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2.4. Strömgreni meetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.5. Feautrier’ meetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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4.8. Tähe energiaallikad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
4.9. Energialevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
4.12. Siseehituse mudelid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.13. Peajada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

5. Peajada järgne evolutsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.1. Evolutsioon peajadal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.2. Evolutsiooni hilised staadiumid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
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6.2. Tähepulsatsioonide füüsika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
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SISSEJUHATUS

Käesoleva loengukursuse eesmärk on anda kuulajatele tänapäeva füüsika arusaamadele
toetudes ülevaade sellest, kuidas tähed tekivad, arenevad ja surevad. Sellest olen ma
mõnevõrra rääkinud ka oma varasemates kursustes ”Teoreetilise astrofüüsika alused” ja ”Uni-
versumi füüsika”, ja eriti muidugi eelmises ”Tähtede füüsika” kursuses. Praegune kursus on

selle viimase uuendatud (ja natuke täpsustatud) versioon.

Põhirõhk on suunatud tähe evolutsiooni lõppfaaside käsitlemisele, sest just see ast-
rofüüsika osa on andnud erakordselt palju uusi teadmisi selle kohta, kuidas meie maailm

toimib.

Kui me vaatame astrofüüsika arengut viimastel aastakümnetel, siis näeme, et see on ol-

nud tihedasti seotud nii füüsika, rakendusmatemaatika kui ka tehnika ning tehnoloogia aren-
guga. Vaatleme siinkohal lähemalt neid tegureid, mis minu arvates on astrofüüsika arengut
kõige tugevamini mõjutanud:

- võimsad optilised teleskoobid (maailmas on 18 täielikult suunatavat teleskoopi, mille
peegli diameeter on suurem kui 5 m),

- adaptiivse optika kasutamine (teleskoobi peegli kuju muudetakse nii, et see eliminee-

riks maksimaalselt atmosfääri moonutava mõju tähelt tuleva valguse lainefrondile),

- võimsad raadioteleskoobid (RATAN-600, Arecibo, Green Bank, Effelsberg, Jodrell

Bank jne),

- interferomeetria kasutamine nii optiliste kui raadioteleskoopide puhul (interfero-
meetria - kahe või enama laine omaduste uurimine nende lainete superpositsioonil

saadud pildi abil - näiteks VLA, Very Large Array, mis asub Socorro lähedal New
Mexicos ja koosneb 27 sõltumatust 25-meetrise diameetriga antennist),

- vaatlused elektromagnetilise spektri ultravioletses piirkonnas (λ=10 - 380 nm, seega

saame objekte vaadelda vaid atmosfääriväliselt, OAO seeria kuni 1981.aastani, ANS
(Hollandi satelliit), IUE (International Ultraviolet Explorer), Astron-1 (1983-1989),
FUSE (Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer, 1999-2007), HST (Hubble Space
Telescope), GALEX, jne),

- vaatlused elektromagnetilise spektri infrapunases ja submillimeetrises osas (λ=1 -
1000 μm, ka siin tuleb objekte kauges IR piirkonnas vaadelda atmosfääriväliselt,
sest veeauru molekulaarribad neelavad kiirguse, UKIRT (United Kingdom Infrared
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Telescope, 3.8-m infrapuna teleskoop Havail), IRAS (Infrared Astronomical Satel-

lite), SIRTF (Space Infrared Telescope Facility - nüüd ümbernimetatud Spitzeri

teleskoobiks jne),

- vaatlused elektromagnetilise spektri röntgenpiirkonnas (λ=1 nm - 1 pm, objektid

on kättesaadavad ainult atmosfääriväliselt, neid on üles lastud kümneid, uuemad

on XMM-Newton, Chandra röntgenobservatoorium, RXTE (Rossi X-ray Timing

Explorer) jne)

- vaatlused elektromagnetilise spektri γ-piirkonnas (λ = 10−12−10−16 m, objektid on

kättesaadavad ainult atmosfääriväliselt, Compton γ-kiirguse observatoorium, Inte-

gral, Swift-2 jne). Kui footonite energia on üle 30 KeV, siis saab kiirgavate objektide

kohta infot ka Maa peal, sest nii energiarikkad footonid põhjustavad osakeste laviine

atmosfääris, mida on võimalik kinni püüda,

- neutriinoastronoomia (mitte-elektromagnetiline kiirgus, tekib eriti energiarikastel

protsessidel, nagu tähtede seesmuses, supernoova plahvatustes; observatooriumid

Homestake’i kullakaevanduses, Kamiokande ja Super-Kamiokande (50 000 tonni

puhast vett), GALLEX (30 tonni galliumi), ANTARES (kasutab vastuvõtjana Va-

hemerd!), ICECUBE Antarktikas, KM3NeT (kasutab jälle Vahemerd) jne,

- võimsad arvutid modelleerimiseks (praegu, so siis jaanuaris 2008 teeb IBMi Road-

runner, mis paikneb USA Energeetikaministeeriumi Los Alamose Riiklikus Labora-

tooriumis, tippvõimsusel 1105 terafloppi sekundis - teraflop on 1012 ujukoma tehet),

- uued meetodid arvutusmatemaatikas.

1. ELEKTROMAGNETILISE KIIRGUSE JA AINE VASTASTIKMÕJU

1.1. Kiirgusväli

Kuni tänaseni saame me põhilise informatsiooni tähtede kohta ainult elektromagnetilise

kiirguse kaudu. Tõsi, siiski mitte kogu informatsiooni, sest midagi me saame ka neutriinode

abil, kuid esialgu on see teabehulk kaduvväike, võrreldes elektromagnetilise kiirguse kaudu

saaduga. Ehitamisel on mitmed gravitatsioonilainete teleskoobid, mis vast lubavad tulevikus

kasutada ka seda lainetusvormi uute andmete saamiseks.

See valgus, mida astronoomid oma teleskoopidega tähtedelt püüavad, on pärit tähtede at-

mosfääridest, see on siis tähtede kõige välisematest kihtidest. Energiarikastes tuumareakt-

sioonides toodetud footonid murravad sõna tõsises mõttes läbi äärmiselt läbipaistmatust

täheainest, teel moondudes gamma- ja röntgenpiirkonna kiirgusest lühema lainepikkusega

kiirguseks. Et aga vaadeldud spektrijooni õigesti interpreteerida, me peame oskama aru

saada sellest, kuidas kiirgus täheaines levib.
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Joonis (1.1.1) näitab kiirt lainepikkusega λ ja λ+dλ vahel, mis liigub läbi pinnaelemendi
pindalaga dA nurga θ all ruuminurka dΩ. Nurka θ mõõdetakse pinnaelemendi normaalist,
seega dA cos θ on elemendi pindala, mis on projekteeritud tasandile risti kiire liikumise suu-
nale. Kui Eλdλ on energiahulk, mida see kiir kannab ruuminurka ajaintervalli dt jooksul, siis
kiirguse keskmistatud intensiivsus on defineeritud järgmiselt

Iλ =
Eλdλ

dλdtdA cos θdΩ
(1.1.1)





�
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Joonis 1.1.1. Kiirguse intensiivsus.

Energia Eλdλ muutub kaduvväikeseks kui suurused nimetajas lähenevad nullile, kuid
nende suhe läheneb piirväärtusele, mida nimetatakse eriintensiivsuseks Iλ. Tavaliselt
nimetatakse seda suurust siiski lihtsalt intensiivsuseks.

Seega siis sfäärilistes koordinaatides

Eλdλ = IλdλdtdA cos θdΩ = IλdλdtdA cos θ sin θdφ (1.1.2)

on elektromagnetilise kiirguse energia lainepikkuste λ ja λ+dλ vahel, mis läbib aja dt jooksul
pinnaelemendi dA ruuminurgas dΩ = cos θ sin θdφ. Seega on intensiivsuse dimensiooniks erg
s−1 cm−3 sr−1 ehk energia ajaühikus pinnaühiku kohta lainepikkuste vahemiku kohta (sellest
cm−3).
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Plancki funktsioon on Bλ on näide kiirguse intensiivsuse käitumisest absoluutselt musta
keha (AMK) puhul. Üldiselt muidugi suvalise kiirgava keha kiirguse intensiivsuse jaotus
lainepikkuste järgi ei ole sugugi AMK kiirguse intensiivsusega kokkulangev. Hiljem me näeme,
millistel tingimustel me siiski saame kasutada valemit

Iλ = Bλ =
2hν3/c2

exp(hν/kT ) − 1
. (1.1.3)

.

Kujutame nüüd ette kiirt intensiivsusega Iλ vaakuumis. Kuna intensiivsus on definee-
ritud nullile läheneva ruuminurga jaoks, siis kiire energia ei haju ja seega vaakuumis on

kiirguse intensiivsus konstantne mööda kiirt.

Üldiselt rääkides on intensiivsus suuna funktsioon. Keskmine intensiivsus leitakse
intensiivsuse integreerimisel üle kõikide suundade ja jagades tulemuse 4π sterradiaaniga.
Sfäärilistes koordinaatides saame seega

Jλ =
1
4π

∫
IλdΩ =

1
4π

∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

Iλ sin θdθdφ. (1.1.4)

Isotroopse kiirgusvälja puhul on Jλ = Iλ. Kuna AMK kiirgus on isotroopne, siis Jλ = Bλ.

Selleks et määrata, kui palju energiat kiirgusväli sisaldab, vaatleme mõlemast otsast
avatud ja absoluutselt peegeldavate siseseintega väikest silindrit kõrgusega dL (joonis (1.1.2)).
Kiirgus, mis silindri ühest otsast sisse tuleb, peegeldub mitmeid kordi, enne kui teisest otsast
välja saab. Energia silindri sees on sama, mis seal oleks ilma silindrita. Kiirgus, mis silindrisse
siseneb nurga θ all, veedab seal keskelt läbi aja dt = dL/(c cos θ). Seega energiahulk silindri
sees on

Eλdλ = IλdλdtdA cos θdΩ = Eλdλ = IλdλdAdΩdL/c. (1.1.5)

Suurus dLdA on just silindri ruumala, seega energia tihedus (energia ruumalaühiku ja
lainepikkuste vahemiku kohta) saadakse, kui jagame Eλdλ dLdA-ga, integreerime üle ruumi-
nurga ja kasutame valemit (1.1.4)

uλdλ =
1
c

∫
IλdλdΩ =

1
c

∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

Iλ sin θdθdφ =
4π

c
Jλdλ. (1.1.6)

Isotroopse kiirgusvälja jaoks uλdλ = 4π/cIλdλ ja AMK kiirgusvälja jaoks

uλdλ =
4π

c
Bλdλ =

8πhc/λ5

exp(hc/kTλ) − 1
. (1.1.7)

Mõnikord on kasulik väljendada AMK kiirgusenergia tihedust sagedusintervalli kohta

uνdν =
4π

c
Bνdν =

8πhν3/c3

exp(hν/kT ) − 1
. (1.1.8)
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Joonis 1.1.2. Kiirgusvälja energia määramine.

Kiirgusvälja energia kogutiheduse saame siis, kui integreerime neid valemeid üle

lainepikkuste või sageduste

u =
∫ ∞

0

uλdλ. (1.1.9)

AMK kiirgusvälja puhul saame

u =
4π

c

∫ ∞

0

Bλdλ =
4σT 4

c
= aT 4, (1.1.10)

kus a = 4π/c on kiirguskonstant ja selle väärtus on a = 7.566 × 10−15 erg cm−3 K−4.

Veel üks huvipakkuv kiirgusvälja iseloomustav suurus on kiirgusvoog. Fλdλ on neto

energia lainepikkuste vahemikus λ ja λ + dλ, mis läheb läbi ühikpindala z-telje suunas:

Fλ =
∫

Iλ cos θdΩ =
∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

Iλ cos θ sin θdθdφ. (1.1.11)

Tegur cos θ projekteerib energia z-teljele ja ühtlasi lahutab vastupidises suunas liikuva energia.

Isotroopses kiirgusväljas neto energiatransporti ei toimu, seega Fλ = 0.
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Joonis 1.1.3. Kiirgusvälja energia määramine.

Nii intensiivsus kui kiirgusvoog iseloomustavat tähelt vastuvõetud kiirgust, kuid kumba

astronoomide fotomeetrid teleskoopide taga õieti mõõdavad? Vastus sõltub sellest, kas

teleskoop suudab kujutise erinevaid punkte eristada või mitte. Joonise (1.1.3) ülemine osa

näitab valgusallikat, mis on ühtlaselt kiirgav ja mille osad on teleskoobi poolt eristatud; nurk

θ, mille all me kujutist teleskoobis näeme, on suurem kui θmin - vähim nurk tähe kahe punkti

vahel, mida teleskoop suudab eristada. Sellisel juhul me saame mõõta intensiivsust - ener-

giahulka, mis läbib teleskoobi apertuurpindala ruuminurgas Ωmin. Näiteks on Päikese ketta

keskpunktist tuleva kiirguse intensiivsus lainepikkusel 5010 Å I5010 = 4.03 × 1014 erg s−1

cm−3 sr−1.

Kui me aga allikat lahutada ei suuda, st nurk θ on väiksem kui θmin, siis me peame

piirduma kiirgusvoo mõõtmisega. Sellisel juhul tähelt tulnud kiirgus dispergeerub täielikult

difraktsioonikettas ja kiirgus tuleb nagu kogu tähekettalt ja me ei saa eristada enam nurki,

mille all kiirgus tähelt lahkus. Nii et detektor integreerib kiirguse üle suundade ja me saamegi

nii kiirgusvoo.

Footonil energiaga E on moment p = E/c ja seega ta avaldab rõhku, ehk siis kiir-

gusrõhku.
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Joonis 1.1.4. Ruuminurgast dΩ tulnud footonite rõhk.

Kiirgusrõhu valemit saab tuletada samal viisil nagu gaasirõhkugi. Joonis (1.1.4) näitab

footonite peegeldumist nurga θ all ideaalselt peeglilt pindalaga dA ruuminurka dΩ. Kuna

langemisnurk ja peegeldumisnurk on võrdsed, siis ruuminurgad nii langevate kui peegelduvate

footonite juures on võrdsed. Nende momendi z-komponendi muutus sageduste vahemikus ja

ajavahemikus on järgmine

dpλdλ = [pλ,final − pλ,initial] dλ =
[
Eλ cos θ

c
−
(
−Eλ cos θ

c

)]
dλ =

2Eλ cos θ

c
dλ =

2
c
IλdλdtdA cos2 θdΩ.

(1.1.11)

Jagame dpλ nii dt kui dA-ga ning peame silmas Newtoni teist ja kolmandat seadust, näeme,

et −dpλ/dt-ga on jõud, millega footonid mõjutavad pindalat dA. Seega kiirgusrõhk on jõud

ühikpindalale, (dpλ/dt)/dA, mille põhjustavad footonid ruuminurgas dΩ. Integreerides üle

poolsfääri kõikide suundade järgi, saame

Prad,λdλ =
2
c

∫
hemisph

Iλdλ cos2 θdΩ =
2
c

∫ 2π

φ=0

∫ π/2

θ=0

Iλdλ cos2 θ sin θdθdφ. (1.1.12)

Täpselt samuti nagu gaasirõhk toimib kogu gaasiruumalas ja mitte ainult ruumala seintele,

avaldab footongaas rõhku igal pool kiirgusväljas. Eemaldame nüüd peegeldava pinnaühiku

dA ja asendame selle matemaatilise pindalaga, siis footonid ei peegeldu, vaid läbivad selle ta-

kistusteta. Seega isotroopse kiirgusvälja jaoks jaoks jääb kiirgusrõhu avaldis (1.1.12) samaks,
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Joonis 1.1.5. Päikese spekter (www.vicphysics.org/events/stav2005.html)

kui ainult jätame ära teguri 2, mis tekkis sinna momendi suuna muutusest peegeldumisel
vastupidiseks ja integreerime avaldist üle kogu sfääri

Prad,λdλ =
1
c

∫
sphere

Iλdλ cos2 θdΩ =
2
c

∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

Iλdλ cos2 θ sin θdθdφ

=
4π

3c
Iλdλ.

(1.1.13)

Tavaliselt muidugi kiirgusväli kaugeltki isotroopne pole. Ka sel juhul jääb valemi (1.1.13)
esimene rida kehtima, ainult kiirgusrõhk sõltub siis matemaatilise pinna dA orientatsioonist.

Kogu footonite poolt põhjustatud kiirgusrõhk on

Prad =
∫ ∞

0

Prad,λdλ. (1.1.14)

Sel juhul AMK jaoks saame

Prad =
4π

3c

∫ ∞

0

Bλdλ =
4σT 4

3c
=

1
3
aT 4 =

1
3
u. (1.1.15)

Seega AMK kiirgusrõhk on kolmandik kiirgusenergia tihedusest (võrdluseks, ideaalse üheaato-
milise gaasi rõhk on kaks kolmandikku selle energiatihedusest).

1.2. Täheaine läbipaistmatus

8



Tähed ei ole AMKd. Kõige selgemini näitab seda vast Päikese spekter joonisel (1.2.1).

Me näeme, et kiirgusenergia jaotus selles erineb oluliselt energia jaotusest AMK spektris, kuna

neeldumisjooned Päikese spektris eemaldavad efektiivselt energiat AMK kiirgusest. Eriti

tugevasti mõjutavad Päikese spektrit metallide neeldumisjooned spektri lühilainelises osas.

Seda efekti nimetatakse joonvarjutuseks (inglise keeles line blanketing).

Täheaine läbipaistmatuse uurimine nõuab meilt nende põhiliste tööriistade tundmist,

mille abil saaksime jõuda eesmärgile - arusaamisele, mis seda läbipaistmatust põhjustab.

Nendeks tööriistadeks on kõigepealt osakeste kiiruste jaotuse valem ehk Maxwell-

Boltzmanni valem

nvdv = n(
m

2πkT
)3/2e−mv2/2kT 4πv2dv, (1.2.1)

kus n on osakeste numbriline tihedus (osakeste arv ruumalaühiku kohta), m on osakese mass,

k on Boltzmanni konstant ja T on gaasi temperatuur kelvinites.
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Joonis 1.2.1. Maxwell-Boltzmanni jaotusfunktsioon, nv/n.

Joonisel (1.2.1) toodud Maxwell-Boltzmanni jaotus näitab, kui palju on suhteliselt osa-

kesi kiiruste vahemikus v ja v + dv. Maxwell-Boltzmanni jaotusest saame leida ka osakeste

kõige tõenäosema (most probable) kiiruse

vmp =

√
2kT

m
. (1.2.2)
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Jaotuse pika saba tõttu on ruutkeskmine kiirus suurem

vmp =

√
3kT

m
. (1.2.3)

Omavahelistel põrgetel kaotavad osakesed energiat ja saavad seda juurde, kujundades lõpuks
tasakaalulise jaotuse. On selge, et kuna suuremate kiirustega osakesi on vähe, siis tõenäosus
leida aatomeid kõrgematel energiatasemetel on väike.
Termodünaamilises tasakaalus oleva süsteemi jaoks kehtib Boltzmanni valem:

Nf

Ni
=

exp(−Ef/kT )
exp(−Ei/kT )

= exp(−(Ef − Ei)/kT ), (1.2.4)

kus Nf on osakeste arv lõppolekus (final), Ni on osakeste arv algolekus (initial), Ef ning Ei

on vastavalt süsteemi energiad lõpp- ja algolekus.
See valem on aga lihtsustatud, sest süsteemi energiaolekud võivad olla kõdunud ja me peame
iga energianivood eraldi arvestama. Selleks, et sellist situatsiooni ikkagi täpselt arvestada,
tuuakse sisse energiatasemete statistilised kaalud gi ja gf ja Boltzmanni valem omandab kuju

Nf

Ni
=

gf

gi

exp(−Ef/kT )
exp(−Ei/kT )

=
gf

gi
exp(−(Ef − Ei)/kT ), (1.2.5)

See valem on aluseks mingil kindlal energiatasemel olevate aatomite arvu leidmiseks, kui me
teame mingil teisel energiatasemel olevate aatomite arvu.
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Joonis 1.2.2. N2/(N1 + N2) Boltzmanni valemist vesiniku jaoks.
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Selleks, et saada aimu, kui kõrgeid temperatuure on vaja näiteks vesiniku aatomite vii-

miseks esimesse ergutatud seisundisse (n = 2), vaatame joonist (1.2.2).

Tundub kummaline, et nii kohutavalt kõrged temperatuurid on vajalikud suurema osa

vesiniku aatomite ergastamiseks energiatasemelt n = 2, samal ajal kui Balmeri jooned tähe

spektris omandavad maksimumi, kui tähe temperatuur on 9250 K. Selle asjaolu selgita-

miseks on vaja tõsisemat arutelu. Olgu χi energia, mis on vajalik elektroni eemaldamiseks

põhiseisundis olevast aatomist (aatomi ioniseerimiseks), viies aatomi ionisatsiooniastme i-st

i + 1-le. Näiteks on vesiniku aatomi viimiseks seisundist H I seisundisse H II vajalik energia

χI = 13.6 eV. Võib juhtuda, ja enamasti nii ongi, et aatom pole ei siirde alguses ega lõpus

põhiseisundis. Seepärast peame võtma mingi keskmise üle kõikide energiaseisundite. See

protseduur nõuab olekusummade arvutamist. Kui Ej on j-nda taseme energia ja gj selle

statistiline kaal, siis olekusumma defineeritakse järgmiselt

Z = g1 +
∞∑

j=2

gje
−(Ej−E1)/kT . (1.2.6)

Kuna aatomil on lõpmata palju energiaseisundeid, siis formaalselt võttes olekusumma hajub.

Tegelikult pole aatom kunagi ega kusagil üksi ja isoleeritud, vaid alati suuremas ansamblis,

seega ümbritseva ansambli interaktsioonide tõttu aatomi energianivoode arv on lõplik ja

olekusumma samuti.

Kui me kasutame olekusummasid Zi ja Zi+1 tähistamaks aatomit tema ionisatsiooni alg- ja

lõppseisundis, siis selliste aatomite suhtearv avaldub valemiga

Ni+1

Ni
=

2Zi+1

neZi
(
2πmekT

h2
)3/2 exp(−χi/kT ), (1.2.7)

mis kannab oma avastaja India astrofüüsiku Meghnad Saha nime. Paneme tähele, et kui

elektronide arvtihedus kasvab, siis kahaneb aatomite arv kõrgemates ionisatsiooniseisundites,

sest aatomid saavad kergemini rekombineeruda. Mõnikord kasutatakse elektronide arvtihe-

duse asemel elektronrõhku

Pe = nekT. (1.2.8)
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Joonis 1.2.3. NII/Ntotal vesiniku jaoks Saha valemist.

Jooniselt (1.2.3) me näeme, et kui me kõiki vesiniku aatomeid arvestame, ka ioniseeri-

tuid, siis on selge, miks Balmeri joonte maksimum T = 9250 K juures on. Temperatuuri

kasvades ioniseeritud vesiniku aatomite arv kasvab ja seetõttu ka Balmeri joonte intensiivsus

kahaneb.

Siinkohal tuleb öelda, et Saha kasutas oma valemi tuletamisel Boltzmanni valemit, kuid ra-

kendas seda seotud-vaba seisundite jaoks.

Loetletud kolm põhivalemit kehtivad vaid termodn̈aamilise tasakaalu korral, kuid ilmselgelt

pole täht termodünaamilises tasakaalus olev süsteem, sest ta kaotab pidevalt energiat, seda

pinnalt maailmaruumi kiirates.

Mida siis nüüd peale hakata?

Enne veel kui seda vastuolu hakkame lahendama, tuleb märkida, et astronoomid kasutavad

tähtedel toimuvate protsesside iseloomustamiseks ja ka tähtede klassifitseerimiseks mitmesu-

guseid temperatuure. Neist kõige tavalisem on vast efektiivne temperatuur, mida defi-

neeritakse kui sellise AMK temperatuuri, mis kiirgab sama palju energiat kui vaadeldav täht.

Lisaks sellele kasutavad astronoomid veel ergutustemperatuuri, mille defineerib Boltz-

manni valem (1.2.5);

ionisatsioonitemperatuuri, mille defineerib Saha valem (1.2.7);

kineetilist temperatuuri, mille defineerib Maxwell-Boltzmanni jaotus (1.2.1);

värvustemperatuuri, mille defineerib tähe pideva spektri sobitamine Plancki jaotusega.

12



Need temperatuurid oleksid kõik samad, kui gaas oleks suletud anumas termodünaami-

lises tasakaalus. Sel puhul anumas muidugi mingit energialevikut ei toimu. Täht aga selline

anum ei ole.

Kuidas sellisel juhul üldse täheatmosfääris toimuvaid protsesse kirjeldada? Sest kõik siia-

ni toodud valemid kehtivad vaid termodünaamilises tasakaalus oleva süsteemi jaoks. See

raskus ületatakse nii, et kui temperatuuri suured muutused toimuvad osakeste vaba tee

pikkusega võrreldes palju suurematel vahemaadel, siis öeldakse, et tegu on LOKAALSE

TERMODÜNAAMILISE TASAKAALUGA vastavas kihis.

Et saada pilti sellest, kui õigustatud niisugune eeldus on, vaatleme Päikese atmosfääri pin-

nakihti, kust footonid pääsevad välja. Seda kihti nimetatakse ammusest ajast fotosfääriks.

Vastavalt Harvard-Smithsonian Reference Catalog’ile muutub temperatuur selles atmosfääri

osas 5650 K kuni 5890 K 27.7 km pikkusel lõigul. Karakteristlik vahemaa, kus temperatuur

juba oluliselt muutub, nimetatakse ka temperatuuri kõrgusskaalaks ja see avaldub valemiga

HT =
T

| dT/dr | =
5770K

(5890K − 5650K)/(2.77 × 106cm)
= 6.66 × 107cm, (1.2.9)

kus me kasutasime T väärtuseks keskmist temperatuuri selles kihis.

Kuidas see temperatuuri kõrgusskaala 666 km suhtub mingi aatomi keskmisesse lennutee

pikkusese? Aine tihedus fotosfääri sellel tasemel on umbes ρ = 2.5× 10−7 g cm−3 ja aine ise

on põhiliselt neutraalne vesinik põhinivool. Siis on aatomite arv kuupsentimeetris

n =
ρ

mH
= 1.50 × 1017cm−3,

kus mH on vesiniku aatomi mass. Käsitledes aatomeid tahkete sfääridena põrkuvad kaks

aatomit, kui nende tsentrid mööduvad teineteisest lähemalt kui kaks Bohri raadiust ao.
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Joonis 1.2.4. Aatomi vaba tee pikkus l.

13



Joonisel (1.2.4) näeme, et aja t jooksul on aatom liikunud vt pikkusühikut ja ”pühkinud

puhtaks” ruumala V = π(2ao)2vt = σvt, kus σ = π(2ao)2 on aatomi põrkeristlõige. Selles

ruumalas on nV = nσvt aatomit, millega liikuv aatom on põrkunud. Seega keskmine vahemaa

kahe põrke vahel on

l =
vt

nσvt
=

1
nσ

. (1.2.10)

Vahemaa l on keskmine vaba tee pikkus põrgetel. Vesiniku aatomi jaoks

σ = π(2ao)2 = 3.52 × 10−16cm2.

Seega keskmine vaba tee pikkus antud situatsioonis on

l =
1

nσ
= 1.89 × 10−2cm.

Järelikult on keskmine vaba tee pikkus mitu miljardit korda väiksem kui temperatuuri

kõrgusskaala. Selle tulemusena on aatom praktiliselt konstantse temperatuuri tingimustes

põrgete vaheajal ja oletus lokaalselst termodünaamilisest tasakaalust peab paika.

Kuid nii pole see sugugi footonite puhul, sest nad ju pääsevad tähest välja. Footonite

vaba tee pikkusest arusaamiseks vaatleme nüüd paralleelse kiirtekimbu levimist mingis gaasis.

Iga protsessi, mis eemaldab footoneid sellest kimbust, nimetame me kiirguse absorptsiooniks

ja see protsess sisaldab nii hajumist kui tõelist neeldumist. Katsed on näidanud, et inten-

siivsuse muutus lainepikkusel λ teepikkusel ds ja gaasi tihedusel ρ on võrdeline intensiivsuse

endaga

dIλ = −κλρIλds, (1.2.11)

kus κλ on neeldumiskoefitsient ehk läbipaistmatus. See kirjeldab neelavate aatomite

ristlõiget footonite jaoks ja läbipaistmatuse dimensioon on cm2 g−1. Üldiselt on läbipaistmatus

funktsioon gaasi koostisest, tihedusest ja temperatuurist.

Puhta neeldumise puhul pole mingit võimalust, et footoneid kiirtekimpu juurde saaks ja

intensiivsus kahaneb eksponentsiaalselt, kahanedes tegur e korda karakteersel vahemaal

l = 1/(κλρ). Näiteks Päikese fotosfääris, kus tihedus on ρ = 2.5 × 10−7 g cm−3, on

läbipaistmatus lainepikkusel 5000 Å κ5000 = 0.264 cm2 g−1. Seega karakteerne vahemaa,

mida footon sellel lainepikkusel läbib enne neeldumist on

l = 1/(κ5000ρ) = 1.52 × 107 cm. (1.2.12)

Aga kuna Päikese fotosfääri nn temperatuuri kõrgusskaala, so vahemaa, mille jooksul tem-

peratuur oluliselt muutub, on 6.66 × 107 cm, siis fotosfääri footonid ei näe konstantset

temperatuuri ja seega Päikese fotosfääris LTE (local thermodynamic equilibrium - lokaalne
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termodünaamiline tasakaal) ei ole rangelt võttes kehtiv. Sellest hoolimata on LTE laialt ka-

sutatav fotosfääri mudelite rehkendamisel, kuid seda eeldust tuleb kasutada ettevaatlikult.

Defineerime nüüd optilise kauguse mõiste

dτλ = −κλρds, (1.2.13)

kus s on kaugus mööda footoni liikumisteed. Kui me seda kaugust mõõdame atmosfääri

välispinnast sissepoole mööda pinnanormaali, siis optilist kaugust nimetatakse optiliseks

sügavuseks. Kombineerides valemeid (6.1.1) ja (6.1.3), saame

Iλ = Iλ,0 exp(−τλ), (1.2.14)

kus Iλ,0 on kiirguse intensiivsus mingis algpunktis. Kui selles algpunktis on optiline sügavus

näiteks 1, siis kiirguse atmosfäärist lahkumisel on ta nõrgenenud e korda (atmosfääri pinna

optiline sügavus on loomulikult 0). Seega optiline sügavus füüsikalises mõttes on footoni vaba

tee pikkuste arv.

Kui mingis keskkonnas τλ � 1, siis öeldakse, et see keskkond on optiliselt paks ja kui τλ � 1,

siis see keskkond on optiliselt õhuke. Kuna optiline paksus sõltub lainepikkusest, siis keskkond

võib olla ühes lainepikkuses optiliselt paks ja teises optiliselt õhuke.

Üldiselt rääkides on täheaines neli läbipaistmatuse allikat:

1. Seotud-seotud siirded. Elektron aatomis või ioonis siirdub ühelt seotud tasemelt

teisele seotud tasemele, näiteks tasemelt kvantarvuga n = 1 tasemele kvantarvuga n = 5.

Seega on κλ,bb vastutav spektrijoonte tekkimise eest (bb - bound-bound ehk eesti keeles

seotud-seotud). Kui elektron tuleb kõrgemalt tasemelt alla samale tasemele, siis kiiratakse

elektron juhuslikus suunas ja tegu on hajumisega. Kui aga elektron tuleb alla mingile teisele

tasemele, siis algne footon on kaotatud ja tegu on tõelise neeldumisega. Tähtis kõrvalprodukt

on siin footoni energia degradeerumine, sest kui elektron tuleb oma algtasemele kahe või

rohkema siirdega, siis footoni algenergia on nagu pihustatud.

2. Seotud-vaba siirded. Selliseid siirdeid nimetatakse ka fotoionisatsiooniks ja need

toimuvad, kui footonil on küllaldaselt energiat aatomi ioniseerimiseks. Siirde tulemusena

tekkinud vaba elektron võib omada suvalist energiat, sest iga footon lainepikkusega λ ≤
hc/χn, kus χn on n-nda taseme ionisatsioonienergia, võib lüüa elektroni aatomist välja.

Seega siis κλ,bf (bound-free) on üks pideva spektri tekkimise eest vastutav tegur. N -ndal

energiatasemel oleva vesiniku aatomi fotoionisatsiooni ristlõige lainepikkusel λ on

σbf = 1.31 × 10−15 1
n5

(
λ

5000 Å
)3 cm2, (11.2.15)
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mis on võrreldav vesiniku aatomite põrgete ristlõikega.
Pöördprotsess - elektroni rekombineerumine - võib tekitada ühe footoni või rohkem, mis
tähendab jällegi footonite keskmise energia vähenemist.

3. Vaba-vaba siirded. See on hajumisprotsess, kus vaba elektron iooni läheduses nee-
lab footoni, niiviisi enda energiat suurendades. Selline protsess toimub pidevas lainepikkuste

vahemikus ja seega on κλ,ff (free-free) samuti pideva spektri eest vastutav tegur. Võib juh-
tuda ka nii, et elektron ioonist möödudes kaotab energiat footoni kiirgamise kaudu seeläbi oma
liikumiskiirust vähendades. Niisugust vaba-vaba kiirgusprotsessi nimetatakse pidurduskiir-
guseks ehk üldlevinud saksakeelse terminiga ”Bremsstrahlung”.

4. Hajumine vabadel elektronidel ehk Thomsoni hajumine. Elektron on pisike ja
märklauana kaunis vilets. Thomsoni hajumise ristlõige on sama kõikide lainepikkuste jaoks

σT =
8π

3
(

e2

mec2
)2 = 6.65 × 10−25 cm2. (1.2.16)

See on umbes kaks miljardit korda väiksem kui tüüpiline vesiniku fotoionisatsiooni ristlõige.
Seega on Thomsoni hajumine efektiivne vaid kuumade tähtede atmosfäärides ja kõikide
tähtede seesmuses. Seal on kogu aine praktiliselt ioniseeritud, vabu elektrone on palju ja
Thomsoni hajumine on peamine läbipaistmatuse tekitaja.

Nõrgalt tuumaga seotud elektron (näiteks kõrgetel energiatasemetel) võib samuti
footonit hajutada. Sellist protsessi kutsutakse Comptoni hajumiseks kui footoni lainepikkus
on aatomi lineaarmõõdetest palju väiksem, ja Rayleigh hajumiseks, kui footoni lainepikkus
on aatomi lineaarmõõdetest palju suurem. Comptoni hajumise ristlõige on väga väike, seega
pannakse Comptoni hajumine tavaliselt ühte patta koos Thomsoni hajumisega. Rayleigh
hajumise ristlõige on väiksem kui Thomsoni hajumise ristlõige ja võrdeline teguriga 1/λ4,
seega väheneb footoni lainepikkuse suurenemisega. Tavaliste tähtede atmosfääris Rayleigh
hajumist eiratakse, kuid see muutub tähtsaks ülihiidude ulatuslikes atmosfäärides. Rayleigh
hajumine väikestel interstellaarsetel osakestel põhjustab tähevalguse punanemise.
Enamiku tähtede atmosfäärides põhjustab läbipaistmatuse pidevas spektris iooni H− foto-
ionisatsioon. Selle kehvasti koos seisva asjanduse - kaks elektroni tiirlemas ühe prootoni
ümber - ionisatsioonienergia on vaid χ = 0.754 eV. See tähendab, et iga footon väiksema kui

λ ≤ hc

χ
=

12400 eV Å

0.754 eV
= 16400 Å (1.2.17)

lainepikkusega võib elektroni iooni küljest rebida. Seega on H− tähtis kontiinumi läbipaist-
matuse allikas spektri keskmises infrapunases alas ja kõikidel lühematel lainepikkustel. Kui
aga temperatuur on kõrge, nagu näiteks B ja A spektriklassides, siis kaotab H− oma tähtsuse
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ja seal on kontiinumi läbipaistmatuse allikas vesiniku fotoionisatsioon ning vabadel elektron-
idel hajumine. O spektriklassi tähtedel on elektronidel hajumine aina tähtsam ja lisandub ka
He fotoionisatsioon.
Molekulid jäävad ellu jahedamates täheatmosfäärides ja põhjustavad läbipaistmatust seotud-
seotud ja seotud-vaba siiretega. Tohutu hulk molekulaarseid neeldumisjooni takistavad efek-
tiivselt footonite voogu. Molekule lahutab aatomiteks protsess, mida nimetatakse fotodissot-
siatsiooniks. See mängib olulist rolli planeetide atmosfäärides.
Totaalne läbipaistmatus on kõikide nende allikate läbipaistmatuste summa

κλ = κλ,bb + κλ,bf + κλ,ff + κes. (1.2.18)

(”es” tähendab ”electron scattering”). Sageli on kasulik opereerida läbipaistmatusega, mis on
üle lainepikkuste keskmistatud. Keskmistamise meetodeid on palju, näiteks tähe siseehituse
kirjeldamiseks kasutatakse Rosselandi keskmist (joonis 1.2.5). Kasutusel on ka Chandra-
sekhari keskmine ja Plancki keskmine. Rosselandi keskmise kirjeldamiseks puudub lihtne
valem, kuid keskmistatud seotud-vaba ja vaba-vaba läbipaistmatuse kohta on ligikaudsed
valemid olemas

κbf = 4.34 × 1025 gb

t
Z(1 + X)

ρ

T 3.5
cm2 g−1, (1.2.19)

κff = 3.68 × 1022gff (1 − Z)(1 + X)
ρ

T 3.5
cm2 g−1, (1.2.20)

kus ρ on tihedus, T on temperatuur, X ja Z on vesiniku ja metallide suhtelised osakaalud
(massi järgi).

Gaunti faktorid gbf ja gff on kvantmehaanilised parandused, mis on suurusjärgus üks
nähtavas ja ultravioletses piirkonnas. Täiendav parandustegur t kannab nime giljotiintegur ja
see kirjeldab aatomi poolt põhjustatud läbipaistmatuse kadumist aatomi ionisatsioonil. Selle
teguri tüüpilised väärtused on ühe ja saja vahel.
Nagu me paneme tähele, on mõlemas valemis läbipaistmatuse sõltuvus temperatuurist aval-
datav seosega κ = κ0ρ/T 3.5, kus κ0 on konstant. Sellise seose avastas hollandlane H.A.
Kramers juba 1923. aastal. Mistahes seda tüüpi läbipaistmatust nimetatakse Kramersi
läbipaistmatuse seaduseks.
Thomsoni hajumise keskmistatud ristlõige avaldub lihtsa valemiga

κes = 0.2(1 + X) cm2 g−1. (1.2.21)

Joonisel (1.2.5) on toodud Rosselandi meetodil keskmistatud läbipaistmatus. Kõigepealt
me näeme, et läbipaistmatus kasvab tiheduse kasvuga. Alustades joonise vasakust poolest
paneme tähele, kui järsku kasvab läbipaistmatus temperatuuri kasvuga - see peegeldab
vesiniku ja heeliumi ioniseerimisel tekkivate vabade elektronide arvtiheduse kasvu. Pärast
maksimumi läbipaistmatus väheneb Kramersi seaduse kohaselt, see on tingitud seotud-vaba
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ja vaba-vaba siiretega. Heeliumi teistkordsest ioniseerimisest tekib joonisele kerge kühm.

Lõpuks jõuab joonis platoole, mida kirjeldab temperatuurist ja tihedusest sõltumatu Thom-

soni hajutamise keskmine läbipaistmatus.

Joonis 1.2.5. Rosselandi keskmine läbipaistmatus. Kõverad on tähistatud

tiheduse järgi (log ρ ühikutes g cm−3). (Andmed Rogersi ja Iglesiase artiklist,

Ap.J. Suppl., 79, 507, 1992.)

1.3. Spektrijoonte struktuur

Spektrijoone kuju annab meile väärtuslikku informatsiooni selle keskkonna kohta, kus

see spektrijoon tekkis. Joonis (1.3.1) esitab kiirgusvoogu Fλ tüüpilises neeldumisjoones funkt-

sioonina lainepikkusest. Sellel joonisel on Fλ esitatud suhtena Fλ/Fc, kus Fc on väljaspool

spektrijoont oleva kontiinumi kiirgusvoog. Joone keskel on lainepikkus λ0 ja seal on ka joone

tuum ja tuumast kahele poole jäävad spektrijoone tiivad. Individuaalsed jooned võivad olla

kitsad või laiad, madalad või sügavad. Suurus (Fc − Fλ)/Fc on joone sügavus. Spektrijoone

tugevust mõõdab tema ekvivalentlaius - hall kast joonisel. Spektrijoone ekvivalentlaius defi-

neeritakse valemiga
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Joonis 1.3.1. Tüüpilise neeldumisjoone kuju

W =
∫

Fc − Fλ

Fc
dλ, (1.3.1)

kus integraal võetakse üle kogu spektrijoone muutumise piirkonna. Nähtavas spektris on

tüüpilise spektrijoone ekvivalentlaius suurusjärgus 0.1 Å. Teine spektrijoone laiuse mõõt on

nn poolmaksimumi täislaius (full width at half-maximum - FWHM), mis on spektrijoone

laius, kus (Fc − Fλ)/Fc = 1/2 ja seda tähistatakse (Δλ)1/2.

Joonisel (6.2.1) toodud spektrijoon on tekkinud optiliselt õhukeses keskkonnas, sest selle

joone üheski piirkonnas pole kiirgusvoog täielikult blokeeritud. Täheaine läbipaistmatus on

suurim joone keskel ja see tähendab seda, et kiirgus selles joone piirkonnas on väljunud tähe

atmosfääri kõige pinnalähedasematest ja seega ka jahedamatest kihtidest. Joone tiibades on

täheaine läbipaistmatus väiksem ja seal on kiirgusvoog väljunud sügavamatest ning kuume-

matest kihtidest.

Kolm põhilist füüsikalist protsessi vastutavad spektrijoone laienemise eest:

1. Loomulik laienemine. Spektrijooned ei saa olla lõpmata kitsad, isegi mitte liikumatute

aatomite puhul, sest vastavalt Heisenbergi määramatuse printsiibile ei ole aeg ja energia kor-

raga täpselt määratavad. Seega on aatomi energianivood seda ähmasemad, mida lühemat

aega elektron sellel nivool viibib. Täpne rehkendus näitab, et joone FWHM on loomuliku

laienemise puhul

(Δλ)1/2 =
λ2

πc

1
Δt0

, (1.3.2)
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kus Δt0 on keskmine ooteaeg sellel tasemel siirde toimumiseks. Tüüpiliselt on (Δλ)1/2 �
2.4 × 10−4 Å.

2. Doppleri laienemine. Termilises tasakaalus liiguvad gaasiaatomid nii, et kiiruste

jaotus allub Maxwell- Boltzmanni jaotusele (5.1.1), kusjuures kõige tõenäosem kiirus on

vmp =
√

2kT/m. Kiiratud või neelatud footonid on selle liikumise tõttu Doppleri nihkes,

mida kirjeldab valem

Δλ/λ = ±vr/c. (1.3.3)

Seega Doppleri laienemise tõttu on spektrijoone laius

Δλ =
2λ

c

√
2kT

m
. (1.3.4)

Päris põhjalik analüüs annab Doppleri laienemise puhul FWHMile väärtuseks

(Δλ)1/2 =
2λ

c

√
2kT ln 2

m
. (1.3.5)

Kuigi joone profiil Doppleri laienemise puhul on märksa suurem kui loomuliku laienemise

puhul poole maksimumi kohal, joone sügavus kahaneb Doppleri laienemise puhul ekspo-

nentsiaalselt kui lainepikkus kasvab joone tsentrist arvates - seega hoopis kiiremini kui

loomuliku laienemise puhul. See kiire langus on tingitud Maxwell-Boltzmanni jaotuse pikast

kõrgekiiruselisest sabast.

Kuna tähe atmosfääris aine ei püsi paigal, vaid liigub turbulentselt suurte massidena, siis

valemis (6.2.4) tuleb seda arvestada. Tulemuseks saame

(Δλ)1/2 =
2λ

c

√
(
2kT

m
+ v2

turb) ln 2, (1.3.6)

kus vturb on kõige tõenäosem turbulentsikiirus. Turbulentsi mõju spektrijoontele on kõige

suurem hiidude ja ülihiidude spektrites.

Teised Doppleri laienemise allikad on näiteks tähe pöörlemine ja pulsatsioon.

3. Laienemine rõhu (ja põrgete) mõjul. Aatomite asustatust võib mõjutada põrge

neutraalse aatomi või lähedalt mööduva iooni elektrivälja mõjul. Inviduaalsete põrgete mõjul

toimub spektrijoonte põrkeline laienemine ning suure hulga lähedalt mööduvate ioonide elekt-

riväljade statistilisel mõjul toimub spektrijoonte laienemine rõhu tõttu. Mõlemal juhul see

mõju sõltub keskmisest ajast põrgete vahel.

Rõhu mõjul laienenud spektrijoonte kuju täpne rehkendamine on väga keeruline, sest

joone laiendamisest võtab osa erinevate elementide aatomid ja ioonid, samuti vabad elekt-

ronid. Joone üldine kuju on siiski enam-vähem samasugune kui loomuliku laienemise puhul.
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Mõnikord nimetatakse loomuliku laienemise ja rõhu mõjul laienenud joone profiili sumbuvus-

profiiliks. Nii loomuliku kui rõhu mõjul laienenud joonte FWHMd on võrreldavad, kuigi rõhu

mõjul tekkinud profiilid võivad mõnikord enam kui suurusjärgu korda laiemad olla.

Ligikaudne valem mingi kindla elemendi aatomite poolt tekitatud rõhu mõjul laienenud joone

laiuse määramiseks on järgmine

Δλ ∼ λ2

c

nσ

π

√
2kT

m
, (1.3.7)

kus m on aatomi mass, σ on põrke ristlõige ja n on aatomite arvtihedus.

Nüüd võime öelda, et me oleme selgitanud Morgan-Keenani spektriklassifikatsioonis hele-

dusklasside füüsikalise tagapõhja. Heledate hiidude ja ülihiidude kitsamad spektrijooned on

tingitud väiksemast osakeste arvtihedusest nende ulatuslikes atmosfäärides. Põhijada tähtede

spektrijooned on laiemad, sest nende atmosfäärides on osakeste arvtihedus palju suurem ja

seega põrkeid toimub palju rohkem.

Spektrijoone profiil, mis on kujunenud nii loomuliku laienemise kui põrgete tõttu, kannab

nime Voigti profiil. Joone tsentraalses osas domineerib Doppleri profiil, kuna tiibades on

loomuliku laienemise mõju. Voigti profiil avaldub Lorentzi profiili ja Doppleri profiili sidu-

mina

H(a, u) =
a

π

∫ ∞

−∞

exp−y2dy

a2 + (u − y)2
, (1.3.8)

kus a on nn põrkeparameeter.

(Joonisel (1.3.2) iseloomustab põrkeparameeter põrgete osatähtsust, mida suurem see on, seda

rohkem põrkeid toimub ja seda laiem on spektrijoon). Lihtsaim mudel tähespektri joonte

arvutamiseks eeldab, et pideva spektri tekitab tähe fotosfäär ja sellest kõrgemal asuvad kihid

neelavad footoneid igale elemendile iseloomulikes kohtades. Seejuures tuleb arvesse võtta aine

temperatuuri ja tihedust joonte tekkekohas. Joonte rehkendamine sõltub mitte ainult joont

tekitava elemendi hulgast vaid ka kvantmehaanilisi detaile selle kohta, kuidas just aatom

footoneid neelab.
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Joonis 1.3.2. Voigti funktsioon erinevate põrkeparameetrite korral.

Kõige ülemisest kõverast alustades a=1.0; 0.1; 0.01; 0.001 ja 0.0001.

H0 on Voigti funktsiooni väärtus spektrijoone tsentris, kus x = 0.

Olgu N mingi meid huvitava elemendi aatomite arv suvalise ühikpindala kohal fo-

tosfääris. Seda arvu N kutsutakse siis sambatiheduseks ja selle mõõtühik on cm−2. Sell-

eks et leida neelavate aatomite arvu Na, me peame teadma temperatuuri ja tihedust selles

sambas, neid saab leida Boltzmanni ja Saha valemite abil. Kui me teoreetilise joone profi-

ili oleme leidnud, siis võrdleme seda vaadelduga, et leida Na. Seda ülesannet komplitseerib

asjaolu, et siirded aatomis pole mitte kõik võrdse tõenäosusega, näiteks vesiniku aatom en-

ergiatasemel n = 2 neelab viis korda suurema tõenäosusega Hα footoni ja siirdub tasemele

n = 3 kui ta neelab footoni Hβ ja siirdub tasemele n = 4. Suhtelisi tõenäosusi siirdeks

mingilt energiatasemelt teisele kirjeldab ostsillaatoritugevus f . Näiteks on vesiniku Hα siirde

ostsillaatoritugevus f = 0.637 ja Hβ siirdel f = 0.119. Ostsillaatoritugevusi saab rehkendada

teoreetiliselt või mõõta laboris eksperimentaalselt. Ostsillaatoritugevuse teadmine aitab arvu-

tada mingi elemendi sambatihedust täheatmosfääris.

Väga oluline tööriist astrofüüsikute jaoks on nn kasvukõver, mis näitab, kui palju vastava

elemendi aatomeid spektrijoone kujunemisest osa võtsid.
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Joonis 1.3.3. Kasvukõver Milne-Eddingtoni täheatmosfäärimudelis.

Kõige vasakpoolsemast kõverast alustades a=0.1; 0.01; 0.001; 0.0001 ja 0.00001.

Joonisel (1.3.3) on üks selline kasvukõver Milne-Eddingtoni täheatmosfäärimudeli jaoks

toodud (ME-mudel: oletatakse, et hajumis- ja neeldumiskoefitsiendi suhe on spektrijoone

tekkimise piirkonnas konstantne). Abstsiss log β0 kirjeldab tegelikult neelavate aatomite arvu

Na, millest astrofüüsikud väga huvitatud on. Tavaliselt koosneb kasvukõver kolmest erinevast

piirkonnast. Kõvera alguses on kasvukõver lineaarne Na suhtes, st joone tugevus on võrdeline

neelavate aatomite arvuga, kui see arv pole suur. Sellisel juhul annab joone kujunemisse kõige

suurema panuse Doppleri tuum, tiivad on esialgu läbipaistvad. Neelavate aatomite arvu
kasvuga muutub spektrijoone tuum läbipaistmatuks ja kõik footonid, mis saavad tuumas

neelduda, on juba neelatud. Tegu on küllastatud ekvivalentlaiusega ja kasvukõver kasvab

kui
√

log Na. Kui aga neelavate aatomite arv edasi suureneb, siis algab läbipaistmatuse kasv
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joone tiibades ja joone ekvivalentlaius hakkab uuesti suurenema, seekord seaduse
√

Na alusel.

Kasutades kasvukõverat ja mõõdetud ekvivalentlaiust saame leida neelavate aatomite arvu

Na. Seejärel Boltzmanni ja Saha valemeid kasutades saame vastava elemendi aatomite

koguarvu. Et vähendada vigu, mis võivad tekkida vaid ühe spektrijoone kasutamisel, on

kasulik kanda mitmete spektrijoonte ekvivalentlaiused kasvukõvera graafikule. Seda saab

teha nii, et abstsissteljele kanname suuruse log
[
fNa(λ/5000 Å)

]
ja ordinaatteljele suuruse

log W/λ. Selline lähenemine võimaldab leida üldistatud kasvukõvera, mida saab kasutada

mitmete samalt energiatasemelt lähtunud spektrijoonte puhul.

Seega saab neelavate aatomite arvu leida, kui me võrdleme samalt kvanttasemelt lähtunud

neeldumisjoonte ekvivalentlaiusi mingi teoreetilise mudeli järgi saadud kasvukõveraga. Tege-

likult saame me seda meetodit kasutada isegi siis, kui spektrijooned ei teki samalt kvant-

tasemelt lähtunud siiretest. Siis tuleb vaid Boltzmanni valemit kasutades taandada need

asustused ühele tasemele.

Kõige võimsam relv täheatmosfääride ehituse ja keemilise koostise tundmaõppimiseks on at-

mosfäärimudelite koostamine. Selleks tuleb meil koos lahendada hüdrostaatilise tasakaalu

võrrand, aine oleku võrrand, statistilise tasakaalu võrrandid ja kiirgus- ning konvektiivse en-

ergia leviku võrrandid. Lisada tuleb veel täheaine läbipaistmatuse tohutusuured kataloogid.

Nii saame me teada, kuidas temperatuur, gaasirõhk, tihedus ja keemiline koostis muutuvad

sügavusega. Kui siis mudel ja vaatlused annavad omavahel hea kooskõla, siis võivad astronoo-

mid öelda, et me oleme ammendanud selle informatsiooni, mille valgus on tähtedelt meieni

toimetanud.

Selle peatüki lõpetuseks toome Päikese fotosfääri keemilise koostise tabeli.

Tabel 1.1 Päikese keemiline koostis

Element Aatomi Suhtelise sisalduse Samba-
number logaritm tihedus

Vesinik 1 12.00 1.1
Heelium 2 10.99 4.3 × 10−1

Hapnik 8 8.93 1.5 × 10−2

Süsinik 6 8.60 5.3 × 10−3

Neoon 10 8.09 2.7 × 10−3

Lämmastik 7 8.00 1.5 × 10−3

Raud 26 7.67 2.9 × 10−3

Magneesium 12 7.58 1.0 × 10−3

Räni 14 7.55 1.1 × 10−3

Väävel 16 7.21 5.7 × 10−4
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Selles tabelis on elemendi suhteline sisaldus määratud järgmise valemi alusel

log(Nelement/NH) + 12

ja sambatihedus baseerub suurusel 1.1 g cm−2 vesiniku jaoks.
Tabelist näeme, et vesinik ja heelium on Päikese atmosfääris kõige rohkem esindatud,
järgnevad hapnik, süsinik ja lämmastik. Need suurused on väga heas kooskõlas meteorii-
tidest leitud elementide sisaldustega, mis andis astronoomidele kindlustunde oma rehken-
duste õigsuses. See universumi põhiliste ehituskivide teadmine varustab meid vaatluslike
võrdlusandmetega ja paneb kitsendusi mõnedele kõige fundamentaalsematele teooriatele ast-
ronoomias, nagu seda on tähtede evolutsioonil toimuv kergete elementide nukleosüntees, ras-
kete elementide tootmine supernoovades ja lõpuks Suur Pauk, millest kõik alguse sai.

1.4. Kiirguslevi

Kuna selgel ööl tähed taevas säravad, järelikult kiirgusenergia peab liikuma läbi tähe
kihtide niikaua kuni saab tähest välja.
Käsitleme seda kiiguse levimist veidi lähemalt. Iga protsessi, mis lisab footoneid kiirtekim-
bule, nimetame me emissiooniks või kiirgamiseks. Seega sisaldab kiirgamine nii footonite
hajumist kiirtekimpu kui ka tõelist emissiooni, so footonite kiirgamist, kui elektron liigub
aatomis või ioonis kõrgematelt energianivoodelt madalamatele. Iga punktis 1.2 loetletud
protsessidest omab pöördprotsessi: seotud-seotud ja vaba-seotud üleminekud, vaba-vaba
emissioon (bremsstrahlung), ja elektronidel hajumine. Neeldumise ja kiirgumise protsessid
takistavad footonite vaba liikumist täheaines, suunates neid teise suunda ja ümber jagades
nende energiat. Seega ei saa tähes olla kindlat suunatud footonite voogu pinna poole.

Kui footonid liiguvad pinna poole, siis liiguvad nad mööda “juhusliku ekslemise” rada.
Joonis (1.4.1) näitab, et footon liigub netovahemaa d pärast suurt arvu N juhuslikult suu-
natud võrdse pikkusega samme:

  �
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Joonis 1.4.1. Nihkumine juhuslikul ekslemisel.
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d = l1 + l2 + l3 + l4 + ... + lN . (1.4.1)

Korrutades vektorit d skalaarselt iseendaga, saame

d · d = l1 · l1 + l2 · l2 + l3 · l3 + l4 · l4 + ... + lN · lN . (1.4.2)

või
d2 = Nl2 + l2 [cos θ12 + cos θ13 + ... + cos θ1N

+cos θ21 + cos θ23 + ... + cos θ2N

+... + cos θN1 + cos θN2 + ... + cos θN(N−1)

]
,

(1.4.3)

kus θij on nurk vektorite li ja lj vahel. Suure hulga juhuslike sammude puhul läheneb kõikide
koosinuste summa nullile ja tulemusena me saame seose sammude hulga, ühe sammu pikkuse
ja nihke suuruse vahel

d = l
√

N. (1.4.4)

Seega on energia liikumine läbi tähe väga ebaefektiivne - 100 sammu vahemaa 10l läbimiseks,
miljon sammu vahemaa 1000l läbimiseks. Kuna rusikareeglikohaselt on kihi optiline paksus
footoni vabade teede arv, siis valemi (1.4.4) kohaselt kaugus pinnani on d = τλ

√
N . Seega

siis keskmine sammude arv footonil pinnani jõudmiseks on

N = τ2
λ , (1.4.5)

kui τλ >> 1.Nagu võiks arvata, suudab footon pinna kaudu lahkuda, kui τλ ≈ 1. Põhjalikum
analüüs näitab siiski, et keskmine optiline paksus, kust footon lainepikkusega λ lahkuda
suudab, on τλ = 2/3. Vaadates tähte mistahes nurga all, me alati vaatame optilise sügavuseni
τλ = 2/3, kui optilist sügavust mõõta mööda vaatekiirt. Tegelikult nii defineeritakse ka
fotosfääri - see on kiht optilise paksusega τλ ≈ 2/3 tähe pidevas spektris.

See, et vaatleja, kes vaatleb vertikaalselt alla tähe atmosfääri sisse, näeb footoneid ki-
hist optilise sügavusega τλ ≈ 2/3, aitab palju kaasa spektrijoone kujunemisest arusaamisele.
Tuletades meelde optiliose sügavuse definitsiooni

τλ =
∫ s

0

κλρds,

me näeme, et kui läbipaistmatus mingil lainepikkusel kasvab, siis tegelik kaugus mööda
vaatekiirt kuni τλ = 2/3 kahaneb selle lainepikkuse jaoks. Nendel lainepikkustel, kus
läbipaistmatus on suur, ei saa näha kuigi sügavale atmosfääri sisse. Tulemusena kiirguse in-
tensiivsus kihis τλ ≈ 2/3 kahaneb kõige rohkem nende lainepikkuste jaoks, kus läbipaistmatus
on suurim, seega tekitades selles lainepikkuste vahemikus neeldumisjoone. Seega peab tem-
peratuur väljapoole kahanema, et neeldumisjooned tekiksid.
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Joonis 1.4.2. Äärele tumenemine.

Teine järeldus, mida me saame teha vaatlemisest optilisele sügavusele 2/3, on illustree-

ritud joonisel (1.4.2). Me näeme, et nurga θ = 0 all Päikese kettale vaadates näeme palju

sügavamale, kus temperatuur on kõrgem, kui vaadates nurga θ = π/2 all. Selle nurga all me

ei näe nii sügavale, mistõttu fikseerime vaid jahedamast piirkonnast tulnud väiksema inten-

siivsusega kiirguse. Ja nii paistabki Päike äärtelt palju tumedamana, kui ketta keskpunktis.

Pidades silmas, et footoni teekond pinnale on nii raske, on imekspandav, et footon, mis

tähe tsentri lähedal võimsates tuumareaktsioonides sünnib, üldse pinnale jõuab. Kuid kuna

temperatuur kahaneb pinna suunas, siis kiirgusrõhk samuti kahaneb pinna suunas ja järelikult

footonitel on pinna suunas kergem liikuda.

Edasi me vaatlemegi veidi täpsemalt footonite difusiooni läbi tähe atmosfääri. Liikugu

kiirtekimp lainepikkusega λ läbi gaasi (nagu eespool nägime, on ”kiirtekimp” väga julge

mõiste!)

Intensiivsuse muutus dIλ on võrdeline kiiresuunalise teepikkusega ds ja gaasi tihedusega

ρ. Puhta emissiooni puhul

dIλ = jλρds, (1.4.6)

kus jλ on gaasi emissioonikoefitsient. Emissioonikoefitsient, mille dimensioon on cm s−3

sr−1, sõltub kiirguse lainepikkusest.

Kui kiirtekimp liigub läbi gaasi, siis kiirguse intensiivsus muutub footonite lisandumisel

kimpu ja nende kadumisel neeldumise tõttu. Kombineerides valemid (1.2.11) ja (1.4.6), saame

dIλ = −κλρIλds + jλρds. (1.4.7)
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Nii tähe atmosfääris kui sisemuses võistlevad kaks protsessi - neeldumine ja kiirgumine. Neel-
dumise ja kiirgumise koefitsiendid määravad selle, kui kiiresti intensiivsus muutub. Tuues
sisse kiirgus- ja neeldumiskoefitsiendi suhte, jagame võrrandi (1.4.7) avaldisega −κλρds:

− 1
κλρ

dIλ

ds
= Iλ − jλ

κλ
. (1.4.8)

Kiirguskoefitsiendi suhet neeldumiskoefitsienti nimetatakse allikfunktsiooniks, Sλ ≡ jλ/κλ.
Allikfunktsiooni dimensioon on sama mis intensiivsusel , erg s−1 cm−3 sr−1. Me saame
võrrandi (1.4.8) kirjutada kujus

− 1
κλρ

dIλ

ds
= Iλ − Sλ. (1.4.9)

See on kiirguslevi võrrand, mis kujus (1.4.9) kehtib vaid ajas mitte muutuva kiirgusvälja
jaoks.
Kui kiirguse intensiivsus ei muutu, siis Iλ = sλ. Kui kiirguse intensiivsus on suurem kui allik-
funktsioon, siis intensiivsuse tuletis on negatiivne ja kiirguse intensiivsus väheneb kaugusega.
Ja vastupidi, kui kiirguse intensiivsus on väiksem kui allikfunktsioon, siis intensiivsus kasvab
teepikkusega. See on vaid footonite tendentsi matemaatiline väljendus - kiirguse intensiivsus
tahab võtta allikfunktsiooni lokaalset väärtust.
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Joonis 1.4.3. Kiirguse intensiivsuse muutumine gaasikihi läbimisel.

Allikfunktsiooni AMK kiirguse puhul saab leida vaadeldes optiliselt paksu gaasi mingis
ruumalas temperatuuriga T . Nii gaasi osakesed kui ka footonid peavad olema seal ter-
modünaamilises tasakaalus - iga protsess on tasakaalustatud pör̈dprotsessiga. Kiirguse in-
tensiivsust kirjeldab Plancki funktsioon, Iλ = Bλ. Kuna intensiivsus on sama igal pool selles
ruumalas, siis dIλ/ds = 0 ja seega Iλ = Sλ. Niisiis, termodünaamilise tasakaalu korral on
kiirguse intensiivsus võrdne allikfunktsiooniga.

Nagu juba mitu korda mainitud, pole täht termodünaamilises tasakaalus, kuna ta kiir-
gab energiat väljapoole. Sügaval tähe atmosfääri sees (τλ >> 1) peab juhuslikult ekslev
footon tegema vähemalt τ2

λ sammu pinnani jõudmiseks, niiviisi üle elades suure hulga ha-
jumisi. Sellistel sügavustel aga, kus footoni vaba tee pikkus on väike võrreldes tempera-
tuuri kõrgusskaalaga, on peaaegu konstantse temperatuuriga ala. Tingimused lokaalseks
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termodünaamiliseks tasakaaluks (LTE) on täidetud ja Sλ = Bλ. Seega võime öelda, et LTE
eelduseks on tingimuse Sλ = Bλ täidetus. Kuid isegi LTE puhul ei tarvitse olla täidetud
tingimus Iλ = Bλ. See võib olla täidetud siis, kui τλ >> 1.

Vaatleme üht lihtsat kiirguslevi probleemi. Langegu kiirtekimp algintensiivsusega Iλ,o

gaasikihile kui s = 0. Olgu gaasil kihis konstantne tihedus, konstantne läbipaistmatus κλ ja
konstantne allikfunktsioon (mis on muidugi tohutu lihtsustus). Siis saab näidata võrrandit
(1.4.9) lahendades, et

Iλ(s) = Iλ,o exp(−κλρs) + Sλ [1 − exp(−κλρs)] . (1.4.10)

Joonisel (1.4.3) näeme, kuidas juhul kui Sλ = 2Iλ,o kiirguse intensiivsus muutub optilise
sügavusega.

Kui astronoomid tahavad teada, millistest elementidest koosneb tähe atmosfäär, kui
palju neid elemente on, milline on seal valitsev temperatuur ja teised füüsikalised parameetrid,
milline on tähe evolutsioon, siis peame me oskama lahendada kiirguslevi võrrandit (1.4.9).
Kirjutame selle üles teisiti, kasutades optilise sügavuse definitsiooni (1.2.13)

dIλ

dτλ
= Iλ − Sλ. (1.4.11)

Kahjuks on aga nii teepikkus s kui ka optiline sügavus mõõdetud mööda kiirt, mitte aga
mööda z-koordinaati. Sobiva asenduse leidmiseks me toome sisse mitu standardlähendust.
Esiteks, tavaliste tähtede atmosfääride paksused on palju väiksemad nende raadiustest, seega
võime tähe atmosfääri vaadelda kui tasaparalleelset kihti.
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Joonis 1.4.4. Tasaparalleelne tähe atmosfäär.

Nagu näha jooniselt (1.4.4), suuname z-telje mööda pinnanormaali ja olgu z = 0 tasa-
paralleelse atmosfääri pinnal.
Defineerime vertikaalse optilise sügavuse

τλ,v =
∫ 0

z

κλρdz. (1.4.12)
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Jooniselt (1.4.4) näeme ka, et
τλ =

τλ,v

cos θ
= τλ,v sec θ. (1.4.13)

Vertikaalne optiline sügavus on tõeline vertikaalne koordinaat, analoogiliselt koordinaadile z,
mis kasvab z-le vastupidises suunas. Selle väärtus ei sõltu kiirtekimpu levimise suunast ja
seega saab seda kasutada kiirguslevi võrrandis

cos θ
dIλ

dτλ,v
= Iλ − Sλ. (1.4.14)

Vertikaalne optiline sügavus on lainepikkuse funktsioon ja seetõttu väga tülikas. Tavaliselt see
asendatakse lainepikkusest sõltumatu läbipaistmatuse kaudu, enamasti Rosselandi keskmise
abil. Sellist tähe atmosfääri, kus läbipaistmatus lainepikkusest ei sõltu, nimetatakse halliks

atmosfääriks. See oletus on päris hea, kui põhilise läbipaistmatuse annab H− ioon, sest
selle iooni poolt põhjustatud läbipaistmatus sõltub vähe lainepikkusest. Halli atmosfääri
jaoks saame siis kiirguslevi võrrandi lähendi

cos θ
dIλ

dτv
= I − S, (1.4.15)

kus
I =

∫ ∞

0

Iλdλ ja S =
∫ ∞

0

Sλdλ.

(Edaspidi me jätame indeksi v lihtsalt ära.) Selle võrrandi abil saame kaks väga tähtsat seost.
Esiteks, integreerides võrrandit (1.4.15) üle ruuminurkade, saame

d

dτ

∫
I cos θdΩ =

∫
IdΩ − S

∫
dΩ.

Kuna
∫

dΩ = 4π ja kasutades valemeid (1.1.4) keskmise intensiivsuse jaoks ja valemit (1.1.11)
kiirgusvoo jaoks, saame

dFrad

dτ
= 4π(J − S). (1.4.16)

Teiseks, korrutades võrrandit (1.4.15) cos θ-ga ja integreerides üle ruuminurkade, saame

d

dτ

∫
I cos2 θdΩ =

∫
I cos θdΩ − S

∫
cos θdΩ.

Selle võrrandi esimene liige vasakul pool võrdusmärki diferentsiaaloperaatori all on kiir-
gusrõhk korrutatud valguse kiirusega, vaata valemit (1.1.13).

Esimene liige paremal pool on kiirgusvoog. Teine liige paremal pool avaldub sfäärilistes
koordinaatides järgmiselt

∫
I cos θdΩ =

∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

cos θ sin θdθdφ = 0.
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Seega
dPrad

dτ
=

1
c
Frad. (1.4.17)

Seda tulemust saab tõlgendada nii, et kiirgusvoogu tekitab kiirgusrõhu muutumine - ”footon-

tuul” puhub kõrgema kiirgusrõhu poolt madalama kiirgusrõhu poole.

Tasakaalulises täheatmosfääris on iga neeldumisprotsessi jaoks olemas kiirgumisprotsess,

seega mingit energia netovoogu pole. Tasaparalleelses atmosfääris tähendab see, et kiir-

gusvoog on konstantne kogu atmosfääris, kaasa arvatud tähe pind. Kuna

Frad = constant = Fsurf = σT 4
e (1.4.18)

ja kuna kiirgusvoo konstantsuse tõttu järeldub valemist (1.4.17), et dFrad/dτ = 0, siis samast

valemist saame

J = S. (1.4.19)

Nii saame valemis (1.4.17) integreerida

Prad =
1
c
Fradτ + C, (1.4.20)

kus C on integreerimiskonstant.

Kui me teaksime , kuidas kiirgusrõhk muutub temperatuuriga, siis me saaksime kasu-

tada seda võrrandit oma tasaparalleelse halli atmosfääri temperatuurikäigu leidmiseks. Üks

võimalus selleks on Eddingtoni lähendi kasutamine - ta oletas, et kiirguse intensiivsus sügaval

tähe sees ei sõltu enam suunast, so kiirgusväli muutub rohkem AMK kiirgusvälja sarnaseks.

Lisaks oletas ta, et ei tähe pinna poole liikuva kiirguse intensiivsus Iout ega tähe tsentri poole

liikuva kiirguse intensiivsus Iin ei sõltu nurgast θ. Loomulikult sõltuvad mõlemad suurused

optilisest sügavusest ja lisaks on Iin = 0 tähe pinnal.

Siis saab kergesti näidata, et

J =
1
2
(Iin + Iout), (1.4.21)

Frad = π(Iout − Iin), (1.4.22)

Prad =
2π

3c
(Iin + Iout) =

4π

3c
J. (1.4.23)

Asendades valemi (1.4.23) valemisse (1.4.20), saame

4π

3c
J =

1
c
Fradτ + C. (1.4.24)
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Konstandi C leaiame valemitest (1.4.21) ja (1.4.22), kui peame meeles, et Iτ=0 = 0. Saame,

et J(τ = 0) = Frad/2π Asendades selle valemisse (1.4.24), leiame, et

C =
2
3c

Frad.

Seega siis valem (1.4.24) teiseneb järgmiselt

4π

3
J = Frad(τ +

2
3
). (1.4.25)

Kuna kiirgusvoog on konstantne - valem (1.4.18), siis

J =
3σ

4π
T 4

e (τ +
2
3
). (1.4.26)

Nüüd leiame valemi temperatuuri jaotusele hallis tasaparalleelses atmosfääris. LTE definit-

siooni kohaselt Sλ = Bλ. Integreerides seda üle lainepikkuste, saame

S = B =
σT 4

π
,

ja seega valemist (1.4.19)

J =
σT 4

π
. (1.4.27)

Võrdsustades valemid (1.4.26) ja 91.4.27), saame lõpuks temperatuurijaotuse valemiks

T 4 =
3
4
T 4

e (τ +
2
3
). (1.4.28)

Sellest valemist saab teha huvitavaid järeldusi. Esiteks me näeme, et T = Te mitte kohal

τ = 0, vaid kohal τ = 2/3. Siit võime üldistada, et vaadates tähte mistahes nurga all, me

alati näeme optilise sügavuseni τλ = 2/3.

Vaatleme ka äärele tumenemist. Selleks lahendame kõigepealt formaalselt kiirguslevi

võrrandi
dI

dτ
= I − S,

kus optilist paksust mõõdame mööda vaatekiirt (kuigi suurused selles võrrandis sõltuvad

lainepikkusest, oleme me indeksi λ ära jätnud). Korrutades mõlemaid pooli avaldisega

exp(−τ), saame
dI

dτ
exp(−τ) − I exp(−τ) = −S exp(−τ),

d

dτ
[exp(−τ)I] = −S exp(−τ),

d [exp(−τ)I] = −S exp(−τ)dτ.
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Integreerides mööda vaatekiirt ja oletades, et I(τ = τo) = Io, kuni pinnani, kus I(τ = 0) =

I(0), saame

I(0) = Io exp(−τo) −
∫ 0

τo

S exp(−τ)dτ. (1.4.29)

Sellele valemil on selge füüsikaline sisu - väljuva kiirguse intensiivsus koosneb kahest

osast. Esimene neist on atmosfäärile langeva kiirguse intensiivsus, mis on nõrgenenud optilise

teepikkuse τ läbimisel. Teine osa kirjeldab emissiooni igas kiire punktis, mida nõrgendab

neeldumine teel vaadeldavast punktist kuni pinnani.
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Joonis 1.4.5. I(0) kui θ funktsiooni leidmine tasaparalleelses tähe atmosfääris.

Tagasi pöördudes tasaparalleelse atmosfääri geomeetriale, näeme, et seda saab teha kui

me asendame τ selle suuruse väärtusega, mis on projekteeritud z-teljele - τ sec θ. Saame

I(0) = Io exp(−τo sec θ) −
∫ 0

τo

S exp(−τ sec θ)dτ sec θ. (1.4.30)

(Siin tuleb silmas pidada seda, et selle valemi tuletamisel pole eeldatud atmosfääri hallisust!)

Kui meil on tegu poollõpmatu atmosfääriga, siis valemis esimene liige kaob ja integreerimine

toimub lõpmatuseni

I(0) =
∫ ∞

0

S exp(−τ sec θ)dτ sec θ. (1.4.31)

Kui me teame, kuidas allikfunktsioon sõltub optilisest sügavusest, saame integraali lihtsalt

leida. Kuigi me seda ei tea, võib hea lähendus ometi kasulik olla. Oletame, et see sõltuvus

on kujus

S = a + bτ, (1.4.32)

kus a ja b on mingid lainepikkusest sõltuvad kordajad. Asendades selle valemisse (1.4.31),

saame

I(0) = a + b cos θ, (1.4.33)
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Kui nüüd oletada, et meil on tegu halli tasaparalleelse täheatmosfääriga, mis on LTEs, siis
allikfunktsioon avaldub valemiga (1.4.26), sest siis J = S. Seega siis

a =
σ

2π
T 4

e ja b =
3σ

4π
T 4

e .

Kuna väljuva kiirguse intensiivsus avaldub valemiga (1.4.33), siis saame

I(θ)
I(θ = 0)

=
a + b cos θ

a + b
=

2
5

+
3
5

cos θ. (1.4.34)
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Joonis 1.4.6. Vaadeldud ja teoreetiline äärele tumenemine Päikesel üle kõikide
lainepikkuste integreeritud kiirguse jaoks.

Jooniselt (1.4.6) näeme, et kokkulangevus on kaunis hea. Siiski peab ütlema, et igal
lainepikkusel eraldi kokkulangevus praktiliselt puudub, sest eeldused, millele tuginedes me
teoreetilise valemi (1.4.34) saime, pole lihtsalt reaalses tähes täidetud.

1.5. Täheatmosfääri mudelid

See ülesanne seisneb selles, et ehitada matemaatiline mudel, mis õigesti kirjeldaks tähe
atmosfääri füüsikalist ehitust ja kiiratava energia spektrit.

Üldkujul on see ülesaamatult raske ülesanne, isegi praegusel superkompuutrite ajastul.
Seepärast tuleb teha hulgaliselt lihtsustusi ja vaadelda idealiseeritud mudeleid. Kuigi nad on
abstraktsed, annavad nad siiski hea ülevaate asjast. Loeme üles need kitsendused ja oletused,
mis me mudelite ehitamiseks tavaliselt teeme.
a) geomeetria
Me oletame, et tähe atmosfäär koosneb kas homogeensetest tasaparalleelsetest kihtidest või
homogeensetest sfäärilistest kihtidest. Homogeensuse nõue teeb ülesande ühemõõtmeliseks.
Magnetväljad, meridionaalsed liikumised jms. segavad seda harmoonilist pilti.
b) statsionaarsus
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Oletame, et atmosfäär on statsionaarses olekus. Sellega viskame aknast välja kõik ajast
sõltuvad protsessid – pulsatsioonid, lööklained, magnetväljad jne.
c) impulsi tasakaal
Vaatleme atmosfääri hüdrostaatilises tasakaalus, kus liikumatu atmosfääri gaasirõhk tasakaa-
lustab raskusjõu. Jäävad välja H-väljad, supergraanulid, konvektiivsed rakud jne.
d) energeetiline tasakaal.
Oletame, et atmosfäär on kiirgustasakaalus. See nõuab ka atmosfääri liikumatust. Välja jääb
konvektsioon.

Raske on kirjeldada turbulentsi ja konvektsiooni, diferentsiaalset pöörlemist, mag-
netväljade mõju jne.

Progress on olnud kiire ning aina rohkem ja rohkem hakatakse koostama selliseid
mudeleid, mis tegelikkusele paremini vastavad.

Mudelite ehitamisel on oluline teada neeldumis- ja kiirgumiskoefitsiente kontinuumis.

See nõuab täpseid kvantmehhaanilisi rehkendusi. Peale kontinuumi tuleb meil arvesse
võtta veel ka jooni, mida on tuhandeid ja miljoneid. Spektrijoonte mõju nimetatakse joon-
varjutuse efektiks ehk inglise keeles blanketing efektiks (jooned on nagu vaip pideva spektri
peal). Joonte mõju arvestamiseks on kõige lihtsam muidugi jõuline lähenemine – kõik jooned
võetakse arvesse. See on kahjuks võimalik ainult siis, kui jooni on vähe.

Miljonite joonte puhul kasutatakse statistilist lähenemist. Nende poolt tekitatud ribasid
püütakse kirjeldada lihtsamate võtetega – nii saame suhteliselt väikese arvu parameetreid.
Üks võimalikke lähenemisviise on OPDF’i kasutamine (Opacity Probability Distribution Func-
tion).

Kõigepealt vaatame, kuidas täheatmosfääri mudeli tegemine üldse käib.

Alustuseks antakse ette efektiivne temperatuur, keemiline koosseis ja raskuskiirendus
pinnal – Te, X ja g.

Seejärel võetakse ette mingi temperatuurijaotus (näiteks halli atmosfääri oma) ja lahen-
datakse hüdrostaatilise tasakaalu võrrand

dP

dz
= gρ, (1.5.1)

Edasi lahendatakse kiirguslevi võrrand koos statistilise tasakaalu võrrandiga.

Saadakse uus temperatuurijaotus, mis annab võimaluse iteratsiooni jätkamiseks. On
olemas mitmesuguseid võtteid temperatuuriparanduste leidmiseks. Iteratsiooni jätkatakse,
kuni kiirgusvoog saadakse konstantsena 0.1 − 1% täpsusega.

Kõige usaldusväärsemalt on arvutatud atmosfääride mudelid Päikese ja temast varase-
matesse spektriklassidesse kuuluvate tähtede jaoks.
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Hilisemate tähtede puhul on asi raskem, sest tegu on molekulidega, millede neeldumiskoe-
fitsiendid on kole keerulised rehkendada ja nendel tähtedel toimub energia liikumine põhiliselt
konvektsiooni teel, mille käsitlemine on ikka veel puudulik.

Keemiline koostis leitakse spektrijoonte intensiivsusest. Seega jääb veel Te leida.

a) võib kokku sobitada kogu spektrit tervikuna. Seejuures peaks olema teada kogu
vaadeldav spekter, mitte ainult optiline. Tavaliselt pole meil teada absoluutne energeetiline
jaotus, vaid suhteline – mingi etaloni suhtes.

b) võib kasutada mõnd iseloomulikku detaili.
Vahemikus A − O võib kasutada Pascheni kontinuumikallet (3650Å≤ λ ≤ 8205Å). Selles
vahemikus põhilise spektrikuju määrab H fotoionisatsioon kolmandalt nivoolt. Veel on oluline
Balmeri hüpe

DB = 2.5 log[Fν(λ3650+)/Fν(λ3650−] (1.5.2)

ja Pascheni hüpe
DP = 2.5 log[Fν(λ8205+))/Fν(λ8205−)]. (1.5.3)

Spektri pikalainelises osas on aine läbipaistvam, mistõttu näeme sügavaid kuumi kihte ja voog
on suurem.

c) võib kasutada värviindekseid.
Mõõdetakse filtritega, mis lõikavad välja teatud spektripiirkonna. Praktikas otsitakse komp-
romissi – laia ja kitsariba fotomeetria vahel (näiteks UBV ja Strömgreni ubvy)
Nii on võimalik siis efektiivseid temperatuure määrata.
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2. KIIRGUSLEVI VÕRRANDI LAHENDAMINE

Eelmises peatükis käsitletud kiirguslevi võrrand tundub olevat lihtne diferentsi-
aalvõrrand, mille lahendamine ei tohiks tänapäeval olla enam mingi probleem. Tege-
likult aga sisaldab allikfunktsioon otsitavat kiirguse intensiivsust integraali märgi all,
mistõttu on meil tegu integro-diferentsiaalvõrrandiga ja selle lahendamine pole enam
nii lihtne.
Praeguste andmete kohaselt tuletas kiirguslevi võrrandi meile tuntud kujus Karl
Schwarzschild oma töös ”Difusioonist ja neeldumisest Päikese atmosfääris”, mille kandis
ette Berliini Teaduste Akadeemia 1914. aasta 5. novembri istungil ei keegi muu, kui
suur Albert Einstein isiklikult. Tegelikult polnud see kaugeltki esimene sellesuunaline
töö, vaid juba palju varem olid seda probleemi käsitlenud Lord Rayleigh, Stokes, Schus-
ter, Hvolson, Lommel jpt.
Sellest ajast peale on kiirguslevi võrrandi uurimise ja lahendamise kallal palju inimesi
maailmas ära väsinud. Lahendusmeetodite hulk on aukartustäratav, sest lisaks footonite
levi kirjeldamisele, kirjeldab see võrrand ka kõikide teiste elektriliselt neutraalsete osa-
keste, kaasa arvatud neutronite, levi ja kui tuumareaktorite ning natuke hiljem ka tuu-
mapommi tegemine aktuaalseks muutus, siis paisus kiirguslevi võrrandi lahendamisele
pühendatud tööde arv lausa plahvatuslikult.
Järgnevalt vaatleme kiirguslevi võrrandi lahendamise mõningaid meetodeid, alustades
ajalooliselt esimestest.

2.1. Eddingtoni meetod

Jätame siinkohal kõrvale Schusteri ja Schwarzschildi meetodi kui liiga ligikaudse
(käsitleti ainult üles ja alla liikuvaid kiirgusvooge) ja vaatleme Eddingtoni meetodit.
Eddington lähtus kiirguslevi võrrandist kujus:

μ
dI(τ, μ)

dτ
= I(τ, μ)− 1

2

∫ +1

−1

I(τ, μ′)dμ′. (2.1.1)

Defineerime Eddingtoni järgi intensiivsuse esimesed momendid nurgamuutuja μ järgi
kujus:

J(τ) =
1
2

∫ 1

−1

I(τ, μ)dμ, (2.1.2)

H(τ) =
1
2

∫ 1

−1

I(τ, μ)μdμ, (2.1.3)
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K(τ) =
1
2

∫ 1

−1

I(τ, μ)μ2dμ. (2.1.4)

Nagu me nägime eelmises peatükis, on kõik need momendid tihedalt seotud kiirgusvälja
füüsikaliste parameetritega: J on kordaja täpsusega kiirgusenergia tihedus, H on kiir-
gusenergia voog (tegelikult kasutatakse koguvoo tähistamiseks ka suurust πF , kus F =
4H) ja K on kordaja täpsusega kiirgusrõhk. Integreerime nüüd võrrandit (2.1.1) üle
nurgamuutuja μ, saades

dH(τ)
dτ

= 0. (2.1.5)

Järelikult on kiirgusvoog sellises tähe atmosfääris, milles kiirguslevi kirjeldab võrrand
(2.1.1), konstantne ega sõltu optilisest sügavusest.
Edasi korrutame võrrandit (2.1.1) μ2-ga ja integreerime μ järgi. Tulemuseks saame:

dK(τ)
dτ

= H. (2.1.6)

Nüüd tegi Eddington oletuse, millele kogu ta meetod toetubki, nimelt

J(τ) = 3K(τ). (2.1.7)

Siis leiame võrrandist (2.1.6), et

J(τ) = 3Hτ + α, (2.1.8)

kus α on integreerimiskonstant, mille peame leidma ääretingimusest. Täpne ääretingimus
on ilmselt see, et tähe pinnale väljastpoolt mingit kiirgust ei lange. Kahjuks ei õnnestu
meil sellise lahendusmeetodi puhul täpset tingimust rakendada ja me peame leppima
ligikaudsega, mille saame võrrandist (2.1.3), kui oletame, et väljuva kiirguse intensiivus
ei sõltu nurgamuutujast μ (mis muidugi pole õige). Siis leiame, et

J(0) = 2H, (2.1.9)

seega

J(τ) = 2H(1 +
3
2
τ). (2.1.10)

Nüüd, kus meil on keskmine intensiivsus (ehk antud juhul allikfunktsioon) leitud, tarvit-
seb meil see avaldis panna tagasi võrrandisse (2.1.1) ja me saame ka intensiivsuse jaoks
lihtsa valemi

I(τ, μ) = 2H(1 +
3
2
τ +

3
2
μ). (2.1.11)

Eelmises peatükis oli juttu äärele tumenemisest, mis täheatmosfääride uurimise algaas-
tatel oli väga tähtis funktsioon. Eddingtoni meetodi abil saame ta lihtsalt leida ning
tulemuseks on

I(0, μ)
I(0, 0)

=
2
5
(1 +

3
2
μ). (2.1.12)
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Päikese puhul annab see valem üllatavalt hea kooskõla vaatlustega.
Eddingtoni meetod on tegelikult palju üldisema meetodi - sfääriliste harmoonikute mee-
todi kõige lihtsam variant. Sisuliselt tähendab Eddingtoni lähendus (2.1.7) seda, et kui
me intensiivsuse arendame ritta Legendre’i polünoomide järgi (aga see on sfääriliste
harmoonikute meetodi sisu), siis me loeme juba rea teise liikme kordaja nulliks.
Sfääriliste harmoonikute meetodit rakendades saame tegelikult lõpmatu ahela tavali-
si diferentsiaalvõrrandeid intensiivsuse momentide järgi. Lõpmatu sellepärast, et iga
integreerimine toob sisse ühe kõrgemat järku momendi ja selleks, et saadud süsteemi
lahendada, tuleb teha mingeid eeldusi, mida võib saada füüsikalistest kaalutlustest.

