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Yleiset ohjeet 

Tellurium (latinalaisen sanan Tellus (= maa) mukaan) on laitteisto jolla voidaan esitellä maan ja 

kuun liikkeitä. Vipuvarren päässä nämä taivaankappaleet liikkuvat aurinkoa edustavan 

valonlähteen ympärillä.  

Näin voidaan telluriumin avulla kolmiulotteisesti näyttää lukuisia aurinkokuntamme ilmiöitä 

selvemmin kuin millään muulla välineellä.  

Näin ollen esimerkiksi piirtoheitin-kalvot ovat sopimattomia kun haluaa esitellä maan gyroskooppina 

avaruudessa. Sama pätee kun haluaa antaa käsityksen vuodenajoista ja vuorokauden ajankohdista. 

Näin satelliittien, lautasantennien ja astronauttien, joka on monien oppilaiden ihanneammatti, 

aikaan – ulkoavaruuden merkitys on jatkuvassa kasvussa. Tämän takia meidän pitäisi ehdottomasti 

antaa näille prosesseille enemmän huomiota kouluissa.   

Miksi telluriumeja käytetään tänään suhteellisen vähän? 

1. Yliopistojen opettaja-koulutuksessa tähtitieteellisiä aiheita ei enää opeteta, eivätkä ne enää ole 

mukana todistuksissa, vaikka tekninen kehitys ja ulkoavaruuden merkitys ihmiselle kasvaa 

jatkuvasti. 

2. Markkinoilla toistaiseksi olleet telluriumit ovat huonommin valaistuja, eivätkä ne anna samoja 

mahdollisuuksia kuin tämä laitteisto.  

Telluriumin N, lukuisilla patentoiduilla uutuuksilla, on kehittänyt professori Dr. Jürgen Newig, Kielin 

yliopiston maantieteellisestä instituutista, yhdessä Cornelsen Experimentan¹ kanssa. 

”Syvemmät tähtitieteelliset mietteet” on kirjoittanut Prof. Dr. Hermann König, Kiel. 

Tellurium N on suunniteltu toiminnalliseksi, eli prosessit eivät etene automaattisesti, vaan ne 

toteuttavat oppilaat, antaen heille syvemmän ymmärryksen. Tämän takia, näyttääksesi vuodenajat, 

teleskooppivartta liikutetaan käsin samanaikaisesti kun toinen oppilas saa maan kääntymään itsensä 

ympäri.   

Pääsääntönä voi sanoa: Kaikki telluriumin prosessit suoritetaan vastapäivään. Aloitetaan 

kääntämällä vipuvarsi kokonaan kun fokusoidaan vuodenaikoihin (tartu kahvasta) ja se pätee myös 

kääntäessä maata itsensä ympäri sekä kääntäessä kuuta maan ympäri. 

Toimitus 

Tellurium N (tilausnumero 31115) käsittää seuraavat osat: 

Telluriumin peruslaite fresnel-linssillä ja horisonttilevy varjohahmolla. 

Satelliitti-varsi 

Vesiliukoinen huopakynä  30644 

Puhdistusliina, 2 kpl   18105 

Matalapaine-halogeenilamppu, 47112 

12V/20W (vaihtoa varten)   

Sähköjohto    

Pölysuojus   311152 

Käyttöohje   311156 

Opetusmateriaalin lisäksi: 7 punaista ja sinistä muovailuvahaa ovat tarpeen 

10 eriväristä pastiliini-tikkua  70200 

 

¹ Kiitämme Prof. Ingrid Kretschmer, Vienna, tämän ohjekirjan oikolukemisesta. 
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Telluriumin tärkeät osat ja niiden käyttö 

 

 

 

 

 

Käyttämällä punaista laatikkoa ’Magneetti 

ja kompassi’ sekä opettajan ohjekirjassa 

olevia tehtävälomakkeita, on mahdollista  

Aurinko (A) 

Käytännöllisistä syistä tämän laitteiston aurinko on liian pieni, 15 cm maapalloon verrattuna. Myös 

sen etäisyys maahan on erittäin paljon lyhennetty. Maapallon kokoon nähden sen pitäisi olla melkein 

2 km etäisyydellä ja olla kooltaan 5-kerroksisen rakennuksen kokoinen. 

Auringon päälle kytkeminen 

Auringon sytyttämistä varten (vain 12V/20W matalapaine-halogeenilamppu tilausnumero 47112) 

laita ensin johto telluriumin jalassa olevaan pistokkeeseen ja sitten seinään (230V/50Hz) 

Lampun vaihtaminen 

Kun lamppu täytyy vaihtaa, pidä sitä kankaalla. 

Vinkki: Halogeenilamppu on todella kuuma käyttäessä. Myös kylmänä lamppua saa koskea 

ainoastaan liinalla. Käytä ainoastaan räjähtämiseltä suojattua matalapaine-halogeenilamppua.  

Fresnel-linssi (B) 

Asento 1 (normaali asento): Fresnel-linssi antaa korkealuokkaisen hyvin kirkkaan 

auringonomaisen valon. Kaikki edelliset telluriumit lähettävät ainoastaan epäsuoraa 

valoa, eli valon jättämä varjo on epätarkka ja valon intensiteetti on vain pieni. 

Asento 2: kun linssi laitetaan asentoon 2, valokeila suurenee. Silloin myös kuu valaistuu. 

Asento 3: Kun linssi laitetaan siihen, saamme aurinko-pisteen kirkkaalla sädekehällä. 

Aurinko-piste ei ylitä tropiikkia. 

 Vinkki: Ellei toisin ilmoiteta, fresnel-linssi pysyy asennossa 1. Asennon vaihtamiseksi, 

linssiin on tartuttava vain muovipidikkeellä. Pidikkeen kirjaimet pitää aina olla aurinkoon 

päin. 

 

Kuu (C)  

Kuu on oikean kokoinen maahan verrattuna. Kuun etäisyys maahan on kuitenkin aivan liian lyhyt. 

Sen pitäisi olla 4,5 m. Tämän takia kuu joutuu täysikuun aikana pimentoon, aina kun 

teleskooppivartta ei ole jatkettu, mikä on ilmiö joka todellisuudessa tapahtuu hyvin harvoin 

(kuunpimennys). Täysikuun esittämiseksi teleskooppivartta vedetään niin pitkälle että aurinko 

valaisee kuun. Kuun lähes pyöreä kiertorata maan ympäri on tässä yksinkertaistettu niin että se on 

Kuvan osat: 

A. Aurinko 

B. Fresnel-linssi normaalissa asennossa (1),  

    Kuu-asennossa (2) ja  

    aurinko-pisteessä (3) 

C. Kuu 

D. Maapallo teleskooppisella napa-akselilla 

E. Horisonttilevy varjohahmolla 

F. Kuukausi-ilmaisin ja päivämäärälevy 
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samansuuntainen teleskooppivarren kanssa, eli ekliptikaa ei ole otettu huomioon. Halutessa, eri 

vaiheet voidaan simuloida pidentämällä ja lyhentämällä teleskooppivartta. Tämä 

yksinkertaistaminen on perusteltua koska tässä halutaan lähinnä selittää kuun vaiheet, ei niinkään 

ekliptikaa. 

Maapallo (D) 

Maapallo, jonka halkaisija on 15 cm, on suhteellisen suuri ja sitä voi tarkastella myös kauempaa. 

Fresnel-linssin, jonka halkaisija on 16 cm, avulla voidaan valaista tämän kokoinen maapallo. Leveys- 

ja pituusasteet ovat piirretty 15 asteesta 15 asteeseen ja vastaavat siten tunti-linjoja. Maapalloon ja 

levyyn saa kirjoittaa ainoastaan vesiliukoisella kalvohuopakynällä.   

Vinkki: Jotta väri tarttuisi mahdollisimman hyvin, maapallo on pidettävä puhtaana pölystä. Kostean 

liinan sijaan voi myös käyttää paperipyyhkeitä tai vastaavaa. 

Horisonttilevy varjohahmolla (E) 

Horisonttilevy varjohahmolla on olennaisen tärkeä oppilaille, sillä he pystyvät kuvitella itsensä sen 

muodostamaan kuvaan. Punaisen viivan kohdalla hahmon korkeus on yhtä suuri kuin varjon pituus. 

Horisonttilevy laitetaan aina maapallolle siten että kirjain N osoittaa pohjoisnavalle. 

Vinkki: Horisonttilevyyn pitää aina tarttua reunoista ja painaa maapalloon kiinni, samalla hiukan 

kääntäen. Älä laita sen jalkoja pörröiselle kankaalle, koska silloin tarttuvuus vähenee. Jos 

tarttuminen huononee, purista jalkojen päissä olevaa massaa kynsillä hiukan pidempää päätä kohti. 

Kuukausi-ilmaisin ja päivämäärälevy (F) 

Maapallon alla on päivämäärälevy, jonka laidassa 

olevan pisteytetyn kuukausi-indikaattorin avulla voit 

lukea kuukauden joka määräytyy maapallon asennosta 

aurinkoon nähden. Näin ollen emme voi tehdä virheitä 

telluriumilla. Kuukausi-indikaattorin poikittainen 

asento vartta kohti tarkoittaa kevät- ja 

syyspäiväntasausta; samansuuntainen asento 

tarkoittaa kesän tai talven ääriasentoa (päivänseisaus 

ja vastaavasti päiväntasaus). Yleensä päivät ovat: 21. 

maaliskuuta, 21. kesäkuuta, 23. syyskuuta, 21. 

joulukuuta. Satunnaisesti (esim. karkausvuonna) 

päivämääriä lykätään yhdellä päivällä. 

Vinkki: Kääntävissä liikkeissä tulisi aina käyttää kahvaa, koska silloin näkyvyys ja vakaus ovat 

optimaaliset. 

Telluriumin kuljetus ja säilytys 

Säilytystä ja kuljetusta varten johto voidaan laittaa linssin asento 3-kohtaan (katso sivu 4). 

Suojaa telluriumi pölyltä pitämällä se aina peitettynä pölysuojalla. 

Kuljetusta varten telluriuma voidaan pitää kahvasta. 

 

 



Tellurium N                                                                                             

6                                                                     © Cornelsen Experimenta, Berlin • ‘Experiments in workstations • Magnet and compass’ 
 

Opetus-yksiköt työskentelyyn Telluriumilla:  

Esittely: Omasta varjosta telluriumin maapallon varjoon. 

Konkreettinen lähestymistapa maapallon varjoon tulee oman kehon varjon kautta. Silti on lukuisia 

oppilaita, jotka eivät tiedä, kuinka pitkä tai lyhyt varjo on eri vuodenaikoina. Joten ennen telluriumin 

kanssa työskentelyn aloittamista, kannattaa pitää oppitunti liittyen auringon muodostamasta 

varjosta liittyen sen asentoon.  

Ihmettelemme varjomme pituutta eri vuodenaikoina 

1. Kuvittelemme seisovamme koulupihalla keskipäivällä kesällä, tarkastellen varjoamme. Kuka 

teistä on pistänyt merkille kuinka pitkä varjomme on keskipäivällä kesällä? 

 Se on lyhempi kuin mitä itse olemme.  

2. Kuinka pitkä varjomme on keskipäivällä talvella? 

 Varjo on noin neljä kertaa meitä pidempi. 

3. Elokuussa ja huhtikuussa, keskipäivällä, varjollamme on ”normaali pituus” 

 Varjo vastaa karkeasti omaa pituuttamme. 

Tätä seuraa kysymys, johon, hyvin usein yli puolet luokasta, eivät tiedä oikeaa 

vastausta. ”Onko olemassa alueita maapallolla, jossa ihmisillä ei ole varjoa 

keskipäivällä?” 

Kyllä, päiväntasaajan alueella, kääntöpiireihin asti (katso osio 5). Aurinko on 

siellä pystysuorassa. 

Voimme kuvailla varjot eri vuodenaikoina kuvien avulla: 

Kopiomalli 

 

 

 

A: Varjomme keskipäivällä kesällä (kesäkuun lopussa)      

Varjo = lyhempi kuin henkilön pituus (noin 61 asteen aurinkokulma Berliinissä)  

 

 

 

 
B: Varjomme keskipäivällä talvella (joulukuun lopussa) 

Varjo = noin nelinkertainen henkilön pituus (noin 14 asteen aurinkokulma) 

 

 

 

 

C: Varjomme keskipäivällä on kohtalaisen pitkä (huhti- ja elokuussa) 

Varjo = henkilön pituinen 

Tämä kuva otettiin Teneriffalla 

kesällä. Saari on melkein kravun 

kääntöpiirillä, joten Teneriffalla 

ei ole juuri ollenkaan varjoja 

kesäkuun lopussa. 
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Kaikkiin näihin kysymyksiin voi saada vastaukset Telluriumin avulla: 

Asento A – kesä 

Käännämme telluriumin kahvaa avulla kunnes punaisen kuukausi-indikaattori näyttää 21. kesäkuuta. 

Nyt meillä on pohjoisen kesä. Käännämme Euroopan kohti aurinkoa. 

Laitamme varjohahmon Saksan kohdalle ja käännämme maapalloa vähän edestakaisin kunnes varjo 

on lyhyin. Varjo on selvästi lyhempi kun hahmo, eli se liikkuu punaisen ympyrän sisällä. 

Asento B – talvi: 

Jätetään varjohahmo Saksaan ja käännämme telluriumin kahvaa kunnes kuukausi-indikaattori 

näyttää 21. joulukuuta. Nyt meillä on pohjoisen talvi. Varjo on selvästi hahmoa pidempi. Jalat 

(kolmasosa koko pituudesta) ulottuvat koko levyn yli. Koko varjo on noin neljä kertaa pidempi kuin 

hahmon korkeus. 

Asento C – huhtikuu/elokuu 

Kun laitamme punaisen kuukausi-indikaattorin huhtikuuhun, varjo on yhtä pitkä kuin hahmo. 

Aurinko liikkuu korkeinta pistettä kohti kesäkuun 21 päivään asti. Sen jälkeen, elokuussa, varjo ja 

hahmo ovat taas yhtä pitkiä. Tarkistamme tämän siirtämällä kuukausi-indikaattorin elokuuhun. 

