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1. Interferometrin maksimierotuskyky saavutetaan sen pisimmän teleskooppien välisen
kantavälin suunnassa, jolloin se voidaan arvioida yksinkertaisesti
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λ
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c
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,

missä ν on taajuus, c on valon nopeus ja D on kantavälin pituus. Kantaväli Maan ja L4-
pisteen välillä on D = 1 AU, jolloin kantaväliksi saadaan θ ≈ 0.2 mikrokaarisekuntia.

Sitten lasketaan etäisyys, jolla tämä erotuskyky vastaa Maan halkaisijaa. Pienen kulman
approksimaatiosta seuraa

sin θ =
D⊕
d

θ =
D⊕
d

d =
D⊕
θ

≈ 1.3 · 1019 m = 410 pc

2. Kun parallaksi π ilmoitetaan kaarisekunneissa [′′], saadaan etäisyys yksiköissä [pc] kaa-
valla r = 1/π ≈ 1.83 pc . Tangentiaalinopeus vt yksiköissä [pc/yr] saadaan ominaisliik-
keestä µ yksiköissä [rad/yr] ja etäisyydestä r yksiköissä [pc] kaavalla

vt = µr

≈ 9.145 · 10−5 pc/yr

≈ 89.4 km/s,

missä on käytetty µ = 4.99 · 10−5 rad/yr ja 1 pc = 3.0857 · 1013 km. Avaruusnopeudeksi
saadaan siten

v =
√
v2t + v2r ≈ 140 km/s.



Edelliseen kuvaan on piirretty tähden etäisyys, sen kulkureitti sekä sen nopeusvektorit.
Tunnistamalla etäisyyksien ja nopeusvektoreiden muodostamat yhdenmuotoiset suorakul-
maiset kolmiot saadaan lausuttua
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missä s on matka jonka tähden on kuljettava tullakseen radallaan lähimmäksi Aurinkoa.
Tähän kuluva aika on
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≈ 9870 yr.

Tähden pienin etäisyys Auringosta saadaan niin ikään vertailemalla yhdenmuotoisia kol-
mioita,
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≈ 1.17 pc.

Parallaksiksi saadaan tämän etäisyyden käänteislukuna

πmax =
1

rmin
≈ 0.86′′.

Etäisyyden ollessa pienimmillään on tähden tangentiaalinopeus sama kuin sen avaruusno-
peus, eli vt = v. Maksimiominaisliikkeeksi saadaan silloin
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≈ 1.22 · 10−8 rad/yr = 25.2′′/yr.

Laskuissa on oletettu, että tähden avaruusnopeusvektori pysyy vakiona Suhteessa Aurin-
koon, mikä on järkevä oletus tuhansien vuosien aikaskaalassa.

3. Planeetta kiertää tähteä ratatasosta näkyvällä ympyräradalla, joten sen aiheuttama
tähden säteisnopeus ajan funktiona on

vr(t) = v cosnt,

missä n = 2π/P on planeetan kulmanopeus radallaan ja P on sen kiertoaika. Käyrän
amplitudi v on tähden ratanopeus tähti-planeetta-systeemin massakeskipisteen suhteen.
Keplerin kolmannesta laista saadaan systeemin kiertoajaksi

a3 = (M? +Mp)P 2
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√
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≈ 0.0316 yr,



missä M? = M� ja Mp = 0.0009546M� ovat tähden ja Jupiterin massaisen planeetan
massat, a on tähden ja planeetan välinen etäisyys ja yksiköt ovat [M ] = M�, [a] = AU ja
[P ] = yr. Tarkalleen ottaen planeetan ratasäde on r = ap = a − a?, missä a? on tähden
“ratasäde”. Koska M? �Mp, on a ≈ ap = 0.1 AU.

Tähden ratanopeuden selvittämiseksi on kuitenkin selvitettävä a?. Tämä saadaan massa-
keskipisteen määritelmästä

M?a? = Mpap = Mp(a− a?)

a? =
aMp

M? +Mp

≈ 9.55 · 10−5 AU = 14300 km.