2.2. Diskreetsete ordinaatide meetod

Meetodi idee on tegelikult kaunis vana, ulatudes tagasi aastani 1851, kui Joule uuris
gaaside kineetikat. Käsitledes gaasi liikumist, jagas ta gaasi kiiruse komponentideks
paralleelselt koordinaattelgedega. Ka kiirguse levimisel võime me sama teha, võttes
liikumissuundi rohkem kui ainult koordinaattelgede suunas. Kuulus india päritolu
ameerika astrofüüsik Chandrasekhar pani selle idee matemaatiliselt elegantsesse vormi
1947. aastal.
Kiirguslevi võrrandit on võimalik muuta diferentsiaalvõrrandite süsteemiks, kui kasu-
tada Chandrasekhari lähenemisviisi. Nimelt rakendas ta võrrandi (2.1.1) paremas pooles
oleva integraali lähendamiseks Gaussi kvadratuurvalemit

∫ +1

−1

I(τ, μ′)dμ′ ≈ Σn
j=−najI(τ, μj), (2.2.1)

kus μ−n, ..., μ−n, μ1, ..., μn on 2n-järku Legendre’i polünoomi nullkohad ning aj vas-
tavad kaalud. Gaussi valem on vaadeldaval lõigul sümmeetriline, mistõttu a−j = aj ja
μ−j− = −μj .
Seega saame integro-diferentsiaalvõrrandi asemel tavaliste diferentsiaalvõrrandite süsteemi

μi
dIi

dτ
= Ii − 1

2

∑
j

ajIj. (2.2.2)

Selle süsteemi lahendamiseks oletame, et

Ii = gie
−kτ , (2.2.3)

Siis me leiame süsteemist (2.2.2), et

gi(1 + μik) =
1
2

∑
j

ajgj , (2.2.4)
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kusjuures indeks i = ±1, ... ± n. Valemist (2.2.4) saame leida suuruse gi kujus

gi =
C

1 + μik
, (2.2.5)

kus C on mingi konstant. Kui me suuruse gi paneme tagasi võrrandisse (2.2.4), siis
leiame, et homogeensel süsteemil (2.2.4) on lahendus, kui on täidetud tingimus

1 =
1
2

∑
j

aj

1 + μjk
. (2.2.6)

Gaussi lähenduse sümmeetriat kasutades leiame,et

1 =
n∑

j=1

aj

1 − μ2
jk

2
. (2.2.7)

Kiirguslevi võrrandil on ka erilahend kujus

Ĩi = b(τ + Q + μi), (2.2.8)

kus Q on konstant. Kogu lahendi saame välja kirjutada kujus

Ii = 3/4F{
n−1∑
α=1

Lαe−kατ

1 + μikα
+

n−1∑
α=1

L−αekατ

1 − μikα
+ τ + μi + Q}, (2.2.9)

kus L±α ning Q on ääretingimustest leitavad konstandid. Kui meil on tegu optiliselt
poollõpmatu atmosfääriga, siis L−α = 0. Väljuva intensiivsuse jaoks leidis Chan-
drasekhar lihtsa valemi

I(0, μ) =
√

3FH(μ), (2.2.10)

kus F = 4H (vaata märkust valemi (2.1.4) järel) ja H on Ambartsumjan-Chandrasekhari
H-funktsioon, mida saab leida mittelineaarsest integraalvõrrandist

H(μ) = 1 +
1
2
μH(μ)

∫ 1

0

H(μ′)dμ′

μ + μ′ . (2.2.11)

2.3. Resolvendi lähendamise meetod

Vaatleme üht kiirguslevi võrrandi lahendamise meetodit keskkonnas, mis on tasa-
paralleelne, optiliselt pool-lõpmatu ja homogeenne ning hajutab kiirgust isotroopselt,
kusjuures kvandi ellujäämise tõenäosus on λ (kui λ=1, on tegu mitteneelava keskkon-
naga, kui λ = 0, siis kiirgus neeldub keskkonnas täielikult).
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Siis rahuldab allikfunktsioon B Fredholmi II järku integraalvõrrandit

B(τ) =
1
2
λ

∫ ∞

0

E1(t − τ)B(t)dt + B0(τ), (2.3.1)

kus

En(x) =
∫ 1

0

exp(−|x|s)sn−2ds (2.3.2)

ja B0(τ) kirjeldab sisemisi kiirgusallikaid. Me defineerime võrrandi (2.3.1) resolvendi
kujus

Γ(τ, τ ′) =
1
2
λ

∫ ∞

0

E1(t − τ)Γ(t, τ ′)dt +
1
2
λE1(τ − τ ′). (2.3.3)

ja (2.3.1) lahend avaldub siis kujus

B(τ) = B0(τ) +
∫ ∞

0

Γ(τ, t)B0(t)dt. (2.3.4)

On kerge näha, et resolvent on võrrandi (2.3.1) Greeni funktsiooni regulaarosa. Sobolev
tõestas, et resolventi Γ(τ, τ ′) saab esitada funktsiooniga Φ(τ), mille argumentide arv on
väiksem, kusjuures

Φ(τ) = Γ(0, τ) = Γ(τ, 0) (2.3.5)

samal ajal kui resolvendi sümmeetrilisus järgneb avaldisest (2.3.3), ja

∂Γ(τ, τ ′)
∂τ

+
∂Γ(τ, τ ′)

∂τ ′ = Φ(τ)Φ(τ ′). (2.3.6)

Pidades silmas avaldist (2.3.6) me saame

Γ(τ, τ ′) = Φ(|τ − τ ′|) +
∫ τ

0

Φ(τ − t)Φ(τ ′ − t)dt. (2.3.7)

Funktsioon Φ(τ) on leitav järgnevast võrrandist

Φ(τ) =
1
2
λ

∫ ∞

0

E1(t − τ)Φ(t)dt +
1
2
λE1(τ). (2.3.8)

Järgmisena lähendame me võrrandi (2.3.8) tuuma eksponentide summaga

E1(τ) =
N∑

n=1

wn exp(−τun)u−1
n , (2.3.9)
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kus wn on kaalud ja un on vastavad punktid Gauss-Legendre’i N -järku kvadratuur-
valemile intervallis (0,1). Pärast selle lähenduse asetamist võrrandisse (2.3.8) saab seda
lahendada täpselt ja tulemuseks on

Φ(τ) =
N∑

i=1

ai exp(−siτ), (2.3.10)

kus koefitsiendid si on leitavad karakteristlikust võrrandist

1 − λ
N∑

n=1

wn

1 − s2u2
i

= 0. (2.3.11)

Koefitsiendid ai on leitavad lineaarsest algebralisest võrrandisüsteemist

N∑
i=1

ai

1 − siuj
= u−1

j , j = 1, ..., N. (2.3.12)

Karakteristlik võrrand (2.3.11) on N -järku polünoom s2 suhtes. Järelikult on tal N
paari lahendeid ±sk mis rahuldavad võrratusi

0 ≤ s1 < u−1
N < s2 < u−1

N−1 < s3 < ... < sN < u−1
1 . (2.3.13)

On ilmne, et kui meil on tegu konservatiivse keskkonnaga, i.e. λ = 1 siis s = ±0 on ka
nullkohad.
Järgmisena defineerime me kaks uut funktsiooni, mis osutuvad väga käepärasteks edas-
pidises:

h(τ, μ) = 1 +
∫ ∞

τ

Φ(t)e−(t−τ)/μdt (2.3.14)

and
g(τ, μ) = e−τ/μ +

∫ τ

0

Φ(t)e−(τ−t)/μdt. (2.3.15)

Funktsioon h(τ, μ) on hästituntud Ambartsumjan-Chandrasekhari H(μ)-funktsiooni
üldistus kuna

H(μ) = 1 +
∫ ∞

0

Φ(t)e−t/μdt (2.3.16)

ja seega
h(0, μ) = H(μ). (2.3.17)

Kasutades valemit (2.3.10) avaldistes (2.3.14) ja (2.3.15) saame

h(τ, μ) = 1 + μ
N∑

i=1

aie
−siτ

1 + siμ
, (2.3.18)
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H(μ) = 1 + μ
N∑

i=1

ai

1 + siμ
, (2.3.19)

g(τ, μ) = eτ/μ + μ

N∑
i=1

ai(e−siτ − e−τ/μ)
1 − siμ

. (2.3.20)
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Joonis 2.3.1. h ja g kui τ ja μ funktsioonid (λ = 1).

Valemis(2.3.20) pole singulaarsust, sest kui siμ = 1 on vastav liige reas aiτμ−1.
valemitest (2.3.13)-(2.3.19) järgneb, et

g(0, μ) = 1, (2.3.21)

g(τ,∞) = 1 +
N∑

i=1

ais
−1
i (1 − e−siτ ), (2.3.22)

h(∞, μ) = 1, (2.3.23)

h(τ,∞) = 1 +
N∑

i=1

ais
−1
i e−siτ . (2.3.24)

Konservatiivse juhu jaoks, so kui λ = 1 me ei saa kasutada valemit (2.3.22) ja (2.3.24),
sest siis on karakteristliku võrrandi (2.3.11) esimene nullkoht s1 = 0.

Me saame leida ka resolvendi jaoks lähendusvalemid, kasutades valemeid (2.3.7)
ja (2.3.10). Pärast mõnevõrra tülikat rehkendust me saame, et mittekonservatiivse
keskkonna jaoks (λ �= 1)

Γ(τ, τ ′) = Φ(|τ − τ ′|) +
N∑

i=1

N∑
k=1

aiak

si + sk

[
e−sk|τ−τ ′| − e−siτ−skτ ′]

(2.3.25)
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Konservatiivse keskkonna jaoks on valem veidi keerulisem

Γ(τ, τ ′) = 3τ̄ + Φ(|τ − τ ′|) +
√

3
N∑

k=2

aks−1
k (1 − e−sk τ̄ )

[
1 + e−sk|τ−τ ′|

]

+
N∑

i=2

N∑
k=2

aiak

si + sk

[
e−sk|τ−τ ′| − e−siτ−skτ ′]

, (2.3.26)

kus τ̄ = min(τ, τ ′).
Kasutades funktsioone h ja g me saame kirjutada valemid (2.3.40) ja (2.3.41) lihtsamas
kujus

Γ(τ, τ ′) =
N∑

i=1

aiH(s−1
i )e−si(τ

′−τ) −
N∑

i=1

ai

[
h(τ, s−1

i ) − 1
]
e−siτ

′
(2.3.27)

ja

Γ(τ, τ ′) =
√

3g(τ,∞) +
N∑

i=2

aiH(s−1
i )e−si(τ

′−τ)−

N∑
i=2

ai

[
h(τ, s−1

i ) − 1
]
e−siτ

′
. (2.3.28)

Olles leidnud valemi resolvendi jaoks ilmutatud kujus me saame leida kiirgusvälja op-
tiliselt poollõpmatus homogeenses isotroopselt hajutavasa keskkonnas, kus sisemised
allikad on jaotatud suvalise seaduse kohaselt, kui integreerime valemis (2.3.4).

Vaatleme nüüd keskkonda, milles on sisemised kiirgusallikad, mille tugevus kahaneb
optilise sügavusega eksponentsiaalselt. Meil on k oik vajalikud tööriistad, selleks et leida
kiirgusvälja sellises keskkonnas. Niisugune keskkonad on näiteks planeedi atmosfäär, kui
sellele langeb paralleelne kiirtekimp Päikeselt.

Seega me oletame, et sisemised allikad on jaotunud seaduse

B0(τ) = B0e
−τ/κ, (2.3.29)

järgi, kus κ on konstant. Langeva kiirtekimbu puhul on κ langemisnurga kosiinus.
Sobolev näitas, et sel juhul on

B(τ) = B0H(κ)
[
e−τ/κ +

∫ τ

0

Φ(t)e−(τ−t)/κdt

]
. (2.3.30)

Võttes arvesse valemit(2.3.16) me saame

B(τ) = B0H(κ)g(τ, κ). (2.3.31)
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Joonis 2.3.1. h ja g kui τ ja μ funktsioonid (λ = 0.75).

Kuna kiirguse difuusset intensiivsust üles- ja allasuunas kirjeldavad valemid

I(τ,−μ) =
∫ ∞

τ

B(τ)e−(t−τ)/μdt/μ, (2.3.32)

I(τ, μ) =
∫ τ

0

B(τ)e−(τ−t)/μdt/μ, 92.3.33)

siis kasutades valemeid (2.3.14),(2.3.15) ja (2.3.27) me saame

I(τ,−μ) =
B0κH(κ)

κ + μ
[g(τ, κ) + h(τ, μ)− 1] , (2.3.34)

I(τ, μ) =
B0κH(κ)

κ − μ
[g(τ, κ)− g(τ, μ)] . (2.3.35)

Siinkohal on argument μ kosiinus nurgast footoni lennusuuna ja τ -telje positiivse suuna
vahel.
Näiva singulaarsuse valemis (2.3.31) saab elimineerida L’Hospitale reegli alusel

I(τ, μ) = B0κH(κ)
∂g(τ, κ)

∂κ
, (2.3.36)

kus vastavalt valemile (2.3.21)

∂g(τ, κ)
∂κ

= e−τ/κ

[
τ

κ2
−

N∑
i=1

ai

(1 − siκ)2
− τ

κ

N∑
i=1

ai

1 − siκ

]
+

N∑
i=1

aie
−siτ

(1 − siκ)2
. (2.3.37)
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Me näeme valemitest (2.3.31) and (2.3.32) et konservatiivel juhul (λ = 1) keskkond
küllastub footonitest kui τ → ∞ ja kiirgusväli ei sõltu enam nurgast arccosμ.

Kasutades Chandrasekhari tulemusi me saame, et konservatiivsel juhul a1 =
√

3 ja
asümptootne kiirgusväli avaldub kujus

Iasympt � B0κ
√

3H(κ), −1 ≤ μ ≤ 1. (2.3.38)

Paneme tähele, et langeva kiirtekimbu puhul

B0 =
1
4
λF,

kusjuures πF on langeva paralleelse kiirtekimbu netovoog kimbu suunaga risti olevale
ühikpinnale.

Nüüd vaatleme Milne’i probleemi, so kiirguslevi poollõpmatus keskkonnas, kus ki-
irgusallikad asuvad lõpmatau sügaval ja on lõpmatu võimsad. Sellise kummalise prob-
leemi füüsikaliseks kehastuseks on ligikaudselt tähe atmosfäär. Milne’i probleemi jaoks
on B0(τ) = 0 ja allikfunktsioon rahuldab võrrandit

B(τ) =
1
2
λ

∫ ∞

0

E1(τ − t)B(t)dt. (2.3.39)

Sel juhul saab allikfunktsiooni avaldada kujus

B(τ) = B(0)
[
ekτ +

∫ τ

0

ek(τ−t)Φ(t)dt

]
= B(0)g(τ,−1

k
), (2.3.40)

kus k on karakteristliku võrrandi

1 − λ

2k
ln

1 + k

1 − k
= 0 (2.3.41)

lahend. On selge, et Milne’i probleemi puhul me peame lahendi kuidagi normeerima.
Meie valik on, et B(0) = 1. Kasutades valemit (2.3.10) valemis (2.3.36) me saame
konservatiivse juhu jaoks

B(τ) =
√

3 [τ + q(τ)] , (2.3.42)

kus q(τ) on Hopfi funktsioon, mis meie lähenduses on

q(τ) =
1√
3

[
1 +

N∑
i=2

ais
−1
i (1 − e−siτ )

]
. (2.3.43)
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Kiirguslevi teoorias on Hopfi funktsiooni väärtus lõpmatuses mänginud tähtsat rolli.
Jällegi meie lähenduses on see

q(∞) =
1√
3
(1 +

N∑
i=2

ais
−1
i ). (2.3.44)

Vastavalt valemitele (2.3.29) ja (2.3.30) avalduvad intensiivsused kujus

I(τ,−μ) =
√

3 [τ + q(τ)] + h(τ, μ) − 1, (2.3.45)

I(τ, μ) =
√

3 [τ + q(τ)] − g(τ, μ). (2.3.46)

Mittekonservatiivse juhu jaoks me saame

B(τ) = H(
1
k
)ekτ − h(τ,

1
k

) + 1, (2.3.47)

I(τ,−μ) =
1

1 − kμ

[
H(

1
k

)ekτ − h(τ,
1
k

) + h(τ, μ)
]

, 92.3.48)

I(τ, μ) =
1

1 + kμ

[
H(

1
k
)ekτ − h(τ,

1
k

) + 1 − g(τ, μ)
]
. (2.3.49)

Muide, mis puutub Hopfi funktsiooni, siis Hopf tõestas, et see funktsioon muutub
kaunis kitsastes piirides. Näiteks on leitud, et

q(0) =
1√
3

ja et

q(∞) =
6
π2

+
1
π

∫ π/2

0

(
3
x2

− 1
1 − x cotx

)dx.

Kasutades programmeerimiskeelt Q-Basic, olen ma rehkendanud, et

q(∞) = 0.71044 60895 98763 07273 25241 41699 15367 19932 01333 95878

52390 92797 96851 09726 97043 91576 81527 63639 98090 77528

09383 27142 22506 8402...
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Joonis 2.3.1. Milne’i probleemi kiirgusvoog sõltuvana kvandi
ellujäämise tõenäosusest ja optilisest sügavusest.

On selge, et kuna q(τ) muutub niivõrd vähe, siis suurte optiliste sügavuste puhul
jääb domineerima vaid allikfunktsiooni lineaarne liige, mistõttu allikfunktsiooni kir-
jeldab asümptootselt valem

Sas(τ) =
3
4
F (τ + q(∞)).

Kui oletada, et see valem kehtib kõikide optiliste sügavuste puhul, siis leiame, et kau-
gusel τ = −q(∞) muutub asümptootne allikfunktsioon nulliks. Suurust d = q(∞)
nimetatakse ka Milne probleemi ekstrapoleeritud pikkuseks ja see suurus figureerib
näiteks tuumapommi aktiivaine kriitilise massi määmisel.

Edasi käsitleme kiirguslevi sellises keskkonnas, kus sisemised kiirgusallikad sõltuvad
optilisest sügavusest polünomiaalselt

B0(τ) = p0 + p1τ + p2τ
2 + ... (2.3.50)

Sel juhul saame käsitleda vaid mittekonservatiivset keskkonda, sest kui λ = 1, siis
footonid ei suuda lahkuda keskkonnast nii kiiresti, et oleks võimalik stabiilne kiir-
gusväli.
Defineerides

Am =
∫ ∞

0

Γ(τ, t)tmdt, (2.3.51)
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me saame valemist (2.3.5)

B(τ) = p0 + p1τ + p2τ
2 + ... + pmτm + p0A0(τ) + p1A1(τ) + ... + pmAm(τ). (2.3.52)

Kasutades ositi integreerimist valemis (2.3.51) ja võttes arvesse valemit (2.3.7) me saame
diferentsiaalvõrrandi funktsiooni Am(τ) jaoks kujus

∂Am

∂t
= Φ(τ)Am(0) + mAm−1(τ), (2.3.53)

kuna
Am(0) =

∫ ∞

0

tmdt. (2.3.54)

Olles lahendanud võrrandi (2.3.53) me saame rekurrentse valemi Am(τ) määramiseks

Am(τ) = Am(0)g(τ,∞) + m

∫ τ

0

Am−1(t)dt. (2.3.55)

Otsese integreerimisega saame

A0(τ) = H(∞)g(τ,∞)− 1, (2.3.56)

kus

H(∞) = 1 +
N∑

i=1

ais
−1
i = (1 − λ)−1/2. (2.3.57)

Püüdes hoida valemeid lühematena, vaatleme konstantseid ja lineaarseid allikaid eraldi.
Kui sisemised allikad on konstantsed, so ei sõltu optilisest sügavusest - B0(τ) = p0 - siis
me saame

B(τ) = p0H(∞)g(τ,∞), (2.3.58)

I(τ,−μ) = p0H(∞) [g(τ,∞) + H(τ, μ)− 1] , (2.3.59)

I(τ, μ) = p0H(∞) [g(τ,∞)− g(τ, μ)] . (2.3.60)

Kui sisemised allikad on optilise sügavuse lineaarne funktsioon, siis

p−1
1 B(τ) = {κ2 ∂

∂κ
[H(κ)g(τ, κ)]}κ→∞, (2.3.61)

või,
p−1
1 B(τ) = τH(∞) + g(τ,∞)− Q2(0) + Q2(τ), (2.3.62)

kus

Qm(τ) =
N∑

i=1

ais
−m
i e−siτ . (2.3.63)
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Vastavalt valemeile (2.3.28) ja (2.3.29) valemid intensiivsuse jaoks avalduvad kujus

p−1
1 I(τ,−μ) = [g(∞, μ) + h(τ, μ) − 1] [Q2(0) + μH(∞)]+H(∞) [τH(∞) − Q2(0) + Q2(τ)] ,

(2.3.64)
p−1
1 I(τ, μ) = [Q2(0) − μH(∞)] [g(∞, μ)− g(τ, μ)] + H(∞) [τH(∞) − Q2(0) + Q2(τ)] .

(2.3.65)

Ka siis, kui sisemised allikad on optilisest sügavusest ruutsõltuvuses, on võimalik
leida kiirgusvälja kirjeldavad valemid suhteliselt lihtsas ilmutatud kujus.

2.4. Strömgreni meetod

Eespool oli juttu sellest, et kiirguslevi võrrand on integro-diferentsiaalvõrrand.
Tegelikult saab seda võrrandit taandada ka integraalvõrrandiks, millest on võimalik
allikfunktsiooni S(τ) määrata. Selleks kirjutame välja kiirguslevi võrrandi formaalse
lahendi, siis nii, nagu me allikfunktsiooni juba teaksime. Täiesti üldisel kujul me saame

I(τ, μ) = I(τ0, μ)e
−(τ0 − τ)

μ +
∫ τ0

τ

e
−(τ ′ − τ)

μ S(τ ′)dτ ′/μ. (2.4.1)

Selles valemis on I(τ0, μ) see kiirgus, mis siseneb atmosfääri läbi selle alumise pinna.
Vaatleme eraldi kiirguse levikut atmosfääris üles ja alla. Oletame, et τ0 = ∞. Sellisel
juhul saame ülesliikuva kiirguse jaoks

I(τ, μ) =
∫ ∞

τ

e
−(τ ′ − τ)

μ S(τ ′)dτ ′/μ, μ > 0 (2.4.2)

ja alla liikuva kiirguse jaoks

I(τ,−μ) =
∫ τ

0

e
−(τ − τ ′)

μ S(τ ′)dτ ′/μ, μ < 0. (2.4.3)

Kuna aga allikfunktsioon avaldus kujus

S(τ) =
1
2

∫ +1

−1

I(τ, μ′)dμ′, (2.4.4)

siis kirjutades intensiivsused lahti üles ja alla suunas, saame

S(τ) =
1
2

∫ 0

−1

I(τ, μ′)dμ′ +
1
2

∫ 1

0

I(τ, μ′)dμ′. (2.4.5)

Nüüd asendame intensiivsused valemitest (2.4.2) ja (2.4.3) valemisse (2.4.5), me leiame
pärast mõningaid teisendusi

S(τ) =
1
2

∫ ∞

0

E1(τ − τ ′)S(τ ′)dτ ′, (2.4.6)
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kus

En(τ − τ ′) =
∫ 1

0

e−|τ−τ ′|/ssn−2ds (2.4.7)

kannab n-järku eksponentintegraali nime.
Astrofüüsikas on laialt kasutusel nn Λ-operaator, mis defineeritakse järgmiselt

Λτf(t) =
1
2

∫ ∞

0

f(t)E1(t − τ)dt. (2.4.8)

Λ-operaatorit kasutades võime võrrandile (2.4.6) anda operaatorkuju

S(τ) = ΛτS(t). (2.4.9)

Leitud homogeenne integraalvõrrand kannab Milne’i võrrandi nime.
Strömgreni meetodi aluseks on lihtne iteratsioon. Võtame esimeseks lähendiks Ed-
dingtoni meetodiga saadud valemi (2.1.10) ja paneme selle võrrandi (2.4.9) paremasse
poolde. Rakendades Λ-operaatorit avaldisele (2.1.10), me saame teiseks lähendiks

S2(τ) = 3H(τ +
1
2
E3(τ)) + 2H(1 − 1

2
E2(τ)). (2.4.10)

Kui me rehkendused läbi teeme, siis näeme, et teine lähend on juba üsna hea. Selle
lähendi paigutame jälle võrrandi paremasse poolde ning integreerime jne. Kahjuks
koondub see meetod seda halvemini, mida suurem on kvandi ellujäämise tõenäosus, st
mida vähem neelduvad kvandid meie uuritavas keskkonnas.

2.5. Feautrier meetod

See on praegu vast enim kasutatud meetod kiirguslevi võrrandi lahendamiseks nii
pidevas kui joonspektris. Just joonspektris on seda võrrandit raske lahendada, sest
neeldumiskoefitsient muutub väga suurtes piirides.
Meetodi olu seisneb kiirgusvälja jagamises üles- ja allaliikuvasse suunda. Nii saame

μ
dI+

dτ
= I+ − S, (2.5.1)

−μ
dI−

dτ
= I− − S. (2.5.2)

Tuues sisse suundkeskmistatud intensiivsused kujus

G = (I+ + I−)/2, (2.5.3)

F = (I+ − I−)/2, (2.5.4)
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saame
μ

dF

dτ
= G − S, (2.5.5)

μ
dG

dτ
= F, (2.5.6)

ehk asendades kiirguslevi võrrandisse, leiame

μ
d2G

dτ2
=

dF

dτ
, (2.5.7)

ja lõpuks

μ2 d2G

dτ2
= G − S. (2.5.8)

Kui me nüüd selle võrrandi diskretiseerime optilise sügavuse järgi, kasutades valemit

d2y(τi)
dτ2

≈ y(τi−1) − 2y(τi) + y(τi+1)
	τ2

, (2.5.9)

siis saab teda taandada nn. tridiagonaalseks lineaarseks algebraliseks võrrandisüsteemiks.
Tridiagonaalsus tähendab seda, et igal nivool τi on omavahel seotud kolme üksteisele
järgneva nivoo - τi−1,τi ja τi+1 intensiivsused. On aga hästi teada, et tridiagonaalset
lineaarset algebralist võrrandisüsteemi on lihtne lahendada.
Selle mitte eriti vana (1963) meetodi suurteks eelisteks on väga hea stabiilsus ning
koondumine õigeks asümptootseks lahendiks.
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3. TÄHTEDE TEKKIMINE

3.1. Interstellaarne tolm ja gaas

Taevas tundub meile olevat muutumatu, isegi Päike näib olevat iga päev samasu-

gune. Ometi me teame, et Päikeselaigud tulevad ja lähevad, loited toimuvad, kroon

muudab kuju ja isegi Päikese heledus paistab veidi muutuvat, kui küllalt kaua seda

jälgida.

Tegelikult muutuvad ka tähed. Tavaliselt toimub see muutus aeglaselt nii pikkadel

ajavahemikel, mille kõrval inimese eluaeg on kaduvväike. Mõnikord on aga need muu-

tused väga kiired ja lausa dramaatilised.

Teatud mõttes on tähtede areng tsükliline. Nad tekivad gaasist ja tolmust, mida leidub

tähtede vahel ja mida nimetatakse tähtedevaheliseks aineks (ISM - Interstellar matter).

Tähe eluea jooksul satub palju seda ainest tagasi ISM tähetuule ja massikao tõttu. Sel-

lest ainest võivad tekkida järgnevad tähtede generatsioonid.

Seega tähtede evolutsioonist arusaamiseks on vaja uurida ISMi. Selgel ööl võime näha

Linnuteed, milles tundub olevat tähtedevaba tühik. Tegelikult varjavad seal tähti tolm-

udud, mis põhjustavad tähtede valguse interstellaarse nõrgenemise ehk ekstinktsiooni.

Siinkohal tuleb meil seletada, mis asi on kaugusmoodul. Kasutades tähe heleduse

pöördruutsõltuvust kaugusest, on astronoomid andnud igale tähele nn absoluutse

heleduse M . See on siis tähe näiv heledus m, kui täht oleks 10 pc kaugusel. Seega kui

me teame tähe absoluutset ja näivat heledust, siis tähe kaugus avaldub valemiga

d = 10(m−M+5)/5 pc. (3.1.1a)

Suurus m − M on siis tähe kauguse mõõt ja seda nimetatakse kaugusmooduliks.

Tähtedevahelise neeldumise tõttu peame me kaugusmooduli valemit (3.1.1a) modifit-

seerima

mλ − Mλ = 5 log d − 5 + aλ, (3.1.1)

71



kus d on parsekites ja aλ on interstellaarne nõrgenemine tähesuurustes mööda vaatekiirt.
On selge, et aλ sõltub ainest, mis on vaatekiirel. Me teame, et kehtib valem

Iλ/Iλ,0 = exp (−τλ). (3.1.2)

Kombineerides seda valemit valemiga

m1 − m2 = −2.5 log(
F1

F2
), (3.1.2a)

kus m1 ja m2 on kahe erineva tähe näivad heledused ja F1 ja F2 on nende tähtede
kiirgusvood, saame seose optilise paksuse ja näiva tähesuuruse vahel

mλ − mλ,0 = −2.5 log (exp(−τλ)) = 2.5τλ log(e) = 1.086τλ. (3.1.3)

Kuid muutus näivas heleduses on just aλ, seega

aλ = 1.086τλ. (3.1.4)

Seega siis muutus tähesuurustes ekstinktsiooni tõttu on ligikaudu võrdne optilise pak-
susega vaatekiirel.
Optilise paksuse definitsioonist saame

τλ =
∫ s

0

n(s)σλds, (3.1.5)

kus n(s) on nõrgendavate osakeste arvtihedus ja σλ on nõrgenemise ristlõige. Kui see
ristlõige on konstantne mööda vaatekiirt, siis

τλ = σλ

∫ s

0

n(s)ds = σλNd, (3.1.6)

kus Nd on sambatihedus - nõrgendavate osakeste arv silindris ristlõikega 1 cm2, mis
ulatub vaatlejalt tähele. Seega siis interstellaarne ekstinktsioon sõltub ISM hulgast,
millest tähe valgus peab läbi tungima.
Kui me oletame Gustav Mie eeskujul, et tolmuosakesed on sfäärilised raadiusega a, siis
nende geomeetriline ristlõige on σg = πa2. Me võime nüüd defineerida dimensioonitu
ekstinktsioonikoefitsiendi Qλ kujus

Qλ =
σλ

σg
, (3.1.7)
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kus Qλ sõltub tolmutera keemilisest koosseisust.

Mie näitas, et kui valguse lainepikkus on tolmutera läbimõõduga enam-vähem võrdne,

siis Qλ ∼ a/λ, mis viib meid mõttele, et σλ ∼ λ−1. Kui valguse lainepikkus on väga

suur võrreldes a-ga, siis Qλ läheneb nullile. Teises äärmuses, kui lainepikkus muutub

väga väikeseks võrreldes a-ga, siis Qλ läheneb konstandile, mis ei sõltu λ-st.

Sellest arutlusest järgneb, et aλ peab sõltuma lainepikkusest. Kuna pikalainelises

punases spektriosas valgust neelatakse vähem kui sinises osas, siis tähtede värvus muu-

tub punasemaks. Toimub interstellaarne punanemine ja tähed näivad punasemad,

kui nende temperatuuri järgi võiks arvata. Asja saab siiski klaarida, kui uurida de-

tailselt tähtede spektrijooni . Tolmudule langev sinine valgus hajutatakse igas suunas,

mistõttu mitte tähe suunas paiknev udu paistab sinine (joonis 3.1.1). Mie teooria reh-

kendused ekstinktsiooni kohta on õiged infrapunases ja nähtavas valguses, ent lühemate

lainepikkuste juures tekivad erinevused.
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Joonis 3.1.1. Kuidas tolmupilv hajutab ja neelab valgust.

Joonis (3.1.2) on võetud Mathise, Rumpli, and Nordsiecki tööst (1977). See näitab

interstellaarse neeldumise keskmistatud sõltuvust lainepikkusest (pidev joon). Näeme

ekstinktsiooni pidevat kasvu nähtavas piirkonnas, lokaalset maksimumi neeldumises ko-

hal λ = 2175 Å(4.6 μm−1) ja samuti ekstinktsiooni järsku kasvu ultravioletis. See

maksimum annab meile vihje interstellaarse tolmu koostise kohta, sest grafiit neelab
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valgust just lainepikkustel 2175 Å lähedal. Kuigi pole selge, kuidas süsinik grafiidiks
organiseerub interstellaarses ruumis, on selle maksimumi kuju, süsiniku suhteliselt suur
hulk Universumis ja resonants 2175 Å lähedal üsna kindlaks tõendiks grafiidi esinemise
kohta.
Ilmselt on IMSs veel muidki elemente peale süsiniku, kuna neeldumiskõveral on neeldu-
misribad lainepikkustel 9.7 μm ja 18 μm. Arvatakse, et need on seotud SiO-ga.
Ent difuussete udude spektrites on kohatud ka kiirgusjooni või õigemini kiirgusribasid,
mida nimetatakse identifitseerimata infrapunasteks kiirgusribadeks. Need paiknevad
3.3 μm ja 12 μm vahel. Arvatakse, et neid põhjustavad võnkesiirded molekulides C2 ja
CH. Astronoomid kahtlustavad isegi benseeni rõnga sarnaste molekulide - polütsükliliste
aromaatsete süsivesinike (PAH) - esinemist ISMs.

Joonis 3.1.2. Interstellaarne ekstinktsioon sõltuvana lainepikkusest.

Oluline karakteristik ISMl nõrgenenud valgusel on selle polariseeritus, mis tavaliselt
on vaid mõni protsent ja sõltub lainepikkusest. Polariseeritus tähendab seda, et tolmu-
osakesed ei saa olla sfäärilised. Lisaks sellele peavad nad olema kuidagi orienteeritud.
Kõige tõenäosem viis sellise orienteerituse saavutamiseks on nõrk magnetväli.
Need vaatlused annavad seega meile võtme ISM koostise leidmiseks. Siiski praegu puu-
dub astronoomide hulgas täielik üksmeel selle kohta, milline on osakeste läbimõõtude
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jaotusfunktsioon või nende üldine struktuur. Üks võimalus on, et osakesed koosnevad

grafiidi ja silikaatide segust läbimõõtudega 0.25 μm kuni mõni ongström. Sellise koos-

tisega saab juba palju ISM iseärasusi seletada.

Kuigi tolm põhjustab kergesti märgatava ekstinktsiooni tähtede valguses, on ometi ISMi

kõige tähtsam komponent vesinik, mis esineb nii neutraalsena (H I), ioniseerituna (H

II) kui molekulaarsena (H2). Vesinik annab umbes 70% ISM kogumassist, He ligi 30%

ja ülejäänud elemendid vaid tühise osa.

Põhiline vesiniku hulk on neutraalne, seejuures põhiolekus (n=1). Seega pole H I-l emis-

sioonijooni, samuti mitte ka neeldumisjooni, sest selleks läheb vaja kvante ultravioletis,

mida tähtede vahel pole just palju.

Õnnelikul kombel on siiski võimalik neutraalset vesinikku avastada unikaalse 21 cm

raadiojoone abil.
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Joonis 3.1.3. 21 cm raadiojoone tekkimise selgituseks.

Seda protsessi selgitab joonis (3.1.3). Protsessi olu on selles, et kui vesiniku aatomis

elektroni ja prootoni spinnid on vastassuunalised, siis on elektroni energia natuke suurem

kui siis, kui elektroni ja prootoni spinnid on samasuunalised. Ent üleminek kõrgemalt

energiatasemelt madalamale on väga väikese tõenäosusega - seda juhtub vaid kord

mitme miljoni aasta jooksul. Tavaliselt aatom nii kaua oodata ei saa, sest tihedas

keskkonnas toimub sageli põrkeid, mis elektroni kõrgemalt energiatasemelt ära viivad.

Aga interstellaarne keskkond on väga hõre, kus põrkeid toimub vaid kord sadade aastate

jooksul. Seega spontaansed siirded vesiniku aatomis jõuavad toimuda ja tulemuseks on
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kvant sagedusel 1420 MHz ehk lainepikkusel 21 cm. Sellise kiirguse olemasolu ennustas
H.Ch. van de Hulst 1940. aastatel ja avastati esimest korda 1951. aastal. Sellest ajast
alates on 21 cm kiirgus aidanud olulisel määral kaardistada H I alasid, mõõta Doppleri
efekti abil vesinikupilvede kiirusi ja hinnata magnetväljade tugevusi Zeemani efekti abil.
Optiliselt paksud tolmupilved varjavad mõnikord vesiniku aatomeid UV-kiirguse eest.
See aitab tekkida ja püsida vesiniku molekulidel. Tolm on samuti selleks kohaks, kus
vesiniku molekulid tekkida saavad, sest kahe vesiniku aatomi ühinemisel vabaneb seos-
energia, mida tuleb kuhugi ära anda. Tolm ongi selleks neelukohaks. Tolmuosakese
temperatuur kasvab seetõttu ja vesiniku molekul visatakse tekkekohast välja.
Kui atomaarse vesiniku optiline paksus on küllalt suur, võib ka tema molekule UV-
kiirguse eest kaitsta. Seega on vesiniku molekulaarsed pilved ümbritsetud H I kihiga.
Õnnetul kombel on vesiniku molekuli väga raske vaadelda, sest tal pole ei neeldumis- ega
kiirgusjooni nähtavas ja raadiopiirkonnas. Nii on astronoomid sunnitud kasutama teisi
molekule trasseerijatena. Tavaliselt on selleks CO, kuid on kasutatud ka CH, OH, CS
ja C3H2. Põrgetel ergutatakse trasseerija molekule ning nad kiirgavad sellises lainealas,
kus neid saab vaadelda, näiteks kiirgab CO siirdel, mis annab raadiojoone 2.6 mm.
Selliste uuringute tulemused näitavad, et tingimused molekulaarpilvedes on väga eri-
nevad. Atomaarse vesiniku pilvedes aV ∼ 1 − 5, molekulaarset vesinikku leiame
suurema sambatihedusega piirkondades. Selliseid pilvi nimetatakse läbipaistvateks
molekulaarpilvedeks - neis on temperatuur 15 - 50 K, n ∼ 500 − 5000 cm−3,
m ∼ 3 − 100 M�, ja nende läbimõõt on mitu parsekit.
Molekulaarsed hiidpilved (giant molekular clouds - GMC) on hiiglasuured tolmu ja
gaasikompleksid, kus temperatuur on tavaliselt 20 K, arvtiheduseks on 100 kuni 300 osa-
kest kuupsentimeetris, massid ulatuvad miljoni Päikese massini ja tüüpiline läbimõõt on
50 pc. Nende komplekside sees on kuumad tihedad tuumad karakteristlike mõõtudega
0.05 kuni 1 pc, kus aV ulatub 50 kuni 1000, T ∼ 100 − 200 K, arvtihedus on 107 kuni
109 ja mass on 10 kuni 1000 M�. Meie Galaktikas üksi on selliseid pilvi tuhandeid,
enamasti spiraalharudes.
Teine ekstreemjuht on väikesed, tihedad, peaaegu sfäärilised pilved, mida tuntakse Boki
gloobulite nime all. Neis on suur ekstinktsioon (aV ∼ 10), madal temperatuur ∼ 10 K,
võrdlemisi suur arvtihedus (n > 104 cm−3), väike mass (1-1000 M�) ja väike läbimõõt
(r ∼ 1 pc).
Boki gloobulite infrapunavaatlused on näidanud, et enamus, kui mitte kõik, sisaldavad
enda sees noori tähti. Ilmselt on need aktiivse tähetekke kohad. Lisaks sellele on
silmatud GMCde ning noorte O ja B tähtede seost, järelikult võib tähti ka GMCdes
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tekkida.

ISMs leidub ka teisi molekule lisaks juba nimetatuile. Tänapäeval (august 2004) tun-

neme me 125 molekuli, mis ulatuvad lihtsatest nagu vesi ja ving üsna keerulisteni, nagu

CH3CH2CHO või HC11N . Praegu on üsna kindel, et tolm mängib molekulide tekkes

väga tähtsat osa.

3.2. Prototähtede teke

Viimastel aastakümmetel on meie arusaam tähtede evolutsioonist oluliselt täienenud.

See edu on tingitud vaatlustehnika täiustumisest, tähtedes toimuvate protsesside pare-

mast mõistmisest ja muidugi arvutustehnika kiirest arengust.

Hoolimata suurest edust on mõned tähtsad küsimused ikka veel vastuseta. Üks ala,

kus vastust pole, on tähtede tekke kõige varasemad staadiumid, kus interstellaarsetest

molekulaarpilvedest tekivad tuumareaktsioonide-eelsed moodustised, mida nimetatakse

ka prototähtedeks.

Kui molekulaarpilved on tähtede tekke kohad, siis milliseid tingimused peaksid selles

pilves olema, et algaks kollaps? Seda probleemi uuris Sir James Jeans 1902. aastal,

vaadeledes väikesi kõrvalekaldeid hüdrostaatilisest tasakaalust. Kuigi ta tegi mit-

meid lihtsustavaid eeldusi, nagu näiteks jättes kõrvale pöörlemise ja galaktilised mag-

netväljad, sai ta ikkagi väga põhjapanevaid tulemusi.

Me lähtume viriaali teoreemist

2K + U = 0, (3.2.1)

mis kirjeldab tasakaalu tingimust stabiilses, gravitatsiooniliselt seotud süsteemis.

Sfäärilise pilve gravitatsiooniline potentsiaalenergia avaldub valemiga

U ∼ −3
5

GM2
c

Rc
, (3.2.2)

kus Mc ja Rc on pilve mass ja raadius. Me saame hinnata pilve sisemist kineetilist

energiat

K =
3
2
NkT, (3.2.3)
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kus N on osakeste koguarv. Kuid see on just

N =
Mc

μmH
, (3.2.4)

kus μ on keskmine molekulkaal. Viriaali teoreemi kohaselt algab kollaps, kui

3MckT

μmH
<

3
5

GM2
c

Rc
. (3.2.5)

Pilve raadiuse saame asendada, kasutades algset tihedust pilves ρ0, mille me oletame

olevat konstantse kogu pilves

Rc =
(

3Mc

4πρ0

)1/3

. (3.2.6)

Pärast selle valemi asendamist valemisse (3.2.5) leiame me minimaalse massi, mille

juures kollaps võib alata. See kriteerium on tuntud Jeansi kriteeriumi nime all

Mc > MJ , (3.2.7)

kus

MJ ≈
(

5kT

GμmH

)3/2( 3
4πρ0

)1/2

. (3.2.8)

Mass MJ kannab nime Jeansi mass. Kasutades valemit (3.2.6) saame leida minimaalse

raadiuse, mille juures algaks tihedusega ρ0 pilve kollaps

Rc > RJ , (3.2.9)

kus

RJ ≈
(

15kT

4πGμmHρ0

)1/2

. (3.2.10)

Suurust RJ nimetatakse Jeansi raadiuseks.

Juhul kui Jeansi kriteerium on täidetud, algab pilve kollaps praktiliselt vaba langemise

kiirusega, kusjuures temperatuur jääb enam-vähem konstantseks (isotermiline kollaps).

See kehtib seni, kuni pilv on optiliselt hõre ja tekkinud soojusenergia kiiratakse eemale.

Seepärast saab kasutada hüdrodünaamilise tasakaalu võrrandit

ρ
d2r

dt2
= −G

Mrρ

r2
− dP

dr
. (3.2.10a)
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ja oletades, et rõhu gradient on palju väiksem kui raskusjõud, saame

d2r

dt2
= −GMr

r2
. (3.2.11)

Et saada aru, kuidas pilv kokku variseb, peame seda võrrandit integreerima. Seejuures

arvestame, et Mr jääb konstantseks ja me asendame ta avaldisega 4πr3
0ρ0/3. Korrutades

mõlemaid pooli kiirusega, saame

dr

dr

d2r

dt2
= −

(
4π

3
Gρ0r

3
0

)
1
r2

dr

dt
, (3.2.12)

mida integreerides saame

1
2

(
dr

dt

)2

=
(

4π

3
Gρ0r

3
0

)
1
r

+ C1. (3.2.13)

Integreerimiskonstandi saame, kui oletame, et kollapsikiirus alguses oli null, siis

C1 = −4π

3
Gρ0r

2
0. (3.2.14)
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Joonis 3.2.1. Molekulaarse pilve homoloogiline isotermiline kollaps r = r(t).

Algne tihedus on ρ0 = 2 × 10−16 g cm−3.
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Asendades (3.2.14) valemisse (3.2.13) ja integreerides, saame

dr

dt
= −

[
8π

3
Gρ0r

2
0

(r0

r
− 1
)]1/2

. (3.2.15)

Paneme tähele, et ruutjuure võtame plussmärgiga, kuna pilv kukub kokku.
Viimase võrrandi integreerimiseks teeme asendused

θ ≡ r

r0
(3.2.16)

ja

K ≡
(

8π

3
Gρ0

)1/2

, (3.2.17)

ja saame
dr

dt
= −K

(
1
θ
− 1
)1/2

. (3.2.18)

Veel asendades
θ ≡ cos2 ξ, (3.2.19)
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Joonis 3.2.2. Molekulaarse pilve homoloogiline isotermiline kollaps ρ = ρ(t).
Algne tihedus on ρ0 = 2 × 10−16 g cm−3.

saame lõpuks

cos2 ξ
dξ

dt
=

K

2
. (3.2.20)
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Seda saab lihtsalt integreerida ja me leiame

ξ

2
+

1
4

sin 2ξ =
K

2
t + C2. (3.2.21)

Integreerimiskonstandi leiame tingimusest, et kui t = t0, siis r = r0, seega C2 = 0. Nii
saame me liikumisvõrrandi kujus

ξ

2
+

1
4

sin 2ξ =
K

2
t. (3.2.22)

Sellest võrrandist saame me vaba langemise ajaskaala kollapseeruvale pilvele. Olgu
t = tff , kui pilve raadius saab nulliks (θ = 0, ξ = π/2). Siis

tff =
π

2K
. (3.2.23)

Asendame siin K valemist (3.2.17) ning saame

tff =
(

3π

32
1

Gρ0

)1/2

. (3.2.24)

Huvitav on märkida, et vaba langemise aeg ei sõltu sfäärilise pilve algsest raadiusest.
Seega siis niikaua kui pilve tihedus püsib sama, võtab ka kõikide pilveosade kokkukukku-
mine sama aja (tegu on homoloogilise kollapsiga). Aga kui pilv on keskosast tihedam,
siis seal kukub pilv kokku kiiremini ja tihedus keskosa lähedal suureneb kiiremini kui
mujal.
Kuna molekulaarsete pilvede mass võib olla väga suur, siis meie lihtne analüüs näitab, et
tähti võiks tekkida hiigelsuurte massidega. Vaatlused seda ometi ei kinnita. Vaatlused
näitavad hoopis, et tähed tahavad tekkida gruppidena. Seda fragmentatsiooniprot-

sessi saab seletada, kui appi võtta valem (3.2.8). Oluline järeldus pilve kollapsis on
see, et pilve tihedus keskosas suureneb mitu suurusjärku. Kuna temperatuur jääb kol-
lapsi ajal enam-vähem konstantseks, siis Jeansi mass peaks vähenema. Seega pilve osad
hakkavad eraldi Jeansi kriteeriumi rahuldama ja hakkavad iseseisvalt kollapseeruma. Nii
tekibki hulk väiksema massiga objekte. Kuid mis peatab fragmentatsiooni? Kuna me
näeme tervet Galaktikat, mis on täis umbes Päikese massiga tähti, siis peab see protsess
ometi peatuma. Vastus sellele küsimusele peitub selles, et ega see kollaps pole sugugi
isotermiline. Kui kollaps muutub isotermilisest adiabaatseks, siis see protsess mõjutab
kindlasti Jeansi massi suurust.
Adiabaatse protsessi puhul

T = K”ργ−1, (3.2.25)
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kus K” on mingi konstant. Asendame selle suuruse valemisse (3.2.8) ja me saame seose
Jeansi massi ja adiabaatse kollapsi tiheduse vahel

MJ ∼ ρ(3γ−4)/2. (3.2.26)

Atomaarse vesiniku jaoks γ = 5/3, mis annab MJ ∼ ρ1/2 - seega adiabaatsel kollapsil
Jeansi mass kasvab tiheduse kasvul. Selline käitumine tähendab, et kollaps toimub
vaid kuni teatud massini. Minimaalne kollapseeruv mass sõltub sellest punktist, kus
isotermiline kollaps asendub adiabaatsega. See üleminek pole sugugi järsk või lõplik. On
siiski võimalik hinnata vähimate võimalike kollapseeruvate masside alampiiri. Viriaali
teoreemist saame ligikaudu, et kollapsi käigus vabanev energia on

ΔEg ≈ 3
10

GM2
J

RJ
(3.2.27)

sfäärilise pilve jaoks mingil hetkel, kus pilv just rahuldab Jeansi tingimust. Üle
langemise aja keskmistatud gravitatsioonist tekitatud heledus on

Lff ≈ ΔEg

tff
∼ G3/2

(
MJ

RJ

)5/2

, (3.2.28)

kus me kasutasime valemit (3.2.24) ja jätsime kõrvale suurused ühe suurusjärgus.
Kui pilv on optiliselt paks ja termodünaamilises tasakaalus, siis ta kiirgab nagu AMK.
Kollapsi käigus pole see kiirgamine nii efektiivne, seega kiiratud energia avaldub kujus

Lrad = 4πR2eσT 4, (3.2.29)

kus e on efektiivsuse tegur, 0 < e < 1, on sisse toodud arvestamaks kõrvalekaldeid
termodünaamilisest tasakaalust. Kui kollaps oleks isotermiline, siis e = 0.
Võrrutades pilve heleduse avaldised

Lff = Lrad, (3.2.30)

saame pärast teisendusi

M
5/2
J =

4π

G3/2
R

9/2
J eσT 4. (3.2.31)

Kasutades Jeansi raadiuse definitsiooni (3.2.10), me saame

MJmin = 0.03
(

T 1/4

e1/2μ9/4

)
M�, (3.2.32)
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kus T on kelvinites. Kui me võtame μ ∼ 1, e ∼ 0.1 ja T ∼ 1000 K, siis MJ ∼ 0.5 M�.

See on just õige suurusjärk, sest vaatluste kohaselt fragmentatsioon lõpeb, kui origi-

naalpilve osade massid jõuavad Päikese massi suurusjärku. Tuleb öelda, et see hinnang

on kaunis tundetu teiste võimalike T, e, μ kombinatsioonide suhtes.

Selles arutluses oleme me palju olulise faktoreid jätnud arvestamata. Näiteks kasutasime

me Jeansi kriteeriumi vabalt igas kollapseeruva pilve punktis. See ei saa õige olla, sest

meie arutlus tugineb staatilise pilve ideele ja me pole kuidagi arvesse võtnud pilve osade

esialgset kiirust. Me pole täpselt vaadelnud ka energia levi pilves, samuti tolmuosakeste

aurustumist, molekulide dissotsiatsiooni ja aatomite ionisatsiooni. Hoolimata sellest

seletab niisugune lihtne skeem selle fundamentaalse protsessi tähtsaid aspekte.

Loomulikult on oluline pöörlemismomendi ning magnetvälja arvestamine. Kui algsel

pilvel on oluline pöörlemismoment, siis tekib kettakujuline moodustis, sest mööda

pöörlemistelge on kollapsil lihtsam toimuda. Et uurida pilve kollapsit täpsemalt, tuleb

lahendada hüdrodünaamika võrrandid numbriliselt.

Joonis 3.2.3. 1 M� pilve teoreetilise kollapsi evolutsiooni trekk.

(Appenzeller ja Tscharnuter, A&A, 40, 397, 1975).

Selgus, et kõik see, mida me olime saanud lihtsast mudelist, klapib, kuid lisaks

saame veel palju huvitavat.

Vaatleme Päikese keemilise koostisega sfäärilist pilve massiga 1 M�. Algselt on pilv

optiliselt hõre ja algstaadiumis on kollaps isotermiline. Kuna keskosas on pilve tihedus
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suurem, siis seal käib kollaps kiiremini ja tihedus kasvab samuti kiiremini. Kui tihe-

dus keskosas saavutab väärtuse 10−13 g cm−3, siis piirkond muutub optiliselt paksuks

ja kollaps muutub adiabaatiliseks. Kuni selle ajani on pilve läbipaistmatus tingitud

vaid tolmust. Kuna adiabaatilise kollapsi tulemusena rõhk keskosas kasvab, siis kol-

laps aeglustub. Sel hetkel on pilve tuum peaaegu hüdrostaatilises tasakaalus raadiusega

umbes 5 AU. See moodustis ongi prototäht.

Üks vaadeldav tulemus pilve muutumisest optiliselt paksuks on see, et pilv hakkab kiir-

gama infrapunases. Nii saame me pilve temperatuuri määrata ja paigutada pilve H-R

diagrammile kui ajast sõltuvat nähtust. Nii saadud kõveraid kutsutakse evolutsiooni-

trekkideks. Joonisel (3.2.3) näeme üht sellist trekki, kus pilve heledus oluliselt kasvab

ja temperatuur samuti.

Joonis 3.2.4. Teoreetilised peajada-eelsed evolutsioonitrekid.

(I. Iben, Ap.J., 141, 993, 1965.)

84



Väljaspool pilve tuuma on aine ikka vabas langemises. Kui see aine kohtab peaaegu

hüdrostaatilist tuuma, tekib lööklaine, milles langev aine kaotab suure osa oma ki-

neetilisest energiast, mis muutub soojuseks ja põhjustab pilve kiirgamist infrapunases.

Kui temperatuur tõuseb 1000 K, hakkab tolm aurustuma ja läbipaistmatus kahaneb.

Samal ajal jätkab ümbritsev aine langemist tuumale, mis tuuma temperatuuri tõstab.

Kui see jõuab 2000 K, siis molekulaarne vesinik dissotsieerub. See protsess neelab ener-

giat, mis oleks kulunud hüdrostaatilise tasakaalu hoidmiseks. Selle tulemusena muutub

tuum ebastabiilseks ja algab teine kollaps. Pärast seda, kui tuuma mõõtmed saavad

võrdseks umbes 1.3 R�, kollaps lõpeb. Pärast tuuma kollapsit tekib teine lööklaine,

kuid kuna aine hakkab otsa saama, siis heledus langeb.

See teoreetiline stsenaarium pakub võimalusi vaatluslikuks kinnituseks. Ilmselt on pro-

totäht sügaval tolmukookoni sees, nii et ainuke vaatluslikult leitav tõend oleks infra-

punase kiirguse allikad molekulaarpilvedes. Asja teeb raskeks see, et gravitatsiooniline

kollaps on väga lühike protsess, mida on raske tabada. Selliseid piirkondi on oma

kolmkümmend aastat otsitud ja mõned ka leitud, kaasa arvatud Boki gloobul B335

Kotka tähtkujus ning mitmed objektid Orioni tähtkujus.

3.3. Peajada eelne evolutsioon

Molekulaarpilve kollaps toimub vaba langemise kiirusega ja evolutsiooni kontrol-

lib see, kui kiiresti täht suudab termiliselt kohanduda. Näiteks 1 M� massiga täht

vajab 107 aastat, et jõuda peajadale. Pidevalt suurendades oma efektiivset tempera-

tuuri, muutub väliskihtides põhiliseks läbipaistmatuse allikaks H−, kusjuures lisaelekt-

ron võetakse mõnede raskete elementide ioniseerimisest. Suur läbipaistmatus põhjustab

prototähes konvektsiooni. Mõnede rehkenduste kohaselt on kogu prototäht konvek-

tiivne. C. Hayashi näitas 1961. aastal, et nende kitsenduste tõttu, mida konvekt-

sioon tähe ehitusele paneb, muutub kvaasistaatiline evolutsioonitrekk H-R diagrammil

peaaegu vertikaalseks jooneks (joonis 3.2.3).

Hayashi trekk on piiriks lubatud ja lubamatutel tähemudelitel - paremal pool Hayashi

trekki ei saa olla stabiilseid tähti, sest miski väega ei saa neis energiat tähe seest välja

transportida.

1965.a. arvutas Icko Iben, Jr. detailseid prototähtede evolutsiooni mudeleid (joonis

3.3.1 - kõverate juures on masside väärtused).

Vaatleme 1 M� tähe evolutsiooni, alustades Hayashi piirist. Suure läbipaistmatuse

tõttu (H−) on täht täielikult konvektiivne kollapsi esimese miljoni aasta jooksul (punkt
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2 joonisel). Sel ajal algavad tuumareaktsioonid - deuteeriumi põlemine, kuna sellel

protsessil on suur ristlõige madalatel temperatuuridel. Kuna deuteeriumi on vähe,

pole tuumareaktsioonidel kollapsile suurt mõju, nad ainult aeglustavad seda. Samal

ajal kui tsentraalne temperatuur kasvab, ionisatsioonitase kasvab samuti, suurendades

läbipaistmatust selles piirkonnas ja tekib kiirgustasakaalus olev tuum, mis võtab enda

alla aina suurema massi. Punktis 3 lubab radiatiivne tuum energial kergemini pääseda

konvektiivsesse kihti, põhjustades tähe heleduse kasvu. Ka efektiivne temperatuur

kasvab, kuna täht tõmbub veel kokku. Umbes selleks ajaks on temperatuur tuumas

tõusnud nii kõrgele, et tuumareaktsioonid saavutavad peaaegu maksimaalse väärtuse.

Kaks esimest lüli pp tuumareaktsioonide tsüklist ja CNO tsükli need reaktsioonid, mis

C12 muudavad N14ks, domineerivad teiste üle. Ajapikku need reaktsioonid hakkavad

aina rohkem energiat andma ja gravitatsiooniline kokkutõmbumine energiaallikana

kaotab oma esialgse tähtsuse.

Väga temperatuuritundlike CNO reaktsioonide algusega tekib tuumas järsk tempera-

tuurigradient, mistõttu selles piirkonnas tekib mõningane konvektsioon. Punktis 5 on

tuumaenergia produktsioon nii suur, et tuum peab veidi paisuma. Pinnal on selle efekti

tulemuseks koguheleduse ja temperatuuri mõningane langus.

Kui C12 on lõpuks otsas, siis tuum korraldab ennast ümber pp reaktsiooni edukamaks

toimumiseks. Selleks ajaks on gravitatsiooniline kokkutõmbumine lõppenud ja täht

paigutub peajadale (punkt 7). Kui tähtede algne mass on väiksem kui Päikesel, siis

evolutsioonikäik on teistsugune. Näiteks 0.5 M� täht liigub praktiliselt mööda Hayashi

piiri, kuna tsentraalne temperatuur ei tõuse iial nii kõrgele, et süsiniku põlemine oleks

efektiivne. Kui aga algmass on väiksem kui 0.08 M�, siis tuumareaktsioonid ei süti

üldse. Teine väikese massiga tähtede ehituse iseärasus on selles, et madala tsentraal-

temperatuuri tõttu jääb läbipaistmatus suureks, nii et radiatiivset tuuma ei tekigi ja

täht jääb täiesti konvektiivseks.

Massiised tähed seevastu tõstavad tsentraaltemperatuuri küllalt kõrgeks ja hakkavad

edukalt põletama nii süsinikku kui vesinikku. Need tähed lahkuvad Hayashi trekilt suu-

remate heledustega ja arenevad peaaegu horisontaalselt mööda H-R diagrammi.

Me oleme maininud, et stabiilsete tähtede masside ülempiir on 90 M�, mis on

põhjustatud pulsatsioonidest sügaval tähe tuumas, kus asub tööle nn ε-mehhanism.
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Kui temperatuur on küllalt kõrge ja gaasi tihedus madal, siis võib tähe teatud piirkon-
dades kiirgusrõhk ületada gaasirõhku, näiteks massiivsete tähtede väliskihtides. Rõhu
gradiendi võime tähe pinna lähedal kirjutada kujus

dP

dr
≈ −κρ

c

L

4πr2
. (3.3.1)

Hüdrostaatilise tasakaalu nõue ütleb samas, et

dP

dr
≈ −G

Mρ

r2
, (3.3.2)

kus M on tähe mass. Kombineerides need kaks võrrandit, saame

LEdd =
4πGc

κ
M. (3.3.3)

LEdd on maksimaalne kiirgusheledus, mis tähel võib olla, et jääda hüdrostaatilisse
tasakaalu. Kui heledus ületab LEdd, siis algab kiirgusrõhu põhjustatud massikadu.
Seda maksimaalset heledust kutsutakse Eddingtoni piiriks.

Joonis 3.3.1. Algne massifunktsioon ξ, mis näitab tähtede arvu Linnutee ketta
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ühikpindala ja massi logaritmi ühiku kohta (mass on Päikese massi ühikutes).
(Rana, A&A, 184, 104, 1987).

Meie eesmärgiks on hinnata Eddingtoni massi peajada ülemises osas. Efektiivne
temperatuur on seal 50 000 K, seega kogu aine on ioniseeritud ja põhilise läbipaistmatuse
annab vabadel elektronidel hajumine ja me saame κ asendada valemiga (6.1.10). Kui
x = 0.7, siis

LEdd ≈ 1.5 × 1038 M

M�
erg s−1, (3.3.4)

ehk
LEdd

L�
≈ 3.8 × 104 M

M�
. (3.3.5)

Kui tähe mass on 90 M�, siis LEdd ≈ 3.5 × 106 L�, mis on umbes kolm korda suurem
kui oodatud heledus peajadal. Vaatlused on näidanud, et massiivsed tähed kaotavad
tõepoolest massi ja nende heledus on muutlik.
See diagonaaljoon H-R diagrammil, kuhu erineva massiga tähed jõuavad ja alus-
tavad stabiilset vesiniku põletamist, kannab nime nullvanusega peajada (Zero-Age
Main Sequence - ZAMS). Aeg, mis erinevatel tähtedel kulub ZAMSile jõudmiseks on
pöördvõrdeline massiga: 0.5 M� täht kulutab selleks 100 miljonit aastat, kuna 15 M�
tähel läheb vaid 60 000 aastat!
Üldiselt võttes tekib rohkem väiksemate massidega tähti, kui interstellaarne pilv frag-
menteerub. Sellist funktsionaalset seost kutsutakse algseks massifunktsiooniks (joo-
nis 3.3.1). Seepärast pole imestada, et suure massiga tähti nii vähe on.
Kui kuumad massiivsed tähed jõuavad ZAMSile O ja B tähtedena, siis nende kiirgus-
energia suurem osa kiiratakse EM-spektri UV osas. Kui selle footonid omavad suure-
mat energiat kui 13.6 eV, siis suudavad nad H I, mis noori tähti ikka veel ümbritseb,
ioniseerida. Tekkinud H II alades on ionisatsiooni mõttes tasakaal - kui palju ioniseerub,
niipalju ka rekombineerub. Kui rekombinatsioon toimub, siis tavaliselt ei kiirata mitte
sama energiaga kvanti, mis aatomi ioniseeris, vaid toimub kaskaadsiire ja tekib mitu
väiksema energiaga kvanti, millest paljud on nähtavas alas. Dominantne tekkinud joon
on siire vesiniku aatomis n=3 ja n=2 vahel, andes Balmeri seeria punase joone - Hα.
Seepärast paistavad H II piirkonnad punastena.
H II piirkonna mõõtusid hinnatakse tasakaalu tingimusi appi võttes. Olgu N footonite
arv, mida produtseerib sekundis O või B täht, mis on võimeline ioniseerima vesinikku
selle põhiseisundist (λ < 912 Å). Oletades, et kõik need footonid neelatakse vesiniku
poolt H II piirkonnas, siis peab ionisatsiooni- ja rekombinatsiooniprotsesside vahel olema
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tasakaal. Kui seda tasakaalu pole, siis H II ala suureneb, kuni tasakaal saavutatakse.
Olgu αnenH rekombinatsioonide arv ühikruumala kohta sekundis, kus α on kvant-
mehhaaniline rekombinatsioonikoefitsient, mis kirjeldab tõenäosust, et elektron ja
prooton moodustavad vesiniku aatomi, kui on teada nende arvtihedused. Umbes 8000
K juures on α = 3.1 × 10−13 cm3 s−1. Oletame, et gaas koosneb vaid vesinikust ja on
elektriliselt neutraalne, so ne = nH . Nii saame rekombinatsiooni kiiruse korrutada H II
ala ruumalaga - oletades selle sfäärilisust - ja võrdsustades selle ioniseerivate kvantide
arvuga sekundis. Avaldades lõpuks raadiuse, saame

rS ≈
(

3N

4πα

)1/3

n
−2/3
H . (3.3.6)

See on nn Strömgreni raadius. Teinekord kutsutakse H II alasid Strömgreni
sfäärideks.

Joonis 3.3.2. T Tauri tähtede paiknemine H-R diagrammil. Ringide suurus iseloomustab
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pöörlemise kiirust. Tugeva emissiooniga tähed on täidetud ringidega ja nõrga

emissiooniga - tühjade ringidega. Teoreetilised trekid on lisatud.

(Bertout, Ann. Rev. Astron. Astrophys., 27, 351, 1989).

Kui O ja B tähed tekivad fragmenteeruvast molekulaarpilvest, siis kõigepealt ilmub

infrapunane allikas pilve sees. Temperatuuri tõusuga aurustub kõigepealt tolm, siis dis-

sotsieeruvad molekulid, siis hakkab ioniseeruma tähte ümbritsev gaas, tekitades H II

ala H I ala sisse.

Tekkinud tähe suure heleduse tõttu algab tähel massikadu ja ümbritsev gaasudu aetakse

laiali. Kui palju O ja B tähti tekib korraga, siis aeglasemalt tekkivad prototähed aetakse

ka eemale, lõpetades selles alas tähetekke. Kui algne pilv oli üsna Jeansi piiri lähedal,

siis võib juhtuda, et tekkinud tähed selles rühmas pole enam gravitatsiooniliselt seotud

ja tähed hakkavad laiali minema.

Sellised täherühmad, kus domineerivad O ja B tähed, kannavad nime OB-assotsiatsioonid.

Nende liikumiste uurimine viib järeldusele, et need ei saa olla stabiilsed pikka aega. Üks
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Joonis 3.3.3. P Cygni profiili kujunemine (A).
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Joonis 3.3.4. P Cygni profiili kujunemine (B).

selline näide on Trapetsi parv Orion A kompleksis. Arvatakse, et see on 10 miljonit

aastat vana. Praegu on see parv kaunis tihedalt asustatud tähtedega masside vahemikus

0.5 kuni 2 M�. Nende suhtelised kiirused massikeskme suhtes on väga suured. On ilmne,

et lähedased O ja B tähed hajutavad gaasi ja parv laguneb.

T Tauri tähed on tähtis klass väikese massiga peajada-eelseid objekte, mis kujutavad
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Joonis 3.3.5. T Tauri tähe mudel akretsioonikettaga.

endast üleminekut tähtedelt, mis on veel tolmu sees (IR allikad) peajada tähtedele.

Neil tähtedel on ebatavalised spektrid ja suured ning kiired irregulaarsed heleduse muu-

tused, sageli päevase ajaskaalaga. T Tauri tähtede asukoht H-R diagrammil on toodud

joonisel (3.3.2). T Tauri tähtede massid on vahemikus 0.5 kuni 3 M�. Paljude T Tauri

tähtede spektrites on O ja S keelatud jooni, mis näitab, et nende joonte tekkimiskohas

peab aine väga hõre olema (keelatud jooni tähistatakse nurksulgudega, näiteks [O I]).

Infot tähe kohta saab ka mitte üksi spektrijoone esinemise või mitteesinemise ja tuge-

vuse kaudu, vaid ka spektrijoone kuju kaudu. Mõned T Tauri tähtede spektrijooned,

nagu näiteks Hα, on niinimetatud P Cygni profiiliga - laiale laiale emissioonjoonele

lisandub joone sinisele tiivale natuke nõrgem neeldumisjoon. Joonised (3.3.3) ja (3.3.4)

selgitavad sellise joone tekkimist (emissioonjoon tekib tavaliselt kuumas hõredas gaasis

ja neeldumisjoon jahedamas difuusses gaasis). Joone kuju eeldab ka massikadu tähest.

Praeguste hinnangute kohaselt on massi kao kiirus 10−8 kuni 10−7 Päikese massi aastas.

Mõnedel ekstreemsetel juhtudel ja lühikese aja vältel muutuvad T Tauri tähtede P Cygni

spekter vastupidiseks (neeldumine punases spektriosas), mis näitab hoopis aine akret-

siooni, mitte selle kadu tähelt.

Lisaks paisuvale kestale, kaotavad tähed ainet kitsaste vastassuunaliste gaasijugadena.
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Sellised on Herbig-Haro objektid, mis avastati 1950. aastate alguses Orioni udu

naabruses, ja mis ilmselt on seotud noorte prototähtedega, nagu T Tauri tähed. Kui

gaasijoad ülehelikiirusega liikudes põrkuvad interstellaarse gaasiga, siis gaas ergastub ja

annab heledad emissioonspektrid.

HH objektides on vaadeldud ka pidevat spektrit, mis ilmselt tekib ematähe valguse

peegeldumisest, näiteks HH 30-l, mille ümber on akretsiooniketas. Ketta pinda val-

gustab tsentraaltäht, mis on peidus ketta tolmu taga. Näha on seal ka gaasijoad, mis

saavad alguse sügavalt ketta seest, võib-olla isegi tähest. Akretsioonikettad paistavad

vastutama nii emissioonijoonte, massikao, gaasijugade kui ka heleduse muutuste eest,

kuigi täpne mudel siiani puudub.

Vaatlused on näidanud, et ka mõnedel noortel tähtedel on tsirkumstellaarsed kettad.

Kaks tuntud näidet on Vega ja β Pictoris. Viimase spektris, mis on tehtud HSTlt, on

näha aineklompe, mis kukuvad tähele kiirusega kaks-kolm tükki nädalas.

Joonis 3.3.6. β Pic tähe mudel (kunstniku kontseptsioon).

(Boggess et al., Ap.J., 377, L49, 1991.)

HST 1993. a. missiooni käigus leiti Orioni udus 110st tähest 56-l tsirkumstellaarne

ketas, millele pandi nimeks propliid. Need paistavad olema seotud noorte tähtedega,

mis pole üle miljoni aasta vanad. Nende masse on hinnatud paari-kolme Maa massi

93



suuruseks.
Ilmselt on ketaste moodustumine kaunis tavaline nähtus molekulaarsete pilvede kollapsil
ja prototähtede kujunemises. Kui prototähe raadius väheneb, siis väheneb ka selle
inertsmoment ja nurkkiirus peab kasvama. Aine kukub pöörlemistelje suunas kokku ja
moodustubki ketas.
Siit järgneb, nagu peaksid kõik noored heledad tähed kiiresti pöörlema, vaatlustest aga
järgneb, et see pole sugugi alati nii. Arvatakse, et magnetväli on pöörlemismomendi
suutnud eemale kanda.
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4. TÄHTEDE SISEEHITUS

4.1. Pidevuse võrrand

Gaasilisele mittepöörlevale, magnetväljavaba tähele mõjuvad vaid raskusjõud ja gaasirõhu
gradient. See lähendus annab meile sfäärilise tähe ja seega kõik funktsioonid on konstantsed
kontsentrilistes kihtides. Tundub olevat loomulik kasutada kaugust tähe tsentrist r ruumi-
koordinaadina, mis muutub r = 0 tsentris kuni r = R tähe pinnal. Siinkohal vaatame ka
aega t, mis aitab kirjeldada tähe evolutsiooni. Siis kõik ülejäänud muutujad sõltuvad neist
kahest.

Massijaotuse kirjeldamiseks tähe sees defineerime funktsiooni m(r, t), mis on mass sfääris
raadiusega r momendil t. Siis m muutub vastavalt võrrandile

dm = 4πr2ρdr − 4πr2ρvdt. (4.1.1)

Esimene liige paremal pool võrdusmärki on ilmselt mass, mis on sfäärilises kihis paksusega
dr ja see annab meile massi muutuse r muutumise tõttu kindlal ajamomendil t, nii et

∂m

∂r
= 4πr2ρ. (4.1.2)

Teine liige samas annab meile massi väljavoolu tähest kiirusega v raadiusel r aja dt jooksul

∂m

∂t
= −4πr2ρv. (4.1.3)

Osatuletised nendes valemites osutavad, et tuletise võtmisel on teine muutuja vastavalt kons-
tantne.
Diferentseerides võrrandit (4.1.2) aja t järgi ja võrrandit (4.1.3) muutuja r järgi ning
võrdsustades saadud tulemused, leiame

∂ρ

∂t
= − 1

r2

∂(ρr2v)
∂r

. (4.1.4)

See on hüdrodünaamika pidevuse võrrand sfäärilisel juhul.

Füüsikaliselt tähendab see võrrand seda, et tähe aine on pidev ja tähe sees puuduvad
igasugused õõnsused.
Pidevuse võrrand on esimene tähe siseehitust kirjeldavate võrrandite süsteemis.
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4.2. Hüdrostaatiline tasakaal

Tähe sisekihtide vaatlemiseks meil kahjuks mingit võimalust pole (kui neutriinode re-

gistreerimine Päikese seesmusest ja supernoovast 1987A välja arvata).

Ometi me tähtede sees toimuvaid protsesse teame - need teadmised põhinevad tähemu-

delite koostamisel, mis omakorda põhinevad loodusseadustel. Loodusseadused annavad meile

võrrandite süsteemi, mida kaasaegsete võimsate arvutitega on suhteliselt lihtne lahendada.

Ja kui lahendused ei räägi vastu sellele, mida me tähelt tulnud kiirgusest välja lugeda saame,

vaid hoopis neid teadmisi toetavad, siis me arvame, et meie arusaamad tähtedel toimuvatest

protsessidest on õiged. Kuigi tähe seesmuses toimuvate protsesside kohta oli oletusi juba XX

sajandi esimesel poolel - paljude teiste hulgas olid õiged arusaamad ka Eesti suurimal ast-

ronoomil Ernst Julius Öpikul - sai nende protsesside matemaatiline kirjeldamine teoks alles

XX sajandi 60. aastatel. Asi oli selles, et alles siis muutus arvutite võimsus nii suureks,

et neid võrrandisüsteeme sai lahendama hakata. Sellel teel ilmnes palju raskusi, sest tähed

on dünaamilised objektid. Kuigi enamasti arenevad nad inimese jaoks kohutavalt aeglaselt,

võivad nad teatud arenguetappidel välkkiired olla (näiteks supernoova plahvatusel). Selge on

ka see, et tähed kusagilt energiat juurde ei saa ja kui nad olemasoleva reservi ära on kulu-

tanud, siis nad peavad paratamatult surema.

Tähtede elu on pidev võitlus raskusjõuga, mis tähte kokku suruda tahab. Kuna me aga tähti

peaaegu muutumatutena näeme - tegelikult oleme enamust neid näinud muutumatutena

sellest ajast peale, kui inimene taevasse vaatama hakkas, siis peab tähel olema jõud, mis

raskusjõudu tasakaalustab. Selleks jõuks on gaasi rõhu gradient. Kuidas see taskaaalustamine

toimub, selleks vaatame väikest täheainest koosnevat silindrit massiga dm (joonis 4.1.1), mis

paikneb sfäärilises tähes kaugusel r tsentrist. Olgu selle silindri lae ja põranda pindala A

ja silindri kõrgus olgu dr. Oletame veel, et ainsad jõud, mis sellele silindrile mõjuvad, on

raskusjõud ja gaasirõhu poolt põhjustatud jõud, mis mõlemad mõjuvad pinnanormaali sihis

ja mis mõlemad sõltuvad kaugusest tähe tsentrist. Kasutame nüüd Newtoni teist seadust

F = ma, kus F on kehale mõjuv jõud, m on keha mass ja a on selle jõu poolt kehale antud

kiirendus. Saame

dm
d2r

dt2
= Fg + FP,t + FP,b, (4.2.1)

kus Fg < 0 on tähe sisse suunatud raskusjõud ja FP,t ning FP,b on rõhu jõud silindri laes (top)

ja põrandal (bottom). Paneme tähele, et rõhu jõud silindri külgedele nullistuvad vastastikku.
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Joonis 4.2.1. Hüdrostaatilise tasakaalu võrrandi tuletamiseks.

Gaasirõhu jõud silindri laes on suunatud alla (FP,t < 0 ja põrandal üles (FP,t > 0). Seega
me võime kirjutada

FP,t = −(FP,b + dFP ). (4.2.2)

Asendades selle avaldise valemisse (4.1.1), saame

dm
d2r

dt2
= Fg − dFP . (4.2.3)

Newtoni gravitatsiooniseaduse kohaselt kehtib seos

Fg = −G
Mrdm

r2
, (4.2.4)

kus Mr on raadiuse r sees paiknev mass ja G on gravitatsioonikonstant (G = 6.67259 ×
10−8 dn cm2 g−2).
Rõhku defineeritakse kui jõudu ühikpindalale,

P = F/A. (4.2.5)

Seega
dFP = AdP. (4.2.6)

Arvestades, et dm = ρAdr, kus ρ on gaasi tihedus, saame lõpuks

ρ
d2r

dt2
= −G

Mrρ

r2
− dP

dr
. (4.2.7)

Kui me oletame, et täht on staatiline, siis

dP

dr
= −G

Mrρ

r2
= −ρg, (4.2.8)
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kus g = GMr/r2 on lokaalne gravitatsioonikiirendus. Võrrand (4.2.8) on hüdrostaatilise

tasakaalu võrrand. See on teine põhiline võrrand tähe siseehituse teoorias (samasugune

võrrand kehtib ka tähe atmosfääri jaoks, ainult et seal loetakse gravitatsioonikiirendust at-

mosfääri piires konstantseks).

Võrrandist näeme, et mitte gaasirõhk ei tasakaalusta raskusjõudu, vaid seda teeb gaasirõhu

gradient ja et gaasirõhk peab vähenema raadiuse kasvuga.

4.3. Ajaskaalad

Võrrand (4.2.7) annab hüdrostaatilise tasakaalu võrrandi, kui r teine tuletis oleks null,

so kui kogu tähe aine oleks paigal või liiguks radiaalselt konstantse kiirusega. Sageli on

hüdrostaatilise tasakaalu tingimus küllalt hea lähend isegi liikuva keskkonna kirjeldamiseks.

Vaatleme juhtu, kui võrrandis (4.2.7) rõhu gradient järsku kaoks. Siis peab inertsiaalne

liige vasakul pool võrdusmärki tasakaalustama raskusjõu. Defineerime nüüd karakteristliku

ajaskaala τff (free fall) tähe kollapsiks, tehes lähenduse

| ∂2r/∂t2 |≈ R/τff .

Siis me saame võrrandist (4.2.7), et R/τff ≈ g, või

τff ≈
(

r

g

)1/2

. (4.3.1)

See on siis keskmine aeg, mille jooksul tähe aine langeks vabalt teepikkusel R, kui gaasirõhk

järsku kaoks.

Analoogiliselt saame leida karakteristliku aja juhuks, kui raskuskiirendus äkki kaoks. Siis

saame võrrandist (4.2.7)

R/τexpl = P/(ρR),

kus me oleme asendanud ∂P/∂r lihtsalt avaldisega P/R. Seega

τexpl ≈ R
( ρ

P

)1/2

, (4.3.2)

kus P ja ρ on keskmised väärtused tähes. Kuna (P/ρ)1/2 on tähe aines helikiiruse suu-

rusjärgus, siis τexpl on jämedalt rääkides aeg, mis kulub heli levimiseks tähe tsentrist pinnale.

Kui meie mudel on hüdrostaatilises tasakaalus, siis kaks liiget võrrandi (4.2.7) paremal pool

võrdusmärki on enam-vähem võrdsed, seega τff ≈ τexpl. Siis me nimetame seda ajaskaalat
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hüdrostaatiliseks ajaskaalaks τhydr, kuna see määrab aja, mille jooksul dünaamiliselt stabiil-
ne täht reageerib hüdrostaatilise tasakaalu kergele häiritusele. Kuna g ≈ GM/R2, siis me
saame valemist (4.3.1) teguri 1 täpsusega, et

τhydr ≈
(

R3

GM

)1/2

≈ 1
2
(Gρ)−1/2, (4.3.3)

kus ρ on tähe keskmine tihedus.
Päikese puhul on see ajaskaala üllatavalt lühike, umbes 27 minutit. Valge kääbuse jaoks
on see aeg imelühike, ainult 4.5 sekundit. Oma elu enamuses osas tähed muutuvad palju
aeglasemalt kui τhydr. Seega peavad nad olema peaaegu hüdrostaatilises tasakaalus ning
inertsiaalliikme võrrandis (4.2.7) võib ära jätta.
Veel ühest ajaskaalast saame rääkida, kui vaatleme tähe energiatoodangut. Tähe heledus
on tema gravitatsioonienergia muutumise kiiruse suurusjärgus ja me saame nii defineerida
karakteristliku ajaskaala

τKH ≈ | Eg |
L

,

mida nimetatakse Kelvin-Helmholtzi ajaskaalaks (need kaks meest hindasid esimestena tähe
evolutsioonilist jahtumist). Jäme hinnang annab gravitatsioonienergia jaoks

| Eg |≈ Gm2

r
≈ GM2

2R
, (4.3.4)

kus m ja r on asendatud vastavalt M/2 ja R/2-ga. Siis me saame

τKH ≈ GM2

2RL
. (4.3.5)

Päikese jaoks saame, et τKH ≈ 1.6 × 107 aastat. Kui Päike kasutaks vaid gravitatsioonilise
kokkutõmbumise energiat, siis Päikest jätkuks vaid selleks ajaks. Kuna aga Päike on kiiranud
kaugelt rohkem aega, siis gravitatsiooniline kokkutõmbumine ei saa olla Päikese energiaal-
likas.
Siiski on mõningate tähtede elus faase, kus gravitatsiooniline kokkutõmbumine on oluline
energiaallikas. Siis evolutsioneerub täht Kelvin-Helmholtzi ajaskaala alusel.
Saab defineerida veel ühe ajaskaala, nimelt nukleaarse ajaskaala. Täht peab korvama oma
heledusega kaotatava energia L tuumareaktsioonidest saadava energiaga. Nii saame defi-
neerida

τn =
En

L
. (4.3.6)

Siin tähendab En tuumaenergia reservuaari, kust teatud tingimustel on võimalik energiat
ammutada - st teatud tuumareaktsioonid peavad saama toimuda. Kõige tähtsam reaktsioon
on vesiniku muutumine heeliumiks. See vesiniku “põlemine” vabastab Päikeses Q = 6.3×1018

ergi grammi kohta; kui Päike koosneks ainult vesinikust, oleks En = QM� = 1.25×1052 ergi.
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Kuna L� = 4 × 1033 ergi/s, siis saame, et τn = 3 × 1018 sekundit ehk 1011 aastat.

Võrreldes varem leitud ajaskaaladega saame, et

τn >> τKH >> τhydr, (4.3.7)

mis pole õige mitte ainult Päikese puhul, vaid kõikide nende tähtede puhul, mis põletavad

vesinikku ja heeliumi.

4.4. Viriaali teoreem

Kui tavaliselt füüsikas viriaali teoreem ei mängi erilist rolli, siis tähtede energeetikast

aru saamiseks on see teoreem erakordselt suure tähtsusega, sidudes kaks olulist energiare-

servuaari ja lubades teatud evolutsioonifaaside interpretatsiooni ja isegi ennustust, mis toi-

muma hakkab.

Viriaali teoreemi tuletamiseks lähtume hüdrostaatilise tasakaalu võrrandist, enne seda veidi

modifitseerides. Nimelt ei kasuta tähe siseehituse modelleerijad muutujana mitte niivõrd

kihi raadiust r, kui massi m, mis jääb raadiusega r piiratud sfääri sisse. Kui me lähtume

võrrandeist (4.1.3) ja (4.2.8), siis hüdrostaatilise tasakaalu võrrand võtab kuju

∂P

∂m
= − Gm

4πr4
. (4.4.1)

Korrutame seda võrrandit teguriga 4πr3 ja integreerime üle dm intervallis [0, M ]. Siis me

saame vasakul pool võrdusmärki integraali, mida saab lihtsustada ositi integreerimisega

∫ M

0

4πr3 ∂P

∂m
dm =

[
4πr3P

]M
o

−
∫ M

0

12πr2 ∂r

∂m
Pdm, (4.4.2)

kus liige nurksulgudes kaob, kuna r = 0 tsentris ja P = 0 pinnal.

Kuna
∂r

∂m
=

1
4πr2ρ

, (4.4.3)

siis viimase liikme integrandist jääb järele 3P/ρ. Seega

∫ M

0

Gm

r
dm = 3

∫ M

0

P

ρ
dm. (4.4.4)

Valemi (4.4.4) mõlemad pooled on energia dimensiooniga ja kergesti tõlgendatavad. Defi-

neerime gravitatsioonilise energia kujus

Eg = −
∫ M

0

Gm

r
dm. (4.4.5)

81



Kui me vaatleme ühikmassi raadiusel r, siis selle potentsiaalne energia raadiuse r sees oleva
massi gravitatsioonivälja tõttu on −gM/r. Seega Eg on kõikide massielementide potentsi-
aalne energia, mis on normaliseeritud nulliks lõpmatuses. Energia −Eg on seega vajalik tähe
kogu massi toimetamiseks lõpmatusse. See energia vabaneb taas, kui täht hajusainest uuesti
moodustub.
Me näeme, et Eg muutub, kui täht kas paisub või tõmbub kokku: kui kõik kihid paisuvad või
tõmbuvad kokku samaaegselt, siis Eg vastavalt suureneb või väheneb. Sama kehtib ka inte-
graali kohta paremal pool võrdusmärki valemis (4.4.4). Peame aga silmas, et need muutused
peavad olema aeglased võrreldes skaalaga τhydr, et hüdrostaatiline tasakaal säiluks, muidu
valem (4.4.4) ei kehti.
Et aru saada liikmest paremal - valemis (4.3.4) - käsitleme ideaalset gaasi. Siis

P

ρ
=

�
μ

T = (cP − cv)T = (γ − 1)cvT, (4.4.6)

kus cP ja cv on gaasi erisoojused ühikmassi kohta vastavalt konstantsel rõhul ja konstantsel
ruumalal ning γ = cP /cv. Siin kasutasime me valemit �/μ = cP − cv.
Üheaatomilise gaasi jaoks γ = 5/3 ja me leiame, et

P

ρ
=

2
3
U, (4.4.7)

kus U = cvT on ideaalse gaasi siseenergia ühikmassi kohta. Seega siis saame valemi (4.4.4)
ümber kirjutada kujus

Eg = −2Ei, (4.4.8)

kusjuures tähe kogu siseenergia on

Ei =
∫ M

0

Udm. (4.4.9)

Valem (4.4.8) on viriaali teoreem ideaalse üheaatomilise gaasi jaoks.
Üldistades seda teoreemi, toome sisse suuruse ζ

ζU = 3P/ρ. (4.4.10)

Ideaalse gaasi jaoks ζ = 3(γ − 1), üheaatomilises gaasis γ = 5/3 ja seega ζ = 2. Puhta
footongaasi jaoks P = aT 4/3 ja Uρ = aT 4 (a on kiirgustiheduse konstant) ja ζ = 1. Kui ζ

on konstantne kogu tähes, siis saame üldistatud viriaali teoreemi

ζEi + Eg = 0. (4.3.11)

Kui defineerida tähe koguenergia
W = Eg + Ei, (4.4.12)
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kus gravitatsiooniliselt seotud süsteemi jaoks W < 0, siis leiame valemi (4.4.11) abil, et

W = (1 − ζ)Ei =
ζ − 1

ζ
Eg. (4.4.13)

Siit näeme, et kui ζ = 1, siis koguenergia muutub nulliks.
Üldiselt muidugi need kolm suurust - W , Eg ja Ei - on omavahel seotud. Tähe koguenergia
muutus on seotud tema siseenergia muutusega ja kas siis paisumise või kokkutõmbumisega.
Samal ajal täht kiirgab ja W peab seega vähenema. Olgu L tähe heledus ehk siis tähe
koguenergia kaotus kiirguse kaudu ajaühikus. Energia jäävuse seadus nõuab, et

dW

dt
+ L = 0,

nii et valemist (4.4.13) saame

L = (ζ − 1)
dEi

dt
= −ζ − 1

ζ

dEg

dt
. (4.4.14)

On selge, et dEg/dt < 0 kui täht tõmbub kokku. Ideaalse gaasi jaoks (4.4.14) annab, et

L = −1
2

dEg

dt
=

dEi

dt
,

mis tähendab, et pool kokkutõmbumisega saadud energiast kiiratakse ära ja teine pool läheb
tähe kuumutamiseks. Üllatav on see, et täht kuumeneb kui ta kaotab energiat.