Liittyen kysymykseen varjottomuudesta 

Siirrämme nyt horisonttilevyä varjohahmolla edestakaisin maapallolla kunnes hahmo ei enää heitä 

varjoa. Tietyssä ajankohdassa on aina yksi kohta maapallolla jossa tämä on tilanne. Tämä kohta on 

aina kääntöpiirien välissä. 

Auringonvalo osuu vain yhteen pallopuoliskoon kerralla 

Telluriumin avulla voimme nähdä että aurinko valaisee aina puolet maapallosta. Koska maa pyörii, 

lähes kaikki osat pääsevät kerran vuorokaudessa (24 tuntia) valaistulle puolelle ja kerran 

vuorokaudessa pimeälle puolelle. 

Kuukausi-indikaattorin piste laitetaan jommankumman 

kääntöpiirin päälle (noin 21. maaliskuuta tai 23. 

syyskuuta). Molemmat navat saavat valonsäteen. Tässä 

asennossa voidaan erityisen hyvin osoittaa että 

taivaankappale (koskee myös kuuta ja muita planeettoja) 

joka valaistaan kaukaa, on aina puoleksi valaistu ja 

puoleksi pimennossa. 

Tulos: aurinko on erittäin kaukana meistä. Se valaisee 

puolet maapallostamme, valaistulla puoliskolla meillä on 

päivä, toisella puoliskolla on yö. 

 Näytämme tämän kääntelemällä telluriumin 

maapalloa. 
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1 Maa, gyroskooppi avaruudessa 

 

Telluriumin avulla voimme näyttää maapallon liikkeet auringon ympäri ja kuun liikkeet maan ympäri. 

Kuu ja maa ovat jäljennetty oikeassa mittakaavassa. Auringon kuitenkin, pitäisi olla etäämpänä, lähes 

2 kilometrin päässä ja olla 5-kerroksisen talon kokoinen. Kuun pitäisi pyöriä luokkahuoneen 

takaosassa (4,5 m etäisyydellä maasta). Telluriumin etäisyyksiä on lyhennetty hyvin paljon.  

Tellurium laitetaan opettajan pöydälle.  

Pyydämme oppilasta kääntämään maata useita kertoja oman akselinsa ympäri. 

Käsite ”maan akseli” selitetään viivalla joka kulkee navalta navalle maan keskipisteen läpi. 

Maapallolla oleva nuoli auttaa meitä ymmärtämään että maapallo pyörii vastapäivään. 

Tulos: Maa on gyroskooppi avaruudessa. Se pyörii vastapäivään oman akselinsa ympäri. 

Nyt pidennämme napa-akselia niin pitkälle kuin mahdollista. Käännämme isoa vipuvartta niin pitkälle 

että napa-akseli on niin lähellä aurinkoa kuin mahdollista. Olemme saavuttaneet optimaalisen 

pisteen kun punainen kuukausi-indikaattori maapallon alla on yhdensuuntainen vipuvarren kanssa. 

Meillä on 21. kesäkuuta (katso päivämäärälevyä). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Napa-akselin asento kesäkuun lopussa   Napa-akselin asento joulukuun lopussa 

Ymmärrämme, että maa kieroradassaan on vinossa aurinkoon nähden (noin 23,5 asteen kaltevuus). 

Oppilaat saavat arvata, jos heidän mielestään maan akseli osoittaa yhä samaan suuntaan kun 

käännämme vipuvartta 180 astetta (vastaa puolta vuotta). 

Vinkki: Yleensä kaksi yhtä suurta ryhmää päättävät kahden vaihtoehdon välillä. 

Käännämme vipuvartta kunnes maa on pyörinyt puoli kierrosta auringon ympäri, vastapäivään - 

ollaksemme tarkkoja.  

Pidennetty napa-akseli osoittaa edelleen samaan suuntaan, eli maan akseli pitää suuntansa. 

Jatkamme kääntämistä kunnes olemme takaisin lähtökohdassa ja varmistamme että akselin suunta 

on edelleen oikea:  

Maan akseli osoittaa aina samaan pisteeseen taivaallisessa holvissa (pieniä poikkeuksia ei oteta 

huomioon mallissa). Taivaalla on sattumoisin tähti jonka nimi on Pohjantähti 
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Näin ollen Pohjantähti on ainoa tähti joka, muiden tähtien vaeltelusta huolimatta, aina pysyy 

samassa paikassa, eli meille se näyttää olevan aina samassa paikassa taivaallisessa holvissa, ja se on 

pohjoinen. Jo keskiajan ja antiikin merenkulkijat, tiesivät sen johdonmukaisuuden. Kun he 

purjehtivat yöllä, he pystyivät sunnilleen pitämään oikean kurssin Pohjantähden avulla. Löydämme 

Pohjantähden taivaalta kun pidennämme ”Otavan” häntää viisi kertaa ylöspäin. 

 

Liitutaululle kannattaa kirjata seuraavat 

perustiedot: 

Maa käyttäytyy kuin gyroskooppi avaruudessa. 

Maapallon akseli osoittaa aina samaan suuntaan. 

Jos napa-akselia pidennetään se osittaa tähteen 

joka on saanut nimen ”Pohjantähti”. 

 

 

 

Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Maa on gyroskooppi avaruudessa, joka kääntyy – pohjoisesta katsottuna – vastapäivään oman 

akselinsa ympäri kerran vuorokaudessa. Keskipainovoiman vaikutuksesta maan pyörimiseen, maalla 

on pullistuma lähellä päiväntasaajaa. Geodi – kuva maasta – approksimoidaan ellipsoidilla jolla on 

yksi 6356,8 km pituinen akseli suunnattu pohjoisnavasta etelänapaan ja kaksi samanlaista 6378,1 km 

pituisia akselia ekvaattoritasossa. Maa kiertää auringon kerran vuodessa, vastapäivään pohjoisesta 

katsottuna. Tämä liike on tasossa ja elliptinen; se ei ole pyöreä vaan sen muoto on soikiomainen 

Keplerin lain mukaan. Maan kiertoradan eksentrisyys on e = 0,01671. Maan akseli ja akseli 

kohtisuoraan ellipsiin nähden ovat kallellaan kulmassa Ɛ = 23,44°. Tämä on myös 

kaltevuus ekvaattoritasoon ja ellipsiin. Kevät- ja syyspäiväntasauksena maa liikkuu 

solmukohtien ohi, eli molempien tasojen risteyksessä. 

Koska maapallon massan jakautuminen on epätasaista päiväntasaajan pullistumaan 

nähden, auringon ja maan välinen painovoimainen vetovoima yrittää kallistaa 

ekvaattoritasoa ellipsiin. Mutta, ihan kuten pyörivässä gyroskoopissa, maan 

pyörimisliikkeen akseli liikkuu kohtisuoraan suuntaan. Näin maapallon akseli pyörii 

myötäpäivään taivaallisen pohjoisnavan ympäri kerran 25 800 vuodessa. Tämä johtaa 

prekessioon tasaajilla: kevätpäiväntasaaja liikkuu taaksepäin suhteessa kiinteisiin tähtiin 

1° joka 72 vuosi. Juuri nyt kevätpäiväntasaaja on kalojen tähdistössä, se tulee 

siirtymään vesimiehen tähdistöön noin vuonna 2600 (”Vesimiehen aika”). 

Prekessionaalisesta liikkeestä johtuen, taivaallinen pohjoisnapa siirtyy lähemmäs 

Pohjantähteä vuoteen 2100 sakka ja sen jälkeen poispäin siitä. Noin 4500 vuotta sitten 

– Egyptin pyramidien rakentamisen aikaan – maan akselin suunta ositti noin 25° poikkeamaa 

Pohjantähdestä, nyt poikkeama on vain ¾ °. Pienemmät maan akselin liikkeet johtuvat kuun, 

planeettojen ja maan vetovoimasta: nutaatio on seuraus kuun voimasta. Ekliptikan kaltevuus joka on 

23,44° on muuttumassa tietyissä rajoissa, 22 ½° ja 24 ¼° välissä, se on hitaasti vähenemässä.  

 

Maan akselin prekessio, 

maapallon ekvaattori-

tasolla ACBD 

Pohjantähti 

Pieni karhu 

Otava 
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2 Päivä ja yö 

 

1. Päivä- ja yöpuoli 

Vain puolet pallosta on valaistu, kun valolähde on 

kaukana. Koska aurinko on miljoonien kilometrien 

etäisyydellä maasta, se valaisee aina maan toisen 

pallopuoliskon. On tehtävä selväksi oppilaille että tämä 

vaatimustenmukainen laki koskee kaikkia vastaavia 

taivaankappaleita jotka ovat muodoltaan pallomaisia, 

kuten kuu, mutta myös naapuriplaneettojamme. Samalla 

tavalla kuin kuu on joskus hyvin selkeästi ja välillä tuskin 

ollenkaan nähtävissä, myös planeettojen kirkkaus 

vaihtelee. 

Tulos: 

 Kutsumme auringon valaisemaa pallopuoliskoa päiväpuoleksi. 

 Ei valaistu puoli on yöpuoli. 

Tämän voi näyttää telluriumilla. 

Vihje: 24 tunnin aikana maapallon jokainen osa kokee muutoksen päivästä yöhön, lukuun ottamatta 

napa-alueita, joissa on erikoisolosuhteet. 

 Valaisemattomalta puolelta emme voi nähdä aurinkoa. 

Se näytetään varjohahmon avulla. 

 Valaistulta puolelta voimme aina nähdä auringon, ellei se ole pilvien peitossa. 

Se näytetään myös varjohahmon avulla. 

 

2. Maa kääntyy itsensä ympäri (maan kierto vastapäivään) 

Päivä- ja yöpuoli vaihtuvat johtuen maan luontaisesta kierrosta. Se kiertää oman akselinsa ympäri 24 

tunnissa. Oppilas kääntää maapalloa useita täysiä kierroksia (vastapäivään, nuolen näyttämällä 

tavalla). Havaitaan että valo/varjo raja näyttää pysyvän samassa paikassa vaikka maa pimenee sen 

alapuolella. Valon ja varjon siirtymä-aluetta kutsutaan nimellä hämärä. Varjot ovat auringonnousun 

ja -laskun aikana hyvin pitkät. Tämä näytetään telluriumilla varjohahmojen avulla. 

3. Mistä tiedämme että on keskipäivä? 

Laitamme telluriumin asentoon pohjoisen kesä (21. kesäkuuta). Kuukausi-indikaattorin punainen 

piste maapallon alla osoittaa aurinkoa. Huopakynällä merkitään pituuspiiri (keskipäiväviiva, joka 

kulkee Berliinin läpi 15 astetta itään Lontoon Greenwichistä). 

Laitamme varjohahmon Berliiniin. Kääntämällä maapalloa hieman oikealle ja vasemmalle 

huomaamme milloin varjo on lyhimmillään. Nyt on keskipäivä. Joten keskipäivällä varjomme on 

lyhyin, ja varjo pohjoisella pallonpuoliskolla, kääntöpiirin ulkopuolella, osoittaa pohjoiseen. 
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4. Ympärivuotisesti yhtä pitkä päivä ja yö päiväntasaajalla (opetusosio 7) 

Vinkki: Johtuen maan kierrosta, henkilö päiväntasaajalla liikkuu päiväntasaajan mittaisen matkan, eli 

maan ympärysmitan (40 000 km), 24 tunnissa. Se on tunnissa 40 000 km / 24 = 1666,70 km. Mutta 

hän ei huomaa nopeutta, koska se on vakio. Henkilö jommallakummalla navalla kääntyy vain kerran 

itsensä ympäri samassa ajassa, käytännössä matkaa ei ole. 

Varjohahmo laitetaan päiväntasaajalle. Punainen kuu-indikaattori laitetaan yhdensuuntaisesti 

vipuvarren kanssa (21. kesäkuuta – pohjoinen kesä). Punainen muovinauha laitetaan valaistua 

aluetta pitkin, ja sininen valaisematonta pitkin. Molemmat nauhat kiinnitetään liitutaululle; 

huomaamme että ne ovat yhtä pitkiä (opetusosio 7). 

Maan suuresta pyörimisnopeudesta päiväntasaajalla johtuen, aurinko joutuu nopeasti varjoon ja 

valoon. Yhtä leveä hämärän alue kulkee päiväntasaajan yli hyvin lyhyessä ajassa. Tämän vuoksi 

hämärän vaihe on päiväntasaajalla äärimmäisen lyhyt. Puoli kuudelta illalla on vielä valoisaa ja 

aurinko on selvästi näkyvissä. Puoli seitsemältä illalla, yötaivas on jo pimeä. 

Kertauskysymyksiä 

Kuinka monta kilometriä henkilö kattaa päiväsaikaan päiväntasaajalla, johtuen maapallon 

pyörimisestä, ja montako kilometriä yöllä? 

 Molemmissa tapauksissa 20 000 km. 

Kuinka paljon aikaa siihen tarvitaan? 

 Molemmissa tapauksissa 12 tuntia, eli yhteensä 40 000 km, 24 tunnissa. 

 

Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Englanniksi sanaa ”päivä” käytetään kahdessa merkityksessä: ensiksi (trooppinen) päivä (vuorokausi) 

joka on 24 tuntia, keskiarvoinen aika kahden kauttakulun välillä pituuspiirin kohdalla, ja toiseksi, 

ajanjakso jolloin tietyssä paikassa maan päällä on päivänvaloa. Vastakohta on yö, eli pimeä jakso. 

Pituuspiiri merkitsee auringon päivittäisen korkeimman asennon taivaalla. Trooppinen päivä on noin 

4 minuuttia pidempi kuin sideerinen päivä, mikä on aika jonka jälkeen piste maapallolla osoittaa 

samaan kohtaan (pituusaste) taivaankannessa. Koska maa on siinä ajassa kääntynyt noin 1° auringon 

ympäri, maan pitää kääntyä vielä yhden asteen kunnes aurinko kulkee pituuspiirin ohi uudelleen. 1° 

vastaa 1/360 (trooppista) päivää = 4min.    

