
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, syksy 2022
Harjoitus 2, mallivastaukset

1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:

• Seeing ja skintillaatio
Ilmakehän häiriöt aiheuttavat kuvan epäterävöitymistä valon kulkiessa ilmakehän lä-
pi. Häiriöitä kuvataan seeingillä. Huonon seeingin aikaan kohteiden kuvat ovat epä-
teräviä ja tähdet näkyvät läiskinä tarkkojen pisteiden sijaan. Skintillaatio eli tähtien
tuikkiminen johtuu häiriöiden nopeista muutoksista, jolloin silmään tulevan valon
määrä vaihtelee.

• Eläinratavalo
Eläinratavalo on aurinkokunnan pölyhiukkasista siroavaa auringon säteilyä. Valo nä-
kyy ekliptiikan tasossa illalla auringonlaskun jälkeen ja aamulla ennen auringon-
nousua.

• Ilmahehku
Ilmahehku aiheutuu yläilmakehän atomien ja molekyylien rekombinaatiosäteilystä.
Päivällä Auringon UV-säteily hajottaa ja ionisoi atomeja ja hajoittaa molekyylejä,
jotka yöllä pääsevät taas palaamaan perustilaansa. Ilmahehkun takia yötäivas ei ole
koskaan täysin pimeä.

• Differentiaalirefraktio
Ilman taitekerroin ei ole vakio vaan riippuu valon aallonpituudesta. Tästä syystä
matalalla olevien kohteiden kuvat muuttuvat lyhyiksi pystysuoriksi spektreiksi eri
värien taipuessa eri suuruisen määrän.

• Palloaberraatio
Pallopintainen linssi tai peili ei kohdista optisen akselin suuntaisia valonsäteitä tar-
kalleen samaan polttopisteeseen. Sen sijaan polttopisteen paikka riippuu kunkin va-
lonsäteen etäisyydestä optisesta akselista, eli optisella systeemillä on käytännössä eri
polttoväli sen keskellä ja reunoilla. Jos palloaberraatiota ei ole korjattu pois optisessa
suunnittelussa, systeemillä ei koskaan voi saavuttaa täysin terävää kuvaa.

• Stokesin parametrit
Stokesin parametreilla I, Q, U ja V kuvataan polarisoitunutta sähkömagneettista
sätelilyä:

– I on säteilyn intensiteetti

– Q = IP cos 2θ ja U = IP sin 2θ kuvaavat säteilyn lineaarista polarisaatiota,
missä P on lineaarinen polarisaatioaste ja θ lineaarisen polarisaation suunta-
kulma.

– V = IPV kuvaa säteilyn pyöröpolarisaatiota, missä PV on pyöröpolariaatioaste.



2. a) Käytetään approksimaatiota, jossa ilmakehä on litteä tasapaksu levy. Ilmamassa on
tällöin zeniittietäisyyden z funktiona

X ≈ 1

cos z
= sec z.

Tästä saadaan

X ≈ 1

cos z
= 2

cos z =
1

2
.

Koska zeniittietäisyys saa arvoja väliltä z ∈ [0◦, 90◦], saadaan ratkaisuksi x ≈ 60◦ eli koh-
teen korkeudeksi a ≈ 30◦.

b) Samasta ilmamassan approksimaatiosta saadaan Merkuriuksen edessä olevaksi ilma-
massaksi

X ≈ 1

cos(90◦ − 13◦)
≈ 4.45.

Koska ilmamassa on merkittävästi suurempi kuinX = 2, ei ilmakehän olettaminen litteäksi
tasoksi ole enää tarkka approksimaatio. Käyttämällä tarkempaa kaavaa (oppikirjan kaava
8.12) saadaan arvioksi

X ≈ sec z − 0.0018167(sec z − 1)− 0.002875(sec z − 1)2 ≈ 4.4.

