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1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:

• Apertuurifotometria
Apertuurifotometriassa määritetään kohteen kirkkaus mittaamalla kuvasta kohteen
kattavalle alueelle (apertuuriin) kertyneen signaalin voimakkuus. Tästä vähennetään
taustataivaan kirkkaus mittaamalla sen signaali tyypillisesti kohdetta ympäröivältä
rengasmaiselta alueelta.

• PSF-fotometria
PSF-fotometriassa kohteen kirkkaus mitataan sovittamalla sen kirkkausprofiiliin PSF
eli laitefunktio. PSF:n muoto määritetään tyypillisesti kuvakentän yksinäisistä täh-
distä, mikäli sellaisia on tarjolla. Menetelmällä voidaan mitata lähekkäisten sekä him-
meiden kohteiden kirkkauksia tarkemmin kuin apertuurifotometrialla.

• Instrumentaalimagnitudi
Kohteelle mitattu magnitudi ennen sen siirtämistä standardijärjestelmään sekä mah-
dollisten ilmakehän aiheuttamien vääristymien korjaamista.

• Puoliaaltolevy
Kahtaistaittavasta materiaalista valmistettu levy, jonka paksuus on valittu niin, et-
tä valon kohtisuoraan polarisoituneiden komponenttien välille syntyy 180◦ vaihe-ero.
Kääntämällä puoliaaltolevyä saadaan sen läpi kulkevan valon lineaarista polarisaa-
tiota muutettua.

• Instrumenttipolarisaatio
Teleskoopin ja mittalaitteen optisten elementtien itsensä aiheuttama polarisaatio, jo-
ka on korjattava lopullisista havainnoista. Instrumenttipolarisaatio saadaan mitattua
havaitsemalla nollapolarisaatiotähteä.

• Zeemanin ilmiö
Voimakkaassa magneettikentässä monet spektriviivat jakautuvat useaan komponent-
tiin, jotka ovat eri suuntiin lineaari- ja pyöröpolarisoituneita. Näistä viivakomponen-
teista voidaan mitata magneettikentän suuntaa ja voimakkuutta.



2. Absoluuttisessa fotometriassa mitataan kohteen tarkka näennäinen magnitudi. Näin
tehty mittaus mahdollistaa havainnon helpon yhdistämisen toisiin absoluuttisesti määri-
tettyihin magnitudiarvoihin. Absoluuttisella fotometrialla saadusta magnitudiarvosta on
myös helppo laskea fysikaalisia suureita kuten havaittu absoluuttinen vuo tai tähden ab-
soluuttinen magnitudi. Absoluuttinen fotometria on kuitenkin hyvin työlästä, sillä se edel-
lyttää niin ilmakehän kuin teleskoopin absorbtio-ominaisuuksien määrittämistä. Varsinkin
ilmakehän ominaisuudet voivat muuttua jopa saman yön aikana, jolloin absoluuttista fo-
tometriaa ei käytännössä voida tehdä.

Differentiaalifotometriassa kierretään absoluuttisen fotometrian vaikeudet vertaamalla ha-
vaintokohteen kirkkautta samassa kentässä olevaan vakiokirkkauksiseen tähteen (CCD-
fotometriassa). Näin saadaan joka valotuksella automaattisesti ilmakehän ja teleskoopin
kalibrointi ja voidaan havaita hyvin vaivattomasti nopeaa aikasarjafotometriaa yhdestä
kohteesta. Hintana tällä havaintomenettelyllä on, että sillä saadaan määritettyä ainoastaan
havaintokohteen ja vertailutähden magnitudien erotus. Tätä ei voida siirtää absoluuttiseen
magnitudijärjestelmään ja näin yhdistää muiden havaintojen kanssa ellei vertailutähdestä
ole tehty absoluuttista fotometriaa. Lisäksi on usein vaikeata löytää sopivaa vertailutähteä
samassa kuvakentässä. Tämän takia usein käytetään montaa vertailukohdetta.

Kun on tarkoituksena seurata yhden tähden kirkkauden kehitystä yöstä yöhön, on järkevää
käyttää differentiaalifotometriaa. Absoluuttisen fotometrian tarvitsemat kalibrointihavain-
not ovat aikaavieviä eikä niitä voida tehdä kaikissa olosuhteissa. Sen sijaan havaintojen
yhdistämisen kannalta voi olla järkevää mitata muutaman valitun vertailutähden magni-
tudit absoluuttisella fotometrialla, jolloin kohteesta saatu differentiaalifotometriakin voi-
daan siirtää absoluuttiseen magnitudijärjestelmään.

