15 minuti jooksul, kui plahvatuse mõjul mitmed tuumad 
purunevad ja neutronite hulk suureneb tohutult. Siis jõuavad ka ebastabiilsed tuumad 
enne lagunemist haarata enne lagunemist hulgaliselt neutroneid. Seega on ülirasked 
tuumad tekkinud tegelikult peale tähe surma. Kuna nende tekkeaeg on lühikene, siis ei 
ole neid ka palju. 

Toodud protsesside tõenäosuseid on võimalik kiirendite eksperimentide abil 
arvutada ja siis edasi teha teoreetilisi ennustusi, millised peaksid olema tähtedes ja 
tähtedevahelises ained erinevate elementide vahekorrad. Arvutustulemused langevad 
vaatlustega suure täpsusega kokku, mis kinnitab kirjeldatud protsesside õigsust. Lisaks 
kinnitavad s- ja r-protsesside toimumist vastavalt punaste hiidude spektrite ja I-tüüpi 
supernoovade heleduskõverate iseärasused. 



14. Neutrontähed ja mustad augud 

14.1 Pulsarid kui neutrontähed  
Mis jääb järele tähest peale supernoova plahvatust? I-tüüpi supernoova puhul ei jää 
arvatavasti midagi järele. Täht puruneb täielikult. II-tüüpi supernoova puhul annavad 
arvutused, et midagi jääb siiski järele. Plahvatus küll purustab tähe, ent alles võib jääda 
väike ülitugevalt kokkusurutud jäänus. Meenutame, et vahetult enne plahvatust koosnes 
tähe südamik kõdunud olekus neutronitest, mida ei saanud enam kokku suruda ja mis 
tingiski tagasilöögi lööklaine. Ent see lööklaine tähe südamikku ei puuduta ja peale 
plahvatust jääb ta alles. Allesjäänud keha nimetatakse neutrontäheks, ehkki sõna “täht” 
ei ole päris sobilik (tuumareaktsioone ju ei toimu). 

Neutrontäht on väga väike ja massiivne. Tüüpiline läbimõõt on 20 km, mass on 
suurem Päikese massist. Tihedus on 1017 – 1018 kg/m3. See on praktiliselt tuumaaine 
tihedus. Neutrontäht on tahke objekt. Lisaks suurele massile ja väiksele raadiusele on tal 
veel teisigi huvitavaid omadusi. Esiteks, ta pöörleb väga kiirelt, perioodiga sekundi 
murdosa. See on otsene impulssmomendi jäävuse seaduse tulemus: kokkutõmbudes 
pöörlemise kiirus kasvab. Teiseks, tal on väga tugev magnetväli: kokku tõmbuvad ained 
paiknevad magnetvälja jõujooned tihedamini. Magnetvälja tugevus on 107 – 108 T. 

Neutrontähtede avastamine 1967. a. oli astronoomias huvitava ajalooga: leiti 
lühikesed raadioimpulsid, mis kordusid täpselt 1.34 sekundi tagant, mis algul arvati 
pärinevat teistelt tsivilisatsioonidelt. Praegu on Linnutees teada mitusada sarnast objekti, 
mida nimetatakse pulsariteks. Igal neist on oma pulseerimise periood. Tihti on see 
periood äärmiselt täpne, ületades parimaid aatomkelli. Enamik pulsareid kiirgab 
raadiosagedustel, ent mõned on leitud ka optilistel ja röntgensagedustel. Pulseerimine 
erinevatel sagedustel on sünkroonne. Perioodid on enamasti lühikesed: 0.03 sekundit kuni 
0.3 sekundit. 

Mõned pulsarid on ilmselgelt seotud supernoovade jäänustega, ehkki mitte iga 
pulsari juures ei ole leitud jäänust. Tuntuim jäänus on Krabi udu, mille sees asub pulsar.  

