
Äidinkieli – Tutkielmaseminaari, syksy 2011     

Seminaariesityksen 23.9.11 kooste    Juha Ahonen 

Kaksoispulsari PSR 1913+16 

Pulsarit ovat pyöriviä neutronitähtiä, jotka pyörimisensä vuoksi lähettävät ympäröivään 

avaruuteen majakan tavoin elektromagneettista pulssia. Tämä pulssitaajuus on hyvin täsmällinen, 

tarkkuudeltaan atomikellojen luokkaa. Vuonna 1974 amerikkalaiset radioastronomit Hulse ja 

Taylor löysivät radioteleskooppihavaintojen perusteella pulsarin, jonka pulssitaajuudessa oli 

selittämätöntä vaihtelua. Osoittautui, että pulssivaihtelu johtui seuralaistähdestä eli kyseessä oli 

kaksoispulsarisysteemi. Tämä Kotkan tähdistössä noin 6 kiloparsecin etäisyydellä sijaitseva kohde 

oli ensimmäinen havaittu kaksoispulsari ja se tunnetaan nykyisin nimellä PSR 1913+16. Myös 

systeemin toinen komponentti on ilmeisesti neutronitähti ja kummankin tähden massa on 

Auringon massan luokkaa. Pulsarin periodi eli pyörähdysaika on 59 ms eli se pyörähtää akselinsa 

ympäri noin 17 kertaa sekunnissa. Kaksoispulsarisysteemin kiertoaika on noin kahdeksan tuntia. 

Kyseessä on siis arkipäivän havaintoihin verrattuna poikkeuksellinen fysikaalinen systeemi, 

suurimassaiset tähdet kiertävät hyvin lähellä toisiaan suurella nopeudella. Tästä johtuen 

systeemissä voitiin olettaa havaittavan yleisen suhteellisuusteorian mukaisia ilmiöitä. Tällaisia 

havaittiinkin ja ne ovat varsin hyvin yhdenmukaisia suhteellisuusteorian ennusteiden kanssa. 

Näiden havaintojen perusteella kaksoispulsarin ominaisuuksia on voitu selvittää tarkemmin kuin 

klassisten teorioiden perusteella olisi voitu.  

Kaksoispulsarisysteemin ominaisuuksia voitiin selvittää aluksi klassisen fysiikan menetelmin. 

Systeemin klassisten rataelementtien ja niin sanotun massafunktion määritys perustui havaitun 

pulssitiheyden vaihteluihin ajan funktiona sekä muutamiin havaintoihin perustuviin oletuksiin. Sen 

sijaan pulsarin kiertoradan kokoa, näkösäteen ja ratatason välistä kallistumaa ja pulsarin ja sen 

seuralaisen massaa ei pystytty selvittämään klassisen fysiikan keinoin vaan tähän käytettiin 

suhteellisuusteoreettisia menetelmiä. Tämä on ollut ensimmäinen kerta, kun suhteellisuusteoriaa 

on voitu käyttää aktiivisena välineenä astrofysikaalisessa mittauksessa. Oletuksena tosin on, että 

Einsteinin suhteellisuusteoria on oikea teoria gravitaatiosta. 

Kaksoispulsarin kiertoradan periastronin kiertyminen oli ensimmäinen systeemistä havaittu 

suhteellisuusteoreettinen ilmiö.  Koska pulsarin nopeus kiertoradallaan on noin 0.1 %:n luokkaa 

valonnopeudesta ja koska systeemi on voimakkaassa gravitaatiokentässä oleva ”kello”, myös 

aikadilataation ja gravitaatiopunasiirtymän aiheuttamia efektejä havaittiin. Merkittävimpänä on 

pidetty kaksoispulsarin kiertoradan pienenemisenä havaittua systeemin kokonaisenergian 

pienenemistä, joka sopii gravitaatiosäteilyn aiheuttamaksi.  Havainnot tukevat yleisen 

suhteellisuusteorian asemaa gravitaatioteoriana ja systeemistä saadut epäsuorat havainnot 

viittasivat siis myös gravitaatioaaltojen olemassaoloon. 

Hulse ja Taylor saivat kaksoispulsari PSR 1913+16:n löytämisestä Nobel-palkinnon vuonna 1993. 