3. Tähän tehtävään ei luonnollisesti ole yhtä ainoaa vastausta, koska kyseessä oli avoin tie-
donhakutehtävä. Tehtävän ideana oli tuoda vaihtelua perinteisiin lasku- ja kirjoitustehtä-
viin joissa lähdekirjallisuudeksi riittää kirja ja luentoprujut. Samalla ideana oli oivaltaa että
vaikka polarimetria voi kuulostaa käsitteenä hankalasti ymmärrettävältä ja tutkimusalu-
eena kapealta, niin tosiasiassa valon polarisaatiota tutkimalla voi saada tietoa monentyyp-
pisistä taivaankappaleista ja niiden ominaisuuksista. Seuraavaksi katsomme kahta hyvin
erityyppistä tieteellistä julkaisua aiheeseen liittyen.
Ensimmäinen julkaisu on yleistajuinen uutinen, joka on julkaistu American Astronomical
Societyssä vuonna 2021[1]. Artikkeli on yleistajuinen ja se on maallikolle yleistajuisessa
muodossa muistuttaen muiden kansainvälisten ja suomalaisten lehtitalojen uutisartikkelien
ulkomuotoa. Artikkeli esittelee yleisluontoisen kapeasti muun muassa Arecibon observato-
riolla tehdyistä maan lähiavaruuden asteroidien havainnoista. Esimerkiksi siinä mainitaan
että asteroidin pintarakenteesta saadaan tietoa heijastuneen valon polarisaation avulla.
Tutkimalla korkean aallonpituuden takaisinsironnutta valoa on saatu selville onko asteroi-
din pinnalla suuria kivilohkareita vai onko pinta tasainen. Kuten artikkelissa mainitaan ja
loppupuolella esiintyneessä kuvaajassa havainnollistetaan, havaintojen määrä on vähenty-
nyt parina viime vuotena. Tämä johtuu siitä että Arecibon observatorio ei ole toiminnassa
sen pettäneen tukirakenteen aiheuttaman onnettomuuden takia.



Toinen julkaisu tässä mainittu julkaisu on sitten ns. perinteisempi tutkimusartikkeli, jo-
ka on julkaistu arXivissa.[2]. Se kertoo pulsareiden säteilemästä röntgensäteilystä, jonka
polarisaatiota artikkelissa mallinnetaan. Perinteisen tyyppisen tutkimusartikkelin tästä te-
kee sen julkaisu pdf-muodossa, sen muotoilu kaksipalstaisesti, sen pituus, rakenne ja pe-
rusteellisuus. Julkaisun alkupuolella on yleinen polarimetriajohdatus, jossa rakennetaan
Myllerin matriisi Stokesin parametrien avulla. Usein tällaisissa artikkeleissa kirjoitetaan
kaikki tämäntyyppiset epätriviaalisuudet lyhyesti niin että lukija voi ajan kanssa "selväs-
ti nähdä"mistä asiat on johdettu. Tämän kurssin tiedoilla voi esimerkiksi ymmärtää että
kuvaajissa 5 ja 7 on esitetty vuon suuruutta polarisaatiokulman funktiona eri tilanteissa.
Viitteiden jälkeen on myös esitetty polarisaation suuruutta eri kuvaajissa eri malleilla ja
eri parametrien arvoilla.

4. Sisemmän apertuurin ja ulomman renkaan sisältämien pikseleiden lukumäärät ovatN1 =
102π = 100π ja N2 = (202 − 162)π = 144π. Toisin sanoen laskimme pinta-alan yksikössä
neliöpikseli. Taustataivaan taso (eli ulkorenkaan pinta-alan suhteellinen vuo) yhtä pikseliä
kohti on tällöin

ntaivas =
400

N2
=

25

9π
.

Vähentämällä taustataivaan taso saadaan tähtien signaaleiksi (kirjan kaava 8.7)

N? = Nraaka −A1ntaivas,

mistä saadaan tähdille likimääräiset signaalit

N1 = 50000 − 100π
25

9π
≈ 49722,

N2 = 34000 − 100π
25

9π
≈ 33722.

CCD:n rekisteröimät signaalit N1 ja N2 ovat suoraan verrannollisia tähtien vuontiheyksiin
F1 ja F2. Kun kirkkaamman tähden magnitudi tiedetään, saadaan himmeämmän tähden
magnitudi samalla kaistalla magnitudien laskukaavalla

∆m = m1 −m2(= 9.0)

m1 = 9.0 + ∆m = 9.0 + 2.5 log F1
F2

= 9.0 + 2.5 log N1
N2

≈ 9.4.

Muunnosta ADU:ista elektroneiksi ei tarvita, sillä vahvistuskerroin G supistuu pois jako-
laskussa N1/N2 = F1/F2.



5. Oppikirjan kaavojen 9.2 ja 9.3 mukaan
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y

θP =
1

2
arctan

(
Py

Px

)
.

Syöttämällä kaavoihin havaitut vuontiheydet saadaan Px ≈ 0.0321 ja Py ≈ −0.0707 ja
edelleen

P ≈ 0.0776

θP = −32.6◦ = 327.2◦.

Mittaukset polarisaattorin kulmilla väliltä [180◦, 360◦] toimivat täsmälleen analogisesti tä-
män tehtävän ratkaisussa käytettyjen kulmien kanssa. Kulmia θ ja θ + 180◦ vastaavat siis
samat vuontiheydet, F (θ) = F (θ + 180◦). Tällaisten lisähavaintojen hyöty on, että ne
tarjoavat lisäinformaatiota tarkempien arvojen ja näiden virhearvioiden määrittämiseen
sovittamalla kaikkiin polarisaatiomitauksiin trigonometrinen malli

F (θ) = Fm[1 + P cos(2(θ − θP ))],

missä Fm on tähden magnitudia vastaava vuontiheys.
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