
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, syksy 2022
Harjoitus 4 malli

1. a)

• Integrointiaika
Aika, jonka instrumentin sensori käyttää signaalin keräämiseen. Jos instrumentin suljin on auki
ja se pääsee keräämään valoa, voidaan tätä kutsua myös valotusajaksi.

• Standarditähti
Eri fotometriset järjestelmät on kiinnitetty standarditähtiin, joiden magnitudit tunnetaan tar-
kasti. Näiden avulla saadaan kalibroitua muiden kohteiden vuontiheydet ja magnitudit.

• Lucky imaging
Käyttäen nopeasti luettavaa CCD:tä voidaan ottaa kohteesta lyhyellä valotusajalla (< 10 ms)
suuri määrä kuvia. Osassa kuvissa ilmakehän häiriöt jäävät pieniksi ja yhdistämällä parhaat ku-
vat voidaan kohteesta saada kuva, jonka terävyys on lähellä teleskoopin diffraktion rajoittamaa
erotuskykyä.

1. b) Muistilista:

1. Havaintojen suunnittelu: Päätetään mitä havaitaan. Myös tavoitteena oleva tarkkuus on hyvä
päättää etukäteen. Laaditaan aikataulusuunnitelma eri toimenpiteisiin käytettävistä ajoista.
Etenkin karkea arvio valotusajoista on hyödyllistä hahmottaa.

2. CCD:n jäähdytys: Aloitetaan viimeistään päivällä ennen havaintoyötä (jos tämä työ kuuluu
havaitsijalle)

3. Pistetään seuranta ja mahdolliset oheislaitteet päälle.

4. Kalibrointikuvat: Dark, Bias ja Flat field -kuvat otetaan auringonlaskun aikaan. Flat field -
kuvat otetaan erikseen jokaiselle käytettävälle instrumentille ja eri suotimille. Joskus saatetaan
tarvita kalibrointikuvia myös kohteiden havaintojen välissä. Kalibrointikuvat voidaan ottaa myös
havaintoyön aikana tai aamulla, mutta järkevintä ne on hoitaa alta pois ennen havaintotunteja.

5. Teleskoopin fokusointi: Tehdään heti kun taustataivas on riittävän tumma ja sopiva tähti löytyy.
Fokus muuttuu mikäli vaihdetaan filtteriä tai instrumenttia ja lisäksi se on lämpötilan funktio.
Joissakin teleskoopeissa jälkimmäinen korjataan automaattisesti.

6. Kohteiden havaitseminen. Näistä kerron sanallisesti laskuharjoitustilaisuudessa. Arvostelussa
tällä kohdalla ei ollut suurta painoarvoa, koska havaintoja voidaan tehdä todella monenlaisia.

7. Suljetaan teleskooppi: Pysäytetään seurantamoottori, asetetaan teleskooppi lepoasentoon, kate-
taan peili ja apuputket, suljetaan kupu, sammutetaan valot ja lukitaan torni.

8. Suoritetaan analyysi sopivana aikana käyttäen kalibrointikuvia ja valotettuja kuvia.



2. Tähden absoluuttinen magnitudi on

V −MV = 5 log
r

10 pc
+ aV r (1)

MV = V − 5 log
r

10 pc
− aV r = −4.2 (2)

missä r = 3500 pc on tähden etäisyys. Ominaisväriä varten tarvitaan värieksessi

EB−V = AV /3.1 = aV r/3.1 = 1.69,

jolloin ominaisväriksi saadaan

(B − V )0 = (B − V )− EB−V = −0.3.

Vaikka tähti on havaitulta väriltään oranssi (väri-indeksi B − V = 1.4), on sen ominaisväri hyvin
pieni. Tämä sekä hyvin kirkas absoluuttinen magnitudi sijoittavat tähden aivan pääsarjan yläpäähän
kuumaksi ja massiiviseksi O-tyypin tähdeksi (ks. suuri piste kuvassa).



3. Kun yhteenlasketaan n flat–field kuvaa, pitää lopputuloksen signaalikohinan suhteen olla viisi kertaa
parempi kuin 1% eli

S/N ≈ 5

0.01
= 500

Kaikki laskut suoritetaan yksiköissä e− [elektronit]. Koska G = 1.0e−/ ADU, vastaa yhtä elektronia
e− yksi ADU. Yhden flat–fieldin lukukohina on

σA = R =
√

10e−1

Yhden flat–fieldin intensiteetti on I = 32 000ADU , mikä vastaa Nff = 32 000e− elektronia. Kaikki
muuttujat on nyt yksiköissä e− = [elektronit], joten yksiköitä ei enää tarvitse kirjoittaa näkyviin.
Yhden flat–fieldin fotonikohina on

