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SISÄLLYSLUETTELO

ETU- JA TAKAKANSI

Etukansi

Härkämäellä voi tähtitaivaan kohteiden
lisäksi havainnoida välillä myös “maallisia”
ilmiöitä kuten esimerkiksi revontulia. Re-
vontulia syntyy, kun Auringossa tapahtuu
voimakas purkaus joka suuntautuu Maata
kohti. Noin pari päivää tälläisen purkauksen
jälkeen voi sään salliessa nähdä upeita
revontulia.

Takakansi

Tähtiharrastuksen parissa voi joutua jos
jonkinlaisiin paikkoihin. Avaruustekniikasta
kiinnostuneille yksi mielenkiintoisimmista
vierailupaikoista on varmasti Venäjän ava-
ruuskeskus Korolevissa joka sijaitsee noin
30km päässä Moskovasta. Tässä takakan-
nen kuvassa on kyseisen avaruuskeskuk-
sen komentokeskus josta ohjataan kan-
sainvälisen avaruusaseman toimintoja ja
hoidetaan viestiyhteydet asemalta maahan.
Tämä kuva on otettu keväällä 2005, kun
joukko suomalaisia avaruustekniikan opis-
kelijoita tekivät tutustumismatkan Venäjälle.
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Järjestimme Marsin ollessa lähellä maa-
palloa lokakuussa Mars-näytöksen Var-
kauden lukion pihalla. Paikalle tuli erittäin
paljon yleisöä, sääkin suosi tapahtumaa.
Varmasti ensi vuonna järjestämme sa-
manlaisen yleisönäytöksen Saturnuksen ja
Jupiterin merkeissä.

Tarkoituksena on Paramount-jalustan
asennuksen ja sen käytön opettelun jälkeen
järjestää CCD-kurssi, joka pidetään kak-
sivaiheisena. Ensimmäinen osa on to-
dennäköisesti nyt alkutalvella ja toinen osa
keväällä.

Ensi vuonna on Warkauden Kassiopeian
perustamisesta kulunut jo viisi vuotta! Aika
on kulunut nopeasti, paljon on ollut mie-
lenkiintoista toimintaa kuluneina vuosina,
aika ei ole käynyt harrastuksen parissa pit-
käksi!

Teksti: Markku Nissinen
Kuva ja kuvateksti: Harri Haukka

PÄÄKIRJOITUS

Vaikka aivan vielä ei olekaan uudenvuoden
yö lupauksineen, niin on paikallaan mainita
kuluvasta vuodesta 2005 muutama tärkeä
seikka. Vuosi 2005 oli Warkauden Kas-
siopeian kannalta ehdottomasti suurten
tapahtumien vuosi.

Varkaudessa järjestettiin keväällä valta-
kunnalliset Tähtipäivät ja Kangaslammilla
paljastettiin kesällä juhlavin menoin au-
ringonpimennysmuistomerkki. Warkauden
Kassiopeia oli mukana järjestelyissä sekä
auringonpimennyksistä ja niiden tutki-
muksesta kertovan näyttelyn järjestämi-
sessä Härkämäellä.

Keväällä 2005 opiskelimme uuden hienon
CCD-kameramme käyttämistä ja saimme
otettua sillä hienoja kuvia mm. super-
novista, syvän taivaan monista kohteista
sekä komeetoista. Ensimmäiset kuvat
uudella kameralla otettiin maaliskuussa.
Syksyllä järjestettiin kaukoputkikurssi.

Kesällä hankimme Härkämäen tähtitorniin
Paramount ME-jalustan. Siirrämme Meade-
kaukoputken optiikan uudelle jalustalle syk-
syn aikana. Uuden jalustan ominaisuudet
ovat huippuluokkaa, pystymme sen avulla
hyödyntämään kaukoputkemme optiikan
hyvän laadun sekä CCD-kameran ominai-
suudet erittäin hyvin.

Härkämäen alueelle rakennettiin kesällä
kodan eteen uusi hieno näköalatasanne.
Härkämäelle rakennettiin myös uusi liiteri.

Saturnus hienoine renkaineen on ensi
vuonna jo alkukeväällä erittäin hyvin nä-
kyvissä, nyt syksyllähän se ei olekaan ollut
kovin hyvin havaittavissa vielä iltayöstä.
Jupiter tulee hyvin havaittavaksi ensi vuo-
den keväällä.