Maapallon ympärys on päiväntasaajalla 2 π x 6 378,1 km = 40 075 km, rotaationopeus maapallon 

päiväntasaajalla on siten 1670 km/h. Berliinin kohdalla, leveyspiiri noin 52,5° N, maapallon ympärys 

on vain 24 370 km, ja pyörimisnopeus on näin ollen vain 1015 km/h. 

Muilla planeetoilla ”vuorokausi” voi kestää paljon pidempään. Venus tarvitsee 243 maa-vuorokautta 

kääntyäkseen kerran akselinsa ympäri, Merkurius 59 maa-vuorokautta kun taas Mars pyörii 24 ½ 

tunnissa eli samalla rotaatiolla kuin maa.  

Kesällä pohjoisella pallonpuoliskolla, maapallon akseli on kallellaan kohti aurinkoa. Tämän takia 

leveysasteilla ϕ, 0 < ϕ < 90°, aurinko valaisee enemmän kuin puolet yhdensuuntaisista leveysasteista 

ϕ. Päivä on pidempi kuin 12 h, yö on lyhempi kuin 12 h. Tämä vaikutus on selvempi pohjoisempana. 

Pohjoisnavan alueella (ϕ > 66.56°) ei ole kesäpäivänseisauksen aikaan lainkaan yötä. 
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Talvipäivänseisauksen aikaan tilanne on päinvastainen: pohjoisen napapiirin alueella yö kestää 24 

tuntia. Myös Keski-Euroopan leveysasteilla päivän pituuden erot ovat merkittäviä: leveysasteella ϕ = 

52.5° N (Berliini), päivänvaloa on kesäpäivänseisauksen aikaan 16 h 50 min ja talvipäivänseisauksen 

aikaan 7 h 40 min. 20. kesäkuuta aurinkoinen päivä on 40 min pidempi Flensburgissa kuin 

Münchenissä. Aurinko nousee idässä ja laskee lännessä kevät- ja syyspäiväntasauksen aikaan. 

Kesäkuun puolivälissä, aurinko nousee koillisessa ja laskee luoteessa. Päivänvalon aika T voidaan 

laskea likimääräisesti käyttäen kaavaa 

𝑇 =
24

180
𝑎𝑟𝑐 cos(𝑥) 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑎 

 

𝑥 =
𝑡𝑎𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝜓

√𝑐𝑜𝑡2𝜀 + 𝑠𝑖𝑛²𝜓
 

jossa ϕ tarkoittaa leveyttä, ψ ekliptikan kulma mitattu talvipäivänseisauksesta, ε = 23,44° on 

ekliptikan kaltevuus ja arc cos(x) on kulma 0° ja 180° välillä. |x|>1 antaa 24 tuntia päivänvaloa  

(x < -1) tai yötä (x > 1). Näin ollen päivän pituus riippuu leveysasteesta ja vuodenajasta, joka 

vaikuttaa maan akselin kallistukseen aurinkoa kohti.  

Kaava antaa arvoja, jotka ovat noin 15 min liian lyhyet, koska siinä ei oteta huomioon valon 

taittuminen ilmakehässä ja auringon äärellinen halkaisija joka on noin ½ °: aurinko näkyy jo ennen 

geometristä nousemista ja myös geometrisen laskemisen jälkeen. Hämärä on aika, jolloin aurinko on 

0°- 6° horisontin alapuolella. Koska hämärän alueen leveys on sama, hämärän aika on paljon lyhempi 

päiväntasaajalla kuin Keski-Euroopassa. Hämärän aika vaihtelee myös hieman riippuen 

vuodenajoista. Leveysasteella ϕ = 52,5° (Berliini) hämärä kestää noin 58 minuuttia ennen 

auringonnousua ja auringonlaskun jälkeen kesän alussa, 48 minuuttia alkutalvella ja 40 min kevät- ja 

syyspäiväntasauksen aikaan. Päiväntasaajalla, hämärä kestää 20. kesäkuuta ja 22. joulukuuta vain 26 

min sekä 21. maaliskuuta ja 23. syyskuuta 24 min, se on siis paljon lyhempi lähellä päiväntasaajaa.  
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3 Keskipäivän linja ja tuntijako 

1. Pituuspiirillä on kaikilla paikoilla keskipäivä samaan aikaan 

Tellurium laitetaan 23. syyskuuta.  

Huopakynällä piirretään linja Pohjoisnavalta, Berliinin kautta ja päiväntasaajan yli. Tämä linja 

merkitsee pituuspiiriä joka on 15 pituusastetta itään Lontoon lähellä olevasta Greenwichistä, ja joka 

kulkee miltei Berliinin läpi.  

Laitamme varjohahmon tälle linjalle, itse asiassa täsmälleen päiväntasaajalle. Hieman kääntämällä 

maapalloa edestakaisin löydämme pisteen jossa hahmolla ei ole varjoa, tässä kohdassa on nyt 

keskipäivä. Aurinko on pystysuorassa. 

 Se on päiväntasaajan yläpuolella, 15 astetta itäistä pituutta, vähän itään Libervillestä joka on 

Gabunin pääkaupunki. 

Jätämme maapallon kyseiseen asentoon (parasta on että yksi oppilas pitää maapalloa paikallaan ja 

toinen työntää varjohahmoa pohjoiseen päin, Berliiniä kohti). Kiinnitämme huomioita siihen, että 

levyn pohjoisen osoitin, osoittaa Pohjoisnapaa kohti. Varjo osoittaa tarkalleen pohjoiseen. Joten kun 

aurinko on etelässä, Berliinissä on keskipäivä. Varjo ylettyy hiukan yli punaisen linjan, eli se on 

hieman pidempi kuin hahmo. 

Jos me nyt siirrämme hahmoa etelään Roomaan päin, varjo tulee paljon lyhemmäksi. Tarkistuksena 

voimme käydä taas päiväntasaajalla, Libervillen lähellä. 

Seuraava paikka jonka etsimme, on Walfisch Bay, kaupunki Namibiassa. Se sijaitsee Kauriin 

kääntöpiirillä. 

Vinkki: Kaikissa paikoissa keskipäivälinjalla on keskipäivä samaan aikaan. Lennoilla voimme 

matkustaa tuhansia kilometrejä Etelä-Afrikkaan, mutta meidän ei tarvitse siirtää kellonaikaa jos 

pysytään samassa pituuspiirissä. (Pienet erot ovat mahdollisia, esim. jos kesällä ei siirrytä 

kesäaikaan.)    

2. Eteläisellä pallonpuoliskolla aurinko paistaa pohjoisesta (tropiikissa kuitenkin vain 

tilapäisesti) 

Mietitäänpä Walfisch Bayn lähellä olevaa varjoa vähän tarkemmin. Se on selvästi lyhempi kuin 

Berliinin varjo, koska se sijaitsee lähellä päiväntasaajaa. 

Mutta ennen kaikkea: varjo Walfisch Bayssa, eteläisessä Afrikassa, on suunnattu etelään. Täällä 

aurinko paistaa pohjoisesta kesällä. Vielä etelämpänä, se paistaa koko vuoden pohjoisesta, esim. 

Johannesburgissa ja Kapkaupungissa. Kardinaalipisteet auringonnousun ja -laskun aikaan, ovat 

edelleen itä ja länsi, kuten meillä, koska maa kääntyy kumminkin vain yhteen suuntaan. 

3. Yksi tunti 24:nä osana vuorokautta. 

Tellurium pysyy asennossa 23. syyskuuta. Punainen kuukausi-indikaattori on poikittain vipuvarteen. 

Etäisyyttä kahden pituuspiirin tai meridiaanin välillä kutsutaan pituusasteiksi. Pituusasteet lasketaan 

kahteen kertaan 180 asteeseen, (itään ja länteen Greenwichin nollameridiaanista), eli yhteensä 360 

astetta koko maapallon ympäri. Koska maa kääntyy itsensä ympäri yhden kierroksen 24 tunnissa, 

360 astetta vastaavat 24 tuntia. 
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Toisin sanoen: Yksi tunti on 24. osa maapallon kokonaisesta kierroksesta 

 Kokonainen maan kierros näytetään telluriumilla 

Päivä vastaa 180 pituusastetta ja niin tekee myös yö. 

Ne lasketaan niin että jokainen pituusasteväli on 15 astetta.  

Jos puolet vuorokaudesta on 12 tuntia, se tarkoittaa että (180:12) jokainen tunti vastaa 15 astetta.  

Joten kiertäessään, maa kattaa 15 asteen kaistaleen tunnissa, mikä on todella paljon (1667 km) 

päiväntasaajalla ja kapeampi osa mitä korkeimmilla leveysasteilla ollaan. 

4. Maan tuntijako 

Piirretään musta viiva nollameridiaanille, pohjoisnavalta, Lontoon kautta ja päiväntasaajalle asti. 

Laitamme varjohahmon päiväntasaajalle ja käännämme maapalloa edestakaisin kunnes hahmolla ei 

ole enää varjoa.  

 Nyt on keskipäivä koko nollameridiaanilla. 

 Oppilas kirjoittaa ”klo. 12” Lontoon viereen. 

Mietimme nyt mitä kello on Berliinissä. Koska aurinko kääntyy vastapäivään, Berliinissä on jo ollut 

keskipäivä. Berliini on noin 15 astetta itään Lontoosta, eli siirtymä on 1 tunti. Näin ollen kello on nyt 

13 Berliinissä. Kirjoitamme klo. 13, 15 meridiaanin viereen, Berliinin lähelle. Jatkamme kirjoittamista 

itään päin (14, 15, 16 jne.). Bangladeshissa on jo klo 18, Japanissa klo. 21, ja 180 meridiaanilla, 

päivämäärämeridiaanilla, klo. 24. Jatkamme samalla tavalla läntisellä pallonpuoliskolla. Irlannissa, 15 

astetta länteen, kello on 11, Itä-Grönlannissa klo. 10, New Yorkissa klo. 7, Kaliforniassa klo. 4, ja 

päivämäärämeridiaanilla (180 astetta länteen) klo. 00. 

5. Päivämäärämeridiaani 

Vihje: 180 meridiaanilla kaksi päivää tapaavat. Se johtaa 1 päivän päivämääräeroon, joka ilmenee 

ylittäessä päivämäärärajan. Idästä länteen siirryttäessä hypätään seuraavaan päivään, lännestä 

itään sama päivä tulee uudelleen.   

 

 

 

 

 

 

klo. 10.00 

         30° läntinen pituus (Itä-Gröönlanti) 

Länteen 
1 tunti 

15° Irlanti 0° Lontoo 

keskipäivä 12.00 klo. 11.00 

1 tunti 
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Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Yksi tunti on 24. osa trooppisesta päivästä. Antiikin ja vielä keskiajallakin, kun tarkkoja kelloja ei vielä 

ollut, tunnin pituus oli 12. osa valoisasta ajasta tietyssä paikassa maailmassa. Tunnin pituus siis 

riippui vuodenajasta ja leveysasteesta. Tämän lisäksi, kaupungeilla oli omat paikalliset ajat, riippuen 

kaupungin pituusasteesta.   

Aurinko kulkee pituuspiirin ohi tiettynä päivänä tietyssä paikassa maapalloa ja kun aurinko saavuttaa 

korkeimman aseman taivaalla, henkilöiden varjot ovat lyhimmillään tähän aikaan. Useat paikalliset 

ajat osoittautuivat riesaksi 1800-luvulla, kun rautatiet laajenivat. Noin 1840, Englannissa otettiin 

käyttöön yhteinen aikavyöhyke joka perustuu Lontoon Greenwichin paikalliseen aikaan. Sitä ennen, 

paikallinen aika, esimerkiksi Bathissa oli 10 minuuttia Lontoon ajasta jäljessä. Samanlaisia kokeiluja 

aikavyöhykkeillä alkoi USA:ssa muutama vuosi myöhemmin. 1884 kansainvälinen konferenssi 

Washingtonissa vakiinnutti aikavyöhykkeet jota käytetään edelleen tänä päivänä. Ne perustuvat 15-

asteisiin pituuspiireihin ja Greenwichin nollameridiaaniin. 

Keski-Euroopan aika perustuu 15° itään olevaan meridiaaniin joka on lähellä Saksan ja Puolan välistä 

rajaa. Paikoissa jotka ovat 10° itään – esim. Hampuri – aurinko on korkeimmassa pisteessä 20 

minuuttia myöhemmin kuin paikoissa jotka ovat 15° itään. 15°-aikavyöhyke on päiväntasaajan 

kohdalta 1670 km leveä – 1/24 päiväntasaajan pituudesta joka on 40 075 km. Leveysasteella 52,5° 

(Berliini), aikavyöhykkeellä on vain noin 1000 km leveys, koska leveyspiirillä 52,5° on pienempi 

maanympärys. 

Maa liikkuu elliptistä rataa auringon ympäri, jossa aurinko on ellipsin toinen polttopiste. Pienempi 

etäisyys aurinkoon tarkoittaa korkeampaa kiertonopeutta (Keplerin lait). Maa on lähimpänä 

aurinkoa joka vuosi noin 4. tammikuuta, ja kauimpana auringosta noin 5. heinäkuuta. Nämä 

päivämäärät siirtyvät hitaasti, vuosisatojen aikana, myöhempiin 

päivämääriin johtuen tasauksien pressektiosta. Maan kulmanopeus 

auringon ympäri on vielä suurempi (pohjoisen) talvella kuin kesällä: 

maapallon täytyy kääntyä akselinsa ympäri hieman enemmän kuin 

keskimääräisenä vuorokautena saavuttaakseen meridiaanin. 

Tammikuussa vuorokaudet voivat siten olla jopa 8 sekuntia 

suurempia kuin keskimääräiset aurinkopäivät. Kesällä tilanne on 

päinvastainen. Lisäksi, maan akselin kallistus aiheuttaa toisen 

vaihtelevuuden vuorokauteen, mitattuna meridiaanista 

meridiaaniin, riippuen vuodenajasta: tämä aika vaihtelee ±20 

sekuntia verrattuna keskimääräiseen aurinkovuorokauteen. Tämä 

koska ekliptikan ja kevätpäiväntasauksen kulma α projisoituna taivaanekvaattoriin (kaltevuus Ɛ = 

23,44°) tuottaa hieman eri kulman ellei α = 0°, 90°, 180°, 270°. Molemmat vaikutukset yhdistettynä 

ovat edustettuina kumulatiivisesti ”ajan yhtälössä”. Joulukuussa vuorokaudet voivat olla jopa 28 

sekuntia pidempiä kuin keskimääräinen aurinkovuorokausi, syyskuussa jopa 22 sekuntia lyhempi. 

