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Valo ja muu sähkömagneettinen säteily

• Valon luonne yhtenä osana sähkömagneettista 
säteilyä

• Valon ja sähk.magn. säteilyn ominaisuudet (mm. 
nopeus, energia, taajuus jne.) 

• Sähkömagneettisen säteilyn mittaaminen: 
magnitudit, lämpötilat, spektri

Perusideana on ymmärtää että näkyvä valo on vain yksi 
osa koko sähkömagneettisen säteilyn spektriä.
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Mitä valo on?

Perinteisesti ihminen on sopeutunut 
elämään näkyvästä valosta saatavan 
informaation avulla. 

Näkyvä valo on kuitenkin vain pienen 
pieni osa koko sähkömagneettisen 
säteilyn kirjosta (eli spektristä).

Ihmissilmä on evoluution myötä 
sopeutunut juuri em. “näkyvän valoon”, 
koska tuo aallonpituusväli 300nm-
900nm on ilmakehän suhteen 
läpinäkyvä.

Sähkömagneettisen säteilyn spektri



30.11.2010

3

Mitä valo on:

• Valo on aaltoliikettä:

• Dualismi: aaltoliikkeeseen pätevät klassiset aaltoliikkeen 
perustotuudet (aaltoliikkeiden perusyhtälöt, heijastuslait 
jne.), toisaalta valolla on sähkömagneettisena säteilynä 
sähkömagneettiset ominaisuudet, ja kvanttimekaaninen 
luonteensa, mm. valohiukkanen eli fotoni noudattaa 
kvanttimekaniikan lainalaisuuksia.

Valo on siis samalla aaltoliikettä että hiukkasia! Valo 
käyttäytyy toisissa tilanteissa kuin aaltoliike, ja toisissa taas 
kuin hiukkasvirta.

VALO JA SEN 
OMINAISUUDET

“Tekniset tiedot”
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Valo ja sen ominaisuudet

Valo on osa luonnossa 
esiintyvää 
sähkömagneettista 
säteilyä. Tämän 
kyseisen kaistan  
(kuvassa punaisesta 
violettiin) 
sähkömagneettisesta 
säteilystä ihmissilmä 
havaitsee valona 

Valon ominaisuuksia: 

Nopeus jota yleensä merkitään kirjaimella c

299 792 458 m/s (nykyisin määritelmänä valon 
nopeudelle)

Valo matka Maasta Kuuhun siis n. 1 s aikana

Valo ja sen ominaisuudet

Valon nopeus on aina 
sama, kaikkialla 
universumissa, 
riippumatta missä 
“koordinaatistossa” 
sitä tarkastellaan

Valon nopeus c on 
yksi tärkeimmistä 
luonnonvakioista

Valo muodostuu valohiukkasista, eli fotoneista

Fotonilla ei ole massaa eikä sähkövarausta

Fotonin energia riippuu kvanttifysiikan mukaan sen 
taajuudesta (siis sähkömagneettisen säteilyn 
värähtelytaajuudesta)
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Valo ja sen ominaisuudet

Vaikka siis valo tulisi 
meidän silmiimme tai 
havaintolaitteeseeem
me kaukaisesta 
galaksista joka 
loittonee meistä 
suurella nopeudella, 
on valon nopeus silti 
aina sama c. Tämä on 
todistettu fakta.

.Valohiukkasen eli fotonin energia riippuu taajuudesta:

E=h * f missä E on fotonin energia, f on säteilyn 

taajuus (esim. 300 GHz) ja h on ns Planckin valio 6.6256 

* 10 -34

Valo ja sen ominaisuudet

Valopulssin 
oskillaatioita 10-18 s 
aikana, eli 
aaltofunktion muoto 
kuvattuna (Phys. Rev. 
Lett. 101, 103601
(issue of 5 September 
2008) )

Mitä pidempi aallonpituus sähkömagneettisellä säteilyllä 
on, sen pienempi on sen sisältämä energia. Esimerkkinä 
tällaisesta esim. Radioaallot pitkillä aallonpituuksilla, 
kuten kymmenien cm aallonpituudella

Esimerkkinä erittäin lyhytaaltoisesta säteilystä on mm. 
gamma- ja röntgensäteily (10-15  – 10 -8 m) 



30.11.2010

6

Valo ja sen ominaisuudet

Lyhytaaltoisin säteily 
on eläville olennoille 
haitallista. 
Onneksemme 
ilmakehä suodattaa 
haitalliset 
lyhytaaltoisemmat 
säteet pois.