Tähden nopeus massakeskipisteen suhteen on

v =
2πa?
P

≈ 90 m/s

ja ero pienimmän ja suurimman säteisnopeuden välillä on kaksi kertaa tämä, ∆v = 2v ≈
180 m/s. Spektriviivassa havaittava dopplersiirtymä pienimmän ja suurimman säteisno-
peuden välillä on

∆λ

λ
=

∆v

c

∆λ =
λ∆v

c
≈ 0.00038 nm.



4-5. Tähän tehtävään on tietysti useita ratkaisuja, koska havaintolaitteita on varsin monta.
Sen sijaan että esittäisin tässä malliratkaisussa samaa havaintolaitetta koskevan tietoiskun,
josta joku on saattanut kirjoittaa, niin ennemmin kirjoitan havaintolaitteesta joka ei ole
tehtävänannon määritelmän sisällä. Tämä teksti kertoo tutkatähtitieteestä, jota ei käytän-
nössä käsitellä millään peruskurssilla, mutta toivottavasti teksti on yleisesti ymmärrettävää
aiheeseen perehtymättömällekin. Malliratkaisu on siis samalla malliratkaisu ja opettavaista
tekstiä:

• Millä nimellä havaintolaite tunnetaan? Missä se sijaitsee? Milloin sen toiminta on
alkanut?

Malliratkaisun havaintolaitteena esittelen Goldstone Solar System Radar (GSSR) -
nimisen kokonaisuuden, jolla tehdään tutkahavaintoja aurinkokunnan kappaleista. Se
sijaitsee Kalifornian Goldstonessa osavaltion itäosassa. Ympäröivä alue on aavikkoa.
Toiminta alkoi joulukuussa 19871.

• Miksi se on siinä sijainnissa missä se on?

Muun muassa California Institute of Technology (Caltech) ja NASA ylläpitävät ob-
servatoriota, joten tällainen melko lähellä oleva sijainti piilaaksoon nähden mutta
samalla tarpeeksi syrjäinen ja kuiva alue sopivat tutkalaitteestolle hyvin. Toisaalta
suuri kuivuus ei ole pakollinen ominaisuus havaintopaikalle, sillä tutkasignaalia lä-
hettäviä ja vastaanottavia observatorioita on myös kosteammissa paikoissa, kuten
Arecibossa Puerto Ricossa (ei tosin enää) ja Green Bankissa Virginiassa. Sijainniksi
olisi siis kelvannut jokin muu aluekin kuin Goldstone, mutta se luultavasti valikoitui
sijainnin ja vapaan maan myötä observatorion sijainniksi.

• Mitä tavoitteita havaintolaitteelle asetettiin ennen sen rakentamista?

Rakentamisaikaan Arecibon radioteleskooppi oli ollut olemassa jo parikymmentä
vuotta. Tämä suuri lautasantenni Puerto Ricossa oli tuolloin tutkinut monia Maan
ulkopuolisia kohteita, kuten Marsia, Jupiteria ja Venusta. Arecibon heikkoutena oli
kuitenkin se että 305 metriä halkaisijaltaan olevaa antennia ei voitu kääntää. GSSR
suunniteltiinkin siten että vaikka se on kooltansa huomattavasti pienempi (70 metriä
halkaisijaltaan) niin havaintolaitteen voi osoittaa mihin tahansa suuntaan taivaalla.
Siten sillä voi tutkia kohteita, joita Arecibosta ei pystytty havaitsemaan. Esimerkiksi
Arecibosta ei voitu havaita Marsia opposiossa vuoteen 2005 asti kun taas GSSR:llä
tämä onnistuu. Havaintojen tarjoamaa tietoa on käytetty hyväksi esimerkiksi Mars-
mönkijöiden laskeutumispaikkojen suunnittelussa2.

• Mikä taho käyttää ja ylläpitää havaintolaitetta? Voivatko ulkopuoliset hakea ylläpi-
tävältä observatoriolta havaintoaikaa?