Peame silmas pidama, et tähe heledus on kokkutõmbumise põhjustaja.

4.5. Energia jäävus tähes

Defineerime suuruse Lr, mis on energia, mis läbib tähes igas sekundis sfääri raadiusega
r. On selge, et see funktsioon on null tähe tsentris ja võrdne L-iga tähe pinnal. On arvata, et
Lr on keeruline funktsioon, sõltudes energiaallikate ja neeldumisagentide paigutusest tähes
Ühtlasi sisaldab see energiat, mis levib kiirguse, soojusjuhtivuse ja konvektsiooni kaudu.
Esialgu on välja arvatud neutriinovoog, sest see on tavalistel tähtedel äärmiselt väike.
Vaatleme tähe mingit kihti, mille raadius olgu r, paksus dr ja mass dm. Kihti siseneb igas
sekundis energia Lr ja lahkub sealt energia Lr + dLr. Lisaenergia dLr annab (või võtab ära)
kas tuumareaktsioon, jahtumine, kokkutõmbumine või paisumine. Vaatleme statsionaarset
juhtu, kus dLr on vaid tuumareaktsioonide põhjustatud. Olgu ε tuumaenergia, mis vabaneb
ühikmassi kohta sekundis, siis

dLr = 4πr2ρεdr = εdm, (4.5.1)

või siis
∂Lr

∂m
= ε. (4.5.2)
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Kui me lõdvendame statsionaarsuse tingimust, siis mittestatsionaarne kiht võib vahetada
mehaanilist tööd naaberkihtidega ja me võime kirjutada

dq =
(

ε − ∂Lr

∂m

)
dt, (4.5.3)

kus dq on soojusenergia ühikmassi kohta, mis lisandub kihile ajavahemikus dt. Kui me
kasutame termodünaamika esimest seadust, siis võtab võrrand (4.5.3) kuju

∂Lr

∂m
= ε − cP

∂T

∂t
+

δ

ρ

∂P

∂t
, (4.5.4)

kus
δ = −

(
∂ ln ρ

∂ ln T

)
P

=
T

v

(
∂v

∂T

)
P

. (4.5.5)

Tähe evolutsiooni teatud etappidel (näiteks plahvatusel supernoovana) on neutriinovoog väga
suure tähtsusega, sest viib väga efektiivselt energiat tähest minema. Nii et kui seda energia-
kadu siiski arvestada, eriti tuumareaktsioonide piirkonnas, siis võrrand (4.5.5) võtab järgmise
kuju

∂Lr

∂m
= εn − εν − cP

∂T

∂t
+

δ

ρ

∂P

∂t
, (4.5.6)

kus εn on tuumaenergia tootmine ühikmassi kohta sekundis ja εν on energiakadu neutriinode
kaudu massiühiku kohta sekundis. See on tähe siseehituse kolmas põhivõrrand.

4.6. Energia difusioon

Me kavatseme energialevi käsitlemist kõvasti lihtsustada, nimelt asendada kiirguslevi
võrrandi difusioonivõrrandiga. Selleks tuleb enne kontrollida, kuivõrd õigustatud niisugune
tegevus on.
Niisiis, hindame footoni vaba tee pikkust tähe sees

lph =
1
κρ

, (4.6.1)

kus κ on mingi keskmine läbipaistmatus, näiteks Rosselandi oma, mis tähe seesmuses hästi
sobib. Tüüpiliselt on see tähe sees umbes κ ≈ 1 cm2 g−1. kasutades seda ja Päikese keskmist
tihedust ρ� = 1.4 g cm−3, saame vaba tee pikkuseks vaid

lph ≈ 2 cm, (4.6.2)

seega täheaine on praktiliselt läbipaistmatu.
Vaatame nüüd temperatuuri gradienti, kasutades selleks jämedaid hinnanguid Päikese jaoks

ΔT

Δr
≈ Tc − T0

R�
≈ 1.4 × 10−4 K cm−1. (4.6.3)
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Seega temperatuuri gradient on imepisike ja temperatuurimuutus footoni vaba tee pikkusel on

vaid ΔT = lph(dT/dr) ≈ 3×10−4 K. Kuna kiirgusenergia tihedus on võrdeline temperatuuri

neljanda astmega, siis kiirguse suhteline anisotroopia on 4ΔT/T ≈ 10−10. Nii et olukord tähe

sees on väga lähedal termodünaamilisele tasakaalule ja kiirgus väga lähedal AMK kiirgusele.

Kui ikkagi, isegi see täiesti tühine anisotroopsus vastutab kiirgusenergia levi eest sisemusest

pinnale.

Kuna siis footoni vaba tee pikkus on väga väike võrreldes karakteristliku pikkusega - tähe

raadiusega -, siis võime vabalt kiirguslevi käsitleda difusiooniprotsessina.

Sel juhul kiirgusvoog on tihedusega n osakeste vahel

j = −D∇n, (4.6.4)

kus difusiooni koefitsient D on

D =
1
3
vlp, (4.6.5)

määratud osakeste keskmise kiiruse v ja osakeste keskmise vaba tee lp kaudu.

Selleks et leida vastav kiirgusenergia voog F, asendame tiheduse n kiirgusenergia tihedusega

u

u = aT 4, (4.6.6)

kiiruse v valguse kiirusega c ja vaba tee pikkuse lp footonite vaba tee pikkusega lph. Sfäärilise

sümmeetria tõttu on vool ainult radiaalne komponent Fr ja me saame valemist (4.6.4)

∂u

∂r
= 4aT 3 ∂T

∂r
. (4.6.7)

Siis valemite (4.6.4) ja (4.6.5) abil saame

F = −4ac

3
T 3

κρ

∂T

∂r
. (4.6.8)

Seda valemit saab formaalselt tõlgendada kui soojusjuhtivuse võrrandit, kui kirjutada

F = −krad∇T, (4.6.9)

kus

krad =
4ac

3
T 3

κρ
(4.6.10)

esindab soojusjuhtivuse koefitsienti.

Selleks et leida temperatuuri gradienti, kasutame valemit (4.6.8), tehes asenduse Lr = 4πr2F

∂T

∂r
= − 3κρLr

16πacr2T 3
. (4.6.11)
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Ja kui nüüd üle minna muutujale m, saame

∂T

∂m
= − 3κρLr

64π2acr4T 3
. (4.6.12)

Kahjuks tuleb öelda, et tähe pinna lähedal see valem enam ei kehti, kuna footonite vaba tee

pikkus muutub võrreldavaks kaugusega pinnast ja me ei saa enam difusioonist rääkida.

Lisaks footonite levile tuleks rääkida ka soojusjuhtivusest, mis tavalises tähes eriti ei tööta,

sest osakeste jaoks on vaba tee pikkus palju suurusjärke lühem kui footonitele. Asi muutub

aga siis, kui tähe tuumades elektrongaas on kõdunud. Sellisel juhul tuleb soojusjuhtivus

energialevis kindlasti arvesse.

4.7. Aine oleku võrrand

Siiani pole meil mingit informatsiooni gaasirõhu päritolu kohta. Seda osakeste liikumise

makroskoopilist manifestatsiooni peab kirjeldama gaasi oleku võrrand. See võrrand peab

siduma gaasi rõhu tiheduse ja temperatuuriga. Hea näide siinkohal on ideaalse gaasi seadus

PV = NkT, (4.7.1)

kus V on gaasi ruumala, N on osakeste arv, T on gaasi temperatuur ja k on Boltzmanni

konstant. Algselt saadi see seos eksperimentaalselt, kuid seda on võimalik ka teoreetiliselt

leida. Siintoodud käsitlus lubab anda ka üldise meetodi selleks juhuks, kui ideaalse gaasi

oletus paika ei pea. Aga seda juhtub astrofüüsikas küllalt sageli.

Vaatleme silindrit gaasis pikkusega δx ja ristlõikepindalaga A - joonised (4.7.1) ja (4.7.2).

Olgu gaasiosakesed selles punktikujulised, igaüks massiga m ja interakteerugu nad vaid elast-

sete põrgete kaudu - seega on meil tegu ideaalse gaasiga.

�

�
�

�

�

�
�

Joonis 4.7.1. Rõhu valemi tuletamiseks.
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Joonis 4.7.2. Rõhu valemi tuletamiseks.

Vaatleme osakese põrget vastu parempoolset seina. Kuna tegu elastse põrkega, siis

langemisnurk võrdub põrkenurgaga ja momendimuutus on vaid x-telje suunaline, so seinaga

risti. Newtoni teisest seadusest f = ma = dp/dt) ja kolmandast seadusest, mis ütleb, et

seinale antud impulss on vastasmärgiline osakese impulsi muutus

Fδt = −Δp = 2pxi, (4.7.2)

kus px on osakese algmoment x-telje suunas. Osakese poolt seinale avaldatava keskmise jõu

leiame, kui saame kätte ajavahemiku põrgete vahel. Kuna osake peab läbima silindri pikkuse

kaks korda algasendisse jõudmiseks, siis ajavahemik põrgete vahel on

Δt = 2
Δx

vx
,

nii et keskmine jõud seinale üle selle ajavahemiku on

f =
2px

Δt
=

pxvx

Δx
, (4.7.3)

kus jõu suunavektor on pinnaga risti.

Kuna px ∝ vx, siis nimetaja on võrdeline v2
x-ga. Selle leidmiseks meenutame, et kiiruse

vektori suurus leitakse valemist v2 = v2
x + v2

y + v2
z . Kui osakesi on ansamblis väga palju,

siis tõenäosus nende liikumiseks kolmes koordinaatsuunas on sama, so v2
x = v2

y = v2
z = v2/3.

Asendades pv/3 avaldise pxvx asemele, saame momendiga p liikuva osakese poolt tekitatud

jõuks

fp =
1
3

pv

Δx
. (4.7.4)
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Osakestel pole muidugi kõigil sama moment. Kui osakese arv momentide vahemikus p ja
p + dp on antud valemiga Npdp, siis osakeste koguhulk silindris on

N =
∫

Npdp. (4.7.5)

Kõikide osakeste poolt avaldatud jõud selles momentide vahemikus on siis

dFp = fpNpdp =
1
3

Np

Δx
pvdp. (4.7.6)

Integreerides üle kõikide momendiväärtuste saame kogu jõu

F =
1
3

∫ ∞

0

Np

Δx
pvdp. (4.7.7)

Jagades selle valemi mõlemad pooled läbi seinaosa pindalaga A saame rõhu seinale, sest
P = F/A. Pannes tähele, et ΔV = AΔx on silindri ruumala ja defineerides npdp kui osakeste
arvu momendi p ja p + dp vahel ühikruumala kohta, ehk

npdp =
Np

Δ
dp,

saame rõhu seinale kujus

P =
1
3

∫ ∞

0

nppvdp. (4.7.8)

Seda avaldist kutsutakse teinekord rõhuintegraaliks ja see lubab rõhu leida, kui me teame
jaotust npdp.
Valem (4.7.8) on kehtiv nii massiga kui massita osakeste puhul, mis liiguvad mistahes kiiru-
sega. Massiivsete mitterelativistlike osakeste puhul me võime kasutada seost p = mv rõhu
integraalis, leides

P =
∫ ∞

0

mnvv2dv, (4.7.9)

kus nvdv = npdp on kiirusega v ja v + dv vahel liikuvate osakeste arv.
Funktsioon nvdv sõltub süsteemist, mida kirjeldame. Ideaalse gaasi puhul nvdv on Maxwell-
Boltzmanni kiiruste jaotus

nvdv = n
( m

2πkT

)3/2

exp(−mv2/2kT )4πv2dv,

kus n =
∫∞
0

nvdv on osakeste arvtihedus. Asendades valemi (4.7.10) rõhu integraali, saame

Pg = nkT. (4.7.10)

Tegelikult on see võrrand ikka sama (4.7.1), sest n = N/V , aga meile on selline vorm praegu
kasulikum.
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Astrofüüsikalistes rakendustes on seda parem kasutada veelgi teistsugusemas vormis. Kuna
n on osakeste arvtihedus, siis on see loomulikult seotud masstihedusega. Kui meil on tegu
erinevate osakestega, siis võtame kasutusele keskmise massi m

n =
ρ

m
. (4.7.11)

Asendades selle valemisse (4.7.2), saame

Pg =
ρkT

m
. (4.7.12)

Nüüd defineerime me gaasisegu keskmise molekulkaalu

μ =
m

mH
, (4.7.13)

kus mH = 1.673525×10−24 g on vesiniku aatomi mass. Seega siis keskmine molekulkaal
on gaasi vaba osakese keskmine mass. Ideaalse gaasi oleku võrrandi saame kirjutada kujus

Pg =
ρkT

μmH
. (4.7.14)

Keskmine molekulkaal sõltub gaasi koostisest ja samuti iga koostisosa ionisatsiooniseisundist.
Ionisatsiooniaste tuleb valemisse sisse sellepärast, et vabad elektronid tulevad osakestena
arvesse võtta. Siit on näha, et Saha valemit on vaja kasutada ionisatsiooni olekute arvu-
tamiseks. Kui gaas on neutraalne või täiesti ioniseeritud, siis rehkendus lihtsustub tublisti.
Vaatleme kõigepealt m määramist, kui gaas on neutraalne

mn =

∑
j Njmj∑

j Nj
, (4.7.15)

kus mj ja Nj on j-tüüpi osakeste mass ja koguarv ning summeerida tuleb üle kõikide
aatomitüüpide. Jagades selle valemi mõlemad pooled läbi vesiniku aatomi massiga, saame

μn =

∑
j NjAj∑

j Nj
, (4.7.16)

kus Aj = mj/mH .
Analoogiliselt arutledes saame täielikult ioniseeritud gaasi jaoks

μi =

∑
j NjAj∑

j Nj(1 + zj)
, (4.7.17)

kus zj on vabade elektronide arv, mis on saadud j-tüüpi aatomite täielikul ioniseerimisel ja
indeksid n ja i tähendavad neutraalset ja ioniseeritud gaasi.
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Tavaliselt on kasulikum avaldada keskmine molekulkaal osamassidega, mida defineerime
vesiniku, heeliumi ja metallide jaoks järgmiselt:

X =
vesiniku kogumass

gaasi kogumass
, (4.7.18)

Y =
heeliumi kogumass

gaasi kogumass
, (4.7.19)

Z =
metallide kogumass

gaasi kogumass
, (4.7.20)

kus kokkuleppeliselt loetakse metallideks kokku kõik elemendid, mis on raskemad kui hee-
lium.
On selge, et

X + Y + Z = 1. (4.7.21)

Olgu A kõikide heeliumist raskemate elementide keskmine aatomkaal. Koostame väikese
tabeli, kust selgub, et

Element Vesinik Heelium Rasked elemendid

aatomite arv Xρ/mH Y ρ/4/mH Zρ/A/mH

elektronide arv Xρ/mH 2Y ρ/4/mH AZ�/A/mH/2

Seejuures metallide keskmiseks aatomkaaluks loeme 16.

Raskete elementide aatomkaalu leidmisel me oletame, et igal aatomil on A/2 vaba elekt-
roni. See oletus kehtib küllalt täpselt, sest rasketel elementidel on prootoneid ja neutroneid
enam-vähem võrdselt. Summeerime tabelis ja saame

N = (2X +
3
4
Y +

1
2
Z)

ρ

mH
. (4.7.22)

Olekuvõrrand on siis
P =

1
μ

k

mH
ρT, (4.7.23)

kus
1
μ

= 2X +
3
4
Y +

1
2
Z. (4.7.24)

Siin mõõdetakse μ-d prootoni massi ühikuis.
Siinkohal tuleb öelda, et tähtedes võib olla piirkondi, kus ideaalse gaasi võrrand ei kehti, sest
gaas on kõdunud. Aga sellest räägime edaspidi.

Kuna footoneil on moment pγ = hν/c, siis annavad nad neeldumisel või peegeldumisel
impulsi teistele osakestele, tekitades rõhu, nn kiirgusrõhu.
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Kui kiirgusenergia voog läbi 1 cm2 1 sekundis on H, siis impulssi transporditakse 1
sekundis H/c. Sellest osa κρ neelatakse aine poolt 1 cm pikkusel teel. Seega siis jõud on

Frad = κρH/c. (4.7.25)

ehk teisisõnu
H = − 1

3κρ

d

dr
(acT 4). (4.7.26)

Kiirgustasakaalu tingimusest saame

Frad = − d

dr
(
a

3
T 4) = −dPR

dr
. (4.7.27)

Seega siis kogurõhk on

P =
1
μ

k

mH
ρT +

a

3
T 4. (4.7.28)

Paljudes astrofüüsikalistes situatsioonides võib kiirgusrõhk olla oluliselt suurem kui gaasirõhk.
Tähe arengu teatud etappidel võib kiirgusrõhk olla isegi nii suur, et trumpab raskusjõu üle
ja täht hakkab kiirgusrõhu mõjul paisuma.

4.8. Tähe energiaallikad

Nagu me oleme juba aru saanud, on tähtede poolt kiiratud energia tohutult suur, sest
juba Päike on kiiranud väga kaua. Kust me seda teame?

Astronoomilisi spektraalvaatlusi on pidevalt tehtud ∼ 85 aastat. Sellest on muidugi
vähe, et teha mingeid kardinaalseid järeldusi tähtede ehituse kohta. On siiski võimalik teha
teatud järeldusi. Neist olulisimad on:

1) Geoloogid on leidnud maakoorest üle miljardi aasta vanuste vetikate jäänuseid. Need
said kasvada, kui tolleaegne temperatuur ei erinenud praegusest mitte rohkem kui 200 C.
Järelikult on Päike kaunis ühtlaselt säranud vähemalt miljard aastat.

2) Üle 80 aasta on mõõdetud tsefeiidide pulsatsiooniperioode suure täpsusega. Nende
perioodide muutused selle aja vältel on olnud niivõrd tühised, et oluliste muutuste jaoks oleks
läinud vaja miljoneid aastaid.

Nendest faktidest järeldame, et tähed on enamasti väga hästi tasakaalustatud ter-
modünaamilised süsteemid. Aga me pole veel kindlaks teinud, kust see energia pärineb.

Tähe seisundi statsionaarsuse tagamiseks on vähe hüdrostaatilisest tasakaalust. Peab
olema ka soojuslik tasakaal. Ideaalne soojuslik tasakaal süsteemi osade vahel on siis, kui kõik
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osad on võrdse temperatuuriga ja soojusenergia voog nende vahel on null. Tähes see pole

võimalik. Tähed kiirgavad valgust, seega on olemas voog väljapoole.

Järelikult peavad tähe sees olema energiaallikad. Sellele küsimusele, millised need allikad

on, on püütud juba ammu vastata. Kui tuumareaktsioone veel ei tuntud, püüti läbi ajada

tuntud energiaallikatega. Vaatleme kolme tüüpi võimalikke allikaid:

1) soojuslik ET ,

2) gravitatsiooniline EG,

3) keemiline,

4) tuumaenergia EN .

Üks võimalikke energiaallikaid on tähe gravitatsiooniline potentsiaalne energia, mis kahe

osakese puhul omandab kuju

U = −G
Mm

r
. (4.8.1)

Kui vahemaa M ja m vahel väheneb, muutub gravitatsioonienergia rohkem negatiivseks, mis

tähendab, et energia on muutnud oma vormi, näiteks muutunud kineetiliseks. Kui täht suu-

dab gravitatsioonienergia muuta soojuseks ja kiirata seda maailmaruumi, siis saab täht üsna

kaua kiirata. Viriaali teoreemi kohaselt on osakeste süsteemi koguenergia vaid pool süsteemi

potentsiaalsest energiast. Nii et ainult pool gravitatsiooni potentsiaalsest energiast kiiratakse

ära, teine pool toetab tähe soojusenergiat.

Tähe gravitatsioonienergia arvutamisel peame silmas pidama kõiki interaktsioonipaare.

Raskusjõud, mis mõjub punktmassile dmi, mis asub väljaspool sfäärilis-sümmeetrilist massi

Mr on

dFg,i = G
Mrdmi

r2
(4.8.2)

ja on suunatud sfääri tsentrisse. Siit järgneb, et punktmassi gravitatsiooniline potentsiaalne

energia on

dUg,i = −G
Mrdmi

r
. (4.8.3)

Oletame, et punktmassid on ühtlaselt jaotatud kihis paksusega dr ja massiga dm, siis

dm = 4πr2ρdr,

Kus ρ on kihi tihedus ja 4πr2dr on kihi ruumala. Seega siis

dUg = −G
Mr4πr2ρ

r
dr. (4.8.4)
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Integreerides üle kõigi kihtide, saame kogu gravitatsioonilise potentsiaalse energia jaoks

Ug = −4πG

∫ R

0

Mrρrdr, (4.8.5)

kus R on tähe raadius.
Suuruse Ug täpne rehkendus nõuab teadmisi selle kohta, kuidas tihedus ρ ja siis ka Mr

sõltuvad raadiusest. Siiski on võimalik ligikaudset tulemust saada, kui oletada, et tihedus on
konstantne ja võrdne selle keskmise väärtusega

ρ ≈ ρ =
3M

4πR3
, (4.8.6)

kus M on tähe mass. Nüüd me saame lähendada ka Mr

Mr ≈ 4
3
πr3ρ. (4.8.7)

Asendades selle valemisse (4.8.5), saame

Ug ≈ −16π2

15
Gρ2R5 ≈ −3

5
GM2

R
. (4.8.8)

Nüüd kasutades viriaali teoreemi, saame tähe kogu mehaanilise energia jaoks

E ≈ − 3
10

GM

R
. (4.8.9)

Teine võimalik energiaallikas on keemiline energia. Kuna aga see on seotud elektronide in-
teraktsioonidega aatomis, siis see ei saa ületada umbes kümmet elektronvolti aatomi kohta.
Teades keskmist aatomite arvu tähes, on võimatu, et keemiline energia suudaks tähti nii kaua
elus hoida.
Nii et vaatluse alla jääb vaid tuumaenergia, sest siin peituvad energiad ulatuvad megaelekt-
ronvoltidesse. Kuidas see energia vabaneb? Tavaline heeliumi aatomi tuum koosneb ka-
hest prootonist ja kahest neutronist ja me arvame, et see on tekkinud nelja vesiniku aatomi
ühinemisreaktsioonil. Nelja vesiniku tuuma mass on 4.031280 u, kuna heeliumi tuuma
mass on 4.002603 u. Nii et vahe on 0.028677 u. Seega heeliumi tuuma seosenergia
Eb = Δmc2 = 26.71 MeV. Kui see energia vabaneks, kas sellest piisaks Päikese kestmiseks?
Oletame, et Päike oli algselt 100% vesinikust ja et ainult 10% sellest massist saab heeliumiks
muuta. Heeliumi tuumade tekkimisel ainult 0.7% massist muudetakse energiaks ja järelikult

Enucl = 0.1 × 0.007 × M�c2 = 1.3 × 1051 ergi. (4.8.10)

Seega siis

tnucl =
Enucl

L�
≈ 1010 aastat. (4.8.11)
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See on enam kui küll, kui seda aega võrrelda Kuu kivimite vanusega.

Seega on aatomite tuumades peidus vajalik energia tähtede kiirgamiseks hiigelpikkade
ajavahemike jooksul. Kuid kas vajalikud reaktsioonid saavad tähtede sees toimuda? Seos-
energia vabanemiseks peavad tuumad ühinema, kuid tuumad on positiivselt laetud ja
Coulombi jõud takistab seda efektiivselt.
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Joonis 4.8.1. Tuumareaktsioonide potentsiaalse energia kõver. Hüperbool on Coulombi
tõukepotentsiaal, negatiivne konstantne osa kirjeldab tugevaid tuumajõude.

Joonis (4.8.1) näitab, kuidas tugev tuumajõudude potentsiaal seob tuumad kokku ja
need paiknevad sügavas potentsiaaliaugus.
Kui oletada, et energia tõukejõudude ületamiseks on osakeste kineetilisest energiast ja osa-
kesed liiguvad mitte-relativistlikult, siis me saame hinnata vajalikku temperatuuri. Vaatleme
osakesi suhtelise kiirusega v ja taandatud massiga μm. Võrdsustame algse kineetilise energia
potsentsiaalibarjääri kõrgusega, saame

1
2
μmv2 =

3
2
kTclassical =

Z1Z2e
2

r
, (4.8.12)

kus Tclassical on temperatuur, mis on vajalik tuumaosakesele barjääri ületamiseks, Z1 ja Z2

on prootonite arvud kummaski tuumas ja r on nendevaheline kaugus. Oletades, et tüüpilise
tuuma raadius on 1 fm = 10−13 cm, siis saame, et

Tclassical =
2Z1Z2e

2

3kr
≈ 1010 K. (4.8.13)
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Me aga teame, et Päikese keskme temperatuur on ainult 1.58×107 K, mis on palju madalam,

kui valemist leitud. Isegi arvestades seda, et mitte kõik osakesed ei liigu keskmise kiirusega,

vaid paljudel on see kiirus oluliselt suurem ja oletades, et me eksime Päikese tsentraaltem-

peratuuri hindamisega, ei õnnestu meil niiviisi tuumareaktsioone alustada.

Nii et kui jääda klassikalisele arusaamale, siis Päikesel ja teistel tähtedel tuumareakt-

sioone toimuda ei saaks. Ometi nad toimuvad, nii et kusagil peab olema väljapääs. Ja

see peitub kvantteoorias. Heisenbergi määramatuse printsiibi kohaselt me korraga ei saa

täpselt määrata osakese asukohta ja tema impulssi. Nii et kuigi tuuma kineetiline energia

pole küllaldane klassikalist Coulombi barjääri ületada, võib tuum siiski osutuda olevaks selle

barjääri taga. Kvantmehaanilised hinnangud annavad tuumareaktsioonide toimumiseks va-

jaliku temperatuuri järgmiselt

Tqm =
4
3

μmZ2
1Z2

2e4

kh2
. (4.8.14)

Rehkendustest saame, et vajalik temperatuur on 107 K, millest jätkub täiesti tuumareakt-

siooni alustamiseks.

Järgmine oluline asi selgeks teha on reaktsioonide kiirus, sest, nagu me hästi teame, pole

mitte kõik tuumad mingil temperatuuril sama kiirusega. Analüüsides seda probleemi, on

võimalik kirja panna, et ajaühikus ja ruumalaühikus toimuvate tuumareaktsioonide arv dNE

on

dNE = σ(E)v(E)niEdEdt, (4.8.15)

kus v(E) on osakeste suhteline kiirus, σ(E) on reaktsiooni ristlõige ja niEdE on osakeste arv

ruumalaühikus energiavahemikus E ja E + dE. Kuna niE = nni/nE , siis kui meil on nx

märklauda ruumalaühikus, on reaktsioonide koguarv ruumalaühikus ja ajaühikus üle kõikide

energiate integreerituna

rix =
∫ ∞

0

nxniσ(E)v(E)
nE

n
dE. (4.8.16)

Selleks et integraali (7.5.4) leida, peame me teadma funktsiooni σ(E). See on keeruline,

energiaga kiiresti muutuv funktsioon, nii et sageli on see funktsioon vaid ligikaudselt teada.

Sorteerides välja kõige kiiremini muutuva osa, leiame, et

σ(E) ∝ 1
E

. (4.8.17)

Selge on ka see, et mida kõrgem on potentsiaalibarjäär, seda raskem on osakesel seda läbida.

Kui tehti täpsed kvantmehaanilised rehkendused reaktsiooni ristlõike ja barjääri kõrguse va-

helise seose kohta, siis leiti valem

σ(E) ∝ exp(−bE−1/2), (4.8.18)
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kus

b =
23/2π2μ

1/2
m Z1Z2e

2

h
. (4.8.19)
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Joonis 4.8.2. Gamowi tipp. Kõver kujutab kahe prootoni põrget Päikese

tsentraaltemperatuuril.

Kahe funktsiooni korrutis reaktsiooni ristlõike valemis - osakeste kiiruse Maxwelli jaotuse

ja potentsiaalibarjääri läbimise tõenäosust - annab tugeva maksimumi, nn Gamowi tipu reakt-

sioonikiiruste kõveral. Selle kõvera tõttu annab kõige olulisema panuse reaktsiooni kiirusesse

väga kitsas energiapiirkond, mis sõltub keskkonna temperatuurist ja keemilisest koostisest.

Mõnikord on reaktsiooni kiiruse kõveral ka teisi maksimume (joonis 2.8.3). See juhtub siis,

kui põrkuva osakese energia ja tuuma enda energianivoode vahel tekib resonants.

Veel üks faktor, mis reaktsioonikiirust mõjutab, on elektronvarjestus. Kõrgetel tempera-

tuuridel on aatomid mitmekordselt või isegi täielikult ioniseeritud, tekitades tuuma varjes-

tava pilve ning alandades nii potentsiaalibarjääri kõrgust. Elektronvarjestus võib olla väga

mõjus, suurendades heeliumi tekitavate reaktsioonide efektiivsust 10 - 50 %.

Sageli on kasulikum ja ülevaatlikum kirjutada reaktsioonikiiruste keerulisi valemeid astme-

seadustena. Kombineerides reaktsioonikiiruste valemeid energiahulgaga, mis reaktsioonis

vabaneb, saame ka ühe grammi täheaine kohta sekundis toodetud energiahulga kirjutada

astmeseadusena
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Joonis 4.8.3. Resonantsefekt reaktsioonikiiruste kõveral.

εix = ε0XiXxραT β , (4.8.20)

kus nii α kui β leitakse täpsest valemist, Xi ja Xx on kahe osakese osamassid ja ε0 on mingi
konstant.
Tähe heleduse määramiseks peame leidma kogu energia, mille tuumareaktsioonid on tootnud.
Lõpmata pisikese massiosa energiatoodang on

dL = εdm, (4.8.21)

kus ε on koguenergia, mis tekib täheaine ühe grammi kohta ühes sekundis kõikide tuu-
mareaktsioonide ja gravitatsioonilise kokkutõmbumise tulemusena. Olgu siinkohal öeldud,
et see gravitatsioonienergia võib olla ka negatiivne, kui täht paisub. Kuna dm = ρdV ja
dV = 4πr2dr, siis

dLr

dr
= 4πr2ρε, (4.8.22)

kus Lr on see energia, mis tekib tähe sees raadiusest r allpool. Võrrand (4.8.22) on veel üks
tähtede siseehituse põhivõrranditest.
Tuumareaktsioonid ei toimu suvalisel viisil, vaid ainult teatud jäävuse seaduste järgi. Neist
olulisemad on: laengujäävus, nuklonite arvu jäävus ja leptonite arvu jäävus. Seejuures lep-
tonite arvu jäävus tähendab seda, et jääv peab olema aine leptonite arv miinus antiaine
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leptonite arv. Leptonite hulka kuuluvad elektronid, positronid, neutriinod ja antineutriinod

(kerged osakesed).

Neutriinode olemasolu postuleeris Enrico Fermi 1934. aastal, et saavutada energia jäävuse

seaduse täitmine teatud tuumareaktsioonidel. Nad on elektriliselt neutraalsed ja tuumareakt-

sioonide koha pealt äärmiselt väikese ristlõikega. Tüüpiliselt on ristlõige σν ∼ 10−44 cm2,

mis tähendab seda, et Päikese tsentraalse tihedusega objektis oleks neutriino vaba tee pikkus

umbes miljard Päikese raadiust! Tavaliselt lahkuvad neutriinod tähest kergesti kohe pärast

nende tekkimist tuumareaktsioonidel, välja arvatud supernoova plahvatustel, kus nad nii

kergesti välja ei pääse ja seetõttu väga huvitavaid protsesse korraldavad.
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Joonis 4.8.4. Kolm haruteed pp tsüklis, rehkendatuna Päikese tuuma jaoks.

Üldiselt tuntakse astrofüüsikas kolme põhilist tuumareaktsioonide ahelat, mis on tähe

energiallikateks:

- prooton-prooton tsükkel;

- CNO- ehk süsiniku tsükkel;

- kolmik-α tsükkel.

Joonisel (4.8.4) on toodud üks tuumareaktsioonide ahel vesinikust heeliumi saamiseks, mida

kokkuvõtlikult võiksime kirjeldada nii:

4 H1 → He4 + 2e+ + 2νe + 2γ , (4.8.23)

Selle reaktsioonide tsükli energiatoodangu kiiruse saab astmefunktsioonina esitada tempera-

tuuri T = 1.5 × 107 K lähedal järgmiselt

εpp � ε0,ppρX2T 4
6 , (4.8.24)
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kus ε0,pp = 1.07 × 10−5 erg cm−3 g−2 s−1 ja T6 = T/106. On olemas ka teine sõltumatu

tsükkel heeliumi tootmiseks vesinikust, mille pakkus välja Hans Bethe 1938. aastal, seega

siis kuus aastat pärast neutroni avastamist. Seda tsüklit nimetatakse mõnikord süsiniku,

mõnikord jälle CNO-tsükliks ja selles osalevad lisaks neljale vesiniku aatomi tuumale veel

süsinik, lämmastik ja hapnik katalüsaatoritena. Lühidalt saab selle reaktsiooni kirjutada

kujus

4 H1 → He4 + 2e+ + 2νe + 3γ. (4.8.25)

Selle reaktsiooni energiatoodangu kiirus avaldub valemiga

εCNO � ε0,CNOρXXCNOT 19.9
6 , (4.8.26)

kus XCNO on süsiniku, lämmastiku ja hapniku kogu osamass. Valemist järgneb, et CNO-

tsükkel sõltub palju tugevamalt temperatuurist võrreldes prooton-prooton tsükliga. See

tähendab ka seda, et väiksema massiga tähtedes, kus temperatuur tähe tsentris pole väga

suur, nagu näiteks Päikesel, domineerib pp tsükkel. Massiivsetel tähtedel on tsentraalsed

temperatuurid märksa suuremad ja neis domineerib CNO tsükkel. Üleminek ühest tsüklist

teise toimub just Päikese massist veidi suuremate massidega tähtede puhul.

Kui vesinik muutub (sageli öeldakse ka ”põleb”) heeliumiks, siis suureneb täheaine keskmine

molekulkaal. Ideaalse gaasi olekuvõrrand nõuab siis gaasirõhu vähenemist ja täht hakkab

kokku tõmbuma. Selle tulemusena aga nii temperatuur kui gaasirõhk hakkavad suurenema

ja heeliumi aatomi tuumad suudavad potentsiaalibarjäärist läbi tungida. Algab kolmik-α

tsükkel, kus kolm heeliumi aatomi tuuma ehk α-osakest ühinevad süsiniku aatomi tuumaks

3 He4 → C12 + γ. (4.8.27)

Tegelikult on see reaktsioon palju keerulisem ja katalüsaatoriks on siin Be8. Analoogiliselt

eelmiste tsüklitega on selle tsükli energiatoodangu kiirus

ε3α � ε0,3αρ2Y 3T 41.0
8 . (4.8.28)

Näeme, et temperatuur on tsentreeritud juba T 8 juures ja temperatuurisõltuvus on kohutavalt

suur, nii et temperatuuri muutus vaid 10% tõstab energiatoodangu kiirust rohkem kui 50

korda!
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Joonis 4.8.5. Seosenergia nukloni kohta massiarvu funktsioonina.

Lihtsa skeemina võime massiivse tähe arengut ette kujutada nii, et alguses süttib tähe

tsentris pp reaktsioon ja algab vesiniku põlemine heeliumiks. Pikapeale tõmbub täht selle

tulemusena kokku ja temperatuuri kasvu tõttu hakkab toimuma CNO-tsükkel, mis veel kii-

remini vesinikku heeliumiks põletab. Temperatuur tähe tsentris aina tõuseb, kuni hakkab

põlema heelium süsinikuks. Sama stsenaariumi kohaselt hakkavad põlema raskemad elemen-
did ja täht hakkab sarnanema sibulale, kus igas sügavamas kihis põleb raskem element. Sellel

protsessil on piir, sest nagu näeme jooniselt (4.8.5), on nuklonite seosenergia maksimum raua

kohal. Seega tuumareaktsioonidega me ei saa raskemaid elemente kui raud. Ometi on raud

ilmaruumis olemas! Kust ta tulnud on, sellest räägime hiljem.

4.9. Energialevi

Üks tähe siseehituse võrrand on meil veel puudu, sest meil pole võrrandit, mis seoks

temperatuuri kaugusega tähe tsentrist. Samuti puudub meil energialevi kirjeldav võrrand.

Tähe seesmuses on kolme tüüpi energialevi protsessi.

Kiirgus toimetab tähe pinnale tuumareaktsioonide ja gravitatsioonilise kokkutõmbumise

tulemusena vabanenud energia footonitena, mis neelduvad ja kiirguvad uuesti, seega peab

läbipaistmatus seda tüüpi energialevis mängima tähtsat rolli.
Konvektsioon võib olla paljude tähtede teatud piirkondades väga efektiivne energialevi,

kus kuum aine tõuseb alt ülespoole, kuumutades kõrgemal asuvat ainet ja ise jahtudes ning
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järgnevalt allapoole vajudes.

Soojusjuhtivus võib samuti olla tähtedes oluline tähtede teatud arenguetappidel, kuid ena-

masti on selle tähtsus tühine ja me sellega edaspidi ei tegele.

Vaatleme nüüd energialevi. Kuna

Frad = κρH/c,

siis saame kiirgusrõhu gradiendiks

dPrad

dr
= −κρ

c
Frad, (4.9.1)

kus Frad on väljapoole suunatud kiirgusvoog. Kuna aga Prad = aT 4/3, siis

dPrad

dr
=

4
3
aT 3 dT

dr
. (4.9.2)

Võrdsustades need avaldised, saame

dT

dr
= − 3

4ac

κρ

T 3
Frad. (4.9.3)

Kui me nüüd kiirgusvoo avaldame kujus

Frad =
Lr

4πr2
, (4.9.4)

siis saame viimase olulise tähe siseehituse võrrandi

dT

dr
= − 3

4ac

κρ

T 3

Lr

4πr2
. (4.9.5)

Siit näeme, et kui läbipaistmatus, tihedus või kiirgusvoog suurenevad, siis temperatuuri gra-

dient muutub negatiivsemaks. Sama juhtub kui temperatuur kahaneb.

Kui temperatuuri gradient muutub liiga järsult, siis kiirgusvoog ei jõua enam kogu energialevi

eest vastutada ja sisse astub konvektsioon. Kahjuks on selle protsessi matemaatiline kirjel-

damine makroskoopilisel tasemel palju raskem kui kiirguslevi kirjeldamine. Siiani puudub

selle kirjeldamiseks rahuldav teooria. Vedelike mehaanika, mis kirjeldab vedelike ja gaa-

side liikumist, on siiani toetunud Navier-Stokes’i keerukatele kolmemõõtmelistele võrrandile.

Kuna aga enamik tähtede siseehitust kirjeldavaid arvutiprogramme on ühemõõtmelised (st

sõltuvad vaid muutujast r), siis on ka vedelike liikumist kirjeldavad võrrandid taandatud

ühemõõtmelisteks, kasutades ligikaudseid fenomenoloogilisi seoseid. Asja veelgi segasemaks

tegemiseks tuleb öelda, et tavaliselt on konvektsioon turbulentne. See nõuab gaaside viskoos-

suse (sisehõõrde) ja soojusenergia dissipatsiooni ehk hajumise täpset tundmist.

Kuid olukord pole siiski lootusetu, sest on olemas lähendmeetodeid, mis isegi küllalt
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mõistlikke tulemusi annavad. Selleks et hinnata konvektiivse kihi paksust tähes, vaatleme
nn. rõhuskaala kõrgust HP , mis defineeritakse järgmiselt

1
HP

= −d ln P

dr
. (4.9.6)

Et leida mugavat valemit sellele suurusele, vaatame hüdrostaatilise tasakaalu võrrandit
dP/dr = ρg, kus g = GMr/r2 on lokaalne raskuskiirendus. Siis saame lihtsa valemi

HP =
P

ρg
. (4.9.7)

Konvektiivsest energialevist arusaamiseks peame natuke termodünaamikat uurima. Soo-
jusenergia levis näeb energia jäävuse seadus välja nii (termodünaamika esimene seadus)

dU = dQ − dW, (4.9.8)

kus massielemendi siseenergia muutus dU on sellele elemendile ülekantud soojusenergia dQ

miinus töö, mida teeb element keskkonna kallal, dW . Edasi peame silmas, et kogu jutt käib
ühikmassi kohta. Süsteemi siseenergia on oleku funktsioon ja mingit minevikku tal pole.
Seega dU ei sõltu selle energiamuutuse viisist. Vaatleme üheaatomset gaasi ilma ionisat-
sioonita. Siis siseenergia massi kohta on

U =
3
2

(
k

μmH

)
T =

3
2
nRT, (4.9.9)

kus n on moolide arv ühikmassi kohta (1 mool = NA osakest, kus NA = 6.022137 × 1023

osakest), ja R = 8.31451 × 107 erg mool−1 K−1 on gaasi universaalkonstant.
Massielemendi soojusenergia muutus väljendatakse tavaliselt erisoojusega C, mis on definee-
ritud kui ühikmassi temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra kuluv energia

CP =
dQ

dT
|P , CV =

dQ

dT
|V , (4.9.10)

kus CP ja CV on erisoojused vastavalt konstantse rõhu ja ruumala juures.
Vaatleme nüüd seda tööd, mida massiühik teeb oma ümbruse kallal. Olgu silinder ristlõikega
A täidetud gaasiga, mille mass on m ja rõhk P . Gaas avaldab jõudu F = PA silindri põhjale.
Kui seal on kolb, siis see liigub vahemaa dr ja töö saab avaldada

dW =
(

F

m

)
dr =

(
PA

m

)
dr = PdV, (4.9.11)

kus V on eriruumala, see on siis ühikmassi ruumala, V = 1/ρ.

Termodünaamika esimese seaduse saame siis kirjutada kujus

dU = dQ − PdV. (4.9.12)
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Konstantsel ruumalal on dV = 0, seega

dU =
dQ

dT
|V dT = CV dT. (4.9.13)

Kuna aga dU = (3nR/2)dT üheaatomse gaasi jaoks, siis

CV =
3
2
nR. (4.9.14)

Et leida erisoojust konstantse rõhu puhul, paneme tähele, et

dU =
dQ

dT
|P dT − P

∂V

∂T
|P dT. (4.9.15)

Ideaalse gaasi puhul kehtib valem
PV = nRT, (4.9.16)

seega konstantse rõhu puhul PdV/dT = nR. Nii saame , et

CP = CV + nR. (4.9.17)

Defineerime suuruse γ

γ ≡ CP

CV
. (4.9.18)

Üheaatomse gaasi jaoks γ = 5/3. Kui ionisatsioon on platsis, siis gaasi temperatuur ei tõuse
nii kiiresti, sest osa energiast läheb ioniseerimiseks, seega nii CP kui ka CV on suuremad ja
nende suhe läheneb ühele.
Kuna siseenergia muutus on protsessist sõltumatu, siis vaatleme adiabaatset protsessi -
massielement ei vaheta soojust oma ümbruskonnaga. Siis termodünaamika esimene seadus
ütleb:

dU = −PdV. (4.9.19)

Ideaalse gaasi seadusest saame

PdV + V dP = nRdT, (4.9.20)

kui n on konstant. Kuna dU = CV dT , siis

dT =
dU

CV
= −PdV

CV
. (4.9.21)

Kombineerides neid tulemusi, saame

PdV + V dP = −
(

nR

CV

)
PdV, (4.9.22)
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mille saab ümber kirjutada kujus

γ
dV

V
= −dP

P
. (4.9.23)

Lahendades selle diferentsiaalvõrrandi, saame adiabaatilise gaasi seaduse

PV γ = K, (4.9.24)

kus K on konstant. Ideaalse gaasi seadust kasutades saame sellele valemile anda teise kuju

P = K ′T γ/(γ−1), (4.9.25)

kus K ′ on teine konstant. Suurust γ nimetatakse ka adiabaatseks γ-ks. Kasutades saadud

tulemusi võime leida heli kiiruse keskkonnas. Tulemuseks on

vs =
√

B/ρ, (4.9.26)

kus B ≡ −V (∂P/∂V )ad on gaasi nn aine moodul. Aine moodul kirjeldab seda, kuidas just

aine ruumala muutub rõhu muutudes. Adiabaatses protsessis

vs =
√

γP/ρ. (4.9.27)

Pöördudes tagasi selle probleemi juurde, kui kiirgus ei suuda tuumareaktsioonide tule-

musena toodetud energiat tähest välja toimetada ja tegevusse astub konvektsioon, siis kuidas

sel juhul seda energialevi kirjeldada? Vaatleme juhtu, kus kuum gaasimull tõuseb ja paisub

adiabaatiliselt, so ümbritseva keskkonnaga energiat vahetamata. Kui see mull on mõnda aega

tõusnud, siis ta termaliseerub, andes energia ära ja kaotades oma identiteedi. Diferentseerides

selle mulli kohta käivat ideaalse gaasi võrrandit

Pg =
ρkT

μmH
, (4.9.28)

me saame
dP

dr
= −P

μ

dμ

dr
+

P

ρ

dρ

dr
+

P

T

dT

dr
. (4.9.29)

Silmas pidades, et adiabaatset protsessi kirjeldab võrrand

P = Kργ , (4.9.30)

Diferentseerides võrrandit (4.9.30) raadiuse järgi, saame

dP

dr
= γ

P

ρ

dρ

dr
. (4.9.31)
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Kombineerides valemid (4.9.29) ja (4.9.31), leiame

dT

dr
|ad= (1 − 1

γ
)
T

P

dP

dr
. (4.9.32)

Kasutades nüüd hüdrostaatilise tasakaalu võrrandit ja ideaalse gaasi võrrandit (4.9.28), saame

dT

dr
|ad= −(1 − 1

γ
)
μmH

k

GMr

r2
. (4.9.33)
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Joonis 4.9.1 Konvektiivne mull liigub ülespoole vahemaa dr võrra.

Kui nüüd tähe tegelik temperatuurigradient on järsem kui adiabaatiline gradient (4.9.33),

| dT

dr
|act>| dT

dr
|ad, (4.9.34)

siis temperatuurigradienti nimetatakse superadiabaatseks. Sügaval tähe sees piisab sel-
lest, kui tegelik gradient on ainult natuke suurem kui adiabaatne, et kogu energiat kannaks
konvektsioon. Järelikult kannab energiat tähe seesmuses kas kiirgus või konvektsioon. Tähe
pinna lähedal on olukord palju keerulisem, sest seal võib nii kiirgus kui konvektsioon kanda
samaaegselt olulist osa energiat.

Vaatleme, milliseid tingimusi peab keskkond rahuldama, et konvektsioon domineeriks
kiirguse üle sügaval tähe sees. Joonis 2.9.1 näitab konvektiivse mulli liikumist vahemaal
dr. Kui vastavalt Archimedese seadusele mulli algtihedus on väiksem kui ümbruskonnal, siis
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hakkab mull tõusma. Tõstejõud ühikruumala kohta mullile, mis on täiesti oma ümbruskonna
sees on

fB = ρs
ig. (4.9.35)

Kui me lahutame sellest allasuunatud raskusjõu mulli ühikruumala kohta

fg = ρb
i , (4.9.36)

siis netojõud mullile on
Fnet = −gδρ, (4.9.37)

kus δρ = ρb
i − ρs

i < 0 algselt. Kui mull on läbinud vahemaa dr ja nüüd on selle tihedus
suurem kui ümbrusel, siis konvektsiooni ei toimu, sest mull hakkab langema. Kui aga ρb

f < ρs
f ,

siis mull jätkab tõusu. Et väljendada vajalikke tingimusi temperatuuri gradientide kaudu,
oletame, et gaas on algselt soojustasakaalus, nii et T b

i � T s
i ja ρb

i � ρs
i . Oletame ka, et

mull paisub adiabaatselt ja ümbruse ning mulli gaasirõhud on võrdsed. Kuna mull liikus vaid
pisikese vahemaa, siis saab lõppväärtused arendada ritta. Kuni esimese järguni

ρb
f � ρb

i +
dρ

dr
|b dr, ρs

f � ρs
i +

dρ

dr
|s dr.

Kui tihedused mulli see ja väljas jäävad enem-vähem võrdseks (nagu tavaliselt just ongi), siis
asetades need read konvektsiooni tingimusse

dρ

dr
|b< dρ

dr
|s . (4.9.38)

Nüüd me tahame selle tingimuse kirja panna vaid ümbruse suuruste kaudu. Kasutades
(4.9.31) adiabaatselt tõusvale mullile, kirjutame 4.9.38 ümber 4.9.29 abil ja saame

1
γ

ρb
i

P b
i

dP

dr
|b< ρs

i

P s
i

[
dP

dr
|s −P s

i

T s
i

dT

dr
|s
]

. (4.9.39)

Tuletades meelde, et P b = P s alati, järgneb siit

dP

dr
|b= dp

dr
|s= dP

dr
, (4.9.40)

Asendades selle eelmisesse valemisse, saame

1
γ

dP

dr
<

dP

dr
− P s

i

T s
i

dT

dr
|s . (4.9.41)

Jättes ära indeksid nii all kui ülal, leiame me
(

1
γ
− 1
)

dP

dr
< −P

T

dT

dr
|act, (4.9.42)
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kus temperatuuri gradient on mulli ümbritseva gaasi tegelik gradient. Lihtsustades seda

valemit, saame (
1
γ
− 1
)

T

P

dP

dr
>

dT

dr
|act . (4.9.43)

Kuid valemist 2.9.32 näeme, et võrrandi 2.9.43 vasak pool on adiabaatne temperatuuri gra-

dient, seega
dT

dr
|ad>

dT

dr
|act (4.9.44)

on tingimus selleks, et mull jätkaks tõusu (peame meeles, et kui me võtame mõlemast poolest

absoluutväärtuse, siis võrratuse märk muutub vastupidiseks). Seda tingimust saab üles kir-

jutada ka kujus
d lnP

d lnT
<

γ

γ − 1
. (4.9.45)

Ideaalse üheaatomse gaasi jaoks γ = 5/3 ja konvektsioon hakkab toimuma tähe piirkonnas,

kus d ln P/d lnT < 2.5.

Võrreldes energia kiirguslevi konvektiivse leviga, võime öelda, et konvektsioon tekib siis, kui

(1) täheaine läbipaistmatus on suur, (2) esineb ionisatsiooni piirkondi, mis põhjustab suure

erisoojuse ja madala adiabaatse temperatuuri gradiendi, (3) kohalik raskuskiirendus on väike,

lastes tähel paisuda ja seega vähendades adiabaatset gradienti ja (4) tuumareaktsioonide

temperatuurisõltuvus on väga suur, põhjustades suure temperatuuri gradiendi. Tähtede at-

mosfäärides võivad esimesed tingimused olla rahuldatud korraga, kuna neljas tingimus võib

olla rahuldatud vaid tähe seesmuses.

4.10. Siseehituse mudelid

Olemegi kätte saanud kõik tähe siseehitust kirjeldavad diferentsiaalvõrrandid. Kui me

need võrrandid koos füüsikaliste ääre- ja algtingimustega lahendame, siis saame staatilise tähe

siseehituse mudeli. Ülevaatlikkuse mõttes paneme need võrrandid siinkohal veel kirja:

dP

dr
= −G

Mrρ

r2
, (4.10.1)

dMr

dr
= 4πr2ρ, (4.10.2)

dLr

dr
= 4πr2ρε, (4.10.3)

dT

dr
= − 3

4ac

κρ

T 3

Lr

4πr2
. (4.10.4)

dT

dr
|ad= −(1 − 1

γ
)
μmH

k

GMr

r2
. (4.10.5)
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Eelviimane võrrand kehtib siis, kui energia levib vaid kiirgusena ja viimane võrrand kehtib

vaid siis, kui
d lnP

d lnT
<

γ

γ − 1
. (4.10.6)

Võrrandis (7.7.3) on ε = εnuclear . Aga kui tähe raadius muutub, siis tuleb arvestada ka gravi-

tatsioonienergiat ja ε = εnuclear +εgravity. Siis kaob mudelist staatilisus ja mudel hakkab ajas

muutuma - näiteks võib olla kas noova või supernoova plahvatus.

Toodud võrrandisüsteemis on konkreetselt täheainet iseloomustavateks suurusteks läbipaist-

matus κ ja energiatoodangu kiirus ε. Läbipaistmatust ei ole võimalik ühe täpse valemiga

arvutada. Seda arvutatakse eraldi suurte tabelitena mitmesuguste keemiliste koostiste jaoks

ja mudelid interpoolivad neist vajalikke väärtusi. Tuumaenergia toodangu kiirust saab arvu-

tada suhteliselt lihtsate valemite abil. Võrrandisüsteemi tegelik lahendamine nõuab ääretin-

gimusi. Tsentraalsed ääretingimused tunduvad olema lihtsad, ja kuna tsentris r = 0, siis

Mr(0) = 0, Lr(0) = 0. (4.10.7)

Need tingimused tähendavad seda, et täht pole seest õõnes, et seal pole tuuma negatiivse

heledusega ega lõpmata tugevat energiaallikat. Teine ääretingimuste süsteem on seotud tähe

pinnaga R∗

T (R∗) = 0, P (R∗) = 0, ρ(R∗) = 0. (4.10.8)

Reaalsuses tingimused (7.7.8) muidugi ei kehti ja meil tuleb kasutada keerulisemaid ääretin-

gimusi. Konkreetse tähe mudeli rehkenduseks peame spetsifitseerima tähe massi, keemilise

koostise, raadiuse ja heleduse. Ühtlasi peame arvesse võtma Russell-Vogti teoreemi:

Tähe mass ja keemiline koostis määravad üheselt ära tema raadiuse, heleduse, siseehituse ja

järgneva evolutsiooni.

Analüütiliselt tähe siseehituse mudelit arvutada pole võimalik, seda tehakse ainult numb-

riliselt. Selleks asendatakse diferentsiaalvõrrandid diferentsvõrranditega, näiteks asendades

dP/dr suurusega ΔP/Δr. See tähendab, et täht koosneks nagu lõpliku paksusega sfäärilistest

kihtidest. Integreerimist võib alustada kas pinnalt või tsentrist või mõlemalt poolt korraga.

Tavaliselt just nii tehaksegi, jõudes mingisse sobitamispunkti, kus muutujad peavad sujuvalt

sobituma. See pole tegelikult nii lihtne kui siin kirjeldatud ja tavaliselt läheb mitu iteratsiooni,

enne kui protsess koondub. Kui sobitamispunktis muutujad erinevad liiga palju, siis tuleb

uued algtingimused leida.
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4.11. Peajada

Tähtede spektrite analüüs on näidanud, et suure enamuse tähtede atmosfäärid koos-

nevad põhiliselt vesinikust (tavaliselt X ∼ 0.7), kuna metallide osa on väike (0 < Z < 0.03).
Oletades, et tähe algkoostis on homogeenne, siis esimesed tuumareaktsioonid peavad olema

sellised, mis muudavad vesiniku heeliumiks kas siis pp või CNO tsükli kaudu. Meenutame, et

need reaktsioonid toimuvad madala temperatuuri juures, kuna kergema elemendi potentsi-

aalibarjäär on madalam. Seega tähe struktuuri määrab tugevasti vesiniku põlemine.

Vesiniku põlemine sügaval tähe tuumas on aeglane protsess, seega tähe struktuur muutub

aeglaselt. Meie endi rehkendused näitasid, et see võiks kesta umbes 10 miljardit aastat.
Russell-Vogti teoreemi kohaselt iga keemilise koosseisu muutus nõuab efektiivse temperatuuri

ja heleduse muutust, seega peavad tähe vaadeldavad parameetrid muutuma, kuid ilmselt ka

väga aeglaselt. Seega siis vesiniku põlemise ajal võib oodata, et tähe vaadeldavad parameetrid

peaaegu ei muutu.

Kuna paljudel tähtedel on sarnane koostis, siis tähe struktuur peaks massi muutudes sujuvalt
muutuma. Ilmselt väikese massiga tähtedel domineerib pp tsükkel, sest nende reaktsioonide

alustamiseks pole nii kõrget temperatuuri vaja. Massiivsematel tähtedel toimub CNO tsükkel,

mis on palju temperatuuritundlikum. See ühtlasi tähendab, et tähe heledus peab suurenema

tähe massi kasvuga.

On ka selge, et teatud massist väiksema massi puhul termotuumareaktsioonid ei süttigi - see
massipiir on 0.08 M� juures. Teise massispektri otsa kohta arvatakse, et kui M > 90 M�,

siis algavad tähe tsentris tugevad ostsillatsioonid, mille tulemusena täht kaotab stabiilsuse.

Teoreetilistest arvutustest vesinikku põletavate tähtede kohta on selgunud, et neil on kena

seos heleduse ja massi vahel, mis langeb kokku vaatlusandmetest saadud Hertzsprung-Russelli

diagrammiga ehk peajadaga.

Peajada tähtede heledused on vahemikus 5 × 10−4 L� kuni umbes 106 L�, samal ajal kui
mass muutub vaid kolm suurusjärku.

Efektiivsed temperatuurid sõltuvad palju vähem tähe massist. Kõige väiksema massiga

tähtedel on see 2700 K kuni temperatuurini 53000 K kõige suurema massiga tähtedel, seega

siis ainult paarkümmend korda. Siiski piisab sellest muutusest, et tähtede spektrid oleksid

dramaatiliselt erinevad. Ka temperatuurid korreleeruvad tähtede massidega.
Peajada tähtede siseehitus sõltub loomulikult samuti tähtede massidest. Jada ülemises osas,

kus energia toodetakse CNO tsüklis, on konvektsioon tuumas täiesti olemas. Sellepärast, et

energiatoodang sõltub tugevasti raadiusest ja kiirgus ei suuda energiat nii kiiresti ära kanda.

Väljaspool vesinikku põletavat tuuma on kiirgus jälle see energia voorimees ja konvektsioon

kaob. Kui tähe mass väheneb, siis väheneb ka tsentraalne temperatuur ning energiatoodang
CNO tsüklis, kuni massi 1.2 M� juures algab pp tsükkel ning tähe tuumas konvektsioon

lõpeb. Tähe pinna lähedal suureneb läbipaistmatus vesiniku ionisatsioonitsooni muutumise
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tõttu. See muudab jälle konvektsiooni peamiseks energiakandjaks pinnalähedases kihis (kui
tähe mass on väiksem kui 1.3 M�). Kui me liigume mööda peajada allapoole väiksemate
masside suunas, siis konvektsioonitsooni alumine pind liigub sügavamale ja kui M ∼ 0.3M�,
on kogu täht konvektiivne.
Me oleme päris hästi suutnud ära seletada peajada tähtede siseehituse ja näinud, et see on
kooskõlas vaatlusandmetega. Siiski on H-R diagrammil ka neid tähti, mis ei asu peajadal.
Ka nende tähtede siseehitust võimaldab meie lähenemine seletada. Kuid sellest edaspidi.
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5. PEAJADA JÄRGNE EVOLUTSIOON

5.1. Evolutsioon peajadal

Evolutsioon peajadal on paratamatu järeldus gravitatsioonijõu mõjust ja tuuma-

reaktsioonide tõttu toimuvast keemilise koostise muutumisest. Peajada eelne evo-

lutsioon toimub kahes ajaskaalas - gravitatsioonilise kokkutõmbumise skaalas ja ter-

milise kohandumise skaalas ehk Kelvin-Helmholtzi (K-H) skaalas. Peajadal toimuvat ja

peajada-järgset evolutsiooni tüürib veel ka tuumareaktsioonide ajaskaala, mis on suu-

rusjärgus 1010 aastat. See on palju pikem Kelvin-Helmholtzi soojuslikust ajaskaalast

- 107 aastat. See vahe seletabki, miks siin Päikese naabruses näeme 80-90% tähtedest

olevat peajada tähed - sest K-H skaala on tähe elueaga võrreldes nii lühike. Hoolikas

vaatlusliku peajada uurimine näitab, et evolutsiooni trekid pole mitte peenikesed jooned,

vaid neil on lõplik paksus. See on põhjustatud mitmest tegurist, nagu vaatlusvead, in-

dividuaaltähtede erinevad keemilised koostised ja erinevad evolutsioonietapid.

Kuigi peajadal toimub vesiniku põletamine heeliumiks ja seetõttu peaks peajada tähtede

evolutsioon olema samasugune, on selles ikkagi erinevusi, näiteks on väiksema kui 1.2

M� massiga tähtedel kiirguslikud tuumad, kuna raskematel on need konvektiivsed.

Vaatleme esiteks tüüpilist peajada tähte nagu seda on meie Päike. Nagu me oleme

juba kindlaks teinud, on Päikese heledus, raadius ja temperatuur sellest ajast kui Päike

jõudis ZAMSile 4.5 miljardit aastat tagasi, pidevalt kasvanud. Niisugune evolutsioon

on toimunud sellepärast, et tuumareaktsioonide käigus on keskmine molekulkaal μ pi-

devalt kasvanud. Ideaalse gaasi olekuvõrrandi kohaselt peab siis gaasi tihedus ja/või

temperatuur samuti kasvama, muidu pole hüdrostaatilise tasakaalu võrrand rahuldatud

ja tuuma hakatakse raskusjõu mõjul kokku suruma. Selle protsessi käigus vabaneb

gravitatsioonienergia, millest viriaali teoreemi kohaselt pool kiiratakse välja ja teine

pool läheb gaasi siseenergia ning siis ka temperatuuri kasvuks. Kuna pp tsükkel sõltus

temperatuurist kujus ρX2T 4
6 , siis kasvav temperatuur ja tihedus kaaluvad üles vesiniku

osamassi vähenemise ja tähe heledus kasvab aeglaselt koos raadiuse ja temperatuuri

kasvuga.
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Joonisel (5.1.1) on Icko Ibeni arvutatud peajada ja peajada järgse evolutsiooni trekid.

Punktid 1 näitavad teoreetilise ZAMSi asukohta.

Joonis 5.1.1. Peajada ja peajada järgse evolutsiooni trekid. X = 0.708, Y = 0.272, Z = 0.020.

(Iben, Ann.Rev.Astron.Astrophys., 5, 571, 1967.)

Joonisel (5.1.2) kirjeldatakse 1 M� massiga tähe siseehitust 4.2699 × 109 aastat

pärast ZAMSile jõudmist. See mudel paikneb punktide 1 ja 2 vahel joonisel (5.1.1).

Joonis annab meile raadiuse, tiheduse, temperatuuri ja heleduse käigu, aga samuti ka

vesiniku, heeliumi, süsiniku ja lämmastiku osamassi käigu sõltuvalt Mr-st. Kui tähe

areng jätkub, siis lõpuks saab kogu vesinik tuumas otsa. Seda iseloomustab joonis

(5.1.3) 1 M� tähe jaoks 9.2 miljardit aastat pärast ZAMSile jõudmist. See mudel
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vastab punktile 3 joonisel (5.1.1). Kui vesinik tuumas saab otsa, lõpeb ka pp tsükkel.

Temperatuur on aga nii suur, et vesiniku põlemine jätkub paksus kihis praktiliselt hee-

liumist koosneva tuuma ümber. Seda näeme me selgesti joonisel (5.1.3). Paneme tähele,

et heledus tuumas on peaaegu null. Samas piirkonnas on temperatuur ka konstantne.

Selleks et isotermiline tuum suudaks hüdrostaatilist tasakaalu säilitada, peab aine tihe-

dus tsentri poole kasvama.

Kuna energiat genereeritakse selles paksus kihis isegi rohkem, kui enne, siis tähe heledus

kasvab, kuigi mitte kogu energia ei jõua pinnale, vaid osa läheb paisuva kesta moodus-

tamiseks. Seega efektiivne temperatuur hakkab langema ja evolutsioonitrekk kaldub

paremale. Kiht põletab vesinikku edasi ja täht liigub H-R diagrammi punase osa poole.

Seal paikneb allhiidude haru.

Joonis 5.1.2. 1 M� massiga tähe siseehitus, 4.26990× 109 aastat pärast ZAMSile

jõudmist. Maksimaalsed ordinaadid Päikese ühikutes on R = 0.96830, L = 1.0575.

ρ = 159.93 g cm−3, T=15.910×106 K, XH = 0.708, X3 = 4.20 × 10−3,

X12 = 3.61 × 10−3, X14 = 6.40 × 10−3.

(Iben, Ap.J., 147, 624, 1967).

See evolutsioonifaas lõpeb, kui isotermilise tuuma mass on muutunud liiga suureks

ja ei suuda üleval hoida tuuma kohal olevat massi. Maksimaalse massi, mida isotermiline
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tuum suudab enda kohal hoida, leidsid Chandrasekhar ja Brasiilia astrofüüsik Schönberg
1942. aastal (

Mic

M

)
SC

≈ 0.37
(

μe

μic

)
, (5.1.1)

kus Mic on isotermilise tuuma mass, μe on ümbrise keskmine molekulkaal ja μic on
isotermilise tuuma keskmine molekulkaal. Schönberg-Chandrasekhari piir on tege-
likult järeldus viriaaliteoreemist.

Joonis 5.1.3. 1 M� massiga tähe siseehitus, 9.20150× 109 aastat pärast ZAMSile
jõudmist. Maksimaalsed ordinaadid Päikese ühikutes on R = 1.2681, L = 2.1283.

P = 13.146 × 1017 düüni cm−2, T=19.097×106 K, XH = 0.708
X3 = 5.15 × 10−3, X12 = 3.61 × 10−3, X14 = 1.15 × 10−2.

(Iben, Ap.J., 147, 624, 1967.)

Paneme tähele, et maksimaalne mass, mida isotermiline tuum jõuab üleval pidada,
sõltub tuuma ja ümbrise keskmistest molekulkaaludest. Kui isotermilise heeliumituuma
mass ületab selle piiri, kukub tuum kokku K-H ajaskaalas ja täht evolutsioneerub kii-
resti, võrreldes peajada tuumareaktsioonide ajaskaalaga. See juhtub punktis 4 joonisel
(5.1.1). Kui tähe mass on alla 1.2 Päikese massi, siis tähendab see ka peajada faasi
lõppu.
Isotermilise tuuma faasi on võimalik pikendada, kui ideaalse gaasi rõhule saaks mingi
lisarõhu leida. Selline lisarõhk tekib, kui elektronid tuumas hakkavad kõduma. Kui gaasi
tihedus muutub küllalt suureks, siis peavad elektronid haarama endale madalaimad

114



energiatasemed. Kuna aga elektronid on fermionid ja seega alluvad Pauli keeluprintsii-
bile, siis ei saa nad kõik samas kvantseisundis olla. Järelikult peavad elektronid haarama
aina kõrgemaid energiatasemeid enda alla. Täieliku kõdumise juures põhjustab gaasi
rõhu elektronide mittesoojuslik liikumine ja on seega temperatuurist sõltumatu.
Kui elektronid on veel mitterelativistlikud, siis täielikult kõdunud gaasi rõhk on

Pe = Kρ5/3, (5.1.2)

kus K on konstant. Kui kõdumine on osaline, siis mingi sõltuvus temperatuurist siiski
jääb.
Isotermiline tuum joonisel (5.1.1) on 1 Päikese massiga tähel punktide 3 ja 4 vahel osa-
liselt kõdunud. Järelikult tuuma mass võib ulatuda kuni 13% tähe kogumassist, enne
kui täht hakkab kokku kukkuma. Vähem massiivsed tähed on isegi rohkem kõdunud
peajadal ega tarvitse ületada C-S piiri sugugi enne kui järgmine tuumapõlemise tsükkel
algab.
Massiivsemate kui 1 Päikese mass tähtede evolutsioon peajadal käib enam-vähem
samamoodi, kuid siiski ühe olulise erinevusega - nende tuum on konvektiivne, mis hoiab
selle keemilise koostise peaaegu homogeensena. Kui 5 M� täht jõuab punktini X = 0.05
tähe tuumas, siis hakkab kogu täht kokku tõmbuma. Selle käigus heledus kasvab ja raa-
dius kahaneb, mis toob kaasa temperatuuri kasvu. See faas kirjeldab massiivse tähe
peajada evolutsiooni lõppu.

5.2. Evolutsiooni hilised staadiumid

Kui peajada etapp tähe elus lõpeb, siis algab keeruline evolutsioonijada, milles
esinevad tuumareaktsioonid tähe tuumas ja tuuma ümbritsevates kontsentrilistes kih-
tides. Teatud ajamomentidel võib energiatootmine tuumas või kihis lõppeda ja siis
restruktureerib täht ennast. See võib sisaldada tuuma või ümbrise kokkutõmbumist
või paisumist ja ulatuslike konvektsioonitsoonide tekkimist. Evolutsiooni lõppetappidel
mängib massikadu tähe pinnalt kriitilist rolli tähe lõppsaatuse määramisel.
Vaatleme 5 M� tähte. Detailne pilt selle evolutsioonist on joonisel (5.2.1). Paneme
tähele, et numbrid trekkidel ei vasta tingimata neile numbritele, mis on joonisel (5.1.1),
kuigi iseloomustavad samasuguseid protsesse. Peajada evolutsiooni lõpp on punkt 2
joonisel ja see vastab kontraktsiooni algusele, kuna kogu vesinik tuumas on peaaegu
otsas. Kui täht jõuab punkti 3, on vesiniku osamass tuumas langenud X = 0.01-ni ja
vesiniku põlemine algab tuuma ümbritsevas kihis. Kuna tuumareaktsioonide süttimine

115



kihis on kaunis äkiline, siis ümbris peab kergelt paisuma, neelates osa kihi energiast.

Tulemuseks on heleduse vähenemine, nagu on näha jooniselt (5.2.1).

Joonis 5.2.1. 5 M� massiga tähe evolutsioon ZAMSist kuni AGBni.

Heledus on Päikese ühikutes.

(Iben, Ann. Rev.Astron.Astrophys, 5, 571, 1967.)

Niikaua kuni kihil on vesinikku põletada, heeliumituum suureneb pidevalt ja muu-

tub peaaegu isotermiliseks. Punktis 5 jõutakse C-S piirini ja tuum hakkab kollabeeruma,

mistõttu evolutsioon jätkub kiiremas tempos.

Kui tuum kollabeerub, tekib gravitatsioonilise energia vabanemise tõttu temperatuuri

gradient. Samal ajal tõusevad kihis nii temperatuur kui tihedus ja kuigi kiht õheneb,

suureneb energia produktsioon kiiresti. See sunnib ümbrist paisuma, neelates tekkiva
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Joonis 5.2.2. 5 M� massiga täht, mis läheneb AGBle. Tähel on heeliumi tuum

ja vesinikku põletav ümbris. Asub punkt 3 lähedal joon. (5.2.1).

(Andmed Ibenilt, Ap.J., 143, 483, 1966.)

energia. Tulemusena tähe heledus väheneb, nagu see toimus punkt 3 juures.

Ümbrise kasvuga tähe efektiivne temperatuur väheneb, fotosfääri läbipaistmatus kasvab

ja pinna lähedal areneb konvektsioonitsoon. Evolutsiooni jätkudes konvektsioonikihi

alumine piir ulatub piirkonda, kus keemiline koostis on tuumareaktsioonidel muutunud.

Seega hakkab kohe muutuma ka tähe väliskihtide vaadeldav keemiline koostis. Näiteks

kahaneb liitiumi hulk. Seda faasi nimetatakse ammutamise esimeseks faasiks. Selline

vaadeldav keemilise koosseisu muutus on heaks kinnituseks siseehituse teooriale.

Samal ajal kui ümbrise pind jahtub, rekombinatsioon viib vabad elektronid gaasist ja

H− panus läbipaistmatusse väheneb, lubades rohkem energiat ümbrisest välja. Tuum

jätkab kokkutõmbumist ning energia produktsioon õhenevas kihis kasvab. See põhjustab

tähe heleduse ja raadiuse kasvu. Selleks ajaks on tähe pind jahtunud Hayashi trekini.

Järgnev evolutsioon toimub mööda vertikaalset trekki H-R diagrammil ja täht jõuab

punaste hiidude piirkonda mööda punaste hiidude haru.

Punktis 7 joonisel (5.2.1) on tsentraalne temperatuur ja tihedus jõudnud väärtusteni

vastavalt 1.3×108 K ja 7700 g cm−3, mis tähendab seda, et 3α-protsess võib alata. Osa

tekkinud C12 töödeldakse ümber O16ks.

Uue ja tugevasti temperatuurist sõltuva energiaallika sisselülitumisega hakkab tuum
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Joonis 5.2.3. 5 M� massiga täht, mis läheneb AGBle (või on juba seal).

Tähel on C-O tuum ning vesinikku ja heeliumi põletavad kihid

Vastab punktile 11 joonisel (5.2.1).

(Andmed Ibenilt, Ap.J., 143, 483, 1966.)

paisuma. Kuigi vesinikku põletav kiht jääb põhiliseks tähe heleduse garantiiks,

muudab ümbrise paisumine kihi energiatoodangut väiksemaks ja heledus langeb veidi.

Samal ajal ümbris tõmbub kokku ja efektiivne temperatuur hakkab jälle kasvama.

Siinkohal ilmneb huvitav erisus evolutsioonis tähtedel suurema massiga kui 2 M�
ja väiksema massiga kui 2 M�. Väiksema massiga tähtedel heeliumi tuum jätkab

kokkutõmbumist punaste hiidude haru tipuni ja tuum muutub tugevasti kõdunuks. Kui

temperatuur ja tihedus on küllalt suured, lülitub sisse 3α-protsess, vabastades energiat

plahvatuslikult. Tuuma heledus kasvab 1011 L�-ni, mis on võrdne praktiliselt kogu

galaktika heledusega! See plahvatus kestab vaid mõne sekundi ja enamasti see ener-

gia pinnale ei jõuagi, sest see neelatakse ümbrises, põhjustades aine väljavoolu. Seda

lühikest faasi tähe elus nimetatakse heeliumi tuuma välgatuseks. Sellise tohutu

energiahulga vabanemine on põhjustatud kõdunud elektrongaasi vähesest temperatuuri-

tundlikkusest ja 3α-protsessi suurest temperatuuritundlikkusest. Esialgu see energia

läheb kõdumise kaotamiseks ja alles siis kineetiliseks energiaks, mis paisutab tuuma,

ühes sellega vähendades tihedust ja temperatuuri, mis selle välgatuse kägistab.

Kui 5 M� tähe ümbris tõmbub kokku punktini 7, siis vesinikku põletav kiht tiheneb,
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Joonis 5.2.4. 0.6 M� massiga tähe pindheledus aja funktsioonina.

Tähel toimuvad heeliumi kihi välgatused.

(Iben, Ap.J., 260, 821, 1982.)

põhjustades energiatoodangu kasvu ja ühes sellega efektiivse temperatuuri kasvu.

Sügav konvektsioonitsoon taganeb pinna poole ja selle asemel tekib konvektiivne tuum.

Selle põhjuseks on 3α-protsessi suur temperatuuritundlikkus.

Kui tähe evolutsioon jõuab punkti 10’, on tuuma keskmine molekulkaal nii suur, et

tuum hakkab kontrakteeruma, millele kaasneb ümbrise paisumine ja jahtumine. Hele-

dus langeb punktini 11, kus heelium tuumas on otsa saanud ja kogu täht tõmbub kokku.

Üldiselt horisontaalne evolutsioon punktide 7 ja 11 vahel on tuntud horisontaalse

haruna - HB. Siin toimub heeliumi põletamine tuumas ja vesiniku põletamine kihis.

Selles evolutsiooniharus tekib paljudel tähtedel ebastabiilsus ümbrises, mis võivad viia

pulsatsioonidele, mis omakorda on katseks tähe evolutsiooniteooriatele.

Punkti 12 juures tekib paks heeliumi põletav kiht. Sel ajal kui tuum jätkab kontrakt-

siooni, muutub heeliumi põletav kiht õhemaks, sundides aine enda kohal paisuma ja
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jahtuma. Tulemuseks on vesinikku põletava kihi ajutine kustumine.
Tuum tõmbub edasi koomale ja kuna neutriinosid tekib rohkem, tuum tegelikult isegi

jahtub vähe. Selle tulemusena tsentraalne tihedus kasvab ja temperatuur langeb, nii et

kõdunud aine rõhk on selles arengufaasis määravaks süsinik-hapnik tuumas.
Edasine evolutsioon, pärast punkti 13 on sarnane evolutsioonile punktide 5 ja 7 vahel.

Paisuv ümbris neelab enamuse sellest energiast, mida heeliumi põletav kiht toodab.

Joonis 5.2.5. 7 M� massiga AGB tähe heeliumi kihi välgatused.

Näidatud suurused on pinnaraadius RS , Mr konvektiivse ümbrise alumisel pinnal MCE .

H-He pidetus MXY , tähe heledus ja efektiivne temperatuur, Ls ja Te.
Ka vesinikku ja heeliumi põletavate kihtide heledused, LH ja LHe.

(Iben, Ap.J., 196, 525, 1975.)

Efektiivne temperatuur langeb, konvektiivne tsoon süveneb jälle, ulatudes allapoole

keemilise pidetuse pinna poole, mis on vesinikurikka piirkonna ja tuuma peal oleva hee-
liumirikka piirkonna vahel. Järgnev segunemine kannab nime ammutamise teine faas

ja see suurendab heeliumi ja lämmastiku hulka ümbrises.

Kui evolutsioon jõuab Hayashi piirini, siis trekk pöördub ülespoole ja seda rada kutsu-
takse asümptootseks hiidude haruks - AGB.

AGB faasis sütib uuesti seni kustunud olnud vesinikku põletav kiht ning õhenev heeli-

umi põletav kiht selle all hakkab perioodiliselt süttima ja kustuma. Need perioodilised
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heeliumi kihi välgatused toimuvad sellepärast, et vesinikku põletav kiht pumpab
heeliumi allolevasse heeliumikihti. Heeliumi mass kasvab ja muutub kergelt kõdunuks.
Kui siis heeliumikihi temperatuur kasvab vastavalt, siis toimub välgatus, analoogiliselt
väiksema massiga tähtedel toimuva heeliumi tuuma välgatusega. See ajab vesinikku
põletavat kihti väljapoole, kus see kiht jahtub ja vesiniku põlemine lõpeb. Siis aga
väheneb heeliumi põlemine ning vesinikukiht langeb tagasi alla ning protsess kordub.
Välgatuste vaheline periood on tähe massi funktsioon, ulatudes tuhandetest aastatest 5
M� tähe puhul kuni sadade tuhandete aastateni 0.6 M� tähe puhul, kusjuures välgatuse
amplituud ajas kasvab.
Termiliste pulsside kirjeldus 7 M� tähe puhul on toodud joonisel (5.2.5).
Üks pulsseeruvate muutlike klass on tuntud pikaperioodiliste muutlike - LPV nime
all. Need on samuti AGB tähed perioodidega 100 kuni 700 päeva (alamklassiga Mira

tüüpi muutlikud).
Äkilise energiatoodangu kasvu tõttu heeliumi põletavas kihis tekib konvektiivne ala
selle ja vesinikku põletava kihi vahel. Samal ajal selle ala sügavus kasvab pulsi tuge-
vusega. Kui tähed on küllalt massiivsed, siis konvektsioonialad sulavad kokku ja ulatu-
vad lõpuks süsinikku sünteesivasse kihti, tuues värskelt sünteesitud ainet üles. See on
ammutamise kolmas faas, mis seletab ära spektroskoopiliselt vaadeldud erinevused
hapnikurikaste hiidude ja süsinikurikaste hiidude (süsiniktähtede) vahel.
AGB tähed kaotavad kiiresti massi, mõnikord isegi kiirusega 10−4 M� aastas. Nende
efektiivne temperatuur on väga madal - 3000 K. Seepärast arvatakse, et väljapaisatavas
aines on tolmuterakesi. Kuna silikaadid kipuvad moodustuma hapnikurikkas keskkon-
nas ja grafiit süsinikurikkas keskkonnas, siis ISM koosseis võib seletuda neid elemente
sisaldavate tähtede arvuga.
Kui evolutsioon AGB harul jätkub, siis sõltub see väga tähe algsest massist ja eluea
jooksul kaotatud massist. Praegu tundub, et tähtede lõppevolutsiooni saab jagada
kahte rühma: tähed ZAMSi massiga umbes 8 M� ja tähed väiksema massiga. Vahe
tekib sellest, kas C-O tuum hakkab veel põlema või ei. Siinkohal vaatame väiksema kui
8 M� tähti.
Kui need tähed jätkavad arengut mööda AGBd, heeliumit põletav kiht muudab rohkem
ja rohkem heeliumi süsinikuks ja seejärel hapnikuks, suurendades C-O tuuma. Samal
ajal jätkab tuum kokkutõmbumist, suurendades tsentraalset tihedust. Sõltuvalt tähe
massist, energiakadu neutriinokiirguse näol vähendab tsentraalset temperatuuri. Igal
juhul hakkab kõdunud aine rõhk tuumas domineerima.
Kui tähe ZAMSi mass on väiksem kui 4 M�, siis C-O tuum ei saa kunagi nii suureks,
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et seal algaksid tuumareaktsioonid. Kui me aga ei arvesta massikadu, siis tähtedel mas-

sidega 4 - 8 M� teooria kohaselt C-O tuum võib saavutada küllalt suure massi selleks,

et mitte olla hüdrostaatilises tasakaalus. Tulemuseks on katastroofiline tuuma kol-

laps. Maksimaalne mass 1.4 M� täielikult kõdunud tuuma jaoks kannab nime Chand-

rasekhari piir.

Kui algab C-O tuuma kollaps, siis kasvavad temperatuur ja tihedus selliste väärtusteni,

et energiaproduktsioon saab äärmiselt suureks. Pealegi reaktsioonikiirust ei kahanda

otsekohe tuuma paisumine. Lühikese aja jooksul vabastatakse nii palju energiat, et

erinevalt heeliumi tuuma välgatusest, on C-O tuuma välgatus tõepoolest plahvatuslik,

hävitades kogu tähe supernoovana.

Kas selline stsenaarium toimub, sõltub sellest, kui palju massi täht kaotab eluea jook-

sul. Meie praegune arusaam asjadest on selline, et supernoova ei sütti, sest massikadu

viib tähe massi allapoole Chandrasekhari piiri. Nagu juba mainitud, AGB tähtede

vaatlused näitavad hiiglasuurt massikadu. Me ei tea aga selle põhjusi. Mõned astronoo-

mid arvavad, et massikadu on tingitud heeliumi tuuma välgatustest või LPVde ümbriste

perioodilistest pulsatsioonidest.

Võiks arvata, et massikao kiirus kasvab ajaga, sest tähe heledus ja raadius kasvavad

liikumisel AGBni. Ja kuna mass kaob, siis väheneb ka raskuskiirendus pinnal, niiviisi

veelgi hõlbustades massikadu. Seega muutub massikadu aina olulisemaks tähe evolut-

sioonis.

On pakutud, et massikao lõppfaasis tekib nn supertuul. Ükskõik milline see

mehhanism ka on, massikadu peab olema vastutav sellise objektideklassi tekkimise eest

nagu OH/IR allikad. Need tunduvad olema tähed paksus tolmupilves, mis põhiliselt

kiirgab infrapunases spektriosas.

OH nimi selles süsteemis on avastatud OH molekulide tõttu, mida näeb maserkiirguse

kaudu. Maser on laseri molekulaarne analoog, kus elektronid pumbatakse madalamalt

energiatasemelt kõrgemale, pika elueaga metastabiilsele tasemele. Elektron teeb siirde

alla, kui teda stimuleerib footon, mille energia vastab nende nivoode vahelisele ener-

giale. Originaalfooton ja kiiratud footon hakkavad liikuma samas suunas ja teineteisega

faasis, sellest siis see kiirguse võimendus. Skemaatiline joonis on numbri (5.2.6) all.
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Joonis 5.2.6. Kolmetasemelise maseri skeem. Keskmine tase on metastabiilne.

Kui pilv OH/IR allika ümber jätkab paisumist, muutub ta lõpuks optiliselt

õhukeseks, paljastades tsentraaltähe, mis on tavaliselt F või G ülihiid. Massikao

lõppstaadiumis kogu ümbris puhutakse laiali. Kuna ainult väga õhuke ainekiht jääb

vesinikku ja heeliumit põletavate kihtide peale, siis tuumareaktsioonid seal kustuvad

ning tähe heledus langeb järsult. Kuum tsentraalne objekt jahtub valgeks kääbuseks,

mis pole muud kui vana punase hiiu kõdunud C-O tuum, ümbritsetuna vesiniku ja heeli-

umi õhukesest kihist. See tähtis objektide klass tuleb vaatluse alla hiljem selles kursuses.

Paisuv kiht valge kääbuse eelkäija ümber kannab nime planetaarudu. Oma nime said

nad 19. sajandil, sest väikeses teleskoobis paistavad nad kui mingi suure gaasplaneedi

kettad. Udu kiirgab tsentraaltähe UV kiirguse tõttu, mis neelduvad udus ja mis seal

nähtava valguse kvantideks ümber töötatakse. Paljud planetaarudud näevad välja kui

gaasirõngad tähe ümber, see efekt tekib sellest, et optiline paksus tangentsiaalses sihis

on palju suurem kui otse tsentraaltähe suunas. Planetaarudude sinakas-roheline värvus

on tingitud [O III] keelatud joontest (sageli on näha ka [O II] ning [Ne III] keelatud

jooni). Punakas värvus on tingitud ioniseeritud vesinikust ja lämmastikust. Plane-

taarudude karakteristlik temperatuur on 10 000 K. Udude paisumiskiirus, mõõdetuna

spektrijoonte Doppleri nihke abil, on enamasti 10 kuni 30 km s−1. Võttes aluseks selle

kiiruse ja nende raadiused umbes 0.3 pc, saame nende vanuseks umbes 10 000 aastat.

Umbes 50 000 aasta pärast planetaarudud hajuvad maailmaruumi.
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Hoolimata lühikesest elueast on Linnutees teada umbes 1600 planetaarudu. Arvatakse,

et nende koguarv Galaktikas on 50 000 ringis. Kui iga planetaarudu sisaldab umbes 0.5

M� ainet, siis planetaarudude kaudu rikastatakse ISMi kiirusega mitu Päikese massi

aastas.

5.3. Täheparved

Nagu me oleme näinud, moodustuvad tähed ISMst ja annavad enamuse oma

ainest tagasi ISMile, kas siis planetaarse udu staadiumi kaudu või supernoova plah-

vatustes. Tagasiantav aine on siiski teistsugune - rikastatud raskete elementidega,

mis on tekkinud erinevate tuumareaktsioonide käigus. Kui siis tekib järgmine gene-

ratsioon tähti, moodustuvad need juba ainest, milles raskete elementide osatähtsus

on mõõtmatult suurem. Tähtede tekke tsüklisus on näha erinevate tähtede erinevas

keemilises koostises.

