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1. Teoria 

 

1.1. Atomin energiatilat ja säteily 
 
Atomin tai molekyylin elektronit asettuvat perustilassa mahdollisimman alhaiseen energiatilaan. 

Elektronit pystyvät kuitenkin siirtymään energiatasojen välillä. Kun elektroni nousee ylemmälle 

energiatasolle, elektroni virittyy. Virittymiseen elektroni vaatii fotonin eli valokvantin energian 

 

 

jossa h on Max Planckin vakio ja f kvantin taajuus. Kun viritystila purkautuu, atomi tai molekyyli 

puolestaan emittoi eli vapauttaa fotonin.  

 

Emittoimalla fotoneja elektronit siis purkavat viritystilojaan ja absorboimalla niitä siirtyvät 

ylemmille energiatasoille. Siirtymille energiatasojen välillä pätee Bohrin taajuusehto, jonka mukaan 

atomin emittoiman tai absorboiman fotonin energia on yhtä suuri kuin virittymistä tai purkautumista 

vastaavien energiatilojen energioiden erotus. Bohrin taajuusehto: 

 

 

     

   

jossa energiatiloja merkitään tunnuksilla  En  ja  Em , c on valonnopeus. 

 

Aine absorboi vain sille ominaisia aallonpituuksia. Kun kaasumaisen aineen läpi ohjataan jatkuva 

spektri (näkyvä valo), havaitaan spektrissä mustia viivoja. Jatkuvasta spektristä on hävinnyt aineelle 

ominaiset aallonpituudet. Tällöin aine on virittyneessä tilassa, ja kyseistä spektriä kutsutaan 

absorbtiospektriksi. Virittymistä tapahtuu jatkuvasti tähdissä: tähtien sisemmissä osissa syntynyt 

sähkömagneettinen säteily kulkee tähden viileämpien kaasukerrosten läpi, jolloin osa säteilyn 

aallonpituuksista häviää; Kaasussa olevat aineet ovat vastaanottaneet niille sopivan kokoisia 

energiakvantteja ja virittyneet. 

 

Viritystilat ovat yleensä hyvin lyhytaikaisia, ja viritystila purkautuu joko suoraan perustilaan tai 

välitilojen kautta. Välitilojen kautta purkautuessaan aine lähettää absorbtioaallonpituuksien lisäksi 

muitakin aallonpituuksia, mikä voidaan havaita aineen emissiospektristä. Ilmiötä kutsutaan 

fluoresenssiksi.  
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1.2. Spektrometrian tutkimuskohteet 

 

Tähdet näkyvät maasta katsottuna kirkkailta lampuilta tai lukuisilta pieniltä auringoilta. Ne ovat 

valonlähteitä, jotka lähettävät sähkömagneettista säteilyä. Tämä säteily voidaan hajottaa prismalla, 

hilalla tai niiden yhdistelmällä, grismillä, aallonpituuskomponenteikseen. Tuotettua hajotelmaa 

kutsutaan spektriksi. Kuten edellä todettiin, hehkuvan aineen lähettämät aallonpituudet ovat aineelle 

ominaisia, joten ajan mittaan on pystytty määrittämään ja taulukoimaan tarkasti, mitä ainetta 

esiintyy milläkin aallonpituusalueella. Siten tänä päivänä voidaan hyvinkin tarkasti määrittää, mitä 

alkuaineita kaukaiset tähdet sisältävät. Spektrometrialla voidaan tutkia myös tähden muita 

kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia kuten niiden lämpötilaa, väriä, kirkkautta ja tähden 

sisältämien alkuaineiden pitoisuudet. 

 

Tähtien lämpötila riippuu niiden sisältämistä alkuaineista ja niiden pitoisuuksista. Kuumien tähtien 

spektreissä on paljon heliumin ja typen viivoja, kun puolestaan viileämpien tähtien spektreissä on 

pääasiassa metallien kuten raudan Fe ja kalsiumin Ca viivoja. Aineen määrä kohteessa selviää 

esimerkiksi viivaspektristä viivan tummuudesta: mitä tummempi se on, sitä enemmän on kyseistä 

alkuainetta tähdessä eli sitä suurempi on kyseisen aineen intensiteetti. Tähden spektrin avulla se 

voidaan luokitella myös esimerkiksi valkoiseksi kääpiöksi tai kirkkaaksi superjättiläiseksi. 