Avaruudesta tulisi ilman ilmakehän suojaavaa vaikutusta 
huomattavasti röntgensäteilyä, jopa gammasäteita 
maahan asti, jos ilmakehää ei olisi suojaamassa meitä

Myös ultraviolettisäteilystä osa suodattuu pois

Pääasiallinen em. Lyhytaaltoisten säteiden lähde on 
Aurinkomme, pieni osa tulee kauempaa (gammasäteitä 
jopa kaukaisista galakseista)

Säteilyn allonpituusalueet

Radiosta gammasäteilyyn
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Säteilyn aallonpituusalueet

Sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalueet ovat pisimmästä 
lyhimpään järjestyksessä:

Radio aallot
Mikroaallot
Infrapunasäteily
Näkyvä valo
Ultravioletti
Röntgensäteily
Gammasäteily

Kaikkia näitä havaitaan nykyajan tähtitieteessä, instrumentit ovat vaan 
erilaisia eri tyyppisille säteilylajeille: radioaallot tarvitsevat ns. 
radioteleskoopin, ja ultraviolettialueesta alk. pitää havaita ilmakehän 
ulkopuolella. Samoin osa infrapuna-alueesta on parhaiten/ainoastaan 
havaittavissa ilmakehän ulkopuolella. Röntgenteleskooppi eroaa jo 
peilin rakenteessakin vuoksi näkyvän valon teleskoopeista, ja gamma-
säteilyä  voidaan havaita taas epäsuorin menetelmin maan pinnalta.

Säteilyn aallonpituusalueet

Sähkömagneettisen säteilyn läpäisevyys Maan ilmakehässä
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Säteilyn aallonpituusalueet

Radiotaajuudet ja 

mikroaallot

100 m aalloista 1 mm 
aallonpituuteen 
saakka

Radiotaajuudet ovat merkittävässä roolissa avaruuden tutkimisessa. 
Radioastronomia on ollut tärkeä tähtitieteen ala jo 1950-luvulta asti. 
Radiotähtitieteen avulla on voitu tutkia tähtienvälistä ainetta, tähtien 
syntyalueita, kaukaisia kvasaareja ja yleensäkin on saatu mitattua galaksien 
liikkeitä (vedyn 21 cm spektriviivan avulla). Galaksien tutkimisesta 
radioaalloilla alettiin aikoinaan ymmärtää että on oltava olemassa ns. pimeää 
ainetta, itseasiassa sitä on oltava paljon enemmän kuin näkyvää ainetta. Tämä 
on ollut yksi merkittävimpiä löytöjä jonka radioastronomia on tehnyt. 

Säteilyn aallonpituusalueet

Infrapuna-aallot 

1 mm lyhyemmät 
aallonpituudet n. 1 
mikrometriin asti

Kuvassa IRAS 
infrapunasatelliitti ja VLT 
ESO, Chilessä

Infrapunataajuuksilla näemme erilaisten pölypilvien läpi, voimme tutkia mm. 
ruskeita kääpiötähtiä, ja toisten aurinkokuntien planeettoja, erilaisia kaasusumuja, 
ja mm. suuret maanpääliset kaukoputkien peilien optiikka saadaan optimoitua 
kuvaamisen tarkkuudessa juuri nimenomaan infrapuna-alueelle (ns. Diffraktio-
limited imaging).

Kaukaiset ekstra-galaktiset kohteet näkyvät myös juuri infrapunalla parhaiten
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Säteilyn aallonpituusalueet

Näkyvä valo 

n. 350 nanometristä n. 
800-900 nanometriin asti

Kuvassa kuuluisa 
Palomarin observatorion 
5 m Hale-teleskooppi

Näkyvä valo on perinteinen aallonpituusalue tähtitieteessä, johtuen lähinnä siitä 
että se on ollut aiemmin ainoa “ikkuna” avaruuteen, ennen nykyajan teknologista 
kehitystä jonka myötä myös muiltakin aallonpituusalueilta saadaan informaatiota.

Kohteina näkyvässä valossa lähes kaikki mahdollinen: kvasaarit, galaksit, tähdet, 
sumut, eksoplaneetat, komeetat, asteroidit jne. Erilaiset pölypilvet sekä omassa 
Linnunradassamme että kaukaisissa galakseissa ovat kohteita joita EI voida
tutkia näkyvällä valolla, koska valo juurikaan ei kulje pölyn läpi.