σB =
√
Nff

Yhden flat-fieldin kokonaiskohina on

σ2
1 = σ2

A + σ2
B ⇔ σ1 =

√
σ2
A + σ2

B =
√
R2 +Nff

Kun lasketaan yhteen n flat-fieldiä, on kokonaiskohina

σ2
n = n(σ2

A + σ2
B)⇔ σn =

√
n(σ2

A + σ2
B) =

√
n σ1 = N = NOISE

Kun lasketaan yhteen n flat-fieldiä, on signaali

nNff = S = SIGNAL

Signaalikohina suhde on

S/N =
nNff√
n σ1

=
√
n

Nff√
R2 +Nff

Tästä voidaan ratkaista tarvittava n arvo

n =

(
S/N
Nff√

R2+Nff

)2

=

(
500

32000√
10+32000

)2

= 7.81494

Tarvitaan siis ainakin n = 8 flat-fieldiä.



4. a) Wikipediassa on (joskus ollut) seuraavat arvot Betelseuzelle: Parallaksi π = 5.07 mas, etäisyys
d = 1/π = 197 Pc = 206265× 197AU = 4.06× 107AU
Säde R ≈ 1000R� ≈ 1000 · 0.00465AU = 4.65AU .
Kuten laskupajassa huomasimme, tiedot ovat päivittyneet ja ristiriitaiset. Arvioinnissa otetaankin
huomioon lähinnä tapa jolla ongelma ratkaistaan, ei niinkään tarkkaa lukua Betelgeusen kulmaläpimitalle.
Käyttäen em. lukuarvoja tähden kiekko näkyy maasta kulmassa

α = sin(2R/d) ≈ 2R/d = 2.29× 10−7rad = 2.29× 10−7 × (360× 3600× 1000)/(2π)mas ≈ 47mas.

Seuraavaksi tarkistetaan rajoittaako seeing vai teleskoopin aukon diffraktio enemmän erotuskykyä.
Diffraktion antama erotuskyky on ilman kerrointa 1.22

θ ≈ λ

D
= (6500 · 10−10m)/0.5m = 360× 60× 60× (6500 · 10−10)/(2π · 0.5))as = 0.33as = 330mas.

kertoimen kanssa

θ ≈ 0.4as = 400as

Tässä tilanteessa on 0.7as = 700mas seeing rajoittaa erotuskykyä enemmän, mutta sen saaminen mi-
nimiin ei auttaisi tarpeeksi kohteen todellisen läpimitan jakamiseksi usealle pikselille. On hyvä ottaa
huomioon että jos seeing on mitattu samalla teleskoopilla, sisältyy diffraktion vaikutus jo annettuun
seiing arvoon. Yhteenvetona voidaan siis todeta että tähden kiekko näkyy kulmassa, joka on huomat-
tavasti pienempi kuin sekä seeing (700 mas) että teleskoopin teoreettinen erotuskyky (330 mas). ⇒
Tähdestä ei pysty erottamaan yksityiskohtia.

4. b) Koska James Webb (JWST) on avaruudessa, seeing voidaan olettaa mitättömäksi. Tässä vai-
heessa on hyvä tarkistaa mitä aallonpituuksia JWST voi havaita. Nopean googlauksen jälkeen saam-
me selville että teleskooppi voi havaita yli 6000 Å aallonpituuksia. Toisin sanoen voimme käyttää
tehtävänannon aallonpituutta niin että tarkastelu perustuu todellisuuteen. Jos approksimoimme JWST:n
peilin pallopeiliksi, voimme käyttää edellisestä kohdasta tuttua kaavaa. Lasketaan siis JWST:n ero-
tuskyky tällä aallonpituudella. Diffraktion antama erotuskyky on ilman kerrointa 1.22

θ ≈ λ

D
= (6500 · 10−10m)/6.5m = 360× 60× 60× (6500 · 10−10)/(2π · 6.5))as = 0.023as = 23mas.