 

Tähtien säteilyn jakaumaa tutkimalla on voitu todistaa, että tähtien lämpötila ja niiden väri riippuvat 

toisistaa. Siten on muodostettu niin sanottu Wienin siirtymälaki:  

 

 

jossa b on vakio 0,0029 Km ja T on tähden lämpötila kelvineinä. Kaavan aallonpituus λ on tähden 

voimakkaimmin lähettämän säteilyn aallonpituus. Kaavan matemaattisella tarkastelulla voidaan 

todeta, että kuumat tähdet lähettävät voimakkaimmin pieniaaltoista säteilyä. Kuumat kohteet 

havaitaan siten sinisävyisinä. Toisin sanoen: viileät kohteet lähettävät suuriaaltoista säteilyä, ja ne 

havaitaan punasävyisinä. Tähden spektrin muoto riippuu siten tähden väristä. 

 

Tähdet on jaoteltu niiden värin ja lämpötilan perusteella spektriluokkiin, joita on nykyään käytössä 

lähinnä seitsemän. Luokkia merkitään kirjaimilla O, B, A, F, G, K ja M. Kuumimmat eli siniset 

tähdet kuuluvat luokkaan O, ja niiden lämpötila on noin 30 000K. Viileimmät tähdet ovat luokassa 

M, ja niiden väri on punainen ja lämpötila noin 3000K. Aurinkomme kuuluu luokkaan G, ja sen 

lämpötila on noin 5500K. Myöhemmin on kuitenkin löydetty hiilitähtiä, jotka on luokiteltu erikseen 

omaan C -luokkaan. Näiden tähtien pintalämpötila on 2000 – 5400 K välillä. Nimensä mukaisesti 

ne on tutkittu sisältävän pääasiassa hiilen yhdisteitä. 

 

Tλ = b
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Tähtien väri (eli niiden spektriluokka) liittyy myös niiden kirkkauteen. 1900-luvun alussa tähdet 

haluttiin luokitella värin ja kirkkauden mukaan ja ne asetettiin kaavioon, jossa vaaka-akselilla on 

tähtien väri/spektriluokka ja pystyakselilla tähden kirkkaus. Kaaviota kutsutaan Hertzsprungin-

Russelin kaavioksi eli HR-kaavioksi (kuva). Kaaviossa tähdet asettuvat yllättäviin muodostelmiin. 

Eniten tähtiä on kaavion vasemman yläkulman ja oikean alakulman välisellä akselilla. Tätä linjaa 

kutsutaan pääsarjaksi ja siihen kuuluvat tähdet heikoista punaisista kirkkaisiin sinisiin tähtiin. 

Kaavion vasemmassa alakulmassa ovat tiheät ja pienet valkoiset kääpiöt. Oikeassa yläkulmassa 

ovat taas suuret ja kirkkaat jättiläistähdet. Hertzsprungin-Russelin kaaviosta voidaan tutkia tähtien 

kehitysvaiheita. Tähtien paikat kaaviossa muuttuvat niiden elämänkaaren aikana, eli niiden väri ja 

kirkkaus muuttuvat heikommiksi tai vahvemmiksi ajan kuluessa. Tähdet, jotka ovat kaavion 

pääsarjassa, ovat pitkässä ja tasaisessa kehitysvaiheessa. Tässä vaiheessa on eniten tähtiä, Kohdat, 

joissa ei oikein ole paljoa tähtiä ovat nopean kehityksen alueita. Kun tähti muuttuu ja siirtyy 

vihdoin pääsarjasta pois, se ei viihdy aukkopaikoissakaan vaan muuttuu pian punaiseksi jättiläiseksi 

ja lopulta räjähtää supernovana ja kutistuu lopuksi valkoiseksi kääpiöksi. 