Pulsarite olemuse seletus pöörlevate neutrontähtedena sai selgeks õige pea. Vaid 
pöörlemine saab anda nii regulaarseid impulsse. 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. 

Kõik pulsarid on neutrontähed ent kõik neutrontähed ei ole pulsarid, vähemalt 
Maalt vaadatuna. Kuna kiirguskimp on vaid paar kraadi, siis enamiku neutrontähtede 
kiirguskimp ei läbi pulsar—Maa suunda ja me ei näe teda pulsarina. Ent kusagil mujal 
muidugi oleks võimalik näha. 

14.2 Kaksikneutrontähed 
Oli juba juttu, et enamik tähti ei ole üksikud, vaid kuuluvad kaksiksüsteemidesse. Ehkki 
enamik pulsareid tunduvad olevat üksiktähed, siiski on ilmselt mõnedel pulsaritel ka 
kaaslane.  



Mõned röntgen-allikad kiirgavad suure koguse energiat mõni sekund kestva 
plahvatustega ja neid nimetatakse röntgenpurskajateks. Arvatakse, et röntgenkiirgus 
pärineb kaksiksüsteemi kuuluvalt neutrontähelt või selle lähedalt. Normaalse kaaslastähe 
aine langeb neutrontähe pinnale. Nagu valgete kääbuste puhulgi ei lange ka siin aine otse 
neutrontähele, vaid moodustab akretsiooniketta. Akretsiooniketta siseosa on erakordselt 
kuum ja kiirgab röntgenkiirgust.  

Kui gaas koguneb neutrontähe pinnale, siis tema temperatuur kasvab 
pealeladestuva aine rõhu tõttu (tohutu tugev neutrontähe gravitatsiooniväli). Teatud 
hetkel saab ta nii kuumaks, et vesiniku tuumad hakkavad ühinema heeliumiks. See 
toimub väga kiirelt, plahvatusena, mis on nähtav röntgenpurskena. Mõnede tundide 
pärast on kogunenud taas piisav kogus ainet ja toimub uus plahvatus. Seega on olemas 
teatud sarnasus noova plahvatusega, ent tugevama gravitatsiooni tõttu oluliselt protsess 
energeetilisem. Samuti erineb erinevate objektide vahel olulisi varieeruvusi, näiteks mitte 
kogu aine ei pruugi langeda neutrontähte, vaid osa ainet võidakse ka süsteemist hoopis 
välja paisata. Taolise juhtumi näide on objekt SS433, kus väljapaiskumine toimub 
kiirusega 0.25c. 

1960-ndatel aastatel avastati gammakiirguse pursked, mis on jäänud kaasaegse 
astronoomia üheks suuremaks saladuseks. Pursked koosnevad heledatest, korrapäratutest 
gammakiirguse sähvatustest, mis tavaliselt kestavad mõned sekundid ent variatsioonid on 
tugevad. Kaasaegsed gamma-teleskoobid avastavad pidevalt gammakiirguse purskeid 
(umbes üks päevas). Osutub, et pursked paiknevad ühtlaselt üle kogu taeva, ei grupeeru ja 
ei näi korduvat. Ühtlasest jaotusest näib tulenevat, et tegemist on nn kosmoloogilistel 
kaugustel paiknevate objektidega.  
 Kui pursked toimuvad tõesti väga suurtel kaugustel, siis peab nende võimsus 
olema tohutu – tüüpilise supernoova plahvatuse energia vabaneb mõne sekundiga! Kuni 
1997. aastani ei olnud gammakiirguse pursete kaugused otseselt teada, sest ei olnud leitud 
pursete optilisi allikaid. Probleem oli ka, et gamma-pursete asukohad olid teada üsna 
madala täpsusega – vaid paar kraadi (gamma-teleskoopide halb nurklahutus). Ent 1997. a. 
õnnestus registreerida üks purse korraga gamma- ja röntgenpiirkonnas, mis võimaldas 
purske asukoha määramist paari kaareminuti täpsusega. Kohesed vaatlused optilise 
teleskoobiga võimaldasid leida ka purske järelhelendust, milles identifitseeriti Fe ja Mg 
mitmed neeldumisjooned, millede punanihe z = 2. (Hiljem on identifitseeritud veel 
teistegi pursete järelhelendusi (purske toime ümbritsevale gaasile), mis on asunud 
kaugemalgi). Selle purske heledus oli 100 korda suurem tüüpilise supernoova heledusest. 
Pursete sähvatuste kestvus (millisekundid mõnikord) osutab pursete allikate väga 
väikestele mõõtmetele – vaid mõned sajad kilomeetrid. 
 Domineeriv mehhanism gamma-pursete seletamiseks on järgmine. Oletame, et 
kaksiksüsteemi mõlemad liikmed on saanud neutrontähtedeks. Gravitatsioonikiirguse 
tõttu kaotavad mõlemad tähed energiat ja lähenevad mööda spiraalset trajektoori 
teineteisele. Kui nad lähenevad mõne kilomeetri kaugusele, siis on kokkusulamine 
vältimatu. Selline ühinemine tekitab tohutu plahvatuse, mis on võrreldav supernoovaga 
energiaga ja võib seletada vaadeldud gamma-purskeid. Siiski on mõnede pursete võimsus 
selle mehhanismi jaoks liiga tugev, nii et selgitamist vajab veel palju. 