Üldiselt usutakse praegu, et Universum tekkis Suure Pauguga umbes 15 miljardit aas-

tat tagasi ning vesinik ja heelium olid ainsad elemendid, mis tekkisid selles tulepallis.

Järelikult pidid esimesed tähed olema väga metallivaesed. Iga järgmine generatsioon

oli metallirikkam, jõudes kuni Z ∼ 0.03. Metallivaeste tähtede kohta öeldakse, et need

kuuluvad II populatsiooni, kuna metallirikkad tähed on I populatsioonist.

Algselt põhines selline klassifikatsioon kinemaatiliselt erinevatel tähegruppidel meie

Galaktikas. I populatsiooni tähed on Päikese suhtes väiksemate kiirustega kui II popu-

latsiooni omad. Lisaks sellele leitakse I populatsiooni tähti enamasti Linnutee kettas,

kuna II populatsiooni tähed on kettast all- või ülalpool. Kõik see annab meile infor-

matsiooni Linnutee tekke ja arenemise kohta.

Tuletades meelde tähtede tekkimisprotsessi, nägime seda, et tähed võivad tekkida

molekulaarse pilve fragmentatsioonis rühmadena. See viib meid täheparvedeni, mis

koosnevad kümnetest tähtedest sadade tuhandete tähtedeni. Parve iga liige on tekkinud

samast pilvest, samal ajal ja enam-vähem sama keemilise koostisega.
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Joonis 5.3.1. Täheparve M3 värvus-tähesuurus diagramm.

(Renzini ja Fusi Pecci, Ann.Rev.Astron.Astrophys., 26, 199, 1988.)

Kui me jätame vaatamata magnetväljad, pöörlemise ja kaksikluse, siis Vogt-Russelli

teoreem ütleb, et erinevused tähtede vahel parvedes on tingitud vaid algmassist.

Ekstreemsed II populatsiooni parved moodustusid siis kui Galaktika oli veel noor, tehes

need parved üheks vanimateks objektideks Linnutees. Neis on ka palju liikmeid, näiteks

Herkulese tähtkujus paiknev kerasparv M13. I populatsiooni parved, nagu näiteks

Plejaadid on väiksemad ja nooremad. Neid kutsutakse ka galaktilisteks parvedeks

ehk hajusparvedeks.

Nende H-R diagramme saab koostada ilma nende kaugust teadmata. Me oletame, et

nende kaugusmoodulid on samad ja asendame absoluutse heleduse näivaga. Kui me

nüüd saadud diagrammi sobitame kokku absoluutsetes tähesuurustes kalibreeritud H-R

diagrammiga, siis saame parve kaugusmooduli ja seega ka kauguse parveni. Seda mee-

todit nimetatakse peajada sobitamiseks.

Parvede puhul on lihtsam mitte kasutada tähtede efektiivseid temperatuure, vaid

värvusindekseid (B-V). Kui me teame värvusindekseid ja näivaid heledusi, siis saame

konstrueerida värvus-tähesuurus diagramme. Joonisel (5.3.1) näeme peajada (MS),

peajada ärapöördepunkti (TO), vesinikku kihis põletavate allhiidude haru (SGB),
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punaste hiidude haru mööda Hayashi trekki, enne heeliumi põletamist (RGB), ho-

risontaalset haru heeliumi põletamise ajal (HB), asümptootset hiidude haru vesiniku

ja heeliumi kihis põletamist (AGB), AGB järgset evolutsiooni enne valgeid kääbuseid

(P-AGB).

Parved ja nende värvus-tähesuurus diagrammid annavad hea võimaluse tähe evo-

lutsiooniteooria kontrolliks. Rehkendades erineva massiga tähtede evolutsioonitrekke

(kõikidel tähtedel sama keemiline koostis, mis parvelgi), on võimalik need trekid panna

H-R diagrammile, kui need tähed saavad parve vanuseks (kõver, mis neid sama vanuse

punkte ühendab, kannab nime isokroon). Isokrooni igas punktis olevate tähtede suhte-

line arv sõltub tähtede arvust igas massivahemikus parve sees. Seega saab täheloenditest

värvus-tähesuurus diagrammil informatsiooni täheevolutsiooni ajaskaaladest.

Kui teoreetiline parv “vananeb”, siis kõige massiivsemad tähed ilmuvad peajadale kõige

varem, evolutsioneerudes kiiresti. Enne kui kõige vähem massiivsemad jõuavad pea-

jadale, on massiivsed juba punaste hiidude alas, võib-olla juba isegi plahvatanud super-

noovadena.

Joonis 5.3.2. Täheparve NGC 6229 HB ala.

(http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/issues/ApJ/v494n1/36623/sc5.html)
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Joonis 5.3.3. Kombineeritud värvus-tähesuurus diagramm I populatsiooni

galaktilistes parvedes. Joonis on adapteeritud A. Sandage’i originaaldiagrammist.

Täheparve NGC 6229 värvus-tähesuurus diagramm näitab seda situatsiooni (joo-

nis 5.3.2), kus osa tähtedest diagrammil puuduvad - massiivsemad on juba pea-

jadalt lahkunud ja järgmised pole seda veel jõudnud teha. Seda nähtust nimetatakse

Hertzsprungi vaheks ja see on tüüpiline noorte galaktiliste parvede värvus-tähesuurus

diagrammil. Evolutsioon toimub selles kohas Kelvin-Helmholtzi ajaskaala järgi, kus

vesinikuvaene tuum ületab Chandrasekhar- Schönbergi piiri.

Kuna tuuma vesinikupõletamise aeg on pöördvõrdeline massiga, siis peajadalt lahku-

mise punkt (TO - turn-off point) muutub aina punasemaks ja vähem heledamaks. Selle

kaudu on võimalik hinnata parve vanust, kui vaadata selle peajada kõige kõrgemat

punkti. Kombineeritud värvus-tähesuuruse diagramm on joonisel (5.3.3). Pöörame

tähelepanu asjaolule, et parvel M67 ei ole Hertzsprungi vahet, samuti parvel M3. Tule-

tame meelde, et alla 1.25 M� massiga tähtedel kiire kontraktsioonifaas pole nii tugev.

Nii ongi, et vanadel galaktilistel parvedel TO punktiga 1 M� lähedal pole seda vahet.

Tuleks märkida, et tähegrupp nimega sinised viivitajad asub ülalpool M3 TO punkti.

Meie arusaamine neist aeglaselt tähe evolutsioonile reageerivatest tähtedest on segane,

aga ilmselt on nende evolutsioonis midagi kummalist. Võib-olla on nad ainet vahetavad

kaksikud.
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Edukas teooria ja vaatluste võrdlus täheparvedel annab tugeva kindluse selle koh-
ta, et meie arusaamine tähe arengust on kaunis hea, kuigi mõned asjaolud vajavad
veel selgitamist. Pidevalt toimubki läbipaistmatuste ja tuumareaktsioonide ristlõigete
täpsustamine, aga samuti ka konvektsiooni käsitlemise parandamine. Siiski jääb palju
tööd teha, sest arvesse on vaja võtta veel magnetväljad, pöörlemine, massikadu ja
lähiskaksiku võimalik olemasolu.
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6. TÄHTEDE PULSATSIOON

6.1. Pulsseeruvate tähtede vaatlused

Augustis 1595 vaatles Lutheri pastor ja asjaarmastaja astronoom David Fabricius

tähte o Ceti. Nii märkas ta pärast mitmeid kuid kestnud vaatlusi, et selle tähe heledus

hakkas langema. Oktoobriks oli täht taevast kadunud. Mitu kuud hiljem ilmus täht

taas taevasse. Selle imelise sündmuse tähistamiseks sai täht nime “Mira”, mis tähendab

“imepärane”.

1660. aastaks oli selge, et tegu on perioodilise muutlikuga, mille periood on 11 kuud.

Algul arvati, et Mira on täht, mille pinnal on tumedad laigud, kuid praeguseks on juba

ammu aru saadud, et Mira on pulsseeruv täht. Mira on pikaperioodiliste muutlike

prototüüp, mille heleduskõverad on mõnevõrra irregulaarsed ja pulsatsiooniperioodid on

100 ja 700 päeva vahel.

Peaaegu kaks sajandit möödus enne kui leiti järgmine pulsseeruv täht. 1784.a. leidis

John Goodricke Yorki linnas Inglismaal, et δ Cephei heledus muutub regulaarselt peri-

oodiga 5 päeva 8 tundi ja 48 minutit. See avastus maksis mehele elu, sest ta külmetas

vaatluste ajal, sai kopsupõletiku ja suri 21 aastaselt. Tähe δ Cephei heleduskõver on

teistsugune, heledus muutub vaid ühe tähesuuruse ulatuses ja täht ei kao kuhugi. Sel-

liseid δ Cephei sarnaseid tähti nimetatakse klassikalisteks tsefeiidideks.

Tänapäeval (2005) on teada oma 40 000 pulsseeruvat tähte. Henrietta Swan Leavitt

avastas neist rohkem kui 5 %, kui ta töötas Charles Pickeringi juures Harvardis. Ta

avastas 2400 klassikalist tsefeiidi, enamuse neist Väikeses Magalhãesi pilves (SMC), pe-

rioodidega 1 kuni 50 päeva. Ta pani tähele, et mida heledam oli tsefeiid, seda pikem oli

selle periood (joonis 6.1.4).

Kuna kõik SMC tähed on meist sama kaugel (umbes 60 kpc), siis nende näivate hele-

duste vahed on sama suured kui absoluutsete heleduste vahed. Seega siis nende tähtede

näivate heleduste vahed kajastavad nende absoluutsete heleduste vahesid. Kui me teame

tsefeiidi pulsatsiooniperioodi kaudu selle absoluutset heledust, siis saame me kohe leida
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Joonis 6.1.1. Mira heleduskõver ajavahemikul 1953 - 1995. Aeg on Juuliuse päevades.

(AAVSO International Database.)

Joonis 6.1.2. δ Cephei heleduskõver. Periood on 5.37 päeva.

(Stebbins, Joel, Ap.J., 27, 188, 1908.)

kaugusmooduli ning seejärel ka kauguse. See võimaldab mõõta kaugusi, kaugelt
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suuremaid, kui seda lubab trigonomeetrilise parallaksi mõõtmine. Ainukest raskust

kujutas endast Leavitti seose kalibreerimine. Kui see sai tehtud (Ejnar Hertzsprung

mõõtis lähima tsefeiidi - Põhjanaela - kauguse), siis saadigi periood-heleduse seos

kujus

log
〈L〉
L�

= 1.15 logΠd + 2.47, (6.1.1)

kus 〈L〉 on tähe keskmine heledus ja Π on selle pulsatsiooniperiood päevades. Absoluutse

visuaalse heleduse kaudu avaldades, saame

M〈V 〉 = −2.80 log Πd − 1.43. (6.1.2)

Joonis 6.1.3. Henrietta Swan Leavitt (1868-1921).

(Harvard College Observatory kaudu.)

Klassikalised tsefeiidid annavad astronoomidele kolmanda dimensiooni ning aluse

ekstragalaktiliste kauguste mõõtmisteks. Kuna tsefeiidid on kõik ülihiiud (heledusklass

Ib), umbes 50 korda Päikesest suuremad ja tuhandeid kordi heledamad, siis on nad

kaugele näha. Neid kutsutakse standardküünaldeks ja majakaiks, mis on nagu kilo-

meetripostid astronoomiliste mõõtmiste tarvis kogu universumis.

Tsefeiidide kasutamine kosmiliste kauguste mõõtmiseks ei vaja arusaamist sellest, kuidas

nende pulsatsioon töötab. Kunagi arvati, et nende heleduse muutused on tingitud loode-

listest mõjudest kaksiksüsteemides. H. Shapley näitas 1914.a., et kaksikluse teooria ei
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kõlba, kuna teatud tsefeiididel peaks täht olema suurem kui selle kaksiku orbiit. Ta

püstitas hüpoteesi, et vaadeldud variatsioone tsefeiididel põhjustab nende pulsatsioon.

Neli aastat hiljem pani Eddington sellele hüpoteesile kindla teoreetilise aluse. Üha

rohkem vaatluslikke fakte hakkas seda teooriat kinnitama.

Joonis 6.1.4. Klassikalised tsefeiidid Väikeses Magalhãesi Pilves, periood on päevades.

(Shapley, Galaxies, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1961.)

Joonis (6.1.5) näitab δ Cephei jaoks vaadeldud muutusi tähesuurustes, tempera-

tuuris, raadiuses ja radiaalkiiruses. Heleduse muutus on tingitud pinnatemperatuuri

muutusest - 1000 - 1500 K on selleks küllaldane. Raadiuse muutuse mõju heledusele on

palju väiksem. Tähe spektritüüp vaheldub samuti pulsatsiooni käigus, muutudes F5st

(kuumim) kuni G2ni (jahedaim). Joonise tähelepanelik vaatlus näitab, et tähesuuruse ja

radiaalkiiruse muutused on peaaegu teineteise peegelpildid. Järelikult on täht heledaim,

kui pind liigub kõige kiiremini väljapoole pärast seda, kui on läbinud minimaalse raa-

diuse. Hiljem selles peatükis selgitame sellise faasihilinemise - heleduse maksimum

minimaalse raadiuse taga - põhjust.

Linnutees arvatakse olevat mitu miljonit pulsseeruvat tähte. Arvestades seda, et Lin-

nutees on vähemalt sada miljardit tähte, peab selline nähtus olema üleminev. Joonisel

(6.1.6) näeme, et pulsseeruvate tähtede paiknemine H-R diagrammil toetab sellist ole-

tust.
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Joonis 6.1.5. Tüüpilise klassikalise tsefeiidi δ Cephei pulsatsioonid.

(Schwarzschild, Harvard College Observatory Circular, 431, 1938.)

Selle asemel, et olla paigutunud peajadale, kus tähed veedavad põhilise aja oma

elust, paikneb enamus pulsseeruvatest tähtedest kitsal (umbes 600 - 1100 K laial),

peaaegu vertikaalsel ribal H-R diagrammi paremal poolel. Tähed hakkavad pulsseeruma,

kui nad jõuavad sellesse ribasse ja lõpetavad pulsatsiooni kohe pärast ribalt lahkumist.

Vaatlustega on tabatud mitmeid just selles faasis olevaid tähti.

Astronoomid on jaganud pulsseeruvaid tähti mitmesse klassi. Mõned neist on antud

tabelis 6.1.
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Joonis 6.1.6. Pulsseeruvad tähed H-R diagrammil (hallides ribades).
(Schaller, et al., Astron. Astrophys. Suppl., 96, 269, 1992.)

Tabel 6.1 Pulsseeruvad tähed

Tüüp Periood Populatsioon Radiaalsus

Pikaperioodilised 100-700 päeva I, II R
Klassikalised tsefeiidid 1-50 päeva I R
W Virginis 2-45 päeva II R
RR Lyrae 1.5-24 tundi II R
δ Scuti 1-3 tundi I R, NR
β Cephei 3-7 tundi I R, NR
ZZ Ceti 100-1000 sekundit I NR

W Virginis tähed on metallivaesed II populatsiooni tsefeiidid ja on umbes neli korda
vähem heledad kui sama perioodiga klassikalised tsefeiidid. RR Lyrae tähed, samuti II
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populatsioonist, esinevad kerasparvedes H-R diagrammi horisontaalsel osal. Kuna kõik
RR Lyr tähed on sama heledusega, siis on nemad samuti head kilomeetripostid. δ Scuti
tähed on arenenud F tähed peajada lähedal. Neil on nii radiaalsed kui mitteradiaalsed
pulsatsioonid. Peajada all on pulsseeruvad valged kääbused - ZZ Ceti tüüpi tähed.
Kõik loetletud tüübid asuvad ebastabiilsuse ribas. LPVd nagu Mira ja β Cephei asuvad
väljaspool seda riba. Seda ebatavalist nähtust selgitame edaspidi.

6.2. Tähepulsatsioonide füüsika

Geoloogid ja geofüüsikud on saanud tohutult informatsiooni maavärinatega ja tuu-
makatsetustega seotud seismiliste lainete uurimisel. Üsna samal viisil katsuvad ast-
rofüüsikud modelleerida tähtede pulsatsiooni, et selle kaudu paremini aru saada nende
tähtede siseehitusest. Numbriliselt rehkendades tähemudelite evolutsioonilist jada ja
siis tulemusi vaadeldud andmetega võrreldes saame täpsustada oma teadmisi tähtedest.
Pulsseeruva tähe radiaalsed võnkumised on häälelainete resoneerimise tulemus tähe
seesmuses. Pulsatsiooniperioodi jämeda hinnangu Π saame, kui leiame aja, mis ku-
lub häälelainel konstantse tihedusega ρ ja raadiusega R tähe diameetri pikkuse tee
läbimiseks. Adiabaatiline häälekiirus avaldub kujus

vs =

√
γP

ρ
. (6.2.1)

Rõhu avaldise saame hüdrostaatilise tasakaalu võrrandist, kasutades mitterealistlikku
eeldust, et tihedus on konstantne

dP

dr
= −GMrρ

r2
= −G(4πr3ρ/3)ρ

r2
= −4

3
πGρ2r. (6.2.2)

Seda saab lihtsalt integreerida oletades, et P (R) = 0 ja me saame

P (r) =
2
3
πGρ2(R2 − r2). (6.2.3)

Seega pulsatsiooniperiood on lihtsustatult

Π ≈ 2
∫ R

0

dr

vs
≈ 2

∫ R

0

dr√
2γπGρ(R2 − r2)/3

, (6.2.4)

või

Π ≈
√

3π

2γGρ
. (6.2.5)
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Kvalitatiivselt tähendab see, et tähe pulsatsiooniperiood on pöördvõrdeline ruutjuurega

tähe keskmisest tihedusest. Vaadates nüüd jooniseid (6.1.5) ja tabelit (6.1), saame selle

periood-keskmine tihedus seose abil aru, miks pulsatsiooniperiood kahaneb, kui täht

liigub alla mööda ebastabiilsuse riba väga hõredatest ülihiidudest kuni väga tihedate

valgete kääbusteni. Leavitti avastatud kindel periood-heleduse seos töötab seepärast,

et ebastabiilsuse riba on peaaegu paralleelne heledusteljega H-R diagrammil.

See kaunis rusikareegliga saadud avaldis perioodide kohta polegi nii paha, sest kui me

võtame M = 5 M� ja R = 50 R� tüüpilise tsefeiidi jaoks, siis saame valemiga (6.2.5),

et Π ≈ 10 päeva. See langeb kenasti tabelis toodud piiridesse.

Häälelained, mis põhjustavad võnkumise radiaalmoode, on olulisel viisil seisvad lained,

päris sarnased nendega, millega on tegu ühest otsast avatud oreliviledes joonisel (6.2.1).

Nii orelivile kui täht suudavad ülal hoida mitut võnkemoodi. Igal moodil on sõlm vile

põhjas või tähe tsentris, kus gaasid ei liigu, ja antimood teises otsas, kas siis vile lahtises

otsas või tähe pinnal. Põhitoonil on üks sõlm pinna ja tsentri vahel,

� �

�

�

���� � ��� � ��� �

���� � ���� �
���� �

����� ����

������ �� ���

Joonis 6.2.1. Seisvad häälelained oreliviledes ja tähes: (a) põhimood,

(b) esimene ülemtoon, (c) teine ülemtoon.

kus gaasid liiguvad vastassuundades, ja kaks sõlme teises ülemtoonis. Joonis (6.2.2)

näitab täheaine suhtelist nihet δr/R tasakaaluasendist mõnel radiaalsel moodil 12 M�
tähe jaoks.
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Joonis 6.2.2. Radiaalmoodid võnkuvas tähes. Lainekuju on iga moodi jaoks

normeeritud nii, et δr/R = 1 tähe pinnal. Tegelikul tsefeiidil on see

vaid 0.05 - 0.10 tähe pinnal

Sellest joonisest selgub, et radiaalsete moodide puhul liigub aine põhiliselt tähe

pinnal.

Suur enamus klassikalisi tsefeiide võngub põhimoodis, kuid RR Lyrae tähed võnguvad

kas põhimoodis või esimeses ülemtoonis, mõned ka mõlemas. LPVd võnguvad ar-

vatavasti põhimoodis.

Võnkumiste seletamiseks pani Eddington ette vaadelda tähte kui termodünaamilist soo-

jusmasinat. Gaasid tähe kihtides teevad tööd PdV pulsatsiooni tsükli jooksul, kui nad

paisuvad või tõmbuvad kokku. Kui integraal üle tsükli
∮

PdV > 0, siis kiht teeb ne-

totööd ja panustab võnkumistesse. Kui aga
∮

PdV < 0, siis tehtud töö on negatiivne

ja summutab võnkumisi. Joonised (6.2.3) ja (6.2.4) näitavad P − V diagrammil tehtud

tööd võnkuva kihi ja summutava kihi jaoks - need on numbrilised rehkendused.
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Joonis 6.2.3. P − V diagramm töötava kihi jaoks RR Lyrae tähel

Kui kogu töö on positiivne, siis võnkumiste amplituudid kasvavad ja vastupidi.

Need muutused jätkuvad kuni on saavutatud tasakaal ja kogu töö tsükli ajal on null.

Nagu soojusmasinaski, on tsükli jooksul tehtud netotöö gaasi voolava soojusenergia ja

sellest gaasist väljavoolava soojusenergia vahe. Nagu autos süüteküünal annab sädeme

bensiini ja õhu segu kokkusurumise lõpus, nii ka pulsseeruva tähe töötavad kihid peavad

neelama soojusenergiat gaaside maksimaalse kokkusurumise ajal. Sellisel juhul on meil

maksimaalne rõhk pärast maksimaalset kokkusurumist ja võnkumiste amplituud kasvab.

Millises tähe piirkonnas see võnkumistele sundimine toimub? Silmnähtavat võimalust

vaatles esimesena Eddington: Kui tähe tuuma pressitakse kokku, siis selle temperatuur
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Joonis 6.2.4. P − V diagramm summutava kihi jaoks RR Lyrae tähel

kasvab ja kasvab ühtlasi tuumareaktsioonide kiirus. Tuletame aga meelde, et

joonise (6.2.1) järgi on kihtide nihkel just tsentris sõlm ja seal on pulsatsiooni amplituud

väike. Kuigi see energiamehhanism (ka ε-mehhanism) töötab tähe tsentris, ei ole tal
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jõudu tähte võnkuma panna. Siiski oli meil varem juttu, et muutused tuumaenergia

vabanemise kiiruses võivad takistada suurema massiga kui 90 M� tähtede tekkimist.

Eddington pakkus alternatiivi, nn ventiili mehhanismi. Kui tähe kiht muutub kokkusu-

rumisel läbipaistmatumaks, siis ta võib koguda pinna suunas liikuva energia ja suruda

tähe pinda ülespoole. Kui see paisuv kiht muutub läbipaistvamaks, siis see kinnipeetav

energia vabaneb ja kiht langeb tagasi, et tsüklit uuesti alustada.

Seega tähe aine peab kokkusurumisel muutuma läbipaistmatumaks ja paisumisel

läbipaistvamaks.

Tegelikult aga enamuses tähe piirkondades muutub aine kokkusurumisel läbipaistvamaks.

Tuletame meelde Kramersi seaduse läbipaistmatuse kohta - κ sõltub tihedusest ja tem-

peratuurist kujus ρT−3.5. Kui tähte kokku surutakse, siis kasvavad nii tihedus kui

temperatuur. Kuid kuna läbipaistmatus sõltub temperatuurist palju tugevamalt, siis

gaasi läbipaistmatus kokkusurumisel kahaneb. On vaja erilist olukorda, et ületada sum-

buvust enamikes tähekihtides ja see seletabki, miks pulsatsioon esineb vaid ühel tähel

saja tuhandest.

Need erilised tingimused, mis vastutavad võnkumiste tekkimise ja alalhoidmise eest,
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Joonis 6.2.5. Muutused temperatuuris ja läbipaistmatuses RR Lyrae tähel

maksimaalse kokkusurutuse juures. He II osalise ionisatsiooni tsoonis (T ≈ 40000 K

δκ > 0 ja δT on vähenenud. Need on κ- ja γ-mehhanismid, mis sunnivad

tähte võnkuma
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identifitseeriti esmakordselt vene astronoomi S. Ževakini poolt ning tõestati de-
tailsete arvutuste teel Kippenhahni, Bakeri ja Coxi poolt. Nad leidsid, et need
piirkonnad tähes, kus Eddingtoni ventiilimehhanism saab töötada, on osalise ioni-
satsiooni tsoonid. Nendes tsoonides, kus gaasid on osaliselt ioniseeritud, läheb osa
tööst, mis tehakse gaaside kokkusurumisel, täiendavaks ionisatsiooniks ega tõsta gaasi
temperatuuri. Väike temperatuuri ja tiheduse kasv põhjustab vastava kasvu Kramersi
läbipaistmatuses (joonis 6.2.5). Edasi, paisumise ajal temperatuur ei kahane nii palju
kui võiks arvata, kuna ioonid rekombineeruvad elektronidega ja vabastavad energiat.
Tiheduse liige Kramersi valemis prevaleerib ja läbipaistmatus kahaneb koos kahaneva ti-
hedusega paisumise ajal. See kiht suudab absorbeerida soojusenergiat kokkutõmbumise
ajal, samal ajal seda kihti pressitakse väljapoole, kus vabastab energia paisumisel ja
langeb tagasi järgmise tsükli alustamiseks. Astronoomid nimetavad seda mehhanismi
κ-mehhanismiks. Osalise ionisatsiooni tsoonis tugevdab κ-mehhanismi see, et soo-
jusenergia voolab kokku sellesse kihti, sest selle temperatuur ei ole tõusnud nii palju
kui ümbritseval alal. Seda nimetatakse γ-mehhanismiks, kuna erisoojuste suhe on
väiksem suurenenud CP ja CV tõttu. Osalise ionisatsiooni tsoonid on need kolvid,
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Joonis 6.2.6. Vesiniku ja heeliumi ionisatsioonitsoonid erineva temperatuuriga tähtedel
Iga tähe punkti jaoks kirjeldab ordinaattelg logaritmi sellest massist, mis on selle

punkti kohal.

mis sunnivad tähe võnkuma, moduleerides energiavoogu läbi tähe ja on tähtede
pulsatsiooni otsesed põhjused.
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Enamuses tähtedes on kaks ionisatsioonitsooni, esimene neist on lai tsoon, kus toimub

nii vesiniku kui heeliumi esimene ionisatsioon temperatuuri 1 kuni 1.5×104 K. Neid kih-

te nimetatakse kokku vesiniku osalise ionisatsiooni tsoonideks. Teine, sügavam tsoon

hõlmab heeliumi teise ionisatsiooni ala, kus temperatuur on 4 ×104 K, ja seda kutsu-

takse He II osalise ionisatsiooni tsooniks. Nende tsoonide paigutus tähe sees määrab

ära tähe võnkeomadused. Kui täht on väga kuum (7500 K), siis ionisatsiooni tsoonid

paiknevad väga lähedal pinnale. Selles positsioonis on tihedus väike ja pole küllaldaselt

massi võnkumiste sundimiseks. See seletab ebastabiilsuse riba sinise ääre H-R dia-

grammil. Kui täht on jahedam (6500 K), siis ionisatsioonitsoonid on sügavamal tähe

sees. Seal on massi küll ja ergutatakse esimene ülemtoon. Veel jahedamas tähes (5500

K) on ionisatsioonitsoonid veel sügavamal ja ainet on palju põhimoodi ergutamiseks.

Kui aga tähe pinnatemperatuur on liiga madal, siis efektiivne konvektsioon summutab

võnkumisi. Ebastabiilsuse riba punane äär seletataksegi konvektsiooniga.

Detailsed numbrilised rehkendused annavad ebastabiilsuse riba, mis on heas kooskõlas

vaadeldud ribaga H-R diagrammil. Need rehkendused näitavad ka, et ennekõike on He

II ionisatsiooni tsoon vastutav võnkumise tekitamise eest ebastabiilsuse ribas. Kui see

tsoon kunstlikult mudelist eemaldada, siis võnkumisi ei toimu.

Vesiniku ionisatsioonitsoon mängib kaasa tagasihoidlikumalt. Kui täht pulsseerub, siis

vesiniku ionisatsioonitsoon liigub kas pinna poole või sellest eemale. Täht on siis

heledaim, kui tähe pinna ja H ionisatsioonitsooni vahel on kõige vähem massi.

Mis paneb tähed võnkuma väljaspool ebastabiilsuse riba H-R diagrammil, pole nii hästi

teada. Kuigi me mõistame, et LPVdes paneb H ionisatsioonitsoon tähe võnkuma, jääb

ometi palju detaile seletamata.

Me ei tea ka, mis paneb võnkuma β Cephei tähed. Arvatakse, et nad on liiga kuumad,

et neid sunniks võnkuma ionisatsioonitsoonid, mis on liiga pinna lähedal. Selleks võiks

siiski olla κ-mehhanism.

6.3. Tähepulsatsioonide modelleerimine

Käesolevas kursuses kirjeldasime hüdrostaatilises tasakaalus olevate tähemudelite

konstrueerimist. Me oletasime, et täht koosneb sfäärilistest kihtidest. Staatilise

tähestruktuuri võrrandeid rakendasime siis iga kihi kohta ja saadud süsteemi lahen-

dasime teatud ääretingimustel tähe pinnal ja tsentris.
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Pulsseeruv täht pole aga hüdrostaatilises tasakaalus ja siseehituse põhivõrrandeid ei saa
kasutada eelpool toodud kujus. Selle asemel peame kasutama näiteks Newtoni seadust

ρ
d2r

dt2
= −G

Mrρ

r2
− dP

dr
. (6.3.1)

Kui nüüd matemaatiliselt pulsseeruva tähe struktuuri kirjeldada, siis tehakse nii nagu
tavaliselt füüsikas tehakse - süsteem viiakse väikese nihkega tasakaalust välja ja vaa-
datakse, mis edasi saab. Kui mudel on õige, siis pulsatsioonid kasvavad kuni stabiliseeru-
vad, vastasel juhul võnkumised sumbuvad. Arvutiprogrammid, mis seda võnkumist kir-

jeldavad on olnud väga edukad tsefeiidide radiaalkiiruste selgitamisel.
Eelneva lähenemise suur pluss on selles, et see on mittelineaarne ja võimeline kir-
jeldama ka suuri võnkumisamplituude ja tegelike heleduskõverate mittesinusoidaalset
kuju. Halb on see, et selline programm nõuab suuri arvutiressursse. Enne stabiilse
võnkumiseni jõudmist tuleb rehkendada väga palju mudeleid ja veel rohkem mudeleid

on vaja selle protsessi piirtsükli jõudmiseni - kus pulsatsiooni amplituud on jõudnud
oma lõpliku väärtuseni.
Alternatiiviks mittelineaarsele lähenemisele on vajalike diferentsiaalvõrrandite linea-

riseerimine, vaadeldes ainult väikeseamplituudilisi võnkumisi. Seda tehakse nii, et
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Joonis 6.3.1. Pulsseeruva tähe ühetsooniline mudel.

iga suurust X kirjeldatakse summana X0 + δX , kus X0 on selle suuruse väärtus
staatilises mudelis. Seega siis δX sõltub ajast, aga X mitte. Kui me sellise asenduse
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diferentsiaalvõrrandites teeme ja liikmed (δX)2 ära viskame, kui väga väikesed, siis

saame lineaarsed diferentsiaalvõrrandid, mis on ikka küllalt keerulised, kuid siiski liht-

samad lahendada. Tagasilöök on selles, et võnkumised on ainult sinusoidaalsed.

Vaatleme siinkohal ebarealistlikku pulsseeruva tähe ühetsoonilist mudelit. Ta koos-

neb tsentris asuvast punktmassist, mille mass on võrdne kogu tähe massiga M ja mis

on ümbritsetud ühe õhukese sfäärilise gaasikihiga massiga m ja raadiusega R. Kihist

seespool on massitu gaas rõhu P all, mille ainus funktsioon on hoida kihti tasakaalus

gravitatsiooni vastu. Newtoni II seadus selle süsteemi kohta on

m
d2R

dt2
= −G

Mm

R2
+ 4πR2P. (6.3.2)

Kui süsteem on tasakaalus, siis vasak pool on null ja

G
Mm

R2
0

= 4πR2
0P0. (6.3.3)

Lineariseerimine annab meile R = R0 +δR ja P0 +δP . Pannes need avaldised valemisse

(6.3.2), saame

m
d2(R0 + δR)

dt2
= −G

Mm

(R0 + δR)2
+ 4π(R0 + δR)2(P0 + δP ). (6.3.4)

Kasutades lähendust
1

(R0 + δR)2
≈ 1

R2
0

(
1 − 2

δR

R0

)

ja hoides alles vaid lineaarseid δ-liikmeid, saame

m
d2(δR)

dt2
= −GMm

R2
0

+
2GMm

R3
0

δR + 4πR2
0P0 + 8πR0P0δR + 4πR2

0δP, (6.3.5)

kus on kasutatud seost d2R0/dt2 = 0 tasakaalulise mudeli jaoks. Valemi (6.3.5) parema

poole esimene ja kolmas liige koonduvad (valem 6.3.3) ja me saame

m
d2(δR)

dt2
=

2GMm

R3
0

δR + 8πR0P0δR + 4πR2
0δP, (6.3.6)

See ongi Newtoni II seaduse lineariseeritud kuju meie ühetsoonilise mudeli jaoks.

Et kahest muutujast - δR ja δP - ainult üks jääks, oletame võnkumiste adiabaatilisust.

Siis kehtib seadus PV γ = constant, kus γ on gaasi erisoojuste suhe. Kuna ühetsoonilise
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mudeli ruumala on 4πR3/3, ütleb adiabaatiline seos, et PR3γ = constant. Sellest

seosest järgneb, et
δP

P0
= −3γ

δR

R0
. (6.3.7)

Selle seose abil elimineerime δP valemist (6.3.6) ja kasutades valemit (6.3.3), saame

d2(δR)
dt2

= −(3γ − 4)
GM

R3
0

δR. (6.3.8)

Kui γ > 4/3, siis on meil tegu lihtsa harmoonilise võnkumisega, mille lahend on

δR = A sin(ωt), (6.3.9)

kus A on võnkumiste amplituud ja ω pulsatsiooni sagedus. Kui selle avaldise paigutame

valemisse (6.3.8), siis saame

ω2 = (3γ − 4)
GM

R3
0

. (6.3.10)

Ja kuna pulsatsiooni periood ühetsoonilisel mudelil on Π = 2π/ω, siis

Π =
2π√

4
3πGρ0(3γ − 4)

, (6.3.11)

kus ρ0 on keskmine tihedus. Ideaalse monoaatomse gaasi jaoks on γ = 5/3. See valem

annab suurusjärguliselt sama tulemuse kui valem (6.2.5), mis ometi oli tuletatud suure

Joonis 6.4.1. Mitteradiaalse pulsatsiooni mustrid.
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lihtsustamisega.

Paneme siinkohal tähele, et lineariseeritud ülesandes ei saa me leida võnkumiste ampli-

tuudi.

Kuna adiabaatilises protsessis (nagu selle definitsioon ütleb), soojusenergia kihti ei levi

(välja ka mitte) jääb võnkumine constantseks. Astronoomid tahavad aga teada, mil-

lised moodid kasvavad ja millised kahanevad. Selleks peame kasutama mitteadiabaatset

lähenemist. Ka neid võrrandeid saab lineariseerida ja lahendada. Nii saame individu-

aalsete moodide perioodid ja kasvud. Heleduse ja radiaalkiiruste kõvera reprodutseeri-

miseks peab lahendama siiski lähendamata võrrandid.

Valem (6.3.8) kirjeldab tähe dünaamilist stabiilsust. Kui γ < 4/3, siis valemi parem

pool on positiivne. Siis on lahendus δR = A exp (−κt), kus κ2 on sama, mis ω2

võrrandis (6.3.10). Sellisel juhul pulsseerumise asemel täht kollabeerub. Gaasi rõhk

pole küllaldane raskusjõu tasakaalustamiseks.

6.4. Mitteradiaalsed pulsatsioonid

Kui mõned tähed pulsseeruvad, siis nende pind ei liigu ühtlaselt nagu “hingamisel”.

Selle asemel liigub tähe pind keerulisel mitteradiaalsel moel (vt joonis 6.4.1). Tähe

pind liigub väljapoole heledamates regioonides ja sissepoole tumedates regioonides.

Skalaarsed suurused, nagu muutused rõhus, on kirjeldatud analoogiliselt. Pulsatsiooni

iseloomustavad kaks täisarvu, l ja m. Pinnal on l sõlmringi, kus δr = 0, ja | m | ringi

läbivad tähe pooluseid ja ülejäänud on paralleelsed ekvaatorile. Kui l = m = 0, siis

pulsatsioon on ainult radiaalne.

Kui m �= 0, siis liiguvad lained paralleelselt ekvaatorile. Aeg, mis kulub lainel ümber

tähe liikumiseks, on | m | korda pulsatsiooni periood. Seejuures ei tarvitse täht üldse

pöörelda.

Mitteradiaalsete pulsatsioonide puhul võivad häälelained liikuda mitte ainult radiaalselt,

vaid ka horisontaalselt. Kuna rõhk neid häälelaineid põhjustab, siis selliseid mittera-

diaalseid võnkumisi nimetatakse p-moodideks. P-moodi täielik kirjeldus nõuab selle

radiaalsete ja nurksõlmede spetsifitseerimist. Näiteks p2 mood oleks siis teise ülemtooni

mitteradiaalne analoog. Joonis (6.4.1) näitab mõningaid p-moode 12 M� tähes.
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Joonis 6.4.1. Mitteradiaalsed p-moodid juhul l = 2. Laine kuju on suvaliselt normeeritud,
nii et tähe pinnal δr/R = 1

On näha, et põhiline aine liikumine toimub tähe pinnal. F-mood on siis radiaalse
põhimoodi mitteradiaalne analoog.
P-moodi nurksageduse saame ajast, mis kulub häälelainel ühe horisontaalse lainepikkuse
läbimiseks. See on

λh =
2πr√
l(l + 1)

, (6.4.1)

kus r on radiaalne kaugus tähe tsentrist. Akustiline sagedus sellel sügavusel on

Sl =
2π

aeg, mis kulub helil λh katmiseks
,

mida saab kirjutada kujus

Sl = 2π

[
vs

2πr/
√

l(l + 1)

]
=

√
γP

ρ

√
l(l + 1)

r
, (6.4.2)

kus vs on adiabaatiline hääle kiirus,

vs =
√

γP/ρ. (6.4.3)

Kuna hääle kiirus on võrdeline ruutjuurega temperatuurist, siis akustiline sagedus on
sügaval tähe sees suur ja kahaneb r kasvuga.
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Samuti nagu rõhk sunnib p-moodi häälelaineid, nii ka raskusjõud on teiseks mitteradi-

aalsete võnkumiste sundijaks, andes g-moodid. Neid tekitavad sisemised gravitatsiooni

lained. Need lained tähendavad tähe aine edasi-tagasi loksumist ja on tihedasti seotud

täheaine ujuvusega.

Tähistame suuruse A järgnevalt

A ≡ 1
ρ

dρ

dr
− 1

γP

dP

dr
. (6.4.4)

Kui A > 0, siis liikuv gaasimull jätkab liikumist tasakaaluasendist eemale. Kui aga

A < 0, siis lükatakse mull tagasi tasakaaluasendisse ning ta hakkab võnkuma selle

asendi ümber. Võnkesageduse määrab ära ujuvussagedus ehk Brunt-Väisälä sagedus

N =

√(
1
ρ

dρ

dr
− 1

γP

dP

dr

)
g, (6.4.5)

kus g on raskuskiirendus. Ujuvus on null tähe tsentris (g = 0) ja konvektsioonitsoonide

äärtel (A = 0). Valemist järgneb ka, et N on suurem neis piirkondades, kus aine on

stabiilsem konvektsiooni suhtes. Võrreldes jooniseid (6.4.2) ja (6.4.3), näeme erinevusi

- p-moodid liigutavad ainet tähe pinna läheduses, kuna g-moodid liigutavad ainet ka

sügaval tähe

Joonis 6.5.1. Viie-minuti moodid p15 Päikesel. Täpiline piirkond on konvektiivne tsoon.

(National Optical Astronomy Observatories)

sees. See annab astronoomidele võimaluse nende moodide abil tähtede sisemust

uurida.
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6.5. Helioseismoloogia ja asteroseismoloogia

Kõik need ideed mitteradiaalsete pulsatsioonide kohta tulevad mängu helioseis-

moloogias. Need on Päikese pinna võnkumised, mida esimest korda vaatlesid 1962.a.

USA astronoomid Robert Leighton, Robert Noyes ja George Simon. Tüüpilised Päikese

võnkumised on väga väikese amplituudiga - pinna kiirus on vaid 10 cm s−1 või vähem ja

heleduse muutused on suurusjärgus 10−6. Päikese pinnal saab jälgida umbes 10 miljonit

moodi - Päike heliseb otsekui kell.

Võnkumised Päikesel jagunevad kahte kategooriasse:

1. Moodid perioodidega 3 kuni 8 minutit, mis on väga lühikese horisontaalse

lainepikkusega. Neid kutsutakse üldistavalt viie minuti võnkumisteks ja nad on p-

moodid.

2. Pikaperioodilised moodid perioodidega umbes 160 minutit. Pole päris selge, kas need

on g-moodid või mitte.

Joonis 6.5.1. Päikese p-moodide suhteline tugevus, 5-min periood vastab

sagedusele 3.33 mHz (Grec, Fossat ja Pomerantz, Nature, 288, 541, 1980.)

Joonis (6.5.1) näitab Päikese p-moodide suhtelist tugevust. Seda informatsiooni

saab esitada ka teisiti, nagu on joonisel (6.5.2), kus l on abstsissteljel ja pulsatsiooni

sagedus ordinaatteljel. Rõngakesed näitavad vaadeldud sagedusi. Pidevad sirged on

Päikese mudeli jaoks arvutatud teoreetilised sagedused. Kokkulangevus on muljet aval-

dav, kuid mitte perfektne.
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Joonis 6.5.2. Päikese p-moodid: vaadeldud - rõngakesed, teoreetiline - pidev joon.

(Libbrecht, Space Sci. Rev., 47, 275, 1988.)

Ka heeliumi hulga Päikese välistes kihtides saab järeldada, uurides vaadeldud ja

teoreetiliste p-moodide harjasid. Kuigi kindlat tulemust veel pole, on tulemused siiski

kooskõlas väärtusega Y = 0.27.

Astronoomid on suuremas hädas g-moodide kasutamisega Päikese sisemuse sondeeri-

miseks. Kuna g-moodid paiknevad konvektsioonitsooni all, siis on nad oluliselt ka-

hanenud pinna lähedal. Mõned astronoomid kahtlevad isegi 160-minuti võnkumistes,

sest see on kahtlaselt lähedal 1/9-le Päikese päevast ja võib olla artefakt. Kuna

aga g-moodide uurimisega võib paljut teada saada Päikese ehitusest, siis astronoomid

pingutavad edasi.

Mis Päikese võnkumisi põhjustab, pole samuti selge, sest peajada Päike pole tava-

line pulsseeruv täht. Ta on kaugel ebastabiilsuse ribast H-R diagrammil ja seal peaks

konvektsioon lihtsalt igasuguse Eddingtoni ventiilmehhanismi kägistama. Astronoomid

kahtlustavad, et konvektsioon tegelikult ise panebki võnkumised käima p-moodis.

Võnkumised g-moodides on siiani suur saladus.

On kindlaks tehtud (p-moodide uurimisega), et Päikese diferentsiaalne pöörlemine ka-

haneb sügavusega ja umbes r/Rodot ≈ 0.65 kohal saavad nii polaarne kui ekvatoriaalne

pöörlemine võrdseks. Seda kihti nimetatakse tahhokliiniks ja arvatakse, et see kiht vas-

tutab Päikese magnetvälja tekkimise eest.

Helioseismoloogia meetodeid saab kasutada ka teiste tähtede puhul, eriti aga δ Scuti
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ning kiiresti ostsilleeruvate Ap tähtede (roAp) jaoks.
δ Scuti tähed on I populatsiooni peajada tähed spektriklassides A kuni F. Võnkumisamplituudid
on neis väikesed, mõnest mmag-ist kuni 0.8 mag-ini.
roAp tähtedel on iseäralik keemiline koostis pinnal ja neil on tugevad magnetväljad.
Nende pulsatsioonid on heleduses väga väikesed, kuni 0.016 mag-i. Mis mehhanism
neid pulsseruma paneb, pole teada.
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7. MASSIIVSETE TÄHTEDE SAATUS

7.1. Massiivsete tähtede peajada järgne evolutsioon

Astronoomid on vaadelnud lõunataeva huvitavat tähte η Carinae vähemalt 1600.
aastast alates. Alguses oli see teise tähesuuruse täht. Siis aga alates 1830. aasta-
tel muutus see aktiivsemaks ja 1837.a. kasvas heledus umbes 20 aasta vältel kuni 0
tähesuuruseni, olles mõni aeg koguni heledusega -1, seega siis vaid veidi tuhmim Siirius-
est, mis on meist vaid 2.64 parseki kaugusel. Kuid η Carinae on 2300 parseki kaugusel.
Pärast 1856. aastat hakkas tähe heledus raugema, langedes 8 mag-ini. Praegu on η

Carinae heleduseks 6 tähesuurust.
Veel teinegi täht meie Galaktikas on midagi sarnast teinud - see on P Cygni. Kuni
aastani 1600 polnud seda palja silmaga näha, siis kasvas selle heledus kuni 3 mag-ini.
Edasi kahanes tähe heledus, kuid ta ilmus jälle nähtavale 1655.a. Praegu on ta umbes
5. tähesuuruse täht.
Heledad sinised muutlikud - LBV

Vähene arv tähti peavad end samuti üleval samuti kui η Carinae ja P Cygni, mõned
meie galaktikas, mõned kaugemal - nagu näiteks S Doradus Suures Magalhãesi Pilves.
See tähtede klass kannab mitut nime - S Doradus muutlikud, Hubble-Sandage’i

muutlikud ja heledad sinised muutlikud - Luminous Blue Variables, LBV.
η Carinae oma bipolaarse struktuuriga ja akretsioonkettaga on neist enim uuritud.
Mõlemad sagarad kaugenevad tähest kiirusega 650 km/s. Sagarad on seest tühjad, kuid
kestade materjal sisaldab molekule H2, CH ja OH. Samal ajal on sagarad kaotanud oma
C ja O, kuid rikastunud He ja N-ga. Ilmselt on see aine läbi teinud CNO tsükli. Massi
kao suurus on 10−3 M� aastas, kuid oma aktiivsuse haripunktil kaotas täht ainet palju
rohkem, võib arvata, et kuni kolm Päikese massi paarikümne aasta vältel.
Samal ajal oli selle tähe heledus siis umbes 20 miljonit korda suurem kui Päikese oma
ja tähe efektiivne temperatuur oli 30000 K ringis.
LBVdel ongi kõrged efektiivsed temperatuurid vahemikus 15000 kuni 30000 K ning
heledused ca 107 M�. Nende atmosfääride koostist uurides on selge, et need tähed on
läbinud oma peajada staadiumi.
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Joonis 7.1.1. LBV η Carinae, mille mass arvatakse olevat 120 Päikese massi.
(Jon Morse Colorado Ülikool, NASA.

LBV tegutsemismehhanismi seletusi on pakutud palju. Kui vaadata nende asukohta
HR diagrammil, siis asuvad nad väga lähedal Eddingtoni piirheledusele, kus kiirgusrõhu
gradient saab tähe pinnakihtides suuremaks raskusjõust. Eddingtoni piirheledus aval-
dub valemiga

LEd =
4πGc

κ
M, (7.1.1)

kus κ on Rosselandi keskmine. Klassikalises Eddingtoni piirheledus arvestab vaid haju-
mist vabadel elektronidel, mis on sõltumatu temperatuurist. Humphreys ja Davidson
lisasid keskmisele läbipaistmatusele ka neeldumise raua joontes. Seega kui tempera-
tuur kasvab, siis keskmine läbipaistmatus suureneb ja Eddingtoni piir on väiksem, mis
põhjustab aine väljavoolu.
Teine seletus on, et nendel tähtedel toimib sama pulsatsioonimehhanism mis tsefeiidi-
delgi ja aine kaotatakse ägedate pulsatsioonide käigus. Paha lugu on siin see, et ajast
sõltuvat konvektsiooni tuntakse väga kehvasti.
Ka kiire pöörlemine võib anda oma osa aine väljavoolule, vähendades efektiivset gravi-
tatsioonijõudu eriti ekvaatoril.
On arvatud ka, et tegu on kaksiksüsteemiga, mis kindlasti mõjutaks nende tähtede ehi-
tust ning arengut. Tõepoolest η Carinae näitab perioodilist käitumist spektrijoontes
5.54 aastase perioodiga.
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Joonis 7.1.2. Massiivsete tähtede evolutsiooni üldskeem.

(Originaal Peter Conti’lt, hiljem modifitseeritud.)

Wolf-Rayet tähed

Esimesed WR tähed avastasid C.J.E. Wolf ja R. Rayet 1867. aastal. Nad leidsid Luige

tähtkujus kolm erakordselt tugevate emissioonjoontega tähte. Tänapäeval on Galak-

tikas teada rohkem kui 220 WR tähte. Neid arvatakse olevat tegelikult pea kümme

korda rohkem.

Lisaks tugevatele emissioonjoontele on nad ka väga kõrge efektiivse temperatuuriga -

25000 kuni 100000 K. Ja nad kaotavad massi kiirusega 10−5 Päikese massi aastas, kus-

juures nendelt lahkuvate oaskeste, nn tähetuule kiirus on rohkem kui 3000 km/s. Lisaks

sellele on nad sagedasti ka väga kiired pöörlejad, ekvatoriaalkiirustega kuni 300 km/s.

Tavaliselt on WR tähtede massid 20 Päikese massi juures ja nad pole nii dramaatilise

muutlikkusega kui LBVd.

WR tähtede erilisus on nende ebatavalises spektris. Lisaks väga laiadele emissiooni-

joontele on nende keemiline koostis samuti ebatavaline. Tänapäeval eristame me kolme

tüüpi WR tähti: WN, WC ja WO tähed, kusjuures nimed ütlevad ära ka keemilise

koostise:

WN - heeliumi ja lämmastiku emissioonijooned + veidi süsinikku, hapnikku ja vesinikku;

WC - heeliumi ja süsiniku emissioonijooned + veidi lämmastikku ja vesinikku;

WO - tugevad hapniku emissioonijooned + mõningad teised kõrgelt ioniseeritud ele-

mendid. Neid tähti on vähe.

Kirjanduses jagatakse WN ja WC tähed veel eraldi alamklassideks sõltuvalt ainete ioni-

satsiooniastmest tähtede atmosfäärides.

Uurimise käigus on selgunud, et selline kummaline keemiline koostis on suures osas

tingitud aine väljavoolust. WN tähed on praktiliselt kaotanud kogu oma vesinikurikka
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ümbrise, paljastades tähe tsentri lähedal toimunud tuumareaktsioonide käigus muu-

tunud elemendid, mis konvektsiooniga on üles toodud. Edasine aine kaotus on paljas-

tanud kolmik-alfa protsessis toodetud elemendid. Ja kui täht ikka veel ellu jääb, siis

jääb kolmik-alfa tuhast domineerima vaid hapnik.

Joonis 7.1.3. Massiivsete tähtede evolutsioon (Z = 0.02).

Pidevad jooned on pöörlemisega 300 km/s arvutatud trekid, punktiirjoon ilma pöörlemiseta.)

(Meynet ja Maeder, Astron. Astrophys., 404, 975, 2003.)

Massiivsete tähtede evolutsiooni üldskeem

Joonisel (7.1.2) on toodud massiivsete tähtede evolutsiooni üldskeem. Igal vaadel-

dud juhul lõpetab täht supernoovana. See on küll kvalitatiivne skeem, kuid seda toetab

tohutu hulk rehkendusi.

Evolutsiooni trekid massiivsetele tähtedel on toodud joonisel (7.1.3). Neis on arvesse

võetud ka massikadu, mis on massiivsetele tähtedele omane. Samuti pöörlemine, kus-

juures ekvatoriaalne kiirus on oletatud olevat 300 km/s. Meynet ja Maeder märgivad,

et pöörlemisel on üsna suur mõju tähe evolutsioonile, toetades konvektsiooni ja suuren-

dades massi kadu.

Humphrey- Davidsoni heleduspiir

Joonis (7.1.3) näitab, et kõige massiivsemad tähed ei arene iialgi punaste ülihiidude

piirkonda HR diagrammil. See tulemus on kooskõlas ka vaatlustega. Humphreys ja
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Davidson olid esimesed, kes seda märkasid, et kui tähtede mass on suurem kui umbes

40 M�, siis need punasteks hiidudeks ei muutu. Seda piiri nimetatakse Humphreys-

Davidsoni heleduspiiriks, sest sellised tähed evolutsioneeruvad konstantse heleduse juu-

res.

Väga massiivsed tähed on haruldased - üks 100 M� täht iga miljoni 1 M� tähe kohta.

Sellest hoolimata mängivad nad tähtsat rolli interstellaarse keskkonna dünaamikas ja

keemilises evolutsioonis. Tähetuulte põhjustatud kohutavalt suur kineetiline energia

salvestub tähtedevahelises aines ja mõjutab selle kinemaatikat oluliselt. Kui massiivne

täht tekib, siis lõpetab ta tähtede tekke oma naabruses, ioniseerides aine ja pühkides

selle kaugemale. Lisaks rikastavad massiivsed tähed tähtedevahelist keskkonda raskete

elementidega. Nii et järgnevad tekkinud tähed on aina metallirikkamad. Ka on nad

olulised oma emagalaktikate evolutsioonis.

7.2. Supernoovade klassifikatsioon

1006. aasta 30. aprillil süttis äärmiselt hele täht Hundi tähtkujus, jõudes hele-

duseni -9 mag. Ta oli nii hele, et tema valguses sai öösel lugeda. Aasta pärast kadus ta

silmist.

Järgmine Hiina, Jaapani ja Korea ürikutes kirja pandud selline juhus oli 48 aastat hiljem,

4. juulil 1054, kui uus täht süttis Härja tähtkujus. Ning jälle oli ta näha ka päeval ja

jälle kadus ta aasta pärast. Tänapäeva võimsate teleskoopidega varustatud astronoo-

mid on kindlaks teinud, et kiiresti paisuv pilv, mida nimetatakse Krabi udukoguks, on

selle plahvatuse jäänus.

Järgmise Maal vaadeldud plahvatuseni läks üle viiesaja aasta. 1572. aastal jälgisid seda

paljud, nende hulgas ka Tycho Brahe. See nähtus purustas tol ajal kindlana tundunud

arvamuse, et taevas, eriti aga tähtede sfäär, on muutumatu. Tycho kolleeg Kepler nägi

taas supernoovat 1604. aastal. Neid nimetatakse nüüd vastavalt Tycho ja Kepleri

supernoovadeks.

Kepleri supernoova oli viimane meie Galaktikas nähtu. Ja alles 24. veebruaril 1987

avastas Ian Shelton 10-tollise astrograafiga Las Campanase observatooriumis Suures Ma-

galãesi Pilves 51.2 kpc kaugusel, just edelasse tähest 30 Doradus supernoova SN1987A.

Kuna see oli esimest korda sellise sündmuse vaatlemine tänapäevaste vaatlusriistadega,

siis oli huvi väga suur.

Kohe avastati, et SN1987A oli eriline võrreldes teiste II tüüpi supernoovadega. Selle
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heledus kasvas maksimumini küllalt aeglaselt, võttes 80 päeva ja maksimum oli ai-

nult -15.5 (meenutame, tavaliselt on see -18). SN1987A bolomeetriline heleduskõver on

joonisel (7.3.2).

Kiiresti tehti kindlaks, et supernoova eelkäija oli olnud sinine ülihiid Sanduleaki kata-

loogis nime Sk -69 202 all.

See oli suurepärane võimalus uurida nii lähedal plahvatanud supernoovat (umbes 50

kpc) ja kontrollida meie arusaamu massiivsete tähtede arengu lõppfaaside kohta.

Supernoovade klassid

Tänapäeval vaadeldakse supernoovasid palju, sageli mitmeid samal aastal (sellest täht

A 1987.a. supernoova nimes). Siiski on nad haruldased juhtumid, tüüpiliselt esinevad

kord saja aasta jooksul igas eraldi võetud galaktikas. Nii heleduste muutumist kui

supernoovade spektreid on nüüdseks palju uuritud ja on selgunud, et supernoovasid

saab jagada mitmeks klassiks.

Joonis 7.2.1. Krabi supernoova jäänus.

(NASA, ESA, Hester ja Loll Arizona Ülikoolist.)

I tüüp - puuduvad vesiniku jooned spektris. Kuna vesinik on kõige levinum ele-

ment Universumis, siis on selge, et nende supernoovadega on midagi imelikku lahti.

Vastavalt siis II tüüpi supernoovade spektrites on vesiniku jooni küll.

I tüüpi supernoovasid saab jagada veel alltüüpideks. Tugeva räni joonega 615 nm juures

kuuluvad tüüp Ia-sse. Teised on vastavalt Ib või Ic tüüp, sõltuvalt sellest, kas neil on

tugevaid heeliumi jooni (Ib) või pole neid (Ic).
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Joonis 7.2.2. Nelja tüüpi supernoovade spektrid.

(Thomas Matheson, NOAO.)

Vesiniku spektrijoonte puudumine tüübil I näitab, et nad on ilma jäänud oma

vesinikust koosnevast kestast. Seega võib arvata, et tüüpide I ja II erinevus viitab er-

inevatele füüsikalistele protsessidele nende tekkes. I a tüüpi supernoovasid võib leida

kõiki tüüpi galaktikates, kaasa arvatud elliptilised, kus täheteket hiljuti pole olnud.

Teisest küljest on Ib ja Ic supernoovasid plahvatanud vaid spiraalsetes galaktikates,

hiljutiste tähetekke piirkondades. Siit järgneb, et massiivsed tähed on seotud just

tüüpidega Ib ja Ic, kuid mitte tüübiga Ia.

Joonisel (7.2.3) on näha I tüüpi supernoova spekter sinises osas. Tüüpiline maksimaalne

heledus Ia tüübile on MB = −18.4, kuna Ib ja Ic supernoovad on tuhmimad vastavalt

1.5 ja 2 mag-i. Kõik I tüüpi supernoovad näitavad samasugust heleduse kahanemise

kiirust pärast maksimumi, umbes 0.065(± 0.007) päevas 20 päeva jooksul. Umbes 50

päeva pärast heleduse kahanemine aeglustub ja muutub konstantseks. Vaatlused on

näidanud, et Ia heledus kahaneb 50% kiiremini kui teistel. Arvatakse, et nii SN 1006

kui Tycho ja Kepleri supernoovad olid kõik I tüüpi.
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Joonis 7.2.3. I tüüpi supernoova heleduskõver sinises spektriosas.

(Dogget ja Branch, Astron.J., 90, 2303, 1985.)

Vaatluslikult on II tüüpi supernoovad kiire heleduse kasvuga, saavutades maksi-

mumheleduse, mis on tavaliselt 1.5 mag-i väiksem kui Ia tüübil. Sellele järgneb heleduse

rahulik kahanemine, umbes 6 kuni 8 mag-i aastas. Spektrites on näha P Cygni jooni,

mis viitavad aine väljavoolule tähest.

II tüüpi supernoovade heleduskõveraid jagatakse kahte klassi: II-P tüüp (platoo) ja

II-L tüüp (lineaarne), nagu on näha joonisel (7.2.5). Ajutine platoo on selgesti II-P

tüüpi supernoovadel näha vahemikus 30 kuni 80 päeva pärast heleduse maksimumi. Ja

II-P tüüpi supernoovasid on umbes 10 korda sagedamini kui II-L tüüpi.

7.3. Tuumakollapsiga supernoovad

Supernoovade plahvatustes vabanev energia on kohutavalt suur. Tüüpiline II tüüpi

supernoova vabastab 1046 J energiat, millest 1% on väljapaisatud aine kineetiline ener-

gia ja vähem kui 0.01% jääb footonitele. Kogu ülejäänud osa kannavad ära neutriinod.
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Joonis 7.2.4. Tüüpilised heleduskõverad II tüüpi supernoovadel.

(Doggett ja Branch, Astron.J., 90, 2303, 1985.)

Massiivsemate kui 8 M� tähtede evolutsioon AGBl ja pärast seda on täiesti erinev

kergemate tähtede evolutsioonist. Kuigi ka neis põleb alguses vesinik, tekitades hee-

liumirikka tuuma, kus temperatuur tõuseb nii kõrgeks, et süttib heelium ja tekib CO

tuum, mis hakkab omakorda põlema. Ja selle asemel, et tekiks rahulik planetaarudu,

täht hoopis plahvatab.
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Joonis 7.2.5. Supernoovade klassifikatsiooni puu

Praeguste rehkenduste kohaselt toimub evolutsioon järgmiselt. Kuigi kõik pole veel

kaugeltki selge, siis see, kuidas tekivad Ib, Ic ja II tüüpi supernoovad, on muutunud

kaunis klaariks. Need kolm tüüpi on tihedasti seotud ja kõigil on tegu kollabeeruva

tuumaga. Seega kutsutakse Ib, Ic ja II tüüpi tuumakollapsiga supernoovadeks.

Kui heeliumi põletav kiht lisab “tuhka” C-O tuumale, ja tuum jätkab kokkutõmbumist,

siis süttib tuumas süsinik, mis annab palju kõrvalsaadusi, nagu O16, Ne20, Na23, Mg23

ning Mg24. See tähendab, et järgneb tuumareaktsioonide rida, mille detailid sõltuvad

tähe massist.

Oletades, et iga reaktsioon saavutab tasakaalu, tekib tähe sisemuses sibulakujuline

struktuur (joonis 7.3.1). Süsiniku põlemisele järgneb tekkivas neoon-hapniku tuumas

hapniku põlemine, andes uue tuuma, mille koostises on põhiliselt Si28. Kui temperatuur

on saavutanud 3 × 109 K, siis algab räni põlemine reaktsioonide tsüklis:

160



�� �������

���� ����

������� �������

������ �������

������ �������

������ �������

�������� �������

�� �� ��������

�� ����

� ����

� ����

�� ����

Joonis 7.3.1. Massiivse tähe sisemuse skeem

28
14Si +4

2 He →32
16 S + γ

,
32
16S +4

2 He →36
18 Ar + γ

.............................................................

52
24Cr +4

2 He →56
28 Ni + γ. (7.3.1)

andes erinevaid raskeid aatomituumi Fe56 naabruses, millest kõige rohkem esinevad
Fe54, Fe56 ja Ni56. Iga järgnev tuumareaktsioon on juba endotermiline ega anna tähe
heledusele midagi juurde. Seega võime me öelda, et räni põlemine annab tähele rauast
tuuma.

Kuna süsinik, hapnik ja räni toodavad tuumi, mis on massi poolest lähedal raua
tipule, siis aina vähem energiat toodetakse grammi aine kohta. Selle tulemusena iga
järgneva reaktsiooni ajaskaala muutub lühemaks. Näiteks 20 M� tähe jaoks peajada
aeg (tuuma vesiniku põletamine) kestab 107 aastat, tuuma heeliumi põletamine kestab
106 aastat, süsiniku põletamine kestab 300 aastat, hapniku põletamine kestab 200 päeva
ja räni põletamine vaid kaks päeva!
Nendel hiiglasuurtel temperatuuridel tuumas saab võimalikuks, et footonid hakkavad
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raskeid tuumi lõhkuma - seda protsessi nimetatakse fotodesintegratsiooniks. Eriti
tähtsad on Fe56 lagundamine 13ks heeliumi aatomi tuumaks ja neljaks neutroniks ning
heeliumi aatomi tuuma lagundamine kaheks prootoniks ja kaheks neutroniks.
Kui kokkutõmbuva tuuma mass on küllalt suur, siis fotodesintegratsioon võib väga
lühikese aja vältel lõhkuda kõik selle, mida täht kogu oma eluea on tahtnud teha, nimelt
toota raskemaid elemente kui vesinik ja heelium. Loomulikult on see protsess rängalt
endotermiline ja soojusenergia viiakse tuumast ära, mis muidu oleks aidanud tähe tuu-
ma tasakaalus hoida. Tuuma massid, mille puhul sellised reaktsioonid toimuvad, on 1.3
M� ZAMS tähe jaoks massiga 10 M� ja 2.5 M� tähe jaoks massiga 50 M�.
Sellistes ekstreemsetes tingimustes nagu Tc ∼ 8 × 109 K ja ρc ∼ 1010 g cm−3 15 M�
tähe jaoks hakatakse vabu elektrone, mis kõdumise tõttu aitasid rõhu kaudu hoida tähte
tasakaalus, haarama rasketesse tuumadesse, muutes prootoneid neutroniteks ja vabas-
tades neutriinosid. See energiahulk, mis lahkub tähest neutriinodega, on kohutavalt
suur: 20 M� tähe jaoks räni põletamise staadiumis footonheledus on 4.4×1031 W, kuid
neutriinoheledus on 3.1 × 1038 W!
Raua fotodesintegratsiooni ja vabade elektronide tuumahaarde tõttu kaob praktiliselt
kogu kõdunud elektronide rõhk äkitselt ja tuum hakkab väga kiiresti kokku kukkuma.
Tuuma seesmises osas on kollaps homoloogiline ja aine kiirus on võrdeline kaugusega
tähe tsentrist. Sellest kohast alates, kus kiirus ületab heli kiiruse, ei saa kollaps jääda
homoloogiliseks ja sisemine tuum lahutab ennast välisest, mis jätkab kukkumist vaba
langemise kiirusega. Kollapsi kiirus ulatub kuni 70 000 km s−1 välistuumas ja Maakera
suurune ruumala surutakse ühe sekundi jooksul kokku kerasse raadiusega 50 km.
Kuna mehhaaniline informatsioon levib tähes vaid heli kiirusega, siis tähe väliskihid ei
tea veel midagi tuuma kollapsist ja jäävad väga kummalisse olukorda, sest all enam
midagi pole.
Sisemise tuuma kollaps jätkub homoloogilisena kuni tihedus ületab 8 × 1017 kg cm−3,
mis on umbes kolm korda tihedam olek kui aatomituumas. Selles punktis hakkavad
mõjuma tuumajõud, mis tavaliselt on tõmbuvad, kuid selle tiheduse juures muutuvad
tõukuvateks. See toimub Pauli keeluprintsiibi tõttu neutronitele. Selle tulemusena
saadab jäigastuv tuum rõhulaineid välisest tuumast langevale ainele, mis peagi muutu-
vad lööklaineteks.
Kui lööklaine kohtab sisselangevat rauast välistuuma, tõuseb temperatuur ja fotodesin-
tegratsioon tugevneb, röövides lööklainelt energiat. Kui järelejääv raudtuum pole liiga
massiivne, siis jõuab lööklaine välisümbrisesse. Kui lööklaine kujuneb sisemise tuuma
kohal, siis välistuuma läbimiseks kulutab ta 20 millisekundit. Seda protsessi nimetatakse
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kiireks hüdrodünaamiliseks plahvatuseks.

Kui algne raudtuum on liiga suur, siis numbrilised eksperimendid näitavad, et lööklaine

tardub ja muutub statsionaarseks (akretsiooniline lööklaine) ja langev aine akret-

seerub sellesse. Lööklaine all aga tekib neutriinosfäär. Kuna pealpool asuv aine on

nüüd nii tihe, siis isegi neutriinod ei saa kergesti lahkuda, nii et umbes 5 % neutriinode

energiast deponeeritakse ainesse just lööklaine taga. See energia kuumutab ainet ja

lööklaine hakkab väljapoole liikuma. Seda protsessi nimetatakse viivitusega plahvatus-

mehhanismiks.

Kui peajada tähe mass pole liiga suur (võib-olla väiksem kui 25 M�), siis sisemise tuuma

jäänus stabiliseerub ja muutub neutrontäheks, mida hoiavad tasakaalus kõdunud neut-

ronid. Kui aga tähe algmass on suurem, siis ei suuda isegi kõdunud neutronite rõhk

tuuma jäänust tasakaalustada ja finaal on lõplik - tekib must auk. Mõlemal juhul see

protsess annab kohutavalt palju neutriinosid, millest enamus putkab ilmaruumi, võttes

kaasa energia 3× 1046 ergi. See on 100 korda suurem kui Päike toodab kogu oma eluea

jooksul!

Lööklaine on ikka veel teel tähe pinna poole, ajades enda ees vesinikurikast gaasi. Selle

laine koguenergia on 1044 J, umbes 1 % neutriinode energiast. Lõpuks, kui aine muu-

tub optiliselt õhukeseks raadiusel 1015 cm, toimub suur optiline etendus, sest vabaneb

umbes 1036 ergi footonitena, mis annab heleduseks 109 L�. See on paraja galaktika

koguheledus.

Tuumakollapsiga supernoovade jäänused

Kui peajada tähe mass on väiksem kui 25 Päikese massi, siis supernoova jäänus sta-

biliseerub ja moodustub neutrontäht, mida hoiab tasakaalus kõdunud neutronite rõhk.

Kui aga algmass on suurem, siis ei jätku ka neutronite rõhust jäänuse tasakaalustamiseks

ja kollaps on täielik - tekib must auk, mis on lõpmatu tihedusega singulaarsuseks kol-

labeerunud objekt. Mõlemal juhul kaasneb nende tekkega tohutu hulk neutriinosid.

millest enamik pääseb maailmaruumi energiaga 3 × 1046 J. See on umbes 100 korda

rohkem kui Päike suudab produtseerida kogu põhijadal oleku vältel!
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Jäänuse heleduskõver ja radioaktiivne lagunemine

Platoo tekkimispõhjuseks tüüp II-P supernoovadel arvatakse olevat see energia, mis

salvestus vesinikurikkasse ümbrisesse lööklaine levimise ajal. Selle energia mõjul gaas

ioniseerus ja nüüd hakkab ta rekombineeruma, vabastades energia konstantsel tempe-

ratuuril (ca 5000 K).

Platood toetab ka see energia, mis salvestus ümbrisesse 56
28Ni radioaktiivsel lagune-

misel, kui lööklaine levis läbi tähe (selle isotoobi poolestusaeg on 6.1 päeva). Arvatakse,

et see lööklaine tekitas ka teisi radioaktiivseid isotoope, nagu Co57, Na22, ja Ti44.

Vaatame natuke lähemalt radioaktiivset lagunemist Ni56 baasil -

Ni56 → Co56 + e+ + νe + γ. (7.3.2)

Sellel reaktsioonil vabanenud energia deponeeritakse optiliselt paksu paisuvasse kihti.

mis siis kiiratakse ära supernoova fotosfäärist. See hoiab heleduskõverat mõnda aega

kõrgemal tasemel, tekitades platoo. Lõpuks kiht muutub optiliselt õhukeseks ja neut-

rontäht või must auk muutub nähtavaks.

Tekkinud koobalt on ka ise radioaktiivne, poolestusajaga 77.7 päeva

Co56 → Fe56 + e+ + νe + γ. (7.3.3)

See näitab, et kui supernoova heledus kahaneb, peaks olema võimalik avastada koobalti

lagunemisest tekkinud kiirgust.

Kuna radioaktiivne lagunemine on statistiline protsess, siis lagunemise kiirus peab olema

võrdeline lagunevate aatomite arvuga

dN

dt
= −λN, (7.3.4)

kus λ on konstant. Me saame seda võrrandit integreerida, saades

N(t) = N0 exp (−λt), (7.3.5)

kus N0 on radioaktiivsete aatomite algne arv, ja

λ =
ln 2
τ1/2

. (7.3.6)
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Kuna lagunemisenergia deponeerimise kiirus peab olema võrdeline lagunemiskiirusega,

siis bolomeetrilise heleduskõvera kalle on

d log L

dt
= −0.4343λ (7.3.7)

või
dMbol

dt
= 1.086λ. (7.3.8)

Seega mõõtes heleduskõvera kallet me saame tõestada suurte Co56 hulkade olemasolu.

Joonis 7.3.2. SN1987A bolomeetriline heleduskõver esimesel 1444 päeval.

(Suntzeff et al., Ap.J.Letters, 384, L33, 1992.)

Praegu on kõige paremini uuritud supernoova SN 1987A.
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SN 1987A alaheleduslik iseloom

Selle supernoova salapärane olemus lahendati siis, kui selle eelkäija kindlaks tehti.
See oli päris hästi tundma õpitud 12 tähesuuruse sinine ülihiid (B3 I), mis kataloogis
oli nime all Sanduleak -69 202. Kuna plahvatas palju väiksem täht kui punane ülihiid,
siis oli täht palju tihedam ja enne soojusenergia muutumist lööklaineks, muudeti see
mehhaaniliseks energiaks, mis lõi minema aine sügavast potentsiaaliaugust. Balmeri α

mõõtmised näitasid, et vesinikümbris lendas laiali kiirusega 0.1 c!
0.075 M� nikkeltuuma lagunemine andis lööklaine, mille energia väljakiirgamine oli
üsna pikaajaline. See tekitas kühmu heleduskõveral pärast maksimumi.
Esimest korda said astronoomid mõõta röntgen- ja gammakiirgust supernoovast. Avas-
tati Co56 jooned ja mõõdeti raskete isotoopide paisumiskiirust, mis ulatus mitme
tuhande kilomeetrini sekundis.
Vaatluste abil tehti kindlaks, et SN1987A eelkäija mass oli 20 M�, kui ta oli veel peajadal
ja ta oli kaotanud vast mõne Päikese massi tähetuulena, enne kui raudtuum kollabeerus.
Kuigi see täht oli ilmselt olnud punane ülihiid, oli ta arenenud siniseks umbes 40 000
aastat enne plahvatust.
HST oli mõõtnud kolm ainerõngast supernoova ümber. Nende asend ja paisumiskiirus
näitavad, et need olid välja paisatud enne plahvatust.

Supernoovade jäänused

Meil on teada palju supernoovade jäänuseid. Neist tuntuim on vast Krabi udukogu.
Veel tänagi, ligi 1000 aastat tagasi meieni jõudnud plahvatuse mõjul paisub Krabi
udukogu kiirusega 1450 km/s ja selle heledus on 8 × 104 L�. Suur osa kiirgusest on
väga polariseeritud sünkrotronkiirgus, mis viitab relativistlike elektronide olemasolule.
Praeguseks on udu keskel avastatud pulsar (kiiresti pöörlev neutrontäht).
Kuigi massikadu enne plahvatust polnud kuigi suur, SN 1987A eelkäija kaotas mõningal
määral massi, millele viitavad kolm HST avastatud rõngast. Keskmise rõnga aine paisati
välja 20000 aastat enne plahvatust. Kaks suuremat rõngast (joonis 7.3.3) pole tsen-
traalse plahvatuse tasandis, vaid asuvad ees- ja tagapool. Üks seletus sellel on, et
eelkäija oli kas neutrontähe või musta augu naabriks. Kui see kaaslane võbiseb, siis kiir-
gusjoad joonistavad liivakella kujulise pinna, millest on väljapaisatud ainel näha rõngad.
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Joonis 7.3.3. HST avastatud rõngad ümber SN1987A jäänuse.

(Chr. Burrows, ESA/STScI ja NASA.)

Alles 1990. aasta suvel mõõdeti SN1987A raadiokiirgust. Kuigi ta oli vahetult

pärast plahvatust kiiranud ka raadiolainete piirkonnas, oli see olnud edasi raadiovaikne.

Ilmselt siis raadiokiirguse tugevnemise põhjuseks oli lööklaine kohtumine aineklompi-

dega, mis olid varem välja paisatud.

Keskmine rõngas tekkis siis, kui paisuv supernoova jäänus põrkus aeglasemalt liikuva

tähetuulega. Tulemuseks on helendavatest tükkidest koosnev rõngas, mis moodustus

mitme aasta möödudes.

SN 1987A neutriinode avastamine

Vaieldamatult kõige huvitavam oli neutriinokiirguse registreerimine, sest see oli esi-

mest korda, kui üldse registreeriti neutriinokiirgust tähelt peale Päikese. See kinnitas

lõplikult II tüüpi supernoovade teooria õigsust.

Neutriinokiirguse jõudmine Maale registreeriti 12.5 sekundi jooksul, alates veebrua-

rist 23.316 UT, kolm tundi enne footonite saabumist veebruaris 23.443 UT. Kaks-

teist sündmust registreeriti Kamiokandes ja samal ajal ka Fairportis, Ohios. Kan-

dideerisid neutriinokiirguse avastamisele ka Mont Blanci ning Baksani detektorid, kuid
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need vaatlused praagiti välja. Oletades, et plahvatav täht muutus neutriinodele op-
tiliselt õhukeseks enne kui lööklaine jõudis pinnale, ja oletades veel, et neutriinod liiku-
sid lööklainest kiiremini tähe sees, siis alustasid neutriinod oma teekonda Maale varem

kui footonid. Seega pidid neutriinod liikuma valguse kiirusega (täpsusega 10−8). See
vaatlus näitas ka, et elektronneutriinode mass ei saa olla suurem kui 16 eV, mis klapib
laboratoorsete vaatlustega (2.2 eV).
Teine täheevolutsiooni saavutus on see, et see suudab ära seletada vaadeldud elementide

keemilise koostise.

SN 1987A kompaktse jäänuse otsingud

Kuni 2006. aastani on neutriinod olnud ainsaks tõendiks kompaktse objekti

formeerumise kohta SN 1987A tsentris. Kõik katsed leida jäänuse kiirgust optilises,
raadio-, röntgen- ja UV-piirkonnas on luhtunud. Ka katsed leida ellujäänud kaaslast on
luhtunud.

Teooria on andnud ülemised piirid kiirgusele spektri optilises osas 8 × 1026 W (mis
vastab F6 tähe võimsusele optilises piirkonnas). UV-alas on see piir 1.7 × 1027 W, ja
röntgenalas 5.5 × 1026 W.
Praegu loodetakse Spitzeri infrapuna telekoobist seda avastust.

Universumi keemiline koostis

Kuna supernoovadel on otsene seos Universumi keemilise koostisega, siis on mõistlik
praegu seda teemat uuesti käsitleda, sest üks olulisemaid probleeme astronoomias on
selgitada Universumis esinevate elementide suhtelist esinemissagedust.

Meile on hästi teada elementide esinemissagedus Päikese väliskihtides - vt joonist (7.3.4).
Siit näeme, et vesinik on kaugelt kõige rohkem esindatud. Arvatakse, et vesinik on
ürgse päritoluga, olles sünteesitud kohe pärast Suurt Pauku. Suur osa tänapäevasest

heeliumist on pärit ka sellest ajast ja ülejäänu on sünteesitud vesiniku põlemisel tähtede
sees.
Võrreldes vesiniku ja heeliumiga on liitium, berüllium ja boor alaesindatud. Selleks on

kaks põhjust: nad ei ole tähes toimuvate põhiliste tuumareaktsioonide lõpp-produktid ja
neid lõhuvad põrked prootonitega. Liitiumi jaoks toimub see temperatuuril üle 2.7×106
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K, kuna berülliumi jaoks on vaja 3.5×106 K. Päikesel ongi vaadeldud liitiumi vähesust

võrreldes meteoriitides sisalduva liitiumiga (umbes 100 korda). See paneb arvama, et

Päikese konvektsioonitsoon ulatub nii sügavale, kus liitium põleb, aga berüllium veel

mitte. Helioseismoloogia ütleb, et Päikese konvektsioonitsoon algab temperatuuril 2.3×
106 K, mis jääb väheseks liitiumi põletamise tarvis. See erinevus Päikese standardmudeli

ja vaatluste vahel ongi Päikese liitiumi probleem.

Süsiniku, lämmastiku, hapniku ja neooni tippe saab seletada sellega, et neid luuakse

tähe evolutsioonis raua tipu poole ja nende elementide tuumad sisaldavad palju stabiil-

seid α-osakesi.

Joonis 7.3.4. Elementide suhteline sisaldus Päikese fotosfääris.

(Crevesse ja Sauval, Space Sci. Rev., 85, 161, 1998.)

Vaadates veel supernoovade plahvatusi, võime öelda, et II tüüpi supernoovad vas-

tutavad enamuse hapniku tootmise eest, kuna I tüüpi supernoovad vastutavad enamuse

raua tootmise eest.
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s- ja r-protsessid nukleosünteesis

Kuna neutroneil puudub laeng, seega pole neil Coulombi potentsiaalbarjääri ja nad

võivad osaleda madala temperatuuriga tuumareaktsioonidel. Reaktsioonid

XA + n → XA+1 + γ (7.3.9)

annavad massiivsemaid tuumi, mis võivad olla stabiilsed või mittestabiilsed beeta-

lagunemise suhtes

XA+1 → XA+1 + e− + νe + γ. (7.3.10)

Kui beeta-lagunemise poolestusaeg on lühike võrreldes neutroni haarde ajaskaalaga,

siis loetakse neutronihaaret aeglaseks ehk s-protsessiks. Need reaktsioonid kipuvad

andma stabiilseid tuumi, kas otse või beeta-legunemise kaudu. Kui aga beeta-lagunemise

poolestusaeg on pikk võrreldes neutroni haarde ajaskaalaga, siis loetakse neutronihaaret

kiireks ehk r-protsessiks. Tulemuseks on neutronirikkad tuumad.

S-protsessid toimuvad tähe normaalse arengu käigus, kuna r-protsessid toimuvad su-

pernoova plahvatuse ajal kui neutriinosid tekib palju. Kuigi kumbki protsess ei mängi

olulist rolli energiatootmises, vastutavad nad suuremate kui A = 60 tuumade tootmise

eest.

7.4. Gammasähvatused

Natuke ajalugu

Pole olemas paremat näidet selle kohta, et astronoomias me vajame täpseid kau-

gusmääranguid, kui seda on gammasähvatused. Need on lühiajalised gammakiirte

emissioonid, mis tulevad meile igast taevaalast. Nad avastati 1960.aastate lõpus, kui

USA alustas 1963. aastal militaarse otstarbega satelliitide VELA üleslaskmist (”vela”

tähendab hispaania keeles ”valvurit”). Seda tehti selleks, et kontrollida, kas Nõukogude

Liit täidab 1963. aastal sõlmitud tuumakatsete osalise keelustamise lepingut. Iga katse

oleks andnud hulgaliselt röntgenkiiri ja neutroneid, mida oleks saanud nende satelliitide

abiga avastada.
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Joonis 7.4.1. Vela-5A/B satelliit puhtas ruumis (kaks satelliiti, A ja B lahutatakse pärast

orbiidile jõudmist. http://en.wikipedia.org/wiki/Vela (satellite)

Tõepoolest hakkasid need satelliidid andma infot salapärase gammakiirguse kohta

ning 1967. aasta lõpuks oli selge, et tegu on Maa-väliste allikatega ja Nõukogude Liitu

salajaste katsete korraldamises süüdistada ei saa. Vähemalt kord päevas avastas satelliit

gammakiirguse sähvatused suvalises kohas taevas. Tegelikult registreerisid aparaadid

lausa gammakiirguse laviini energiatega 1 keV kuni 100 MeV (kuigi see alumine piir on

juba röntgenkiirguse piirkonnas, oli enamus laviinist siiski gammakiirguses). Sähvatused

kestsid sajandiksekundist kuni 1000 sekundini, kusjuures pulsi front kasvas täis 10−4

sekundiga ja siis kahanes eksponentsiaalselt. Sähvatused on tavaliselt mitme tipuga ja

kompleksse kujuga, tüüpilist pulsi profiili pole, vt joonist (9.1.2). Üsna raske on nende

sähvatuste täpset asukohta määrata.
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Joonis 7.4.2. Gammasähvatuste profiilid

On välja arvutatud, et me näeme ainult 1/500 kõikidest gammasähvatustest,

mis üleüldse toimuvad. Kolme korduva sähvatuse allikad langevad kokku supernoova

jäänustega, neist kaks on LMCs ja üks meie oma Galaktikas. See annab põhjust arvata,

et neutrontähed on kindlalt seotud korduvate gammasähvatuste allikatega. Erinevalt

mittekorduvatest allikatest on korduvatel ühe maksimumiga pulsid, nii et korduvatel ja

mittekorduvatel allikatel võivad olla erinevad tekkemehhanismid.

Astronoomid panevad nimed kõikidele taevastele objektidele, nii ka gammasähvatuste

allikatele. Nimi on väga lihtne: GRB yymmdd. Nii sai 4. juulil 1999 avastatud GRB

nimeks GRB 990704. Kui sellel päeval avastatakse rohkem, siis on avastamise järjekorras

allikate nimed GRB 990704a, GRB 990704b, jne.
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Joonis 7.4.3. Gammasähvatuste jaotus taevasfääril

Mis neid sähvatusi põhjustab?

Niikaua kui me ei teadnud allikate kaugust, tuli kasutada nende energiaväljundi

jaoks vastuvõtja 1 ruutsentimeetril registreeritud koguenergiat (mis on energiavoog inte-

greeritud üle pulsi aja). Seda suurust nimetatakse fluuensiks S, mis GRBde puhul võib

olla 10−7 ergi cm−2 kuni 10−3 ergi cm−2. Üks võimsamaid sähvatusi oli 31. jaanuaril

1993, kui Compton Gamma Ray Observatory (CGRO) selles tekkinud footoneid püüdis.

Seda sähvatust nimetatakse ”Super Bowli” sähvatuseks, sest oli just selle sündmuse toi-

mumise päeval. Sähvatus kestis sekundi, kuid järelhelendus footonite energiaga kuni 1

GeV kestis 100 sekundit. Selle trumpas üle sähvatus 23. jaanuaril 1999, mis vabastas

energia, mida meie 10 000 Päikest oleks kiiranud viimase viie miljardi aasta jooksul.

Selle sündmuse avastas satelliit Beppo-SAX (1196-2002).

Kõige värskem sündmus oli 21.03.2008, kui 7.5 miljardi valgusaasta kaugusel toimunud

sähvatust oleks saanud jälgida palja silmaga. SWIFTiga vaadeldud plahvatus sai nimeks

GRB 080319B, kuna oli teine neljast sellel päeval registreeritud sähvatusest.
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Enne kui CGRO viidi orbiidile Atlantisega, arvasid paljud astronoomid, et GROd

on seotud neutrontähtedega. Pulsi tõusu ebatavaliselt lühike aeg korrutatud valguse kii-

rusega, annab karakteristliku pikkuse, mis on täiesti võrreldav neutrontähe mõõtmetega

(kuni 30 km). Vaadeldud emissioonjooned vastasid footonitele energiatega 350 kuni

500 keV, mis andis alust arvata, et need pärinevad neutrontähe pinna lähedal elekt-

roni ja positroni annihileerimisel vabanevast energiast 511 keV. Seejuures vabaneb just

kaks gamma-kvanti. Gravitatsiooniline punanihe vähendab footonite energiat umbes

25%, kui need lahkuvad neutrontähelt. Teised spektraalsed iseärasused, mis on seotud

footonitega, mille energiad on vahemikus 20-60 keV, identifitseeriti kui magnetväljas

tugevusega 1012 G tekkinud tsüklotronjooned. Selline magnetvälja tugevus on iseloomu-

lik pulsaritele. Jõuti konsensusele, et GROd tekivad neutrontähtedel, mis asuvad Galak-

tika paksus kettas mõnesaja parseki kaugusel. Ja põhjuseks arvati olevat midagi pulsari

jõnksu taolist või siis akretsioonil kaksiksüsteemis tekkinud protsessidest.