Koska päivät ja tunnit haluttiin tasapitkiksi, vuonna 1900 trooppinen päivä määriteltiin ja otettiin 

käyttöön. Se on vuotuinen keskimäärä (useiden vuosien aikana 1900 aikaan) pituuspiiriin perustuva 

aurinkovuorokausi. Tämä tarkoittaa että aurinkoaika voi poiketa näennäisestä aurinkoajasta – 

mitataan auringon ohittaessa pituuspiirin – jopa 16 min; tämä on kumulatiivinen vaikutus 

vuorokausiin jotka pidentyvät jopa 28 sekuntia tai lyhenevät jopa 22 sekuntia keskimääräisestä 

vuorokaudesta. Ajan yhtälö kuvaa tätä vaikutusta, se on määriteltynä näennäisen ajan ja 

keskiaurinkoajan erona. Suurin ero, 16 min, on 4. marraskuuta, pienin ero, -14 min, on 12 

helmikuuta. Hampurissa aurinko on korkeimmillaan 12. helmikuuta klo 12:00 + 20 min (10° itään, 15° 

itään sijasta) + 14 min (aikayhtälö) = 12:34. 

Ajan yhtälö: Näennäinen aika - keskiaurinkoaika 
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4 Polaarinen päivä ja polaarinen yö 

Tellurium laitetaan asentoon pohjoinen kesä. Punainen päivämäärä-indikaattori pallon alla on 

kohdassa 21. kesäkuuta. Pohjoisnapa on kallistettu kohti aurinkoa. Tässä asennossa pohjoinen 

pallonpuolisko saa enemmän auringonvaloa kuin eteläinen pallonpuolisko. Siksi auringon valaisema 

osa pohjoisesta pallonpuoliskosta ulottuu navan yli. 

Käännämme maapalloa 24 tuntia, eli täyden kierroksen, ja 

tarkkailemme valo-varjo-rajaa Pohjoisnavalla ja myös itse 

Pohjoisnapaa. Pohjoisnapa on valaistu koko kierroksen ajan. 

Joten aurinko ei laske siellä vaikka kääntäisimme maapalloa 

kuinka monta kertaa tahansa. 

Yksi oppilas pitää vesiliukoista(!) huopakynää pystysuorassa 

valo-varjo-rajalla, toinen oppilas kääntää maapalloa kynän 

alla. Tämä johtaa pyöreään viivaan joka vastaa napapiiriä. 

Napapiirin alueella on päiviä jolloin aurinko ei ollenkaan nouse 

tai laske. Navalla tämä aika kestää puoli vuotta, napapiirillä 

tämä on totta vain yhden päivän. Joten, pohjoisen kesän 

aikana, aurinko ei laske ollenkaan puoleen vuoteen. Tämä aika 

alkaa neljännes vuosi ennen 21. kesäkuuta ja loppuu neljännesvuosi sen jälkeen, eli kevät- ja 

syyspäiväntasauksen aikaan. Sinä aikana navalla paistaa keskiyön aurinko.  

Eteläisellä pallonpuoliskolla, jossa on nyt talvi, aurinko ei nouse navalla puoleen vuoteen. Täällä 

meillä on kaamos. 

Käännämme nyt telluriumia, napa-akseli ulosvedettynä, 180 astetta, eli puoli kierrosta. Se osoittaa 

edelleen samaan kohtaan avaruudessa. Mutta nyt Pohjoisnapa on käännetty pois auringosta ja 

Etelänapa aurinkoon päin. 

Siksi meillä on kaamos Pohjoisnavan alueella. Käännämme maapalloa useita kierroksia itsensä 

ympäri ja huomaamme ettei auringonvalo osu tälle alueelle.  

Pohjoisnapaa kutsutaan myös nimellä Arktis ja Etelänapaa nimellä Antarktis. Antarktiksella on nyt 

keskiyön aurinko. 

Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Pohjoisen kesän alussa 21. kesäkuuta maan akseli (Pohjoisnavalta Etelänavalle) on kallistettuna Ɛ = 

23,44° kohti aurinkoa. Pohjoisen napapiirin leveyspiirillä ϕ = 90° - 23,44° = 66,56° N, aurinko paistaa 

24 tuntia vuorokaudessa. Pohjoisnavalla tämä keskiyön aurinko kestää puoli vuotta, 

kevätpäiväntasauksesta syyspäiväntasaukseen. Napapiirin pohjoispuolella keskiyön aurinko paistaa 

tiettynä ajanjaksona kevät- ja syyspäiväntasauksen välillä, kauemmin mitä pohjoisemmaksi 

mennään. Lähellä Etelänapaa, 66,56°S ja 90°S välillä on samana aikana kaamos. 

Pohjoisen kesän alussa, napapiirin alueella aurinko saavuttaa korkeuden 46,9° horisontin yläpuolella 

kulkiessaan pituuspiirin ohi, keskiyön aurinko paistaa pohjoisesta, aurinko on horisontissa. 

Pohjoisnavalla, 21. kesäkuuta, aurinko pysyy 23,44° horisontin yläpuolella koko vuorokauden. 

Leveysasteilla, esim. ϕ = 75°N samat tosiasiat pätevät: aurinko saavuttaa korkeimman pisteensä 

23,44° + (90° - 75°) = 38,44° eteläisen horisontin yläpuolella, ja keskiyön auringon aikaan, 

matalimman pisteensä 23,44° - (90° - 75°) = 8,44° pohjoisen horisontin yllä. 

Johtuen hämärästä, taivas napapiirin eteläpuolella, ei ole 24 tuntia täysin pimeä. Ottaen huomioon 

porvarillisen hämärän, jolloin aurinko on 6° horisontin alapuolella, tämä pätee 24 tunnin ajan, 21. 

kesäkuuta leveysasteen 60,56° N pohjoispuolella. Nauttinen hämärä, jolloin aurinko on horisontin 

alla 12 asteeseen saakka, on hämärää myös 54,56° N pohjoispuolella. 
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5 Kravun ja kauriin kääntöpiirit 

Tätä opetusosiota varten Fresnel-linssi laitetaan asentoon 3 (aurinko-piste). 

Vipuvartta käännetään kunnes kuukausi-ilmaisin osoittaa 21. kesäkuuta (pohjoisen kesä). 

Horisonttilevy ja varjohahmo laitetaan täsmälleen aurinko-pisteeseen ja näemme että hahmot ovat 

varjottomia. 

 Yksinkertaisella tavalla aurinko-piste näyttää meille paikan jossa aurinko on pystysuorassa maata 

kohti. 

Laitamme horisonttilevyn sivuun ja yksi oppilas pitää huopakynää aurinko-pisteessä. Toinen oppilas 

kääntää maapalloa ympäri, huopakynän alla, kunnes saamme suljetun ympyrän. Nyt käännämme 

vipuvartta 180 astetta. Kuukausi-indikaattorin pisteen alla näkyy 21. kesäkuuta. Huopakynä laitetaan 

taas aurinko-pisteeseen ja maapalloa käännetään taas kunnes saamme toisen ympyrän samalle 

etäisyydelle päiväntasaajalta. Näitä kahta ympyrää kutsutaan Kravun ja Kauriin kääntöpiireiksi, koska 

aurinko ei voi edetä näitä pidemmälle vaan, korkeimman kohtansa jälkeen, kääntyy takaisin 

napapiiriä kohti. 

 Pohjoinen on Kravun kääntöpiiri ja eteläinen on Kauriin kääntöpiiri, horoskooppimerkkien 

mukaan.  

Aluetta kääntöpiirien välillä kutsutaan tropiikiksi. 

 Tropiikissa (lukuun ottamatta Kravun ja Kauriin kääntöpiirien rajoja) aurinko ei paista vuoden 

aikana yhdestä suunnasta vaan suunta muuttuu. Päiväntasaajalla aurinko paistaa puoli vuotta 

pohjoisesta (21. maaliskuuta – 23. syyskuuta) ja puoli vuotta etelästä. Mutta se nousee aina 

idässä ja laskee lännessä (katso myös opetusosio 3.2) 

Käännämme nyt vipuvartta 180 astetta, eli laitamme Telluriumin 21. kesäkuuta. Käännämme 

maapalloa kunnes nollameridiaani on aurinko-pisteen kohdassa. Merkitään tämä kohta rastilla, 

huopakynällä. Nyt käännämme telluriumia kuukauden eteenpäin heinäkuun loppuun. Tähän 

pysähdymme ja piirrämme uuden rastin aurinko-pisteeseen. Teemme saman kaikille kuukausille, 

toukokuu mukaan lukien. Yhdistämme kaikki rastit jolloin saamme kaarevan viivan joka liikkuu 

kääntöpiirien välissä päiväntasaajan ympäri. 

Visualisoidaan asia uudelleen tekemällä kokonaisen vuoden kierros telluriumilla ja katsotaan 

tietoisesti auringon kääntymistä Kravun ja Kauriin kääntöpiirien kohdilla. 

Tulos: Aurinko voi olla pystysuora vain alueella joka on Kravun ja Kauriin kääntöpiirin välillä. 
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Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Pohjoisen kesän alussa, 21. kesäkuuta, aurinko on pystysuorassa leveysasteen 23,44° N kanssa. Tämä 

on Kravun kääntöpiiri, maan akseli on kallistettu Ɛ = 23,44° kohti aurinkoa. Samoin talven alussa 

aurinko paistaa suoraan Kauriin kääntöpiirin yläpuolella, leveysasteella 23,44° S. Ainoastaan 

tropiikissa, alue kääntöpiirien välissä, aurinko voi paistaa pystysuoraan taivaalta. Leveysasteilla 

23,44° N ja 23,44° S välillä tämä tapahtuu tasan kaksi kertaa vuodessa, päiväntasaajalla esimerkiksi 

syys- ja kevätpäivänseisauksen aikaan. Tropiikissa aurinko voi paistaa pohjoisesta tai etelästä 

vuodenajasta riippuen. 

Koska ekliptikan kaltevuus Ɛ = 23,44° N, tällä hetkellä vaihtelee tietyissä rajoissa vuosituhansien 

aikana, kääntöpiirit ja napapiirit siirtyvät hiukan. Noin 7500 eKr. ekliptikan kaltevuus saavutti 

huippunsa 24,5°. Noin 12 000 jKr. se tavoittaa miniminsä 22,5°, jonka jälkeen se alkaa kasvamaan 

uudelleen. Nämä vaihtelut johtuvat planeettojen painovoiman vaikutuksista maan geoidiin. 

Ekliptikan kaltevuuden vaihtelulla on ajanjakso joka on 41 000 vuotta. Nutaatio on toinen 

jaksollinen, paljon pienempi, muutos maan akselin kallistukseen johtuen kuun vetovoimasta 

geoidiin. Tämän ajanjakso on 18,6 vuotta, jolloin kuun solmukohtien välinen linja on risteyksessä 

kuun kiertoradan ekliptikaan. Vaikka Kravun kääntöpiirille on annettu tarkka kiintopiste lähellä 

Assaunia Egyptissä, se liikkuu hitaasti, tällä hetkellä noin 14 m etelään vuodessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekliptikan kaltevuus tulevina vuosisatoina, vuodesta 2000.  

(Otettu J. Meeus: Astronimical Algorithms) 
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6 Vuodenajat 

1. Pohjoisen kesä (etelän talvi) 

Aloitamme pohjoisen kesällä. Kun kuukausi-indikaattori on 

yhdensuuntainen vipuvarren kanssa, meillä on yksi 

kahdesta äärimmäisestä vuodenajasta. Punainen 

päivämäärä-indikaattori osoittaa 21. kesäkuuta 

(päivänseisaus).  

Pohjoinen pallonpuolisko on kääntynyt aurinkoon päin 

(kulmassa 23,5 astetta – ekliptikan kaltevuus), joka voidaan 

huomata erityisen hyvin kun napa-akselin teleskooppi 

vedetään ulos. Siirrämme varjohahmoa kunnes sillä ei ole 

varjoa. Nyt meillä on keskipäivä Kravun kääntöpiirillä. 

Tulos: 21. kesäkuuta (pohjoisen kesä) aurinko on 

pystysuoraan Kravun kääntöpiirin yläpuolella. Pohjoinen 

pallopuolisko saa kaiken auringonvalon. 

2. Pohjoisen syksy (etelän kevät) 

Käännämme telluriumia neljänneksen kierrosta – vastapäivään. Nyt on 23. syyskuuta. Johtuen 

karkausvuodesta tai muista syistä päivä voi joskus siirtyä yhdellä päivällä. 

 Laitamme varjohahmon niin ettei sillä ole varjoa. Se on päiväntasaajalla. Pohjoinen ja eteläinen 

pallopuolisko ovat valaistu yhtä paljon.  

Pohjoisnapa ja Etelänapa ovat samalla etäisyydellä auringosta, maan akselin kalteva asento on nyt 

poikittain aurinkoa nähden. 

Molemmat navat ovat samalla etäisyydellä auringosta. Aurinko hipaisee molempia napoja. Kaikkialla 

maailmassa on nyt päiväntasaus, eli 12 tuntia päivää ja 12 tuntia yötä. 

On pohjoisen syksy ja etelän kevät. 

Tulos: 23. syyskuuta (pohjoisen syksy) aurinko on 

päiväntasaajan yläpuolella. On päiväntasaus. Kaikkialla 

on 12 tuntia päivä ja 12 tuntia yö. 

3. Pohjoisen talvi (etelän kesä) 

Telluriumin toisen vuosineljänneksen kääntämisen 

jälkeen meillä on 21. joulukuuta (talvipäiväntasaus), ja 

toinen äärimmäinen vuodenaika, pohjoisen talvi. 

Aurinko on pystysuorassa Kauriin kääntöpiirin 

yläpuolella, kuten voimme nähdä varjohahmon avulla. 