kertoimen kanssa

θ ≈ 0.028as = 28as

Huomaamme siis että erotuskyky on pienempi kuin Betelgeusen kulmaläpimitta. Olettaen pikselit ne-
liön muotoisiksi voimme siis jakaa Betelgeusen esimerkiksi neljän pikselin alueelle ideaalitapauksessa
(piirretään taululle laskuharjoitustilaisuudessa). Tosin ennen kuin innostumme tästä liikaa, mietitään
tekemäämme pallopeiliapproksimaatiota. JWST koostuu kuusikulmion muotoon kasatuista peileistä,
joten erotuskyky ei ole aivan sama kuin pallopeilillä. NASAn lähteessä mainittu erotuskyky on 0.1
kaarisekunnin eli 100 millikaarisekunnin luokkaa1. Tämä arvo on tosin likiarvo ilman virherajoja.
Todellinen erotuskyky tarkentuu varmasti käytännön havaintojen myötä. Saadaksemme siis veden-
pitävän vastauksen tähän tehtävään, joutuisimme tutustumaan ylikurssiasioihin lukeutuvaan kuusi-
kulmiopeilin geometrian, tutkimaan ensimmäisten havaintojen aikana mitattuja resoluutioita tai jäädä
odottamaan että Betelgeusesta julkaistaan dataa tällä avaruusteleskoopilla.
Tämä oli jälleen kerran tehtävä, jossa tarkoituksena ei ollut löytää ainoaa oikeaa vastausta vaan pikem-
minkin herättää ajatuksia liittyen käytännön asioihin havaitsevassa tähtitieteessä. Etenkin b-kohdan
ideana oli opetella yhdistämään kirjan kaavat ja käsitteet sekä pohtia niiden avulla tosielämään liit-
tyviä lainalaisuuksia.

1https://webb.nasa.gov/content/about/faqs/facts.html



5. Eksoplaneetan ylikulku on analogisesti sama tilanne kuin rengasmainen auringonpimennys. Pla-
neetta siis peittää tähden pinnasta taakseen osan, joka vastaa planeetan poikkipinta-alan suhdetta
tähden poikkipinta-alaan. Koska sekä tähti, että planeetta ovat käytännössä yhtä kaukana havaitsi-
jasta, voidaan havaittu varjostus laskea tähden ja planeetan fysikaalisilla säteillä R? ja R p. Ympyrän
pinta-alasta laskien saadaan havaitun vuontiheyden suhteelliseksi muutokseksi

f =
πR2

? − πR2
p

πR2
?

= 1−
(
Rp

R?

)2

,

mikä on ylikulun aikana ja sen ulkopuolella näkyvän tähden pinta-alan suhde. Magnitudin muutoksen,
∆m, avulla vuontiheyksien suhteen voi taas lausua muodossa

f = 10−0.4∆m.

Kun magnitudin muutos on ∆m = 0.01, saadaan ratkaistua

Rp

R?
=
√

1− 10−0.4∆m ≈ 0.0957.

Jos tähti on auringonkaltainen tähti, jolla on Auringon säde, saadaan planeetan säteeksi

Rp = 0.0957R� = 6.66 · 107 m = 10.5R⊕.

Lasketaan seuraavaksi planeetan ratasäde r olettaen, että kyseessä on ympyrärata. Kun planeet-
tajärjestelmää havaitaan suoraan sen ratatasosta, kulkee planeetan reitti tämän ylikulun aikana tähden
kiekon keskipisteen kautta. Tällöin sen ylikulun aikana kulkema projisoitu matka on d = 2R?. Pyöreällä
radalla planeetan todellisuudessa kulkema reitti on pieni osa ympyrän kaarta ja sen pituus on hieman
matkaa d suurepi. Jos planeetan ratasäde on kuitenkin monta kertaa suurempi kuin tähden säde, on
tämä ero pieni ja planeetan ylikulun aikana kulkemaa matkaa voidaan arvioida arvolla d.

Planeetan ratanopeus ympyräradalla pysyy vakiona, eli se on sama kuin planeetan ratanopeus ylikulun
aikana. Kun ylikulun kesto on t = 3 h = 10800 s, saadaan ratanopeudeksi

v =
d

t
=

2R?

t
≈ 129000 m/s

Ympyräradalla planeetan etäisyys tähdestä pysyy vakiona, eli sillä vallitsee gravitaation FG ja keski-
pakoisvoiman Fc tasapaino (toisin sanoen rataliikkeen keskeiskiihtyvyys on sama kuin tähden gravi-
taatiokentän aiheuttama kiihtyvyys).

FG = Fc (3)

G
M?Mp

r2
=
Mpv

2

r
(4)

GM?

r
= v2 (5)

r =
GM?

v2
(6)

Olettaen tähden massaksi Auringon massan ja säteeksi Auringon säteen saadaan ratasäteeksi

r = 7.97 · 109m = 0.053 AU = 11.5 R�.



Ylikulkuhavainnon yksinkertaisesta analyysistä saadaan siis pääteltyä, että kyseessä on noin kymme-
nen kertaa Maan kokoinen planeetta, joka kiertää emotähteään hyvin suppealla radalla. Näin kookas
planeetta on liian massiivinen, jotta sen pinnalla voisivat vallita maankaltaiset olosuhteet. Lisäksi näin
läheinen etäisyys Auringon massaisesta tähdestä aiheuttaa planeetalle hyvin korkean keskilämpötilan,
joka ei salli nestemäisen veden esiintymistä. Maankaltainen elämä planeetalla ei siis ole mahdollista
tällä planeetalla.