Joonis 7.4.4. Üks hiljuti lokaliseeritud lühike GRB oli GRB050509b.

Selle sähvatuse ja sellega seotud ajutise röntgenkiirguse järelhelenduse (XRT)

avastas SWIFT. GRO on valge ringi sees elliptilise hiidgalaktika naabruses,

mis on pildil näha suure heleda laiguna sähvatusest läänes.

Selle stsenaariumiga oli aga probleeme. Kui sähvatused on seotud akretsiooniga

kaksiksüsteemis, siis miks nad ei kordunud? Ka olid GROd laiali üle kogu taeva, mitte

aga koondunud Galaktika tasandisse nagu pulsarid. Arvati, et see on tingitud detek-

torite kehvast tundlikkusest (samal viisil nagu heledamad tähed näivad olevat jaotunud
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üle kogu taeva). Loodeti, et see olukord muutub CGRO orbiidile jõudmisega. Septemb-

riks 1994 oli CGRO vaadelnud üle tuhande sähvatuse, kuid GROd olid ikka ühtlaselt

üle taeva jagunenud.

Sama oluline, kui nende ühtlane jagunemine üle taevaskera on ka nende mitteühtlane

jagunemine ruumis. Klassikalist arutelu kasutatakse selleks, et määrata, kas jaotusel on

äär. Olgu E GRO energia ja asugu see kaugusel r Maast. Siis fluuens on

S =
E

4πr2
, (7.4.1)

kui oletada isotroopset sähvatust. Lahendades selle r suhtes, saame

r(S) =
(

E

4πS

)1/2

. (7.4.2)

Oletades, et kõik sähvatused on sama energiaga E, siis mingi kindla väärtuse S0 jaoks

kõiki allikaid sfääris raadiusega R(S0) vaadeldakse fluuensiga S ≥ S0. Kui meil on n

allikat ühikruumala kohta, siis allikate arv, mille fluuens on võrdne või suurem kui S0

on

N(S) =
4
3
πnr3(s) =

4
3
πn

(
E

4πS

)3/2

, (7.4.3)

kus indeks ”0” on ära jäetud. Nii et kui GROd on ühtlaselt ruumis paiknevad, siis

sähvatuste arv, mida vaadeldakse suurema fluuensiga kui mingi kindel väärtus S, on

võrdeline S−3/2. CGRO tulemused näitavad, et seda seadust rikutakse, kui S on küllalt

väike selleks, et haarata ka kaugemad ja nõrgemad allikad. Siit järgneb, et jaotusel on

äär - allikad ei ulatu kaugemale ilma piirita. Kui seda tulemust kombineerida faktiga,

et jaotus on isotroopne, siis järelduseks on, et Maa on GROde sfäärilis-sümmetrilise

jaotuse keskpunkti lähedal.

Pulsi pikkuse järgi jagatakse GRBd kahte rühma: lühikesed-kalgid - kestvusega alla

2 sekundi ja pikad-pehmed - kestvusega üle 2 sekundi. Tuhandete GRO sähvatuste

analüüsimisega on kindlaks tehtud, et lühikesed kalgid on seotud neutrontähtede

paari või neutrontäht-musta augu kokkusulamisega. Pikad-pehmed on seotud super-

noovadega.
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Joonis 7.4.5. Eriti võimas supernoova ehk hüpernoova.

Viimastel aastatel on toimunud dramaatiline areng GRB signaalide asukohtade
määramisel. On kindlaks tehtud, et neil signaalidel on järelhelendus, mis kestab enam

kui nädala. Seda saab vaadelda nii optilises kui raadiodiapasoonis. Need järelhelendused
märgivad lühikeste ja lõõmavate sündmuste toimumise kohta, võimaldades mõõta

punanihete abil nende kaugusi ja identifitseerida nende peremees-galaktikaid. Ühtlasi
andis see kinnituse nende kosmoloogiliste kauguste kohta, mis on miljardid valgusaas-

tad, sama kaugel kui kõige kaugemad galaktikad ja kvasarid. Isegi nendel kaugustel on

nad nii heledad, et nende energia väljakiirgamine on suurim, mida me looduses oleme
kohanud. See on võrreldav sellega, et mõnekümne sekundiga vabaneb energia, mida

meie Galaktika kiirgab sadade aastatega. Muide, kui veel ei teatud, kui kaugel GRB
toimuvad, siis oli üks leer astronoome, kes arvas, et need on meie Galaktika objektid.

Nii et need astronoomid tegid GRBde signaali võimsuse hindamisel ainult 1020 kordse
vea!

Energia tihedus GRB sündmuses on nii suur, et tekib optiliselt paks osakeste

paaridest ja footonitest koosnev tulekera, mis laieneb ja kannab endaga kaasa teatud
osa barüonidest. 90. aastate alguses oli probleemiks mitte see, milline oli selle energia

allikas, vaid see, kuidas peaaegu kogu see energia muuta gammakvantideks. Seejuures
veel õigeks mittesoojuslikuks kiirguseks, mida kirjeldab murtud astmenäitajaga astme

seadusega spekter, pealegi veel õige ajalise käitumisega. Selle seletamiseks pakuti välja
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relativistliku tulekeraga lööklaine mudel (Rees ja Meszaros, 1997). See mudel on olnud

kaunis edukas seletamaks GRB mitmeid iseloomulikke karakteristikuid.

Joonis 7.4.6. Satelliit SWIFT, mis lasti üles 20.11.04.

Uuritakse ka GRBsid käima panevat tsentraalset jõumasinat. Põhiideed on siin

seotud mitme Päikese massiga musta augu tekkega, mille ümber on jäänuste katkev

rõngas, kuhu pidevalt akreteerub ainet. See toidab magnetohüdrodünamot või elektron-

positron-barüon juga. Kõik see võib järgneda näiteks neutrontähtedest koosneva

lähiskaksiku kokkusulamisest (mis annaks lühikese sähvatuse < 10 s) või massiivse tähe

kiiresti pöörleva tuuma kollapsist (mõnikord nimetatud kollapsariks) (mis annaks pika

sähvatuse > 10 s). Seda viimast saaks seostada supernoova sarnase nähtusega. Praegu

arvatakse, et GRB peaks olema seotud ka neutriinokiirgusega, mida saaks avastada

eksperimendis ICECUBE (ühe kuupkilomeetri suurune rahvusvaheline kõrge energiaga

neutriino observatoorium, mida ehitatakse sügavale jäässe lõunapooluse jaama alla).

Nendes protsessides peaks tekkima ka väga energiarikkaid footoneid (GeV ja > TeV

alas). Selliseid footoneid saaks registreerida eksperimendis GLAST - Gamma Ray Large

Area Space Telescope (lasti üles 11. juunil 2008 nime all Fermi-nimeline Gammakiirte

Kosmoseteleskoop). See hakkas uurima 1) osakeste kiirendamist AGNdes, pulsarites

ja supernoova jäänustes; 2) otsima gammakiirguse allikaid; 3) määrama GROde kõrge

energiaga kiirgusi; 4) sondeerima tumedat ainet ja varast Universumi).
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Pikkade-pehmete GROde mudelid

Mitmeid mudeleid on välja töötatud selliste GROde seletamiseks, kuid kõik nad

sisaldavad ülimalt relativistlike jugade kasutamist. Sähvatusel vabanenud kohutavalt

suurt energiat saab ”vähendada” nii, et isotroopse energia kiirgamise oletuse asendame

oletusega energia kiirgamisest väikesesse ruuminurka relativistlike jugadena. Vaatleme

seda ”vähendamise” probleemi natuke lähemalt. Olgu taustsüsteemis S′ valgusallikas

paigal ja kiiraku isotroopselt. See tähendab, et pool energiast kiiratakse positiivse x′

suunas. Kas see olukord on erinev juhust, kui seda vaadeldakse taustsüsteemis S, mis

mõõdab kiirgusallika liikumist positiivse x suunas kiirusega u?

Vaatleme valguskiirt, mille kiiruskomponendid süsteemis S′ on v′
x = 0, v′

z = 0 ja v′
y = c.

See kiir liigub mööda piiri valguse eespoolse ja tagapoolse poolsfääri vahel mõõdetuna

süsteemis S′. Süsteemis S on selle kiire kiirused hoopis teised:

Joonis 7.4.7. Relativistlik esitulede efekt. (a) - süsteem S; (b) - süsteem S′.

vx =
v′

x + u

1 + uv′
x/c2

= u,

vy =
v′

y

√
1 − u2/c2

1 + uv′
x/c2

= c
√

1 − u2/c2,

vz =
v′

z

√
1 − u2/c2

1 + uv′
x/c2

= 0.
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Mõõdetuna S- süsteemist pole kiir enam risti x-teljega (vt joonist 7.4.7). Kui u/c

on ühe lähedal, siis nurk θ kiire liikumise suuna ja x-telje vahel on avalduv valemiga

sin θ = vy/v, kus

v =
√

v2
x + v2

y + v2
z = c

on valguse kiirus mõõdetuna süsteemis S. Seega

sin θ =
vy

v
=
√

1 − u2/c2 = γ−1,

kus γ on Lorentzi tegur. Relativistlike kiiruste jaoks on Lorentzi tegur väga väike ja

kogu energia, mis kiiratakse eespoolsesse poolsfääri süsteemis S′, on kontsentreeritud

kitsasse koonusesse eespoolsesse poolsfääri, mõõdetuna süsteemis S. Seda nimetatakse

esitulede efektiks ja see seletab ka meie energia ”vähendamise” efekti. Nii et kui Lorentzi

tegur on 100, siis gammasähvatusetes koonusesse kiiratud energia võib olla kuni 10000

korda suurem.

Üks probleem siin muidugi on, sest kiiratud energia vib kohata barüonainet oma teel,

mis muidugi pidurdab kiiratud energia levikut.

Esimene aktsepteeritav mudel pikkade-pehmete sähvatuste seletamiseks on - see on

Stan Woosley kollapsari või mõnikord nimetatud ka hüpernoovaks mudel. Neut-

rontähtedes töötab raskusjõule vastu kõdunud neutronite rõhu gradient kuni massi

suuruseni 2.2 M�. Woosley mudel oletab, et sobiva massiga eelkäija täht (nt Wolf-

Rayet täht) kukub kokku, siis tekib kas neutrontäht või must auk koos seda ümbritseva

ainerõngaga. Selle ainerõnga kollimeeriv efekt annab kaks relativistlikku juga, mis mur-

ravad endale teed läbi sissekukkuva aine ja annavad palju gammakiirgust.

Alternatiivina kollapsarile on supranoova mudel. Kui toimub tuumakollapsiga super-

noova, siis mitte kohe ei teki must auk, vaid seal on tegu viivitusega. Kuigi neutrontähe

massi ülemiseks piiriks loetakse 2.2 M� võib see kiirel pöörleva tähe puhul olla kuni 2.9

M�. Supranoova mudel oletabki, et tuumakollapsil tekib suure massiga kiiresti pöörlev

neutrontäht, mis magnetvälja tõttu aeglustab pöörlemist umbes nädalajagu, kuni ta

enam ei suuda raskusjõudu tasakaalustada, toimub kollaps ja tekib must auk. Edasi

järgneb sama protsess, mis kollapsari puhulgi. Selle hüpoteesi hea omadus on see, et

barüonainega põrkumise probleemi ei ole.
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7.5. Kosmilised kiired

Sissejuhatus

Kosmilised kiired (KK) on kosmosest pärinevad energiarikkad osakesed, mis
tabavad Maa atmosfääri. Umbes 90% nendest osakestest on prootonid, umbes 9% on
heeliumi tuumad (alfa-osakesed) ja umbes 1% on elektronid. Termin ”kiir” on sisuliselt
vale, sest kosmilised kiired saabuvad Maale üksikult, mitte pidevate kiirtena.
Osakeste energiavahemik on väga lai, peegeldades nende erinevat päritolu. Need osa-

kesed pärinevad energiarikastest protsessidest Päikesel, aga samuti ka siiani tund-
matutest protsessidest nähtava Universumi kõige kaugematel aladel. Kosmilised kiired
võivad omada energiat kuni 1020 eV, mis on kaugelt suurem kui 1012 või 1013 eV, mida
inimene on suutnud saavutada enda valmistatud kiirendites. Enamasti on kosmiliste
kiirte energia siiski sõltuvalt päritolust mitmeid suurusjärke väiksem.

Ajalugu

Pärast seda, kui Henri Becquerel 1896. aastal radioaktiivsuse avastas, oldi kindlad,

et atmosfäärse õhu ionisatsioon on tingitud Maa pinnas olevate radioaktiivsete aatomite
kiirgusest või siis nende poolt tekitatud radooni isotoopide kiirgusest. Õhu ionisatsiooni
mõõtmisega aastatel 1900 kuni 1910 tehti kindlaks, et maalähedases õhukihis ionisat-
sioon kõrgusega tõepoolest kahanes - vahele jääv õhukiht peabki neelama maa pinnast
lähtuva radioaktiivsuse. Siis aga 1912. aastal viis Victor Hess oma kuulsal õhupallilennul
üles kolm Wulfi elektromeetrit (need mõõdavad ioonide tekke kiirust hermeetiliselt sule-
tud nõus) 5300 m kõrgusele ja näitas, et seal oli ionisatsiooni tase kasvanud neli korda

kõrgemaks kui maapinnal. Hess järeldas, et väga suure läbitungimisvõimega kiirgus
siseneb meie atmosfääri ülevaltpoolt. Aastatel 1913 - 1914 kinnitas Werner Kohlhörster
Hessi tulemusi, mõõtes õhu ionisatsiooni kuni 9 km kõrgusel. Hess sai Nobeli preemia
1936. aastal ”kosmiliste kiirte” avastamise eest.
Kaua aega usuti, et KK on energiarikkad footonid ehk siis gammakiired ja elektronid
tekivad gammakiirte Comptoni hajumisel. Ent laiaulatuslikel katsetel ajavahemikul
1927 kuni 1937 tehti kindlaks, et KK on peamiselt positiivselt laetud osakesed ja
sekundaar- ehk teisene kiirgus koosneb põhiliselt ”pehmest komponendist” ehk elek-

tronidest ja footonitest ning ”kõvast komponendist” ehk suure läbitungimisvõimega
müüonitest.
Müüoni kohta arvati alguses, et see on see ebastabiilne osake, mida ennustas 1935. aastal
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Hideki Yukawa oma tuumajõu teoorias. Eksperimendid näitasid, et müüon laguneb
keskmiselt 2.2 mikrosekundi jooksul elektroniks ja kaheks neutriinoks, ja et müüon ei
interakteeru kuigi tugevasti tuumadega. Seega pole see Yukawa osake. Müsteerium la-
henes 1947. aastal piioni avastamisega, mis leiti kõrge energiaga tuumareaktsioonides.
See osake laguneb müüoniks ja üheks neutriinoks keskmiselt 0.0026 mikrosekundiga.
Seda piion-müüon-elektron lagunemist vaadeldi otseselt osakeste jälgi uurides spetsi-
aalse emulsiooniga fotoplaadil, mida kutsutaksegi tuumaemulsiooniks. Sellised plaadid
eksponeeriti kõrgel mägedes asuvates jaamades. Gottlieb ja Van Allen viisid 1948. aastal
õhupalli juba peaaegu atmosfääri välispiirile ja näitasid, et esmane ehk primaarne KK
koosneb põhiliselt prootonitest vähese hulga heeliumi tuumadega ja väga vähesest hul-
gast raskematest tuumadest.
Bruno Rossi avastas 1934. aastal, et kaks samal horisontaaltasandil teineteisest kaunis
kaugel asunud Geigeri loendajat andsid peaaegu samaaegse lahenduse. Rossi kirjutas:

Joonis 7.5.2. Nii näeb välja kaskaad emulsioonis, kui seda vaadelda mikroskoobis.

”Paistab, et aeg-ajalt tabab loendajaid intensiivne osakeste voog, mis põhjustab
kointsidentsi loendajates isegi siis, kui need asuvad teineteisest küllalt kaugel.” Kahjuks
polnud tal aega asja rohkem uurida. Teadmata midagi Rossi töödest avastas 1937.
aastal sama nähtuse ja uuris seda detailselt Pierre Auger. Ta järeldas, et intensiivne
osakeste kaskaad, mis põhjustab kointsidentsi loendajates tekitatakse kõrge energiaga
esmaste KK poolt, mis reageerivad õhu elementide tuumadega kõrgel atmosfääris, te-
kitades nii teiseste interaktsioonide kaskaadi, mis lõpuks annavad elektronide, footonite
ja müüonite maapinnani jõudva kaskaadi.
Homi Bhabha leidis valemi, mis kirjeldab tõenäosust positronide hajumisest elektroni-
del. See protsess kannab praegu Bhabha hajumise nime. Tema klassikaline töö, mille ta
kirjutas koos W. Heitleriga 1937. aastal, näitas, kuidas esmased KK interakteeruvad at-
mosfääri ülemistes kihtides ja nii põhjustavad osakesi, mida registreeritakse maapinnal.
Bhabha ja Heitler selgitasid KK kaskaadi tekkimist gammakiirte ja elektron-positron
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kaskaadide tekkega. 1938. aastal järeldas Bhabha, et selliste osakeste vaatlus viib Al-

bert Einsteini erirelatiivsusteooria eksperimentaalsele tõestamisele.

Ultra-kõrge energiaga esmase KK osakeste energia ja langemisuundade mõõtmised ”ti-

hedusvalimite” ja ”kiire ajastuse” meetoditel viisid läbi 1954. aastal Rossi KK grupi

liikmed Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis. Eksperimendis kasutati 11 stsintillat-

sioondetektorit, mis olid paigutatud 460 meetrise diameetriga ringile Harvardi Kolledži

observatooriumi Agassiz jaamas. Selle eksperimendiga ja paljude teiste eksperimen-

tidega mujal maailmas saadi teada, et esmaste KK energiaspekter ulatub kaugemale 1020

eVst (kaugemale Greisen-Zatsepin-Kuzmini piirist, millest suurema energiaga KKsid ei

tohiks olla). Hiiglasuur õhukaskaadi eksperiment - Auger projekt - toimib praegu Ar-

gentiina pampas ja seda viib läbi rahvusvaheline füüsikute konsortsium. Selle projekti

eesmärk on uurida kõige kõrgema energiaga esmaste KK omadusi ja saabumissuundi.

Tulemuste kohta arvatakse, et need mõjutavad tugevasti osakeste füüsikat ja

Joonis 7.5.3. Osakeste kaskaadid Maa atmosfääris.

kosmoloogiat.

KK kaskaadides tekib kolme tüüpi neutriinosid, kui kaskaadides tekkinud ebastabiilsed

osakesed lagunevad. Kuna neutriinod interakteeruvad väga nõrgalt ainega, siis nad

lihtsalt läbivad Maa ja väljuvad teisel pool. Väga harva nad siiski interakteeruvad ja

selliseid neutriinosid on avastatud sügaval maa all paiknevates detektorites. Super-

Kamiokande Jaapanis on andnud veenvaid tõendeid neutriinode ostsillatsiooni kohta,
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kus üks neutriino muutub teiseks. Tõendid selle kohta leiti elektron-neutriinode ja

müüon-neutriinode arvulise suhte võrdlemisest, kusjuures see suhe sõltus teepikkusest,

mille need neutriinod olid läbinud Maa sees ja õhus.

KK allikad

Enamik KK pärineb Päikesevälistest allikatest meie Galaktika sees nagu pöörlevad

neutrontähed, supernoovad ja mustad augud. Siiski vihjab KKde suur energia sellele, et

osa neist peab olema pärit ekstragalaktilistest allikates, nn raadiogalaktikad ja kvasarid.

Kohalikud galaktilised magnetväljad lihtsalt pole võimelised selliste energiatega KKsid

kinni pidama. KK kuni energiaga 1014 eV saab seletada lööklainelise kiirendusega su-

pernoova väliskihtides. Kui KKde energia on suurem, siis on nende allikate päritolu

tundmatu, kuigi Pierre Auger’ observatoorium püüab asjasse selgust tuua.

Vaatlused näitavad, et KK energiatega rohkem kui 10 GeV saabuvad Maale isotroopselt

Joonis 7.5.4. Primaarsete kosmiliste kiirte saatus.

(kõikidest suundadest võrdselt). On püstitatud hüpotees, et see pole tingitud mitte

nende allikate ühtlasest jaotusest, vaid galaktiliste magnetväljade mõjust, mis sunnivad

KK liikuma spiraalsetel teedel. Kui see on nii, siis see piirab oluliselt KK kasutamist

positsioonilises astronoomias, kuna siis nad ei kanna mingit infot allikate suuna kohta.

Energiate puhul alla 10 GeV on suunasõltuvus olemas, sest laetud komponent interak-

teerub Maa magnetväljaga.
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7.5.1. Päikese kosmilised kiired

Päikese KK või Päikese energeetilised osakesed (SEP) on kosmilised kiired, mis

pärinevad Päikeselt. Nende keskmine keemiline koostis on sama, mis Päikesel endal.

Selge ja terav piir päikesetuule ja SEP plasma osakeste populatsiooni faasiruumides

puudub.

Nagu öeldud, on termin ”kosmilised kiired” vale põhjustel, millest ühest on juba

juttu olnud ja teine põhjus on see, et sõna ”kosmiline” eeldab nende päritolu mitte

Päikesesüsteemist. Kuid see termin on kõvasti külge jäänud ja seda enam muuta ei

taheta. ”Kiir” jäi külge sellepärast, et nende energiaspekter on pidev, st osakeste voog

funktsioonina nende energiast on pidev, kuna madala energiaga Päikese kosmilised kii-

red sulavad enam-vähem siledalt galaktilistesse KKdesse, kui minna suuremate energiate

poole.

Kuni 60-ndate aastate keskpaigani energiajaotusi keskmistati üle pikkade ajavahemike,

Joonis 7.5.5. Heliosfääri mudel.

mis veelgi ähmastas seda vahet. Hiljem leiti, et Päikese KKd varieeruvad laial-

daselt oma intensiivsuses ja energiaspektris, suurendades intensiivsust pärast sündmusi

Päikesel, näiteks pärast loiteid.

Ka järgneb Päikese kosmiliste kiirte intensiivsuse kasv pärast kõigi teiste allikate

KKde intensiivsuse langust, mida kutsutakse Forbushi kahanemiseks füüsik Scott
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Ellsworth Forbushi järgi. Selline kahanemine on tingitud tugevneva Päikese tuule mag-

netväljast, mis pühib galaktilised KKd eemale Päikest ja Maast. Forbushi kahanemise

keskmine kiirus jälgib Päikese 11-aastast tsüklit, kuid individuaalsed muutused on seo-

tud sündmustega Päikesel.

Lisaks neile erinevustele on veel erinevused nende keemilises koostises - galaktiliste

KKde keemilises koostises on rohkem raskete elementide tuumi nagu kaltsium, raud

ja gallium, aga samuti ka kergete elementide tuumi nagu liitium ja berüllium. Viimane

pärineb KK raskete tuumade fragmenteerumisest põrgete tõttu teel kaugetest allikatest

Päikesesüsteemi.

7.5.2. Galaktilised kosmilised kiired (GKK)

Galaktilised kosmilised kiired on kõrge energiaga laetud osakesed, mis sisenevad

Päikesesüsteemi väljastpoolt. Nad koosnevad põhiliselt prootonitest, elektronidest ja

täielikult ioniseeritud kergete elementide aatomitest.

Joonis 7.5.6. Pierre Auger.

Maa, Päikese ja Galaktika enda magnetväljad kõverdavad galaktiliste kosmiliste

kiirte teid, nii et me ei saa midagi nende saabumissuundade registreerimisest. Kuna
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suur osa GKKdest on äärmiselt suure energiaga, siis peavad nad pärinema väga ener-

giarikastest protsessidest. Arvatakse, et selline kiirendamine toimub supernoovade

lööklainetes. GKKde energiajaotuse suurema energiaga otsas on nende energia nii kõrge,

et see ei saa olla pärit ühestki tänapäeval tuntud füüsikalisest protsessist.

Mõned isotoobid GKKdes on poolestusaegadega, mis on võrreldavad nende tekkimi-

sest möödunud ajaga, seega annavad isotoopide suhted infot selle ajavahemiku kohta.

Vähestel juhtudel on tegu elektronhaarde suhtes ebastabiilsete isotoopidega, kuid kuna

nad on elektronidest paljad, siis pole nad lagunenud oma teel.

Enamik GKKsid pole nii energiarikkad, et läbistada Maa atmosfääri ja Maa magnetväli

sunnib neid liikuma mööda helikaalseid teid pooluste poole. Sellest aspektist on GKKd

samasugused kui Päikesetuule osakesed. Kui GKKd tabavad atmosfääri, siis tekivad

teiseste osakeste võimsad kaskaadid, mis võivad koosneda sellistest eksootilistest osa-

kestest nagu müüonid, ja neid suudame me Maa pinna lähedal avastada.

Väga energiarikkad GKKd suudavad läbistada Maa atmosfääri ja nende helikaalsete tra-

jektooride raadiused on nii suured, et neid pooluste juurde painutada Maa magnetväli

ei suuda.

GKKd on kõige tõsisem barjäär mehitatud interplanetaarsete lendude teel. Elu Maa

pinnal on kaitstud GKKde eest järgmiselt:

1. Maa atmosfäär on esmastele KKdele energiaga alla 1 GeV läbipaistmatu, nii et ainult

teisene kiirgus võib jõuda Maa pinnani. Ka teisene kiirgus nõrgeneb teel Maa pinnani.

Samuti toimub KK osakeste, nagu müüonide, radioaktiivne lagunemine.

2. Planeet ise kaitseb meid, vähendades kahekordselt KK voogu.

3. Välja arvatud kõige energiarikkamad KKd, güratsiooni raadius Maa magnetväljas

on küllalt väike, et sundida neid liikuma mööda jõujooni, pressides neid nii Van Alleni

vööndisse.

4. Päikese magnetväljal on sama efekt, sundides GKKd ekliptika tasandist Päikesesüsteemi

sisemistesse osadesse.

Nendest neljast faktorist mõjuvad kõik peale esimese madalatel orbiitidel tiirlevatele

mehitatud laevadele, nagu seda on Rahvusvaheline Kosmosejaam (ISS) (kuigi selle

meeskond saab enamiku oma doosist Van Alleni vööndi läbimisel). Seega on ainsad

astronaudid, kes iial on saanud olulise kiirgusdoosi GKKdelt need, kes võtsid osa Apollo

programmist. Nad teatasid sellest, et nägid mingeid sähvatusi oma silmamunades, ja

mõned spekuleerivad, et neil võib olla suurem vähirisk. Siiski polnud kõige pikema
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Joonis 7.5.7. Kosmiliste kiirte energiajaotuse graafik.

Apollo lennu kestvus isegi kaht nädalat, mis küllalt efektiivselt vähendab maksi-

maalset ekspositsiooni.

Mitmesuguste materjalidega varjestamine võib olla osaliselt efektiivne GKKde vastu tea-

tud energiavahemikes. Samal ajal võib selline varjestamine olla kahjulik kõrge energiaga

GKKde puhul, sest siis kasvab teiseste kiirte voog. Arvatakse, et alumiiniumseinad ISS

puhul on lõppkokkuvõttes kasulikud. Planeetidevahelisel lennul annab aga alumiinium

kahjuliku netoefekti.
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Joonis 7.5.8. Moskva KKde jaama andmed novembris-detsembris 2007.

Kiirguse kahjuliku mõju vähendamiseks mehitatud planeetidevaheliseks lennuks

mõeldakse välja mitmesuguseid meetodeid. Näiteks võib kosmoselaeva pigem ehitada

vesinikurikkast plastmassist, mitte aga alumiiniumist.

Vedel vesinik, mida nagunii tuleb kütusena kaasa vedada, pakub efektiivset varjestust,

kuna põhjustab suhteliselt vähe teisest kiirgust. Seega võib kütust laevas nii paigutada,

et see oleks varjestaja meeskonna ümber.

Ka vesi on rikas vesinikust ja seda saab samuti kui vedelat vesinikkugi kasutada varjes-

tajana.

Ka elektromagnetilisi välju saab kasutada meeskonna kaitseks, kuid siin ilmneb rida

puudusi:

1. Väli mõjub positiivsetele osakestele ühtmoodi, negatiivsetele aga vastassuunas, nii et

negatiivselt laetud osakeste kaitse tõmbab ligi positiivselt laetud osakesi ja vastupidi;

2. Elektrostaatiliste ja magnetostaatiliste generaatorite käitamiseks on vaja väga palju

energiat, seda aga on nagunii vähe. Ilmselt peab kasutama ülijuhtivaid materjale;

3. Võimalikud väljad kipuvad koondama laetud osakesi kosmoselaeva ühte piirkonda

kokku.

Ükski neist strateegiaist ei anna küllaldast kaitset, kui me kasutame tuntud inseneri-

printsiipe ja peame silmas piiranguid kasulikule koormusele. Osa sellest ebakindlusest

on põhjustatud sellest, et me teame kehvasti GKKde kvantitatiivset mõju inimorganis-

mile.
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7.5.3. Ekstragalaktilised kosmilised kiired (EGKK)

Ekstragalaktilised kosmilised kiired on väga energiarikkad osakesed, mis lendavad
meie Päikesesüsteemi väljastpoolt meie Galaktikat. Nende osakeste energia on suurem
kui 1015 eV.
Erinevalt Päikese kosmilistest kiirtest või galaktilistest kosmilistest kiirtest, on nende
tekkimisest vähe teada. Osaliselt võib seda ajada statistika kaela - neid osakesi on liiga
vähe, sest EGKKde maapinnani jõudev hulk on umbes üks osake ruutmeetrile aastas!
On pakutud välja mitmeid ideid protsesside kohta, mis võiksid anda sellise energiaga
osakesi. Üks selline idee on osakeste kiirendamine elektromagnetilistes protsessides.
Juhuslik edasi-tagasi põrkumine mingi eriti võimsa objekti lööklainetes annaks tõesti
mõnedele osakestele vaadeldud energia. Lõpuks võivad nad saada sellise energia, et ob-
jekt neid enam oma küljes hoida ei jaksa ja nad pääsevad minema.
Niisugused objektid võiksid olla gammakiirte pursked ja aktiivsete galaktikate tuumad.
Tõepoolest, hiljutised vaatlused Pierre Auger’ observatoorimis annavad põhjust arvata,
et esineb korrelatsioon kõige kõrgemate energiatega kosmiliste kiirte (> 1019 eV) saabu-
misssuuna ja lähimate aktiivsete galaktikate positsioonide vahel.
Teadlased vaatlevad ka paljusid teisi võimalusi, nagu põrkuvad galaktikad, akretsioon-
voo lööklained galaktikate parvedes ja veel eksootilisemad protsessid, nagu galaktikate
halodesse takerdunud üliraskete osakeste lagunemisproduktid, või siis topoloogilised de-
fektid.
EGKKde koostis pole eriti teada, kuna neid nii vähe esineb. Arvatakse siiski numbriliste
mudelite alusel, et enamik on kergete aatomite tuumad nagu prootonid.

7.5.4. Ultra-kõrge energiaga kosmilised kiired (UKKK)

Kõrge energia füüsikas on ultra-kõrge energiaga kosmilised kiired subatomaarsed
osakesed, millel on ekstreemselt suur kineetiline energia, mis on kaugelt suurem nende
seisumassist ja teiste tüüpiliste kosmiliste kiirte energiast. Need osakesed on olulised,
sest nende energia on võrdne (ja mõnikord suurem) Greisen-Zatsepin-Kuzmin piiriga.
Üks selline osake sai nimeks ”Oh-my-god” osake (sest Higgsi bosonit nimetatakse ”Ju-
mala osakeseks”). See registreeriti 15. oktoobril 1991 Dugway katsepolügonil Utah’
osariigis (USA), kusjuures energiaks registreeriti umbes 3 × 1020 eV, mis on ligikaudu
võrdne 50 džauliga, või teiste sõnadega, see oli subatomaarne osake makroskoopilise
kineetilise energiaga, mis vastab 140 grammise pesapalli liikumisele kiirusega 27 m/s!
Sellised osakesed on aga väga harvad ja enamasti on KKde energia vahemikus 107 eV
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kuni 1010 eV.

See ”Oh-my-god” osake oli ilmselt prooton, mis liikus pea valguse kiirusega, siis reh-

kenduste kohaselt kiirusega (1 − 5 × 10−24)c. Kui see osake oleks liikunud võidu samal

hetkel startinud footoniga, siis aasta pärast oleks see osake footonist maha jäänud vaid

46 nm! Sellise osakese vaatlus oli astrofüüsikuile tõeline šokk.

Alates esimeset sellisest vaatlusest on Utah’ Ülikooli KKde Kärbsesilma detektoriga

avastatud vähemalt 15 sarnast sündmust. Nii kõrge energiaga osakeste teke oli kaua aas-

taid täielik müsteerium, kuid hiljem korreleerusid need UKKK tulemused ekstragalak-

tiliste supermassiivsete mustade aukude positsioonidega lähimates aktiivsete galaktikate

tuumades. Interaktsioon kosmilise reliktkiirgusega annaks piionid ja see protsess piiraks

kaugust, mida need osakesed suudavad läbida, enne kui kaotavad energia (Greisen-

Zatsepin-Kuzmini piir).

Oma hiiglasliku energia tõttu ei tundnud see osake mingit erilist mõju kosmilistest elek-

tromagnetväljadest ega ka gravitatsiooniväljadest, mistõttu selle trajektoori sai lihtsalt

arvutada. Ent midagi uut ei avastatud sellest rehkendatud suunast.

Novembris 2007 teatas Pierre Auger’ Observatoorium, et nad leidsid korrelatsiooni

kõrge energiaga sündmuste ja lähedaste aktiivsete galaktikate tuumade vahel ja et sel-

liste osakeste arvu kiire kahanemine kõrgetel energiatel on kooskõlas GZK protsessiga.

See kinnitab GZK äralõikamist veelgi, mis teeb ”Oh-my-god” osakeste esinemise veelgi

müstilisemaks.

7.5.5. Anomaalsed kosmilised kiired (AKK)

Anomaalsed kosmilised kiired on kosmilised kiired ootamatult madala energiaga.

Arvatakse, et need on tekkinud piirialas heliosfääri ja interstellaarse keskkonna vahel.

Kui elektriliselt neutraalsed osakesed suudavad siseneda heliotuppe, kuna neid mag-

netväli ei mõjuta, siis hiljem nad ioniseeruvad, neid kiirendab madalaenergilisteks kos-

milisteks kiirteks Päikesetuule lõpuosa lööklaine, mis märgib heliotupe sisemist äärt (he-

liotupp - hiiglaslik tupe kujuline ala, kus Päikese mõju lõpeb ja Päikese pinnalt kiiratud

osakesed põrkuvad tähtedevahelise ainega). Võib olla ka võimalik, et kõrge energiaga

GKKd, mis põrkuvad Päikesetuule lööklainega heliopausi lähedal, aeglustuvad ja neist

moodustuvad anomaalsed kosmilised kiired (heliopaus - pind, kus tähtedevahelise aine

ja Päikesetuule rõhud võrdsustuvad).

Voyager I läbis heliopausi lõpu lööklaine 16. detsembril 2004 vastavalt ajakirjas ”Sci-

ence” ilmunud artiklile. Mõõtmised näitasid osakeste kiirendamist, kuid mitte selliste
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osakeste kiirendamist, millest oleks saanud AKK tüüpi osakesed. Ühe sõnaga, asi pole
veel selge. Ehk annab selgust Voyager II lööklainest läbiminek, mis peaks toimuma kas
2008 või veidi hiljem.

KK koostis

KKd saab jämedalt jagada kahte ossa: esmased ja teisesed ehk primaarsed ja sekun-
daarsed. Need KKd, mis tekivad Päikesesüsteemist väljaspoole olevates allikates on
primaarsed KKd, mis interakteeruvad tähtedevahelise ainega andes sekundaarsed KKd.

Päike paiskab samuti välja madala energiaga KKsid, mida seostatakse Päikese loidetega.
Esmaste KKde täpne koostis sõltub sellest, millises energeetilise spektri osas me neid
vaatleme. Üldiselt siiski on peaaegu 90% neist prootonid, umbes 9% on heeliumi tuumi
(alfa-osakesi) ja umbes 1% on elektronid. Ülejäänud osa koosneb rasketest tuumadest,
mis on tähtede nukleosünteesi lõpp-produktid. Teisesed KKd koosnevad teistest tuu-
madest, mis pole just nukleosünteesi rikkalikud produktid või Suure Paugu produktid,
nagu liitium, berüllium ja boor. Need kerged tuumad ilmnevad KKdes suuremas hulgas

- suhtes 1:100, kui Päikeses, kus see suhe on 10−7 heeliumi hulgast.
See koostise erinevus on tingitud sellest, kuidas sekundaarsed KKd tekivad. Kui esmase
KKde rasketest tuumadest komponendid, nimelt süsiniku ja hapniku tuumad põrkuvad
tähtedevahelise ainega, siis lagunevad nad kergemateks tuumadeks (seda protsessi kut-
sutakse ka KKde spallatsiooniks), nagu liitium, berüllium ja boor.
Leiti, et Li, Be ja B energiaspektrid kahanevad järsemalt kui süsiniku või hapniku
oma, näidates seda, et KK spallatsiooni on vähem kõrgema energiaga tuumadel, ilmselt
seetõttu, et need on kergemini pääsenud galaktika magnetväljast. Spallatsioon vastutab

ka Sc, Ti, V ja Mn tuumade esinemise eest KKdes. Viimased tekivad põrgetel Fe ja Ni
tuumadega interstellaarses aines.
Varem arvati, et KKde voog on olnud ajas kaunis konstantne. Viimasel ajal siiski on
selgunud, et KKde voog on muutunud 1.5 kuni 2 korda tuhandeaastastes perioodides
viimase 40 000 aasta kestel.

KK modulatsioon

KKde voogu moduleerivad kaks protsessi - need on Päikese tuul ja Maa magnetväli.

Päikesetuul on Päikese tekitatud magnetiseeritud plasma liikumine maailmaruumi, mis
aeglustab sissetulevaid osakesi ja mis osaliselt ei lase läbi osakesi energiaga alla umbes
1 GeV. Päikesetuul pole ajas konstantne, kuna Päikese aktiivsus muutub 11-aastase
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tsükliga. Seega KKde modulatsiooni tase muutub autokorrelatsioonis Päikses aktiiv-

susega. Ka Maa magentväli kallutab kõrvale mõningase hulga KKsid, mida kinnitab

fakt, et kosmilise kiirguse intensiivsus muutub laiuse, pikkuse ja asimuudiga. Kosmiliste

kiirte voog muutub ka ida-lääne suunas Maa magnetvälja polarisatsiooni tõttu ja selle

tõttu, et primaarsetes kosmilistes kiirtes domineerivad positiivse laenguga osakesed -

seda nimetatakse ida-lääne efektiks. KKde intensiivsus ekvaatoril on väiksem kui poo-

lustel, kuna Maa magnetväli ei lase teatud energiast väiksema energiaga osakesi liikuda

risti läbi magnetvälja. See on ka põhjus, miks virmalised on pooluste lähedal, kuna

magnetvälja jõujooned kaarduvad seal maapinna poole. Geograafilise pikkuse efekt ilm-

neb seetõttu, et Maa magnetvälja poolused ja geograafilised poolused ei lange kokku.

See modulatsioon, mis kirjeldab KKde intensiivsusi, kui need levivad heliosfääris,

on väga sõltuv energiast ja ruumiosast, ja seda kirjeldab Parkeri levivõrrand he-

liosfääris. Suurtel kaugustel Päikesest - 94 AU - on piirkond, kus Päikesetuul muu-

tub ülehelikiiruselisest alahelikiiruseliseks. Seda piirkonda kutsutakse päikesetuule lõpu

lööklaineks (SWTS). Ala selle lööklaine ja heliopausi vahel (heliosfääri piir) nimetatakse

heliotupeks. See ala on barjääriks KKdele ja see vähendab nende intensiivsust madala-

matel energiatel kuni 90%.

KK avastamine ja interaktsioon Maa atmosfääriga

KKte koosseisus olevad tuumad on võimelised levima kaugele, sest interstellaarne

keskkond on hõre. Aga kui nad jõuavad Maa atmosfääri väliskihtidesse, siis hakkavad

nad tugevasti põrkuma atmosfääri gaaside tuumadega. Need põrked resulteeruvad

kaskaadidega, kus tekivad piionid ja kaaonid, mis on ebastabiilsed osakesed, mis kii-

resti lagunevad müüonideks. Kuna müüonid ei interakteeru nii tugevasti tuumadega,

ja arvestades ka aja dilatsiooni relativistlike kiiruste tõttu, siis paljud müüonid jõuavad

maapinnani. Nad on ioniseeriva toimega ja seetõttu saab neid kergesti avastada osakeste

detektoritega, nagu mullikambrid või stsintillatsioonloendajad. Kui palju müüone avas-

tatakse erinevail kaugustel olevate detektoritega, siis peavad nad olema pärit samast

kaskaadist.
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Joonis 7.5.9. Auger observatooriumi ühe vastuvõtja sisemus.

Kui KKte tuum põrkub atmosfääri elemendi tuumaga, siis tekkivate osakeste arv

võib olla miljardites, sõltuvalt tuuma algenergiast. Kõik tekkinud osakesed liiguvad

koonuses, mille avanurk ei ületa üht kaarekraadi. Tüüpilised tekkinud osakesed on

laetud mesonid - kaaonid ja piionid, seejuures üks tavalisemaid reaktsioone on

p + O16 → n + π

KKd on samuti vastutavad Maa atmosfääri komponentide ebastabiilsete isotoopide pi-

deva tekke eest, nagu seda on süsinik-14. Vastav reaktsioon on:

n + N14 → p + C14

KKd on hoidnud C-14 taseme ühtlase (umbes 70 tonni) vähemalt viimase 100 000 aasta

jooksul. Seda tähelepanuväärset fakti kasutab ära raadiosüsiniku meetod sündmuste

dateerimiseks arheoloogias.

Viimasel ajal on hakatud arvama, et kosmilised kiired mõjutavad Maakera kliimat selle

kaudu, et ioniseerivad õhu molekule ja aatomeid, mis siis osutuvad kondensatsiooni-

tsentriteks veeaurule. Tekivad pilved, mille mõju kliimale on ilmselge.

193



Uuringud ja eksperimendid

Teadlased on püstitanud mitmeid KKde uurimisprojekte. Neist võib-olla tähtsamad
on:
a. CHICOS, mis on suurim KKde observatooriumide programmidest. Kuulub Caltechi
Kelloggi laboratooriumile ja mõeldud ultra-kõrge energiaga KKde avastamiseks, kusju-
ures vastuvõtjad paiknevad LA maakonna keskkoolide maa-alal, olles seega ka noorte
kasvatamise oluline osa.
b. PAMELA. Lasti üles 15.06.2006 Vene kanderaketiga. Hakkab mõõtma väga erineva
energiaga - 50 MeVst kuni sadade GeVni - KKde spektreid. Aitab selgust luua Univer-
sumi kõige energiarikkamate protsessides.
c. Alpha Magnetic Spectrometer, mis on osakeste füüsika eksperiment, mida tahetakse
üles panna Rahvusvahelisse Kosmosejaama, et uurida ebatavalist ainet kosmoses, kasu-
tades KKsid. Spektromeetrit pannakse kokku Genfis ja see viiakse Cape Kennedysse
2009. aasta lõpul.

d. MARIACHI, akronüüm sõnadest Mixed Apparatus for Radar Investigation of
Cosmic-rays of High Ionization. See on aparaat ultra-kõrge energiaga KKde avas-
tamiseks. Sellega tahetakse ka neutriino voogusid mõõta. Stsintillatsioondetektorid
on maapinnal ja neid hooldavad keskkoolide õpilased ja õpetajad.
e. Pierre Auger Observatory on rahvusvaheline KKde uurimisprojekt, mille abil
tahetakse avastada ”Oh-my-god” osakesi. Observatoorium koosneb kahest osast:
lõunapoolsest ja põhjapoolsest. Lõunapoolne juba osaliselt töötab ja kogub andmeid,
olles suurim ultra-kõrge energiaga KKde detektor 2003. aastal. See asubn Argentiinas,
Pampa Amarillas. Mendoza provintsis Malargüe linna lähedal.
Põhjapoolne osa asub Kagu-Colorados ja seda hooldab Lamari kogukonna kolledž.
Lõpuks peab kummaski asukohas olema 1600 veepaaki Tšerenkovi kiirguse avastamiseks,
mis paiknevad 3000 km2-l.
Pierre Auger Observatoorium on unikaalne selles mõttes, et see on esimene eksperiment,
mis kombineerib nii maapinnal paiknevad detektorid kui ka flurestsents-detektorid, mis
registreerivad KKde kaskaade kõrgel atmosfääris.
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8. TÄHTEDE KÕDUNUD JÄÄNUSED

8.1. Siirius B avastamine

1838. aastal kasutas Friedrich Wilhelm Bessel Königsbergis tähtede parallaksi meetodit

tähe 61 Cygni kauguse määramiseks. Kui ta oli sellega enam-vähem edukalt toime tulnud,

läks ta teise, oma arvates läheda tähe kallale, nimelt võttis ta ette Siiriuse ehk α CMi. Selle

tähe parallaks on 0.377”, mis vastab kaugusele 2.65 pc ehk 8.65 valgusaastat. Siirius on

hele täht ka absoluutselt, kuid oma heleduse Eestimaa talvetaevas võlgneb ta ennekõike oma

suhteliselt väikesele kaugusele meist. Kui Bessel mõõtis tähe liikumist, siis avastas ta, et see

pole mitte sirgjooneline, vaid võnkuv. Pärast 10 aastat kestnud vaatlusi järeldas Bessel, et

Siirius peab kuuluma kaksiksüsteemi. Orbiitide detailid (joonis 8.1.1) näitasid, et kaksikute

massid on vastavalt 2.3 M� ja 1.0 M�.

�� � � � �� �� ��
��

�

�

�

��

�������� ����

��
��

��
��

 �
��

�

���� ��
 ����������

����

����

Joonis 8.1.1. Siirius A ja Siirius B orbiidid. ”x” on masskese.

Kuigi ta polnud võimeline Siiriuse kaaslast teleskoobis nägema, järeldas ta, et kaaslase

orbitaalperiood on umbes 50 aastat (praegune väärtus on 49.9 aastat!) ja ennustas ette ka

selle positsiooni. Nii hakati otsima ”Koeratähe” juurde kuuluvat ”Kutsikat”.

Besseli-aegsed teleskoobid polnud võimelised leidma ”Kutsikat” nii lähedal peatähele ja

pärast Besseli surma 1846.aastal vaatlejate entusiasm rauges. Ja alles 1862. aastal leidis
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kuulsa Ameerika läätsemeistri Alvan Clarki poeg Alvan Graham Clark oma isa uue 18-tollise

refraktoriga Siiriuse kaaslase - Siirius B - täpselt seal, kus ta pidi Besseli järgi olema. Siirius

A on oma kaaslasest 1000 korda heledam. Nende orbiitide vaatlustest on selgunud, et Siirius

A mass on umbes 2.3 M� ja Siirius B mass 1.053 ± 0.028 M�.

Clark avastas Siirius B kõige paremal ajal, siis kui komponendid olid teineteisest kõige kauge-

mal, umbes 10”. Nende heleduste suur erinevus - 23.5 L� ja 0.03 L� - teeb nende eristamise

teistel aegadel väga raskeks. Järgmise apoastroni ajal suutsid astronoomid juba tähtede pin-

natemperatuuri mõõta. Suur oli jahmatus, kui külma ja punase tähe asemel leidis Walter

Adams 1915.a. Mt Wilsoni observatooriumis, et otse vastupidi, Siirius B on kuum, sinakas-

valge täht, mille temperatuur praegustel andmetel on 27 000 K, kusjuures Siirius A tempe-

ratuur on vaid 9910 K!

Stefan-Boltzmanni seaduse kohaselt Siirius B raadius tuli ainult 5.5 × 108 cm ≈ 0.008 R�!

Nii et Siirius B mass pidi mahtuma Maast väiksemasse ruumalasse, seega Maa peal kaaluks

teelusikatäis selle ainet 16 tonni ja Siirius B-l endal veel 470 000 korda rohkem. See kohutav

raskusjõud ilmutab ennast ka Siirius B spektris - seal on lisaks pidevale spektrile näha vaid

hiiglalaiad vesiniku neeldumisjooned.

Astronoomid ei uskunud Siirius B leide ja nimetasid neid absurdseteks. Kuid tegelikkus

sundis tõele näkku vaatama. Järelikult areneb teadus kõige kiiremini siis, kui kohtub eran-

ditega teooriatest.

8.2. Valged kääbused

Ilmselt pole Siirius B tavaline täht, vaid valge kääbus, millel on umbkaudu Päikese

mass ja Maa diameeter. Arvatakse, et neid on umbes 25% tähtede koguhulgast, kuid nende

väikese heleduse tõttu teame me neid vaid 10 pc raadiuse suuruses sfääris.

HR-diagrammil võtavad nad enda alla kitsa lõigu vasakus alumises nurgas, kusjuures see lõik

on enam-vähem paralleelne peajadaga.
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Joonis 8.1.2. Peajada.

(http://observe.arc.nasa.gov/nasa/space/stellardeath/stellardeath 1ai.html)

Kuigi valgeid kääbusi kutsutakse valgeteks, pole see õige, sest neid on erineva värvusega,

pinnatemperatuuri varieerudes 5000 K kuni 80 000 K. Nende spektritüüp D on mitme ala-

jaotusega:

DA valged kääbused, (78%), neil on vaid rõhust laienenud vesiniku neeldumisjooned spek-

tris;

DB valged kääbused (8%), neil pole vesiniku jooni üldse, vaid heeliumi neeldumisjooned;

DC valged kääbused (14%), neil pole mingeid spektrijooni, vaid ainult pidev spekter.

On huvitav hinnata füüsikalisi tingimusi Siirius B tsentris. Rõhk oleks siis

Pc ≈ 2
3
πGρ2R2

wd ≈ 3.8 × 1023 dyne cm−2, (8.1.1)

seega 1.5 miljonit korda suurem kui Päikesel (kuna ma ei oska matemaatilises moodis täpiga

tähti kirjutada, on siin inglisepärane rõhuühik).
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Temperatuurihinnangu saame kiirguslikust temperatuurigradiendist

dT

dr
= − 3

4ac

κρ

T 3

Lr

4πr2
. (8.1.2)

Pidades silmas, et elektroonsel hajumisel κ = 0.2 cm2 g−1, saame

Tc ≈ 7.6 × 107 K,

seega siis mitukümmend miljonit kraadi.

Need hinnangud viivad hämmastavatele järeldustele. Kuigi vesinik moodustab umbes

70% universumi vaadeldavast massist, teda ei saa olla kuigi palju valge kääbuse (WD) pinna

all. Vastasel korral leiaksime tuumareaktsioonide temperatuurse ja tihedusliku sõltuvuse

kaudu, et WD heledus peaks olema mitu suurusjärku suurem kui ta tegelikult on. Sama-

sugune arutlus viib järelduseni, et tuumareaktsioonid ei ole WD heleduse põhjuseks ja et

nende seesmuses peavad olema osakesed, mis pole võimelised andma tuumareaktsioone nen-

des tingimustes.

Nagu eelmises peatükis kirjeldati, peavad WD tekkima madala ja keskmise massiga

tähtede tuumades (algmassidega alla 8 või 9 M�), kui nad on lõpetamas oma elu asümptootsel

hiidude jadal HR-diagrammil. Kuna mistahes täht heeliumist tuuma massiga umbes pool M�
peab andma tuumareaktsioone, siis enamus WD koosnevad põhiliselt täielikult ioniseeritud

süsiniku ja hapniku tuumadest. Kui vananev hiid viskab ära pealmised kihid planetaaarse

uduna, siis paljastub tuum WD eelkäijana.

Erakordselt tugev gravitatsiooniline mõju tõmbab raskemad tuumad sügavamatesse kih-

tidesse ja jätab vesiniku DA tähtedes pinna lähedale õhukese kihina, mis omakorda katab

heeliumi kihti süsinik-hapniktuuma peal. Sellise stratifikatsiooni moodustumiseks läheb vaid

sada aastat. Mitte DA-tähtede moodustumine pole veel selge. Võib arvata, et suur tem-

peratuurigradient põhjustab konvektsiooni, mis võib WD viia ühest klassifikatsioonirühmast

teise.

WDd pinnatemperatuuriga Tc ≈ 12000 K on HR-diagrammi ebastabiilses osas ja nad

pulsseeruvad tüüpiliselt 100 ja 1000 sekundiste perioodide vahemikus. Need ZZ Ceti muut-

likud on DA kääbused ehk DAV tähed. Tegu on g-moodidega, mis põhjustavad horisontaal-

seid nihkumisi, mistõttu tähe raadius ei muutu. Kuna enamus tähti lõpetab WDdena, siis

peab neid muutlikke palju olema, kuid siiani on neid avastatud 30 ümber. Selliste muut-

like mudeleid on teinud USA astronoom Don Winget. Nad leidsid, et võnkumisi põhjustab

vesiniku osalise ionisatsiooni tsoon. Nende ennustus, et ka heeliumi osalise ionisatsiooni tsoon

võib anda võnkumisi, osutus tõeks. Vähem kui aasta pärast avastati DBV täht. Nendel

tähtedel on samaaegselt kuni 125 perioodi.

198



8.3. Kõdunud aine füüsika

Mis siis hoiab WDd üleval raskusjõu kiuste? On kerge näidata, et nii gaasi kui kiirguse

rõhk seda ei suuda. Vastuse andis inglise füüsik R.H. Fowler 1926.a., kes rakendas W. Pauli

printsiipi elektronidele WDs. Tulemusena selgus, et kõdunud elektronide rõhk on see, mis

neid tähti üleval hoiab. Igas süsteemis, kas vesiniku aatomis, mikrolaineahjus või gaasi täis

purgis on energiaolekud kvantiseeritud ja kirjeldatavad kvantarvudega. Kui selles purgis

olev gaas koosneb fermi osakestes ehk fermionidest, siis kehtib nende kohta Wolfgang Pauli

keeluprintsiip - kaks fermioni ei saa olla samal energiatasemel ehk teisiti - kahel fermionil ei

saa olla sama komplekt kvantarve.
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Joonis 8.1.3. Energiaolekute osa, mis on fermionide poolt hõivatud.

Igapäeva elus on tavaliselt üks 107 kvantseisundist hõivatud gaasiosakese poolt ja Pauli

printsiibi poolt pandud piirangud pole üldse tähtsad. Kui aga süsteemi temperatuur langeb,

siis aina rohkem osakesi on sunnitud laskuma madalamale energiatasemele. Kui tegu on

fermionidega, siis kõik gaasiosakesed ei saa põhitasemel olla, sest Pauli printsiip keelab selle

ära. Seega on fermionid sunnitud järk-järgult asustama kõrgemaid tasemeid. Isegi kui T → 0,

siis fermionide energiline liikumine põhjustab gaasirõhku. Nulltemperatuuril on kõik madala-

mad energiaseisundid hõivatud ja kõrgematest mitte ükski - sellist gaasi nimetatakse täielikult

kõdunud gaasiks. Jooniselt (8.1.3) on näha, et temperatuuril T = 0 K jagab teatud nivoo

hõivatud ja hõivamata olekud. See energia kannab Fermi energia nime

εF =
h̄2

2m
(3π2n)2/3, (8.3.1)
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kus m on fermioni mass ja n on fermionide arv ühikruumalas. Keskmine energia fermioni
kohta nulltemperatuuril on 3/5εF .

Mistahes teisel nullist erineval temperatuuril mõned seisundid väiksema energiaga kui
εF saavad vabaks, kuna soojusenergia tõttu mõned osakesed lähevad kõrgematele tasemetele.
Kuigi kõdumine pole kunagi täielik, kui T > 0 K, siis täieliku kõdumise lähendus on sageli
küllalt hea valge kääbuse sisemuses olevatele tingimustele. Kõik peale kõige energeetilise-
mate osakeste on väiksema kui Fermi energiaga. Et aru saada, kuidas kõdumise aste sõltub
temperatuurist ja tihedusest valges kääbuses, avaldame Fermi energia elektrongaasi tiheduse
kaudu. Täieliku ionisatsiooni korral elektronide arvtihedus on

ne =
Z

A

ρ

mH
, (8.3.2)

kus Z ja A on vastavalt prootonite ja nuklonite arv valge kääbuse aine tuumades, ja mH on
vesiniku aatomi mass. Siis Fermi energia on võrdeline tiheduse 2/3 astmega

εF =
h̄2

2me

[
3π2

(
Z

A

)
ρ

mH

]2/3

. (8.3.3)

Võrdleme nüüd seda elektroni keskmise soojusenergiaga 3/2kT . Jämedalt rääkides pole
keskmine elektron võimeline hõivama asustamata seisundit kui 3/2kT < εF . Seega kõdunud
gaasi jaoks

3
2
kT <

h̄2

2me

[
3π2

(
Z

A

)
ρ

mH

]2/3

, (8.3.4)

või
T

ρ2/3
<

h̄2

2me

[
3π2

(
Z

A

)
ρ

mH

]2/3

= 1.3 × 105 K cm2 g−2/3, (8.3.5)

kui Z/A = 0.5. Defineerides

D ≡ 1.3 × 105 K cm2 g−2/3, (8.3.6)

siis kõdumise tingimus on
T

ρ2/3
< D. (8.3.7)

Mida väiksem on suurus T/ρ2/3, seda tugevam on kõdumine. Näiteks Päikesel on see suurus
5.3×105, seega suurem kui D ja vastavalt kõdumine Päikesel ei mängi olulist rolli, andes võib
olla mõne protsendi kogurõhust. Siirius B jaoks on see suurus aga 3.6×103 � 1.3×105 = D,
nii et täielik kõdumine on Siirius B puhul hea lähendus.

Ühendame nüüd kõdunud elektronide rõhku kombineerides kaks kvantmehaanika põhiideed:

1. Pauli keeluprintsiibi,
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2. Heisenbergi määramatuse printsiibi.
Teeme ebarealistliku oletuse, et kõik elektronid omavad sama momenti p, siis rõhu integraal

P =
1
3

∫ ∞

0

nppvdv (8.3.8)

muutub valemiks
P ≈ 1

3
nepv, (8.3.9)

kus ne on lokaalne elektronide arvtihedus.
Täielikult kõdunud gaasis on elektronid pakitud nii tihedalt kui võimalik, nii et nendevaheline
kaugus on umbes n

−1/3
e . Aga Pauli printsiibi rahuldamiseks peavad nad oma identiteedi eri-

nevate osakestena säilitama. Kirjutades , et Δx ≈ n
−1/3
e kasutame Heisenbergi määramatuse

printsiipi elektroni momendi hindamiseks

p ≈ Δp ≈ h̄

Δx
≈ h̄n1/3

e . (8.3.10)

Kasutades valemit (8.3.2) elektronide arvtiheduseks täieliku ionisatsiooni puhul, saame

p ≈ h̄

[
Z

A

ρ

mH

]1/3

. (8.3.11)

Mitterelativistlike elektronide jaoks
v =

p

me
(8.3.12)

ja seega

v ≈ h̄

me
n1/3

e (8.3.13)

ning

v ≈ h̄

me

[
Z

A

ρ

mH

]1/3

. (8.3.14)

Asendades valemi (8.3.2) valemisse (8.3.10) ja valemi (8.3.14) valemisse (8.3.9), saame

P ≈ 1
3

h̄2

me

[
Z

A

ρ

mH

]5/3

. (8.3.15)

See on umbes viis korda väiksem kui täpne avaldis P jaoks

P =
(3π2)2/3

5
h̄2

me

[
Z

A

ρ

mH

]5/3

(8.3.16)

täielikult kõdunud mitterelativistliku elektrongaasi jaoks.

Kasutades avaldist Z = 0.5 süsinik-hapnik WD jaoks valem (8.3.16) annab, et WDd
nagu Siirius B toetada suutva kõdunud elektrongaasi rõhk on umbes 1.9 × 1023 düüni ruut-
sentimeetrile. Meie valemiga saadud tulemus erineb sellest paar korda.
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Seega kõdunud elektronide rõhk vastutab hüdrostaatilise tasakaalu eest valgetes

kääbustes.

8.4. Chandrasekhari piir

Leiame seose WD raadiuse ja massi vahel, võrdsustades hinnangu tsentraalrõhule (8.1.1)

ja kõdunud elektrongaasi rõhu valemist (8.3.16),

2
3
πGρ2R2

wd =
(3π2)2/3

5
h̄2

me

[
Z

A

ρ

mH

]5/3

. (8.4.1)

Kasutades tiheduse valemit ρ = Mwd/(4/3)πR3
wd (me oletame, et tegu on homogeense

tähega), saame

Rwd =
(18π2)2/3

10
h̄2

GmeM
1/3
wd

[
Z

A

1
mH

]5/3

. (8.4.2)

See on jäme hinnang, kuid sellest hoolimata õige umbes teguri kaks täpsusega.

Valem (8.4.2) ütleb meile, et

MwdR
3
wd = const ehk MwdVwd = const. (8.4.3)

Seega mida massiivsem on WD, seda väiksem on tema raadius. Elektronid peavad olema

tihedamalt koos, et tekitada suurem rõhk massiivsema tähe tasakaalus hoidmiseks. Nii et

mass-ruumala seosest järgneb koguni, et

ρ ∼ M2
wd. (8.4.4)

Vastavalt seosele (8.4.3) peaks aina suurema ainehulga kuhjamine lõpuks viima tähe kadu-

miseni. Kuid nii see muidugi pole, sest kui tihedus ületab suuruse umbes 106 g cm−3, siis

peaksid elektronid hakkama liikuma suurema kui valguse kiirusega! Kuna elektronid liiguvad

muidugi väiksema kiirusega kui c, siis nad avaldavad ka väiksemat rõhku. Seega massiivne

WD on tegelikult väiksem kui seos (8.4.3) ütleb, nii et nulline ruumala ilmneb lõpliku massi

korral.

Järelikult valgete kääbuste massil on piir.

Sellise hämmastava tulemuseni jõudis Nobelistist astrofüüsik S. Chandrasekhar 1931.aastal,

kui ta sõitis Indiast laevaga Inglismaale õppima. Niisugust tulemust ei uskunud suur Edding-

ton pikka aega ning selle tulemusena sai Chandrasekharist kuulus USA astrofüüsik, mitte

kuulus Inglismaa astrofüüsik.

Kui WD tihedus on väiksem kui 106 g cm−3, siis WD on stabiilne, st väike häiritus ei vii
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tähte tasakaalust välja. Kuid ekstreemsel relativistlikul juhul me peame elektroni kiiruseks
võtma c valemis (8.3.13). Tulemuseks on

P =
(3π2)1/3

4
h̄c

[
Z

A

ρ

mH

]4/3

(8.4.5)

Sellisel juhul on täht dünaamiliselt ebastabiilne, st väikseimgi kõrvalekalle tasakaalust viib
tähe kollapsini. Kui vananeva ülihiiu mass läheneb Chandrasekhari piirile, siis toimub
kõdunud tuuma kollaps ja tekib II tüüpi supernoova.

WD maksimaalse massi saame, kui võrdsustame rõhkude valemid (8.2.1) ja (8.4.5),
millest saame

MCh ≈ 3
√

2π

8

(
h̄c

G

)3/2 [
Z

A

1
mH

]2
= 8.7 × 1032 g = 0.44 M�. (8.4.6)

Siin oleme võtnud Z/A = 0.5. Valem (8.4.6) on hämmastav, sisaldades kolme konstanti h̄,
c ja G, mis seovad kvantfüüsika, relatiivsusteooria ja gravitatsiooni. Tegelikult leiame täpse
tuletuskäigu kaudu, et

MCh = 1.44 M�, (8.4.7)

mida nimetatakse Chandrasekhari piiriks.
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Joonis 8.4.1. Valgete kääbuste massid kohal T = 0 K.

Pole avastatud ühtki valget kääbust Chandrasekhari piirist suurema massiga!
On väga tähtis rõhutada, et kõdunud elektrongaasi rõhu valemid (8.3.16) ja (8.4.5) ei
sisalda temperatuuri, seega rõhk sel juhul temperatuurist ei sõltu. Nii et tähe soojuslikud
parameetrid on lahti haagitud tähe mehaanilistest parameetritest.
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Me oleme käesolevas kursuses juba kohanud niisuguse nähtuse mõju madala massi ja
kõdunud heeliumi tuumaga tähtedele. Kui tuumas algab heeliumi põlemine, siis sellega kaas-
nevat rõhu kasvu ei järgne, mis paisutaks tähte ja piiraks temperatuuri kasvu. Aga kuna
seda ei piirata, siis järgneb tormiline tuumaenergia vabanemine - heeliumi välgatus - mis
kestab niikaua, kuni temperatuuri kasv kaotab kõdumise tuumas, ja täht hakkab paisuma.
Teisest küljest võib tähe mass olla nii väike, et tuuma temperatuur ei tõuse iialgi heeliumi
süttimiseks vajaliku temperatuurini ja sellest tähest saab heeliumist valge kääbus.

8.5. Valgete kääbuste jahtumine

Enamus tähti lõpetavad oma elu valgete kääbustena. Nende seesmuses ei toimu enam
tuumareaktsioone ja nad lihtsalt jahtuvad aeglaselt peaaegu konstantse raadiuse juures. Ast-
ronoome on ammu huvitanud, kuidas see jahtumine ikka käib ja nad on uurinud WDde
temperatuuride statistikat.

Esiteks peame me kindlaks tegema, kuidas soojusenergia seest väljapoole levib. Tavalises
tähes liiguvad footonid palju kaugemale kui aatomid seda suudavad, enne kui põrkuvad ja
kaotavad energiat. Nii on tavalises tähes footonid kaugelt efektiivsemad energiakandjad kui
aatomid. Valges kääbuses aga võivad kõdunud elektronid liikuda palju vabamalt enne kui
põrgetel oma energia kaotavad, sest alumised energiatasemed on juba hõivatud. Seega tuleb
arvata, et valgetes kääbustes toimub põhiline levi juhtivuse kaudu. Juhtivus on nii efek-
tiivne, et WD seesmus on peaaegu isotermiline ning temperatuur langeb vaid mittekõdunud
väliskihtides.
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Joonis 8.5.1. Temperatuur ja kõdumise aste valgete kääbuste sees.

See aga tähendab, et jahtumisel WD spekter võib oluliselt muutuda.
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Kui valge kääbuse heledus on Lwd ja mass Mwd, siis rõhk väliskihtides temperatuuri
funktsioonina avaldub järgmiselt

P =
(

4
17

16πac

3
GMwd

Lwd

k

κ0μmH

)1/2

T 17/4, (8.5.1)

kus κ0 on Kramersi seotud-vaba läbipaistmatus

κ0 = 4.34 × 1025Z(1 + X) cm2 g−1. (8.5.2)

Ideaalse gaasi seadust kasutades asendame rõhu, et saada seost tiheduse ja temperatuuri
vahel

ρ =
(

4
17

16πac

3
GMwd

Lwd

μmH

κ0k

)1/2

T 13/4. (8.5.3)

Üleminek seesmuse kõdunud ainelt väliskihi mittekõdunule toimub nii, et me võrdsustame
valemi (8.5.4) mõlemad pooled. Saadud tulemust kasutame tiheduse asendamiseks valemis
(8.5.3), saame

Lwd =
4D3

17
16πac

3
GmH

κ0k
μMwdT

7/2
c = CT 7/2

c , (8.5.5)

kus
C ≡ 4D3

17
16πac

3
GmH

κ0k
μMwd = 7.3 × 105

(
Mwd

M�

)
μ

Z(1 + X)
(8.5.6)

cgs ühikutes. Paneme tähele, et heledus on võrdeline temperatuuri 7/2 astmega, mitte ast-
mega 4 nagu tavalises tähes see käib Stefan-Boltzmanni seaduse kohaselt. Seega WD pind
jahtub aeglasemalt kui tema isotermiline seesmus, kui tähe energia kiirgub kosmosesse.

WD soojusenergia sisaldub põhiliselt tuumade kineetilises energias. Kõdunud elektronid
ei saa siin kaasa rääkida, sest nad ei saa energiat ära anda alumiste energiatasemete täitumuse
tõttu. Nuklonite koguarv on WD mass jagatud nukloni massiga AmH . Kuna tuuma keskmine
soojusenergia on 3/2kT , siis tähe soojusenergia on

U =
Mwd

AmH

3
2
kTc. (8.5.7)

Kui me kasutame suurusi Tc = 2.8 × 107 K ja A = 12 (süsiniku jaoks), siis saame umbes
6.0 × 1047 ergi. Jäme hinnang jahtumisaja kohta on siis

τcool =
U

Lwd
=

3
2

Mwdk

AmHCT
5/2
c

, (8.5.8)

mis on umbes 170 miljonit aastat. See on alla hinnatud, sest jahtumisaeg kasvab WD tsentri
temperatuuri kahanemisega. Detailsem arvutus näitab, et WD praktiliselt veedab enamuse
oma elust jahtudes.
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Siseenergia tühjenemine annab meile heleduse, seega valemid (8.5.5) ja (8.5.7) annavad

−dU

dt
= Lwd (8.5.9)

või
− d

dt

(
Mwd

AmH

3
2
kTc

)
= CT 7/2

c . (8.5.10)

Kui seesmuse algtemperatuur Tc = T0 kui t = 0, siis seda avaldist saab integreerida

Tc(t) = T0

(
1 +

5
3

AmHCT
5/2
0

Mwdk
t

)−2/5

= T0

(
1 +

5
2

t

τ0

)−2/5

, (8.5.11)

kus τ0 on jahtumise ajaskaala algtemperatuuri T0 puhul. Asendades selle valemisse (8.5.5)
näeme, et WD heledus kahaneb järsult oma algväärtusest Lwd = CT

7/2
0 ja seejärel tuhmub

palju aeglasemalt

Lwd = L0

(
1 +

5
3

AmHC2/7L
5/7
0

Mwdk
t

)−7/5

= L0

(
1 +

5
2

t

τ0

)−7/5

. (8.5.12)

Vesiniku ja heeliumi õhuke kiht tuuma peal aeglustab WD jahtumist umbes 15% võrra.
Kui WD jahtub, siis hakkab ta kristalliseeruma tuumast peale ja kristallvõre seisab koos
tuumade tõukejõudude tõttu, nimelt nii nende energia minimeerub. Kui tuumad läbivad
faasisiirde, siis vabaneb latentne soojus (umbes kT tuuma kohta, aeglustades jahtumist
mingil määral. Hiljem, kui WD temperatuur jätkab kahanemist, siis hakkab kristallvõre
tegelikult kiirendama jahtumist, kuna koherentselt võnkuv võre soodustab energiakadu. Nii-
siis on enamiku tähtede saatus olla iseenese lõplikuks monumendiks külma, Maakera suuruse
kristalse süsiniku ja hapniku kerana kusagil Universumis.
Kuigi WDde pinnatemperatuure on raske mõõta, on siiski võimalik jälgida pulseeruva WD
jahtumist. Kui täht jahtub, siis tema võnkeperiood muutub aeglaselt ligikaudse seaduse

dΠ
dt

∼ T−1 (8.5.13)

järgi. Eriti täpsed mõõtmised kiiresti jahtuval DOV tähel andsid tulemuseks

Π/ | dΠ/dt |= 1.4 × 106 aastat, (8.5.14)

mis on suurepärases kooskõlas teooriaga.
Huvi WDde jahtumise vastu on seotud asjaoluga, et astronoomid tahavad selle kaudu jõuda
jälile tähtede moodustumise protsessile meie Galaktikas. Asi on selles, et WDde jaotuses
heleduse järgi on järsk langus kohal log Lwd/L� < −4.5. See aga on vastuolus arvamusega,
et tähed on moodustunud meie Galaktikas kogu aeg. See langus seletuks siis, kui WDd
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moodustusid ja hakkasid jahtuma 9.0 ± 1.8 miljardit aastat tagasi. Lisades sellele juurde

aja, mille tähed veetsid enne WDks saamist, saame tähtede moodustumise alguseks meie

Galaktikas 9.3 ± 2.0 miljardit aastat. See aeg on umbes 6 miljardit aastat lühem kui Galaktika

kerasparvede vanus, mis moodustusid varasemal etapil, ja ühtlasi on see vastuolus Galaktika

ketta vanusega, mis on määratud teiste meetoditega. Nii et valgete kääbustega tasub igatahes

tegelda.

8.6. Neutrontähed

Kaks aastat pärast seda, kui James Chadwick avastas neutroni 1932. aastal, Saksa ast-

ronoom Walter Baade ja Šveitsi astronoom Fritz Zwicky pakkusid välja neutrontähtede

idee. Need kaks meest, kes muide võtsid kasutusele ka supernoova mõiste, väitsid, et

supernoovad on ülemineku staadium tavalistelt tähtedelt neutrontähtedele (HS), mis oma

lõppetappidel koosnevad tihedasti pakitud neutronitest.

See oli hiilgav ennustus!

Tõepoolest NSd tekivad kui vananevate ülihiidude kõdunud tuumad lähenevad Chand-

rasekhari piirile ja kollabeeruvad. Edasi vaatleme NSde massina ümardatud Chandrasekhari

piiri - 1.4 M�. Sellises NSs on siis 1057 neutronit, seega täht on nagu hiiglaslik aatomituum

massiarvuga A ≈ 1057, mida hoiab koos raskusjõud ja mida toetab kõdunud neutronite rõhk.

NS raadiuseks saame

Rns ≈ (18π)2/3

10
h̄2

GM1/3

(
1

mH

)8/3

. (8.6.1)

Kui Mns = 1.4 M�, siis saame NS raadiuseks 4.4× 105 cm. Tegelikult on see hinnang umbes

kolm korda väiksem kui täpne väärtus. Nii et 1.4 Päikese massiga NS läbimõõt on 10 ja 15

km vahel.

Selle uskumatult kompaktse tähe tihedus on keskmiselt 6.65× 1014 g cm−3, mis on 2.89

korda suurem kui aatomituuma keskmine tihedus. Teatud mõttes peavad neutronid sellises

tähes teineteist lausa puudutama. NS tihedust kirjeldades võime öelda, et kõik maakera

inimesed mahuksid 1 cm küljepikkusega kuupi. Või nagu ütles astronoom Frank Shu, et see

näitab, kui palju inimkonnast on tühi koht!

Raskuskiirendus tavalise NS pinnal on 190 miljardit korda tugevam kui Maal. Kui me pil-

laksime midagi maha 1 m kõrguselt NS pinnast, siis selle eseme kiirus pinnani jõudmisel oleks

ligi 7 miljonit kilomeetrit tunnis. Et aru natukegi saada NS moodustava aine eksootilisest

iseloomust, vaatlem rauatuumade ja kõdunud elektronide kokkupressimist näiteks massiivse

ülihiiu tsentris. See tähendab, et me oleme huvitatud 1057 nukloni tasakaalulisest konfigurat-

sioonist, arvestades ka vastava hulga elektronide olemasolu, et segu ikka neutraalseks jääks.

Meenutame, et tasakaaluline on vähimat võimalikku energiat omav konfiguratsioon.
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Väikeste tiheduste juures on nuklonid raua tuumades. Siis minimaalse energia saame

kompromissist Coulombi tõuketungide ja tuuma tõmbetungide vahel. Kuid tihedusel ρ ≈ 106

g cm−3 muutuvad elektronid relativistlikeks. Kohe seejärel miinimumenergia seisund muutub,

sest hakkab toimuma reaktsioon

p+ + e− → n + νe. (8.6.2)

Kuna neutroni mass on pisut suurem prootoni ja elektroni masside summast (umbes 0.78

MeV võrra), siis elektron peab süsteemi varustama kineetilise energiaga, et vahet tasa teha.

Me hindame nüüd seda tiheduse väärtust, millal elektronhaare (8.6.2) toimuma hakkab.

Selleks kasutame osakese relativistliku kineetilise energia valemit

Ekin = mc2

(
1√

1 − v2/c2
− 1

)
, (8.6.3)

kus osakese relativistlikust koguenergiast on lihtsalt lahutatud seisuenergia.

Valemi (8.6.2) alusel kombineerime vastavad energiad elektroni jaoks

mec
2

(
1√

1 − v2/c2
− 1

)
= (mn − mp − me)c2, (8.6.4)

või (
me

mn − mp

)2

= 1 − v2

c2
. (8.6.5)

Kuigi valem (8.3.14) on rangelt võttes kehtiv vaid mitterelativistlike elektronide jaoks, võime

siin siiski seda kasutada. Asendades valemi (8.3.14) valemisse (8.6.5), saame

(
me

mn − mp

)2

≈ 1 − h̄2

m2
ec

2

[
Z

A

ρ

mH

]2/3

(8.6.6)

Leides siit tiheduse

ρ ≈ AmH

Z

(mec

h̄

)3
[
1 −

(
me

mn − mp

)2
]3/2

≈ 2.3 × 107 g cm−3, (8.6.7)

kui A/Z = 1 vesiniku jaoks. See on päris heas kooskõlas täpse väärtusega ρ = 1.2 ×
107 g cm−3.

Hoolikas rehkendus näitab siiski, et kui 56
26Fe tuumad hakkavad elektrone haarama, peab

tihedus olema 109 g cm−3. Veel suurematel tihedustel on kõige stabiilsem konfiguratsioon

selline, kus neutronid ja prootonid on kristallvõres, mille moodustavad aina neutronirikkamad
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tuumad. Seda protsessi kutsutakse neutroniseerumiseks, mille käigus tekivad tuumad
56
26Fe, 62

28Ni, 64
28Ni, 66

28Ni, 86
36Kr, ..., 118

36 Kr. Tavaliselt need üleliigsed neutronid laguneksid

n → p+ + e− + νe, (8.6.8)

kuid täieliku elektronkõdumise tingimustes pole elektronidel kuhugi minna ja neutronid la-

guneda ei saa.

Kui tihedus jõuab 4× 1011 g cm−3, siis miinimumenergiaks on vaja, et mõned neutronid

oleksid väljaspool tuumi. Selliste vabade neutronite ilmumine kannab nime neutronite

tilkumine. See tähendab, et hakkab tekkima segu neutronirikastest tuumadest võre, mit-

terelativistlikest kõdunud vabadest elektronidest ja relativistlikest kõdunud elektronidest.

Vabade neutronite vedelikus puudub viskoossus. See tekib seetõttu, et vabad neutronid

hakkavad paaruma ja tulemuseks on boson (täisarvulise spinniga osake), millele Pauli printsiip

ei kehti ja sellised osakesed võivad kasvõi kõik olla kõige madalamal energianivool. Seega ei

kaota nad ka energiat ning meil on tegu ülivoolava vedelikuga, kus näiteks tekkinud keeris

jääbki keerlema.

Kui tihedus veelgi kasvab, vabade neutronite arv muudkui kasvab. Kõdunud neutronite

tekitatud rõhk ületab kõdunud elektronide rõhu, kui tihedus ulatub 4 × 1012 g cm−3. Kui

tihedus ulatub nuklonite tiheduseni, siis nuklonid lahustuvad, sest kaob piir neutronite vahel

sees- ja väljaspool tuuma. Tekib vedelik, kus on vabad neutronid, prootonid ja elektronid,

mille üle domineerib kõdunud neutronite rõhk. Nii neutronid kui prootonid on paarunud

ülijuhtivaks vedelikuks. See ülivedelik on ka ülijuhtiv paarunud prootonite tõttu. Tiheduse

edasisel kasvul jõuab suhe neutronid : prootonid : elektronid väärtusele 8:1:1.

Kui NS tihedus saab suuremaks kui nuklonite tihedus, ei osata enam palju midagi öelda,

sest täielik teooria niisuguse supi kohta puudub. Asja teeb veel segasemaks pionite teke (π−

osakesed on 273 korda raskemad kui elektronid ja negatiivselt laetud. Nad on tugeva tuu-

majõu vahendajad).

Järgnevalt summeerime NS aine koostise erinevatel tihedustel:

- ρ ≈ 106, raua tuumad, mitterelativistlikud vabad elektronid, domineerib kõdunud

elektronide rõhk, elektronid hakkavad muutuma relativistlikeks;

- ρ ≈ 109, neutroniseerumine, neutroniterikkad tuumad, relativistlikud vabad elekt-

ronid;

- ρ ≈ 4 × 1011, neutronite tilkumine, neutroniterikkad tuumad, relativistlikud vabad

elektronid;
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- ρ ≈ 4 × 1012, edasi domineerib kõdunud neutronite rõhk, vabade neutronite

ülivoolavus;

- ρ ≈ 2×1014, tuumad lahustuvad, vabade neutronite ülivoolavus, vabade prootonite

ülijuhtivus;

- ρ ≈ 4 × 1014, pionite teke, vabade neutronite ülivoolavus, vabade prootonite

ülijuhtivus.

Esimese kvantitatiivse NS mudeli koostasid J. Robert Oppenheimer ja G.M. Volkoff

Berkleys 1939. aastal.
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Joonis 8.6.1. 1.4 M� massiga neutrontähe mudel.

Mudel näitab mõningaid tüüpilisi detaile:

1. Väline koor koosneb rasketest tuumadest, kas siis vedela ”ookeanina” või kristallvõrena, ja

relativistlikest kõdunud elektronidest. Pinnale kõige lähemal on 56
26Fe, sügavamal aina neut-

roniterohkemad tuumad kuni neutronite tilkumine algab väliskoore alumises osas;

2. Sisemine koor koosneb kolmeosalisest segust: raskete tuumade võrest, nagu 118
36 Kr,

ülivoolavast neutronite vedelikust ja relativistlikest kõdunud vabadest elektronidest;

3. NS seesmus koosneb põhiliselt ülivoolavaist neutroneist ja vähesest osast ülivoolavaist ja

ülijuhtivaist prootoneist ning relativistlikest kõdunud vabadest elektronidest;

4. Tsentris võib olla (aga võib ka mitte olla) tahke tuum, mis koosneb pionitest ja teistest

elementaarosakestest. Massiga 1 M� NS tsentris on tihedus umbes 1015 g cm−3.
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Samuti nagu valged kääbused alluvad ka NS seadusele

MnsVns = constant, (8.6.9)

See seadus siiski ei tööta enam massiivsemates NSdes, kus kõdunud neutronite rõhk ei suuda
enam tähte tasakaalustada. Seega NSdel on samuti maksimaalne mass olemas. See sõltub
loomulikult sellest, millist olekuvõrrandit me kasutame. Väga üldised kaalutlused ütlevad
siiski, et NS maksimaalne mass ei saa ületada 3 M�. Kui NS tahab jääda stabiilseks, peab ta
kiiresti reageerima väikestele häiritustele. On aga piir, kui kiiresti ta seda teha suudab, kuna
need tehtavad muudatused saavad levida vaid heli kiirusega. Kui mass aga on suurem kui 3
M�, siis täht ei suuda enam nii kiiresti oma rõhku muuta ja NS kukub kokku. Tulemuseks
on must auk (BH).

NSed peavad kiiresti pöörlema, seda teati juba enne NSde vaatlusi. Seda pöörlemiskiirust
on võimalik hinnata. Kõigepealt võrdleme WD ja NS raadiusi,

Rwd

Rns
≈ mn

me

(
Z

A

)5/3

= 512, (8.6.10)

kus Z/A = 26/56 raua jaoks.

Kasutame nüüd liikumishulga momendi jäävust kollabeeruva tuuma jaoks. Vaadeldes
kumbagi tähte sfäärina, mille inertsmoment on I = CMR2, me saame

Iiωi = Ifωf

CMiR
2
i ωi = CMfR2

fωf

ωf = ωi

(
Ri

Rf

)2

.

Pöörlemisperioodi terminites

Pf = Pi

(
Rf

Ri

)2

. (8.6.11)

Kui rauast WD kollabeerub NSks, siis saame valemist (8.6.11), et

Pns ≈ 3.8 × 10−6 Pwd. (8.6.12)

Küsimusele, kui kiiresti NS võib pöörelda, on raske vastata. Kui täht evolutsioneerub, siis
selle kokkutõmbuv tuum pole päris isoleeritud välimistest kihtidest ja me ei saa kasutada
lihtsat liikumishulga jäävuse seadust. Hindamiseks võtame, et Pwd = 1350 sekundit - see
on vaadeldud pöörlemisperiood 40 Eridani B jaoks. Pannes selle väärtuse valemisse (8.6.12),
saame, et Pns = 5×10−3 sekundit. Seega NS pöörleb väga kiiresti tekkimise ajal, perioodiga
mõned millisekundid.
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Joonis 8.6.2. Magnetvoog läbi pinnaelemendi dA.

NSde teine tähtis omadus on, et neil on väga tugevad magnetväljad. Kuna magnetvälja
jõujooned on ülijuhtivas vedelikus ”kinni külmutatud”, siis WD kokkutõmbumisel NSks mag-
netvoog peab säiluma. Magnetvoog avaldub integraalina

Φ ≡
∫

S

BdA, (8.6.13)

kus B on magnetvälja tugevuse vektor. Väga ligikaudu võime selle definitsiooni abil kirjutada

Bi4πR2
i = Bf4πR2

f .

Pole sugugi selge, mida peaks vaatlema algse magnetväljana, kui tegu on rauast WDga eel-
supernoova tuumas. Üks lahendus on kasutada suurimat vaadeldud magnetvälja tugevust
B ≈ 5 × 108 gaussi, mis on väga suur võrreldes tavalise WD magnetvälja tugevusega umbes
105 gaussi. Siis saame

Bns ≈ Bwd

(
Rwd

Rns

)2

= 1.3 × 1014 Gs. (8.6.14)

Seda väärtust tuleks siiski vaadelda kui ekstreemset.

Viimane NS oluline omadus on nende hiiglakõrge temperatuur, kuna tekivad supernoova
tulelõõmas - 1011 K. Esimestel päevadel NS jahtub neutriinosid kiirates URCA protsessi

kaudu
n → p+ + e− + νe,

p+ + e− → n + νe.
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Kui nuklonid sagivad ja vahetavad oma sisu neutronite ja prootonite vormis, siis tekib hiig-
laslik hulk neutriinosid ja antineutriinosid, mis lahkuvad takistamatult kosmosesse, viies ära
energiat ja jahutades tähte. See protsess saab kesta vaid niikaua, kuni nuklonid pole kõdunud.
Niipea kui nad lähevad üle kõige madalamasse energiaseisundisse, protsess lõpeb. Kõdumine
ilmneb umbes päev pärast NS tekkimist, kui selle sisemine temperatuur on kukkunud umbes
109 kelvinini. Teised neutriinokiirguse protsessid jahutavad tähte umbes 1000 aastat, pärast
seda võtavad jahutamise üle footonid. NS on umbes mõnisada aastat vana, kui selle sisemine
temperatuur on langenud 108 kelvinini. Selleks ajaks on jahtumise kiirus oluliselt langenud
ja pinnatemperatuur jääb umbes miljoni kelvini kanti järgmiseks 10 000 aastaks.

On huvitav arvutada AMK heledust NS jaoks massiga 1.4 M� pinnatemperatuuriga
miljon kraadi. Saame

L = 4πR2σT 4
e = 7.13 × 1032 ergi s−1.

Wieni nihkeseaduse kohaselt on sellise tähe kiirguse maksimum röntgenkiirguse piirkonnas,
29 Å juures.