Tulos: 21. joulukuuta (pohjoisen talvi) aurinko on 

pystysuorassa Kauriin kääntöpiirin yläpuolella. 

Eteläinen pallonpuolisko saa kaiken auringonvalon. 

 

 

Pohjoisen kesä: Maan akseli on kalteva aurinkoa kohti. 

Pohjoisen talvi: Keskipäivällä aurinko on pystysuoraan 

Kauriin kääntöpiirin yllä. 
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4. Pohjoisen kevät (etelän syksy) 

Käännämme taas vuosineljänneksen ja tulemme pohjoisen kevääseen. Päivämäärä-indikaattori 

näyttää 21. maaliskuuta. Taas, kuten syksyssä, auringonvalo hipaisee molempia napoja. Meillä on nyt 

vuoden toinen päiväntasaus. Laitamme taas varjohahmon kohtaan missä sillä ei ole varjoa. Se on 

taas päiväntasaajalla, eli päiväntasaajalla aurinko on pystysuorassa puolen vuoden välein. Myös 

toisilla alueilla Kravun ja Kauriin kääntöpiirien välillä, aurinko on pystysuorassa kaksi kertaa 

vuodessa, mutta ei samoilla aikaväleillä. 

Tulos: 21. maaliskuuta (pohjoisen kevät) aurinko on päiväntasaajan yläpuolella. On päiväntasaus, 

kaikkialla on 12 tuntia päivä ja 12 tuntia yö. 

Voimme telluriumilla varmistaa, että 21. kesäkuuta, pohjoinen pallonpuolisko saa enemmän 

aurinkoa kuin eteläinen pallonpuolisko, johtuen maan akselin kaltevuudesta. Käännämme vipuvartta 

180 astetta, kohtaan 21. joulukuuta. Molemmat puolikkaat saavat yhtä paljon auringonvaloa vuoden 

aikana. Näin lämpö ja kylmyys jakautuvat tasaisemmin maapallolle, kuin tilanteessa jossa maan 

akseli olisi pystysuorassa (radallaan auringon ympäri).  

Luonnon oikusta maan akseli on 23,5 astetta kallellaan suhteessa kohtisuoraan kiertorataan 

auringon ympäri. Näin ollen alue, jolla on tarpeeksi lämmintä ihmiselle, eläimille ja kasville, on 

suhteellisen laaja. 

Tulos: Maapallon akselin kaltevuus antaa enemmän elintilaa (biosfääri) ihmisille, kasville ja eläimille. 

Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Vuodenajat johtuvat auringon aseman muuttuvasta kulmasta sen ohittaessa pituuspiirin vuoden 

aikana. Tämä on seuraus päiväntasaajan ja ekliptikan kaltevuudesta Ɛ = 23,44°. Pohjoisen kesän 

alussa 21. kesäkuuta maan akseli on kallellaan kohti aurinkoa ja se osuu Kravun kääntöpiiriin, ϕ = 

23,44° N, pystysuoraan keskipäivällä. Berliinissä aurinko saavuttaa korkeuden 90° - 52,5° + 23,44° = 

60,94° N, joka on tämän alueen suurin mahdollinen arvo. Energiatulva neliömetriä kohti Berliinissä 

on vain 13 % vähemmän kuin jos aurinko olisi pystysuorassa kaupungin yläpuolella. (sin 60,94° = 

0,87). Talvipäiväntasauksen aikaan, 22. joulukuuta, aurinko saavuttaa keskipäiväkorkeutensa joka on 

vain 90° - 52,5° - 23,44° = 14,06°, energiatulva on 76 % pienempi kuin jos aurinko olisi pystysuorassa 

kaupungin yläpuolella (sin 14,06° = 20,24). Vertaamalla talven ja kesän energiatulvaa Berliinissä 

keskipäivällä, talven tulva on vain noin 28 % kesän energiatulvasta (sin 14,06° / sin 60,94° = 0,28). 

Kevät- ja syyspäiväntasauksien aikaan energiatulva on noin 39 % pienempi Berliinissä kuin 

päiväntasaajalla (sin 37,5° = 0,61). Jos kaltevuutta ei olisi päiväntasaajan ja ekliptikan välillä, 

auringon energiatulva olisi sama kaikkialla koko vuoden, eikä vuodenaikoja olisi ollenkaan. 

Kevätpäiväntasauksen (noin 21. maaliskuuta) ja syyspäiväntasauksen (noin 23. syyskuuta) aikaan 

maa, kiertoradallaan auringon ympäri, ohittaa solmukohtien linjan, päiväntasaajan ja ekliptikan 

välinen leikkauspistelinja. Kesäpäivänseisauksen aikaan (noin 21. kesäkuuta) aurinko on 

pystysuunnassa Kravun kääntöpiirin yläpuolella, talvipäivänseisauksen aikaan (noin 22. joulukuuta) 

aurinko on pystysuunnassa Kauriin kääntöpiirin yläpuolella. Näissä ajankohdissa aurinko on 

pysähdyksissä matkalla pohjoiseen tai etelään, ja sitten takaisin. 
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Keplerin ensimmäisen lain mukaan, maa liikkuu elliptistä kiertorataa auringon ympäri, auringon 

ollessa yksi ellipsin polttopiste. Keskimääräinen etäisyys auringosta maapalloon on 149,6 miljoonaa 

kilometriä (1 AU = 1 astronominen yksikkö). Lyhyin etäisyys saavutetaan joka vuosi tammikuun 

alussa (noin 4. tammikuuta) etäisyydellä 147,1 miljoonaa km, pisin etäisyys on heinäkuunalussa 

(noin 5. heinäkuuta) kun etäisyys on 152,1 miljoonaa km. Näin ollen ellipsin eksentrisyys on e = 2,5 / 

149,6 = 0,01671. Energiatulva auringosta on noin 7 % korkeampi pohjoisen talven (4. tammikuuta) 

aikaan kuin kesällä, koska planaarinen suhde on (152.1 / 147.1)2 = 1.07. Kylmeneminen pohjoisen 

talven aikaan on siis hiukan vähempi mitä se olisi jos maalla olisi pyöreä kiertorata auringon ympäri, 

kylmeneminen etelän talven aikaan on hiukan korkeampi. 

Keplerin toisen lain mukaan, sädevektori maa-aurinko ohittaa yhtä suuret alueet samassa ajassa. 

Koska etäisyys maa-aurinko on pienempi talvella kuin kesällä, maan kiertoradan ja kulman nopeus 

auringon ympäri on korkeampi talvella kuin kesällä. Pohjoisella pallopuoliskolla talven vuosipuolisko 

(syyspäiväntasauksesta kevätpäiväntasaukseen) on siis 7 ½ päivää lyhempi kuin kesän vuosipuolisko 

(kevätpäiväntasauksesta syyspäiväntasaukseen). Eteläisellä pallonpuoliskolla vaikutus on juuri 

päinvastainen. 

Kulmanopeus 4. tammikuuta on noin 7 % korkeampi kuin 5. heinäkuuta, koska ((1 + e) / (1 – e))2 = 

1.07. Vuodenaikojen pituuteen pohjoisella pallonpuoliskolla pätee seuraava: kevät 92,75 

vuorokautta, kesä 93,66 vuorokautta, syksy 89,83 vuorokautta ja talvi 89,00 vuorokautta. 

Päiväntasauksien prekessiosta johtuen, nämä luvut muuttuvat vuosituhansien aikana. Tällä hetkellä 

pohjoisen talvi on lyhempi ja lievempi kuin etelän talvi. 

Kalenterimme perustuu trooppiseen vuoteen, joka ottaa huomioon vuodenaikojen syklisen 

luonteen: trooppisen vuoden on keskiarvo eri ajanjaksoista; kevätpäiväntasauksesta 

syyspäiväntasaukseen, yhdestä kesäpäivänseisauksesta toiseen jne. Tämä vuosi on 365,2422 päivää 

= 365 päivää 5 tuntia 49 minuuttia, ollen siten keskimäärin 27 sekuntia liian pitkä per vuosi. 

Trooppinen vuosi pitää erottaa sideerisestä vuodesta, joka on ajan määrä joka kuluu kunnes maa 

saavuttaa uudelleen saman pituusasteen suhteessa kiinteisiin tähtiin. Päiväntasauksien prekessiosta 

johtuen sideerinen vuosi on 20 min pidempi kuin trooppinen vuosi, sen arvo on 365,2564 

vuorokautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevät 

Talvi Kesä 

Syksy 

Vuodenajat ja maan akselin kaltevuus 
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7 Päivien ja öiden pituudet eri leveysasteilla 

(Opetusyksikön on tehnyt M. Deutschendorf) 

Telluriumin alkuasento päivien pituuden tutkimista varten 

on pohjoisessa kesässä. Kuukausi-indikaattori laitetaan 

osoittamaan 21. kesäkuuta. Pyöritämme kolme sinistä ja 

punaista muovailuvahaa 0,5 – 1 cm paksuiksi pötkylöiksi 

joiden pituus on noin 30 cm. Oppilaat laittavat 

muovailuvahan valo/varjo-rajalle kyseistä leveysastetta 

pitkin. Pitää olla huolellinen että koko 

muovailuvahapullistuma on leveysasteen päällä. 

Punainen pullistuma laitetaan auringon valaisemalle 

puolelle, päivä-puolelle. Sininen pullistuma laitetaan 

valaisemattomalle puolelle, yö-puolelle. Muovailuvaha 

leikataan sopivan pituiseksi. 

Sama tehdään jokaiselle vuosineljännekselle, eli punainen 

kuukausi-indikaattori laitetaan kohtiin 23. syyskuuta, 21. 

joulukuuta ja 21. maaliskuuta. 

Sitten muovailuvahat kiinnitetään liitutaululle. 

 

Taululla nähdään: 

Pohjoisen kesällä (21. kesäkuuta) 

 Päivä (punainen) Yö (sininen) Päivän/yön pituus 

Päiväntasaaja   Molemmat yhtä pitkiä (12 tuntia) 

Keski-Eurooppa   Pidempi/lyhempi 

Arktis (80°) 
* 

 24 tuntia/ei yötä 

 

Pohjoisen syksyllä (23. syyskuuta) 

 Päivä (punainen) Yö (sininen) Päivän/yön pituus 

Päiväntasaaja   Molemmat yhtä pitkiä (12 tuntia) 

Keski-Eurooppa   Molemmat yhtä pitkiä (12 tuntia) 

Arktis (80°)   Molemmat yhtä pitkiä (12 tuntia) 

 

 

* Muovailuvaha kiinnitetään liitutauluun ympyränä osoittaakseen missä aurinko paistaa koko vuorokauden 
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Pohjoisen talvi (21. joulukuuta) 

 Päivä (punainen) Yö (sininen) Päivän/yön pituus 

Päiväntasaaja   Molemmat yhtä pitkiä (12 tuntia) 

Keski-Eurooppa   Lyhempi/Pidempi 

Arktis (80°)   Ei päivää/24 tuntia 

 

Pohjoisen keväällä (21. maaliskuuta) 

 Päivä (punainen) Yö (sininen) Päivän/yön pituus 

Päiväntasaaja   Molemmat yhtä pitkiä (12 tuntia) 

Keski-Eurooppa   Molemmat yhtä pitkiä (12 tuntia) 

Arktis (80°)   Molemmat yhtä pitkiä (12 tuntia) 

 

Myöhemmin opettaja korvaa muovailuvahan värillisellä liidulla vedetyillä viivoilla. Oppilaat tekevät 

merkintöjä vihkoihin kun muovailuvahat kiinnitetään liitutaululle. 

Tulos: Päiväntasaajalla päivä ja yö ovat yhtä pitkiä koko vuoden (opetusosio 2.5). Keskipitkillä 

leveysasteilla päivän ja yön pituudet eroavat huomattavasti kesällä ja talvella. Navoilla ei ole 

ollenkaan muutosta päivän ja yön välillä.  

Päiväntasauksien aikaan syyskuussa ja maaliskuussa, meillä on 12 tuntia päivä ja 12 tuntia yö 

kaikkialla maailmassa. 

Sivulla 20 löydät kopioitavaksi tehtävälomakkeen ”päivien pituudet eri vuodenaikoina”. Voit tilata 

värillistä muovailuvahaa Cornelsen Experimentalta, tilausnumerolla 70200. 

Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Osiossa 2 olemme jo miettineet päivän ja yön pituutta liittyen vuodenaikoihin ja leveysasteisiin. 

Auringon halkaisija on noin 1,392 miljoonaa km. 149,6 miljoonan kilometrin päässä maasta, aurinko 

vaikuttaa meille kiekolta jonka kulmahalkaisija on 0,53° tai 32’ (keskiarvo). Näemme auringon jo kun 

sen keskiosa on vielä ¼ ° horisontin alla. Lisäksi, valo taittuu maan ilmakehässä noin ½ °, joka tekee 

että näemme auringon vielä vähän aikaisemmin. Huomaamme auringonsäteet jo kun auringon 

keskiosa on vielä ¾ ° horisontin alla. 

Ilman näitä kahta tosiseikkaa, päivä ja yö olisivat kevät- ja syyspäiväntasauksen aikaan täsmälleen 

yhtä pitkät: molemmat 12 tuntia. Päiväntasaus tarkoittaa että yö ja päivä ovat yhtä pitkiä. Ottaen 

molemmat seikat huomioon, päivä on Keski-Euroopassa 21. maaliskuuta tai 23. syyskuuta 24 

minuuttia pidempi kuin yö. Aika jolloin päivä ja yö todellakin ovat yhtä pitkiä, on noin 3 päivää ennen 

kevätpäiväntasausta ja 3 päivää syyspäiväntasauksen jälkeen. Päiväntasaajalla päivä ja yö ovat 12 

tuntia pitkiä koko vuoden, jos ei oteta huomioon valon taittumista ja auringon äärellinen halkaisija. 