Ylläpitäjiä ovat edellä mainitut NASA ja Caltech. Yhteistyö NASAn ja Caltechin
välilläkin näyttää olevan tiivistä, sillä molempien nettisivuilta löytyy toisen nimi tai

1https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/images/history/December1987.html
2https://gssr.jpl.nasa.gov/gssrrep.pdf



logo. Ylläpitäjänä voi pitää myös Jet Propulsion Laboratorya (JPL), joka on NASAn
ja Caltechin yhteistyötaho. Havaintohakemusohjeisiin on linkki tässä3 ja deadlinet
ovat kahdesti vuodessa.

• Kuinka paljon suunnilleen havaintolaitteen observatoriolla on työntekijöitä? Jos valit-
sit avaruusteleskoopin havaintolaitteeksi niin voit kertoa vaihtoehtoisesti että kuinka
moni ihminen on ollut mukana valmistelemassa missiota Maassa.

Suoraa lukua Goldstonen osalta en löytänyt, mutta JPL:llä on 6300 työntekijää joista
pieni osa työskentelee tutkalaitoksen tehtävissä4.

• Minkä kokoinen havaintolaite on (esimerkiksi mikä sen halkaisija on)? Onko siellä
instrumentteja joilla voi tehdä spektroskopisia havaintoja?

Tutkahavaintojen vastaanotinantenni on 70 metriä halkaisijaltaan. Tutkatähtitietees-
sä ei käytetä spektrometrejä, joten sillä ei voi tehdä spektroskopisia havaintoja.

• Kerro havaintolaitteen instrumenteista.

Tutka koostuu lähettimestä, joka lähettää 8500 megahertsin taajuudella (3,5 sentti-
metrin aallonpituudella) olevaa säteilyä kohteeseen, jonka takaisinsironneen osuuden
vastaanotin voi havaita. Tutkatähtitieteessä erikoisuutena on se että lähettimen ja
vastaanottimen ei tarvitse välttämättä olla samassa paikassa, vaan esimerkiksi kun
kyseessä on kaukainen kohde Aurinkokunnassa niin signaali voidaan vastaanottaa tu-
hansien kilometrien päästä. Esimerkiksi asteroidihavaintojen tapauksessa Arecibosta
(Puerto Rico) lähetetty signaali voidaan vastaanottaa Green Bankissa (Virginia).
Myös muita vastaanottimia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, mutta tällä hetkel-
lä maailman ainut tutkatähtitieteeseen kykynevä lähetin on Goldstonessa.

• Laske havaintolaitteen erotuskyky ja katso täsmääkö se Internetistä löytyvän lähteen
kanssa.

Erotuskyky on käsitteenä tutkatähtitieteessä hieman erilainen kuin optisessa tähti-
tieteessä. Tutkatähtitieteessä käytetään suuretta resoluutio, joka kuvaa suunnilleen
että kuinka paljon yksi pikseli peittää y-akselin suunnassa. Tutkakuvassa x-akselilla
taas kuvataan Doppler-levenemistä, joten tutkakuva ei ole sama asia kuin valokuva.
x-akselilla yksikkönä oleva taajuus voidaan kuitenkin muunnoskaavalla saada vastaa-
maan likiarvoa pituudessa.

Goldstonen havaintojen resoluutiota on pystytty parantamaan vuosikymmenten ai-
kana yhden kertaluokan verran. Tässä paperissa jopa väitetään resoluution olleen 3,5
metriä Kuuta havaitessa[1]. Monien asteroidienkin tapauksessa resoluutio on ollut
noin 10 metriä pikseliä kohden. Resoluutio voidaan määrittää tarkasti, joten tutkan
avulla saadaan kappaleen koko usein selville tarkemmin kuin esimerkiksi valokäyrä-
havainnoilla.

3https://gssr.jpl.nasa.gov/gssrpropform1.html
4https://www.jpl.nasa.gov/who-we-are



• Nimeä jokin kohde mitä havaintolaitteella on havaittu. Kuinka kaukana se on Maasta?