3. Kaukoputken objektiivin halkaisija on 90 mm ja polttoväli 1200 mm. Minkälaisia oku-
laareja siihen kannattaa hankkia?

Kaukoputken suurennus saadaan kaavasta ω = f/f0 , jossa f on kaukoputken polttoväli
ja f0 okulaarin polttoväli. Kun kaukoputken perään asetetaan okulaari visuaalihavaintoja
varten, okulaarin muodostama objektiivin kuva kutsutaan lähtöpupilliksi, jonka läpimitta
saadaan objektiivin halkaisijan ja suurennuksen suhteesta, L = D/ω. Kaukoputken pienin
käyttökelpoinen suurennus määritellään suurennuksena, jolla kaikki putken keräämä valo
mahtuu silmän pupilliin. Kun käytetään silmän pupillin halkaisijana d = 6 mm, saadaan
tehtävän kaukoputken pienimmäksi suurennukseksi

ωmin = D/d = 90/6 = 15 (1)

Pienin suurennus vastaa siten okulaaria, jonka polttoväli on f0 = f /15 = 80 mm . Kauko-
putken suurin suurennus määritellään sinä suurennuksena, jolla kaukoputken teoreettinen
erotuskyky vastaa silmän erotuskykyä. Silmän erotuskyky on e = 2’ = 5.8 · 10−4 radiaa-
nia ja kaukoputken ero- tuskyvylle voidaan käyttää yksinkertaista muotoa Θ = λ/D. Kun
lasketaan kaukoputken erotuskyky keltaisessa valossa (λ = 580 nm), lausekkeesta saadaan

ωmax = e/Θ = eD/λ = 5.810−4rad · 90mm/580 · 10−6mm = 90 (2)

Suurin suurennus vastaa siten okulaaria, jonka polttoväli on f0=f/90 = 13 mm. Kannattaa
siis valita okulaareja väliltä 13 mm - 80 mm.



4. Valonsäde osuu kohtisuorassa kahden väliaineen rajapinnalle (taitekertoimet n1 ja n2).
Laske Fresnelin kaavoilla heijastuvan ja läpi pääsevän valon intensiteetit suhteessa alkupe-
räiseen intensiteettiin. Kuinka suuri prosenttiosuus valosta heijastuu ja pääsee läpi ilman
ja kruunulasin rajapinnalla (n1 = 1.00 ja n2 = 1.52)?

Valon saapuessa kohtisuorassa väliaineiden rajapinnalle (θ1 = 0◦) se ei Snellin lain mukaan
taitu kulkiessaan rajapinnan läpi (θ2 = 0◦). Koska cos θ1 = cos θ2 = 1, sievenevät Fresnelin
heijastus- ja läpäisykertoimet muotoihin

R‖ =
n2 − n1
n1 + n2

R⊥ =
n1 − n2
n1 + n2

T‖ =
2n1

n1 + n2

T⊥ =
2n1

n1 + n2

Heijastuneen ja taittuneen säteilyn komponentit ovat nyt

E′‖ = E‖R‖ = E‖
n2 − n1
n1 + n2

E′⊥ = E⊥R⊥ = E⊥
n1 − n2
n1 + n2

E′′‖ = E‖T‖ = E‖
2n1

n1 + n2

E′′⊥ = E⊥T⊥ = E⊥
2n1

n1 + n2

Kun alkuperäisen rajapinnalle saapuvan valon intensiteetti on I = E2
‖ + E2

⊥, saadaan
heijastuvan valon intensiteetiksi
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Läpäisevän valon intensiteettiin on lisättävä tekijä n2 cos θ2
n1 cos θ1

joka korjaa valon paikallisen no-
peuden muutosta väliaineen vaihtuessa, joka puolestaan vaikuttaa intensiteettiin. (HUOM!
Tätä ei ole tehty kirjassa, jossa on siis virhe!) Tällöin läpäisevän valon intensiteetiksi saa-
daan
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Ilman ja kruunulasin rajapinnalla (n1 = 1.00, n2 = 1.52)
saadaan I ′/I = 0.043 = 4.3 % ja I ′′/I = 0.957 = 95.7 %.

Huomaa, että kohtisuoraa valonsädettä tarkasteltaessa valon polarisaatiolla ei ole väliä las-
kujen kannalta ja heijastuminen ja läpäisy säilyttävät valon alkuperäisen polarisaation.

5. Oletetaan, että Suomeen saataisiin käytöstä poistettu, mutta toimintakuntoinen suuri
peilikaukoputki. Sille voitaisiin rakentaa myös oma tähtitorni. Sijoituspaikka on tosin vielä
päättämättä. Ennen kuin omaa mielipidettäsi on kuultu, sijaintivaihtoehtoina on listattu
seuraavia ehdotuksia:

• Utön majakkasaari olisi pimeä, joskin majakka häiritsisi jonkin verran. Saarelle olisi
kuitenkin vaikea päästä, ja merellä kova tuuli, kosteus ja pilvet olisivat usein riesana.
Myös tilaa tähtitornille voi olla vähän.