1980-ndate aastate keskel avastati uus liik pulsareid, mida hakati nimetama 
millisekund-pulsariteks. Praeguseks on Linnutees teada sadakond sarnast objekti. 
Nende ülikiirete pulsarite pöörlemise kiirus on mitusada pööret sekundis (periood seega 



mõni millisekund). See on praktiliselt maksimaalne kiirus, millega neutrontäht saab 
pöörelda ilma purunemata (joonkiirus ekvaatoril on 0.2c). Kujutage ette kilomeetrise 
läbimõõduga keha, mis teeb tuhat pööret sekundis! 

Mitukümmend millisekund-pulsarit paiknevad kerasparvedes ja peaksid seega 
olema umbes 1010 a vanad. Meenutame, et pulsarid pärinevad massiivsete, kiiresti 
evolutsioneerunud tähtede plahvatustest. Selle ajaga oleks pulsari pöörlemine pidanud 
hoopis oluliselt aeglustuma. Seega on vaja mingit pöörlemist genereerivat mehhanismi. 
Arvatavasti tuleb täiendav impulssmoment kaaslastähest langevast ainest. Nagu teame, 
moodustab see aine akretsiooniketta. Kui aine akretsioonikettast langeb neutrontähele, 
siis kannab ta endaga impulssmomenti, millest piisab millisekund-pulsari tekkeks (kulub 
vaid 108 aastat). Mingi järgnev põrge teise tähega võib seejärel kaaslastähe eemale 
paisata, nii et kõik millisekund-pulsarid ei pruugi olla tingimata kaksiktähed.  

14.3 Mustad augud 
Neutrontähed on tasakaalulised objektid, kus gravitatsioonijõud on tasakaalustatud 
kõdunud neutronite rõhuga. Ent kõdunud neutronite rõhul on ka omad piirid. Kui 
supernoova plahvatusest allesjääva osa mass on üle  3 MO, siis jääb neutronite rõhust 
väheseks (piir 3 MO on arvutatud pöörlemise ja magnetvälja mõju arvestamata, olles 
seega veidi ebakindel). Sellisel juhul hakkab plahvatustest allesjäänud osa piiramatult 
kokku tõmbuma. Jäänuktähe gravitatsiooniväli saab nii tugevaks, et isegi valgus ei pääse 
enam välja (meenutage nt paokiiruse avaldist). Tekkivat objekti nimetatakse sellest 
tulenevalt mustaks auguks. Kaasaegne füüsika ei võimalda veel täpselt öelda, kas 
kokkutõmbumine läheb null-raadiuseni ja lõpmatu tiheduseni või mitte. Arvatavasti ei 
lähe. Ent musta augu teke on sellest sõltumatu ja üsna usutav. 