   Hertzsprungin-Russelin kaavio 

 

1.3. Dopplerin ilmiö 
 
Lähettimen tai havaitsijan liike muuttaa havaittavan aallonpituuden taajuutta. Ilmiön havaitsi 

vuonna 1842 Christian Doppler. Sen tunnetuimmat muodot ovat äänen taajuuden muutos 

äänilähteen tai havaitsijan liikkuessa, puna- ja sinisiirtymä ja säähavaitsijoiden käyttämät Doppler-

tutkat. 
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Ambulanssin lähestyessä kuulijaa äänen aallonpituus on lyhyempää ja vastaavasti taajuus 

korkeampaa kuin sen ollessa paikallaan. Ilmiö havaitaan päinvastaisena äänilähteen etääntyessä 

kuulijasta. Tämä on havainnollistava esimerkki Dopplerin ilmiöstä. Sama ilmiö pätee myös 

sähkömagneettiselle säteilylle, mutta tällöin aallonpituuden muutos havaitaan spektriviivojen 

”siirtymisenä” aallonpituuden suurempaa tai pienempää päätä kohti. 

 

Tähtien nopeusmittaus perustuu Dopplerilmiö: säteilylähteen liikkuessa säteilyn aallonpituus 

muuttuu. Meistä etääntyvän tähden valo muuttuu taajuudeltaan matalammaksi eli 

aallonpituudeltaan pidemmäksi. Koska spektrin pitkäaaltoisessa päässä on punainen väri, 

spektriviivat siirtyvät kohti punaista. Tätä kutsutaan punasiirtymäksi. Vastaavasti säteilylähteen 

lähestymisessä on kyse sinisiirtymästä. 

 

1.4. Punasiirtymä 
 
Kohteen loittonemisnopeus voidaan määrittää punasiirtymästä. Punasiirtymässä sen spektriviivojen 

aallonpituus kasvaa. Kohteen loitotessa valon aallonpituus kasvaa ja spektriviivat siirtyvät kohti 

punaista. Mitä kauempana etääntyvä galaksi on, sitä suurempi punasiirtymä on ja siksi kaukaisilla 

kvasaareilla punasiirtymä on suuri. Tämä tukee alkuräjähdysteoriaa ja käsitystä 

maailmankaikkeuden laajenemisesta. Tätä pidetään myös todisteena siitä, että galaksit etääntyvät 

toisistaan. Galakseilla voi myös esiintyä sinisiirtymää, jota on havaittu esim. lähigalaksillamme 

M51:llä, joka lähestyy meitä. Erilaisia puna-ja sinisiirtymiä havaitaan myös räjähtävien tähtien 

kaasukuorissa ja muissa laajenevissa kaasupilvissä. Puna- ja sinisiirtymät leventävät pyörivien 

tähtien spektriviivoja. Voimakas painovoima tiheän tähden pinnalla aiheuttaa 

gravitaatiopunasiirtymää. 

 

Etääntyvän kohteen nopeus saadaan mittaamalla sen jonkin tunnistetun alkuaineen spektriviivan 

siirtymä verrattuna referenssispektriin eli tunnistetun alkuaineen lepospektriin. Kohteen muutos 

saadaan kaavasta 

 

  

 

 

jossa c on valonnopeus ja λ0 aineen lepoaallonpituus. λ on kohteen spektristä mitatun 

intensiteettipiikin aallonpituus. Tästä saadaan kuitenkin vain tähden säteisnopeus, eli sen nopeus 

suoraan meitä kohti tai meistä poispäin. Kokonaisnopeuden määrittämiseksi on laskettava myös 

v= c
λ − λ

0

λ
0
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tähden poikittaisnopeus, mikä saadaan laskettua tähden muutoksista taivaalla toisten tähtien 

suhteen. Tätä kutsutaan tähden ominaisliikkeeksi. Todellisen nopeuden määrittämiseksi on lisäksi 

tiedettävä tähden etäisyys. 

 

2. Kokeellinen osuus 

 

Aloitimme spektritutkimuksen Kanarian saarien itäisellä La Palmalla sijaitsevalla 

yhteispohjoismaisella NOT -teleskoopilla (Nordic Optical Telescope) 12. lokakuuta vuonna 2008. 

Kuvat otettiin NOT:n ALFOSC -instrumentilla käyttäen prismasta ja hilasta yhdistettyä grismiä 

NOT#4 . Kuvattava kohde on OX169 ja spektristandarditähti hd19445. NOT:lla kuvat otetaan 

halogeenilampulla, ja kuvauksissamme oli käytössä HeNe -kaasua eli helium- ja neonkaasun seosta. 