8.7. Pulsarid

Jocelyn Bell veetis kaks aastat seades üles 2048 dipoolset raadioantenni, mis kattis 1.8 ha.
Tema ja ta doktoritöö juhendaja Anthony Hewish kasutasid seda 81.5 MHz peal, et uurida
vilkumist, mida põhjustas kvasarite raadiokiirguses päikesetuul. Juunis 1967 Bell leidis mingi
müramoodise asja, mis kordus umbes iga 120 meetri tagant tema isekirjutajal. Hoolikas
mõõtmine näitas, et see müra kordus iga 23 tunni 56 minuti tagant, so siis iga täheööpäeva
tagant. Bell järeldas, et allikas on väljaspool Päikesesüsteemi ja ilmselt tähtedega seotud.
Müra paremaks lahutamiseks kasutas ta kiiremat isekirjutajat ja leidis, et müra koosnes regu-
laarselt paigutatud raadiopulssidest iga 1.337 sekundi tagant (pulsi periood P). Nii täpsest
kellast polnud keegi kuulnud ning nii Bell kui Hewish kahtlustasid maavälist tsivilisatsiooni.
Kui Bell leidis sama tüüpi müra teisest taevapiirkonnast, siis oli selge, et tegu pole CETIga.

Hewish, Bell ja kolleegid teatasid uute taevakehade pulsarite leiust. Kohe leiti neid
rohkemgi muudes observatooriumides. Praegu on teada üle tuhande pulsari. Kataloogides
on nad tähistatud prefiks PSR-ga, millele järgneb selle otsetõus ja kääne. Näiteks, Belli
allikas on PSR 1919+21, mis tähendab siis pulsarit otsetõusuga α = 19h19m ja δ = +21o.

Kõik tuntud pulsarid on järgmiste karakteristikutega, mis on tegelikult võtmeks nende
füüsika mõistmisele:
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+ Enamiku pulsarite perioodid on vahemikus 0.25 sekundit kuni 2 sekundit, keskmise

vaheajaga pulsside vahel umbes 0.79 sekundit. Pikim periood on pulsaril PSR 1845-

19 (P=4.308 s), kiireim pulsar on PSR 1937+214 (P=0.0016 sekundit);

+ Pulsaritel on hästi defineeritud pulsside perioodid ja neist saaks kasutada väga heade

kelladena. Näiteks pulsari PSR 1937+214 P=0.00155780644887275 sekundit. Sel-

line täpsus on juba lähedane aatomkellade täpsusele;

+ Kõikide pulsarite perioodid kasvavad väga aeglaselt kui pulsid aeglustuvad. Seda

kirjeldab suurus Ṗ ≡ dP/dt. Tüüpiliselt on Ṗ ≈ 10−15 ja karakteristlik elu-

aeg (aeg pulsside kadumiseks, kui Ṗ oleks konstantne, on Ṗ /P ≈ mõnikümmend

miljonit aastat. Tuntud pulsari PSR 1937+214 jaoks on see arv erakordselt väike,

Ṗ = 1.051054 × 10−19. See vastab karakteristlikule elueale 470 miljonit aastat.

Need omadused lubasid astronoomidel teha oletusi pulsarite füüsikalise loomuse koh-

ta. Hewish, Bell ja kolleegid arvasid, et tegu on ostsilleeruvate neutrontähtedega,

kuid Thomas Gold tõestas veenvalt, et pulsarid on kiiresti pöörlevad neutrontähed.

Astronoomias on kolm kindlat viisi saada kiireid regulaarseid pulsse:

* 1. Kaksiktähed. Kui me tahame nii lühikesi pulsiperioode, peab olema tegu väga

kompaktsete objektidega, kas siis valgete kääbuste või neutrontähtedega. Kepleri

kolmas seadus ütleb, et kui kaks 1 M� tähte pöörlevad perioodiga 0.79 sekundit, siis

nende omavaheline kaugus peab olema 1.6 × 108 cm. See on palju vähem kui Sii-

rius B raadius - 5.5× 108 cm. See elimineerib isegi väikseimad, kõige massiivsemad

valged kääbused pulsarite kandidaatide nimekirjast.

Neutrontähed võivad pöörelda teineteise ümber vaadeldud pulsarite perioodidega.

Kuid, selle võimaluse kõrvaldab Einsteini üldrelatiivsusteooria. Kui kaks neut-

rontähte liiguksid nii kiiresti läbi aja ja ruumi, siis tekiks nii palju gravitatsiooni-

laineid, mis viiksid energia minema ja perioodid kasvaksid, mitte ei kahaneks, nagu

vaatlused kinnitavad. Nii elimineeritakse ka kaksikud neutrontähed pulsarite kandi-

daatidena.

* 2. Pulsseeruvad tähed. Me teame, et valged kääbused pulsseeruvad perioodidega

100 ja 1000 sekundi vahel. Nende mitteradiaalsete g-moodide perioodid on palju

pikemad kui pulsarite perioodid. Muidugi võib mõelda, et radiaalsed võnkumised

on äkki need süüdlased. Aga ei, isegi need ei klapi, sest annavad perioodid vaid

mõned sekundid, mis on liiga pikad.
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Sama argumentatsioon elimineerib ka neutrontähed, mis on umbes 108 korda ti-
hedamad kui WDd. Võnkumisperiood sõltub aga tihedusest kui ρ−1/2. Seega
NS võnguvad umbes 104 korda kiiremini kui WDd, andes radiaalse põhimoodi
keskmiseks perioodiks 10−4 sekundit ja mitteradiaalsete g-moodide jaoks perioo-
did vahemikus 10−2 ja 10−1 sekundit. Nii et ka see ei klapi.

* 3. Pöörlevad tähed. Kiiresti pöörlevate kompaktsete tähtede hiiglaslik liiku-
mishulga moment kindlustaks perioodi täpse püsimise. Kuid kui kiiresti saab täht
pöörelda? Selle nurkkiirus ω on piiratud raskusjõu võimega tekitada nii suurt tsent-
ripetaalkiirendust, mis hoiaks tähte koos. Ilmselt on siin kõige nõrgem koht ekvaa-
tor, sest seal on kiirused kõige suuremad. Kui eirata tähe lapikuks muutumist kiirel
pöörlemisel ja oletada, et tähe raadius R jääb kogu aeg samaks, siis maksimaalse
nurkkiiruse saame võrdsustades tsentripetaalse kiirenduse ja gravitatsioonilise kii-
renduse

ω2
maxR = G

M

R2
, (8.7.1)

nii et minimaalne pöörlemisperiood on

Pmin =
2π

ωmax
= 2π

√
R3

GM
. (8.7.2)

Siirius B puhul on see 7 sekundit, mis on liiga pikk. Kuid 1.4 M� NS jaoks on
see 5 × 10−4 s. Kuna see on minimaalne pöörlemisperiood, siis on asjad korras ja
pöörlev neutrontäht võib põhimõtteliselt olla pulsar.

Seda järeldust kinnitasid 1968.a. avastatud pulsarid, mis on seotud Vela ja Krabi su-
pernoovade jäänustega. Lisaks sellele on Krabi pulsari PSR 0531-21 pulsi periood ainult
0.0333 s. Mitte ükski WD ei saa nii kiiresti pöörelda. Kuni millisekundpulsarite avastamiseni
1982.a. oli Krabi pulsar kõige kiirem. Nii Vela kui Krabi pulsarid pulsseerusid mitte ainult
raadiokiirguses, vaid andsid ka pulsse nii gammakiirguses kui ka nähtavas alas. Need noored
pulsarid ja mõned veel lisaks demonstreerivad jõnkse, kui nende periood järsku kahaneb
pisikese suuruse võrra (|ΔP |/P ≈ 10−6 kuni 10−8). Sellised kummalised jõnksud toimuvad
ebaühtlaselt, mitmete aastate tagant.
Lähim pulsar on umbes 90 pc kaugusel. Talle pandi nimeks ”Geminga”, mis tähendab Mi-
laano murdes ”pole olemas”, mis peab peegeldama selle pulsari salapärast loomust. See
taevakeha oli tuntud kui tugev gamma-kiirte allikas 17 aastat, kuni 1992.a. selgus, et see
on pulsar. Perioodiga 0.237 s Geminga pulsseerib nii gamma kui röntgenkiirtes ja omab ka
jõnkse. Nähtavas alas on ta heledus 23m.
Pulsari loomust supernoova järglasena kinnitab ka fakt, et ainult 1% avastatud pulsaritest

215



on kaksiksüsteemides, samal ajal kui vähemalt pooled tähed on kaksikud ja mitmikud. Pul-
sarid liiguvad samuti palju suurema kiirusega kui normaalsed tähed. Huvitav, et kui me
ekstrapoolime paisumist ajas tagasi, siis udu konvergeerub punktiks 90 aastat pärast super-
noova plahvatust. Ilmselt ei paisunud udu varem nii kiiresti, seega on paisumine kiirenev.

1953.aastal pakkus kuulus vene astrofüüsik Jossif Šklovski, et pulsarite valge valgus on
sünktrotronkiirgus, mis tekib, kui relativistlikud elektronid liiguvad mööda spiraali ümber
magnetvälja jõujoonte. Võrrandist

Fm =
q

c
v ×B (8.7.3)

selgub, et elektroni kiirusvektori komponent risti magnetvälja jõujoontega põhjustab
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Joonis 8.7.1. Relativistliku elektroni sünkrotronkiirgus.

elektroni ringikujulise liikumise ümber jõujoonte, kuna jõujoonte suunaline komponent
jääb muutumatuks. Relativistlike elektronide kiirgust nimetatakse sünkrotronkiirguseks kui
elektronid liiguvad spiraalselt ümber jõujoonte, kui aga liikumine on piki jõujooni, siis kiir-
gust nimetatakse kõveruskiirguseks. Kummalgi juhul on see kiirgus oluliselt erinev AMK
Plancki jaotusest. Mõlemal juhul on kiirgus tugevasti polariseeritud: sünkrotronkiirguse
puhul ringikujulise liikumise tasandis, kõveruskiirguse puhul kõverduva jõujoone tasandis.
Oma teooria proovikivina väitis Šklovski, et Krabi udu kiirgus on polariseeritud. Nii see
oligi, kui vaatlustega selgus, et see on lineaarselt polariseeritud koefitsiendiga 0.6.
Sünkrotronkiirgus selgitas asja, kuid tõi endaga kaasa uued küsimused. Krabi udus pidi seega
olema magnetväli tugevusega 10−3 gaussi. See oli kummaline, sest udu paisumine oleks pi-
danud magnetvälja nõrgendama kaugelt alla selle suuruse. Lisaks sellel oleks elektronid pi-
danud ära kiirgama oma energia umbes 100 aastaga. Nii et sünkrotronkiirguse ülalpidamiseks
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pidanuks Krabi sees olema magnetvälja allikas ja pidev relativistlike elektronide allikas. Kogu

energia, mida vajatakse udu paisumiseks, relativistlike elektronide kiirendamiseks ja mag-

netvälja jaoks oleks pidanud olema suurusjärgus 5 × 1038 ergi ehk 105 L�!

See energiaallikas on pöörlev neutrontäht Krabi udu tuumas. Ta tegutseb kui hiiglaslik

hooratas, mis akumuleerib tohutu pöörlemisenergia. Kui täht aeglustub, siis tema ener-

giavarustus väheneb. Energiakaotuse suurust hinnates paneme kõigepealt kirja rotatsioonilise

kineetilise energia K

K =
1
2
Iω2 =

2π2I

P 2
, (8.7.4)

kus I on inertsmoment. Siis kiirus, millega pöörlev NS kaotab energiat, on

dK

dt
= −4π2IṖ

P 3
. (8.7.5)

Oletades, et NS on kera, mille raadius R = 106 cm ja M = 1.4 M�, siis selle inertsmoment

on

I =
2
5
MR2 = 1.1 × 1045 g cm2. (8.7.6)

Võttes P = 0.0333 s ja Ṗ = 4.21× 10−13 Krabi pulsari jaoks, saame dK/dt ≈ 5.0× 1038 ergi

s−1. Kummalisel kombel on see just Krabi udukogu käimashoidmiseks vajalik energia. See

NS hooratta aeglustumine on hoidnud Krabi udukogu säramas viimased 900 aastat.

On tähtis aru saada, et see energia ei tule udusse pulsi kaudu, mille raadioheledus on

1031 ergi sekundis, seega 200 miljonit korda väiksem kui see kiirus, millega energiat udusse

toimetatakse.

Enne kui kirjeldada mudelpulsari detaile, vaatame pulsse endid. Need on väga lühikese

kestvusega, võttes ainult 1 kuni 5% pulsi perioodist. Üldiselt võetakse neid vastu raadiosage-

dustes 20 MHz ja 10 GHz vahel.

Kui pulss liigub interstellaarses ruumis, siis ajas muutuv raadiolainete elektriväli paneb

teel kohatud elektronid võnkuma. See protsess aeglustab raadiolaineid alla valgusekiiruse

vaakumis, kusjuures madalamad sagedused aeglustuvad rohkem. Seega algselt terav pulss

dispergeerub. Kuna kaugemad pulsarid näitavad suuremat dispergeerumist, siis saab seda

ajanihet kasutada pulsarite kauguse määramiseks. Tulemused näitavad, et pulsarid on koon-

dunud meie Galaktika tasandisse tüüpilise kaugusega sadadest kuni tuhandete parsekideni.

Individuaalsed pulsid varieeruvad suurel määral. Kuigi tüüpiline pulss koosneb hulgast

alampulssidest, on integreeritud pulsi profiil, mis võib koosneda sajast või enamast alam-

pulsist, üllatavalt stabiilne. Alampulsid võivad ilmuda juhuslikul ajal põhipulsi ”aknas” või

nad võivad liikuda üle selle akna fenomenis, mida nimetatakse nihkuvateks alampulssideks.

Umbes 30% tuntud pulsarite jaoks võivad individuaalpulsid kaduda, kuid kuni 100 perioodi
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pärast uuesti ilmuda. Paljude pulsarite raadiolained on lineaarselt tugevasti polariseeritud
(kuni 100 %), ilmselt tugeva magnetvälja tõttu.

Pulsari baasmudel koosneb kiiresti pöörlevast neutrontähest tugeva dipoolse mag-
netväljaga, mis on kaldu pöörlemistelje suhtes nurga θ all.
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Joonis 8.7.2. Pulsari baasmudel.

Need omadused tulevad loomulikult kaasa ülihiiu tuuma kokkuvarisemisega.

Katsume määrata pulsari magnetvälja tugevust. Kui pulsar pöörleb, siis magnetväli igas
ruumipunktis muutub kiiresti. Vastavalt Faraday seadusele tekitab see elektrivälja. Tähest
kaugel (valgussilindri lähedal) ajas muutuvad elektri- ja magnetväljad moodustavad elek-
tromagnetilise laine, mis viib energiat tähest eemale. Selle erijuhu puhul kutsutakse seda
kiirgust magnetiliseks dipoolkiirguseks. Energia, mida sekundis selline kiirgus ära kannab, on
(cgs ühikutes)

dE

dt
= −16π4B2R6 sin2 θ

6c3P 4
, (8.7.7)

kus B on magnetvälja tugevus välja magnetilisel poolusel ja R on tähe raadius. Miinusmärk
näitab seda, et NS kaotab energiat, mille tulemusena pöörlemisperiood kasvab. Paneme
tähele, et teguri 1/P 4 tõttu kaob energia kiiremini lühikeste perioodide puhul. Kuna keskmise
pulsari periood on 0.79 s, enamus pulsareid on tekkinud kiiremini pöörlevatena kui praegu
nad pöörlevad. Tüüpiline algperiood on mõned millisekundid.

Oletades, et tähe poolt kaotatud kogu pöörlemise kineetiline energia lahkub magnetilise
dipoolkiirgusena, siis dE/dT = dK/dt. Kasutades valemit (8.7.5) ja (8.7.7), saame

−16π4B2R6 sin2 θ

6c3P 4
= −4π2IṖ

P 3
. (8.7.8)
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Joonis 8.7.3. Valgussilinder pöörleva neutrontähe ümber. Silindri raadius Re on koht,
kus neutrontähega kaasapöörlev punkt liiguks valguse kiirusega.

Siit saame lihtsalt magnetvälja tugevuse

B =
1

2πR3 sin θ

√
6c3IP Ṗ . (8.7.9)

Pulsari detailse mudeli koostamine on olnud paras pähkel, sest paljusid fakte saab mitmeti
tõlgendada. Kiirguse emissioon on kõige kehvemini seletatud asi. Esitame siin ühe võimaliku
teooria, kuid tuleb meeles pidada, et asi pole sugugi veel selge.

On aga selge, et kiiresti pöörlev magnetväli pulsari lähedal tekitab tohutu elektrivälja
tähe pinnal - kuni 6.3 × 1010 V cm kohta. See väli tõmbab kergesti laetud osakesed pinnast
välja (meenutame, et Coulombi jõud prootonile on umbes 300 miljonit korda tugevam kui
prootonile NS pinnal mõjuv raskusjõud). Sõltuvalt elektrivälja suunast rebitakse kas elekt-
rone või ioone NS pinnast pooluste lähedal välja. See tekitab magnetosfääri, mis ümbritseb
pulsarit ja mida pöörlev täht kaasa veab. Kuna kaasliikuvate osakeste kiirus ei saa olla
suurem kui valguse kiirus, siis valgussilindri juures laetud osakesed lendavad eemale kandes
selles pulsari tuules eemale ka magnetvälja. See asjaolu võib olla magnetvälja taastäitmise
põhjuseks, samuti ka pidevaks elektronide kohaletoimetamiseks, et udu saaks ikka kiirata.

Need laetud osakesed, mis visatakse välja pulsari pooluste lähedalt, kiirenevad ruttu
relativistlike kiirusteni tugevate elektriväljade tõttu. Kui elektronid liiguvad mööda mag-
netvälja kõveraid jõujooni, siis kiirgavad nad kõveruskiirgust energiarikka gammakiirgusena.
Kiirgus emiteeritakse kitsas kimbus elektroni hetkelise liikumise suunas. Iga gammakiirguse
footonil on nii palju energiat, et ta saab seda kasutada elektron-positron paari tekkeks, mis on
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vastupidine protsesse annihilatsioonile. Tekkinud elektroni ja positroni kiirendatakse ja nad
hakkavad samuti gammakiiri emiteerima, mis tekitavad omakorda paare jne. Seega paaride
tekke kaskaad toimub NSi magnetpooluste lähedal. Kõveruskiirguse koherentsed kimbud
võivad olla vastutavad alampulsside eest.

Kui osakesed keerlevad jõujoonte ümber, siis kiirgavad nad ka kõveruskiirguse pidevat
spektrit ettepoole, tekitades kitsa raadiokiirguse koonuse magnetpooluste lähedalt. Kui NS
pöörleb, siis pühib raadiolainete kimp läbi ruumi, nagu pöörleva majaka tuli. Kui see kimp
juhtub sattuma meie raadioteleskoopi, siis me näemegi pulsarit.

Kui pulsar vananeb ja aeglustub, siis NS struktuur peab kohanduma vähenenud
pingetele. Selle tulemusena NS koor langeb allapoole millimeetri murdosa võrra ja NS hakkab
natuke kiiremini pöörlema. See asjaolu võib tekitada pulsari kiirguses järsu jõnksu.

Pulsari lõplik saatus ei ole selge. Võib-olla, et NS magnetväli kahaneb karakteristliku
ajaga umbes 9 miljonit aastat. Kui aeg edasi läheb, võib magnetväli nii nõrgaks jääda, et
pulsar lakkab pulsseerimast. Teine variant on sama, ainult et magnetväli ei kao, kuna seda
hoiab alles dünamo-efekt.
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9. MUSTAD AUGUD

9.1. Üldrelatiivsusteooria

Gravitatsioon, kuigi nõrgim neljast tuntud jõust looduses, on ometi määrav jõud Uni-
versumis. Newtoni gravitatsiooniseadus

F = G
Mm

r2
(9.1.1)

on nurgakivi taevakehade liikumise kirjeldamisel. Või õigemini oli kuni kahekümnenda sa-
jandi alguseni. Selle seaduse abil kirjeldati planeetide liikumised ja ennustati täpselt ette
planeet Neptuun 1846.a. Ainuke ebameeldiv plekk oli Merkuuri periheeli liiga suur nihe.

Teiste planeetide mõju suunib Merkuuri periheeli liikuma ümber Päikese vastu kellaosuti
liikumist kiirusega umbes 574” sajandis. Newtoni seadus jättis selgitamata 47” sellest nihkest.
Asja klaarimiseks pakuti täpsest pöördruutsõltuvusest loobumist ja isegi oletati nähtamatu
planeedi Vulkaan tiirlemist Merkuuri orbiidist seespool.

1907. ja 1915. aasta vahel Einstein arendas välja uue gravitatsiooniteooria, mille nimetas
üldrelatiivsusteooriaks. Lisaks Merkuuri orbiidi kummalise käitumise seletamisele, ennustas
see teooria ära muid fenomene, mida hiljem katseliselt tõestati. Selles ja järgnevas sektsioonis
kirjeldame me üldrelatiivsusteooriat just niipalju, et saada aru mustade aukude füüsikast.
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Joonis 9.1.1. Merkuuri periheeli nihe, suurendatuna 105 korda.
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Üldrelatiivsusteooria on tegelikult geomeetriline kirjeldus, kuidas mõõta intervalle
aegruumis massi olemasolu korral. Praegu me vaatleme ruumi ja aega eraldi, kuid

üldrelatiivsusteoorias tuleb neid alati vaid koos käsitleda. Eriti massiivsete objektide lähedal.

Massiivset objekti ümbritsevas ruumis tuleb punktidevahelisi kaugusi tõlgendada nii,

nagu oleks ruum massi ümber kõver neljanda ruumidimensiooni kaudu, mis on üksiti risti

kolme ülejäänud dimensiooniga. Seda on üllatavalt lihtne ette kujutada nii, et neli inimest

hoiavad kummikilet nurkadest. Kile on sile - nii kujutleme tühja ruumi. Nüüd paneme kile

keskele massiivse kera, mis kujutab näiteks Päikest ja mis vajub enda tekitatud lohku kile
peal. Kera lähedal kile kõverus on suur ja kaugused punktide vahel enam välja venitatud.

Fakt, et mass avaldab mõju ümbritsevale ruumile, on üldrelatiivsusteooria oluline element.

Ehk teisiti öelduna, mass mõjub aegruumile, sundides seda kõverduma.

Veeretame nüüd tennispalli, mis kujutab planeeti, üle kile. Kerast möödudes palli tra-

jektoor kõverdub. Seega kõverdunud aegruum ütleb massile, kuidas liikuda.

Valguskiire möödumine Päikesest on sarnane tennispalli veeretamisega suurest kerast

mööda. Kuigi palli võrdlus footoniga on kaunis pingutatud, võib siiski oletada, et footon liigub

mööda Päikese kõverdatud aegruumi samuti kui tennispall ja tema trajektoor ka kõverdub.

Kõrvalekaldumine on väike, sest footon liigub väga suure kiirusega ja veedab vähe aega
Päikese mõju käes.

� �
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Joonis 9.1.2. Footoni tee Päikesest mööda. Kalle on oluliselt suurendatud.

Jooniselt tundub, et äkki oleks tee ACB lühem, kui mööda kõverjoont. Tegelikult aga

on tee mööda sirget pikem kui kiire loomulik tee ja teiseks voolab aeg sellel nn otseteel palju

aeglasemalt, kuna footon on suure massi lähedal. Nii et kokkuvõttes kõver tee on antud

juhul lühim. Aeg voolab aeglasemalt kõverdunud aegruumis. See pole niisama tühi jutt, vaid

eksperimentidega tõestatud fakt.
Niipea kui Einstein oma üldrelatiivsusteooria valmis sai, katsetas ta seda Merkuuri peri-

heeli nihke peal. Einstein oli kole uhke, kui tema teooria seletas naljatleva kergusega senini
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selgitamata nihke 43” sajandis. Teine triumf tuli kui Arthur Stanley Eddington vaatles

päikesevarjutust ja näitas, et valgus kaldub Päikesest möödudes tõesti Päikese poole 1.75”,

just nii nagu Einsteini teooria seda ennustas. 1976.aastal, Marsi suure ühenduse ajal mõõdeti

Marsi pinnal asunud Vikingi kosmoselaevalt saadetud raadiosignaali Päikesest möödumisel

kõrvalekaldumise nurk, mis erines Einsteini teooria ennustatud väärtusest 0.1%.

Vaatleme nüüd, kuidas Einstein jõudis sellise teooria juurde.

Üks erirelatiivsusteooria postulaate on, et kõik füüsikaseadused on samad kõikides inertsi-

aalsetes taustsüsteemides. Kiirenevad taustsüsteemid pole sugugi inertsiaalsed, kuna neis

tekivad fiktiivsed jõud, mis sõltuvad kiirendusest. Näiteks õun auto istmel ei jää paika, kui

auto järsult pidurdab. Samal ajal aga raskusjõu poolt põhjustatud kiirendus on unikaalne.

See on selgesti näha, kui võrdleme Newtoni gravitatsiooniseadust ja Coulombi seadust.

Vaatleme kaht objekti, olgu ühe mass m ja laeng q ning teise mass M ja laeng Q. Kui

vähemalt üks laengutest on null, siis kiirendus raskusjõu mõjul on

ma = G
mM

r2
. (9.1.2)

Teisest küljest, kui kumbki laengutest pole null, siis elektrijõu tekitatud kiirendus on

ma =
qQ

r2
. (9.1.3)

Mass m vasakul pool võrdusmärki on inertsiaalmass ja mõõdab objekti vastupanu olla kii-

rendatud (objekti inerts). Paremal pool võrdusmärki, massid m ja M ning laengud q ja Q on

numbrid, mis seovad massid või laengud vastavate jõududega ja määravad nende jõudude

tugevuse. Müsteerium on selles, et gravitatsioonijõu juures on suurus m mõlemal pool

võrdusmärki. Miks peaks suurus, mis mõõdab objekti inertsi (ja mis on olemas isegi gravitat-

sioonijõu puudumisel), olema sama mis gravitatsioonilaeng, mis määrab raskusjõu suuruse?

Vastus on selles, et võrrand (9.1.2) on valesti kirja pandud. Õigesti peaks olema

mia = G
mgMg

r2
(9.1.4)

või

a = G
Mg

r2

mg

mi
. (9.1.5)

Siin on selget vahet tehtud inertsiaal- ja gravitatsioonilise massi vahel. Kuid eksperiment

on kinnitatnud, et täpsuseni 10−12 on suhe mg/mi konstantne. Seega mõlemad massid

on võrdsed. Inertsiaal- ja gravitatsiooniliste masside võrdsus tähendab, et antud kohas on

kõikidel objektidel sama gravitatsiooniline kiirendus.
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See eriline omadus, et kõik objektid langevad sama gravitatsioonilise kiirendusega, oli
tuntud juba Galileo ajast. See andiski Einsteinile võimaluse laiendada oma erirelatiivsus-
teooriat. Ta taipas, et kui kogu labor langeb vabalt, siis pole mingit võimalust kiirendust
avastada. Sellises vabas langemises olevas laboris pole võimalik kindlaks teha, kas labor
langeb vabalt või on see labor vabalt hõljumas kosmoses. Samal viisil pole vaatleja, kes jälgib
näiteks õuna kukkumist kiirendusega g labori põranda poole, võimeline ütlema, kas labor
on Maal või kusagil kosmoses ja seda kiirendatakse kiirendusega g lae suunas. See oli suu-
reks probleemiks erirelatiivsusteoorias, mis nõuab, et inertsiaalsed taustsüsteemid liiguksid
konstantse kiirusega. Kuna raskusjõud on ekvivalentne kiireneva laboriga, siis ei saa ma gra-
vitatsiooni esinemisel taustsüsteemi isegi defineerida. Einstein pidi leidma tee gravitatsiooni
kaotamiseks laborist. Selleks on ainus viis: lasta laboril vabalt langeda. Seda head mõtet
ei saanud ometi erirelatiivsusteoorias kasutada, sest seal on inertsiaaltaustsüsteemid kõik
lõpmatud tollipulkade ja sünkroniseeritud kellade kogumid. Aga gravitatsiooni igal pool va-
balt hõljuvates taustsüsteemides elimineerida pole võimalik, sest erinevates punktides lange-
takse erinevates suundades. Einstein sai aru, et tuleb kasutada lokaalseid taustsüsteeme,
parajasti nii suuri, et gravitatsioonikiirendus oleks oluliselt konstantne selle süsteemi sees.

������ ����
���� ����
��� ������

������

� � � � �   ��

Joonis 9.1.3. Ekvivalentsusprintsiip horisontaalselt liikuva footoni jaoks. Footon lahkub
vasakult seinalt momendil t = 0 ja jõuab parema seinani aja t = l/c pärast.

1907.aastal formuleeris Einstein ekvivalentsusprintsiibi:
Kõik lokaalsed vabalt langevad mittepöörlevad laborid on täielikult ekvivalentsed

kõikide füüsikakatsete jaoks.
Me nimetame selliseid lokaalseid vabalt langevaid, mittepöörlevaid laboreid lokaalseteks

inertsiaalseteks taustsüsteemideks (LITS). Paneme tähele, et erirelatiivsusteooria
on inkorporeeritud ekvivalentsusprintsiipi. Me peame ainult kasutama taustsüsteemide
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suhteliste kiiruste momentväärtusi. Seega võib üldrelatiivsusteooriat pidada erirelatiivsus-

teooria üldistuseks.

Vaatleme nüüd kaht mõttelist eksperimenti. Esiteks, kujutame ette laborit, mis ripub

kaabli otsas maapinna kohal. Saatku horisontaalne taskulamp välja footoni ja samal hetkel

lõigatakse kaabel pooleks. Vabalt langevas laboris raskusjõudu enam pole, nii et see on nüüd

LITS. Laboris olev vaatleja näeb, et footoni tee on sirge, nagu peabki. Maapinnal asuv

vaatleja näeb aga, et labor langeb vabalt raskusjõu mõjul. Kuna footon säilitab konstantse

kõrguse labori põrandast, näeb vaatleja maapinnal laboriga koos langevat footonit, mis liigub

mööda kõverjoont. See on footoni jaoks kõige lühem tee.

�
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Joonis 9.1.4. Kõverusraadiuse r ja nurkkalde φ geomeetria.

Nurkkalle φ on väga väike. Seda saab järeldada jooniselt (9.1.4). Kuigi footon mööda

ringjoont ei liigu, me siiski kasutame seda parima lähendusena selle tee kirjeldamiseks, mida

näeb maapealne vaatleja. Selle ringjoone raadius on rc ja tsenter on punktis O. Ringjoone

kaar langeb nurga φ võrra raadiuste OA ja OB vahel. Kui labori laius on l, siis läbib footon

selle vahemaa ajaga t = l/c (erinevus kaare pikkuse ja labori laiuse vahel on tühine). Selle

aja jooksul labor langeb vahemaa d = gt2/2. Kuna kolmnurgad ABC ja OBD on sarnased

(kummaski on täisnurk ja teine nurk on φ/2), siis kehtib seos lõikude vahel

BC

AC
=

BD

OD

ning (
gt2/2

)
/l =

[
l

2 cos(φ/2)

]
/OD.
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Kuna φ on väga väike, siis asendame cos φ/2 ≈ 1 ja kauguse OD ≈ rc. Kasutades siis valemit
t = l/c ja pannes g = 980 cm s−2, me leiame, et

rc =
c2

g
= 9.17 × 1017 cm, (9.1.6)

mis annab meile footoni tee kõveruse võrdsena peaaegu valgusaastaga!
Loomulikult sõltub nurkkalle labori laiusest. Näiteks kui see on 10 m, siis

φ =
l

rc
= 1.09 × 10−15 rad,

või ainult 2.25 ×10−10 kaaresekundit. Selline kohutavalt suur footoni tee kõverusraadius
tähendab, et aegruum Maa lähedal on väga vähe kõverdunud.
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Joonis 9.1.5. Ekvivalentsusprintsiip vertikaalselt liikuva valguse puhul. Footon (a)
lahkub põrandalt momendil t = 0 ja (b) jõuab lakke momendil t = h/c.

Meie teine mõtteline eksperiment toimub samuti ülesriputatud laboris. Seekord suu-
name monokromaatse footoni põrandalt lakke ja samal ajal lõikame laborit hoidva köie katki.
Vabalt langev labor on LITS, kus raskusjõudu ei ole. Ekvivalentsusprintsiip nõuab, et sage-
dusmõõtja labori laes näeks sama sagedust, millega footon teele saadeti. Kuid vaatleja
maapinnal näeb laborit kukkumas raskusjõu mõjul. Nagu on näha jooniselt (9.1.5), et kui
footon on liikunud ülespoole aja t = h/c, on labori kiirus footonile vastu v = gt = gh/c.
Vastavalt sellele maapinnal asuva vaatleja seisukohalt peaks mõõteaparatuur registreerima
sininihkelist footonit. Selliste väikeste kiiruste jaoks oleks footoni sageduse nihe

Δν

ν0
=

v

c
=

gh

c2
. (9.1.7)

226



Kuid tegelikult ei registreerinud mõõtja mingit nihet. Järelikult peab eksisteerima mingi
efekt, mis selle sininihke kompenseerib. See on gravitatsiooniline punanihe, mis vähendab
footoni sagedust, ja kui see liigub ülespoole vahemaa h võrra, siis on see punanihe võrdne

Δν

ν0
= −v

c
= −gh

c2
. (9.1.8)

Väline vaatleja näeb ainult seda punanihet, või siis sininihet, kui footon liiguks allapoole.
1960. aastal tehti Harvardi Ülikoolis katse selle väite kontrollimiseks. Gammakiirguse footoni
kiirgas ebastabiilne raua isotoop 57

26Fe, mis asus 22.6 m kõrguse torni jalamil ja püüti üleval
kinni. Kasutades leitud valemeid, saame

Δν

ν0
= −gh

c2
= −2.46 × 10−15, (9.1.9)

mis oli väga heas kooskõlas eksperimendi tulemusega −(2.57 ± 0.26) × 10−15.

Me võime rehkendada ka kogu gravitatsioonilise punanihke kiire jaoks, mis liigub
lõpmatusse. Selleks tuleb summeerida nihe kogu teel. Sel juhul

∫ ν∞

ν0

dν

ν
≈ −

∫ ∞

r0

GM

r2c2
dr, (9.1.10)

kus ν0 ja ν∞ on footoni sagedused vastavalt kohal r0 ja lõpmatus. Tulemus on

ln
(

ν∞
ν0

)
≈ −GM

r0c2
, (9.1.11)

see valem kehtib, kui raskusjõud on nõrk. Valemi saab ümber kirjutada kujus

ν∞
ν0

≈ exp(−GM/r0c
2). (9.1.12)

Kuna eksponent on väike, saame seal ritta arendada ning leiame

ν∞
ν0

≈ 1 − GM

r0c2
. (9.1.13)

Täpse väärtuse leiame valemist

ν∞
ν0

=
(

1 − 2GM

r0c2

)1/2

. (9.1.14)

Kui raskusjõud on nõrk, siis kasutame lähendvalemit (1 − x)1/2 ≈ 1 − x/2 ja saame valemi
(9.1.13).

Gravitatsioonilise punanihke saame inkorporeerida punanihke valemisse

z =
λobs − λrest

λrest
=

Δν

λrest
. (9.1.15)
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Saame

z =
λ∞ − λ0

λ0
=

ν0

ν∞
− 1 =

(
1 − 2GM

r0c2

)1/2

− 1 ≈ GM

r0c2
, (9.1.16)

kus viimane ligikaudne võrdus kehtib vaid nõrkade gravitatsiooniväljade puhul.

Et aru saada gravitatsioonilise punanihke füüsikalisest olemusest kujutleme kella, mis
tiksub üks kord monokromaatse EM laine perioodi jooksul. Tiksumiste vahe on siis Δt = 1/ν.
Siis vastavalt võrrandile (9.1.14) vaadates lõpmatusest gravitatsiooniline punanihe nõuab, et
kell kaugusel r0 käib aeglasemalt kui samasugune kell lõpmatuses. Kui ajavahemik Δt0

möödub kaugusel r0 väljaspool sfäärilist massi, siis lõpmatuses see ajavahemik Δt∞ on

Δt0
Δt∞

=
ν0

ν∞
=
(

1 − 2GM

r0c2

)1/2

≈ 1 − GM

r0c2
. (9.1.17)

Viimane ligikaudne võrdus käib jälle nõrga gravitatsioonivälja kohta.

Me järeldame, et aeg liigub aeglasemalt, kui ümbritsev aegruum muutub rohkem kõveramaks.
Seda efekti kutsutakse aja gravitatsiooniliseks dilatatsiooniks.

Teiste sõnadega, kui meil on kaks identset kella sama kaugel sfäärilisest massist ja üks
langetatakse massile lähemale ning tõstetakse samale kõrgusele tagasi, siis see langetatud kell
on taha jäänud, kuna aeg massi lähedal voolab aeglasemalt.

Näitena vaatleme footoni tee paindumist valge kääbuse lähedal. Siirius B raadius on
R = 5.5 × 108 cm ja mass M = 2.1 × 1033 g. Footoni tee kõverusraadius tuleb siis

rc =
c2

g
=

R2c2

GM
= 1.9 × 1012 cm.

Kuna GM/Rc2 << 1, siis gravitatsiooniväli on isegi valge kääbuse juures nõrk.
Samal ajal footoni gravitatsiooniline punanihe on

z ≈ GM

Rc2
= 2.8 × 10−4.

See on suurepärases kooskõlas Siirius B jaoks mõõdetud gravitatsioonilisele punanihkele - (3.0
±0.5) × 10−4.

Kui me võrdleme aja voolu Siirius B lähedal, siis oletame, et täpselt üks tund olgu
mõõdetud kauge kella poolt. Siirius B pinnal oleks see tund väiksem umbes 1 sekundi võrra.

9.2. Intervallid ja geodeetilised jooned

Vaatleme aegruumi sündmusi, mida kirjeldavad neli koordinaati (x, y, z, t). Einsteini
saavutuseks oli gravitatsioonivälja võrrandite tuletamine, mis sidusid kokku aegruumi geo-
meetria ja massijaotusest tingitud aegruumi enda. Tema võrrandeil on järgmine kuju

G = −8πG

c4
T , (9.2.1)
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kus paremal pool on energia-pinge tensor T , mis kirjeldab massi- ja energiajaotuse mõju aeg-

ruumi kõverusele, mida omakorda kirjeldab matemaatiliselt vasakul pool asuv Einsteini tensor

G. See, et valemis ilmneb Newtoni gravitatsioonikonstant G ja valguse kiirus c, sümboliseerib

seda, et relatiivsusteooria hõlmab ka gravitatsiooni. Me ei saa kahjuks lähemalt seda lumma-

vat võrrandit käsitleda. Me kirjeldame ainult aegruumi kõverust sfäärilise objekti (massiga

M raadiusega R) ümber ja siis näitame, kuidas objekt liigub läbi kõvera aegruumi.
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Joonis 9.2.1. Maailmajooned (a) paigalseisvale inimesele, (b) ühtlase kiirusega jooksvale

inimesele, (c) Maa ümber tiirlevale satelliidile.

Joonis (9.2.1) toob kolm näidet aegruumi teede kohta. Neis on aeg kujutatud vertikaalsel

teljel, kuna ruum on kujutatud x − y-teljel. Kolmandat mõõdet me tasandil kujutada ei

saa, seepärast toimub liikumine vaid tasandil. Tee, mida mööda objekt aegruumis liigub,

on maailmajoon. Meie ülesanne on arvutada vabalt langeva keha maailmajoon lokaalselt

kõveras aegruumis.

Footonite maailmajooned tasases aegruumis vihjavad võimalusele seletada aegruumi geo-

meetriat. Oletame, et hõõglamp pannakse põlema ajahetkel t = 0, olgu see sündmus A.

Joonisel (9.2.2) on footonite maailmajooned, mis moodustavad valguskoonused. Graafiku

teljed on skaleeritud nii, et sirged maailmajooned moodustavad nurga 45o ajateljega.

Massiivne objekt sündmuses A ei saa liikuda valguse kiirusega, seepärast tema maail-

majoone nurk ajateljega on väiksem kui 45o. Seega ala valguskoonuse sees kujutab endast

sündmuse A võimalikku tulevikku. See sisaldab kõik need sündmused, mida suudab saavu-

tada rändur, kes on algselt sündmuses A, seega siis ka sündmusi, mida rändur üldse suudab

põhjuslikult mõjutada.
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Pikendades hajuvat footoni maailmajoont läbi koordinaatide algpunkti, saame alumise
valguskoonuse.
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Joonis 9.2.2. Horisontaalselt liikuvate footonite tekitatud valguskoonused.
Footonid startisid koordinaatide algusest ajahetkel t = 0.

Selle alumise valguskoonuse sees on sündmuse A võimalik minevik, kõik need sündmused,
millest rändur oleks jõudnud täpselt samuti nagu footon hõõglambist. Teiste sõnadega,
võimalik minevik sisaldab kõik need asukohad aegruumis, mis oleksid võinud hõõglambi kus-
tutada.

Väljaspool tulevikku ja minevikku on tundmatu mujal - see osa aegruumist, millest
ränduril sündmuses A pole mingit aimu ega saa ta ka seda ala kuidagi mõjutada. See võib
olla suur üllatus, kuid hiiglaslik hulk aegruumi on meile absoluutselt kättesaamatu.

Põhimõtteliselt on igal sündmusele aegruumis kaks valguskoonust, mis sellest sündmusest
algavad. Need koonused jagavad kogu aegruumi minevikuks, tulevikuks ja piirkonnaks ”mu-
jal”. Iga sündmus minevikus, mis on rändurit mõjutanud, peab asuma tema mineviku
valguskoonuse sees. Ränduri kogu tulevik - tema saatus - peab olema tema tuleviku val-
guskoonuse sees. Valguskoonused on nagu aegruumi horisondid, mis eraldavad tuntu tund-
matust.

Kui me mõõdame mingi asja liikumist mööda oma maailmajoont, saame defineerida
”kauguse” aegruumi jaoks. Kui me vaatame tavalist kolmruumi, siis kahe punkti

(x1, y1, z1) ja (x2, y2, z2)

vaheline kaugus on
(Δl)2 = (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + (z2 − z1)2. (9.2.2)
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Analoogiline ”kaugus” kahe aegruumi punkti

(xA, yA, zA, tA) ja (xB, yB, zB, tB)

vahel kannab nime intervall

(Δs)2 = c2(tB − tA)2 − (xB − xA)2 − (yB − yA)2 − (zB − zA)2. (9.2.3)

See oleks siis valguse läbitud vahemaa aegade tB ja tA vahel miinus vahemaa ruumipunktide

(xB, yB, zB) ning (xA, yA, zA) vahel.

Selline definitsioon on väga kasulik, sest intervall on invariantne Lorentzi teisenduste

suhtes. Vaatleja teises LITSis mõõdab täpselt sama pikka intervalli.

Paneme tähele, et (Δs)2 võib olla positiivne, negatiivne või null. Märk ütleb meile, kas

valgusel on olnud küllalt aega kahe sündmuse vahel liikumiseks. Kui (Δs)2 > 0 siis intervall

on ajasarnane ja valgusel on olnud küllalt aega liikuda sündmuste A ja B vahel. Siis saab

valida LITSi S, mis liigub mööda sirget maailmajoont sündmuste A ja B vahel nii, et need

kaks sündmust toimuvad samas kohas S, näiteks koordinaatide alguses.

�

�
�

�

�

�

Joonis 9.2.3. Mööda sündmusi A ja B ühendavat ajasarnast maailmajoont liikuv LITS.

Mõlemad sündmused toimuvad Si alguses.

Kuna sündmused toimuvad samas paigas, siis aeg nende kahe sündmuse vahel on Δs/c.

Definitsiooni kohaselt aeg kahe samas paigas toimuva sündmuse vahel on omaaeg Δτ , kus

Δτ ≡ Δs

c
. (9.2.4)
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Omaaeg on see aeg, mida mõõdab kell, mis liigub mööda maailmajoont A ja B vahel. Vaatleja

mistahes LITSis võib kasutada intervalli kahe sündmuse vahelise omaaja leidmiseks, kui in-

tervall on ajasarnane.

Kui (Δs)2 = 0, siis intervall on valgusesarnane. Ka sel juhul on valgusel küllalt aega

liikumiseks A ja B vahel. Ainult valgus saabki liikuda ühelt sündmuselt teisele ja omaaeg on

null.

Ja kui (Δs)2 < 0, siis intervall on ruumisarnane, valgusel pole küllalt aega liikuda

sündmuste A ja B vahel. Ükski vaatleja ei saa liikuda nende sündmuste vahel, sest selleks

läheks vaja valguse kiirusest suuremat kiirust. Absoluutse samaaegsuse puudumine antud

juhul tähendab seda, et on olemas LITSid, kus kaks sündmust ilmnevad vastupidises ajalises

järjestuses või isegi samal ajal. Definitsiooni kohaselt on kaugus kahe sündmuse vahel, mis

toimuvad LITSis, kus need sündmused toimuvad samaaegselt, omakaugus

ΔL =
√
−(Δs)2. (9.2.5)

Kui sirge varras ühendaks neid kaht sündmust, siis see oleks varda omapikkus. Vaatleja

mistahes LITSis võib kasutada seda tegeliku kauguse arvutamiseks nende kahe sündmuse

vahel, kui need on eraldatud ruumisarnase intervalliga.

Intervall on selgesti seotud valguskoonustega. Olgu sündmus A hõõglambi süttimine

koordinaatide algpunktis ajal t = 0. Valguskoonuste pinnad, kus footonid asuvad mistahel

ajal t on kõikide nende sündmuste B asukohad, mis on seotud A-ga nullintervalli kaudu.

Sündmused tuleviku ja mineviku valguskoonuste sees on seotud A-ga ajasarnase intervalli

kaudu. Sündmused mujal on seotud A-ga ruumisarnase intervalli kaudu.

Pöördudes tagasi kolmemõõtmelisse maailma, on ilmne, et tee kahe ruumipunkti vahel

ei pea olema sirge. Kaht punkti saab ühendada lõpmatu arvu kõverate abil. Et mõõta kahe

punkti vahelist kaugust kõveral P me kasutame diferentsiaalse kauguse mõistet ja nn meetrika

valemit

(dl)2 = (dx)2 + (dy)2 + (dz)2. (9.2.6)

Siis saab dl integreerida mööda P (võttes joonintegraali), et saada kaugust nende kahe punkti

vahel

Δl =
∫ 2

1

√
(dl)2 =

∫ 2

1

√
(dx)2 + (dy)2 + (dz)2. (9.2.7)

Integraal tuleb võtta mööda P-d. Seega sõltub kahe punkti vaheline kaugus teest nende vahel.

Muidugi on tasases ruumis kõige lühem tee kahe punkti vahel neid ühendav sirge. Tegelikult

saame me defineerida sirgeima võimaliku joone kahe punkti vahel kui sellise, mis minimeerib

Δl-i.
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Analoogilisel kombel ei pea maailmajoon kahe sündmuse vahel olema sirge ja kaht
sündmust saab ühendada lõpmatu arvu maailmajoontega. Et mõõta intervalli kõveral maail-
majoonel W kahe sündmuse vahel aegruumis, kus ainet pole, kasutame tasase ruumi

meetrikat

(ds)2 = (cdt)2 − (dx)2 − (dy)2 − (dz)2. (9.2.8)

Nii et kogu intervall kahe sündmuse vahel mööda maailmajoont W on

Δs =
∫ B

A

√
(ds)2 =

∫ B

A

√
(cdt)2 − (dx)2 − (dy)2 − (dz)2. (9.2.9)

Integraal tuleb võtta mööda W-d.

See intervall on seotud omaajaga, mida mõõdetakse mööda maailmajoont. Intervall,
mida mõõdetakse mööda mistahes ajasarnast maailmajoont jagatud valguse kiirusega on alati
omaaeg, mida mõõdetakse kellaga, mis liigub mööda seda maailmajoont. Omaaeg nullinter-
valli maailmajoonel on null ja ruumisarnase maailmajoone jaoks määramatu.

Saab tõestada, et tasases aegruumis on maailmajoon sirge. Kui aga aegruum on kõver
massi juuresoleku tõttu, siis on olukord keerulisem. Isegi kõige ”sirgem” maailmajoon on
tegelikult kõver. Kõige ”sirgem” maailmajoon kannab nime geodeetiline joon. Nii et
tasases aegruumis on geodeetiline joon sirge.

Kõveras aegruumis on ajasarnane geodeetiline joon kahe sündmuse vahel on kas maksi-
maalne või minimaalne intervall. Teiste sõnadega, Δs ajasarnast geodeetilist joont mööda
on ekstremaalne, kas siis maksimum või miinimum, kui võrrelda samade sündmust teiste in-
tervallidega. Selles peatükis me kohtame vaid ajasarnaste intervallide geodeetilisi jooni, mis
on maksimumid. Massita osake nagu footon liigub mööda nullgeodeetilist, kus

∫ √
(ds)2 = 0.

Einsteini võtmearusaam oli see, et vabalt langevate objektide teed aegruumis on geodeetilised
jooned.

Nüüd me oleme valmis tegelema massi mõjuga aegruumi geomeetriale, mis baseerub
kolmel põhiteesil:
1. Mass mõjub aegruumile, näidates, kuidas tuleb kõverduda.

2. Aegruum mõjub massile, näidates, kuidas tuleb liikuda.

3. Iga vabalt langev osake (kaasa arvatud footon) liigub läbi aegruumi mööda lühimat
maailmajoont, milleks on geodeetiline joon. Massiga osakese jaoks on geodeetiline joon kas
maksimaalse või minimaalse intervalliga. Footoni jaoks on geodeetiline joon nullintervalliga.

Need komponendid lubavad meil kirjeldada aegruumi kõverust ümber massiivse sfäärilise
objekti ja määrata kuidas teine objekt liigub selle tulemusena, näiteks satelliit ümber Maa
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või footon tiirlemas ümber musta augu. Kui tegu on sfäärilise sümmeetriaga, siis on mõistlik
kasutada sfäärilisi koordinaate (r, θ, φ). Meetrika kahe lähedase punkti vahel on siis

(dl)2 = (dr)2 + (rdθ)2 + (r sin θdφ)2, (9.2.10)

ja vastav avaldis tasase aegruumi jaoks on

(ds)2 = (cdt)2 − (dr)2 − (rdθ)2 − (r sin θdφ)2. (9.2.11)

Muidugi pole aegruum tasane massiivse keha naabruses. Meie vaatleme siin spetsiifilist juh-
tumit, kui osake liigub läbi kõvera aegruumi, mille tekitas massiivne sfäär. See võib olla
planeet, täht või must auk. Esimene ülesanne on arvutada, kuidas sfäär mõjutab aegruumi.
See nõuab meetrika kirjeldust kõvera aegruumi jaoks.

Enne selle käsitlust tuleb rõhutada, et muutujad r, θ, φ ja t on koordinaadid, mida
kasutab paigalseisev vaatleja väga kaugel koordinaatide algusest. Kui koordinaatide alguses
massi pole, siis r on lihtsalt kaugus koordinaatide algusest ja vahed r-s on lihtsalt punktide
kaugused selle radiaalsirgel. Aeg, mida mõõdavad kellad kõikjal koordinaatsüsteemis, oleks
sünkroniseeritud ja liiguks samasuguse kiirusega.

Asetame nüüd sfääri massiga M ja raadiusega R (nn planeedi) koordinaatide alguspunkti.
Seejuures me ei kasuta terminit ”kaugus alguspunktist” koordinaadi r kohta. Selles asemel
kujutame ette tervet hulka kontsentrilisi sfäärilisi pindu, mis on paigutatud meie planeedi
sisse, nii et koordinaati r saame defineerida pindala 4πr2 kaudu. Selle ettevaatliku definit-
siooniga saame ilma probleemideta mõõta kaugusi kõvera aegruumi meetrika abil, aga samuti
ka aja voolamist massiivse planeedi lähedal. Kui mingi objekt liigub läbi sellise aegruumi,
siis selle koordinaatkiirus on just see kiirus, millega ruumikoordinaadid muutuvad.

Suurel kaugusel planeedist on aegruum oluliselt tasane ja gravitatsiooniline aja di-
latatsioon antakse valemiga (9.1.17). Toetudes sellele valemile võib arvata, et tegur√

1 − 2GM/rc2 mängib olulist rolli planeeti ümbritseva aegruumi meetrikas. Tuletagem ka
meelde paragrahvist (9.1), et aegruumi väljavenitatus ja aja voolu aeglustumine annavad
võrdselt lisa valguskiire aeglustumisele kõveras aegruumis. See annab meile vihje, et sama
tegur peaks esinema ka meetrika radiaalliikmes.

Need efektid ilmnevad tõepoolest meetrikas, mis kirjeldab kõverat aegruumi sfäärilise
massi M ümber. Saksa astronoom Karl Schwarzschild (1873 - 1916) lahendas Einsteini
väljavõrrandid kaks kuud pärast seda, kui Einstein oli 1916.aastal selle publitseerinud. Tule-
museks oli Schwarzschildi meetrika

(ds)2 =
(
cdt
√

1 − 2GM/rc2
)2

−
(

dr√
1 − 2GM/rc2

)2

− (rdθ)2 − (r sin θdφ)2. (9.2.12)
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Tuleb meeles pidada, et Schwarzschildi meetrika on Einsteini väljavõrrandite vaakuumlahend
ja tegelikult ainus lahend. See tähendab, et lahend kehtib tühjas ruumis väljaspool massiivset
keha. Selle keha sees kehtib hoopis teine meetrika.

Schwarzschildi meetrika sisaldab kõiki neid efekte, mida me varem oleme vaadelnud.
Ruumi kõverus on seotud esimese liikmega valemis (9.2.12). Radiaalne kaugus, mida
samaegselt (dt = 0) mõõdetakse kahe punkti vahel mööda raadiust (dθ = dφ = 0) on just
omakaugus

dL =
√

−(ds)2 =
dr√

1 − 2GM/rc2
. (9.2.13)

Seega ruumiline kaugus kahe punkti vahel samal raadiusel on suurem kui koordinaatide vahe
dr. Seega faktor 1/

√
1 − 2GM/rc2 peab olema igas rehkenduses, mis käsitleb ruumilisi kau-

gusi. See on täpselt analoogiline sellega, kui mõõdame kaugusi mägisel maastikul, kus need
kaugused on alati suuremad kui kaardilt mõõtes.

Schwarzschildi meetrika sisaldab ka aja dilatatsiooni ja gravitatsioonilise punanihke.
Kui kell on paigal radiaalkoordinaadi r juures, siis omaaeg dτ suhtub lõpmata kaugel asuva
vaatleja mõõdetud aega

dτ =
ds

c
= dt

√
1 − 2GM

rc2
, (9.2.14)

mis on just valem (9.1.17). Kuna dτ < dt, siis aeg voolab aeglasemalt planeedi lähedal.

Olles teinud selgeks, kuidas sfääriline objekt mistahes massiga mõjutab aegruumi, oleme
me valmis vaatlema, kuidas aegruum mõjutab osakest, mis selles aegruumis liigub. Selle
paragrahvi ülejäänud osa käsitleb üldrelatiivsusteooria kasutamist planeedi ümber tiirleva
satelliidi liikumise kirjeldamiseks. Kõik mis meil tarvis on, on reegel selle kohta, et satelliit
liigub lühimat võimalikku maailmajoont mööda, sellist maailmajoont mööda, mille intervall
on ekstremaalne. Seejuures muidugi oletame, et satelliidi mass on tühine ja tema mõju
aegruumile samuti.

Siinkohal võib lugeja meenutada Newtoni teooria lihtsust - satelliidi liikumise mööda
ringjoont ümber planeedi saame kui võrdsustame tsentripetaalse ja gravitatsioonilise kiiren-
duse

v2

r
=

GM

r2
, (9.2.15)

kus v on orbitaalkiirus. Siit saame otsekohe

v =
√

GM/r. (9.2.16)

Einsteini ja Newtoni teeoriad peavad andma ühesugused tulemused nõrga gravitatsioonivälja
puhul. On olemas võimsad tööriistad maksimaalse intervalliga maailmajoone arvutamiseks
kahe kindlaksmääratud sündmuse vahel. Nii saame me nii satelliidi orbiidi koos energia,
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liikumishulga ja ja liikumishulga momendi jäävuse seadustega, kuna need on sisse ehitatud
Einsteini väljavõrrandeisse. Vaatleme siiski lihtsamat varianti ja oletame, et satelliit liigub
ümber Maa ekvaatori kohal (θ = 900) ja ringikujulisel orbiidil kindla nurkkiirusega ω = v/r.
Asendades selle valemisse (9.2.10) koos tingimustega dr = 0, dθ = 0 ja dφ = ωdt, saame

(ds)2 =
[(

c
√

1 − 2GM/rc2
)2

− r2ω2

]
dt2 =

(
c2 − 2GM/r − r2ω2

)
dt2. (9.2.17)

Integreerides saame

Δs =
∫ 2π/ω

0

√
c2 − 2GM/r − r2ω2dt. (9.2.18)

Kui me tahame leida r väärtust, mille jaoks intervall on ekstremaalne. siis peame olema
kindlad, et satelliidi maailmajoone otsad jääksid kinnitatuks. Seega siis satelliidi orbiit peab
algama ja lõppema samal r väärtusel r0 kõikide maailmajoonte jaoks. Et sobitada erineva
raadiusega orbiite, me saadame satelliidi teele kohal r0 ja siis liigutame seda välgukiirusel
radiaalselt kõrgemale (või madalamale) tegelikule orbiidile raadiusega r.

�
��

Joonis 9.2.4. Satelliidi ”orbiit”, mis näitab radiaalliikumisi, et hoida orbiidi lõpppunktid
paigal. Lõpptulemus on ringikujuline orbiit.

Orbiidi lõpul tuuakse satelliit sama kiiresti algpunkti tagasi. Õnnelikul kombel saab neid
kiirliikumisi üles või alla teha nii, et nad integraali (9.2.16) suurt panust ei anna. Tulemuseks
on ringikujuline orbiit ja me saame kasutada valemit (9.2.16) integraali leidmiseks.

Selles valemis on integreerimisrajad konstantsed ja ainuke muutuja on r. Selle väärtus
peab olema selline, et Δs-l oleks ekstreemum. Ekstreemumi leidmiseks on kindlad reeglid,
mida kohe ka kasutame

d

dr(Δs)
=

d

dr

(∫ 2π/ω

0

√
c2 − 2GM/r − r2ω2dt

)
= 0. (9.2.19)
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Tuletise saab võtta integraali all

d

dr

√
c2 − 2GM/r − r2ω2 = 0, (9.2.20)

mis annab
2GM

r2
− 2rω2 = 0. (9.2.21)

Siit saame

v = ωr =

√
GM

r
, (9.2.22)

mis on satelliidi koordinaatkiirus ringikujulisel orbiidil.
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Joonis 9.2.5. Otseseim võimalik maailmajoon läbi kõvera aegruumi ja selle projektsioon

satelliidi orbitaaltasandisse.

Tegelikult on see tulemus õige isegi küllalt suure kõverusega aegruumi puhul musta augu

ümber.

9.3. Mustad augud

1783. aastal vaatles George Michell, inglise kirikumees ja amatöörastronoom, järeldusi

Newtoni valguse korpuskulaarteooriast. Kui valgus oleks tõesti osakeste voog, siis peaks seda

mõjutama raskusjõud. Ta järeldas, et Päikesest 500 korda raskema massiga, kuid Päikesega

sama tihedalt tähelt valgus lahkuda ei saa. Seda on lihtne kontrollida valemiga

vescape =
√

2GM/r, (9.3.1)
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mis sel puhul annab paokiiruseks valguse kiiruse. Asendame nüüd naiivselt paokiiruse valguse
kiirusega, saame, et selle tähe raadius, mille paokiirus on valguse kiirus, on R = 2GM/c2.
Päikese massi ühikutes on see siis

R = 2.95 × M

M�
km.

Isegi kui see Newtoni teooria järgi tuletis oleks õige, on tulemuseks niisuguse tähe jaoks
liiga väike raadius. Nii polnud see vanadele astronoomidele sugugi huvitav. Alles 1939.
aastal Ameerika füüsikud J. Robert Oppenheimer ja Hartland Snyder, kes siis oli veel tudeng,
kirjeldasid massiivse tähe kollabeerumist, kui see oli kulutanud oma tuumakütuse. Varem
samal aastal olid Oppenheimer ja G.M. Volkoff arvutanud esimese neutrontähe mudeli. Me
nägime, et neutrontäht ei saa olla massiivsem kui 3 M�. Oppenheimer ja Snyder vaatlesid,
mis juhtub, kui kõdunud ainega täht on raskem kui see piir.

Lihtsaimal juhul mittepöörleva tähe jaoks on vastus Schwarzschildi meetrikas

(ds)2 =
(
cdt
√

1 − 2GM/rc2
)2

−
(

dr√
1 − 2GM/rc2

)2

− (rdθ)2 − (r sin θdφ)2. (9.3.2)

Kui tähe pinna radiaalne koordinaat on kollabeerunud väärtuseni

RS = 2GM/c2, (9.3.3)

mida kutsutakse Schwarzschildi raadiuseks, siis muutuvad ruutjuure väärtused valemis
(9.3.2) nulliks. Selle tulemusena omaaeg Schwarzschildi raadiusel asuval kellal muutub nul-
liks, mis tähendab, et aeg seal peatub, kui vaadata lõpmata kaugel asuvast punktist. Meie
seisukohast ei juhtu sellel pinnal mitte midagi!

See käitumine on kummaline, kas see tähendab siis, et isegi valgus on ajas külmutatud?
Valguse kiirus, mida mõõdab musta augu kohal asuv vaatleja, peab ikka olema c. Kuid kaugelt
saame me kindlaks teha, et valgus hilineb, kui ta liigub läbi kõvera aegruumi. Valguse näiv
kiirus, see on siis kiirus, millega footoni ruumikoordinaat muutub, on valguse koordinaatkiirus.
Alustades Schwarzschildi meetrikaga, kus intevall on null

0 =
(
cdt
√

1 − 2GM/rc2
)2

−
(

dr√
1 − 2GM/rc2

)2

− (rdθ)2 − (r sin θdφ)2, (9.3.4)

me saame rehkendada vertikaalselt üles liikuva footoni koordinaatkiiruse. Sel juhul dθ =
dφ = 0 ja me saame valemist (9.3.4), et valguse koordinaatkiirus on

dr

dt
= c

(
1 − 2GM

rc2

)
= c

(
1 − RS

r

)
. (9.3.5)
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Kui r � RS, siis dr/dt ≈ c, nagu võiski arvata, sest siis on tegu peaaegu tasase aegruumiga.
Aga kui r = RS, siis valguse koordinaatkiirus on null. Valgus on Schwarzschildi raadiusel
tõepoolest külmunud ajas. See sfääriline pind kohal r = RS on tõke ja takistab igasuguse info
levimist selle seest välja. Just selle pärast nimetatakse seda tähte, mis on kollabeerunud läbi

Schwarzschildi pinna, mustaks auguks. Selle termini mõtles välja Ameerika füüsikateoreetik
John Wheeler Princetoni ülikoolist. Musta auku piirab sündmuste horisont, milleks on
sfääriline pind raadiusega r = RS . Sündmuste horisont on matemaatiline mõiste ega tarvitse

kokku langeda ühegi reaalse pinnaga.

Kuigi musta augu sisemus sündmuste horisondi see on meile täiesti kättesaamatu, saab

selle omadusi siiski arvutada. Mittepöörlev must auk on eriti lihtne. Keskel on sel singu-
laarsus, punkt nullruumalaga ja lõpmatu tihedusega, kus paikneb musta augu kogu mass.
Aegruum on seal lõpmatu suure kõverusega. Tsentraalne singulaarsus asub sündmuste ho-

risondi sees, nii et seda singulaarsust me näha ei saa. Või nagu kuulutab kosmilise tsensuuri
seadus, mis keelab alasti singulaarsusel lagedale tulemast.

Kujutame ette musta augu uurimist turvalisest kaugusest, peegeldades raadiolainet ob-
jektilt sündmuste horisondil. Kaua võtab aega footonil jõuda sündmuste horisondini radi-
aalkoordinaadilt r � RS ja siis tagasi pöörduda? Kuna selline reis on sümmeetriline, siis

võib ainult ühe otsa aja rehkendada ja tulemuse kahekordistada. Integreerime valguse koor-
dinaatkiirust radiaalsuunas kahe suvalise kauguse r1 ja r2 vahel. Valemist (9.3.5) saame

Δt =
∫ r2

r1

dr

dr/dt
=
∫ r2

r1

dr

c(1 − RS/r)
=

r2 − r1

c
+

RS

c
ln
(

r2 − RS

r1 − RS

)
, (9.3.6)

oletades, et r1 < r2. Kui asendame r1 = RS , siis Δt = ∞. Vastavalt kaugele vaatajale ei jõua
footon iialgi sündmuste horisondini. Selle asemel aeglustub footoni koordinaatkiirus gravi-
tatsioonilise punanihke tõttu kuni nullini lõpmata kauges tulevikus. Tegelikult on igal musta

auku kukkuval esemel täpselt sama saatus. Väljastpoolt vaadates on isegi kollabeerunud tähe
pind ”külmunud” ja selles mõttes on must auk ”külmunud täht”.

Julge ja purunematu astronoom otsustab seda järeldust kontrollida. Ta alustab kukku-
mist musta auku massiga 10 M� ja singulaarsuspinnaga RS ≈ 30 km hästi kaugelt ja paigal-
olekust. Me jääme maha ja vaatleme julge astronoomi kukkumist koordinaatkiirusega dr/dt

kuni sündmuste horisondini. Kukkumine aina kiireneb, astronoom jälgib oma kella ja saadab
meile iga sekund oma taskulambist valgussignaali. Meile tundub, et iga sekundiga signaalide
saatmine jääb harvemaks mitmel põhjusel. Esiteks peavad järgnevad signaalid läbima aina
pikema maa. Teiseks, astronoomi omaaeg jookseb palju aeglasemalt kui meie oma (gravitat-

siooniline aja dilatatsioon). Kolmandaks, valguse koordinaatkiirus väheneb mustale augule
lähenedes. Saabuva signaali sageduse punanihe samuti kasvab. See on põhjustatud nii ast-
ronoomi kiirendusest meist eemale ja gravitatsioonilisest punanihkest. Signaalide heledus
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muutub ühtlasi väiksemaks, kuna meie asukohast vaadates tema taskulambi footonite emi-
teerimise kiirus kahaneb ja energia footoni kohta kahaneb samuti. Kui julge astronoom on
umbes 2RS kaugusel sündmuste horisondist, siis tema taskulambi signaalide vaheline aeg
hakkab piiramatult kasvama ja signaali tugevus vähenema. Signaal on punanihkega ja väga
nõrk, kuna koordinaatkiirus läheneb nullile aja dilatatsiooni tõttu. Meie astronoom jääb ajas
”külmunuks” ja me ei saa temalt enam kunagi mingit signaali.
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Joonis 9.3.1. Koordinaat r(t) vabalt langevas taustsüsteemis S vastavalt lõpmatuses
paigalseisvale vaatlejale, ja r(τ) vastavalt vaatlejale taustsüsteemis S.

Radiaalkoordinaat on normeeritud RS-le 10 M� massiga mustas augus.

Kuidas paistab asi aga meie julgele astronoomile, kes uljalt langeb musta auku? Kuna
tema taustsüsteemis gravitatsioon on elimineeritud, siis alguses musta augu mõju ta ei tunne.
Ta vaatab oma kella ja vajutab taskulambi nupule kord sekundis. Kui ta aga mustale augule
läheneb, tunneb ta, et teda hakatakse välja venitama radiaalsuunas ja kokku pressima rist-
suunas. Need diferentsiaalsed loodelised jõud aina suurenevad. Kuna meie julge astronoom
on purunematu, siis ei juhtu temaga midagi, muidu rebiksid need jõud ta tükkideks mitusada
kilomeetrit enne musta auku.

Kahe omaaja millisekundi jooksul kukub ta viimased mõnisada kilomeetrit ja läbib
sündmuste horisondi. Tema omaaeg kulgeb normaalselt ja ta ei kohta mingit kindlat
pinda. Kuid meie julge astronoomi saatus on nüüd otsustatud - ta on inimkonnale lõplikult
kadunud, purunematu või mitte. Sündmuste horisondi sees ei saa ükski osake seista pai-
gal, nagu kergesti on näha Schwarzschildi meetrika valemist (9.3.2). Kasutades tingimusi
dr = dθ = dφ = 0 paigal seisva objekti jaoks, saame intervalli

(ds)2 = (cdt)2
(

1 − RS

r

)
< 0, (9.3.7)
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kui r < RS . See on ruumisarnane intervall, mis pole lubatud osakestele. Seepärast nad ei
saa paigal olla kui r < RS. Mittepöörleva musta augu sündmuste horisondi sees koonduvad
kõik maailmajooned singulaarsusesse. Isegi footonid tõmmatakse sinna. See tähendab, et
meie astronoomil pole mingeid šansse näha singulaarsust, sest sealt tema poole ei tule ükski
footon. Ta näeb küll seda valgust, mis kukub tema järel singulaarsusesse, kuid ta ei näe
kogu Universumi ajalugu. Kuigi koordinaataeg välismaailmale muutub lõpmatuks, valgus
kõikidelt neilt sündmustelt ei jõua ajapuuduse tõttu astronoomini. Need sündmused on tema
jaoks valguskoonuse mõttes ”mujal”.

Mustad augud võivad tekkida mitmel viisil. Küllalt massiivse ülihiiu tuum võib
kollabeeruda mustaks auguks. Neutrontäht lähiskaksiksüsteemis võib gravitatsiooniliselt
tõmmata ära aine oma naabrilt nii et neutrontähe oma raskusjõud muutub suuremaks
kõdunud aine tekitatud rõhu gradiendist, ja tulemuseks on must auk. Mustad augud võisid
tekkida ka Universumi alghetkedel. Need ürgsed mustad augud oleksid tekkinud laia massi
spektriga, hiiglaslikest massidega 105 M� kuni pisikesteni massidega 10−5 grammi. Ainus kri-
teerium mustade aukude kohta on, et nende kogu mass peab olema Schwarzschildi raadiuse
sees. Näiteks kui Maa oleks must auk, siis oleks Schwarzschildi raadius 0.887 cm.

Ükskõik milline on ka musta augu tekkeprotsess, kindlasti on see väga keeruline. Tähe
kollaps pole pea kunagi sümmeetriline. Detailsed rehkendused on näidanud, et mista-
hes ebaregulaarsusi viivad minema gravitatsioonilained. Selle tulemusena omandab kol-
labeeruv täht sündmuste horisondi alla minekul ikkagi sümmeetrilise kuju ja seda kirjeldab
Schwarzschildi meetrika.

Teine komplikatsioon on, et kõik tähed pöörlevad, seega siis ka neist tekkinud must auk.
On tähelepanuväärne, et musta auku kirjeldavad vaid kolm numbrit - selle mass, liikumishulga
moment ja elektrilaeng. Mustadel aukudel pole mingeid muid atribuute - tingimus, mida
üldiselt kirjeldatakse nii, et ”mustal augul pole karvu”.

Pöörleva ehk Kerri musta augu liikumishulga momendil on kindel ülempiir (laetud
pöörlevad mustad augud kannavad nime Reissner-Nordströmi mustad augud). Massiga M

musta augu maksimaalne liikumishulga moment on

Lmax =
GM2

c
. (9.3.8)

Kerri musta augu struktuur on näidatud joonisel (9.3.2). Selles on kaks sündmuste horisonti
ja kaks footonsfääri, see on seotud sellega, et pöörlev must auk kisub ruumi endaga kaasa.
Ja footonitel tekib kaks stabiilset orbiiti, ühel liiguvad footonid pöörlemise suunas (kaugemal
singulaarsusest) ja teisel vastu pöörlemist (lähemal singulaarsusele).

Tegelikult sõltub footonsfääride nähtavus sellest, kuidas mustale augule läheneda ja nen-
devaheline kaugus on seda suurem, mida kiiremini Kerri must auk pöörleb.
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Joonis 9.3.2. Kerri musta augu struktuur.

http://www.gothosenterprises.com/black holes/rotating black holes.html

Mis asi on ergosfäär? See pole footonite sfäär, ega ka sündmuste horisont, vaid midagi

eriliselt iseloomulikku Kerri mustale augule. Võimas gravitatsiooniväli hakkab kaasa vedama

aegruumi ja ergosfääri sees ei saa paigal olla mitte miski. Kõik peavad liikuma Kerri musta

augu pöörlemise suunas. Aegruum ergosfääri sees pöörleb nii kiiresti, et osakesed peaksid

liikuma suurema kui valguse kiirusega, et jääda sama nurkkoordinaadi juurde. Ergosfääri

väline piir kannab staatilise piiri nime, sest sellest väljaspool osake saab jääda sama nurk-

koordinaadi juurde.

Isegi Maal esineb see kaasavedamine. Selle kontrollimiseks lasti 20.aprillil 2004

üles polaarsatelliit ”Gravity Probe B” ehk GP-B, mis on varustatud maailma kõige

täpsemate güroskoopidega (perigee 639.5 km). Nende abil tahetakse kindlaks teha kaks

üldrelatiivsusteooria ennustust - satelliidi pöörlemistelje muutumise (0.00184 kaarekraadi aas-

tas ja aegruumi kaasavedamise Maa lähedal. See viimane muudab satelliidi pöörlemistasandit

Maa pöörlemistasandi suhtes 0.0000114 kraadi aastas! Güroskoobid on 1.5 tollise läbimõõduga

erakordselt täpse kujuga kvartskerad (erinevus perfektsest kujust on 40 aatomkihti), mis on

kaetud 1.27 nm paksuse nioobiumi kihiga. Selle aasta (2009) veebruari alguseks on satelliit

teinud umbes 25700 tiiru ümber Maa ja selle tervis oli asjatundjate hinnangul päris hea.

2007.aasta novembris toimus Stanfordi Ülikoolis GB-P teadusliku nõuandva komitee 17. is-

tung, kus arutati eksperimentide läbiviimist.

Siinkohal tuleb rõhutada, et kõik eelnev Kerri musta augu kirjeldus põhineb Einsteini

väljavõrrandite vaakuumlahendeil, kus on jäetud tähele panemata kollabeeruva tähe mass.
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Joonis 9.3.3. Gravity Probe B.
http://www.gravityprobeb.com/gpbphotos.html

Nii et tegelikult need lahendid reaalse musta augu sisemust ei kirjelda. Samuti on teada,
et musta augu tsentri lähedal praegu teadaolevad füüsikaseadused ei kehti. Me ei saa musta
augu sisemust enne kirjeldada, kuni meil pole kvantgravitatsiooni teooriat. Kuigi singulaar-
suse olemasolu on tõestatud 1965. aastal inglise teadlase Roger Penrose’i poolt.

Võimalus musta augu kasutamiseks ühest aegruumi punktist teise pääsemiseks on huvi-
tanud nii füüsikuid kui ulmeromaanide kirjanikke. Need võimalused on kõik seotud vaakuum-
lahenditega, mis tähendab, et nad pole õiged, kuna me musta augu sisemuse füüsikat ei tunne.
Aga kuna see on muutunud popkultuuri osaks, siis käsitleme sellist arusaama ka siin. Nimelt
arvatakse, et mittepöörleva musta augu keskpunkti kaudu on võimalik Schwarzschildi kõri

ehk Einstein-Roseni silla kaudu ühendada erinevad aegruumid. Kõri laius on minimaalne
sündmuste horisondi juures ja ”suid” võib kujutleda avanemas eri aegruumidesse. On ah-
vatlev kujutada seda tunnelina, mille teises otsas on valge auk. Osutub aga, et iga katse
saata selle kõri kaudu ainet või energiat lõpeb sellega, et kõri kollabeerub.

Pöörleva musta augu puhul on lugu teine, sest seal kõik maailmajooned ei konvergeeru.
Seal on sissekukkuval objektil võimalus vältida singulaarsust. Kuid ikkagi on tegu kol-
labeeruva kõriga, kui tahta sealt midagi läbi suunata. Nii et meie praeguste teadmiste juures
pole võimalik stabiilset ühendust teise aegruumiga läbi musta augu luua ja igaüks, ka pu-
runematu astronoom rebitakse sellisel katsel singulaarsuses tükkideks.

Üks viimane võimalus on ussiauk - hüpoteetiline tunnel aegruumi teineteisest väga
kaugel olevate punktide vahel. Vaatleme mittepöörlevat sfäärilissümmeetrilist ussiauku.
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Joonis 9.3.4. Einstein-Roseni sild. Iga katse saata selle kaudu ainet või energiat lõhub silla.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Worm3.jpg

Neid kirjeldavad Einsteini väljavõrrandite mitte-vaakuumlahendid. Teiste sõnadega

peab ussiauk olema palistatud mingi eksootilise matejaliga, mis ei lase ussiaugul kol-

labeeruda. Praegu pole teada ühtki loomulikku meetodit ussiaugu tekkimiseks, seda võiks

luua üliarenenud tsivilisatsioon. Sellised lahendid ei sisalda sündmuste horisonti, mis lubab

kahesuunalist liiklust läbi ussiaugu, jäädes loodeliste jõudude kiuste ellu. Reis läbi ussiaugu

võib võtta näiteks reisija omaajas aasta, samal ajal kui ussiaugu otsad võivad olla eraldatud

interstellaarsete või isegi intergalaktiliste vahemaadega.

Probleem on siin aga selles, et see eksootiline aine peab olema veel eksootilisem. See

ilmneb kohe, kui me vaatleme kaht valguskiirt, mis koonduvad ussiaugus ja väljuvad pärast

selle läbimist. See tähendab, et eksootiline aine peab olema võimeline gravitatsiooniliselt

defokusseerima valgust, mis omakorda tähendab, et selle aine energiatihedus peab olema

negatiivne (ρc2 < 0). Kuigi kvanttasandil aine negatiivne energiatihedus ilmneb, pole teada,

kas see on lubatud makroskoopilisel tasandil. Praegu jätame ussiaugud siiski sinnapaika.

Praegu on meil tunne, nagu poleks tegu mitte loenguga ülikoolis, vaid mingi ulmekir-

janike loomingu aruteluga. Seepärast vaatame, kas looduses üldse musti auke on. Kui

on, on nende avastamine neetult raske, sest ise nad ju ei kiirga ja on tibatillukesed, kui

tähtedega võrrelda. Parim lootus on leida neid lähiskaksiksüsteemides. Kui must auk selles

süsteemis tõmbab oma naabrilt gaasi ära, siis tekib musta augu ümber gaasiketas, vt joo-

nis (9.3.5). Kui gaas spiraleerub sündmuste horisondi poole, siis surutakse gaas kokku ja

ta kuumeneb miljonite kelviniteni, hakates kiirgama röntgenkiiri. Ainult neutrontähe või

musta augu raskusväli suudab genereerida röntgenkiiri lähiskaksiksüsteemis. Enamasti ongi
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see kompaktne objekt lähiskaksikus neutrontäht. Kui aga selle mass ületab 3 M�, siis võib

päris kindlalt öelda, et tegu on musta auguga.

Joonis 9.3.5. Lähiskaksiksüsteem. Kujutleme neutrontähe asemel musta auku.

http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/accreting.html

Esimene selline objekt oli Cygnus X-1, mis asub heleda tähe η Cygni lähedal luige kaela

keskel. Teine kandidaat on LMC X-3, röntgenkaksik Suures Magalãesi pilves. Kõige kindlam

kandidaat on röntgenkaksik V616 Mon, mis asub Monocerose ja Orioni piiril. Orbitaalkii-

rused mõõdeti Doppleri efekti abil ja leiti Kepleri seaduste abil, et kompaktse objekti mass

peaks olema vähemalt 3.82 ± 0.24 M�. See ei saa olla midagi muud kui must auk. Teised

kandidaadid on: Nova Muscae 1991, SS 433, GRS 1915+105, GRO J1655-40 ja V 404 Cyg.

Klassikalise üldrelatiivsusteooria must auk kestab igavesti. Stephen Hawking andis teo-

reemi, et musta augu sündmuste horisondi pindala ei tohi kahaneda. Kui must auk ühineb

mistahes teise objektiga on tulemuseks veel suurem must auk. 1974. aastal leidis Hawking

aga augu selles teoreemis, kui ta kombineeris kvantmehaanika mustade aukude teooriaga ja

leidis, et must auk võib aeglaselt ära aurata. Võti selle nähtuse mõistmiseks peitub paaride

tekkes musta augu sündmuste horisondist väljaspool. Tavaliselt tekkinud paar kohe anni-

hileerub, kuid kui sündmuste horisondi lähedal üks tekkinud osakestest läheb läbi sündmuste

horisondi ja teine mitte, nagu joonisel 9.3.6, siis see teine ju pääseb. Musta augu gravitat-

sioonienergiat kasutati kahe osakese tekitamiseks ja nii kannab pääsev osake eemale musta

augu massi. Suures kauguses asuva vaatleja näeb osakeste kiirgamist ja seda nimetatakse

Hawkingi kiirguseks.
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Kiirus, millega energiat ära kantakse, on pöördvõrdeline musta augu massi ruuduga -
1/M2. Päikese massiga musta augu puhul on need osakesed footonid ja ärakantav energia on
tühine.
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Joonis 9.3.6. Aegruumi diagramm, mis näitab osakese-antiosakese teket musta augu
sündmuste horisondi lähedal

Kui aga musta augu mass väheneb, siis energia ärakandmise kiirus kasvab. Lõpuks on
see kiirus väga suur, andes tohutu hulga mitmesuguseid osakesi. See kohutav plahvatus jätab
ilmselt endast järele vaid tasase aegruumi. Ürgse musta augu aurustumisaeg on väga pikk

tevap ≈
(

M

M�

)3

× 1066 aastat. (9.3.9)

Kuna Universumi vanuseks on hinnatud 10 kuni 20 miljardit aastat, siis kollabeerunud tähe
aurustumisaeg on hiiglaslikult pikk. Kui aga ürgse musta augu mass on umbes 5 × 1014

grammi, siis see aurustuks 15 miljardi aastaga, nii et nende plahvatuste periood peaks just
nüüd käima ja neid saaks tõenäoselt avastada. Lõpp-plahvatuse Hawkingi kiirgus annaks
kõrgenergiaga (≈ 100 MeV) gammakiiri kiirusega umbes 1020 ergi sekundis, koos elektronide,
positronide ja paljude teiste osakestega. Nende osakeste lagunemine annaks veel gammakiiri,
mida saaks avastada satelliitidelt. Tänapäevani pole leitud sellist kiirgust, mida võiks iden-
tifitseerida kui sellisel plahvatusel tekkinut. Kuigi praeguseks pole kindlat tõendit ürgsete
mustade aukude eksisteerimise kohta, on negatiivne tulemus ikkagi tähtis. Sellest järgneb, et
igas kuupvalgusaastas ei saa olla rohkem ürgseid musti auke eelpoolnimetatud massiga kui
200.
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10. LÄHISKAKSIKUD

10.1. Gravitatsioon lähiskaksikutes

Praegu arvatakse, et vähemalt pool tähtedest kuulub mitmiksüsteemidesse, kus kaks

või enam tähte tiirleb ühise masskeskme ümber. Enamasti on need tähed üksteisest küllalt

kaugel, nii et nende mõju üksteisele evolutsiooni mõttes on väga väike.

Kui aga tähed on väga lähedal teineteisele, nii et nendevaheline kaugus on suurema

tähe diameetri suurusjärgus, siis asi muutub. Kõigepealt muutub tähtede kuju veetilga sar-

naseks, sest teineteise poole suunatud piirkonnad venivad raskusjõu mõjul välja. Kui täht

pöörleb, siis see loodeline kühm nagu pulsseerub. Neid võnkumisi aga summutab mehhanism,

mida me kirjeldasime paragrahvis 5.2. Tiirlemis- ja pöörlemisenergiat hajutatakse niikaua,

kuni süsteem saavutab minimaalse energiataseme, mis juhtub siis, kui tegu on sünkroonse

pöörlemisega ja ringikujuliste orbiitidega. Siis vaatavad tähed teineteise poole kogu aeg

samade nägudega. Järelikult siis enam energiat loodeliste jõudude tõttu ei kaotata. Massiiv-

sem täht võib tõmmata teise tähe ainet endale, mis tekitab mõningaid huvitavaid nähtusi.
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Joonis 10.1.1. Kaasapöörlevad koordinaadid kaksiksüsteemis

247



Et aru saada, kuidas raskusjõud kaksiksüsteemis tegutseb, vaatleme kaht tähte ringiku-
julistel orbiitidel x − y-tasandil nurkkiirusega ω = v1/r1 = v2/r2. Siin on vi ja ri on tähtede
orbitaalkiirused ja nende kaugused masskeskmest. Kasulik on valida kaasapöörlev koordi-
naatsüsteem. Kui koordinaatide alguspunktiks on süsteemi masskese, siis on tähed selle
süsteemi suhtes paigal.

Tsentrifugaaljõud massile m on kaugusel r

Fc = mω2rr, (10.1.1)

ja mõjub radiaalselt väljapoole.

Lihtsam on töötada siiski gravitatsioonipotentsiaaliga, mis avaldub kujus

Ug = −G
Mm

r
. (10.1.2)

Selleks aga tuleb meil kaasapöörlevas koordinaatsüsteemis lisada potentsiaali avaldisele fik-
tiivne tsentrifugaalne potentsiaalne energia

Uf − Ui = ΔUc = −
∫ rF

ri

Fc · dr. (10.1.3)

Siinkohal Fc tsentrifugaalse jõu vektor, ri ja rf alg- ja lõppseisundi raadiusvektorid, ning dr

on raadiusvektori kaduvväike muutus. Muutus potentsiaalses energias on siis

ΔUc = −
∫ rf

ri

mω2rdr = −1
2
mω2(r2

f − r2
i ). (10.1.4)

Aru saades, et ainult muutused potentsiaalenergias on olulised, on Uc = 0 kui r = 0, seega

Uc = −1
2
mω2r2. (10.1.5)

Jooniselt (8.1.1) näeme, et

r1 + r2 = a ja M1r1 = M2r2. (10.1.6)

Lisades tsentrifugaalliikme, saame efektiivse potentsiaalse energia prooviosakesele massiga m,
mis asub x − y-tasandis

U = −G

(
M1m

s1
+

M2m

s2

)
− 1

2
mω2r2. (10.1.9)

Mugavuse mõttes jagatakse see energia massiga m ja saadakse efektiivne gravitatsiooni-

line potentsiaal

Φ = −G

(
M1

s1
+

M2

s2

)
− 1

2
ω2r2. (10.1.10)
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See on siis efektiivne potentsiaalne energia ühikmassi kohta ühikutes ergi grammi kohta.
Koosinuslausest saame, et

s2
1 = r2

1 + r2 + 2r1r cos θ,

s2
2 = r2

2 + r2 − 2r2r cos θ. (10.1.10)

Orbiidi nurksagedus ω tuleb Kepleri kolmandast seadusest orbitaalperioodi P kohta

ω2 =
(

2π

P

)2

=
G(M1 + M2)

a3
. (10.1.11)
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Joonis 10.1.2. Efektiivne gravitatsioonipotentsiaal Φ kaksiksüsteemis. Tähtede massid
on M1 = 0.85 ja M2 = 0.17 Päikese massi. Tähtede kaugus on a = 5 × 1010 cm ehk 0.718

Päikese raadiust. Punktiir on potentsiaali väärtus sisemises Lagrange’i punktis. Kui
koguenergia grammi kohta on suurem kui see väärtus, hakkab aine selle punkti kaudu

ühelt tähelt teisele voolama.