Tähän mennessä joitain kohteita on jo mainittu, mutta valitaan tähän kohti Merkurus
joka on 0.55-0.7 au:n päässä Maasta.

• Kerro toisentyyppisestä kohteesta jota havaintolaitteella on havaittu ja kerro kuinka
kaukana se on Maasta.

Vuonna 1996 GSSR:llä havaittiin Hyakutake-komeettaa, jonka periheli Auringon suh-
teen on noin 0.23 au:ta. En löytänyt nopealla googlauksella miten kaukana komeet-
ta tällä hetkellä on, mutta se on jo varsin kaukana sillä sen eksentrisyys on jopa
0.99989465.

• Saatiinko kahden valitsemasi esimerkin tapauksissa selville jotain uutta kohteista?
Mitä tietoa havainnot siis tarjosivat?

Merkuriuksen tapauksessa GSSR:n havainnot todistivat että Merkuriuksen navoilla
on jäätä siellä olevissa kuopissa minne Aurinko ei koskaan paista6. Arecibosta teh-
tyjen havaintojen perusteella päästiin samaan johtopäätökseen. Hyakutaken tapauk-
sessa taas komeetan ytimen koko ja sen pintakarkeus saatiin arvioitiin. Päädyttiin
johtopäätökseen että ydin on hyvin karkea ja että Auringon säteilyn vaikutukses-
ta siitä irtoaa senttimetrikokoluokan hiukkasia suurella nopeudella sillä etäisyydellä
Auringosta, jossa se sillä hetkellä oli7.

• Mitä itse haluaisit havaita tällä havaintolaitteella? Perustele valintasi.

Minua kiinnostaisi havaita GSSR:n avulla asteroideja, jotka ohittavat Maan sillä het-
kellä läheltä. Vaikka tällaisia havaintoja on tehty viime vuosikymmenien mittaan pal-
jon, esimerkiksi uusia asteroidikuita tai jotain muuta mielenkiintoista voi silti löytyä.
Myös DART-mission kohde Didymos ja sen kuu Dimorphous ovat mielenkiintoinen
parivaljakko monessa suhteessa. Esimerkiksi kuun kiertoaika Didymoksen ympäri on
mielenkiintoista seurattavaa, vaikka uusi kiertoaika onkin määritetty. Pysyykö tämä
kiertoaika samana vai kehittyykö se jompaan kumpaan suuntaan tulevaisuudessa?
Myös systeemin kiertorata ja kiertoaika Auringon ympäri on mielenkiintoista tutkit-
tavaa törmäyksen jälkeen. Tai oikeastaan pikemminkin se että kuinka paljon nämä
kaksi suuretta muuttui törmäyksen seurauksena.

• Onko havaintolaitteeseen tehty päivityksiä tai korjauksia sen elinkaaren aikana?

Tässä viisi vuotta vanhassa dokumentissa kerrotaan sen aikaisesta päivityksestä ha-
vaintolaitteeseen ja sen käyttöön8. Esimerkiksi vahvistuskerrointa pyritään paranta-
maan ja resoluutionkin pitäisi pienentyä entisestään. Lyhyesti sanottuna monta pien-
tä päivitystä on siis tehty, jotka yhdessä ovat taanneet paremman havaintolaadun.

5https://www2.jpl.nasa.gov/comet/hyakutake/ephemjpl8.html
6https://gssr.jpl.nasa.gov/gssrrep.pdf
7https://gssr.jpl.nasa.gov/gssrrep.pdf
8https://tmo.jpl.nasa.gov/progress_report/42-210/210C.pdf



• Onko jotain päivityksiä tai korjauksia suunnitteilla?

En löytänyt tietoa uudemmista päivityksistä tai korjauksista. Havaintolaite ja obser-
vatorio vaikuttavat toimivan asianmukaisesti.

• Mitkä ovat tämän havaintolaitteen vahvuuksia verrattuna muihin havaintolaitteisiin?
Kerro kahdesta vahvuudesta.