Säteilyn aallonpituusalueet
ultravioletti 

n. 350 nanometristä n. 
100 nanometriin, ns. 
Normaali UV, ja 100 nm 
aina 10 nm EUV 
(äärimmäinen 
ultravioletti)

Kuvassa NASA:n IUE-
satelliitti 1970-luvulta

UV-kohteet ovat säteilyfysiikan lakien mukaan melko kuumia kohteita, näitä 
ovat mm. nuoret tähdet,sekä elinkaarensa loppupäässä olevat ns. Kompaktit 
kohteet, kuten valkeat kääpiöt, neutronitähdet, ja mustat aukot  ja 
kertymäkiekot niissä. Ultraviolettihavainnnot on aina tehtävä avaruudesta 
käsin.
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Säteilyn aallonpituusalueet

röntgentaajuudet 

10 nanometristä 0.01 
nanometriin 
aallonpituudet

Kuvassa vas.  XMM 
(ESA) ja oik. Chandra 
(NASA)

Röntgenastronomia tutkii kohteita jotka lehttävät lyhytaaltoista röntgensäteilyä. 
Tällaisia kohteita ovat mm. kaikki kompaktot kohteet, kuten valkeat 
kääpiötähdet, neutronitähdet, mustat aukot ja niiden kertymäkiekot. 
Röntgensäteitä sinkoaa myös aktiivisten galaksien ytimistä (lähettäjänä usein 
musta aukko ja sen kertymäkiekko), ja luonnollisesti oma Aurinkomme on 
röntgenastronomiassa tärkeä kohde. Myös röntgenastronomian tutkimus 
tapahtuu vain ja ainoastaan satelliiteilla avaruudessa, ei koskaan maanpäällisillä 
teleskoopeilla.

Säteilyn aallonpituusalueet

Gammasäteily

Aallonpituus lyhyempi 
kuin 0.01 nanometriä

Kuvassa INTEGRAL 
satelliitti, ja MAGIC 
teleskooppi La Palmalla

Gamma-astronomia on varsin uusi tutkimusala, käytännössä havaintoja on tehty 
vasta alle 20 vuotta. Osa havainnoista (hyvin suuren energian omaava säteily, yli 30 
GeV) tehdään maanpäällisillä ns. Tserenkov-teleskoopeilla, jotka havaitsevat gamma-
säteilyn epäsuorasti ilmakehän hiukkaskuuroista, ja tarkemmat havainnot tehdään 
satelliiteilla (mm. INTEGRAL). Gamma-säteilyn lähteinä on löytynyt ns. 
Gammapurkautujia, joiden alkuperä on edelleen mysteeri, ideana on tarjottu mm. 
kahden neutronitähden törmäystä tai mustien aukkojen törmäämisiä. Purkaukset, ns. 
Hypernovat, ovat voimakkaimpia räjähdyksiä avaruudessa sitten Big Bangin.
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Valon havaitseminen

Ilmakehä, magnitudit, 
värit

Valon havaitseminen

Yksi merkittävimpiä 
haittatekijöitä näkyvän 
valon astronomiassa 
on ilmakehän 
aiheuttama ns. 
Tuikkiminen

Tähti ei kuvaudu 
pisteenä, vaan 
“tahrana”

Tähtien tiukkiminen taivaalla on tähtitieteilijälle “huono asia”. Se kertoo että 
ilmamassa yläpuolella ei ole vakaa, vaan että esiintyy ns. Turbulensseja jotka 
saavat ilmakerrosten paksuudet vaihtelemaan, ja tämä taas vääristää valon 
kulkua. Mahdollisimman vakaa, ts. Turbulenssitön ilmamassa yläpuolella takaa 
hyvän ns. “seeing” arvon. Tällä mitataan tähtitieteessä sitä kuinka suurelle alalle 
kaukoputken kamerassa pistemäinen kohde (kuten tähti) leviää. Suomessa tuo 
arvo on n. 2-3 kaarisekuntia, huippuobservatoriolla (VLT, NOT) alle 0.5 
kaarisekuntia
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Valon havaitseminen

Tähtien tuikkiminen 
saadaan nykyaikaisilla 
kaukoputkilla 
eliminoitua mm. 
adaptiivisella 
optiikalla. Vieressä 
vasemalla kuva ilman 
adap. Optiikkaa, ja 
oikealla sama 
adaptiivisen optiikan 
avulla kuvattuna

Ideana adaptiivisessa optiikassa on säätää mosaiikkipeiliä tai hyvin 
ohutta yhtenäistä peiliä sen informaation mukaan mitä taivaalle lähetty 
vertailutähti-laser antaa. Peiliä saatetaan säätää kymmeniä kertoja 
sekunnissa.

Valon havaitseminen

VLT Paranalilla Chilessä (ESO) ja lasertähti jota käytetään apuna 
adaptiivisessa optiikassa.
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Valon havaitseminen

Ns. Mustan kappaleen 
spektri

Kaikki säteilevät 
kappaleet noudattavat 
tätä lakia. Tämän 
lainalaisuuden vuoksi 
kuumempi kappale 
säteilee 
lyhytaaltoisempaa 
säteilyä

Mustalla kappaleella tässä yhteydessä tarkoitetaan kappaletta joka ei 
heijasta lainkaan valoa. Se sen sijaa absorboi kaiken säteilyn ja emitttoi 
sen kokonaan, ts. Ideaalinen säteilijä. Eli “mustan kappaleen” säteily on 
täysin riippuvainen sen lämpötilasta.