• Lahdessa valosaastetta on paljon, joten tämä ei olisi kovin hyvä paikka vaikka kul-
kuyhteydet olisivatkin hyvät.

• Ilomantsissa ei ole yhtä paljon valosaastetta kuin Lahdessa, etenkin kun kalliota
ympäröivät pellot eikä siis asutusta olisi lähiympäristössä. Tämä olisi kohtalainen
sijoituspaikka kaukoputkelle. Näin vuonna 2022 Ukrainan sodan alettua itärajalle
tähtitornin rakentaminen ei välttämättä olisi ongelmaton ratkaisu, sillä itänaapurissa
se voisi herättää levottomuutta ja sitä saatettaisiin yrittää jopa sabotoida.

• Saanatunturilla ei ole juurikaan valosaastetta, ja se on myös korkealla Suomen mit-
tapuulla. Revontulet voisivat tosin haitata havaintoja, ja valoisat kesät tekevät ha-
vainnot silloin käytännössä mahdottomiksi näkyvän valon aallonpituudella. Paikalle
matkustaminen myös veisi pitkään, eikä pohjoisen sijainnin takia eteläisiä kohteita
näkyisi. Saanalla on myös paljon luonnonsuojelualueita ja se on saamelaisille pyhä
tunturi, mikä olisi syytä huomioida. Esimerkiksi Havaijilla alkuperäiskansat ovat vas-
tustaneet suuresti Thirty Meter Telescopen rakennusta heidän pyhälle Mauna Kea
-vuorelle.

• raivattu metsätontti Sodankylän geofysiikan observatorion lähistöltä Tämän paikan
hyvänä puolena on valmis infrastruktuuri. Myös metsää on raivattu näkyvyyden pa-
rantamiseksi valmiiksi ja Sodankylään pääsee sentään jotenkin julkisilla. Havainto-
olosuhteissa ei ole muita haittapuolia kuin tuntureihin verrattuna matala korkeus.
Tänne voisi toimia ns. Metsähoviratkaisu eli observatoriolla olisi näkyvän valon alu-
een ja radioalueen havaintolaitteita.

• autio saari Inarijärvellä Paikassa ei ole juuri valosaastetta, mutta järven ilmavirrat
voivat haitata havaitsemista. Tämä olisi näistä vaihtoehdoista ehdottomasti hanka-
lin rakennuspaikka, koska tähtitornia ja kaukoputkea varten järvellä ei ole kunnon
kuljetuslaivaa. Myös havaintojen tekoa varten paikkaan olisi työlästä matkustaa. On
myös syytä varmistaa onko saari luonnonsuojelualueella. Ja sitten vielä revontulet ja
valoisa kesä...

Kerro mitä etuja ja haittoja kullakin paikalla voisi olla. Keksi myös joko oma sijaintieh-
dotus perusteluineen TAI kolme erityyppistä sijaintia johon kaukoputkea ei ole mielestäsi



mitään järkeä sijoittaa.

Näistä vaihtoehdoista allekirjoittanut valitsisi Sodankylän sijainnin logistisin perustein.
Myös havainto-olosuhteiltaan tämä olisi hyvä kompromissi eikä sen sijoittaminen tuskin
paikallisia asukkaita haittaisi.

Toinen oma sijaintiehdotus (keksin itse Sodankylän paikan) voisi olla Kaunispään huip-
pu Saariselän lähellä. Korkealle sijainnille on rakennettu tiet valmiiksi, se sijaitsee lähellä
valtatietä mutta asutus on harvaa. Turismia alueella on, mutta öisten havaintojen ajaksi
esimerkiksi laskettulukeskuksen ja majoituksen valot voitaisiin minimoida. Tämä voisi olla
myös hyvä vetonaula turisteille, jos heillä olisi mahdollista tulla tutustumaan tähtitorniin.

Kolme paikkaa mihin en missään tapauksessa sijoittaisi tähtitornia em. lisäksi olisi vaik-
kapa se paikka missä Helsingin observatorio on. Tuossa paikassa on liikaa valosaastetta
havainnnoille. Toinen paikka voisi olla notko metsässä tai peltomaastossa. Notkon pohjal-
ta näkökenttä on kapea vaikka valosaastetta ei olisi. Kolmas paikka voisi olla Pohjanmaan
rannikko tai joenvarsi joka olisi altis tulvalle. Tähtitornia tulvat eivät hukuttaisi mutta
kosteusvauriot voisivat olla huomattavat. Havaitsemaan on myös hankala mennä soutaen.