Nämä kaksi vahvuutta tulikin esille lyhyesti aiemmin eli että GSSR:n antenni ja lä-
hetin voidaan suunnata mihin tahansa suuntaan toisin kuin mikään muu suuri tutka-
tähtitieteeseen liittyvä havaintolaite on pystynyt. Toisekseen Arecibon observatorion
300-metrisen antennin romahdettua joulukuussa 2020 GSSR on ainoa paikka maail-
massa mistä tutkatähtitiedehavaintoja voi tällä hetkellä tehdä. Tosin Green Bankissa
on jo uusi lähetin testivaiheessa, joten GSSR ei ilmeisesti ole pitkään enää ainut käyt-
tökelpoinen laitos asteroiditutkahavaintojen tekoon.

• Mitkä ovat tämän havaintolaitteen heikkouksia? Kerro kahdesta heikkoudesta.

GSSR ei ole saavuttanut yhtä hyvää resoluutiota kuin mitä Arecibolla oli vielä sen
toimiessa. Tämän voi todeta vertailemalla mitä tahansa samasta asteroidista otet-
tuja Delay-Doppler -kuvia keskenään. Tämän uutisen mukaan Green Bankiin tuleva
lähetin tulee olemaan myös Goldstonen lähetintä tehokkaampi (≈ 650 kW vs. 500
kW). GSSR on siis hyvä siinä tarkoituksessa missä se on suunniteltu eli liikuteltavak-
si mihin tahansa suuntaan taivaalla, mutta se ei ole ollut tehokkain tai tarkin silloin
kun toinen vastaava laitos oli tai tulee olemaan toimintakunnossa.

• Miltä havaintolaitteen ja/tai observatorion tulevaisuus näyttää?

Pienistä heikkouksista huolimatta GSSR on varsin käyttökelpoinen paikka tehdä
havaintoja. DART-mission myötä planetaarinen puolustus eli Maan suojaaminen
"tappaja-asteroideilta"vaikuttaa nousevan uutena puolustushaarana ainakin Yhdys-
valtojen armeijan rahoituslistalle. Jotta kohdeasteroideille voidaan tehdä oikeanlai-
set toimenpiteet, eli tällä hetkellä törmäyttää siihen jotain, on kohteista tiedettävä
mahdollisimman paljon. Tutkahavaintojen avulla saadaan selville tietoa asteroidin
koostumuksesta, asteroidin tarkka rata, sen koko ja mahdollisten kuiden olemassao-
lo.

GSSR on antanut myös paljon tietoa Maan lähiavaruuden asteroideista, ja tätä työtä
tullaan yhä jatkamaan. Se sopii myös mainiosti komeettojen havaitsemiseen samal-
la tavalla kuin asteroidienkin. Molempien kohdalla tosin kohde pitää löytää ensin
optisilla menetelmillä ennen kuin tutkasäteilyä voidaan kohdistaa kohteeseen. Tästä
syystä tutkalla ei yleensä löydetä uusia kohteita, vaan saadaan uutta tietoa jo tunne-
tuista kohteista. Vaikka Green Bank voi saada enemmän huomiota tulevina vuosina
tutkatähtitieteen saralla, niin GSSR jatkaa toimintaansa kuten ennenkin.



• Onko suunnitteilla jotain samankaltaista mutta parempaa havaintolaitetta kuin se
mistä olet kirjoittanut?

Tässä tekstin aikana Green Bank on mainittu jo muutaman kerran ja se lienee nyky-
ään ainoa keskeneräinen tutkatähtitieteeseen liittyvä havaintolaite, jonka lähettimen
tekeminen on kesken. Täysin uusia tutkatähtitiedeobservatorioita ei siis ilmeisesti ole
rakenteilla. Sanottakoon vielä loppuun että se suuri lautasantenni Kiinassa (Five-
hundred-meter Aperture Spherical Telescope) ei ole tutkatähtitieteeseen soveltuva
havaintolaite, vaan sen havaintoalueeseen kuuluvat muun muassa pulsarien ja täh-
tienvälisen aineen tutkimus.
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