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Harjoitus 1, mallivastaukset

1. Selitä lyhyesti

• Egyptiläisten arvioidaan havainneen Algolin jaksollisen kirkkauden vaihtelun 3200
vuotta sitten. Uudella ajalla tähden kirkkaudenvaihtelun havaitsi Geminiano Mon-
tanari vuonna 1669 ja periodin määritti John Goodricke vuonna 1783.

Miran kirkkauden vaihtelun havaitsi David Fabricius vuonna 1596 ja periodin mää-
ritti Johannes Holwarda vuonnavuonna 1638.

• John Goodricke määritti Algolin periodin havaitsemalla tähden kirkkauden muutosta
visuaalisesti sen 10-tuntisten pimennysten ajan ja määrittämällä näin saaduista kirk-
kaushavainnoista minimien syvimpien kohtien ajanhetket. Saadut minimiajat olivat
periodin P = 2.867 d monikertoja.

2. Tähden vuotuinen parallaksi tarkoittaa sen näennäisen paikan muuttumista taivaalla
vuoden mittaan Maan kiertäessä radallaan Auringon ympäri. Tähden paikka taivaalla kau-
kaisiin taustan kohteisiin verrattuna muuttuu muuttuu hieman sen mukaan, millä puolella
Aurinkoa Maa kullakin havaintohetkellä on ja tämä paikan muutos on sitä suurempaa,
mitä pienempi etäisyys tähteen on. Etäisyys, jolla vuotuisen parallaksin suuruus on yksi
kaarisekunti, on parsek.

Ensimmäisen kerran vuotuisen parallaksin havaitsi Friedrich Bessel vuonna 1838, joka ha-
vaitsi tähden 61 Cyg parallaksin.

3. Tähdille parhaiten sopivat havaintojaksot ja observatoriot ovat:

• κ1 Cet on parhaiten näkyvissä syys- ja joulukuussa ja koska se sijaitsee lähellä taivaan
ekvaattoria, on se näkyvissä yhtä hyvin niin pohjoiselta (La Palma) kuin eteläiseltä
pallonpuoliskolta (La Silla).

• AB Dor on parhaiten näkyvissä joulukuussa ja eteläisenä kohteena on havaittavissa
ainoastaan La Sillalta.

• EK Dra on parhaiten näkyvissä maalis- ja kesäkuussa ja pohjoisena kohteena se on
havaittavissa ainoastaan La Palmalta.

• II Peg on parhaiten havaittavissa syyskuussa La Palmalta. Tähti on näkyvissä myös
La Sillalta, mutta ei siellä koskaan nouse juuri yli 30◦ korkeuden yli eikä sitä tästä
seuraavan suuren ilmamassan takia kannata sieltä käsin havaita.



4. Magnitudi m määritellään havaitun vuontiheyden F mukaan kaavalla

m = −2.5 log
F

F0
,

missä F0 on magnitudia m = 0 vastaava referenssivuontiheys. Koska magnitudi on logarit-
minen suure, on kaksoistähden toisen komponentin kirkkaus laskettava sen vuontiheyden
mukaan. Vuontiheys lausuttuna magnitudin mukaan on

F = F010
−m/2.5.

Jos kaksoistähden kokonaisvuontiheys on Fkok ja primäärikomponentin vuontiheys F1, on
toisen komponentin vuontiheys

F2 = Fkok − F1 = F0(10
−mkok/2.5 − 10−m1/2.5),

mistä saadaan
F2

F0
= 10−mkok/2.5 − 10−m1/2.5 ≈ 0.000495.

Sijoittamalla tämä takaisin magnitudin kaavaan, saadaan toisen komponentin magnitudiksi

m2 = −2.5 log
F2

F0
≈ −2.5 log 0.000495 ≈ 8.26.

5. Säteilyn energiavuo pienenee väliaineessa kaavan L = L0e
−τ mukaisesti, missä L0 on

säteilyn energiavuo ennen väliaineeseen saapumista ja τ on väliaineen optinen paksuus.
Säteilyn vuo on vuontiheys integroituna avaruuskulman yli, joten energiavuon lausekkeen
voi sijoittaa sellaisenaan magnitudin kaavaan.

Ero väliaineen ekstinktion jälkeen havaitun magnitudin m ja alkuperäisen magnitudin m0

välillä on
m−m0 = −2.5 log

L

L0
= −2.5 log

L0e
−τ

L0
= −2.5 log e−τ .

Logaritmin kantaluku voidaan muuttaa,

log x =
lnx

ln 10
,

jolloin

m−m0 = −2.5
ln e−τ

ln 10
=

2.5

ln 10
τ ≈ 1.09τ.

Magnitudiero kasvaa siis lineaarisesti optisen paksuuden funktiona kertoimella 1.09.