Nämä mukaan laskien, päivä on koko vuoden päiväntasaajalla, noin 15 minuuttia pidempi kuin yö. 
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Kopioitava tehtävälomake: Päivän pituus eri vuodenaikoina 

 

 

Pohjoisen kesällä (21. kesäkuuta) 

 Päivä (punainen) Yö (sininen) Päivän/yön pituus 

Päiväntasaaja    

Keski-Eurooppa    

Arktis (80°)    

 

Pohjoisen syksyllä (23. syyskuuta) 

 Päivä (punainen) Yö (sininen) Päivän/yön pituus 

Päiväntasaaja    

Keski-Eurooppa    

Arktis (80°)    

 

Pohjoisen talvi (21. joulukuuta) 

 Päivä (punainen) Yö (sininen) Päivän/yön pituus 

Päiväntasaaja    

Keski-Eurooppa    

Arktis (80°)    

 

Pohjoisen keväällä (21. maaliskuuta) 

    

Päiväntasaaja    

Keski-Eurooppa    

Arktis (80°)    
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8 Kellonaika 

Laitamme telluiriumin asentoon pohjoisen kevät (21 maaliskuuta) 

1. Keskileveysasteet 

Käännämme maapallon siten, että Eurooppa osoittaa aurinkoon. Valitsemme 15. pituuspiirin sitä 

varten ja laitamme varjohahmon horisonttilevyllä Berliiniin. Nyt käännämme maan lännen 

valo/varjo-rajalle, eli kokonaan vasemmalle. 

Huolehdimme että horisonttilevyn pohjoismerkki osoittaa pohjoisnapaa. 

Varjo, joka on aluksi hyvin pitkä, putoaa täsmälleen länteen tähän vuodenaikaan. Käännämme 

maata vastapäivään aurinkoon. Varjo liikkuu vähitellen pohjoiseen päin, lyhentyen koko ajan 

keskipäivään asti, jolloin hahmon pään varjo näkyy vielä horisonttilevyllä. 

Eli tähän vuodenaikaan, varjo on vähän pidempi kuin hahmo, ollaksemme 

tarkkoja, se on vähän yli 1:1. 

Puolenpäivän aikaan varjo laskee pohjoiseen, suuntana pohjoisnapa, koska 

aurinko paistaa etelästä. Jos jatkamme kääntämistä iltapäivää kohti, varjo 

siirtyy vähitellen koilliseen ja edelleen itään, samalla kasvaen pidemmäksi 

ja pidemmäksi.  

Jos halutaan olla tarkkoja, voidaan laskea tunnit Berliinin ja meridiaanin 

välillä keskipäivästä iltapäivään. Kun tämä tehdään, kääntämättä 

maapalloa, varjohahmo laitetaan siihen kohtaan päiväntasaajaa jossa sillä 

ei ole varjoa. Tässä kohtaa pituuspiirillä on keskipäivä. Laskemalla 

pituuspiirit (joka 15. aste, opetusyksikkö 3.3) Berliiniin asti, saadaan tietää 

tuntimäärä joka lisätään keskipäivään jolloin saadaan tietää iltapäivän aika.      

2. Tropiikki  

Toistetaan sama Kravun kääntöpiirillä. Huomataan että varjon pituus on vain puolet hahmon 

pituudesta, merkki siitä että aurinko on tässä selvästi korkeammalla taivaalla. 

3. Päiväntasaaja 

Laitetaan horisonttilevy läntisen valo/varjo-rajalle., eli kokonaan vasemmalle päiväntasaajalla.  

Huolehdimme että horisonttilevyn pohjoismerkki osoittaa pohjoisnapaa. 

Nyt käännetään varjohahmoa maapallolla aurinkoon. Varjo osoittaa länteen, eli aurinko paistaa 

idästä. Huomataan että varjo lyhenee enemmän ja enemmän, mutta pitää saman suunnan länteen 

koko ajan, kunnes se häviää kokonaan keskipäivällä. Aurinko on nyt pystysuorassa päiväntasaajan 

yläpuolella (lakipisteessä). Kun maapalloa käännetään edelleen, varjo muodostuu itään päin. Varjo 

kasvaa ja kasvaa, osoittaen silti itään. 

Huomataan että aurinko vaikuttaa liikkuvan suoraan taivaan yli. Se nousee aamulla idästä, kiipeää 

pystysuoraan taivaalle, jatkaa matkaansa iltapäivällä ja laskee lännessä pitkällä varjolla. Aamulla sen 

kulma pohjoiseen suuntaan (sivusuunnasta) on 90°, kasvaen keskipäivällä 270°. Ero on 180°. Polku 

pysyy suorana. Voidaan toistaa sama kaikille vuodenajoille. Tulos eroaa varjon pituudessa ja 

suunnassa. Telluriumi voidaan säätää esimerkiksi etelän kesään (21. joulukuuta) ja horisonttilevy 

laitetaan Kapkaupunkiin, Etelä-Afrikkaan. Huomataan että aurinko tekee pienen kaaren pohjoiseen. 

Lyhyt varjo keskipäivällä osoittaa etelään (vertaa opetusosio 3.2). 
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Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Annamme tässä muutamia kommentteja liittyen auringon ja 

tähtien näennäisiin kiertoratoihin taivaankannessa. Maapallon 

pyörimisen ansiosta tähdet vaikuttavat liikkuvan päivittäin 

idästä länteen. Vain pohjoisen ja eteläisen taivaalliset navat 

pysyvät paikoillaan. Mietitäänpä tarkkailijaa pohjoisella 

leveydellä ϕ = 50° N (esim. Keski-Euroopassa). Kulma pohjoisen 

taivaallisen navan ja horisontin pohjoissuuntauksen kanssa, 

napakorkeus, on sama kuin maantieteellinen leveys ϕ. Kaikki 

tähdet joilla on kulmaetäisyys alle ϕ, alkaen taivaannavasta, 

näyttävät liikkuvan pienissä ympyröissä navan ympäri joka 

pysyy tarkkailijan horisontin yläpuolella koko päivän. Tähdet 

joilla on kulmaetäisyys yli ϕ (mutta vähemmän kuin 180° - ϕ), 

näyttävät liikkuvan ympyräkaaria jotka nousevat idästä, ovat 

korkeimmillaan etelässä ja laskeutuvat läntiseen horisonttiin. 

Kaikki tähtien näennäiset kiertoradat tapahtuvat tasolla joka 

muodostaa kulman 90° - ϕ horisontin kanssa. Päiväntasaajalla (ϕ 

= 0°) kiertoradan taso on kohtisuoraan horisonttiin, 

pohjoisnavalla (ϕ = 90°) samansuuntainen horisontin kanssa – tähdet jotka näkyvät Pohjoisnavalla 

pysyvät horisontin yllä koko päivän. 

Johtuen valtavasta etäisyydestä maan ja pysyvien tähtien välillä, maan akselin kallistus suhteessa 

pysyvien tähtien horisonttiin, ei muutu (tai sitä ei ainakaan huomaa) vuodenajoista johtuen. Tämä ei 

kuitenkaan päde aurinkoon – meidän tähteemme – jonka maa kiertää kerran vuodessa. Tämän 

johdosta, auringon päivittäisen näennäisen kiertoradan taso siirtyy koillisesta luoteeseen kesän 

alussa ja kaakosta lounaaseen talven alussa. Auringon kaari on talvella tietysti paljon pienempi kuin 

kesällä, päivänvalon aika on vastaavasti lyhempi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näennäinen auringon kiertorata katsojalle joka 

on leveysasteella 50°. 66,5°, 90°, 23,5°. 

Näennäinen tähtien 

kiertorata tarkkailijalle 

joka on leveysasteella 50°, 

66,5°, 90°, 23,5°. 

 

 

 

Tämän sivun kuvat ovat 

otettu J. Herrmann: dtv-

Atlas Astronomie; 

muutettu 
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9 Kuun vaiheet 

Tätä osiota varten Fresnel-linssi laitetaan asentoon 2 – kuu. 

1. Kuu kääntää aina saman puolen maata kohti 

Lukuun ottamatta pieniä värähtelyjä reunoilla, kuu kääntää aina saman puolen meille. Sen voi nähdä 

hyvin telluiriumilla. Teknisistä syistä kuu ei kulje maan ympäri oikealla kaltevuudella. Tämä voidaan 

kuitenkin simuloida vetämällä teleskooppivartta ulospäin tai työntämällä sitä sisäänpäin. 

Käännämme kuun vastakkaiselle puolelle aurinkoon nähden ja vedämme teleskooppivartta ulos 

kunnes aurinko paistaa kuuhun kokonaan. Huopakynällä piirretään rasti kuun valaistulle puolelle. 

Työnnämme teleskooppivartta sisään ja kierrämme kuun hitaasti maan ympäri vastapäivään. 

Näemme että rasti on kokoajan maata kohti, oli tämä puoli valaistu tai ei. 

Tulos: Kuu näyttää meille aina samaa puolta. 

Vinkki: Vasta vuonna 1959 saimme ensimmäiset kuvat kuun toiselta puolelta. Venäläiset ottivat 

kuvat, jonka takia kuun toisella puolella on paikkoja nimeltään esim. ”Lomonossow-vuoret” ja 

”Moskovanmeri”.  

2. Kuun vaiheet 

Oppilaat kuvaavat miten näemme kuun maasta. Tätä varten varjohahmo 

laitetaan maapallolle niin että se on vastapäätä kuuhun. 

a) Aloitamme tilanteesta uusikuu. Kuu on maan ja auringon välillä. 

Emme näe kuuta koska se kääntää meille varjopuolensa. 

b) Noin viikkoa myöhemmin meillä on puolikuu. Teemme 

neljäsosakäännöksen kuun varrella (vastapäivään). Maasta 

katsottuna, vain puolet kuusta on valaistu. Meillä on puolikuu. 

c) Sitten on täysikuu. Tätä varten teleskooppivartta pitää vetää ulos, 

muuten on kuunpimennys. Maasta kuu näkyy kokonaan. 

d) Viikkoa myöhemmin kuu on hiipumassa. Valaistu puoli on pienen ”a”:n 

muotoinen.  

 

 

 

 

 

Hiipuva kuu. 

Kuun vaiheet (otettu J. und S. Mitton, Astronomie, 

Christian Verlag; muutettu) 

Kuu 

Kasvava kuu Siemenkuu Täysikuu Puolikuu Vähenevä kuu Uusikuu 

Maa 

Puolikuu Sirppikuu Uusikuu 
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Aiemmin kuu oli tärkeä kuukausi-indikaattori, koska se oli helposti kaikkien ihmisten nähtävissä. 

Täysikuu toimi iltavalaistuksena ja sen takia monet juhlat järjestettiin täysikuun aikaan. Monessa 

uskonnossa on edelleen pyhäpäiviä jotka seuraavat kuun vaiheita, ennen kaikkia islamin uskossa. 

Näin Ramadan, eli paastokuukausi, siirtyy vuoden aikana, koska se ei ole sovitettu 

aurinkokalenteriin. 

Myös naapuriplaneettamme, meidän näkökulmastamme katsottuna, ovat vaihtelevina aikoina 

kokonaan auringon valaisemia ja siten niiden kirkkaus vaihtelee. 

Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Kuun kiertorata johtuu pääosin auringon, maan ja kuun gravitaatiosta. Kuun halkaisija on 3476 km, 

hieman enemmän kuin neljäsosa maapallon läpimitasta joka on 12 742 km. Kuun massa on vain 1/81 

maan massasta. Suhteessa maahan, kuu liikkuu karkeasti elliptisissä kiertoradoilla painopisteiden 

ympäri jotka ovat vielä maan sisällä, noin 4500 km etäisyydellä maan keskipisteestä. Päällekkäin 

tämän liikkeen kanssa, on selvästi maan ja kuun painovoiman keskipisteet auringon ympärillä. Kuun 

kiertorata on kallellaan 5,15°ekliptikaa vastaan. Näin kuun kiertorata on kallistunut päivätasaajaa 

vastaan 18,3° (=23,45° - 5,15°) ja 28,6° (= 23,45° + 5,15°) välillä, vaihdellen ajan mittaan. Kuun 

kiertoradan epäkeskisyys maan ympäri on suurempi kuin maan kiertoradan epäkeskisyys auringon 

ympäri: kun taas etäisyys maa-aurinko vaihtelee korkeintaan 3,3% vuoden aikana, ja kuu-maa-

etäisyys vaihtelee peräti 14%, 356 400 km ja 406 700 km välillä, jossa keskiarvo on 384 400 km. 

Koska kuu ei säteile valoa, vaan ainoastaan heijastaa auringonvaloa, se on meille näkymätön kun se 

on uusikuun asennossa maan ja auringon välillä. Täysikuun aikaan, maasta katsottuna, vastapäätä 

uusikuun asentoa, aurinko valaisee kuun kokonaan: yleisesti kuu on olennaisesti pohjoiseen tai 

etelään ekliptikasta (kaltevuus kiertoradalla 5,15°). Jos kuu on hyvin lähellä ekliptikaa täyden kuun 

asennossa, se voi ohittaa maan varjokartion ja tuloksena on kuunpimennys. Puolikuun asennossa, 

uuden ja täyden kuun puolivälissä, heijastuneen valon intensiteetti on vain 1/9 täyteen kuuhun 

verrattuna; kontrasti on kuitenkin, erityisesti lähellä kuun vannetta, paljon suurempi kuin täysikuun 

aikaan. 

Talvella aurinko Keski-Euroopassa (esim. Berliinissä ϕ = 52,5° N) nousee vain noin 14° horisontin yli. 

Talvella täysikuun aikaan, maapallon akseli on kallellaan kohti kuuta, sen ollessa vastakkaisella 

puolella auringosta. Näin kuu on erittäin korkealla horisontin yläpuolella, jopa 61° ± 5 (61° = 90° - 

52,5° + 23,5°). Kesällä, täysikuu nousee vain hiukan horisontin yli (14° ± 5°). 
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Lunaarinen kuukausi on aika kahden täysikuun välillä. Tämä ”täysikuu-kuukausi” on 29,5306 päivää 

= 29 d 12 h 44 min pitkä. Se on keskimääräinen arvo; tietyssä tapauksessa väli kahden täysikuun 

välillä voi olla jopa 7 tuntia pidempi tai lyhempi. Sideerinen kuukausi kestää 27,3216 päivää = 27 d 7 

h 43 min. Se on siis yli kaksi päivää lyhempi kuin lunaarinen kuukausi: 27,3 päivän jälkeen kuu 

kiertoradallaan saavuttaa taas saman pituusasteen suhteessa kiinteisiin tähtiin, mutta auringon 

leveysaste suhteessa maahan on muuttunut noin 27° johtuen maan kiertoradasta auringon ympäri. 