Esim. Oma Aurinkomme on spetriiluokaltaan G2, sen lämpötila (pinnalla) 
on n. 5700 Kelviniä

SPEKTRI

Auringon spektri 
esimerkkinä 
vasemmalla

Auringon spektri kertoo mm. sen pintalämpötilan, sen alkuaine 

koostumuksen ym. Lähestulkoon kaiken olennaisen mitä 

näkyvällä valolla voidaan mitata.
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SPEKTRI

SPEKTROSKOPIA ON TÄHTITIETEEN TÄRKEIN 
TUTKIMUSMENETELMÄ.

SPEKTROSKOPIA ON TÄHTIEN, GALAKSIEN YM. KOHTEIDEN 
”SORMENJÄLJET”. Se kertoo kemiallisen koostumuksen, kohteen 
suhteellisen nopeuden meihin nähden (lähestyykö vai loittoneeko), 
pyörimisnopeuden (esim. kaksoistähdet), ym, ym.

Suurin osa suurien teleskooppien mittalaitteista on nykyisin erilaisia 
spektrografeja.

Suuret spektrografit ovat kooltaan todella suuria, painavat tonneja ja 
sijaitsevat suurilla kaukoputkilla (esim. VLT ESO) sivussa putkesta, 
ns. Nasmyth fokuksessa.

SPEKTRI

Kuvassa lasiprisma jolla valkoinen valo (ja jolla on ns. Jatkuva spektri) 

hajoitetaan “sateenkaaren” eri väreihin. Tämä sateenkaaren värit ovat 

juuri SPEKTRI. Joillain tähdillä spektri on enemmän sinisempi, toiset 

taas ovat punaisempia. Mistä tämä johtuu? Vast. Tähden 

pintalämpötilasta! Kuuma tähti on sininen, ja viileä tähti on punainen.
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SPEKTRI

Esimerkki spektroskopiasta: Kaksoistähti V1309 Orionis ja 8 tunnin 
ratajakson aikana tapahtuvia eri alkuaineiden spektriviivoista 
muodostettuja Doppler-karttoja. Näistä voidaan päätellä mistä ja 
millaista säteilyä systeemistä lähtee yhden kaksoissysteemin 
ratakierroksen aikana (Katajainen et al. 2003, MNRAS 340, 1)

MAGNITUDIKÄSITE

Tähtien kirkkauksia 
mitataan ns. 
Magnitudeilla.

Mitä pienempi lukema, 
sen kirkkaampi.

Aurinko -26

Kuu -12.7

Venus -4.5

Kirkkain tähti Vega 
0.03

HUOM: Asteikko on 
logaritminen  

Muita asetuksia



30.11.2010

16

MAGNITUDI

Kirkkaus magnitudien avulla mitataan seuraavasti:

m = -2.5 lg (F)/(Fo)

Tässä m on kohteen magnitudi, ja F mitattu säteilyvuo, ja Fo on tietty 
kalibrointivakio vuolle

Käytännössä kirkkausero kohteille saadaan:

m1 – m2 = -2.5 lg (F1)/(F2) 

jossa m1 ja m2 ovat kohteiden krkkaudet magnitudeissa, ja F1 ja F2 ovat 
mitatut vuon tiheydet (esim. CCD kamerasta kuvista saatu lukema 
kirkkausmittauksissa)

MAGNITUDI

Esimerkki: kuinka laskea kaksoistähden magnitudi jos kummankin 
komponentin magnitudit tunnetaan?

Tähti A on kirkkaudeltaan 1 mag, ja tähti B on kirkkaudeltaan 2 mag.
Onko kokonaismagnitudi siis näin ollen 1+2=3?.....EI OLE!

Vaan se lasketaan seuraavasti:
1= -2.5 lg(F1)/(F0) ja 2=-2.5lg(F2)/(F0)

Missä F1 ja F2 ovat tähdistä mitatut säteilyvuot (esim. counts/sec), ja F0 
on kiinteä vuontiheyden arvo, kalibrointivakio.

Näin ollen: F1=F0*10-4 ja F2=F0*10-0.8,  josta saadaan 
kokonaisvuontiheydeksi:  F=F1+F2 =F0(10-04 + 10-0.8)

Ja tästä KOKONAISMAGNITUDI: 
m=-2.5 lg(F0(10-04 + 10-0.8)/F0)= -2.5 lg0.5566=0.64