Kriitilist raadiust, millest alates paokiirus saab võrdseks valguse kiirusega ja 
objekt ei ole enam näha, nimetatakse Schwarzschildi raadiuseks RS. Mingi objekti 
Schwarzschildi raadius on võrdeline objekti massiga; 3 MO objekti puhul on RS = 9 km. 
Kujuteldava sfääri pinda, mille raadius on 1 RS, nimetatakse  sündmuste horisondiks ja 
see määrab piirkonna, mille sees toimuvaid sündmuseid ei ole näha. Ehkki see on puhtalt 
matemaatiline, kujutatakse seda tihti musta augu “pinnana”. Mustade aukude omadusi 
kirjeldab üldine relatiivsusteooria. 

Kui gaas langeb musta auku, siis sarnaselt sündmustele neutrontähe  ümber 
moodustab see gaas pöörleva akretsiooniketta. Ketta siseosa on ülitugeva 
gravitatsioonivälja tõttu väga kuum ja kiirgab röntgenvahemikus. 

Mustad augud ei ole nagu kosmilised tolmuimejad. Nad ei rända tähtedevahelises 
ruumis ja ei neela endasse kõike, mida näevad. Mingi objekti orbiit musta augu läheduses 
on praktiliselt sama, mis orbiit sama massiga tähe ümber. Vaid siis, kui objekt satub 
mööduma mõne Schwarzschildi raadiuse kauguselt (umbes 50 kuni 100 km tüüpilise 
supernoova plahvatusel tekkiva musta augu puhul) sündmuste horisondist, hakkavad 
mõju avaldama üldrelatiivsusteooria parandid Newtoni teooriale ja Kepleri seadustele. 
 Seega mustad augud tõmbavad ainet sisse vaid üsna lähedalt. Ent see protsess 
toimub vaid ühes suunas – sisse. Musta augu mass ei vähene kunagi (kvantefekte 
siinkohal ei vaata). Aeglaselt võib see kasvada. Aine, mis langeb musta auku, on 
mõjutatud tugevate loodeliste jõudude poolt, tekivad tugevad hõõrdumised ja 
kuumutumine. Päikese-massiga musta augu puhul kiirgab sisselangev aine 



röntgenkiirgust. Sisuliselt teisendatakse sisselangeva aine gravitatsiooniline energia 
soojuseks. Musta augu ümbrus on seetõttu tugev soojusallikas.  

Musti auke on võimalik avastada vaid nende mõju järgi teistele kehadele, nt 
kaksiksüsteemides. Linnutees on palju kaksiksüsteeme, milles on vaid üks komponent 
näha. Enamasti on nähtamatu komponent külm M-täht, mis lihtsalt heledama kaaslase 
varjust ei paista välja. Ent on teada mõned kaksiksüsteemid, kus nähtamatu komponendi 
mass on mitmeid päikese masse, nii et see ei ole külm M-täht. Esimene selline süsteem 
leiti Luige tähtkujus 2 kpc kaugusel. Nähtava komponendi mass on 30 MO, nähtava 
komponendi mass 5–10 MO. Süsteem kiirgab röntgenkiirgust, mille järgi on saanud ka 
nime Cygnus X-1. Spektroskoopilistest uuringutest on leitud, et nähtavalt komponendilt 
langeb kuum gaas nähtamatule. Kuuma gaasi temperatuur ulatub mitme miljoni kraadini. 
Röntgenkiirguse muutlikus viitab, et vastav piirkond on < 300 km. Nende andmete alusel 
on väga tõepärane, et nähtamatu komponent on must auk. Sarnaseid tõenäolisi musti auke 
on teada umbes 6 – 7.  
 
 
 