Päästäkseen seuraavaan täysikuun asentoon, kuun täytyy ohittaa toisen kulmakaaren. 

Kuun kierto akselinsa ympäri on ajaltaan yhtä pitkä kuin kuun kierto maan ympäri. Tämä ”tarkka” 

kierto tarkoittaa sitä, että näemme maasta aina kuun saman puolen. Emme voi nähdä kuun toista 

puolta. Jotkut alueet lähellä kuun etu- ja takapuolen rajaa, voidaan nähdä tiettyinä aikoina johtuen 

libraatiosta. Kaikkiaan 59 % kuun pinnasta voidaan nähdä maalta, ainakin tiettyinä aikoina. Libraatio 

koostuu kahdesta eri ilmiöstä: pituusasteen libraatio saadaan kuun kierrosta suhteessa maahan jopa 

± 8°, koska kuu pyörii tasaisesti sen akselin ympäri, mutta ei tasaisesti maapallon ympäri 

(jälkimmäinen riippuen etäisyydestä maahan). Leveysasteen libraatio on seuraus kuun 

päiväntasaajan kaltevuudesta, noin 6 2/3°, kuun kiertorataa vastaan. Siksi kuun pohjoisnapa, ja 

joskus kuun etelänapa, ovat kallellaan kohti maata. 

 

 

 

 

 

Sideerinen kuukausi (AX) ja lunaarinen kuukausi (AB) 

 

 

 

 

 

Aurinko 

Maa 

Kuu 
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10 Pimennykset 

Tätä opetusyksikköä varten Fresnel-linssi laitetaan asentoon 2, ”kuu”. 

1. Kuunpimennys 

Kun aurinko, maa ja kuu, tässä järjestyksessä, ovat täsmälleen yhdessä rivissä, maan varjo peittää 

kuun. Täysikuun sijaan meillä on kuunpimennys.  

Vinkki: Kuun teleskooppivarsi pysyy paikoillaan. Telluriumin lyhyt etäisyys maasta kuuhun, aiheuttaa 

täysikuun sijaan, kuunpimennyksen joka kuukausi. Todellisuudessa etäisyys on paljon pidempi (tässä 

sen pitäisi olla noin 4,5 m) ja johtuen siitä että kuu kuvaa kaltevaa polkua maan ympäri, luonnossa 

kuunpimennyksiä tapahtuu vain hyvin harvoin.  

2. Auringonpimennys 

Laitamme kuun tarkasti maan ja auringon väliin. Sen varjo osuu maahan ja pimentää osan siitä. 

Meillä on auringonpimennys koska varjoalueella emme voi nähdä aurinkoa. 

Laitamme horisonttilevyn varjohahmolla maan ja kuun väliin. Hahmo, ja sen ympäristö, ovat 

pimennossa Usean minuutin ajan, kirkkaassa päivänvalossa, on tilanne joka vastaa yötä. (Käännä 

maapalloa). Ennen tämä epätavallinen ilmiö pidettiin enteenä siitä, että jotain suurta, useimmiten 

negatiivista, tulisi tapahtumaan. Tämäkin pimennys, tapahtuu hyvin harvoin luonnossa. 

 

 

 

 

 

 

 

Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Täydellisen auringonpimennyksen aikaan, kuu peittää auringon kokonaan tarkkailijoille kapealla 

pitkällä alueella maan päällä ja auringon korona tulee näkyviin. Kuunpimennyksen aikaan kuu joutuu 

maan varjokartion taakse. Molemmat pimennykset ovat mahdollisia koska sekä aurinko että kuu 

vaikuttavat, maasta katsottuna, saman kokosilta kiekoilta, joilla on melkein sama kulmahalkaisija θ = 

½°. Auringon halkaisija on 400 kertaa kuuta suurempi; sattumalta sen etäisyys maasta on myös noin 

400 kertaa pidempi kuin kuun. Auringon säde on R = 696 000 km, kuun säde on r = 1738 km. 

Auringon keskimääräinen etäisyys on 149,6 miljoonaa kilometriä, kuun keskimääräinen etäisyys on 

384 400 km. 

Koska maan ja auringon välinen etäisyys vaihtelee 3,3 % vuoden aikana, ja maan ja kuun välinen 

etäisyys vaihtelee jopa 14 %, näennäinen auringon θS ja kuun θM kulmahalkaisija vaihtelevat maasta 

katsottuna 0,524° ≤ θS ≤ 0,542° ja 0,497° ≤ θM ≤ 0,567°, keskiarvoilla θS = 0, 533° ja θM = 0,527°. 

Keskimäärin kuu näyttää tarkkailijalle hiukan pienemmältä kuin aurinko. Pimennykset ovat 

mahdollisia, vain jos aurinko, kuu ja maa ovat yhdessä linjassa: auringonpimennys, jos kuu siirtyy 

maan ja auringon välille, kuunpimennys, jos maa siirtyy auringon ja kuun välille. 
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Umbra ja penumbra: totaaliset, rengasmaiset ja osittaiset auringonpimennykset 

  

 

Totaalinen auringonpimennys: 

Kuu on suhteellisen lähellä maata, umbra kohtaa 

maan kokonaan 

 

 

 

 

Rengasmainen auringonpimennys: 

Kuu on suhteellisen kaukana maasta 

 

 

 

 

Osittainen auringonpimennys: 

Kuu on suhteellisen korkealla, umbra ei kohtaa 

maata.  

 

 

Auringonpimennykset tapahtuvat siten vain uudenkuun vaiheessa, kuunpimennykset täysikuun 

aikaan. Koska kuun rata on kallellaan 5,15° ekliptikaa vastaan, kuu on yleensä kaukana pohjoisessa 

tai etelässä uudenkuun ja täydenkuun aikaan, eikä pimennystä siten tapahdu. Vain jos kuu sattuu 

olemaan lähellä solmukohtien linjaa (kuun kiertoradan ja ekliptikan leikkauslinja), se on tarpeeksi 

lähellä ekliptikaa aiheuttaakseen pimennyksen.  

Jos kuu sijoittuu auringon ja maan välille ja kuun kulma θM on suurempi kuin auringon kulma θS, 

voidaan todeta täydellinen auringonpimennys kapealla maan vyöhykkeellä. Samassa 

kokoonpanossa mutta niin että θM on pienempi kuin θS, rengasmainen auringonpimennys on tulos. 

Kuu ei peitä koko aurinkoa, vaan jättää kapean renkaan auringosta näkyviin kuun ympärille (jälleen 

kapealla maan vyöhykkeellä). Rengasmaiset auringonpimennykset ovat hieman tavallisempia kuin 

totaaliset auringonpimennykset. 

Osittaisen auringonpimennyksen aikana, kuu peittää auringon vain osittain maalta katsottuna – 

tarkkailija, kuu ja aurinko eivät ole kokonaan samassa linjassa, mutta melkein. Solmukohtien linja ei 

ole kiinteä avaruudessa vaan se liikkuu hitaasti myötäpäivään kiinteää tähtihorisonttia vastaan – 

kerran 18,6 vuodessa. Näin maa kiertoradallaan auringon ympäri, kulkee solmukohtien linjan ohi, 

kaksi kertaa vuodessa (tarkemmin kahdesti 346,6 päivässä): tämän periodin aikana pimennys voi 

esiintyä. Joka vuosi, tulee ainakin kaksi osittaista tai keski- (täydellistä tai rengasmaista) 

auringonpimennystä ja korkeintaan viisi tällaista pimennosta: korkeintaan kaksi kulkiessaan ohi 

Aurinko 

Aurinko 

Aurinko 

Maa 

Kuu 

Kuu 

Kuu 

Maa 

Maa 
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”vaaravyöhykkeen”, lähellä solmukohtien linjaa ja yksi lisää jäljellä olevan, 18,6 päivän, ajan (356,2 – 

346,6) vuodesta. Kuunpimennyksien määrä vuodessa – osittaiset tai totaaliset- on 0 ja 3 välillä.  

Kuun varjokartion kärki on etäisyydellä s kuusta, joka on 367 300 km ≤ s ≤ 379 800 km. Jos kuu 

uudenkuun aikana on tarpeeksi lähellä solmukohtien linjaa ja etäisyys d < s maasta, seurauksena on 

täydellinen auringonpimennys. Umbran (kuun varjokartio) halkaisija on ρ, joka määritellään kaavalla  

ρ = 2r −
2d(R − r)

(𝐷 − 𝑑)
 

d = kuun etäisyys, D = auringon etäisyys 

Tämä arvo on 0 ja 260 km välillä (edellyttäen että d < s): umbra kohtaa maan ja pimennys on totaali. 

Jos d > s, ρ < 0 ja umbran takaosan halkaisija ǀρǀ, 0 < ǀρǀ < 320 km voidaan nähdä rengasmainen 

pimennys. Totaalinen auringonpimennys voi päiväntasaajalla kestää jopa 7 ½ min, Keski-Euroopassa 

(ϕ ≈ 50° N) vain noin 5 ¾ min. Eron syy on maapallon suurempi pyörimisnopeus päiväntasaajalla, 

joka pienentää umbran suhteellista nopeutta maapallon yli. Tyypillisesti, täydelliset pimennykset 

kestävät Keski-Euroopassa, vain noin 2-3 minuuttia. 

Koska maa on paljon suurempi kuin kuu, maan varjokartio on paljon pidempi kuin kuun varjokartio, 

eli noin 1,4 miljoonaa km. Sen tyypillisellä etäisyydellä maasta (384 000 km), kuu mahtuu helposti 

maan varjokartioon (täysikuun aikaan lähellä solmukohtien linjaa). Tuloksena oleva kuunpimennys 

voi kestää jopa 1 ¾ h. Täydellinen kuunpimennys voidaan nähdä koko maanpallon yöpuolelta, kun 

taas rengasmaiset auringonpimennykset näkyvät vain kapealla maapallon alueella (tyypillisesti 100-

150 km leveä ja 12 000 km pitkä). 

Seuraava täydellinen auringonpimennys Keski-Euroopassa on 3. syyskuuta 2081 (Ranska, Etelä-

Saksa, Sveitsi, Itävalta), ja sitten 7. lokakuuta 2135 (Pohjois-Saksa). 

Varjokartio ja kuunpimennykset 
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11 Vuorovedet 

Kun aurinko, kuu ja maa ovat samassa linjassa, vuorovesienergia lisääntyy, jolloin merien päivittäiset 

vuorovedet ovat erityisen korkeat. Kutsumme tätä tulvavuoksi. Koska tällainen taivaankappaleiden 

rivi syntyy sekä täysikuun että uudenkuun aikaan, meillä on noin kahden viikon välein tulvavuoksi 

(katso kuva). Voimme havainnollistaa tämän ilmiön seuraavasti: 

1. Laitamme kuun täyden kuun asentoon, eli linjaan maan ja auringon kanssa. 

2. Vesiliukoisella huopakynällä piirrämme viivan navalta navalle, nollameridiaania pitkin, 

Lontoon lähellä olevan Greenwichin läpi, jatkaen vastakkaisella puolella (180. pituuspiiri), 

muodostaen kokonaisen ympyrän. Teemme saman 90. itäiselle ja läntiselle pituuspiirille, 

jakaen maapallon neljään yhtä suureen kokoiseen osaan.  

3. Käännämme nollameridiaanin aurinkoa kohti. 

4. Laitamme maapallon ympäri, hieman leveämmän nauhan tai narun, joka on noin 5 cm 

pidempi kuin maapallo. Kaksi oppilasta kiristävät nauhan aurinkoa kohti tai siitä poispäin. 

Meillä on nyt tulvavuoksi nollameridiaanilla ja 180. pituuspiirillä. 

Kolmas oppilas kääntää nyt maan nauhan (tai narun) alla. Neljännesosakierroksen, eli 6 tunnin 

jälkeen, tulvavuoksi on Amerikassa ja Aasiassa. Toisen neljännesosakierroksen jälkeen, eli kahden 6 

tunnin = 12 tunnin jälkeen, meillä on tulvavuoksi uudelleen lähtöviivaa pitkin.  

Joten 24 tunnissa maa kääntyy noin kaksi kertaa korkean veden ”vuorien” ja matalan veden 

”laaksojen” ali. Siksi valtamerillä on kahdesti päivässä korkein vesikorkeus (päivittäinen nousuvesi) ja 

matalin vesikorkeus (päivittäinen laskuvesi). 

Vinkki: Syyt tähän ovat yksityiskohtaisesti hyvin paljon monimutkaisempia, eli ei ole ainoastaan kyse 

gravitaatiosta ja vetovoimasta, mutta myös keskipakovoimasta. Tässä prosessissa maa ja kuu 

muodostavat gravitaatiojärjestelmän jonka yhteinen painopiste, johtuen maan massasta, on maan 

pinnan alapuolella. Koska kuu liikkuu vähän joka päivä, kaksi vuorovettä eivät kestä tasan 12 tuntia, 

vaan noin tunnin pidempään. 

Viikon kuluttua tulvavuoksesta, maa, aurinko ja kuu ovat oikeassa kulmassa toisiinsa nähden. Meillä 

on puolikuu. Vuoroveden aiheuttavat voimat heikentyvät. Nyt kaikkialla maailmassa on vajaavuoksi. 

Tällöin veden korkein pinta on matalampi ja veden matalin korkeus on vähän korkeampi, eli ero 

korkean ja matalan veden välillä on pienempi.  

Vinkki: Kuun voimat ovat vahvemmat kuin auringon voimat. 