Spektroskopiaa kuvasimme kahtena eri yön hetkenä, mikä antaa lopulliselle, kalibroidulle spektrille 

lisää tarkkuutta. Kuvien redusointiin käytimme IRAF -kuvienkäsittely- ja analysointiohjelmaa 

(Image Reduction and Analysis Facility). 

 

Jokaisena mittausyönä teleskoopilla otetaan kuvien käsittelyn tarpeisiin niin sanottuja bias -kuvia, 

joilla korjataan kuvista laitteistokohina pois. Lisäksi spektreille tehdään flatfield -korjaus. Tällä 

toimenpiteellä kuvista poistetaan havaintolaitteen ja käytettyjen filtterien pinnalle päässeiden 

epäpuhtauksien vaikutukset. Otetut halogeenilamppukuvat tulee myös bias -korjata. Näiden lisäksi 

tiedekohteen spektristä puhdistetaan ilmakehän vaikutus pois. 

 

Korjaustoimenpiteiden jälkeen tiedespektrikuva muutetaan spektriksi. Kalibroimme spektrin NOTin 

internetsivuilta löytyneiden He -ja Ne -kaasujen referenssispektrien avulla. Meidän tuli tunnistaa 

spektristämme heliumin ja neonin ominaiset piikit ja verrata niitä referenssispektreihin. Tämä oli 

ehdottomasti työn työläin vaihe, sillä meillä ei ollut tarkkaa ohjetta siihen, miten spektri todella 

kalibroidaan käytetyllä ohjelmalla. Kalibrointi on tarkkaa, ja yksikin väärä piikki vääristää koko 

spektrin ja vaikuttaa siten myöhemmin laskettavaan kohteen nopeuteen dramaattisesti. 

Myös standarditähtispektri tulee kalibroida, jotta sitä voidaan käyttää varsinaisen tiedespektrin 

kalibrointiin. Näiden moninaisten vaiheiden jälkeen saimme redusoidun spektrin valmiiksi, minkä 

jälkeen voidaan tehdä tiedettä. Tulos on tässä: 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

   Identify -komennon avulla tunnistimme spektrin piikit. 

Neonin referenssispektri. 8000-9000 ångströmin välillä oleva rypäs on tunnistettavissa myös 

kokeellisesta spektristämme. 

Kuvaan on merkitty tunnistetut alkuainepiikit. Noin 5200 Å kohdalla on H-gamma viiva ja noin 

5900 Å löytyy H-beta. Nämä auttoi tunnistamaan tähtitieteilijä Kari Nilsson. Koska tämän jälkeen 

pääsimme niin sanotusti jyvälle, löysimme itse kolmesti ionisoituneen hapen [OIII] kaksi ohutta 

piikkiä noin 6000 Å tuntumassa. Näiden piikkien tarkat arvot voidaan määrittää IRAF:n avulla.  

 
 
 
 

 

Spektriviiva Lepoaallonpituus (Å) Mitattu aallonpituus(Å) Nopeus (106 m/s) 

H-α 6560 7970,89 64,48 

H-β 4861 5867,89 62,10 

H-γ 4340 5239,34 62,12 

[OIII] 4959 5984,91 62,02 

[OIII] 5007 6047,05 62,27 

 
 

Havaitaan, että H-alphan antama nopeus poikkeaa muista. Virheen aiheuttaa spektrissä näkyvä 

v= c
λ − λ 0

λ 0
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jyrkkä piikki, joka on todennäköisesti jonkin kosmisen säteen aiheuttama. Keskiarvo muista neljästä 

on 62,13 x 106 m/s, joka on kohteen nopeus. 
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2. Tiivistelmä 

 
Spektroskopia on nykypäivänä tärkeä aineen tutkimusmenetelmä. Työssä tutustumme muun muassa 

aineen virittymiseen, säteilyyn ja sen tuottamaan spektriin. Esittelemme myös hieman 

spektritutkimuksen kohteita, kuten taivaankappaleiden ominaisuuksien, lämpötilan ja koostumuksen 

määrittämistä. Tutkimme kohteen OX169 -emissiospektriä ja määritämme sen avulla kappaleen 

punasiirtymän. Työmme esittelee mielenkiintoisen osa-alueen fysiikasta. 
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