Ülaltoodud võrrandeid saab kasutada efektiivse gravitatsioonipotentsiaali arvutamiseks
orbitaaltasandi mistahes punktis. Joonis (10.1.2) näitabki Φ väärtusi mööda x-telge. Selle
joonise tähtsus ilmneb kohe, kui vaatleme proovikehakesele mõjuva jõu x-komponenti

Fx = −dU

dx
= −m

dΦ
dx

. (10.1.12)

Kolm ”mäetippu” L1, L2 ja L3 on Lagrange’i punktid, kus puudub jõud proovikehakesele.
Nende kolmes tasakaalupunktis gravitatsioonijõud on tasakaalustatud tsentrifugaaljõuga.
Need punktid on ebastabiilsed, sest tegu on lokaalsete maksimumidega, kui proovikehakest
veidi nihutada, siis hakkab ta kiirenevalt kaugenema tasakaalupunktist. Sisemine Lagrange’i
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punkt, L1 mängib väga tähtsat rolli kaksiksüsteemis. Ligikaudsed avaldised kauguste kohta

selle punktini massidest M1 ja M2 on järgmised
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Joonis 10.1.3. Ekvipotentsiaaljooned samas kaksiksüsteemis nagu joonisel (10.1.2).

l1 = a

[
0.500 − 0.227 log

(
M2

M1

)]
(10.1.12)

l2 = a

[
0.500 + 0.227 log

(
M2

M1

)]
(10.1.13)

Punktid ruumis, mis on sama potentsiaali väärtusega, moodustavad ekvipotentsiaalpinna.

Joonis (10.1.3) näitab ekvipotentsiaalkontuure - selle pinna lõiget tasandiga x − y. Väga

lähedal massidele M1 ja M2 on need kontuurid ringikujulised (ruumis siis sfäärilised). Kauge-

mal, kus ka teise massi mõju hakkab ilmnema, muutuvad nad alguses veetilga sarnaseks, kuni

puutuvad kokku punktis L1. Veel kaugemal võtab ekvipotentsiaalpind hantlite kuju (siinko-

hal me ei vaatle Lagrange’i punkte L3, L4 ja L5).

Kui kaksiktäht evolutsioneerub, siis ta täidab järjest suuremaid ekvipotentsiaalpindu

nagu täispuhutav õhupall, sest efektiivne raskusjõud igas punktis on risti ekvipotentsiaalpin-

naga. Hüdrostaatiline tasakaal nõuab, et rõhk on konstantne konstantse Φ pinnal ja pole ole-

mas raskusjõu komponenti, mis oleks paralleelne selle pinnaga. Ja kuna rõhk on põhjustatud

ülevalpool olevatest kihtidest, siis on ka tihedus konstantne mööda ekvipotentsiaalpinda.
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Kaksiktähtede klassid

Kaksiksüsteemi väljanägemine sõltub sellest, millised ekvipotentsiaalpinnad on ainega

täidetud. Joonis (10.1.4) kirjeldab kaksitähtede klassifikatsiooni. Kui kaksiksüsteemi tähtede

raadiused on palju väiksemad, kui nendevaheline kaugus, siis on tähed enamasti sfäärilised

ja süsteemi kutsutakse eraldatud süsteemiks, milles tähed evolutsioneeruvad peaaegu

sõltumatult.

���

���

��� ��������

������������

�������

���������

�������

Joonis 10.1.4. Kaksiksüsteemide klassifikatsioon.

Kui üks täht on paisunud niipalju, et täidab ”kaheksa” kontuuri, siis on tegu pool-

eraldatud kaksikuga. Selles süsteemis saab juba aine liikuda ühelt tähelt teisele läbi

sisemise Lagrange’i punkti, seega tähed ei evolutsioneeru enam sugugi sõltumatult. Veetilga

kujulisi ainega täidetud ekvipotsentsiaalpindu nimetatakse Roche’i sagarateks Prantsuse

matemaatiku Edouard Roche’i auks. Seda tähte, mis täidab oma Roche’i sagarat, nimetatakse

sekundaartäheks massiga M2 ja selle kaaslast primaartäheks massiga M1. Primaartäht

võib olla sekundaartähest suurema või väiksema massiga.

Võib aga juhtuda ka nii, et mõlemad tähed täidavad oma Roche’i sagaraid või isegi suure-

maid piirkondi. Sel juhul tähed jagavad ühist atmosfääri, mida piirab hantlikujuline ekvipo-

tentsiaalpind, nagu selline, mis läbib sisemist Lagrange’i punkti. Sellist süsteemi nimetatakse

kontaktkaksikuks.
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Massi ülekandmise kiirus

Võib leida jämeda hinnangu selle massi kohta, mis pooleraldatud süsteemis läbib sisemist

Lagrange’i punkti, kui tähed on sama massiga. Olgu Roche’i sagarat täitva tähe raadius R.

Kujutame ekvipotentsiaalpindu sfääridena, mis kergelt lõikuvad nagu joonisel (10.1.5). Me

oletame, et gaas liigub läbi ringikujulise avause raadiusega x. Kui täheaine tihedus avause

pindalaga A = πx2 juures on ρ ja selle aine kiirus on v, siis

Ṁ = ρvA. (10.1.14)
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Joonis 10.1.5. Lõikuvad sfäärid massi ülekande Ṁ arvutamiseks.

Geomeetriast saame, et

x =
√

Rd, (10.1.15)

kui d << R. Kasutades valemit gaasiosakeste ruutkeskmise kiiruse kohta

vrms =

√
3kT

m
, (10.1.16)

saame

Ṁ ≈ πRdρ

√
3kT

mH
, (10.1.17)

oletades gaasina vesinikku. Kui lõikumise kaugus d kasvab, kasvab ka aine tihedus ja tem-

peratuur avause juures, nii et täpne rehkendus annab Ṁ ∝ d3.

Enne kui me hakkame vaatlema massi liikumist pooleraldatud süsteemides, tasub pisut

peatuda sellel, kui suur energia vabaneb siis, kui aine langeb tähele, eriti sellisele kompaktsele

tähele nagu valge kääbus või neutrontäht. Vaatleme massi m = 1 g, mis alustab langemist

rahuolekust tähele massiga M ja raadiusega R väga kaugelt. Algne kogu mehaaniline energia

on

E = K + U = 0. (10.1.18)
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Kasutades energia jäävuse seadust, on selle massi kineetiline energia tähe pinnani jõudes

K = −U = G
mM

R
. (10.1.19)

See kineetiline energia muudetakse soojuseks ja valguseks tähega põrkumisel. Kui täht on

valge kääbus massiga M = 0.85 M� ja raadiusega R = 6.6 × 108 cm = 0.0095 R�, siis

vabanev energia ühe grammi tähele langeva aine jaoks on

G
M

R
= 1.71 × 1017 ergi. (10.1.20)

See on ainult 0.019% ühe grammi aine seisuenergiast. Võrdluseks annab üks gramm termo-

tuumareaktsioonil

0.007mc2 = 6.29 × 1018 ergi.

Kui aga see täht on neutrontäht massiga M = 1.4 M� ja raadiusega R = 10 km, siis vabanev

energia ühe grammi tähele langeva aine jaoks on

G
M

R
= 1.86 × 1020 ergi. (10.1.21)

See on juba 21% ühe grammi aine seisuenergiast ja 30 korda rohkem vesiniku termotuuma-

energiast. On selge, et tähele langev aine vabastab hiiglaslikke energiahulkasid!

Taevaste röntgenkiirte allikate vaatlused on näidanud, et selliseid on olemas röntgenvooga

umbes 1037 ergi sekundis. Kui selle kiirguse põhjustab neutrontähele langev gaas, siis peaks

selle gaasi hulk olema

Ṁ =
1037 ergi sekundis

1.86 × 1020 ergi grammi kohta
= 5.38 × 1016 g s−1, (10.1.22)

mis on ainult umbes 10−9 M� aastas. See on täiesti usutav, seda enam, et see suurus võib

pooleraldatud süsteemide puhul varieeruda mitmete suurusjärkude võrra.

10.2. Akretsioonkettad

Pooleraldatud süsteemis takistab orbitaalliikumine gaasil langeda otse sekundaartähelt

peatähele. Peatähe liikumine on teinekord küllaldane selleks, et hoida peatähte ennast eemal

sellest gaasijoast ja juga läheb orbiidile peatähe ümber.
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Joonis 10.2.1. Pooleraldatud süsteemis tekkiv akretsiooniketas.

Süsteemi parameetrid vastavad Z Chamaeleontise omadele.

Kui aga peatähe raadius on väiksem kui 5% kaksiku vahekaugusest a, siis läheb mas-

sivool peatähest kindlasti mööda. Nii tekib akretsiooniketas kuumast gaasist orbitaal-

tasandis. Viskoossus sunnib gaasi suunatud liikumise muutuma juhuslikuks soojusliiku-

miseks, misläbi gaas kaotab energiat ja spiraleerub aeglaselt peatähe suunas. Tegelikult on

see viskoossuse mehhanism veel kehvasti teada. Tavaline molekulaarne viskoossus on liiga

nõrk selleks. Teised võimalused on gaasi juhuslikus liikumises, nagu seda on turbulents, mida

põhjustab soojuslik konvektsioon või magnetohüdrodünaamiline ebastabiilsus magnetväljas,

mis interakteerub diferentsiaalselt pöörleva kettaga. Ükskõik, milline see mehhanism ka oleks,

igatahes gaas muutub tähele lähenedes aina kuumemaks, kuna orbitaalenergia muudetakse

soojusenergiaks, kuni gaas jõuab peatähe pinnale.

Temperatuuri profiil ja heledus

Täpselt samal kombel, nagu tähte saab vaadelda AMKna, vaadeldakse ka akretsioonike-

tast optiliselt paksuna, mis kiirgab nagu AMK. Igal radiaalkaugusel kiirgab optiliselt paks

ketas AMK kiirgust, mis vastab antud koha temperatuurile. Sellise mudelketta temperatuuri

hindamiseks kaugusel r peatähest massiga M1 ja raadiusega R1, me oletame, et ketta gaasi

radiaalne kiirus on väga väike võrreldes orbitaalkiirusega. Sel juhul gaas liigub Kepleri or-

biidil ja viskoossuse efektid võib kõrvale jätta. Ka ketta enda massi me ei vaatle, sest see
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on tühine võrreldes tähe massiga. Siis on gaasi koguenergia - kineetiline + potentsiaalne
järgmine

E = −G
M1m

2r
. (10.2.1)

Kui gaas spiraleerub sissepoole, siis tema energia muutub aina negatiivsemaks. Viriaali teo-
reemi kohaselt pool sellest kiiratakse välja ja pool läheb ketta kuumutamiseks.

Vaatleme nüüd rõngast raadiusega r ja laiusega dr ketta sees - vt joonis (10.2.2). Kui
sekundaartähe massi kaotamise kiirus on konstantne, Ṁ , siis aja t jooksul läbib selle rõnga
välisäärt mass Ṁt. Kui oletame, et ketas ajas ei muutu, siis sama mass peab lahkuma rõnga
sisemise ääre kaudu.

�

��

Joonis 10.2.2. Kujuteldav rõngas ketta sees.

Energia jäävuse seadus nõuab, et energia dE, mida ketas kiirgab aja t jooksul peab olema
võrdne nende energiate vahega, mis läbib ketta sisemist ja välimist äärt

dE =
dE

dr
dr =

d

dr

(
−G

M1m

2r

)
dr = G

M1Ṁt

2r2
dr, (10.2.2)

kus m = Ṁt on mass, mis tuleb kettasse ja läheb sellest tähe poole. Kui rõnga heledus on
dLring, siis kiiratud energia aja t jooksul on

dLringt = dE = G
M1Ṁt

2r2
dr, (10.2.3)

Kasutades Stefan-Boltzmanni seadust kujus

L = AσT 4, (10.2.4)

kus A = 2(2πrdr) (ketta mõlemad pooled), saame ketta heleduseks

dLring = 4πrσT 4dr = G
M1Ṁ

2r2
dr. (10.2.5)
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Leiame siit temperatuuri

T =

(
GMṀ

8πσR3

)1/4(
R

r

)3/4

. (10.2.6)

Siin on indeks 1 ära jäetud, sest jutt on ikka ainult peatähest.

Põhjalikum analüüs annaks ketta temperatuuriks

T = Tdisk

(
1 −

√
R/r

)1/4
(

R

r

)3/4

. (10.2.7)

kus

Tdisk =

(
3GMṀ

8πσR3

)1/4

(10.2.8)

on ketta karakteristlik temperatuur. Tegelikult on see karakteristlik temperatuur enam-
vähem pool maksimaalsest ketta temperatuurist

Tmax = 0.488

(
3GMṀ

8πσR3

)1/4

= 0.488Tdisk, (10.2.9)

Kui r � R, siis võib eelviimase liikme valemis (10.2.7) ära jätta

T = Tdisk

(
R

r

)3/4

. (10.2.10)

Integreerides valemit (10.2.5) vahemikus r = R kuni r = ∞ saame

Ldisk = G
MṀ

2R
. (10.2.11)

Ilma akretsioonikettata annab langev aine oma energiat ära kaks korda suurema kiirusega

Lacc = G
MṀ

R
. (10.2.12)

Seega siis teine pool akretsioonienergiast kiiratakse ära ja teine pool akumuleerub tähe pin-
nale.

Akretsioonketta radiaalne ulatus

Akretsiooniketta radiaalset ulatuvust saab hinnata leides r = rcirc, kus pidev massivool,
mis läbib L1, hakkab liikuma ringjooneliselt ümber peatähe. Selleks vaatleme massi m liiku-
mishulga momenti, vt joonist (10.2.3).
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Joonis 10.2.3. Mass m läbib punkti L1. Peatäht on koordinaatide alguspunktis.

Oletades, et massi liikumine sisemises Lagrange’i punktis on orbitaalne, siis liikumishulga
moment L on

L = mωl21 = ml21

√
G(M1 + M2)

a3
, (10.2.13)

kus ω avaldub valemiga (10.1.11) ja l1 valemiga (10.1.12).

Mass m ei sisene kohe ringorbiidile. Selle asemel teeb see väljavoolav mass tiiru ümber
peatähe ja põrkub iseendaga. Orbiit muutub ringikujuliseks alles pärast energia hajumist
põrgetel. Kui mass m on rahulikult ringorbiidil, siis selle liikumishulga moment on

L = m
√

GM1rcirc, (10.2.14)

kus ringorbiidi jaoks kasutati valemit

L = μ
√

GMa(1 − e2) (10.2.15)

ja μ = mM1/(m + M1) ≈ m. Võrdsustades need kaks avaldist, saame

rcirc = a

(
l1
a

)4 (
1 +

M2

M1

)
= a

[
0.500 − 0.227 log

(
M2

M1

)]4(
1 +

M2

M1

)
. (10.2.16)

Kuna liikumishulga moment peab olema jääv, kui ainult sisemised või tsentraalsed jõud
mängus on, siis oleks huvitav teada, mis juhtub liikumishulga momendiga, kui aine spiraleerub
tähe poole läbi akretsioonketta. Orbiitlev aine, mis algselt on kitsas rõngas, laieneb nii
sisse- kui väljapoole. Samal ajal kui enamus massist spiraleerub sissepoole, osa liigub ka
väljapoole, viies endaga kaasa liikumishulga momenti ketta äärele, kust see hajub tähetuule
kantud massikaoga. Tavaliselt võetakse ketta välisääre raadiuse jämedaks hinnanguks

Rdisk ≈ 2rcirc. (10.2.17)
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Pooleraldatud varjutusmuutlikud (PEV)

Vaatlused on näidanud, et sellised objektid ikka tõepoolest looduses eksisteerivad ega ole
vaid meie väljamõeldised. PEVide heleduskõverate vaatlused (nagu joonisel 10.2.5) näitavad
kuuma punkti olemasolu kohas, kus massi ülekande juga põrkub akrestioonketta välimise
äärega. Heleduskõverat saab interpreteerida kui järjestikuseid kettalõike, kui need kas ilmu-
vad primaartähe tagant või sinna kaovad. Tegelikult saab joonis (10.2.5) kasutada kettaku-
jutise taastamiseks, nagu on näha jooniselt (10.2.6). Kuna kuum punkt on ketta järelliikuval
küljel, siis tuleb rohkem kiirgust kettalt varjutuse alguses (kui kuum punkt on veel näha)
kui varjutuse lõpus (kui kuum punkt on veel varjus). See põhjustab defitsiidi kiirguses hele-
duskõvera paremal pool (joonis 10.2.6).

Joonis 10.2.5. LX Ser heleduskõver.
(Rutten, van Paradijs ja Tinbergen, Astron. Astrophys., 260, 213, 1992.)

10.3. Ülevaade lähiskaksiksüsteemidest

Lähiskaksiku elu on keeruline, sõltudes nende massidest ja nendevahelisest kaugusest.
Kui massivoog liigub ühelt tähelt teisele, siis suhe M2/M1 muutub. Selle tõttu tekkiv
liikumishulga momendi ümberjaotus mõjutab orbitaalperioodi ja tähtedevahelist kaugust.
Järelikult muutuvad ka Roche’i sagarad.

Massivoo mõjud

Massivoo mõju saab illustreerida vaadates süsteemi liikumishulga kogumomenti. Tähtede
pöörlemise osa on väike ja selle jätame tähelepanuta. Orbitaalne liikumishulga moment on
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Joonis 10.2.6. Rekonstrueeritud negatiivkujutis LX Serpentise akretsioonkettast.
(Rutten, van Paradijs ja Tinbergen, Astron. Astrophys., 260, 213, 1992.)

L = μ
√

GMa. (10.3.1)

Siin μ on taandatud mass

μ =
M1M2

M1 + M2
, (10.3.2)

ja nimetaja selles valemis on süsteemi kogumass. Oletades esimeses lähenduses, et ei massi ega
liikumishulga momenti ei viida süsteemist ära, näiteks tähetuule või gravitatsioonilainetega,
jääb süsteemi kogumass samaks. Seega dL/dt = 0 ja dM/dt = 0. Võtame nüüd tuletise
valemist (10.3.1)

dL

dt
=

d

dt
(μ
√

GMa) =
√

GM

(
dμ

dt

√
a +

μ

2
√

a

da

dt

)
= 0, (10.3.3)

ehk
1
a

da

dt
= − 2

μ

dμ

dt
. (10.3.4)

Pidades meeles, et M on konstantne, leiame et

dμ

dt
=

1
M

(
dM1

dt
M2 + M1

dM2

dt

)
. (10.3.5)

Ühe tähe poolt kaotatud mass on teise poolt saadud, seega Ṁ ≡ dM/dt, saame

dμ

dt
=

Ṁ1

M
(M2 − M1). (10.3.6)
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Asendades selle (10.3.4), saame

1
a

da

dt
= 2Ṁ1

M1 − M2

M1M2
. (10.3.7)

Viimane valem kirjeldab massivoo mõju tähtedevahelisele kaugusele. Orbiidi nurksagedus on
samuti mõjutatud, nagu järgneb Kepleri kolmandast seadusest (10.1.11). Kuna mass on jääv,
siis Kepleri kolmas seadus annab ω ∝ a−3/2 ja

1
ω

dω

dt
= − 3

2a

da

dt
. (10.3.8)

Nagu võiski oletada, kui orbitaalne kaugus kahaneb, siis orbiidi nurksagedus kasvab.

Kaksiksüsteemi areng

Järgmine kirjeldus iseloomustab kataklüsmiliseks muutlikuks saava kaksiksüsteemi evo-
lutsiooni. Alguspunktis on laialt eraldatud kaksiksüsteem põhijada tähtedega, mille algne
orbitaalperiood on mõnest kuust mõne aastani. Oletame, et alguses on esimene täht massiiv-
sem, seega M1 > M2, mistõttu esimene täht evolutsioneerub kiiremini, muutudes punaseks
hiiuks või ülihiiuks, enne kui hakkab Roche’i sagarast üle ajama. Algab massivoog teisele
tähele. Seega siis on da/dt < 0 ja dω/dt > 0. Tähed spiraleeruvad teineteisele lähemale
ja orbitaalperiood lüheneb. Kuna a kahaneb ja suhe M2/M1 kasvab, Roche’i sagar peatähe
ümber tõmbub koomale, mistõttu massivoog suureneb ja tekib ühine atmosfäär mõlema tähe
ümber. Süsteem on kontaktkaksik, peatähe tuum on kõdunud. Kaks tähte annavad liiku-
mishulga momenti sellele atmosfäärile, samal ajal kui nad spiraleeruvad sissepoole väiksema
a ja suurema perioodi suunas. Kui tähtede tuumad kokku sulavad, saamegi ühe tähe. Teisest
küljest, võib süsteem ühise atmosfääri minema ajada.

Pärast ühisest kestast vabanemist on süsteem eraldatud kaksik. Sekundaartäht on oma
Roche’i sagara sees ja peatäht jahtub valgeks kääbuseks. Lõpuks väiksema massiga sekun-
daartäht evolutsioneerub ja täidab oma Roche’i sagara ja mass hakkab voolama vastassuunas,
Ṁ1 > 0. Sel juhul negatiivne tagasiside leevendab massivoogu ja kuna nüüd hakkab tööle
valem (10.3.7), siis tähed hakkavad spiraleeruma teiseteisest eemale (oletades, et M1 > M2)
ja Roche’i sagar sekundaartähe ümber paisub. Kui massivoog jätkub, siis kas sekundaartäht
paisub kiiremini kui Roche’i sagar kasvab või tähed liiguvad teineteisele lähemale, kui lii-
kumishulga momenti kantakse süsteemist välja kas tähetuule või gravitatsioonilainete abil.
Ükskõik mis mehhanism töötab, jätkub massivoog sekundaartähelt valgele kääbusele ning
kõik on valmis kataklüsmilise muutliku tekkeks.

Kui sekundaartäht jätkab arengut, võib toimuda teine ühise kesta staadium. Joonis
(10.3.1) esitab näite lähiskaksiku elust, mis algab kahe keskmise massiga tähena (5 ja 9 M�
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vahel). See elu kulmineerub kahe süsinik-hapnik valge kääbustena väga lähedasel orbiidil,

tiireldes teineteise ümber perioodiga 15 s kuni 3 s. Suurem, väiksema massiga valge kääbus

täidab oma Roche’i sagara üle ja lahustub hiiglaslikuks kettaks, mida akreteerib massiivsem

valge kääbus. Massi kogumine lükkab peatähe üle Chandrasekhari piiri ja ta plahvatab Ia

supernoovana.

Interakteeruvate kaksiksüsteemide tüübid

Lähiskaksiksüsteeme on palju, kaugelt rohkem kui me siin suudaksime kirjeldada. Esi-

tame siiski põhiklassid koos mõningase iseloomustusega nendest iseloomulikest joontest, mis

teeb nad meile huvitavaks.

Joonis 10.3.1. Lähiskaksiku võimalik areng, mis lõpeb Ia supernoovana.

Iben ja Tutukov, Ap. J. Suppl., 54, 335, 1984.
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* ALGOLID. Need on normaalsed tähed (peajadal või allhiiud) pooleraldatud

süsteemis. Nad annavad meile infot täheevolutsiooni ja massivahetuse kohta. Ak-

tiivsed Algolid (W Serpens tähed) on nagu laborid tähe evolutsiooni kiirete etappide

uurimiseks. Algolid võivad anda panuse interstellaarse keskkonna keemiliseks rikas-

tamiseks.

* RS Canum Venaticorum ja BY Draconis tähed. Need on kromosfääriliselt

aktiivsed kaksikud, mis on tähtsad magnetiliste dünamoprotsesside uurimiseks ja-

hedates tähtedes (F ja hilisemad). Magnetiline aktiivsus on neil täheplekkides, kro-

mosfääris, kroonis ja loidetes. Need süsteemid aitavad paremini mõista ka protsesse

Päikesel.

* W Ursa Majoris kontaktsüsteemid. Need lühiperioodilised kaksikud (0.2-0.8

päeva) on magnetiliselt väga aktiivsed ja on olulised tähedünamo uurimise koha

pealt. Mgnetiline pidurdumine võib need tähed ühte liita.

* Kataklüsmilised muutlikud ja Noova-sarnased kaksikud. Nendel süsteemidel

on lühike periood ja nad koosnevad valgest kääbusest ning jahedast M-klassi

sekundaartähest, mis täidab oma Roche’i sagarat. Annavad hindamatut infot

täheevolutsiooni lõppetappide kohta. Ka akretsiooni ning ketta omadusi saab nende

abil uurida.

* Röntgenkaksikud neutrontähe ja musta auguga. Need süsteemid on võimsad

röntgenkiirguse allikad (Lx > 1035 ergi sekundis), milles on neutrontäht või har-

vemini must auk komponendiks. Röntgenkiirgus tekib gaasi akretsioonil süsteemi

kõdunud komponendile mittekõdunud komponendilt. Neutrontähtede vaatlused kin-

nitavad seda infot nende ehituse ja evolutsiooni kohta, mis on saadud pulsarite

vaatlustest. Süsteemid nagu A0620-00 ja Cygnus X-1 tõendavad mustade aukude

olemasolu.

* ζ Aurigae ja VV Cephei süsteemid. Need pikaperioodilised kaksikud sisaldavad

hilist tüüpi ülihiidu ja kuuma (tavaliselt B-klassist) kaaslast. ζ Aur süsteemid sisal-

davad G või K ülihiidu, ja VV Cep kaksikud sisaldavad M ülihiide. Kuigi nad alguses

pole interakteeruvad kaksikud, muutuvad nad hiljem sellisteks, kui massiivsem täht

muutub ülihiiuks. Kui toimuvad varjutused, siis jahedama ülihiiu atmosfääri saab

sondeerida kui kuumem täht möödub tagantpoolt.

* Sümbiootilised kaksikud. Sümbiootilised tähed on pikaperioodilised interak-

teeruvad kaksikud, mis koosnevad M hiiust, mis mõnikord on pulsseeruv Mira-tüüpi

muutlik) ja akreteerivast komponendist, mis võib olla valge kääbus, allkääbus või
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väikese massiga peajada täht. Nende süsteemide ühine omadus on jaheda kom-

ponendi tuule akretsioon kuumemale komponendile. Sümbiootiliste tähtede or-

bitaalperioodid on tavaliselt 200 ja 1500 päeva vahel. Paljudel sümbiootilistel kak-

sikutel täidab jahe komponent oma Roche’i sagara, tehes nad sümbiootilisteks Algoli

süsteemideks.

* Baarium- ja S-kaksikud. Need tähed on pikaperioodilised muutlikud, milles alg-

selt massiivsem komponent arenes ja andis osa oma tuumareaktsioone läbiteinud

gaasid praegusele K või M hiiule. Hiidudel arvatakse olevat valgetest kääbustest

kaaslased, mis on sageli nii jahedad, et neid UVs ei näe. Need süsteemid on olulised

nukleosünteesi ja massikao uurimiseks evolutsioneerunud tähtedel.

* Ühisümbrise järgsed kaksikud. Need kaksikud sisaldavad tavaliselt valge

kääbuse või allkääbuse ja jahedama komponendi, mis eeldatavasti on läbinud ühise

ümbrise faasi kaksiktähe evolutsioonis. Planetaarsete udude kaksiktuumad on näited

ühisümbrise järgsetest kaksikutest. Need süsteemid on olulised kiirete arenguetap-

pide uurimisel.

10.4. Valged kääbused pooleraldatud kaksikutes

Kui valge kääbus on pooleraldatud süsteemis peatäht, siis võib resultaadiks olla

kääbusnoova, klassikaline noova või , supernoova, heleduse järjekorras. Õnnetul kombel

on kõigi nende nimedes ”noova”, kuigi kõigi kolme plahvatused on erinevate mehhanismide

poolt põhjustatud.

Kataklüsmilised muutlikud

Palju on uuritud nn kataklüsmilisi muutlikke, mis on pooleraldatud lähiskaksikud,

kus peatäht on valge kääbus ja sekundaartäht hilist tüüpi peajada täht. Neid on teada rohkem

kui tuhat süsteemi. Üldiselt jäävad nad oma plahvatustes terveks (erinevalt supernoovadest)

ja nad suudavad oma plahvatusi korrata. Kataklüsmilisi muutlikke iseloomustab pikk rahulik

periood, mida katkestab aeg-ajalt äkiline ja dramaatiline süsteemi heleduse kasv. Arvatakse,

et see tekib sisemisest Lagrange’i punktist läbivoolava aine järsu kasvu tõttu.

Kui varjutatud ketas väljub sekundaartähe tagant, siis saab määrata ketta temperatuuri

muutumist radiaalsel suunal. Heleduse kasvul on ketas tõepoolest optiliselt paks ja T ∝ r−3/4,

vastavuses valemiga (10.4.1). Kuid rahu olekus pole vaatlused kooskõlas ülaltoodud ketta

mudeliga, võib-olla sellepärast, et ketas pole täielikult optiliselt paks, kui temperatuur on

madalam ja aine hõredam.
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Täiendavad tõendid selle seisukoha toetuseks tulevad tugevatest ja laiadest vesiniku ja

heeliumi emissioonjoontest, mida on näha kataklüsmiliste muutlike rahuperioodil (vt joonis

10.4.1). Need jooned on kahe tipuga, kuid varjutuse ajal on tegu ühe joonega, kas siis

puna- või sininihkega. Sellist käitumist võib oodata optiliselt õhukeselt pöörlevalt kettalt.

Dopplernihkega jooned tekivad ketta vastupidistest äärtest, kui üks neist on peatähe taga.

Emissioonjoonte allikas kataklüsmiliste muutlike rahuperioodil pole teada. Heleduse

kasvu ajal on need jooned neeldumises, nagu võiks oodata optliselt paksult kettalt. Rahu

perioodil, kus massi liikumine läbi Lagrange’i sisemise punkti võiks olla vähenenud, muutuks

ketas optiliselt õhemaks ja jahedamaks. Suurtel kaugustel tähest ketas võib ketas olla op-

tiliselt õhuke ja nii tekitada emissioonjooni. Ka võib ketta kohal olla kuum gaas, mis tekitab

emissioonjooni.

Teiste pooleraldatud kaksiksüsteemide vaatlus näitab kuumpunkti olemasolu seal, kus

massivoog põrkub akretsioonketta välimise äärega. Heleduskõverat saab tõlgendada nii, et ke-

tas jagatakse lõikudeks, mis kaovad peatähe taha ja ilmuvad sealt taas. Isegi see on võimalik,

et heleduskõverat kasutades taastatakse ketta kuju. Kuna kuumpunkt on ketta järelliikuvas

osas, siis saame rohkem valgust varjutuse alguses (kui kuumpunkt on veel nähtav) kui var-

jutuse lõpus (kui kuumpunkt on veel varjus). See tekitab valguse defitsiidi heleduskõvera

paremal pool, vt joonis (10.4.1).

�� ����� �� ����� �� ����� �� �����
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Joonis 10.4.1. Dopplernihkega emissioonjooned akretsioonketta varjutuse ajal. Kaksiksüsteem

tiirleb masskeskme ”x” ümber ja me vaatleme seda mööda orbiidi tasandit. Ketas pöörleb

joonega näidatud suunas.
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Kääbusnoovad

Kääbusnoova esimene vaatlus (U Geminorum) tehti 1855. aastal. Siiski jäi nende
objektide olemus selgusetuks kuni 1974. aastani, kui Brian Warner Kaplinna ülikoolist näitas,
et varjutusmuutliku kääbusnoova Z Cha purse oli tingitud akretsioonkettast valge kääbuse
ümber. Kuna enamus kääbusnoova heledusest tuleb kettast valge kääbuse ümber, siis need
süsteemid annavad astronoomidele suurepärase võimaluse uurida akretsioonketaste struk-
tuuri ja dünaamikat. Kääbusnoova VW Hyd vaatlused näitasid, et purskele nähtavas valguses
eelnes purse UVs, kusjuures vahe oli umbes päev. See vihjab sellele, et purse algas jahedamas
piirkonnas, ilmselt ketta välisääres ja siis levis kuumemale siseosale. Seepärast arvavad ast-
ronoomid, et kääbusnoovade pursked on põhjustatud massi ülekande järsust suurenemisest
akretsioonkettale.

Tänapäeval on teada rohkem kui 250 kääbusnoovat. Tavaliselt muutuvad nad pursete
ajal 2 kuni 6 tähesuurust heledamaks ja pursked kestavad 5 kuni 20 päeva. Pursete vahe on
30 kuni 300 päeva, vt joonis (10.3.2).

Võib-olla kõige tähtsam omadus pooleraldatud süsteemil on selle orbitaalperiood. Kui
seda kasutatakse koos teiste suurustega, nagu a ja massid M1 või M2, saame suhteliselt lihtsalt
süsteemi pildi. Näitena vaatleme siinkohal kataklüsmilist muutlikku Z Chamaeleontis, mida
nimetatakse ka kääbusnoovaks. Ta koosneb peatähest - valgest kääbusest massiga M1 =
0.85 M� ja raadiusega R = 0.0095 R� ja hilisest M-tüüpi peajada sekundaartähest massiga
M2 = 0.17 M�. Orbitaalperiood on P = 0.0745 päeva. Kuidas see süsteem välja näeb?

Kepleri kolmandast seadusest saame

a =
[
P 2G(M1 + M2)

4π2

]1/3

= 5.22 × 1010 cm, (10.4.1)

mis on umbes kolmveerand Päikese raadiust. Kaugus kahe tähe vahel on

l1 = a

[
0.500 − 0.227 log

(
M2

M1

)]
= 3.44 × 1010 cm. (10.4.2)

Kuna sekundaartäht täidab oma Roche’i sagarat, siis kaugus sekundaartähe ja sisemise La-
grange’i punkti vahel on sekundaartähe suuruse mõõt. Meie puhul

R2 ≈ a − l1 = 1.78 × 1010 cm, (10.4.3)

mis langeb hästi kokku peajada M6 tüüpi tähe suurusega. Suuruse rcirc väärtuseks saame

rcirc = a

(
l1
a

)4 (
1 +

M2

M1

)
= 1.18 × 1010 cm, (10.4.4)
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ja seega jäme hinnang ketta välisraadiusele on

Rdisk ≈ 2rcirc = 2.4 × 1010 cm, (10.4.5)

mis on umbes 2/3 sisemise Lagrange’i punkti kaugusest. See on heas kooskõlas vaatlustega,

mis näitavad, et Z Cha ketas emiteerib väga vähe valgust sellest raadiuse väärtusest kaugemal.

Massivoo kiirus on jämedalt

Ṁ = 1.3 × 10−9 M� aastas, (10.4.6)

mis annab ketta keskmiseks temperatuuriks

Tmax = 0.488

(
3GMṀ

8πσR3

)1/4

= 4.4 × 104 K. (10.4.7)

Joonis 10.4.2. Akretsioonketta temperatuur Z Cha jaoks. Raadius on l1 ühikutes,

mis on valge kääbuse kaugus sisemisest Lagrange’i punktist. Temperatuuri

järsk langus on tingitud ebarealistlikest oletustest.

Joonis (10.4.2) näitab ketta temperatuuri muutumist raadiusega Z Cha jaoks. Näeme,

et liikudes ketta seestpoolt väljapoole, langeb temperatuur 44 000 K kuni 8000 K. Wieni

nihkeseaduse kohaselt tähendab see kiirguse maksimumi nihkumist lainepikkuselt 660 Å kuni

3630 Å-ni.
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Monokromaatne heledus Lλ kogu kettale on leitav nii, et integreerime Plancki funktsiooni

Bλ(T ) =
2hc2/λ5

exp hc/λkT − 1
10.4.8

üle ketta pindala ja üle kõikide suundade. Vastav jaotus on esitatud joonisel (10.4.8) ühe
sekundi ja ühe Å kohta. Akretsioonketta koguheledus üle kõikide lainepikkuste on

Ldisk = G
MṀ

2R
= 6.8 × 1033 ergi sekundi kohta, (10.4.9)

mis ületab Päikese heleduse 75% võrra.

Joonis 10.4.3. Monokromaatne heledus on arvutatud kääbusnoova Z Cha akretsioonketta jaoks.

Muutused massivoo kiiruses

Kääbusnoovade heledus muutub 2 magi ja 6 magi vahel pursete jooksul, mis tavaliselt
kestavad 5 kuni 20 päeva. Purskeid eraldab rahulik intervall pikkusega 30 kuni 300 päeva.
Hinnangud massivoole on saadud võrreldes teoreetilis mudeleid vaatlustulemustega energias
erinevates spektrivahemikes.
Massivoo kiiruseks on hinnatud teoreetiliste mudelite abil, mida võrreldi pursetel vabaneva
energia hulgaga. rahulikel perioodidel on

Ṁ ≈ 10−11 − 10−10 M� aastas,

ja pursete ajal
Ṁ ≈ 10−9 − 10−8 M� aastas.

267



Kuna ketta heledus on võrdeline massikao kiirusega, siis massivoo suurenemine 10-100 korda

on küllaldane süsteemi heleduse kasvuks. Saladuseks on ikkagi jäänud see, miks massivoog

niimoodi perioodiliselt kasvab. Mingi ebastabiilsusega peab siin tegu olema.

Massivoo modulatsioon peab sõltuma massivoo struktuurist läbi Lagrange’i punkti L1. Üks

võimalus on sekundaartähe väliskihtide ebastabiilsus, põhjustades selle Roche’i sagara peri-

oodilise üleajamise. Seda ebastabiilsust võib tekitada vesiniku osalise ionisatsiooni tsooniga,

mis paisutab ja vabastab energiat nagu pulsseerivate tähtede κ-mehhanism. Kui üks gramm

vesinikku rekombineerub, vabaneb 1.3 × 1013 ergi. Kui ionisatsioonitsoon on sekundaartähe

pinna lähedal, siis sellest energiast võib piisata, et ajada ülevalpool olev aine läbi L1 ja

põhjustada kääbusnoova purse. Teisest küljest, sekundaartäht on peajada täht spektriklas-

siga G või hilisem, kus vesiniku ionisatsioonitsoon on liiga sügaval ebastabiilsuse tekitamiseks.

Alternatiivne seletus ebastabiilsuse tekitamiseks kasutab samuti vesiniku osalise ionisatsiooni

ideed. Kettaaine viskoossus määrab selle kiiruse, millega kettast mass tähele spiraleerub.

Mida väiksem on viskoossus, seda väiksem on takistus kettagaaside orbitaalliikumiseks, ja

triiv sekundaartähele on väiksem ja aine koguneb põhiliselt kettale. Kui viskoossus peri-

oodiliselt muutub, siis võib sellega muutuda ka tähele langeva aine mass ja nii võivad hele-

duse pursked tekkida. Kuigi kettaaine viskoossus on kehvasti teada, siiski arvatakse, et selle

muutumise põhjustaja võib olla vesiniku perioodiline ionisatsioon ja rekombinatsioon ketta

välisosas, kus temperatuur on umbes 10 000 K.

Selles stsenaariumis on viskoossus jämedalt võttes võrdeline ketta temperatuuriga, mis

omakorda sõltub kettaaine läbipaistmatusest. Alla 10 000 K tundub käima selline protsesside

rida

- neutraalne vesinik - väike läbipaistmatus

- efektiivne jahutamine

- madal temperatuur

- väike viskoossus

- mass jääb ketta välisosasse.

Teisest küljest, kui temperatuur on üle 10 000 K, siis

- ioniseeritud vesinik - suur läbipaistmatus

- kehv jahutamine

- kõrge temperatuur

- suur viskoossus

- mass vabaneb, et kukkuda läbi ketta tähele.
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Joonis 10.4.4. Kääbusnoova SS Cygni pursked (AAVSO andmebaas).

Ebastabiilsus tekib, kuna aine kogunemine hakkab aeglaselt kuumutama ketta välisosa.
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Selle aine vabastamine viib kiirele jahtumisele. See mehhanism suudab töötada vaid

väikese akretsioonikiiruse juures (< 10−11 M� aastas), nii et kääbusnoovade pursked ei to-

hiks toimuda suurema akretsioonikiirusega süsteemides. Seda piiri tõepoolest vaadeldakse,

seetõttu astronoomid eelistavad seda mehhanismi kääbusnoovade pursete selgitamiseks.

Klassikalised noovad

Kõrgema akretsioonikiirusega on klassikalised noovad. Kõige varem registreeritud

noova oli CK Vulpeculae 1670. aastal ja sellest ajast on neid vaadeldud sadu. Juba And-

romeda galaktikas on neid registreeritud 30 igal aastal, kuid ainult 3 või 4 on näha igal

aastal meie Galaktika tolmust varjutamata osas. Noovasid iseloomustab kiire heleduse kasv

7 kuni 20 tähesuurust, kusjuures keskmine heleduse kasv on 10-12 tähesuurust. Heledus

kasvab väga kiiresti, enamasti mõne päevaga, tehes kerge pausi, kui tähel on maksimaalsest

heledusest puudu kaks tähesuurust. Maksimumis kiirgab noova heledusega L = 105 L� ja

vabastab ≈ 1045 ergi umbes 100 päeva jooksul.

Joonis 10.4.5. Kiire noova V1500 Cyg heleduskõver.

(Young, Corvin, Bryan ja De Vaucouleurs, Ap.J., 209, 882, 1976.)
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Joonis 10.4.6. Aeglase noova DQ Her heleduskõver.
(AAVSO andmebaas.)

Järgnev heleduse kahanemine toimub aeglaselt mitme kuu jooksul, kahanemise kiirus see-
juures määrab ära noova kiirusklassi. Kiire noova kahaneb kaks tähesuurust mõne nädalaga,
kuna aeglasel nooval läheb kuni 100 päeva samasuure kahanemiseni, vt joonised (10.4.5) ja
(10.4.6).

Joonis 10.4.7. Noova FH Serpentis bolomeetriline heledus.
(Ann. Rev. Astron. Astroph., 16, 171, 1978.)

Neid kahanemisi iseloomustab suur heleduse fluktueerimine, mis võib olla isegi selline,
et pikka aega pole noovat sugugi nähtavas valguses näha. Kiired noovad on tavaliselt kolm
tähesuurust heledamad kui aeglased, kuid mõlemal juhul jõuavad noovad oma purske-eelsele
heledusele mõnekümne aastaga.

271



Esimeste kuude jooksul toimub heleduse kahanemine vaid nähtavas valguses. Kui aga
vaatleme ka infrapunases ja ultravioletis, siis bolomeetriline heledus jääb konstantseks mitme
kuu jooksul pärast purset, vt joonis (10.3.5). Lisaks sellele näitab noovade spekter, et neist
paisatakse välja kuumi gaase 10−5 − 10−4 M� ulatuses kiirustega vahemikus mõni sada kuni
mõni tuhat kilomeetrit sekundis. Kiirete noovade puhul on see kiirus umbes kolm korda
suurem, kuid väljapaisatav mass on sama suur mõlemas klassis.

Noova keskmine absoluutne visuaalne heledus rahuolekus on MV = 4.5. Oletades, et
valgus sellest süsteemist tuleb põhiliselt akretsioonkettast ümber valge kääbuse, me saame
massi ülekande hinnangu tüüpilise noova jaoks. Valemist

100(M1−M2)/5 =
L2

L1
(10.4.10)

leiame süsteemi heleduse (kasutame bolomeetriliste heleduste asemel visuaalseid heledusi, mis
muidugi alandab hinnangut)

L = 100(MSun−MV )/5 L� = 1.3 L� = 4.9 × 1033 ergi sekundis. (10.4.11)

Seda tulemust silmas pidades saab akretsioonketta heleduse kaudu leida massivoo kiiruse
valemist (10.4.10)

Ṁ =
2RL

GM
= 5.7 × 1016 grammi sekundis, (10.4.12)

ehk umbes 9.0 × 10−10 M� aastas.

See on heas kooskõlas noova aktsepteeritud teoreetilise mudeliga, mis koosneb pooleral-

datud süsteemis olevast valgest kääbusest, mis akreteerib ainet kiirusega 10−8−10−9 Päikese
massi aastas. Vesinikurikkad gaasid akumuleeruvad valge kääbuse pinnal, kus neid kokku
surutakse ja kuumutatakse. Selle kihi alumises osas rikastab turbulentne segunemine valge
kääbuse gaase süsiniku, lämmastiku ja hapnikuga. Ilma selle segunemiseta oleks järgnev
plahvatus liiga nõrk vaadeldava ainekoguse väljapaiskamiseks. Spektroskoopiline analüüs
näitab, et nende kolme elemendi hulk on kihis kasvanud 10 kuni 100 korda võrreldes Päikese

sisaldusega.

Selle rikastatud vesinikukihi allosas kannab materjali kõdunud elektronide rõhu gradient.
Kui vesiniku kontsentratsioon on küllalt suur ja temperatuur mõne miljoni kelvinini tõusnud,

siis algab seal kihis tuumareaktsioonide CNO tsükkel. Kihi energiaallikas ei saa sõltuda
temperatuurist, sest tegu on väga kõdunud elektronidega, kus rõhk temperatuurist enam ei
sõltu. Tulemuseks on lõhkuma läinud tuumareaktsioon, kus temperatuur tõuseb saja miljoni
kelvinini enne kui elektronid oma kõdunud oleku kaotavad. Kui heledus ületab Eddingtoni
piiri (umbes 1038 ergi sekundis), siis kiirgusrõhk suudab akreteerunud aine paisata maail-
maruumi. Erinevused kiirete ja aeglaste noovade vahel on ilmselt tingitud akreteerunud aine
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hulgast ja valge kääbuse massist. Lühike rahuaeg enne maksimaalset heledust on arvatavasti
põhjustatud väljapaiskunud aine läbipaistmatuse muutumisest.

Energia, mis vabaneks kogu kihi vesiniku massiga m = 10−4 M� põlemisel, oleks
0.007mc2 ≈ 1048 ergi ehk umbes 1000 korda suurem, kui tegelikult vaadeldakse. Kui kogu
vesinik oleks ära kulutatud, siis säraks noova mitusada aastat. Seega siis enamus ainet lendab
ilmselt minema plahvatusel. Siiski on ärapaisatud kihi kineetiline energia tähest eemal vaid
selline, mis lubab ainel vaevalt lahkuda süsteemist.

Umbes 10% kogu vesiniku kihist paisatakse noova plahvatuses eemale. Pärast seda algset
hüdrodünaamilise väljapaiskamise faasi, mis domineerib kiirete noovade puhul, hüdrostaatiline
tasakaal taastub hüdrostaatilise põlemise faasis. Selles pikas põlemise faasis, mis on tähtis
aeglaste noovade puhul, energiat toodetakse üsna stabiilselt Eddingtoni piiri lähedal. Kiht
CNO tsükli toimumise kohal on täiesti konvektiivne ja paisub 10 kuni 100 korda, ulatudes
kauguseni 1011 cm. Konvektiivse kihi pinnal on efektiivne temperatuur umbes 105 K, palju
väiksem kui tuumareaktsiooni tsoonis.

Lõpuks, kui akreteeritud pinnakiht on minema visatud, algab mitu kuud kuni aasta
kestev hüdrostaatilise põlemise faas. Kui kütus otsas, see faas lõpeb ja valge kääbus hakkab
jahtuma. Lõpuks jõuab kaksiksüsteem rahu olukorda ja akretsioonimehhanism hakkab uuesti
toimima. Kui akretsiooni kiirus on 10−8−10−9 M� aastas, siis läheb kümme kuni sada tuhat
aastat järgmise plahvatuseni.

Väljapaisatud gaasid läbivad kolm eristatud faasi pärast plahvatust. Algselt toimub
tulekera paisumisfaas, kus väljapaisatud aine moodustab optiliselt paksu tulekera, mis kiir-
gab nagu AMK temperatuuril 6000 - 10 000 K. Vaadeldud kiirgus pärineb selle tulekera
”fotosfäärist” ja selles punktis sarnaneb noova spekter A või F klassi ülihiiuga. Paisuva
tulekera raadius kasvab lineaarselt ajaga ja siis saavutab konstantse väärtuse

R∞ =
3κṀeject

8πv
, (10.4.13)

kus v on tulekera paisumise konstantne kiirus.

Kui noova heledus L on konstantne, siis valemist

L = 4πR2σT 4
e

saame, et

T∞ =
(

L

4πσ

)1/4
(

8πv

3κṀeject

)1/2

. (10.4.15)

Kui läbipaistmatus on κ = 0.4 cm2 g−1 (oletame lihtsuse mõttes, et tegu on puhta vesinikuga),
massivoo kiirus olgu Ṁeject = 1022 g s−1 ja väljapaiskamise kiirus on v = 1000 km sekundis,
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siis tulekera maksimaalne raadius on 5 × 1012 cm või 1/3 AU. Kui tulekera heledus on Ed-

dingtoni piiril, siis selle modelleeritud fotosfääri temperatuur on ligi 9000 K.

Optiliselt paks tulekera faas lõpeb mõne päevaga noova maksimaalse heleduse juures. Kui

siis äravisatud gaasikiht jätkab paisumist, muutub see aina hõredamaks. Massi väljaviskamise

kiirus Ṁeject on kahanenud selles hüdrostaatilises põlemisfaasis. Tulemuseks on see, et fo-

tosfääri asend nihkub sügavamale ja temperatuur tõuseb veidi. Kuigi need üldised trendid on

õiged, on läbipaistmatus väga tundlik temperatuurile, kui see on alla 10 000 K ja meie mudel

on liiga lihtne noova arengu kirjeldamiseks. Täpsemad arutlused näitavad, et kui visuaalne

heledus langeb, kasvab heledus UVs. Lõpuks muutub kiht optiliselt õhukeseks. Tsentraalne

valge kääbus, olles suurenenud hüdrostaatilise põlemise faasis, on nüüdseks muutunud siniseks

horisontaalse haru objektiks, mis asub just H-R diagrammil RR Lyrae tähtedest sinisema otsa

pool. Valge kääbuse ümbris võib põleda ebakorrapäraselt, andes nii heleduse fluktuatsioone,

mida mõnedes noovades on ka jälgitud.

Mõne kuu pärast, kui paisuva kesta temperatuur on langenud alla 1000 K, hakkab

väljaheidetud süsinik kondenseeruma grafiidist koosnevaks tolmuks. Sellega algab tolmu

tekkimise faas. Tolmukest muutub optiliselt paksuks umbes 50% noovadest. Nähtav val-

gus noovast ei vähene kui kest on optiliselt õhuke, kuid tekkiv tolmukookon peidab tähe

täielikult meie pilkude eest. Viimasel juhul vaadeldav nähtav valgus kaob suhteliselt järsku,

nagu on näha jooniselt (10.3.5). Valge kääbuse valgus neelatakse grafiidi poolt ja kiiratakse

uuesti infrapunases, umbes 900 K AMKna. Nii jääb noova bolomeetriline heledus samaks

niikaua, kuni valge kääbus produtseerib energiat Eddingtoni piiri lähedal.

Polarid: röntgenkiirgus valge kääbusega süsteemist

AM Herculis tähed, mida kutsutakse ka polariteks, on pooleraldatud kaksikud, mis

sisaldavad valget kääbust magnetväljadega umbes 1000 Teslat. Vääne, mille põhjustab valge

kääbuse magnetväli sekundaartähe kestaga, põhjustab peaaegu sünkroonse pöörlemise - kaks

tähte vaatavad nägudega teineteise poole ja on ühendatud kuuma gaasi joaga. Kui see gaas

läheneb valgele kääbusele, siis liigub see peaegu otse alla pinnale ja moodustab akretsiooni

samba läbimõõduga mõnikümmend kilomeetrit. Lööklaine front moodustub valge kääbuse

fotosfääri kohal, kus gaas kiireneb ja kuumeneb temperatuurini mitusada miljomit kelvinit.

Kuum gaas kiirgab jäika röntgenkiirgust, sellest osa pääseb minema, osa neelatakse fotosfääris

ja kiiratakse uuesti pehmemas röntgenis ning ultravioletis.
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Nähtav valgus sellest süsteemist kujutab endast tsüklotronkiirgust, mida kiirgavad mitterela-

tivistikud elektronid spiraleerudes akretsioonsamba magnetvälja jõujoonte ümber. See on re-

lativistiku sünkrotronkiirguse mitterelativistlik analoog. Vastupidiselt sünkrotronkiirgusele,

mille spekter on pidev, kiiratakse tsüklotronkiirguses enamik energiast tsüklotronsagedusel,

νc =
eB

2πme
. (10.4.16)

Kui Bs = 1000 T, νc = 2.8 × 1013 Hz, mis on infrapunases. Siiski kiirgub osa energiast νe

kõrgemates harmoonikutes, mis on nähtav Maal. Sünkrotronkiirgus on ringpolariseeritud, kui

vaadata paralleelselt magnetvälja jõujoontega, ja lineaarselt polariseeritud, kui vaadata risti

nendega. Seega kui kaks tähte tiirlevad teineteise ümber (tüüpiliselt 1-2 tunnise perioodiga),

siis polarisatsioon muutub sujuvalt ringselt lineaarseks. Tegelikult on siis tugev polarisatsioon

(kuni 30 %)see, mis annab neile taevakehadele nime.

10.5. Ia tüüpi supernoovad

Me oleme näinud, et individuaalsetel noovadel on palju erinevusi. Maksimaalne heledus,

heleduse vähenemise kiirus, kiirete heledusfluktuatsioonide olemasolu ja/või noova täielik

kadumine visuaalses piirkonnas - kõik see varieerub süsteemilt süsteemile. Teisest küljest -

me veendume, et teine tüüp kataklüsmilisi muutlikke, Ia tüüpi supernoovad varieeruvad

nii vähe, et võib õigusega olla standardküünal, mille järgi astronoomid määravad nende

süsteemide kaugusi, kus neid noovasid leitakse. Ia tüüpi supernoovasid leitakse, kui valge

kääbus lähiskaksikus akreteerib nii palju ainet sekundaartähelt, et valge kääbuse tuumas

läheb termotuumareaktsioon lõhkuma.

Vaatlused

Ia tüüpi supernoovad on märkimisväärselt konstantse energiaväljundiga. Heleduse mak-

simumi juures kehtib nende jaoks seos

〈MB〉 
 〈MV 〉 
 −19.3 ± 0.03, (10.5.1)

kusjuures tüüpiline dispersioon on umbes 0.3 tähesuurust. Jooniselt 10.5.1 ilmneb selgesti

seos tippheleduse ja heleduse kahanemise kiiruse vahel (heledamate Ia supernoovade heledus

kahaneb aeglasemalt). See teeb võimalikuks määrata iga individuaalse supernoova maksi-

mumheledus, kui mõõdame selle heleduse kahanemise kiirust. Teades aga supernoova hele-

dust või selle absoluutset heledust me saame rehkendada supernoova kauguse. Nii saame

me mõõta ka nende galaktikate kaugusi, kus need supernoovad paiknevad. See annab ast-

ronoomidele võimaluse uurida Universumit suurtel kaugustel. Nii on Ia tüüpi supernoovad
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mänginud otsustavat rolli näitamaks seda, et Universum paisub kiirenevalt praegu, 13.7 mil-
jardit aastat pärast Suurt Pauku, ja et ligi 3/4 Universumist koosneb tumedast energiast.

Oli juba mainitud, et Ia tüüpi supernoovadel pole pole vesiniku jooni. Nende spektrites
on tugevad Si II jooned 6150 Å juures ja O, Mg, S, Ca ja Fe jooned. Kuna vesinik on enim
esindatud element Universumis, siis vesiniku puudumine Ia supernoovades näitab, et need su-
pernoovad on kaugele evolutsioneerunud objektid, mis on kas kaotanud oma vesiniku või selle
muundanud raskemateks elementideks, või on tegu mõlema juhtumiga. Nende spektrijooned
näitavad samuti P Cygni spektrijooni, mis viitavad massi kaole. Spektri neeldumisjoonte
sininihe näitab väljapaisatud ainekogumite kiirust > 104 km/s (∼ 0.1c).

Ia tüüpi supernoovade mudelid

Kõik I tüüpi supernoovad näitavad samasugust heleduse kahanemist pärast maksimumi,
umbes 0.065 tähesuurust (± 0.007) päevas 20 päeva jooksul. Pärast 50 päeva, heleduse
kahanemine aeglustub ja muutub konstantseks, seejuures Ia kahaneb umbes 50% kiiremini
kui teised. See tähendab, et neil peab esinema kaunis ühesugune plahvatusmehhanism.

Joonis 10.5.1. Ia tüüpi supernoova heleduskõvera kahanemiskiirus on
pöördvõrdeline maksimumheledusega.

(Riess, Press ja Kirschner, Ap.J., 438, L17, 1995.)

See on kooskõlas vesiniku joonte puudumisega ja selliste supernoovade puudumisega
tähetekke piirkondadest.
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Ia tüüpi supernoova standardmudel sisaldavad valge kääbuse lagunemist kaksiksüsteemis.
Kui valge kääbus tõmbab endale kaaslase ainet, nii et selle enda mass jõuab umbes Chandra-
sekhari piiri lähedale, siis toimub katastroofiline plahvatus. Praeguseni pole aga selge, milline
mehhanism selleni viib.
Kaks üldist stsenaariumi on esitatud. Ühes neist, nn kaksik-kõdumise mudelis on süsteemis
kaks valget kääbust. Einsteini üldrelatiivsusteooria ennustab gravitatsioonilainete või
gravitatsioonikiirguse olemasolu. Mass teatavasti mõjutab aegruumi, sundides seda
kõverduma. Kui süsteemi mass muutub, siis muutub ka aegruum süsteemi ümber, tekitades
gravitatsioonilaineid, mis kannavad energiat ja impulssmomenti süsteemist eemale. Siinko-
hal tuleb siiski öelda, et kui kollaps on sümmeetriline, siis mingeid gravitatsioonilaineid ei
genereerita. Kui seda rakendada kaksiksüsteemi jaoks, siis gravitatsioonilainete kiirgamine
sunnib tähti teineteise poole spiraleeruma. Kui orbitaalperiood on alla 14 tunni, siis ener-
giakaotus gravitatsioonilainete kaudu domineerib süsteemi arengus. Kui näiteks valge kääbus
ja neutrontäht spiraleeruvad teineteise lähedale, siis valge kääbus võib laguneda ja anda osa
oma energiast ja impulssmomendist kaaslasele. Tulemuseks võib olla üksik millisekundpulsar.
Kahest neutrontähest süsteem, nn Hulse-Taylori pulsar, on üldrelatiivsusteooriat kinnitanud
uskumatult suure täpsusega.
Kui kaks valget kääbust spiraleeruvad teineteise poole, siis väiksema massiga täht (millel
on suurem raadius) hakkab oma Roche’i sagarast üle ajama ja lahutatakse ära mõne tiiru
vältel. Tekkinud paks ketas söödab C ja O rikast ainet kaaslasele, mille mass kasvab ja
läheneb Chandrasekhari piirile. Kaaslases algavad sügaval tuumareaktsioonid, mis lõpuks
tähe hävitavad. Kaksik-kõdumise mudel annab päris õige arvu tähtede kokkusulamisi, mis
klapib Ia tüüpi supernoovade tekke kiirusega galaktikates. Samuti seletab see vesiniku puudu-
mist neis supernoovades. Tuumasüttimise arvutisimulatsioonid näitavad aga, et tuumareakt-
sioonide süttimine peab algama kusagil tsentrist eemal ja kulgema nii, et valgest kääbusest
tekib neutrontäht, aga mitte supernoova plahvatus. Lisaks sellel pole raskete elementide toot-
mine vastavuses elementide suhtelise esinemissagedusega supernoovade spektrites.
Teine stsenaarium (üksik-kõdunud mudel) sisaldab evolutsioneeruvat tähte orbiidil valge
kääbuse ümber, nagu kääbusnoovade ja noovade mudeliteski. Erinevus on siiski selles, et
siin põhjustab valgele kääbusele langev aine valge kääbuse täieliku huku supernoovana. Seda
stsenaariumi praegu eelistatakse, kuid tähe plahvatuse asjaolud pole sugugi lõpuni selged.
Selle mudeli üks versioon pakub, et kui kaaslase aine langeb primaartähele, siis heelium
sadestub CO valge kääbuse peale, seejuures kõdudes. Kui küllalt palju heeliumi on ko-
gunenud, toimub heeliumi välgatus. See paneb põlema lisaks heeliumile ka süsiniku ja hap-
niku, saates samal ajal lööklaine allapoole kõdunud CO valgesse kääbusesse, mis süütab
kõdunud süsiniku ja hapniku tähe tuumas.
Sama mudeli teine versioon ei vaja kõdunud heeliumi põlemist tähe pinnal, kuid süsinik
ja hapnik süttivad valge kääbuse sees, kui mass läheneb Chandrasekhari piirile. Sel hetkel
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kõdunud gaas ei suuda enam tähte tasakaalus hoida. Samuti hakkab siis süttima C ja O

mitmes punktis korraga, tekitades nii vajaliku ebasümmeetria.

Mis järgmiseks juhtub, pole selge ja teadlased vaidlevad selle üle. Pole selge, kas C ja

O põlemisfront liigub allahelilise kiirusega (deflagratsioon) või front muutub üleheliliseks

lööklaineks (detonatsioon). Põlemisfrondi liikumine on aga väga oluline, kuna vastutab

heleduskõvera eest. Ja samuti ka elementide sisalduse eest.

Ja veel tuleb öelda, et see deflagratsiooni-detonatsiooni probleemiga on hädas ka Ia super-

noova mudelite esimene stsenaarium.

Kummagi versiooni puhul on väga oluline leida see teisele tähele aine akretsiooni õige suhe.

On võimalik, et mõlemad versioonid töötavad looduses. Võib samuti olla võimalik, et mõned

üksik-kõdunud juhtumid põhjustavad heeliumi välgatusi, kuna teised vaid süütavad C ja O

väliskihtides ilma heeliumi süütamata. Kuid igal juhul plahvatab 1.4 M� valge kääbus.

10.6. Neutrontähed ja mustad augud kaksiksüsteemides

Kui üks tähtedest lähiskaksiksüsteemis plahvatab supernoovana, siis tulemuseks võib

olla kas neutrontäht või must auk. Pooleraldatud süsteemis läheb kuum gaas läbi sisemise

Lagrange’i punkti kaaslase paisutatud atmosfääri. Palju huvitavat sünnib, kui kuum gaas

langeb nii kompaktse objekti tekitatud sügavasse potentsiaaliauku. Mitmed sellised süsteemid

kiirgavad väga palju röntgenkiiri. Tegelikult need röntgenkaksikud kiirgavad kõige rohkem

EM spektri röntgenosas. Teised süsteemid võivad sisaldada kaks kompaktset objekti, nagu

näiteks kaks pulsarit. Selle paragrahvi lõpus me kirjeldame, kuidas kaksikpulsariga saab

kontrollida Einsteini teooria õigsust.

Neutrontähtede ja mustade aukudega kaksiksüsteemide tekkimine

Kas kaksiksüsteem jääb alles pärast supernoova plahvatust, sõltub sellest, kui palju massi

heidetakse süsteemist välja. Vaatleme süsteemi, mis esialgu koosneb kahest tähest massidega

M1 ja M2 ja mille vahekaugus on a ja mis on ringorbiidil. Selle süsteemi koguenergia on

Ei =
1
2
M1v

2
1 +

1
2
M2v

2
2 − G

M1M2

a
= −G

M1M2

2a
. (10.6.1)

Kahe tähe kiirused on seotud valemiga M1v1 = M2v2. Oletame nüüd, et üks täht plahvatab

supernoovana, jättes järele massi MR. Sfäärilissümmeetrilise plahvatuse puhul esimese tähe

kiirus ei muutu. Enne kui väljaheide jõuab teise täheni, selle mass peab end üleval just

nii, nagu midagi poleks toimunud. Seni pole supernoova mingit mõju kaksikule avaldanud.

Pärast seda, kui väljaheide on möödunud teisest tähest, väljaheite gravitatsiooniline mõju

pole enam avastatav.
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Seega supernoova mõju orbitaaldünaamikale on põhjustatud väljaheitest - kadunud on
osa sellest gravitatsioonilisest liimist, mis kaksikut koos hoidis. Kuna teise tähe kiirus pole
muutunud ja tähtede vahekaugus samuti, siis süsteemi energia pärast plahvatust on

Ef =
1
2
M1v

2
1 +

1
2
M2v

2
2 − G

MRM2

a
. (10.6.2)

Kui plahvatuse tulemuseks on mitteseotud süsteem, siis Ef ≥ 0. Seega mitteseotud süsteemi
tekkimise tingimus on

MR

M1 + M2
≤ 1

(2 + M2/M1)(1 + M2/M1)
<

1
2
. (10.6.3)

Seega siis peab välja heidetama vähemalt pool süsteemi kogumassist, et supernoova plahvatus
lõhuks süsteemi. Kui pool või rohkem kogumassi jääb alles, siis on tulemuseks neutrontäht
või must auk gravitatsiooniliselt seotud süsteemis. Massiivse kaaslase puhul (M2 � M1) on
see tõenäoline tulemus. Aga kui väikese massiga kaaslased on mängus, siis tuleb leida mingid
teised mehhanismid neutrontähtede tekkeks kaksiksüsteemis.

Isoleeritud neutrontähtede haaramine

Isoleeritud neutrontähed, mis on tekkinud isoleeritud supernoovadest, võivad saada gra-
vitatsiooniliselt haaratud juhuslikul kohtumisel teise tähega. Kuna kahe mitteseotud tähe
koguenergia on algselt suurem kui null, mingi osa energiast tuleb kuhugi ära anda, et haare
toimuks. Kui kahe objekti lähedalasumine tekitab tõusulaine mittekõdunud tähel, energia
võib hajuda sama mehhanismi kaudu nagu pulsseeruvatel tähtedel. Sellise loodelise haarde

tulemus sõltub sellest, kui lähedalt möödub teine täht, aga samuti ka tähe karakteristikutest.
Lauppõrge lõhuks peajada tähe, kuid neutrontähe tungimine hiidu viiks neutrontähe lähedale
teise tähe kõdunud tuumale. Tulemus, nimelt neutrontäht, mis tiirleb hiiu sees, on tuntud
kui Thorne-Žytkovi objekt. Ühtegi sellist pole seni leitud.

See loodeline haare on kõige efektiivsem piirkondades, mis on väga tihedasti asustatud
tähtedega, nagu kerasparvede tsentrites. On hinnatud, et kompaktses kerasparves võib loo-
deline haare toota kuni 10 lähiskaksikut, mis sisaldavad neutrontähte, 1010 aasta jooksul.
See klapib röntgenallikate arvuga kerasparvedes. Röntgenkaksiku eluajaks on arvutatud
suurusjärgus 109 aastat, nii et ainult väga tihedad kerasparved võivad endale lubada üht
röntgenallikat antud hetkel.

Teine mehhanism, mis on võimeline neutrontähte tekitama, on valge kääbuse akretsioon-

indutseeritud kollaps lähiskaksikus. Kui akreteeriv valge kääbus ületaks Chandrasekhari
piiri ilma plahvatamata, nagu Ia supernoova, järgnev gravitatsiooniline kollaps tekitaks neut-
rontähe. Kaksik röntgenpulsarite, millel on väikese massiga kaaslased, vaatlused kinnitavad,
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et seda tõepoolest juhtub. Teooria ütleb siiski, et plahvatav süsiniktsükli süttimine peab

alati toimuma enne kui Chandrasekhari piir saavutatakse. Seetõttu on arusaamatu, kuidas

Ia tüüpi supernoovat saab vältida.

Kaksikröntgenpulsarid

Neutrontähti sisaldavad lähiskaksikud identifitseeriti nende energiarikaste röntgenkiirte

kaudu. Esimene röntgenkiirte allikas väljaspool Päikesesüsteemi avastati 1962.a. Skorpioni

tähtkujus, kui lasti üles Geigeri loendajaga rakett väljaspoole Maa atmosfääri. See objekt,

mis sai nimeks Sco X-1, on nüüd tuntud kaksikröntgenpulsarina. Perioodiline varjutus

teisel röntgenpulsaril - Cen X-3 - paljastas selle kaksikluse.

Röntgenpulsareid paneb tööle akreteeriva aine gravitatsiooniline energia. Tuletades

meelde meie loengust, et väga kaugelt tähele kukkuval ainel vabaneb 20% selle seisuener-

giast. See ületab isegi selle energia väärtuse, mida saadaks termotuumareaktsioonil. Vaadel-

dud röntgenallikate heledus on kuni 1038 ergi sekundis. Neutrontähele raadiusega 10 km

annab Stefan-Boltzmanni seaduse kaudu sellise heleduse puhul temperatuuriks 2 × 107 K.

Vastavalt Wieni nihkeseadusele on sellise keha spektri maksimum 1.5 Å kohal.

Lugejale tuleb meenutada, et neutrontähed on sageli seotud võimsate magnetväljadega.

Need väljad võivad olla küllalt tugevad, et takistada akreteeruval ainel jõuda tähe pinnani.

Neutrontähe magnetvälja dipoolväli on võrdeline suurusega 1/r3, nii et kukkuvad gaasid koh-

tavad kiiresti kasvavat välja. Kui magnetenergia tihedus um = B2/8π muutub võrreldavaks

kineetilise energia tihedusega uK = ρv2/2, siis magnetväli kanaliseerib langeva ioniseeritud

aine neutrontähe pooluste suunas, vt joonis (10.4.1).

Joonis 10.6.1. Akreteeruv gaas juhitakse neutrontähe magnetpoolustele.

See juhtub sellisel kaugusel tähest, mis on tuntud Alfvéni raadiusena rA, kus

1
2
ρv2 =

B2

8π
. (10.6.1)

280



Kui akretsioon on sfäärilis-sümmeetriline ja gaasid stardivad väga kaugelt, siis vaba langemise
kiirus on v =

√
2GM/r massiga M tähe puhul. Aine tihedus ja kiirus on massi akretsiooni-

kiirusega seotud valemi
Ṁ = 4πr2ρv (10.6.2)

kaudu. Ja magnet dipoolvälja tugevus on raadiusega seotud

B(r) = Bs

(
R

r

)3

(10.6.3)

kaudu, kus Bs on magnetvälja tugevus tähe pinnal. Pannes need avaldised valemisse (10.6.1)
ja leides Alfvéni raadiuse, saame

rA =
(

B4
sR12

2GMṀ2

)1/7

. (10.6.4)

Muidugi pole akretsioon sfäärilisümmeetriline. Siiski kasvab magnetvälja tugevus nii kiiresti,
et realistlikum lahend annab peaaegu sama tulemuse: massivoog katkeb katkevusraadiusel rd

rd = αrA, (10.6.5)

kus α ≈ 0.5.

Enne kui vaatame lähemalt kanaliseeritud akretsiooni neutrontähele, vaatame akret-
siooni valgele kääbusele, kus M = 0.85 M�, R = 0.0095 R� = 6.6×108 cm ja Ṁ = 1016 g s−1.
Oletame, et magnetvälja tugevus on Bs = 107 G ehk umbes 100 korda tugevam kui tüüpilisel
valgel kääbusel. Siis Alfvéni raadius on

rA =
(

B4
sR12

2GMṀ2

)1/7

= 6.07 × 1010 cm. (10.6.6)

See on võrreldav kataklüsmiliste muutlike tavalise vahekaugusega, seega akretsioonketast ei
saa tekkida väga tugeva magnetväljaga valge kääbuse ümber. Selle asemel mass, mis lii-
gub läbi sisemise Lagrange’i punkti, on piiratud vooks, mis kitseneb, kui see magnetiliselt
suunatakse ühe või mõlema pooluse suunas. Akretsioonketta puudumisel läheb kogu akret-
sioonienergia poolus(t)ele, kusjuures akretsioonheledus on

Lacc = G
MṀ

R
= 1.71 × 1033 ergi sekundis. (10.6.7)

Vaatleme nüüd akretsiooni neutrontähele. Selle tähe jaoks M = 1.4 M�, R = 10 km, ja
Ṁ = 1017 grammi sekundis. Edasi, me võtame magnetvälja tugevuseks Bs = 1012 G. Alfvéni
raadius on siis

rA =
(

B4
sR12

2GMṀ2

)1/7

= 3.09 × 108 cm. (10.4.12)
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Kuigi 300 korda suurem neutrontähe enda raadiusest, on see ikka väiksem akretsioonketta
suurusest rcirc. Seega akretsiooniketas ümber neutrontähe tekib, kuid katkeb enne neut-
rontähe pinda nagu on näha joonisel (10.4.1). Kui akretsioongaas suunatakse ühele neut-
rontähe poolusele, siis ta moodustab akretsioonsamba nagu valgetel kääbustelgi. Siin on aga
akretsioonheledus neli suurusjärku suurem

Lacc = G
MṀ

R
= 1.86 × 1037 ergi sekundis, (10.6.8)

Joonis 10.6.2. Röntgenpulsid Her-1lt perioodiga 1.245 sek.
(Tananbaum, Ap. J. Letters, 174, L143, 1972.)

mis on kaunis lähedal Eddingtoni piirile ∼ 1038 ergi sekundis. Kui Lacc läheneb LEd,
siis kiirgusrõhk tõstab lööklaine kõrgusele r ∼ 2R. Selle tulemusena kiiratakse röntgenkiiri
laiasse ruuminurka.

Kaksikröntgenpulsarid varjutusmuutlikena

Kui neutrontähe magnettelg ja pöörlemistelg ei kattu, siis röntgenkiirgust kiirgav piir-
kond on perioodiliselt varjutatud.

Tulemuseks on kaksik-röntgenpulsar varjutusmuutlikuna. Joonis (10.6.2) demon-
streerib signaali Her X-1-lt, kus allikas annab röntgenpulsi iga 1.245 sekundi tagant (see on
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neutrontähe pöörlemisperiood). Tuleks tähele panna, et lai pulss (emissiooni suure ruumi-

nurga tõttu) võib võtta ligi 50% raadiopulsari pulsi perioodist. Teravama kujuga pulsid aga

võivad võtta ainult 1 - 2% pulsi perioodist. 1996.a. oli teada 20 kaksik-röntgenpulsarit,

mille perioodid olid 0.069 sekundist kuni 835 sekundini. Valged kääbused ei saa nii kiiresti

pöörelda, nagu perioodide lühem ots näitab, ilma et nad ei laguneks. See on üks tõend, et

kaksik-röntgenpulsarid on akreteerivad neutrontähed.

Edasine kinnitus tuleb sellest, et kaksik-röntgenpulsarite perioodid kahanevad aeglaselt.

Aja möödudes hakkavad nad aina kiiremini pöörlema (raadiopulsarite perioodid kasvavad!).

Tähe pöörlemisperioodi pikkuse ajaline tuletis Ṗ ≡ dP/dt on seotud tähe liikumishulga mo-

mendi muutusega
dL

dt
= I

dω

dt
= I

d

dt

(
2π

P

)
= −2πI

Ṗ

P 2
, (10.6.9)

kus I on neutrontähe inertsmoment. Katkevusraadiuse juures antakse gaasi liikumishulga

moment neutrontähele magnetilise väände kaudu. Neutrontähe liikumishulga momendi aja-

line tuletis on just see kiirus, millega liikumishulga moment jõuab katkevusraadiuse juurde,

nii et kohal r = rd me saame
dL

dt
= Ṁvrd, (10.6.10)

kus orbitaalkiirus kohal r = rd on v =
√

GM/rd. Võrdsustades need avaldised dL/dt ja

kasutades Alfvéni ja katkevusraadiuse definitsioone, saame

Ṗ

P
= −P

√
α

2πI

(
B2

sR6G3M3Ṁ6

√
2

)1/7

. (10.6.11)

Vaatame, mida see valem annab röntgenpulsari Cen X-3 kohta. Selle periood on 4.84 sekundit

ja röntgenheledus Lx = 5×1037 ergi sekundis. Oletades, et pulsar on massiga 1.4 M� neutron

täht raadiusega 10 km, tema inertsmoment on

I =
2
5
MR2 = 1.11 × 1045 g cm2. (10.6.12)

Kasutades valemit (10.2.12) akretsiooniheleduse kohta, leiame massivoo kiiruseks

Ṁ =
RLx

GM
= 2.69 × 1017 g s−1,

või siis 4.27× 10−9 Päikese massi aastas. Oletades magnetvälja tugevuseks Bs = 1012 gaussi

ja α = 0.5, saame valemi (10.4.15) abil, et

Ṗ

P
= −P

√
α

2πI

(
B2

sR6G3M3Ṁ6

√
2

)1/7

= −8.64 × 10−4 aastas.
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Seega siis karakteristlik aeg perioodi muutumiseks on P/Ṗ = 1160 aastat.

Vaadeldud perioodi muutumise kiirus Cen X-3 jaoks on 2.8 × 10−4 aasta kohta, seega

umbes kolm korda väiksem, kuid ikkagi saime suurepärase kooskõla nii lihtsaid eeldusi ka-

sutades. Kui me teeme sama läbi valge kääbuse kohta, saame 27 korda suurema tulemuse.

Kuna valge kääbus on sadu kordi suurem, siis selle inertsmoment on samuti palju suurem,

ja seda tähte on raskem kiiremini pöörlema panna. Kuna neutrontähe jaoks me saime palju

parema kooskõla, siis see on heaks tõendiks, et neutrontähed on akreteerivad objektid kaksik-

röntgenpulsarites.

Joonis 10.6.3. Röntgenkaksikpulsarilt SMC X-1 saabuvate pulsside ajad.

(Primini et al., Ap.J., 217, 543, 1977.)

Kui röntgenpulsar orbiitleb oma kaaslase ümber, siis kaugus pulsari ja Maa vahel pidevalt

muutub. See avaldub pulsari mõõdetud perioodi tsüklilises muutumises, mis on analoogne

spektrijoonte Doppleri nihkega. Joonis (10.4.3) näitab nihet pulsi saabumise ajas funktsioo-

nina orbitaalfaasist pulsari SMC X-1 jaoks (Väike Magalãesi Pilv). Selle pulsari orbiit on

peaaegu täpselt ringikujuline, raadiusega 53.5 valgussekundit ehk 0.107 AU, mis on väiksem

kui 1/3 Merkuuri orbiidi läbimõõdust.

Täieliku kirjelduse kaksiksüsteemist oleme saanud kuue varjutusliku röntgenpulsari koh-

ta. Need süsteemid on analoogsed spektroskoopiliste kaksikutega. Näiteks SMC X-1

süsteemis sekundaartähe mass on 17.0 ± 4 M� ja selle raadius on 16.5±4 R�. Neutrontähtede
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massid on samuti määratud kuues süsteemis. Tulemused on kooskõlas neutrontähtede teo-
reetiliste massidega - 1.4 ± 0.2 M�.

Röntgenprahvatajad

Kui neutrontähe magnetväli on liiga nõrk (� 1012 G), et täielikult lõhkuda akretsioon-
ketast ja suunata akreteeruv aine magnetpoolustele, siis need gaasid kukuvad igale poole tähe
pinnale.

Joonis 10.6.4. Akreteeriva neutrontähe pinnakihid.
(Joss, Comments Astrophys., 8, 109, 1979.)

Ilma akretsioonsambata, mis tekitaks kuumpunkti, ei saa tekitada röntgenkiirguse pulsse
neutrontähe pöörlemisega. Selle asemel näitavad arvutused, et kui mõne meetri pak-
sune vesinikukiht akumuleerub tähe pinnale, siis algab vesiniku kihtpõlemine umbes meetri
sügavusel pinna all, kusjuures heeliumi kihtpõlemine toimub veel meeter sügavamal, vt joo-
nist (10.4.4). Heeliumi põlemine on plahvatuslik ja vabastab umbes 1039 ergi mõne sekundi
jooksul. Seejuures pinnatemperatuur tõuseb 3 × 107 kelvinini (kaks korda kõrgem kui
Päikese tsentri temperatuur). Tekkiv AMK maksimum on röntgenpiirkonnas ja hiiglaslik
hulk röntgenkiirgust vabastatakse selles röntgenprahvatajas. Osa röntgenkiirgusest nee-
latakse akretsioonkettas ja kiiratakse uuesti nähtavas valguses, nii et optiline välgatus toimub
mõni sekund pärast röntgenvälgatust. Kui välgatuse heledus kahaneb mõne sekundi jooksul,
siis tekkinud spekter sarnaneb 10 km läbimõõduga AMK spektrile. See klapib neutrontähe
teooriaga. Pärast mõne tunni või mõne päeva (või rohkema aja) möödumist, korjub järgmine
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ports vesinikku ja kõik hakkab otsast peale. Rohkem kui 40 röntgenkiirguse prahvatajat on
leitud (1996). Enamus on Galaktika tasandi lähedal suunaga tsentri poole ja umbes 20% on
vanades kerasparvedes.

Väikese ja suure massiga röntgenkaksikud

Astronoomid on identifitseerinud kaks röntgenkaksikute klassi:

* väikese massiga röntgenkaksikud - LMXB ja

* suure massiga röntgenkaksikud - MXRB. Tavaline on LMXB, kus hilist
tüüpi sekundaartähe mass on väiksem kui 2 M�. Need produtseerivad pigem
röntgenprahvatusi kui pulsse, näidates sellega, et neutrontähe magnetväli on
suhteliselt nõrk. Kuna nende mass on väike, siis peavad nad olema teineteisele
küllalt lähedal, et massivoog ikka eksisteeriks. Seega on nende orbitaalperioodid
lühikesed, 9.8 päevast kuni 41 minutini. Umbes neljandik neist on kerasparvedes,
kus tähtede suur ruumtihedus annab võimaluse neutrontähe gravitatsiooniliseks
haardeks. Neutrontähed LMXBdes on arvatavasti moodustunud akretsiooni teki-
tatud valge kääbuse kollapsil.

Umbes pooled 130st tuntud MXRBst on röntgenpulsarid. Kaaslane on neil tavaliselt O
või B hiid, mis täidab oma Roche’i sagarat. Nende vahekaugus võib olla suurem ja orbitaalpe-
rioodid vastavalt pikemad, 0.2 päevast kuni 580 päevani. Isegi kui sekundaartähe Roche’i
sagar ei voola üle, tugevad tähetuuled võivad ikka anda vajaliku massivoo röntgenkiirte teki-
tamiseks. Neid leitakse Galaktika tasandi lähedalt, kus on noori massiivseid tähti ja agar
täheteke. See on kooskõlas sellega, et MXRB on massiivset tähte sisaldanud kaksiksüsteemi
normaalse arengu tulemus, kusjuures see täht elas üle oma kaaslase plahvatuse supernoovana.

Senini oleme vaadelnud ainult neutrontähti akreteeriva objektina röntgenkaksikutes. Siis-
ki on gravitatsioonipotentsiaali auk sügavam mustadel aukudel. Sel juhul saab kuni 30%
sisselangeva aine seisuenergiast välja kiirata röntgenkiirgusena. Need süsteemid annavad
parima tõestuse mustadele aukudele. Gaas, mis ajab üle sisemisest Lagrange’i punktist,
kuumeneb miljonite kraadideni ja spiraleerub musta augu akretsioonkettale ning kiirgab
röntgenkiiri. Musta augu identifitseerimine põhineb sellel, et kompaktse röntgenkiirgust
kiirgava objekti mass ületab 3 M� massi ülempiiri neutrontähe jaoks. Seega musta augu
avastamise protseduur röntgenkaksikus on sarnane sellele, mida kasutatakse neutrontähtede
masside määramiseks neis süsteemides.

Praegu on teada vaid peotäis röntgenkaksikuid, mis lubavad niisugust dünaamilist mas-
simäärangut. Parimad juhtumid on V616 Mon, V404 Cyg, Cygnus X-1 ja LMC X-3. Kuna
ükski neist ei ole näita varjutust, siis sellest järgnev ebatäpsus orbiidi kalde määramisel
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tähendab seda, et leitud mass on alampiiriks. V616 Mon on röntgennoova, mida käitab

kaaslaselt, K5 peajada tähelt lähtuv sporaadiline akretsioon. Kaaslase suhteliselt väike hele-

dus annab võimaluse nii ketta kui kaaslase radiaalkiiruste määramiseks. V616 Mon identifit-

seerimine 3.82±0.24 M� musta auguna tundub olevat kindel. V404 Cyg on ka röntgennoova,

kus on identifitseeritud 12 M� must auk.

Joonis 10.6.5. SS 433 emissioonjoonte Doppleri nihked.

(Margon, Grandi ja Downes, Ap. J., 241, 306, 1980.)

Kahe ülejäänud süsteemi jaoks aga pole argumendid nii veenvad. Kummalgi (Cygnus X-1

ja LMC X-3) pole täielikult väljaarenenud akretsiooniketast, seega mõlema liikme radiaalkii-

rusi määrata ei saa. Cyg X-1 on hele MXRB. Kuna pea kogu kiirgus tuleb kaaslaselt, siis

Cyg X-1 on oluliselt ühe joone spektroskoopiline kaksik (ainult üks joon ongi näha). Seega

Cyg X-1 kui musta augu identifitseerimine toetub kaaslasele kui tüüpilisele B ülihiiule. Kõige

tõenäosem oletus masside kohta on, et kompaktse objekti mass on vahemikus 11 ja 21 Päikese

massi. Kõige väiksem võimalik mass on 3.4 M�.

Sekundaartäht süsteemis LMC X-3 on B3 põhijada täht, mis orbiitleb nähtamatu mas-

siivsema kaaslase ümber. Kuigi kaaslase alampiir on 3 Päikese massi, on tõenäosem vahemik

4-9 Päikese massi.

Teised röntgenkaksikud võivad sisaldada musti auke, nagu Noova Mus 1991 (Kärbse

tähtkujus), LMC X-3 ja CAL 87, mis asub LMC suunal, kuid tõendeid selle kohta on vähe.
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Joonis 10.6.6. SS 433 mudel

SS433

Veel üht röntgenkaksikut ja võimalikku musta auku tuleks mainida - SS 433. See on üks
veidramaid astronoomidele tuntud objekte (SS tuleb kataloogi koostajate Bruce Stephensoni
ja Nicholas Sanduleaki nimedest). 1978. aastal leiti, et sellel objektil on kolm komplekti
emissioonjooni. Üks neist oli tugeva sininihkega, teine tugeva punanihkega ja kolmandal
polnud mingit nihet. Ilmselt on siis tegu kolme objektiga, üks läheneb, teine kaugeneb -
mõlemad kiirusega 0.33c ja kolmas seisab praktiliselt paigal, vt joonist (10.6.5). Nihutatud
joonte lainepikkused varieeruvad perioodiga 164 päeva, kuna peaaegu paigaloleva komponendi
spektrijooned näitavad siiski nõrka nihet perioodiga 13.1 päeva. Edasi, SS 433 asub difuusse
pikerguse gaasikihi keskel, mis on tuntud kui arvatav supernoova jäänus W50. Kuigi asi pole
veel lõpuni selge, on mingi pilt siiski olemas, vt joonist (10.6.6).