Erot tulvavuoksen ja vajaavuoksen välillä voi olla joitakin desimetrejä Saksan Pohjanmeren 

rannikolla. Yhteensattuma vahvan myrskyn kanssa johtaa erityisen korkeaan vedenpintaan 

rannikolla. Tällaiset tulvavuokset ovat erityisen pelättyjä. 
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Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Laskuvesi ja nousuvesi jotka johtuvat auringon, maan 

ja kuun painovoimasta. Kuu – maa-gravitaation 

vaikutus valtameriin on voimakkaampi kuin aurinko-

maa-gravitaation vaikutus, koska kuu on paljon 

lähempänä maata kuin aurinko. Kuu ei vedä 

pelkästään merivettä puoleensa, vaan myös 

mantereita, mutta paljon pienemmällä amplitudilla. 

Kuun olennainen jaksotus hallitsee vuorovesien 

frekvenssiä: aika kahden pituuspiirin ohituksen välillä 

on 24 h ja 50 min: maa kääntyy akselinsa ympäri 

kerran 24 tunnissa, mutta kuu liikkuu tässä ajassa noin 

13°kiertoradallaan maan ympäri; joten maan täytyy 

kääntyä vielä 50 min seuraavaan kuun 

pituuspiiriylitykseen. Koska kuun nopeus 

kiertoradallaan vaihtelee huomattavasti (kiertoradan 

eksentrisyyden keskiarvo on 0,0549), 24 h ja 50 min 

on pelkästään keskiarvo ”kuun vuorokauden” 

pituudesta. Näin ollen aika 12 h ja 25 min on vain 

keskiarvo vuoroveden ajoille kuun vuorokautena.  

Vuoroveden ajat nousu- ja laskuvedelle riippuvat luonnollisesti myös vahvasti rannikon maasto-

olosuhteista. Lähellä Saksan Pohjoismeren rannikkoa vuoroveden vaihteluväli on noin 3 m 

tulvavuoksena ja vähän alle 2 m vajaavuoksena (keskiarvot). Vesimassojen aiheuttama kitka 

osuessaan rannikkoon, johtaa rotaatioenergian ja impulssimomentin menetykseen: maan 

pyörimisnopeus hidastuu hyvin hitaasti miljoonien vuosien aikana, ja aurinkopäivä pitenee noin 1,7 

ms vuosisadassa (vuoroveden vaikutuksesta, sen pitäisi jopa kasvaa 2,3 ms vuosisadassa, tämä 

kompensoituu osittain syistä joita edelleen tutkitaan, esim. maan massojen kohoamisesta johtuen 

viimeisestä jääkaudesta).  

Koska vuorokautemme määriteltiin 1800-luvulla, tällä hetkellä keskimäärin joka 600 päivä ≈ 1,6 vuosi 

(1000 / 1,7), ylimääräinen sekunti pitää lisätä: kello pysäytetään sekunniksi joko 30. kesäkuuta tai 31. 

joulukuuta jälkeen. 

Koska aurinko-maa-kuun impulssimomentti on vakio ja koska tämä koskee myös osajärjestelmiä 

aurinko-maata ja maa-kuuta, maapallon pyörimisen laskeva impulssimomentti, kompensoidaan 

lisäämällä impulssimomenttia kuun kiertoradalla maan ympäri. Tämä merkitsee sitä, että kuu 

vetäytyy maasta hyvin hitaasti; keskimäärin maa-kuu-etäisyys kasvaa 3,7 m vuosisadassa.    

 

 

 

 

 

 

 

Kuu, aurinko ja vuorovesialueiden vaikutukset  

(otettu kirjasta J. und S. Mitton: Astronomie, Christian 

Verlag; muutettu) 
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12 Maan ympäryksen mittaaminen 

Maan kokoa ei voida määrittää suoralla mittauksella, 

joten mittausjärjestelmät ovat tarpeen. Kreikkalainen 

tähtitieteilijä Eratosthenes mittasi maapallon läpimitan 

250 eKr. yksinkertaisen geometrisen lain avulla. Hän 

tiesi, että keskipäivällä kesäpäivänseisauksen aikaan, 

aurinko on lakipisteessä kaupungin Assuanin (A) 

yläpuolella (ei ollenkaan varjoa), koska siellä oli 

suihkulähde lähellä Syeneä (tänään Assuan), johon 

aurinko osui kerran vuodessa. Samana päivänä, samaan 

aikaan, aurinko teki Alexandriassa (B) varjon, joka 

indikoi että auringon asema poikkesi 7° lakipisteestä. 

Eratosthenes päätteli, että valonsäteet jotka tulevat 

kaukaisesta valonlähteestä, osuvat maahan rinnakkain, 

ja koska hän tiesi että etäisyys kaupunkien välillä oli noin 

800 km (hän mittasi 5000 stadionia), hän pystyi 

laskemaan koko maan koon seuraavasti: 7° on noin 

1/50’ koko maan ympäryksestä (360 astetta). Maan 

ympärys täytyy siten olla 50 x 800 km (likimääräinen 

etäisyys Assuanin ja Alexandrian välillä) = 40 000 km. 

 

Laitamme telluriumin asentoon 21. kesäkuuta 

(pohjoisen kesä) ja varjohahmon Assuaniin. Käännämme 

maata edestakaisin kunnes hahmo on ilman varjoa. Nyt 

aurinko on suoraan Assuanin yllä, ja siellä on keskipäivä. 

Siirrämme hahmon Alexandriaan. Se saa pienen varjon 

pohjoiseen päin.  

Mittaamme, millimetripaperin avulla, etäisyyden Assuanista Alexandriaan. Etäisyys on 9-10 mm. 

Maapallon mittakaavan 1:85 miljoonaa mukaan, tämä on 800 km.  

Varjohahmo on 29 mm pitkä ja pidämme sitä ympyrän säteenä joka on 182 mm. Yksi aste vastaa 

182:360, eli noin 0,5 mm. 

Laitamme millimetripaperin hahmon jalkaan ja mittaamme varjon pituuden joka on 3-4 mm. 3,5 mm 

saamme kulman 7°. Tämä on sama kulma jolla Erastosthenes laski.  

Vinkki: Ranskalaiset määrittivät mitan ”metri” keinotekoisena mittayksikkönä. He totesivat, että 

neljännes maan ympärysmitasta, eli etäisyys päiväntasaajalta napaan, on sama kuin 10 000 km. He 

jakoivat 1 km tuhanteen osaan ja saivat siten metrin, 10 miljoonantena osana maan neljänneksestä.   
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Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Jo antiikin aikaan tiedettiin, että maa on muodoltaan palo. Todisteita tästä olivat ensinnäkin maan 

pyöreä varjo kuussa kuunpimennyksen aikaan, ja toiseksi, että rantaa lähestyessä laivalla, mereltä 

päin, pystyi näkemään vain korkeammat kohdat rannikosta.  

Erastosthenes oli yksi monipuolisimmista antiikin ajan tutkijoista; hän asui Alexandriassa 

kolmannella vuosisadalla eKr. Erastosthenes tiesi, että kesäpäivänseisauksen aikaan aurinko seisoi 

keskipäivällä pystysuunnassa Syenen (Assuanin) yläpuolella. Assuan on Kravun kääntöpiirin vieressä, 

Alexandrialla aika lailla sama leveysaste kuin Assaunilla, mutta sijaitsee pohjoisempana. Näin aurinko 

kulkee pituuspiirin ohi suunnilleen samaan aikaan. Erastosthenes mittasi sauvan varjon ja pystyi näin 

määrittelemään, että auringon suunta muodosti, keskipäivän aikaan, kulman taivaan lakipistettä 

kohtaan joka on 7,2°, kesäpäivänseisauksena Alexandriassa. Alexandrian ja Syenen välinen etäisyys 

oli siis 1/50 (= 360°/ 7,2°) maan ympärysmitasta. Kaupunkien välinen etäisyys oli 5000 stadionia, 

jolloin maan ympärysmitta oli 250 000 stadionia. Stadionin tarkkaa mittaa metreissä, ei tiedetä kovin 

tarkasti, luultavasti 250 000 stadionia on 37 000 ja 37 500 km välillä. Erastosthenesin maan 

ympärysmitta oli siten ehkä vähän liian lyhyt, johtuen epätarkasta etäisyydestä Alexandrian ja 

Syenen välillä. Lisäksi Syenen leveysaste (24,1° N) ei ole täsmälleen yhtäpitävä ekliptikan 

kaltevuuteen siihen ajankohtaan (23,8° N). 
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13 Geostationaarinen satelliitti 

Valmistelut: 

Punainen kuukausi-indikaattori laitetaan joulukuuhun ja kuu toukokuuhun, niin ettei se häiritse. 

Fresnel-linssi otetaan pois. Sauva, jonka päässä on pallo, kiinnitetään horisonttilevyn hahmoon ja 

horisonttilevy sauvalla päiväntasaajalle Euroopan eteläpuolelle. 

Kuvittelemme että pallo sauvan päässä on satelliitti. Etäisyydellä joka on täsmälleen 42,2 cm maasta, 

se on verrattuna oikeaan satelliittiin, kaukana todellisista mittasuhteista. Maapallon halkaisijan 

ollessa 15 cm, ja ympärysmitta 47,1 cm, satelliitin etäisyys maan pinnalta on huikan pienempi kuin 

maapallon ympärysmitta. 

Oikeat koot ovat: 

Maan ympärysmitta: 40 000 km 

Satelliitin etäisyys maan pinnasta: 36 000 km 

Miten etäisyys 36 000 syntyy? Sekä maan vetovoima että keskipakoisvoima vaikuttavat satelliittiin. 

Maan vetovoima haluaisi vetää satelliitin alas maahan, keskipakoisvoima haluaisi lähettää sen 

avaruuteen. Etäisyydellä 36 000 km maan vetovoima ja keskipakoisvoima ovat kutakuinkin tasoissa. 

Satelliitti ”jää kiinni” näiden kahden voiman väliin ja pysyy kiertoradallaan, aina samassa asennossa 

päiväntasaajan yläpuolella. Koska molemmilla voimilla, on sama vaikutus vain päiväntasaajan 

yläpuolella, geostationaariset satelliitit voivat säilyttää asentonsa vain täällä eikä missään muualla.  

Käännämme maapalloa satelliitilla vastapäivään. Telluriumi osoittaa kiistattomasti, että maasatelliitit 

pitävät aina asentonsa päiväntasaajan yläpuolella. Kutsumme sitä paikkaa geostationaariksi. 

Tällaisen satelliitin kautta voimme jatkuvasti lähettää ohjelmaa tietyllä muuttumattomassa 

vastaanottotilassa. Satelliittiin täytyy aina olla näköyhteys, eli talot tai puut visuaalisen säteen 

edessä häiritsevät vastaanottoa.  

24 tunnissa maa kääntyy kerran itsensä ympäri, jonka aikana horisonttilevyn hahmo liikkuu 

päiväntasaajalla 40 000 km. Näin ollen sillä on nopeus joka on 40 000 / 24 = 1,667 km/h. Satelliittia 

ajatellen, meidän pitää ottaa huomioon 36 000 km etäisyys maan yläpuolella ja myös 6300 km maan 

keskipisteeseen. Sillä on siis säde joka on 42 300 km. Ympärysmitta on (C = 2πr), eli noin 265 600 km. 

Jaettuna 24 tuntiin, se tekee noin 11 000 km. Joten satelliitti pyörii avaruudessa nopeudella 11 000 

km/h.  

Jos laitamme hieman pidemmän (50 cm) viivoittimen sitä vasten, huomaamme että maan navoilta 

satelliittia ei enää näe. Eli navoilla TV-ohjelmia ei voida katsoa geostationaarisen satelliitin kautta. 

Alla oleva piirustus kuvaa koko tilanteen. 
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Näemme myös että antennit jotka vastaanottavat satelliitin signaalin Saksassa, pohjoinen leveysaste 

noin 50, pitää olla noin 32 astetta kallellaan horisonttia vastaan saadakseen mahdollisimman hyvän 

vastaanoton. Satelliitti on aina etelässä päiväntasaajan yläpuolella, mutta sen asento voi muuttua 

muutamalla asteella länteen (enemmän kuin 180 astetta maantieteellistä atsimuuttia) tai itään 

(vähemmän kuin 180 astetta maantieteellistä atsimuuttia). Astra-satelliitilla on positio joka poikkeaa 

19,2 astetta itään, eli itäinen pituusaste 19,2. Katsottuna Hampurista satelliitilla on positio 28,3 

astetta horisontin yläpuolella. Münchenissä 34,2 astetta ja Frankfurtissa 31,7 astetta.  

Tulos: geostationaariset satelliittien positio on aina samassa pisteessä päiväntasaajan yläpuolella 

36 000 km korkeudella maan pinnasta. Siellä keskipakovoima ja maan vetovoima ovat suunnilleen 

yhtä suuria. Kauempana olevat vastaanottimet ottavat signaalit vastaan kulmassa. Napa-alueilla 

vastaanotto ei ole mahdollista. 

Syvemmät tähtitieteelliset mietteet 

Miettiessä maa-satelliitti-järjestelmää kaksiosaisena ongelmana, Keplerin planeettojen lakeja, 

Newtonin lakeja ja painovoimalakia, saamme kaavan jolla voimme laskea arvon T, eli ajan joka kuluu 

satelliitin kiertäessä maan. 

𝑇 =
2𝜋𝑟

3
2

√𝛾𝑀
 

Painovoiman vakio 𝛾 =
6,673 ∙ 10−11 𝑚3

kg ∙ 𝑠2  

Maan massa: M = 5,977 x 1024 

R = satelliitin maan kiertävän elliptisen kiertoradan (suurempi) semi-akseli. 

Geostationaarinen satelliitti vaatii että T = 24 h, T = 86 400 sekuntia. Olettaen että kiertorata on 

ympyränmuotoinen, kaava antaa satelliitille etäisyyden maan keskeltä: 

𝑅 = (𝛾𝑀)(𝛾𝑀)
1
3(𝑇 ÷ 2𝜋)

2
3 = 42 250 𝑘𝑚 

Satelliitti on siis 38 870 km maanpinnan yläpuolella (päiväntasaajalla). Satelliitin kieroradan 

ympärysmitta on 265 500 km, ja nopeus on 11,060 km/h. 
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Päivänvalo ja varjo islamilaisten rukoiluaikojen määrittämiseksi. 
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Kokeiden ohjeet/Ohjekirja 

’Tellurium N’ 

Tuotenro. 31115 6 
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