Süsteem asub meist 17 000 valgusaasta kaugusel Kotka tähtkujus ja koosneb normaalsest
O või B tähest massiga 10 kuni 20 Päikese massi, mis on 13.1 päevasel orbiidil ümber kompak-
tse objekti, mis on kas neutrontäht või must auk. Aine liigub normaalsest tähest kompaktset
objekti ümbritsevasse akretsioonkettasse, mis paiskab välja kaks ioniseeritud gaasi juga vas-
tassuundades kiirusega 0.26c. Joad pretsesseeruvad perioodiga 164 päeva. Raadiokiirguse
uuringud näitasid, et joad ulatuvad tsentraalsest ”masinast” 0.16 valgusaasta kaugusele, aga
röntgenvaatlused andsid emissiooni veel 100 valgusaasta kaugusel mõlemal pool tsentrit, kus
joad interakteeruvad ümbritseva supernoova jäänusega.
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Röntgenkaksiksüsteemide saatus

Mis on röntgenkaksiku saatus? Kui see jõuab oma evolutsiooni lõpp-punkti, siis sekun-
daartäht lõpetab kui valge kääbus, neutrontäht või must auk. Mõju süsteemile sõltub sellest,
milline on sekundaartähe mass. Väikese massiga süsteemides (LMXB) kaaslane muutub
valgeks kääbuseks ilma süsteemi orbiiti muutmata. Massiivsemad süsteemid aga (MXRB)
plahvatavad supernoovadena. Kui rohkem kui pool süsteemi massist jääb alles, siis tekib neut-
rontähtede paar, mis tiirleb plahvatusest väljaveninud orbiidil. Vastasel korral supernoova
võib lõhkuda süsteemi ja visata neutrontähe minema. See on kooskõlas pulsarite vaatlustega,
mis on kontsentreerunud Galaktika tasandi lähedale ja liiguvad suurte ruumkiirustega, mis
võivad ületada 1000 km/s.

Millisekundpulsarid

Ainuke viis, et kahest neutrontähest koosnevat süsteemi saaks avastada, on see, et
vähemalt üks oleks pulsar. Astronoomid otsivadki raadiopulsarite perioodide tsüklilisi muu-
tusi. Kuigi vähemalt pool tähtedest taevas on mitmikud, polnud mitte ükski esimesest sajast
leitud pulsarist kaksikud. Esimese kaksikpulsar PSR 1913+16 avastas 1974. aastal USA
astronoomid Hulse ja Taylor Arecibo teleskoobiga. Otsimisstrateegia muutus 1982.aastal,
kui Donald Backer Berkeley ülikoolist avastas ühe kiireima pulsari PSR 1937+214. Selle
periood oli 1.558 millisekundit ehk see pulsar tegi 642 pööret sekundis. Kuigi selline
pöörlemiskiirus tundus osutavat noore pulsari peale, selle väga väikene perioodi muutus -
Ṗ = 1.051054 × 10−19 vihjas nõrgale magnetväljale (≈ 8.6 × 108 gaussi) ja väga vanale pul-
sarile. Sellest perioodi aeglustumisest sai leida pulsari vanuse - 235 miljonit aastat, seega siis
ligi 10 korda vanem kui senini tuntud pulsarid. Kuigi PSR 1937+214 on isoleeritud pulsar,
see paradoks, et vana pulsar on ühtlasi kõige kiirem, viis astronoomid üllatavale järeldusele:
see pulsar peab olema olnud LMXB kaksiksüsteemis. Akretsioon sekundaartähelt keerutas
selle neutrontähe nii kiirele pöörlemisele.

Selgituseks pakuti välja, et on olemas kaht tüüpi kaksikpulsareid. Need, millel on mas-
siivsed kaaslased (neutrontähed), on lühemate perioodidega ja ekstsentriliste orbiitidega ning
on ilmselt massiivsest röntgenkaksikust evolutsioneerunud. Teisel klassil kaksikpulsareil on
väikese massiga kaaslased (valged kääbused), nende orbitaalperioodid on pikemad ja orbiidid
ringikujulised. Need on arvatavasti väikese massiga röntgenkaksikpulsarite järeltulijad.

Kuna LMXBd on tavalised kerasparvedes, raadioastronoomid hakkasid neid vaatlema
ja avastasid rohkem kaksik- ja millisekundpulsareid (mille perioodid on alla 10 ms). Hulk
ülevaateid, kaasa arvatud Chandra poolt tehtud, pakub, et 47 Tuc võib sisaldada rohkem kui
300 neutrontähte, millest umbes 25 on millisekundpulsarid. Kasvav statistika teeb selgeks,
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et enamus kerasparvede pulsareist on kaksiksüsteemides ja enamus on millisekundpulsarid.

Kui need pulsarid on LMXBde arengu tulemus, siis kuidas seletada valge kääbuse puudumist

olulises vähemuses sellistest süsteemidest?

Pulsarite rühm ”Mustad lesed”

Vastuse võib leida PSR 1957+20 vaatlustest. See on haruldus: kaksikmillisekundpulsar,

mis varjutab oma kaaslast, ainult 0.025 Päikese massiga valget kääbust. Siiski kestab varjutus

vaid 10% orbiidist, millest järeldub, et valgust blokeerib Päikesest suurem objekt. On oluline,

et pulsari signaali dispersioon suurenes just enne ja pärast varjutust, vihjates sellele, et valge

kääbus on ümbritsetud ioniseeritud gaasiga. Pulsar tundub aurustavat valget kääbust oma

energiarikka footonkiire ja laetud osakestega. Mõne miljoni aastaga valge kääbus kaob, olles

ära söödud selle mustast lesest pulsari poolt.

Teine selline näide on pulsar PSR 1744-24A kerasparves Terzan 5, kus varjutus kestab pool

perioodi. On võimalik, et osa aurustunud ainest moodustab gaasi ja tolmu ketta ümber pul-

sari, mis võib mõne miljoni aasta pärast kondenseeruda planeetideks. Või kui aurustumine

polnud täielik, siis jääb planeedi suurune tomp pulsari ümber tiirlema.

Niisugused mehhanismid võivad olla vastutavad kolme planeedi tekkes, mis tiirlevad ümber

pulsari PSR 1257+12, umbes 500 pc meist eemal Neitsi tähtkujus. Nagu täpselt määrati

pulsi saabumise aja analüüsist, on 0.19 AU kaugusel tiirleva planeedi mass 0.015 M⊕, 0.36

AU kaugusel tiirleb 3.4 M⊕ massiga planeet ja välimine planeet on 2.8 M⊕ 0.47 AU kaugusel.

Kui aina rohkem millisekundpulsareid avastatakse, seda selgemaks saab, kas see stsenaarium

on õige.

Kahest neutrontähest süsteemid

On teada mõned kaksiksüsteemid, kus mõlemad tähed on neutrontähed. Parim näide on

Hulse-Taylori pulsar, PSR 1913+16. See sisaldab kaks neutrontähte, mille orbiit on natuke

suurem kui Päikese diameeter. Selle süsteemi uurimine viis Einsteini üldrelatiivsusteooria

huvitavaima ennustuse kinnitamisele - nimelt 30 aastane uurimine kinnitas gravitatsiooni-

lainete olemasolu.

Peaaegu kõik andmed selle pulsari kohta on teada ebatavaliselt suure täpsusega, nagu on

näha tabelist 10.1.
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Tabel 10.1 Andmed Hulse-Taylori pulsari kohta

Parameeter Väärtus Ebatäpsus

Pulsi sagedus 16.94053918425292 Hz ±15 × 10−14 Hz
Pulsi sageduse tuletis −2.47583 × 10−15 Hz/s ±3 × 10−20 Hz/s

Pulsari mass 1.4414 M� ±0.0002 M�
Kaaslase mass 1.3867 M� ±0.0002 M�
Ekstsentrisus 0.6171338 ±0.0000004
Orbiidi periood 0.322997448930 d ±4 × 10−13 d
Orbiidi perioodi tuletis −2.4056 × 10−12 ±0.0051 × 10−12

Periastroni nihe 4.226595 o yr−1 ±0.000005 o yr−1

Tabeli andmed sageduse ja sageduse tuletise kohta on epohhist jaanuar 14, 1986,

ülejäänute kohta vt J. M. Weisberg ja J. H. Taylor (2005).

Muide, Hulse ja Taylor said oma avastuse eest Nobeli preemia 1993. aastal.

See kaksiksüsteem annab suurepärase võimaluse kontrollida Einsteini teooriat. Kui

Merkuur liigub kõveras aegruumis Päikese ümber, siis selle periheel nihkub 43” sajandis.

Meie pulsarile ennustab Einsteini teooria samasugust nihet periastronis, ainult suurusega

4o.22626 aastas. Mõõtmised kinnitavad seda. Efekt on kumulatiivne, iga orbiidiga pulsar

tuleb aina hiljem periastronisse. Joonis (10.6.7) näitab seda uskumatut kooskõla teoreetiliste

ja vaatluslike tulemuste vahel.

Kõige väljapaistvam tulemus PSR 1913+16 uurimisel on siiski gravitatsioonilainete ole-

masolu tõestamine. Kui kaks neutrontähte liiguvad oma orbiidil, siis gravitatsioonilained

kannavad ära energiat süsteemist, mille tulemusena süsteemi periood kahaneb. Vastavalt

üldrelatiivsusteooriale on perioodi kahanemiskiirus arvutatav, kuna gravitatsioonilained on

kvadrupolkiirgus. Tulemuseks on
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Joonis 10.6.7. Pulsari PSR 1913 + 16 periastroni läbimise aegade hilinemine,
võrrelduna ÜRTga. Vaatlused - punktid, teooria - pidev joon.

(Kohandatud J.M. Weisbergi ja J.H. Taylori 2005. aasta jooniselt.)

Ṗorb =
dPorb

dt
= −96

5
G3M2μ

c5

(
4π2

GM

)4/3
f(e)

P
5/3
orb

, (10.4.17)

kus M = M1 + M2,

μ =
M1M2

M1 + M2

ja

F (e) =
(

1 +
73
24

e2 +
37
96

e4

)
(1 − e2)−7/2.

292



See on loomulikult ainult lähendusvalem, sest kõrgemat järku liikmed e suhtes on ära
jäetud. Kui me paneme sellesse valemisse sisse suurused meie pulsari kohta, siis saame
tulemuseks Ṗorb = −(2.40242 ± 0.00002) × 10−12, mis langeb mõõdetud suurusega kokku
täpsusega 0.13%! Astronoomidel on kõvasti vedanud, et nad saavad seda imelist loodus-
nähtust vaadelda, kuna nagunii see varsti kaob looduse näitelavalt, sest nende orbiitlevate
neutrontähtede vahekaugus kahaneb kiirusega 3 mm orbiidi kohta ja 300 miljoni aasta pärast
need kaks tähte ühinevad hiiglasliku tulevärgi saatel.

Teine selline võimas looduslik laboratoorium üldrelatiivsusteooria testimiseks avastati
2003. aastal. See kahest neutrontähest süstem on kakiskpulsar J0737-3039A on pulsi peri-
oodiga PA = 0.02269937855615±6×10−14 s ja J0737-3039B periood on PB = 2.7734607474±
4 × 10−10 s. Selle kaksiksüsteemiga saab kontrollida kõike seda, mis Hulse-Taylori pulsari-
gagi, kuid lisaks saab kontrollida hetkel tagapool oleva pulsari signaali saabumise hilinemist
eespool oleva pulsari raskusvälja tõttu. Ja kuna need pulsid läbivad plasmat, siis saab testida
ka plasmafüüsika teooriaid. Võib olla isegi võimalik mõõta pulsarite inertsmomente, millega
saab kontrollida neutrontähtede siseehitust ja muidugi nende eksootilist olekuvõrrandit.

Lühikesed kalgid gammakiirte sähvatused

Mis toimub kahe neutrontähe kokkusulamisel? Ulatuslikud vaatlused on kinnitanud,
et pikad-pehmed gammakiirte sähvatused (> 2 s) on ekstreemsed näited tuumakollapsiga
supernoovadest (kollapsarid või supranoovad). Teisest küljest arvatakse praegu, et lḧikesed-
kalgid gammakiirte sähvatused (< 2 s) on kompaktsete objektide kokkusulamise tulemused,
kas siis kahe neutrontähe või neutrontähe ja musta augu põhjustatud.
Esimene selge kokkusulamise avastus saadi Swifti ja HETE-2 poolt 9. juulil 2005. aastal.
See sündmus andis nähtava järelhelenduse, mis lubas astronoomidel üheselt identifitseerida
peremeesgalaktika. Lühikesed-kalgid gammasähvatused kiirgavad umbes 1000 korda vähem
energiat kui pikad-pehmed sähvatused.
Hulse-Taylori süsteem on määratud tekitama lühikese-kalgi sähvatuse ja see võib olla või
mitte olla nähtav Maalt, sõltuvalt väljapaisatava joa suunast.
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VÄGA LÜHIKESED ELULOOD

Walter Sydney Adams (1876 - 1956)
Sündis Süürias, kus ta vanemad olid misjonärideks. Järgnes oma õpetajale Edwin
B. Frost’ile Yerkes’i observatooriumisse ja seejärel Yerkes’i direktorile George Ellery
Hale’ile Mt. Wilsoni observatooriumisse, kus Adams oli direktor 1923-1946. Koos
Arnold Kohlschütteriga võttis kasutusele spektraalse parallaksi meetodi tähtede kau-
guste määramiseks. Avastas koos Hale’iga Päikeselaikude magnetväljad, koos The-
dore Dunham’iga süsihappegaasi Veenuse atmosfääris ning CN ja CH molekulid in-
terstellaarsetes gaasipilvedes. Adams identifitseeris Siirius B kui valge kääbuse ja
tema gravitatsioonilise punanihke mõõtmine kinnitas üldrelatiivsusteooria õigsust.

George Biddell Airy (1801 - 1892)
Sündis Alnwickis, Northumberlandis Inglismaal. Käis koolis Colchesteris, hiljem
Cambridge’is. Onu toetas teda. Sai Lucase matemaatikaprofessoriks samas, hiljem
Plume’i astronoomiaprofessoriks. Valiti kuninglikuks astronoomiks 1835. Reorgan-
iseeris Greenwichi observatooriumi. Publitseeris 11 raamatut ja üle 500 artikli. Kun-
ingliku Astronoomiaseltsi president 1845.a. Eggen:“Ta polnud suur teadlane, kuid
ta tegi suure teaduse võimalikuks”.

Lawrence Hugh Aller (1913 - 2003)
Sündis Tacoma’s (Washingtoni osariik).
1936 - lõpetas California ülikooli.
Jätkas Harvardis, 1939-1943 - õpetas samas.
1948-1962 - astronoomia prof. Michigani ülikoolis.
1962 - astronoomia prof. California ülikoolis L.A.-s.
Päikese, tähtede ja gaasudude spektroskoopiline ja teoreetiline uurimine.

Hannes Olof Gösta Alfven (1908 - 1995)
Sündis Norköpingis.
Lõpetas Uppsala ülikooli.
Kuni 1937 töötas samas.
1937-1940- Nobeli Instituut Stokholmis.
1940-1973- prof. Stokholmi Tehnoloogiainstituudis
1967 - prof. Kalifornia ülikoolis (San Diego).
Lõi uue teadusharu - kosmiline elektrodünaamika. Alfveni lained.
Magnettormid ja virmalised. Nobeli preemia füüsikas 1970.

Viktor Ambartsumjan (18.09.1908 - 12.08.1996)
Sündis Tbilisis.
1928 – lõpetas Leningradi ülikooli (Tudengina publitseeris 16 tööd).
1931 – Leningradi ülikoolis, 1934 – professor.
Teoreetilise astrofüüsika kursus – esimene NL-s.
1934 – organiseeris seal esimese astrofüüsika kateedri NL-s.
1939-1941 – Leningradi ülikooli observatooriumi direktor.
1943 – sõitis Jerevani.
1946-st – juhatab Burakani observatooriumi.
Tähtede ja gaasudude füüsika, kiirguslevi, tähesüsteemide statistiline mehhaanika,
kosmogoonia.
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Anders Jonas Ångström (1814 - 1874)
Rootsi füüsik, aastast 1858 Uppsala ülikooli professor. Töötas astrofüüsika ja spek-
traalanalüüsi alal, 1868 koostas Päikese spektrijoonte atlase. Tema järgi on nimetatud
elektromagnetlainete pikkuse mõõtühik: 1 Å= 10−8 cm.

Walter Baade(1893 - 1960)
Saksa-Ameerika astronoom, kes avastas astroidi Hidalgo ja Icarose. Uuris tähepopulat-
sioone ja tähtede kaugusi. Näitas, et Hubble’i kaugused on valed, sest tsefeiide on ka-
hest populatsioonist. Avastas peaaegu täielikult polariseeritud kiirguse Krabi udust,
mis viis sünkrotronkiirguse mehhanismi identifitseerimiseni. Koos Minkowskiga iden-
tifitseeris raadioallika Cygnus A, Virgo A, Perseus A ja Centaurus A optilised paar-
ilised. Samuti Krabi udu kui 1054.a. supernoova jäänuse.

Johann Jacob Balmer (1825 - 1898)
Sündis Lausanne’is, õppis Baselis, Karlsruhes ja Berliinis.
1865-1990 – õpetas Baseli Ülikoolis.
Spektroskoopia.

Bart Johan Bok (1906 - 1983)
Sündis Hollandis. Hariduse sai Leideni ja Groningeni ülikoolides. Töötas Harvardi
ülikoolis 1929 - 1957 ja järgmised üheksa aastat juhats Mt. Stromlo observatooriumi
Austraalias. Viimased tööaastad olid tal Arizona ülikoolis, juhatades Stewardi obser-
vatooriumi. Asutas kaks observatooriumi, ühe Tonanzintlas ja teise Lõuna-Aafrikas.
Austraalias aitas ta Siding Springi observatooriumi asutada. Uuris täheparvede ja
Galaktika struktuuri ja evolutsiooni, kaardistas Linnutee spiraalharusid ja Magellani
pilvi. Pani käima raadioastronoomia Harvardis. Uuris ka tähtede teket ja väikesed
tumedad gloobulid kannavad siiani Boki gloobulite nime.

Ludvig Boltzmann (1844 - 1906)
Sündis Viinis.
1866 – lõpetas Viini ülikooli.
1863-1873 ja 1876-869 – prof. Grazis.
1873-18876, 1894-1900 ja 1903-1906 – Viinis.
1889-1894 – Münchenis.
1900-1902 – Leipzigis.
Gaaside kineetiline teooria, termodünaamika, kiirgusteooria.

Satyendra Nath Bose (1894 - 1974)
Sündis Kalkuttas, kus käis ka ülikoolis, mille lõpetas 1915.a.
1924 - 1925 töötas Pariisis Marie Curie juures.
1926 - 1945 - professor Dakka (Dhaca) ülikoolis Indias.
1945 - 1956 - professor Kalkutta ülikoolis.
Tuletas Plancki seaduse ja lõi kvantstatistika.

Ira Sprague Bowen (1898 - 1973)
Sündis Seneca Falls’is (New Yorgi osariik).
1921-1946 – töötas Cal. Tehn. Instituudis (1931 – füüsika prof.).
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1946-1948 – Mt. Wilsoni observatooriumi direktor.
1948-1964 – Mt. Wilsoni & Mt. Palomari observatooriumi direktor.
Gaasudude füüsika, kosmiliste kiirte füüsika, eksperimentaalaparaadid, eksperimentaal-
spektroskoopia.
1927 – seletas nebuuliumi joonte mõistatuse ([O] ja [N ] keelatud jooned).

Tycho Brahe (1546 - 1601)
Taani astronoom. Ristimisel sai nime Tyge, kuid hiljem nimetas end ümber lad-
inapäraselt Tychoks. Kasvas onu Jorgeni peres. 1559.a. alustas juuraõpinguid
Kopenhaageni ülikoolis. 1560.a. Päikesevarjutus pööras ta astronoomia poole. Õppis
ka Leipzigis, Wittenbergis, Rostockis (kus duellil kaotas osa ninast). Kasutas kul-
last ja hõbedast asenina. Muretses häid vaatlusinstrumente. Konstrueeris hiiglasliku
kvadrandi. Avastas 1572.a supernoova. Kuningas kinkis talle Hveni saare. Ehitas
sinna observatooriumi nimega Uraniborg. Tegi kindlaks, et komeet oli kaugemal kui
Kuu või Veenus. Tema vaatlusvead olid poole ja ühe kaareminuti piirides. Oli geot-
sentrilise teooria pooldaja. Vaatles tohutu palju planeetide positsioone. 1597. sulges
Uraniborgi, kuna läks noore kuningaga tülli ja lahkus Prahasse, kus sai kuningliku
matemaatiku koha Rudolph II juures. Kepler sai tema assistendiks. Suri ilmselt
elavhõbeda mürgitusse, kuna ravis oma põiehäda isetehtud elavhõbeda salviga.

Louis Victor de Broglie, vürst (1892 - 1987)
Sündis Dieppe’s (Seine-Inférieure, Prantsusmaa).
Õppis Pariisi ülikoolis, kaitses doktoritöö lainete ja osakeste kooseksisteerimisest
1924.
Hiljem samas ülikoolis teoreetilise füüsika professor (1932-1962).
Nobeli preemia 1929.
Prantsuse akadeemiasse - 1944, Londoni Royal Society’sse - 1953, US National
Academy of Sciences - 1948, American Academy of arts and Sciences - 1958.

Annie Jump Cannon (1863 - 1941)
Sündis Delaware’is senaatori ja laevaehitaja perekonnas.
Õppis Wellesley ülikoolis füüsikat ja astronoomiat.
1896.a. sai ”Pickeringi naiste” töörühma liikmeks.
Ta jätkas W. Flemingi tööd, tuues sisse tänapäeval üldtuntud O, B, A, F, G, K,
M spektriklassid ja klassifitseeris 200 000 tähte, moodustades Henry Draperi (HD)
kataloogi tuumiku. Publitseeris muutlike tähtede kataloogi (ise avastas 200).

Giovanni Domenico Cassini (1625 - 1712)
Sündis Parinaldos Nizza lähedal ja suri Pariisis. 1650.a. professor Bolognas, 1669.aas-
tast Pariisi observatooriumi direktor (mida Cassini direktoriaja alguses alles ehi-
tati). Oli astronoomide dünastia alustaja, sest tema järel olid selle observatooriumi
direktorid tema poeg Jacques (1677-1756), pojapoeg Cesar Francois (1714-1784)
ja pojapojapoeg Jacques Dominique (1748-1845). G.D. Cassini avastas Jupiteri
pöörlemise, Saturni ringide diskreetsuse ja neli Saturni kuud.

Subrahman Chandrasekhar (1910 - 1995)
Sündis Lahores.
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Lõpetas 1930.a. Madrase ülikooli, jätkas õpinguid kuni 1934.a. Trinity kolledžis
(Cambridge).
1933-1937 – õpetaja samas.
1936-ndast elab USA-s, töötas Yerkesi observatooriumis.
1938-st Chicago ülikooli prof.
Tähe siseehitus, kiirguslevi, stellaardünaamika,
relativistlik astrofüüsika.
1952-1971 – Astrophys. Journal’i peatoimetaja.
Nobeli preemia füüsikas 1983 (koos Fowleriga).

Laurent Cassegrain (umbes 1629 - 1693)
Sündis Prantsusmaal, Chartres’i piirkonnas.
Oli õpetaja Chartres’i lütseumis, ühtlasi katoliku preester.
On üsna kindel, et Cassegrain leiutas teleskoobi optilise süsteemi,
kus nõgusa peapeegli kohal on kumer sekundaarpeegel.
Süsteem, mida praegu laialt kasutatakse, sai hiljem Cassegraini nime.

Henry Cavendish (1731 - 1810)
Sündis Nice’is Prantsusmaal Lord Charles Cavendishi vanema pojana.
1749.a. astus Peterhouse’i kolledẑisse, kuid lahkus enne kraadi kaitsmist.
Tädi pärandas talle hiiglasliku varanduse, mis lubas tal täielikult teadusele pühenduda.
Oli suur inimpelgur.
1760.a. valiti ta Royal Society’sse.
Tegeles gaaside teooriaga (leidis väärisgaasid), elektri- ja soojusteooriaga (oletas, et
soojus on osakeste liikumine).

James Chadwick (1891 - 1974)
Sündis Cheshire’s, Inglismaal. Käis Manchesteris keskkoolis ja 1911.a. lõpetas
Manchesteri ülikooli. Töötas samas Lord Rutherfordi käe all. 1913 läks Berliini
tööle Physikalisch Technische Reichsanstalti Charlottenburgis professor H. Geigeri
juhatusel. Oli I maailmasõja ajal interneeritud. Pärast sõda töötas Cambridge’s
Cavendishi laboris, jälle koos Rutherfordiga. 1927 sai Royal Society liikmeks. 1932.
aastal ta tõestas neutroni olemasolu ja 1935 anti talle selle eest Nobeli preemia.
Hiljem töẗas ta Liverpoole’i Ülikoolis. II maailmasõja ajal oli ta Briti esindaja Man-
hattani projekti juures.

bf Alvan Graham Clark (1832 1897)
Sündis Fall River’is (Massachusetts). Oli isa, kuulsa läätsemeistri Alvan Clarki
äripartner. Tema juhtimisel tehti läätsed 26-tollisele U.S. Naval Observatory’le
(Washington, D.C.) ja 36-tollisele Lick’i observatooriumi teleskoobile ning 40-tollisele
Yerkes’i observatooriumi teleskoobile, mis on jäänud suurimaks refraktoriks maail-
mas. Avastas suure hulga kaksiktähti, nende hulgas ka Siiriuse kaaslase 1862.aastal.

Arthur Holly Compton (1892 - 1962)

Sündis Woosteris (Ohio, USA). Õppis sama linnna kolledž ja Princetonis, sai sealt
PhD 1916.a. Oli mitmel ametikohal, kuni 1920 sai professori koha Washingtoni
ülikoolis (St Louis). 1923 läks ta Chicago ülikooli füüsika professoriks. 1945 tuli
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tagasi Washingtoni ülikooli kantslerina. Töötas röntgenkiirte hajumisega, kus 1922
avastas, et röntgenkiirte lainepikkus kasvab, kui nad hajuvad vabadel elektronidel -
Comptoni efekt. Sai selle eest koos C.T.R. Wilsoniga (Wilsoni udukamber) Nobeli
preemia 1927.a. Avastas koos C.F. Hagenow’iga röntgenkiirte täieliku peegeldu-
mise ja polarisatsiooni. Tema kasutusel võetud meetod lubas täpsustada elektroni
laengut. Uuris kosmiliste kiirte intensiivsuse sõltuvust geograafilisest laiusest. Palju
autasusid: Rumfordi medal, Franklini medal jne.

Gaspard-Gustave de Coriolis (1792 - 1843)
Sündis Pariisis. Käis koolis Nancys ja astus Ecole Polytechnique’i 1808.a. Õppis
veel Ecole des Ponts et Chaussées Pariisis. Cauchy soovitas teda professoriks Ecole
Polytechnique’i. Lõpuks oli professor Ecole des Ponts et Chaussées Pariisis pärast
Navier’ surma. Uuris mehhaanikat ja insenerimatemaatikat. Tõi füüsikasse töö ja
Coriolise jõu mõisted.

Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1806)
Sündis Angoulême’is Prantsusmaal.
Töötas sõjaväeinsenerina. Hiljem pühendus teaduslikule tööle, uurides torsioonkaalusid,
hõõrdumist, tuuleveskeid, elektrivälja jm.
Tuletas elektrilaengute vastastikuse mõju seaduse (mille tegelikult olevat avastanud
Henry Cavendish, kuid kelle tulemused publitseeriti mitu aastat pärast tema surma).

David Fleming Dawson (1926)
Sündis Dentonis (Texase osariik).

Õppis Texase ülikoolis ja kaitses samas PhD väitekirja matemaatikas.
Vahepeal associate professor Missouri ülikoolis ja siis matemaatika professor North
Texas State University’s.
Ahelmurrud, spetsiaalsete funktsioonide uurimine ja lähendamine.

Peter Joseph Wilhelm Debye (1884 - 1966)
Sündis Maastrichtis.
1905 – lõpetas kõrgema tehnikakooli Aachenis.
1908 – lõpetas Müncheni ülikooli.
1911 – prof. Zürichi ülikoolis.
1912 – professor Utrechti ülikoolis.
1913-1920 – professor Göttingeni ülikoolis.
1920-1927 – professor Zürichi Polütehnikumis.
1927-1933 – professor Leipzigi ülikoolis.
1934-1939 – Keiserliku füüsikainstituudi direktor Berliini ülikoolis (Keiser Wilhelmi
Füüsika Instituudis).
1940-1950 – Cornelli ülikooli professor.
Tahkete kehade kvantteooria, kristallide soojusjuhtivuse teooria, molekulide ehitus,
aatomi kvantteooria.
1936 – Nobeli preemia keemias.

Viktor Dombrovski (1913 - 1972)
Sündis Rostovis (Jaroslavli oblast).
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1936-lõpetas Leningradi ülikooli.
1936-ndast töötas Leningradi ülikooli observatooriumis, ühtlasi professor ülikoolis.
Astropolarimeetria, muutlike tähtede fotomeetria, udude spektrofotometria. Koos
Hiltneriga avastas interstellaarse polarisatsiooni.

Christian Doppler (1803 - 1853)
Sündis Salzburgis.
1825 – lõpetas Viini Polütehnilise Instituudi.
1841 – professor (Praha ülikoolis).
1847-1849 – professor Chemnitzi Mäeakadeemias.
1850 – Viini ülikooli professor, asutas ülikooli juurde füüsika instituudi (esimene
maailmas).

Henry Draper (1837 - 1882)

Sündis Virginias, USAs arsti, apteekri ja New York’i Ülikooli professori perekonnas.
Õppis arstiks, käis Iirimaal Lord Rosse’i observatooriumis. Fotografeeris esimesena
Orioni udukogu, samuti tähe spektrit (Vega). Leiutas piluspektrograafi. Soovitas
ehitada observatooriumi Andidesse! Pärast tema surma Draperi abikaasa asutas
Henry Draperi Fondi, mis toetas samanimelise spektraalkataloogi koostamist ja muid
fotograafilisi uurimusi astronoomias.

Arthur Stanley Eddington (1882 - 1944)
Sündis Kendallis (Westmoreland, UK).
1898-1902 õppis Owensi kolledžis, 1905 lõpetas Trinity kolledži Cambridge’is.
1906-1913 – vanemassistent Greenwichis.
1913-1944 – astronoomia prof. ja aastast 1914 – direktor samas.
Põhjapanevad tulemused tähe atmosfääride ja siseehituse teoorias, pulsatsioonid,
interstellaarne keskkond, stellaardünaamika, relatiivsusteooria ja kosmoloogia.

Albert Einstein (1879 - 1955)
Sündis Ulmis (Saksamaa).
1900 – lõpetas Zürichi Polütehnikumi.
1902-1908 – Berni patendibüroo.
1909-1913 – Zürichi Polütehnikumi prof.
1914-1933 – Berliini ülikooli prof. ja füüsika instituudi direktor.
1933 – USA-sse, Princeton.
Erirelatiivsusteooria, üldrelatiivsusteooria, fotoefekt, Browni liikumine.
Nobeli preemia 1921.

Robert Emden (1862 - 1940)
Sündis St.-Gallenis (Šveits).

Õppis Heidelbergi, Berliini ja Strasbourgi ülikoolides.
1899-1934 – töötas Müncheni kõrgemas tehnikakoolis. Oli Müncheni ülikooli as-
trofüüsika audoktor.
Pensionieas elas Zürichis.
Termodünaamika kasutamine astrofüüsika ja geofüüsika probleemides.
1907 – Gaskugeln (1907).
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Enrico Fermi (1901 - 1954)
Lõpetas 1922.a. Pisa ülikooli.
Õppis Saksamaal ja Hollandis.
1926-1938- prof. Rooma ülikoolis.
1938 - emigreerus USA-sse.
1939-1945 - prof. Columbia ülikoolis.
Samal ajal uuris aatomienergia kasutamist.
Kvantstatistika, β-lagunemine, neutronfüüsika.
1942 dets. - hakkas tööle esimene aatomireaktor Chicago ülikooli jalgpalliväljakul.
1938 - Nobeli preemia.

Ralph Howard Fowler (1889 - 1944)
Sündis Fedsdenis (Roydon, Essex, England). Õppis Winchesteri kolledzhis, ja Trin-
ity kolledzhis Cambridge’s. Võttis osa I maailmasõjast ja sai haavata Gallipoli
all. Tegeles füüsikalise keemiaga statistilise mehaanika meetodeid kasutades. 1926
sidus valgete kääbuste ehituse kõdunud ainega. Töötas palju koos oma äia Lord
Rutherfordiga. Ta oli hiilgav füüsik, kuid kõige paremini ilmnes ta talent töös oma
õpilastega. Ajavahemikus 1922 kuni 1939 juhendas ta 15 tulevast Royal Society liiget
ja kolme Nobelisti.

Johann Gottfrid Galle (1812 - 1910)
Sündis Saksimaal ja sai hariduse Berliinis. Töötas Berliini observatooriumis kuni
1851.aastani, kui läks Wroclawi observatooriumi durektoriks ja astronoomia profes-
soriks. 1846. a. sai ta Pariisi observatooriumi direktori Leverrier’ käest kirja, kus
ta mainis, et on arvutanud Uraani häiriva uue planeedi asukoha. Ühe tunniga leidis
Galle oma kolleegi Heinrich d’Arrest’iga Neptuuni vähem kui 1 kraad eemal Lever-
rier arvutatud positsioonist. Galle oli esimene eristama Saturni sisemist ringi 1838.a.
Ta pakkus välja Päikesesüsteemi kauguste hindamise asteroidide parallakside kaudu.
Ise oli ta esimene seda tegema Asteroid Flora abil. Meetodit kasutati suure eduga
pärast Galle surma.

George Gamow (1904 - 1968)
Sündis Odessas.
Hariduse sai Novorossiiski ülikoolis ja hiljem Leningradi ülikoolis. Aastatel 1928 -
1931 stažeeris Göttingeni, Kopenhaageni ja Cambridge’i ülikoolides.
1931 - 1933 töötas Leningradi Füüsika-tehnilises instituudis. 1934. aastal lahkus
Venemaalt.
1934 - 1956 - füüsikaprofessor George Washingtoni ülikoolis, 1956-ndast samas ametis
Colorado osariigi ülikoolis.
Tööd kosmoloogias ja tuumafüüsika rakendustes astrofüüsikas.

John Gaunt (1920)

Õppis Leedsi ülikoolis (PhD).
Gaunti faktori avastaja (?).

Karl Friedrich Gauss (1777 - 1855)
Sündis Braunschweigis torumehe perekonnas.
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1795-1798 - õppis Göttingeni ülikoolis.
Alates 1807 matemaatika ja astronoomia prof. samas.
Samaaegselt ka observatooriumi direktor.
Arvuteooria ja kõrgem algebra, planeedi orbiidi arvutamine kolme vaatluse järgi,
kõrgem geodeesia, vähimruutude meetod, vigade teooria, numbriline integreerimine,
Maa magnetism, potentsiaaliteooria, optika.

Vera Gaze (tõenäoselt Hase) (1899 - 1954)
Sündis Peterburis.
1924- lõpetas Petrogradi ülikooli.
Töötas Leningradi Astronoomia Instituudis, Pulkovos ja Simeizis, ning 1941-1945 -
Abastumanis.
Tähtede spektroskoopia ja diffuussete emissioonudude uurimine.

John Goodricke (1764 - 1786)
Sündis Groningenis Inglise diplomaadi ja Hollandi kaupmehe tütre peres. Viie aas-
taselt jäi ta sarlakitesse ja kaotas täielikult kuulmise. Õppis huultelt lugema ja
rääkima. Hariduse sai erikoolis Edinburgis. Hakkas huvi tundma astronoomia vastu
ja määras Algoli muutlikkuse perioodi - 68 tundi 50 minutit. Arvas, et Algolit var-
jutab kaaslane või on tähel tumedad plekid, mis tähe pöörlemisega satuvad Maa
suunda. Sellega avastas ta varjutusmuutlikud tähed. Leidis β Lyrae ja δ Cephei
muutlikkuse. Sai Kuningliku Astronoomia Seltsi liikmeks 21-aastaselt aprillis 1786.
Suri kopsupõletikku, mille sai vaatlustel külmetamisest.

Jesse Leonard Greenstein (1909 - 2002)
Sündis New York’is.
1929 - lõpetas Harvardi ülikooli.
1934-1937 samas astronoomia õppimist, olles vahepeal ärimees olnud.
1937-1948 - töötas Yerkes’i observatooriumis.
1939-1948 - ka McDonaldi observatooriumis.
1948 - Mt.Wilsoni ja Mt.Palomari observatooriumide töötaja.
1949 - California Tehnoloogiainstituudi prof.
Tähtede ja interstellaarse keskkonna füüsika. Tähtede atmosfääri.

David Fabricius (1564 - 1617)
David Fabricius oli Lutheri pastor ja astronoom Osteeli linnas Ida-Friisimaal (Sak-
samaa). Ta oli kirjavahetuses Johannes Kepleriga ja oli esimese muutliku tähe - o
Ceti - avastaja (1596). Tema üliõpilasest poeg tõi koju teleskoobid ja neid kasutati
usinasti vaatlusteks, ka päikeselaikude vaatlusteks. Ta sai surma, kui süüdistas üht
talupoega hane varastamises, mille peale raevunud talupoeg ta labidaga maha lõi.

Williamina Paton Stevens Fleming (1857 - 1911)
Sündis Dundees, Šotimaal. Abiellus ja emigreerus USAsse 1878.
Sai tööd Harvardi observatooriumi direktori professor Edward Pickeringi juures ma-
jateenijana.
Hiljem hakkas ka Pickeringi abistama astronoomiliste ülesannete lahendamisel.
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Mõtles välja spektrite klassifikatsiooni meetodi ja klassifitseeris üle 10 000 tähe spek-
tri, liigitades neid 22 klassi.
1906.a. valiti ta Royal Astronomical Society liikmeks.
1910.a. publitseeris töö valgetest kääbustest, olles nende avastaja.

Henry Michael Foley (1917 - 1982)
Sündis Palmeris (Massachusettsi osariik).
Lõpetas Michigani ülikooli, töötas samas 1936-1940.
1944-1945 - Johns Hopkinsi ülikool.
1954. aastast prof. Columbia ülikoolis.
Spektrijoonte laienemine, aatomite ja molekulide struktuur, kiirgusteooria, atmosfäärifüüsika.

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768 - 1830)
Sündis Auxerres (Prantsusmaa, Pariisist ca 250 km kagusse).
Lõpetas seal sõjakooli.
1796-1798 – Ecole Polytechnique. Käis Napoleoniga Egiptuse sõjaretkel.
Fourier read. Soojuse levimise diferentsiaal võrrand. Soojuskiirguse esimene teooria.
Ehitas termoelemendi. Uuris gaaside elastsust.

Joseph Fraunhofer (1787 - 1826)
Sündis Straubingis, täielik autodidakt.
1806 – töötas Benediktbeuernis.
1817 – Utzschneideriga optikafirma.
1823 – prof. Müncheni ülikoolis.
Füüsikaline optika, eriti spektraalvaatlused.

John Hadley (1682 - 1744)
Sündis Hertfordshire’s, Inglismaal. leiutas sekstandi 1730.a. paiku. Ehitas es-
imese Newtoni teleskoobi 1721.a. Selgitas atmosfääri liikumist Maa pöörlemise abil
- Hadley tsirkulatsioon.

Asaph Hall (1829 - 1907)
Sündis Goshenis, Connecticutis USAs. Käis McGrawville kolledžis. HIljem töötas
Harvardi ülikooli observatooriumis, kus oli hea orbiitide rehkendaja. Avastas Marsi
kuud, määras Saturni pöörlemise ja Marsi massi. Uuris ka tähtede parallakse.

Guillermo Haro (1913 - 1988)
Alguses õppis juurat, kuid asus hiljem õppima astronoomiat Harvardis. Hiljem sai
Tacubaya observatooriumi, Astronoomia Instituudi ja Rahvusliku Astronoomiaob-
servatooriumi direktoriks. 1951.a. asutas Tonanzintla ja Tacubaya observatooriu-
mide bülletääni. Avastas koos Herbigiga Herbig-Haro objektid, leidis Haro-Chavira
komeedi. Tema töö kaudu sai Mehhiko maailma astronoomia kaardile.

Johannes Franz Hartmann (1865 - 1936)
Sündis Erfurtis.
Hariduse sai Tübingeni, Berliini ja Leipzigi ülikoolides.
Töötas Leipzigi ja Potsdami observatooriumides.
1909-1921 - Prof. Göttingeni ülikoolis.
1921-1935- La Plata observatooriumi direktor (Argentiinas).
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Spektroskoopia ja astronoomiline aparaadiehitus.
Avastas interstellaarse gaasi olemasolu (1904).

Chushiro Hayashi (1920)
Sündis Kyotos, Jaapanis. Lõpetas Tokyo ülikooli 1940.a. Läks tööle Yukawa Lab-
oratooriumi Kyoto ülikoolis. Alates 1984. aastast emeriitprofessor samas. Põhitöö
tähtede tekke algstaadiumist (nn Hayashi piir). 1963 - Nishina medal, 1966 - Asahi
auhind, 1970 - Eddingtoni medal, 1971 - Jaapani Akadeemia Impeeriumi auhind,
1982 - Jaapani valitsuse auhind - Kultuuriväärtuste Looja.

Oliver Heaviside (1850 - 1925)
Sündis Londonis.
Lõpetas kooli 1866. aastal ja asus tööle telegraafikompaniisse, kust lahkus 1874.a.
kuulmise nõrgenemise tõttu.
Tegeles elektri- ja magnetvälja teooriaga, oli üks Poynting-Umovi vektori defineeri-
jatest, töötas välja signaalide kauge maa taha edastamise teooria.
1902.a. ennustas ioniseeritud kihi olemasolu Maa atmosääris.
Töötas välja operaatorarvutuse ja ütles, et laetud osakese mass sõltub tema kiirus-
est.
1891 - Royal Society liige.

Werner Karl Heisenberg (1901 - 1976)
Sündis Würzburgis Saksamaal. Ajavahemikus 1920-1923 õppis Müncheni ülikoolis,
kus Sommerfeld oli ta õpetajaks. Töötas koos Borni ja Bohriga. Nooruses tahtis
hakata tegelema arvuteooriaga. Esimesed teadustööd olid turbulentsist vedelikes.
1925.a. avastas maatriksmehaanika kvantteoorias. 1927.a. avastas määramatuse
printsiibi. Natsid takistasid tema saamist Sommerfeldi järglaseks Müncheni ülikoolis
(In 1935 the Nazis brought in a law whereby professors over 65 had to
retire - Sommerfeld was 66 by then). II Maailmasõja ajal juhtis H. natside
ebaõnnestunud aatomrelva projekti ”Uranverein”. Sõja lõpul interneeriti H. Inglis-
maale. 1946. pöördus koju tagasi ja asus juhtima Max Plancki füüsika ja astrofüüsika
instituuti. Nobeli ja Kopernikuse preemiad.

George Herbig (1920)
Bakalaureuse kraadi sai UCLAs ja PhD Kalifornia ülikoolis Berkeleys. 1948. liitus
Licki observatooriumi meeskonnaga. 1988. aastal asus tööle Havai ülikoolis, kus
uurib difuusseid ISM ribasid ja väga noori tähti Linnutees. Ta avastas ja uuris T
Tauri tähti. Koos Guillermo Haroga avastas nn Herbig-Haro objektid. Bruce’i medal
1980.a.

Nicolai Herlofson (1916 - 2004)
Sündis Oslos.
Õppis matemaatikat, füüsikat ja astronoomiat Oslo Ülikoolis.
Oli Carl Stormeri kaastöötaja. Tuli Rootsi 1949 ja asus tööle Rootsi Kuninglikku
Tehnikaülikooli, kus töötas kaua koos Hannes Alfvéniga.
1963-1981 professor sealsamas. Oli ICSU peasekretär 1958-1961.
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Ejnar Hertzsprung (1873 - 1967)
Sündis Frederiksborgis (Taani).
1898 - lõpetas Kopenhaageni ülikooli insenerikeemia erialal.
1901 .a-ni töötas keemikuna Peterburis.
Vahepeal oli Leipzigis, alates 1901. aastast pöördus Taani tagasi ja hakkas tegelema
astronoomiaga.
1909 - läks K. Schwarzschildi kutsel Göttingeni ja samal aastal koos K.S.-ga Pots-
dami.
1919-1944 - töötas Leideni observatooriumis (1935-ndast direktor).
1944-st alates Taanis Brorfeldi observatooriumis.
Avastas hiidude ja kääbuste olemasolu, HR-diagrammi avastaja.

William Albert Hiltner (1914 - 1991)
Sündis Continental’is (Ohio osariik).
1947- lõpetas Toledo ülikooli, jätkas õpinguid Michigani ülikoolis.
1943-1971 - töötas Yerkes’i observatooriumis.
1955 - Chicago ülikooli prof.
1971 - prof. Michigani ülikoolis.
Tähtede spektroskoopia ja elektrofotomeetria. Avastas koos Halliga interstellaarse
polarisatsiooni.

Eberhard Hopf (1902 - 1983)
Sündis Salzburgis (Austria).
Lõpetas Berliini ülikooli ja töötas samas.
1930- 1936 - oli USA’s (Harvard, Cambridge ja Massachusettsi tehnoloogiline insti-
tuut).
1936-1947 - Leipzigi ülikooli professor.
1947 - jälle USA’s, Couranti instituudi prof.
1948 - Indiana osariigi ülikooli prof.
Elliptilised diferentsiaalvõrrandid, diferentsiaalgeomeetria, ergoodilisuse teooria, teo-
reetiline astronoomia, hüdrodünaamika matemaatilised meetodid.

Johan Peter Holtsmark (1894 - 1975)
Sündis Norras.
Sai hariduse Oslo, Würzburgi, Leipzigi, Göttingeni ja Londoni ülikoolides.
Prof. emeritus Oslo ülikoolis.
Aatomfüüsika, akustika, tahke keha füüsika.

Hendrik Christoffel van de Hulst (1918 - 2000)
Sündis Utrechtis.
Lõpetas seal ülikooli.
1946-1948 - töötas Chicago ülikoolis ja mitmesugustes USA observatooriumides.
1948. aastast - Leideni ülikoolis (1952.-st astronoomia professor).
Raadioastronoomia, interstellaarse keskkonna füüsika ja kiirguse hajumine.
1944 - ennustas vesiniku 21 cm joone olemasolu. Galaktika H sisalduse kaart. Ki-
htide liitmise meetod kiirgusvälja leidmisel.
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Karl Jansky (1905 - 1950)
Sündis Normanis (Oklahoma osariik).
1927 - lõpetas Wisconsini ülikooli.
Hiljem õpetas samas. 1928-ndast insener Belli kompaniis.
1932 avastas kosmilise raadiokiirguse.

James Hopwood Jeans (1877 - 1946)
Sündis Ormskirk’is (U.K.)
1900 -lõpetas Trinity kolledži Cambridge’i ülikoolis.
1901-1905 ja 1910-1912 õpetas matemaatikat samas.
1905-1909 - rakendusmatemaatika prof. Princetonis.
1912-st jättis õpetamise kus see ja teine ning hakkas ainult teadustöö tegijaks.
1923-1944 - Mt.Wilsoni observatooriumi töötaja.
1935-1946 - astronoomia prof. (jälle!) Londoni Kuninglikus Instituudis.
Gaaside kineetiline teooria ja soojuskiirguse teooria.
Pöörlevate kehade tasakaalukujundid. Kosmogoonia. Stellaardünaamika.

Samuil Kaplan (1921 - 1978)
Sündis Roslavlis (Smolenski oblast).
1945 - lõpetas Leningradi Pedagoogilise Instituudi.
1948-1961 - töötas Lvovi ülikoolis.
1961. aastast Gorki Raadiofüüsika Instituudis (ja ühtlasi Gorki ülikooli professor).
Teoreetiline astrofüüsika: valgete kääbuste ehitus, interstellaarse keskkonna dünaamika,
turbulentsi teooria magnetvälja arvestamisega.
Tema onu oli Iisraeli rahandusminister.

Roy Kerr (1934)
Uus-Meremaa matemaatik, kes 1963. aastal leidis Einsteini väljavõrrandeile analüütilise
lahendi, andes nii pöörleva musta augu meetrika. Sellest ajast peale nimetatakse
pöörlevaid musti auke Kerri mustadeks aukudeks.

Karl-Otto Kiepenheuer (1910 - 1975)
Sündis Weimaris.
1930-1935 - õppis Berliini Ülikoolis ja Tehnikaülikoolis,
1933 a. ka Sorbonne’is.
1936-1939 - assistent Göttingeni ülikoolis.
II Maailmasõja ajal oli lühikest aega sõdur, 1939.a. detsembrist aga ”ziviler Grup-
penleiter an die Erprobungstelle der Luftwaffe in Rechlin”.
1943.a. vastasutatud Fraunhoferi instituudi direktor Freiburgis.
1944.a. - habilitatsioon Hamburgi ülikoolis.
1949.a. - dotsent Freiburgi ülikoolis, siis auprofessor.
1949.a. - külalisprofessor Yerkes-is, Mt.Wilsonis, McDonaldsis.
Päikesefüüsika, magnetväljad.

Rudolf Kippenhahn (1926)
Sündis tšehhi Bärringenis, õppis füüsikat ja matemaatikat, suundus astronoomiasse
ja habiliteerus 1958.aastal. 1965.a. sai ta korraliseks professoriks Göttingenis. 1975-
1991 oli ta Max-Plancki Astrofüüsika Instituudi direktoriks Garching bei Münchenis.
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Uuris muutlike tähtede pulsatsiooni. On avaldanud hulgaliselt astronoomiat popu-
lariseerivaid raamatuid.

Aksel Kipper (1907 - 1984)
Sündis Viljandimaal.
1930 - lõpetas Tartu Ülikooli.
1929-1944 - töötas Tartu Observatooriumis.
1941.a. alates Tartu ülikooli prof.
1950-1973 - Eesti TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi direktor.
Tähtede ja udukogude füüsika, tsefeiidid, tähtede magnetväljade päritolu.
Seletas udude pideva kiirguse kahefootonsete üleminekutega.
Pakkus välja idee kaht tüüpi aja olemasolu kohta.

Gustav Robert Kirchoff (1824 - 1887)
Sündis Königsbergis.
1846 - lõpetas Königsbergi ülikooli.
1848-1850 - õpetas Berliini ülikoolis.
1850-1854 - prof. Breslau ülikoolis.
1854-1874 - prof. Heidelbergi ülikoolis.
1875-1886 - prof. Berliini ülikoolis.
Spektraalanalüüs, elekter.

Mikolaj Kopernik(1473 - 1543)
Sündis Poolas, Toruņis. 1491.a. asus Jagiello ülikoolis Krakowis õppima astronoo-
miat. Õppis juurat ja meditsiini ka Bolognas ja Paduas. 1497.a. nimetati ta
Fromborki katedraali kanoonikuks, kuid jätkas õpinguid Itaalias. Kogu elu tegi
astronoomilisi vaatlusi ja arvutusi. Töötas aastaid Preisimaa riigipäevaga rahare-
formi alal, oli Warmia kuberner. Juba 1533. aastal pidas Albert Widmanstadt
Roomas loenguid Koperniku teooriast. 1539.a. tuli Wittenbergi matemaatik Rheti-
cus Fromborki, kes kirjutas raamatu Koperniku teooriast. Koperniku enda raamat
”De Revolutionibus Orbium Coelestium” heliotsentrilisest maailmasüsteemist pub-
litseeriti tema surma-aastal.

Hendrik Anthony Kramers (1894 - 1952)
Sündis Rotterdamis, suri Oegstgeest’is (Holland).
Koos Ralph de Laer Kronig’iga tuletas võrrandid valguse neeldumise ja dispersiooni
seose kohta.
Ennustas Ramani efekti ja valguse anelastse hajumise.
Tuletas kiirguse neeldumiskoefitsiendi valemi.

Jonathan Homer Lane (1819 - 1880)
Ameerika füüsik ja astrofüüsik.
Uuris gaaside paisumist ja kokkusurumist.
Tähtede siseehituse ja evolutsiooni esimesi uurijaid.

Henrietta Swan Leavitt (1868 - 1921)
Sündis Cambridges, Massachusettsi osariigis preestri perekonnas. Õppis Oberlini
kolledẑis ja hilisemas Radcliffe kolledẑis. 1892 avastas enda jaoks astronoomia, kuid
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jäi pärast rasket haigust kurdiks. Ch. Pickering võttis ta tööle Harvardi ülikooli
observatooriumisse 1895. aastal. Sai fotograafilise fotomeetria osakonna juhatajaks.
Avastas rohkem kui 2400 muutlikku. Leidis seose tsefeiidide muutlikkuse perioodi
ja nende heleduse vahelise suhte. See andis võimaluse määrata paljude objektide
kaugusi. Töötas välja ka fotograafiliste mõõtmiste standardi. Kolleegid ütlesid tema
kohta, et tal oli observatooriumi parim mõistus.

Einar Lindholm (1913)
Sai hariduse Lundi ja Stokholmi ülikoolides.
Hiljem töötas Stokholmi Kuninglikus Tehnoloogiainstituudis.
Oli füüsika osakonna direktor ja prof.
Molekulaarfüüsika, elektronkonfiguratsioon, massspektroskoopia.

Hendrik Anton Lorenz (1853 - 1928)
Sündis Arnhemis, õppis Leideni ülikoolis.
1878-1913 – Leideni Ülikooli prof.
1913 – Teileri muuseumi füüsika kabineti direktor Haarlemis.
Elektrodünaamika, termodünaamika, optika, kiirgusteooria, metallide teooria, aatomifüü-
sika.

Ernest McIntosh Lyman (1910 - 1990)
Sündis Berliinis.
Õppis Pomoma kolledẑis (BA), Dartmouthi kolledẑhis (MA) ja Kalifornia ülikoolis
(PhD).
Töötas Illinoisi ülikoolis, hiljem Massachusettsi tehnikaülikooli kiirguslaboris.
Vesiniku Lymani seeria avastaja (?).

Dmitri Maksutov (1896 - 1964)
Sündis Odessas, Venemaal.
Lõpetas 1914.a. sõjaväelise inseneride tehnikumi.
1930-1952.a. töötas Riiklikus Optikainstituudis Leningradis,
hiljem Pulkovos. 1941.a. leiutas meniskteleskoobi (katadioptriline süsteem).
Projekteeris 6m teleskoobi peafookuse.

Edward Walter Maunder (1851 - 1928)
Töötas Greenwichi observatooriumis, lõpetas King’s College’i Londonis. 1873 pöördus
tagasi Greenwichi ja tegeles päikeseplekkide fotografeerimise ja mõõtmisega. Märkas
11-aastast tsüklit. Pärast Spöreri tööga tutvumist (kes avastas plekkide miinimumi
vahemikus 1400 kuni 1510), uuris arhiivis teisi võimalikke miinimume ja leidiski ühe
vahemikus 1645 kuni 1715, mis nüüd kannab Maunderi nime.

James Clark Maxwell (1831 - 1879)
Sündis Edinburgh’s.
Õppis Edinburgh’ ja Cambridge’i ülikoolides.
1856-1860 – Aberdeeni ülikooli prof.
1860-1865 – Londoni Kuningliku Kolledži prof.
1871 – eksperimentaalfüüsika prof. Cambridge’is.
Elektrodünaamika, molekulaarfüüsika, optika, mehaanika.
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Donald Howard Menzel (1901 - 1976)
Sündis Florence’is (Colorado osariik).
1920- lõpetas Denveri ülikooli.
Töötas Indiana, Ohio ja California ülikoolides, Lick’i observatooriumis, Harvardi
ülikoolis. 1935 - 1971 - prof. , 1952-1966 - direktor ja 1966 - audirektor Harvardi
observatooriumis.
Päikese ja tähtede atmosfääride ning udukogude füüsika
Halastamatult paljastas lendavate taldrikute saladusi.

Albert Abraham Michelson (1852 - 1931)
Sündis Strelnos, Preisimaal. Alghariduse sai ta San Franciscos, USA. Lõpetas USA
Mereväe Akadeemis ja jäi sinna õppejõuks. 18979. a. asus tööle Nautical Almanaci
kontorisse, koos Simon Newcomb’iga. Külastas Berliini ülikooli ja Pariisi ülikoole.
1892. sai ta Chicago ülikooli teaduskonna dekaaniks. Võttis osa I maailmasõjast,
jälle laevastikus.
1881. leiutas ta interferomeetri. Koos Morleyga tõestasid nad, et valgus levib kons-
tantse kiirusega kõikides inertsiaalsüsteemides. Ta mõõtis standardmeetri kadmiumi
lainepikkustes. 1920.a. mõõtis ta Betelgeuse diameetri.

Gustav Mie (1868 - 1957)
Sündis Rostockis ja suri Freiburgis Saksamaal.
Õppis loodusteadusi ja matemaatikat Rostockis ja Heidelbergis. Ajavahemikus 1892-
1902 oli ta assistent Karlsruhe Tehnikaülikooli füüsikainstituudis. 1897 habiliteerus
teoreetilises füüsikas ja 1902 sai ta erakorralise professori koha Greifswaldi ülikoolis.
Seal ta kirjutas oma kuulsa töö valguse hajumisest osakestel. Aastal 1917 sai ta
professorikoha Halle ülikoolis ja 1924.a. asus ta tööle Freiburgi ülikoolis.

Eduard Arthur Milne (1896 - 1950)
Sündis Hull’is.
1914-1916 - õppis Trinity kolledžis (Cambridge).
Töötas I Maailmasõja lõpuni relvastusministeeriumi õhukaitse osakonnas.
1920 - lõpetas kolledži.
1920-1924 - Päikesefüüsika observatooriumi asedirektor samas.
1925-1928 - rakendusmatemaatika prof. Manchesteri ülikoolis.
1928-st - matemaatika prof. Oxfordis.
Täheatmosfääride teooria, tähtede siseehitus, kosmoloogia.

William Wilson Morgan (1906 - 1994)
Sündis Bethesdas, Tennessee osariigis (USA).

Õppis Washingtoni ja Lee ülikoolides. PhD kaitses Chicago ülikoolis Otto Struve
käe all. Edaspidi töötas Yerkes’i observatooriumis. Koos Philipp C.Keenani ja Edith
Kellmanniga panid aluse kahedimensionaalsele spektraalklassifikatsioonile. Töötas
välja ka UBV-süsteemi tähtede värvusindeksite määramiseks.

Julius (?) Robert Oppenheimer (1904 - 1967)
Sündis New York’is, sai keemiahariduse Harvardi Ülikoolis. Oli järeldoktor Cavendishi
laboris Cambridge’is. Sai aru, et eksperiment pole tema jaoks, lahkus 1926. Göttingeni.
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Pärast oli Caltechis, siis Berkeleys, Tema kõige tuntum panus on Born-Oppenheimeri
lähend, mis lahutab tuumade ja elektronide liikumise molekulide käsitluses. 1930-
ndatel toetas kommunistlikku liikumist USAs. Oli Manhattani projekti teaduslik
direktor Los Alamoses ning korjas kokku hiilgavad füüsikud kogu maalt. 16.07.1945
- Trinity katsetus, edasi Hiroshima ja Nagasaki pommitamine. Algul oli H-pommi
vastu, hiljem Teller-Ulami ettepandud konstruktsiooniga pommi poolt. Sattus kahtluse
alla oma kommunistliku mineviku pärast. Hiljem töötas Princetonis. pakkus välja
koos Volkoffiga neutrontähtede mudeli. Ei saanud kunagi Nobeli preemiat, kuigi
väga palju tema kaastöötajaid said.

Bohdan Paczynski (1940)
Sündis Vilniuses (Leedu), mis tookord kuulus Poolale. Õppis Varssavi ülikoolis ja
sai sealt ka kõik teaduskraadid. Kuni 1982. aastani töötas Varssavis Kopernikuse
keskuses, lõpuks astronoomia professorina. Siis läks USAsse Princetoini ülikooli,
kus töötab tänaseni astronoomia professorina. On olnud külalisprofessoriks paljudes
ülikoolides, saanud palju tunnustusi ja on paljude teadusühingute liige. On väga
palju tegelnud tähtede siseehitusega, aga ta on olnud aktiivne ka paljudel muudel
aladel - näiteks gammakiirguse pursked ja gravitatsioonilained.

Friedrich Paschen (1865 - 1947)
Sündis Schwerinis.
Õppis Strasbourgi ja Berliini ülikoolides.
1888-1891 – assistent Müncheni akadeemias.
1891-1901 – Hannoveri Kõrgemas Tehnikakoolis.
1901 – prof. Tübingeni ülikoolis (füüsikainstituudi direktor).
1924-1933 – Impeeriumi füüsika ja tehnika instituudi direktor.
Aatomspektroskoopia.

Wolfgang Ernst Pauli (1900 - 1958)

Sündis Viinis (nimi Ernst on Machi auks). Õppis Döblingeni gümnaasiumis ja
Müncheni ülikoolis Sommerfeldi õpilasena. Töötas Borni, ja Bohri assistendina.
Alates 1923 - eradotsent Hamburgis. 1924 - spini kvantarvud elektronidele, 1926 -
keeluprintsiip. 1928 - teoreetilise füüsika professor ETHZis, 1931 - ennustas neutroni
olemasolu. Oli külalisprofessoriks Michiganis ja Princetonis. Sai Nobeli preemia
1945. Viimastel eluaastatel mõtles psühholoogia, füüsika ja filosoofia üle.

Roger Penrose, Sir (1931)
Sündis Colchesteris (Essex, UK) tugeva matemaatilise kallakuga peres. Sai oma PhD
St John’s kolledžis Cambridge’is. Ta on p̃etanud paljudes ülikoolides UKs ja USAs.
Tema uurimishuvid on geomeetrias, üldrelatiivsusteoorias ja kvantteooria alustes. Ta
leidis ka tasapinna katmise viisi kvaasiperioodiliste põrandakividega (tiles - inglise
keeles), kasutades pliiatsit ja kaustikku. Algul tundus nende arv olevat hiiglaslik,
kuid lpuks leidis lahendi mitme tuhande kiviga. Ta suutis viia lahendi alguses kuue
kivini ja siis ainult kahe kivini! Tuli v̈lja, et seda probleemi arvutiga poleks saanudki
lahendada.
Penrose on kahendanud mitu mustade aukudega seotud probleemi, on loonud twitorite
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teooria. Ta on saanud hulga auhindu, sh Diraci medali, on Royal Society liige, US
rahvusliku akadeemia välisliige

Giuseppe Piazzi (1746 - 1826)

Sündis Ponte-Vitellinas, Itaalias. Õppis Milano, Torino, Rooma ja Genoa kolledžites.
Huvitus matemaatikast ja astronoomiast. Dogmaatilise teoloogia professor Roomas,
hiljem juhatas kõrgema matemaatika kateedrit Palermos akadeemias. Sai grandi
vürst Caramanicolt Palermosse (Sitsiilia) observatooriumi ehitamiseks. Muretses
vaatlusriistu Inglismaalt. Varsti parandas ekliptika kalde, valguse aberratsiooni,
troopilise aasta pikkuse ja tähtede parallaksi määranguid. Koostas tähekatalooge.
Avastas esimese asteroidi 19.sajandi esimesel päeval, mille nimetas Ceres Ferdinan-
deaks oma kuninga ja Sitsiilia kaitsepühaku auks.

Edward Charles Pickering (1846 - 1919)
Sündis Bostonis, USAs rikkas perekonnas.
Lõpetas Harvardi Ülikooli 1865.
1868 - 1877 oli Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi füüsika professor.
Oli hiljem üle 40 aasta Harvardi Observatooriumi direktor. Tegeles visuaalse fotomeet-
riaga, tähespektroskoopiaga ja tähefotograafiaga.
On üks tähtede spektraalklassifikatsiooni autoreid. Toimetas Harvardi Observatoo-
riumi Annaalide 70 köidet.

Max Karl Ernst Ludvig Planck (1858 - 1947)
Sündis Kielis.
1878 – Müncheni ülikool.
1885-1888 – teoreetilise füüsika professor Kielis.
1889-1926 – Berliini ülikoolis.
Termodünaamika, soojuskiirgus, relatiivsusteooria, kvantteooria.

John Henry Poynting (1852 - 1914)
Sündis Montonis (U.K.).
1872 – lõpetas Londoni ülikooli.
1876 – lõpetas Cambridge’i ülikooli.
1876-1878 – Manchesteri ülikool.
1878-1880 – Cavendishi labor.
1880 – Birminghami kolledži prof.
1900 – Birminghami ülikooli prof., füüsika dekaan.

Martin Rees, Sir (1942)
Sündis ja kasvas üles Shropshires, Inglismaal. Õppis matemaatikat Trinity kolledžis
Cambridge’s. Oma karjääri jooksul on ta uurinud kosmilisi raadioallikaid, mausti
auke, galaktikate tekkimist ja Gammakiirguse purskeid. Tema residents on Cam-
bridge’i Astronoomia Instituudis, kuid ta õpetanud paljudes ülikoolides. Ta on
paljude akadeemiate liige ja auliige, saanud tohutul hulgal medaleid ja muud tun-
nustust oma teaduslike tööde eest (mida on rohkem kui 500 nimetust).

Georg August Dietrich Ritter (1826 - 1908)
1870. aastast Aacheni Kõrgema tehnikakooli mehhaanika prof.
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Tegi esimesena katse uurida Päikese siseehitust gaaskonfiguratsioonide teooria alusel.
Esimesena seletas tähtede pulsatsiooni omavõngetega.

Edouard Roche (1820 - 1883)
Sündis Montpellier’s Prantsusmaal. Oli loodusteaduste teaduskonna professor Mont-
pellier’s. Uuris kosmogooniat ning planeedisüsteemi tekkimist. Tegi kindlaks Roche’i
piiri, mis on lühim vahemaa kahe objekti vahel, kus loodelised jõud üht keha veel ei
purusta. Kui planeet ja kuu on sama tihedusega, siis Roche’i piir on 2.446 planeedi
raadiust. Maa jaoks on Roche’i piir 18470 km.

John William Strutt (Sir Rayleigh) (1842 - 1919)

Õppis Cambridge’i ülikoolis.
1879- Maxwelli surma järel sai professoriks samas ja Cavendishi labori direktoriks.
1887- Briti Kuningliku Instituudi prof.
Akustika, optika, elektriõpetus, kiirguslevi.

Sven Rosseland (1894 - 1985)
Sündis Kvamis (Norra).
Lõpetas Oslo ülikooli.
1924-1928 – töötas Mt. Wilsonis.
1928-1965 – astronoomia professor Oslo ülikoolis.
1954-1965 – Oslo Päikeseobservatooriumi direktor.
Saksa okupatsiooni ajal töötas Princetonis.
Tähtede siseehituse teooria. 20-ndatel oli üks esimesi, kes kasutas kvantmehhaanikat
astrofüüsikas.
Keskmine neeldumiskoefitsient. Kiirguslevi liikuvates keskkondades ja ududes.

Henry Norris Russell (1877 - 1957)
Sündis Oyster Bay’s (New York’i osariik).
1897 - lõpetas Princetoni ülikooli.
Jätkas õpinguid Princetoni ja Cambridge’i (UK) ülikoolides.
1905-1947 - töötas Princetoni ülikoolis.
1911 - prof. samas.
1922-1942 - töötas ka Mt.Wilsonis.
1947 -1952 - töötas Harvardi observatooriumis.
Heledus-spektritüüp seose avastajaid, tähe evolutsioon, Universumi keemiline koostis.

Meghnad Saha (1893 - 1956)
Sündis Dakka’s (Bangladesh).
1915 – lõpetas Kalkutta ülikooli.
1921-1923 ja 1938-1955 – professor samas, vahepeal prof. Allahabadi ülikoolis.
Asutas 1951 Tuumafüüsika Instituudi Kalkuttas ja oli selle direktor.

Giovanni Virginio Schiaparelli (1835 - 1910)

Õppis hüdraulikat Torino ülikoolis ja siis astronoomiat Berliinis ja Pulkovos. Töötas
Brera observatooriumis Milaanos 40 aastat, neist 38 direktorina. Uuris kaksiktähti ja
Päikesesüsteemi objekte. Näitas, et Veenus ja Merkuur pöörlevad aeglaselt. Selgitas
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perseiidide saju. Vaatles Marssi. Tema “canali” tõlgiti kui kanalid, mis tekitas
maailmas paraja segaduse.

Karl Schwarzschild (1873 - 1916)
Sündis Frankfurt-am-Mainis, lõpetas Müncheni ülikooli.
1901-1909 – Göttingeni ülikooli prof.
1909-1912 – Potsdami astronoomia observatooriumi direktor.
1912 – Berliini ülikooli prof.
Täheatmosfääride teooria, siseehituse teooria, fotograafiline fotomeetria,
üldrelatiivsusteooria, gravitatsiooniteooria.

Arthur Schuster (1851 - 1934)
Sündis Frankfurt-am-Mainis.
1875 – läks Inglismaale.
1873 – lõpeta Heidelbergi ülikooli, jätkas Manchesteris,
1876-1881 – Cavendishi labor Cambridge’is.
1881-1907 – Cambridge’i professor.
Optika, spektroskoopia, Maa magnetism, seismoloogia, katoodkiirte uurimine.
1919-1924 – Londoni Kuningliku Ühingu asepresident.

Harlow Shapley (1885 - 1972)
Sündis Nashville’is, Missouri osariigis, kus ta isa tegi ja müüs heina. Lõpetas ärikooli
Pittsburgis ja sai ajalehe reporteri kutse. Õppis edasi Carthage Collegiate institu-
udis, mille lõpetas 1907. Asus edasi õppima Missouri ülikooli, kuid seal polnud
kraadiõpet ajakirjanduses ja ta valis astronoomia, millele jäi truuks. 1914-1921 oli
Mt. Wilsoni observatooriumis, kus kalibreeris Leavitti tsefeiidide periood-heledus
sõltuvust. Väitis, et Galaktika on palju suurem kui arvati ning näitas selle tsen-
tri Amburi tähtkujus. 1920.a. pidas ta väitluse Curtisega Universumi mõõtudest.
1921.a. kuni 1952 oli Harvard Kolledẑi observatooriumi direktor. Uuris Magalãesi
pilvi ja koostas galaktikate katalooge. Oli UNESCO kaasasutaja.

Willebrord Snell (1580 - 1626)
Sündis Leidenis.
Õppis juurat Leideni Ülikoolis ja õpetas samal ajal matemaatikat.
Doktorikraadi sai Leidenis 1607.
1613.a. sai ta Leideni Ülikooli matemaatika professoriks oma isa mantlipärijana.
1617. pakkus välja triangulatsioonimeetodi Maa mõõtmiseks.
Avastas refraktsiooniseaduse 1621. aastal.
Uuris loksodroomi.

Viktor Sobolev (1915 - 1999)
Sündis Petrogradis.
1938 - lõpetas Leningradi ülikooli.
1941-st alates töötas Leningradi ülikoolis, alates 1948 - prof.
Teoreetiline astrofüüsika, kiirguslevi (ka liikuvates keskkondades).
Kiirguslevist kolm monograafiat. Teoreetilise astrofüüsika õpik.
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Lyman Spitzer (1914 - 1997)
Sündis Toledos (USA).
1935 - lõpetas Yale’i ülikooli.
Jätkas haridusteed Cambridge’is (UK) ja Princetoni ülikoolides.
Olnud õppejõud Harvardi, Yale’i, Columbia ja Princetoni ülikoolides.
1946 - sai astronoomia prof. Yale’is.
Stellaardünaamika, interstellaarse keskkonna füüsika, plasmafüüsika.

Johann Stark (1874 - 1957)
Sündis Schickenhofis.
1898 – lõpetas Müncheni ülikooli.
Töötas Göttingenis, Hannoveris, Aachenis, Greifswaldis.
1033-1939 – Füüsika-tehnika instituudi president.
Optika, aatomfüüsika, valentsi teooria.
Starki efekt.
Nobeli preemia 1919.a.

Joseph Stefan (1835 - 1893)
Sündis Sankt-Pöltenis (Austria).
Lõpetab Viini ülikool, saab 1863 professoriks ja 1869 füüsika instituudi direktoriks.
1876-1877 – rektor.
Optika, akustika, elektromagnetism, soojuskiirgus.

Sir George Gabriel Stokes, 1st Baronet (1819 - 1903)
Sündis Skreen’is Sligo maakonnas Iirimaal.
1849. aastal nimetati Lucas’i matemaatika professoriks Cambridge’i Ülikoolis.
Oli juba varem publitseerinud artiklid vedelike liikumise kohta.
Uuris valguse hajumist ja polarisatsiooni.
Uuris Maa kuju ja suurust, geodeesia pioneer.
1851.a. valiti ta Royal Society liikmeks ja kolm aastat hiljem selle sekretäriks, kus
ta töötas 30 aastat, enne kui sai presidendiks.
1854.a. Stokes oletas, et Fraunhoferi jooned tekivad Päikese väliskihtides.

Bengt Georg Daniel Strömgren (1908 - 1987)
Sündis Göteborgis taani astronoomi Elis Strömgreni peres.
1929 - lõpetas Kopenhaageni ülikooli ja hiljem töötas seal.
1951-1957 - Yerkes’i ja McDonaldi observatooriumide direktor.
1952-1957 - Chicago ülikooli prof.
1957-1967 - Princeton Institute for Advanced Studies.
1967 - prof. Kopenhaageni ülikoolis ja observatooriumi direktor.
Tähtede ja interstellaarse keskkonna füüsika.
1940 - esimesed Päikese atmosfääri mudelid, tähe evolutsioon.
Fotomeetria

Grigori Šain (1892 - 1956)
Sündis Odessas.
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Hariduse sai Tartu Ülikoolis.
Töötas algul Permi ülikoolis, siis Pulkovos.
1925-1945 - Pulkovo observatooriumi Simeizi baasis.
1944-1952 - Krimmi observatooriumi direktor.
Tähe spektroskoopia, udukogude füüsika. Tähtede pöörlemine.

Joseph John Thomson (1856 - 1940)
Sündis Chatham Hill’is (U.K.).
Õppis Manchesteri ülikoolis, lõpetas Cambridge’i ülikooli (1880).
1884-1919 – Cambridge’i ülikooli prof. (Cavendishi labori direktor).
1905-1918 – Trinity kolledži direktor.
Elektrivool läbi hõredate gaaside, aatomimudel, mass-spektromeeter, hajumine vabadel
elektronidel, metallide elektronteooria alusepanija.

Kip S. Thorne (1940)
Sündis Loganis (Utah, USA). B.S. sai Caltechist 1962 ja PhD Princetoni ülikoolist
1965. Sai Caltechi dotsendiks 1967 ja teoreetilise füüsika professoriks 1970. Alates
1991 on ta Feynmani teoreetilise füüsika professor. Tööd Einsteini üldrelatiivsusteooria
alal ja astrofüüsikas (relativistlikud tähed, mustad augud ja eriti gravitatsiooni-
lained). Paljude akadeemiate liige, palju teadusautasusid ja preemiaid, tähtsam
raamat on vast kaasautoritega ”Gravitatsioon” (1973). Thorne’i juhendamisel on
PhD saanud umbes 40 füüsikut.

Clyde William Tombaugh (1906 - 1997)
Sündis Streatori linnakeses (Illinois, USA). Perekond kolis Kansasesse (Burdett), T.
ehitab oma esimese teleskoobi ja saadab oma Jupiteri ja Marsi vaatluste joonised
Lowelli observatooriumisse. Sealt pakuti tööd, mis kestis 1929st kuni 1945. aastani.
Pärast Pluuto avastamist sai ta astronoomia kraadi Kansase ülikoolist ja Põhja-
Arizona ülikoolist. Ta õpetas astronoomiat New Mexico Riiklikus Ülikoolis 1955st
aastast kuni pensionile jäämiseni.

James Alfred Van Allen (1914)
Õppis Iowas Wesley kolledžis. Sai samas PhD 1935.a. Töötas Carnegie institu-
udis Washingtonis Maa magnetismi osakonnas. Alates 1942.a. tööl Johns Hopkinsi
ülikoolis. 1942 saadeti ohvitserina Vaikse ookeani piirkonda sütikuid arendama.
Hiljem Iowa ülikoolis tegi koos teiste teadlastega ettepaneku saata üles teaduslik
satelliit. 1958 lennutati üles rakett Redstone, mis tõestas laetud osakeste vööndite
olemasolu Maa ümber.

Hans-Heinrich Voigt (1921)
Hariduse sai Göttingenis.
Astronoomia ja astrofüüsika osakonna juhataja ja prof.
Gaussi Ühingu president.
Päikese füüsika, spektroskoopia, galaktika ehitus.

G.M. Volkoff()
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Johannes Diederick van der Waals (1837 - 1923)
Sündis Leidenis.
Lõpetas Leideni ülikooli.
1877-1907 – Amsterdami ülikooli professor.
Molekulaarfüüsika, madalad temperatuurid.
1873 – reaalse gaasi võrrand.
1900 – Nobeli preemia.

Alfred Lothar Wegener (1880 - 1930)
Sai astronoomias PhD Berliini ülikoolis 1904.a. Tundis kogu elu huvi geofüüsika
vastu. Tema panusteks on õhupallide kasutamine õhu liikumise jälgimiseks, kirjutas
sellest õpiku, mis muutus standardiks. Töötas Marburgi ülikoolis. 1914 mobiliseeriti
Rumeenia rindele, kust 1918. aastal kutsuti Tartusse töötama Landesuniversität
Dorpatis. Sai olla siin mõned kuud. Pärast sõda töötas Marburgis, hiljem Grazis.
Käis mitmel Gröönimaa ekspeditsioonil, viimasel neist ta suri. 1915.a pakkus välja
idee kontinentide liikumisest ja suutis seda kaitsta tõenditega.

Victor Frederick Weisskopf (1908 - 2002
Sündis Viinis.
1931 – lõpetas Göttingeni ülikooli.
1932-1934 – Kopenhaageni ülikool.
1934-1937 – Zürichi polütehnikum.
1937 – läks USA-sse.
1937-1943 – Rochester.
1943-1946 – Los Alamos.
1946-1960 ja alates 1965 – prof. Massachussettsi ülikoolis.
1961-1965 – CERN’i peadirektor.
Tuumafüüsika, elementaarosakeste füüsika, kvantelektrodünaamika.

John Arcibald Wheeler (1911)
Sündis Jacksonville’is (Florida, USA) ja sai PhD Johns Hopkins likoolist 1933.
aastal. Ta oli üheks pioneeriks tuumalõhestumise alal koos Niels Bohri ja Enrico Fer-
miga, osaledes USA aatompommi projektis Los Alamos’es, hiljem ka vesinikupommi
projektis. 1960-ndatel formuleeris ta geometrodnaamika, mis pidi ühendama iga
füüsikanähtuse kõvera aegruumi geomeetriaga. Ta ise loobus sellest mõttest kümme
aastat hiljem. Tegeles gravitatsioonilise kollapsiga ja mõtles välja termini ”must
auk”. Uuris kvantgravitatsiooni (Universumi lainefunktsioon). Oli füüsikaprofessor
Princetonis (1938-1976) ja hiljem Texase ülikoolis Austinis. Tema õpilased on Kip
Thorne, Richard Feynman ja James Hartle. Sai Wolfi füüsika auhinna 1997.

Fred Lawrence Whipple (1906 - 1986)
Sündis Iowas (USA). Lõpetas California ülikooli Los Angeleses. Aitas rehkendada
vastavastatud Pluuto orbiiti. Whipple töötas Harvardi ülikoolis 1931-1977 ja juhats
Smithsoni Astrofüüsika Observatooriumi 1955-1973. Tema oli Harvardi kolledži ob-
servatooriumi ja SAO ühendaja 1973.a, millest sai Harvard-Smithsoni Astrofüüsika
keskus. Uuris komeete ja pakkus hüpoteesi, et komeedi tuumad koosnevad räpasest
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jääst ja et pursked seal toimuvad Päikese soojuse mõjul ja põhjustavad komeetide or-
biitide muutusi. 1986 saadi selle mudeli kinnitus, kui lennati Halley tuumast mööda.
Whipple uuris ka Maa kunstlike kaaslaste orbiite, parandades Maa kuju tundmist.
Avastas kuus komeeti.

Alois von Beckh-Widmanstätten (1754 -1849)
Sündis Graz’is (Austria). Õppis isa juures trükiasjandust. 1807. aastast oli keiser
Franz I erainstituudi - ”Fabrikproduktenkabinet’i” liige, see oli Polütehnilise insti-
tuudi eelkäija. Tema nimi sai kuulsaks raud-nikkel meteoriitide kristallstruktu-
uri uurimisega, kui ta nende poleeritud pinda lämmastikhappega töötles. Seeju-
ures tekkisid nn Widmanstätteni kujundid. Ta tegeles ka õhusõidu ja teiste lood-
usteaduste aladega.

Wilhelm Wien (1864 - 1928)
Sündis Haffkenis Ida-Preisimaal mõisniku peres.
Õppis matemaatikat ja loodusteadusi Göttingenis, Berliinis ja Heidelbergis. Helmholtzi
assistent.
1896 – ekstraordinaarne prof. Aachenis.
1899 – ordinaarne prof. Giessenis.
1900 – Würtzburgis.
1920 – Münchenis.
Wieni nihkeseadus! Hüdrodünaamika, elektrodünaamika, soojuskiirgus (bros̆üür “O
fizikah” III, 1978, Tbilisi).

Rupert Wildt (1905 - 1976)
Sündis Münchenis, 1927 lõpetas Berliini ülikooli.
1928–1934 – Bonni ja Göttingeni observatooriumides.
1935-st – USA. Töötas Mt.-Wilsonis, Princetonis, Virginias, Yale’s.
1931 – neeldumisribad suurte planeetide atmosfääris - NH3, CH4. Suurte planeetide
siseehitus. H− - mõju pidevale neeldumisele tähtede spektris.

Ernst Julius Öpik (1893 - 1985)
Sündis Kundas.
1916 - lõpetas Moskva ülikooli.
1920-1921 - astronoomia dotsent Taškendis.
1921-1944 - Tartu observatooriumi töötaja.
1930-1934 - Harvardi ülikoolis.
1948-1981 - Armagh’ observatoorium (Põhja-Iirimaa).
1956. alates ka Marylandi ülikooli töötaja.
1968. alates füüsika ja astronoomia prof. samas.
Meteoorastronoomia, planeetide füüsika, tähestatistika, tähe siseehituse teooria, fo-
tomeetria.

Herman Zanstra (1894 - 1972)
1929-1938 – töötas Amsterdami ülikoolis.
1941-1946 – õpetas füüsikat Durbani kolledžis (Lõuna–Aafrika).
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1946-1959 – Amsterdami ülikooli astronoomia professor, sama ülikooli observatoori-
umi direktor.
Gaasudude helendamine. Gaasudude tsentraaltähtede temperatuuri määramine.
Spektrijoonte kujunemine sageduste täieliku ümberjagunemisel.

Pieter Zeeman (1865 - 1943)
Sündis Zonnemaire külas Schouweni saarel Hollandis. Pärast alg- ja keskhariduse
saamist (kus ta tutvus Kamerlingh Onnesiga) astus ta Leideni ülikooli 1885, kus
ta õppis Kamerlingh Onnesi ja Lorentzi käe all. Kaitses doktori väitekirja 1893.
Järgmisest aastast alates on ta privaatdotsent samas ülikoolis. 1897. avastas ta
spektrijoonte lõhestumise magnetväljas (mille eest sai Nobeli preemia) ja asus tööle
Amsterdami ülikoolis Van der Waalsi järglasena füüsika laboratooriumi direktorina.
Pensioneerus 1935.

Sergei Zhevakin (1916)
Vene astrofüüsik, Füüsika-matemaatikadoktor. Töötas 1958.a. välja muutlike tähtede
pulsatsiooni teooria. Raadiotehnika loojatest millimeetri- ja submillimeetri lainealas.
Bredihhini preemia 1965 ja riiklik preemia 1987.

Fritz Zwicky(1898 - 1974)
Sündis Varnas (Bulgaaria). Õppis Zürichi Kõrgemas Tehnikaülikoolis. 1925.a. läks
Ameerikasse. Sai Caltechi astronoomia professoriks, kes tavatses tundmatuid tu-
dengeid kohates küsida” “Kes kurat sina veel oled?”. Kutsus inimesi sfäärilisteks
lontrusteks, kuna nad on lontrused igast vaatepunktist. Ennustas neutrontähtede
olemasolu 1934. aastal. Avastas 18 supernoovat. Pani tähele, et galaktikad on
parvedes. Koostas galaktikate ja nende parvede kataloogi.
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ASTRONOOMILISED KONSTANDID

Päikese mass M� = 1.9891 × 1030 kg

Solaarkonstant S = 1.365(2)× 103 W m−2

Päikese heledus L� = 3.839(5) × 1026 W

Päikese raadius R� = 6.95508(26) × 108 m

Päikese efektiivne temperatuur T� = L�
(4πσR2

�)

1/4
= 5777(2) K

Päikese absoluutne bolomeetriline tähesuurus Mbol = 4.74

Päikese näiv bolomeetriline tähesuurus mbol = −26.83

Päikese näiv ultravioletne tähesuurus U = −25.91

Päikese näiv sinine tähesuurus B = −26.10

Päikese näiv visuaalne tähesuurus V = −26.75

Maa mass M⊕ = 5.9736 × 1024 kg

Maa raadius R⊕ = 6.378136 × 106 m

Valgusaasta ly = 9.460730472 × 1015 m

Parsek pc = 206264.806 AU = 3.0856776 × 1016 m = 3.2615638 ly

Astronoomiline ühik AU = 1.4959787066 × 1011 m

Sideeriline päev = 23h 56m 04.0905309s

Päikeseööpäev = 86400 s

Sideeriline aasta = 3.15581450 × 107 s = 365.256308 d

Troopiline aasta = 3.155692519 × 107 s = 365.2421897 d

Juliuse aasta = 3.1557600 ×107 s = 365.25 d

Gregoriuse aasta = 3.1556952 ×107 s = 365.2425 d
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FÜÜSIKALISED KONSTANDID

Gravitatsioonikonstant G = 6.673(10) × 10−11 N m2 kg−2

Valguse kiirus c = 2.99792458 ×108 m s−1

Plancki konstant h = 6.62606876(63) ×10−34 J s = 2πh̄

Boltzmanni konstant k = 1.3806503(24) ×10−23 J K−1

Stefan-Boltzmanni konstant σ = 2π5k4/(15c2h3) = σ = 5.670400(40) × 10−8

W m−2 K−4

Stefani konstant a = 4σ/c = 7.565767(54) × 10−16 J m−3 K−4

Prootoni mass mp = 1.67262158 × 10−27 kg

Neutroni mass mn = 1.67492716(13) × 10−27 kg

Elektroni mass me = 9.10938188(12) × 10−31 kg

Vesiniku atomi mass mH = 1.673532499(13) × 10−27 kg

Aatommassi ühik 1 u = 1.6605402 × 10−24 g

Elektroni laeng e = 1.602176462(63) × 10−19 C

Elektronvolt 1 eV = 1.602176462(63) × 10−19 J

Avogadro arv NA = 6.02214199(47) × 1023 mool−1

Ideaalse gaasi konstant � = R = 8.314 472(15) J K−1 mol−1

Bohri raadius 1 ao = 5.291772083(19) × 10−11 m

Rydbergi konstant 1 RH = 1.0973731568549(83)×107 m−1

Töö ühik CGSE süsteemis 1 erg = 10−7 J (dẑauli)

Jõu ühik CGSE süsteemis 1 düün (dn) = 10−5 N (njuutonit)
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