Härkämäen observatorio on aina paikalla kun
tapahtuu. Kesällä 2005 pidettiin Kauhajärvellä
Ursan perinteinen kesätapahtuma Cygnus.
Härkämäen observatorio oli jälleen näkyvillä, kun
paikalle saapuneilla Warkauden Kassiopeian
jäsenillä oli päällään juuri valmistuneet T-paidat.
Tässä kuvassa Markku Nissinen seuraa havainto-
välinejaoston kokousta.



Inflaation jäljiltä maailmankaikkeudessa oli
erilaisten hiukkasten sekamelska. ( Wimp,
W- ja Z- bosoni, kvarkit, gravitoni, fotoni,
X- hiukkanen, Higgsin hiukkanen, neutriino,
mustat miniaukot,  kosminen jänne, gluoni,
magneettinen monopoli, leptonit). Henkiin
ovat jääneet kvarkit, joista muodostuvat
protonit  ja neutronit, atomin ytimen osat
sekä leptonit, joita ovat elektronit. Ne
kiertävät atomin ytimen ympärillä. Hengissä
ovat myös antikvarkit ja antielektronit eli
positronit. Leptoneita ovat myös neutriinot,
maailmankaikkeuden toiseksi yleisimmät
hiukkaset. Niiden massaa ei ole pystytty
määräämään, mutta epäillään niiden se-
littävän maailmankaikkeuden pimeän
aineen määrän. Positroneja on ilmeisesti
kolmea lajia.

Sekunnin ikäisessä maailmassa anti-
materia oli lyöty ja aine hallitsi. Jokaista mil-
jardia antihiukkasparia kohti jäi ehkä yksi
ylimääräinen ainehiukkanen. Lämpötila oli
tuolloin 10 miljardia astetta. Ensimmäisen
sekunnin aikana syntyivät elektronit, protonit
ja neutronit. Protoneja ja neutroneja syntyi
alkuaan yhtä paljon. Neutroni ei ole vapaana
pysyvä hiukkanen, vaan hajoaa elektroniksi
ja protoniksi. Sen seurauksena protonien
määrä kasvoi niin, että  jokaista neutronia
kohti oli seitsemän protonia. 14 protonia ja
2 neutronia muodostivat yhden heliumyti-

MAAILMANKAIKKEUDEN

SYNTY

Ennen avaruuden syntyä ei voinut olla
olemassa mitään; ei ollut paikkaa missä
olisi ollut jotakin. Ei ollut aikaa, koska se
liittyy avaruuteen, aineeseen ja vetovoi-
maan, ei voida puhua ajasta ennen alkupa-
mausta, vai voidaanko? Tiede ei pysty ker-
tomaan miksi maailmankaikkeus syntyi.
Filosofit ja teologit selittävät synnyn omilla
tavoillaan, mutta niitä tuskin koskaan pysty-
tään todistamaan oikeiksi tai vääriksi; tuskin
edes tarvitaankaan.

Hetkellä nolla ilmestyi jostakin kirkas va-
lopiste, joka oli äärettömän kuuma. Pis-
teen sisällä oli koko avaruus. Samalla alkoi
tikittää kosminen kello. Se on tikittänyt ar-
violta 13- 15 miljardia vuotta. Tulipallo oli
energiaa, joka alkoi laajentua ja jäähtyä.
Vastasyntynyt maailmankaikkeus oli täynnä
säteilyn energiaa. Alkuräjähdys ei tapah-
tunut jossakin, vaan kaikkialla. Tähtitieteilijät
näkevät kaikkialla sen jälkivaikutukset. Maa-
ilmankaikkeus laajenee jatkuvasti.

Einsteinin kaavan mukaan massa ja energia
voivat muuttua toisikseen, E = mc2.  Aluksi
energiaa oli niin paljon, että se saattoi
muuttua ainemöykyksi, alkeishiukkasiksi,
kuten elektroneiksi ja positroneiksi, jotka
ovat elektronien antihiukkasia.  Kun ne koh-
taavat, tapahtuu annihilaatio, jossa hiukkaset
tuhoutuvat muuttuen energiaksi, säteilyksi.
Siitä syntyi lisää hiukkas- antihiukkas- pare-
ja. 10-35- 10-32 sekunnissa maailmankaik-
keus koki inflaation, jonka aikana se laajeni
suunnattomasti. Samalla syntyi nykyisen
maailmankaikkeuden ainemäärä. Inflaation
vuoksi maailmankaikkeus on hyvin tasa-
aineinen. Kaikissa suunnissa havaitaan ga-
lakseja tasaisesti, samoin taustasäteilyn
lämpötila on lähes sama joka puolella.
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Taiteilijan näkemys maailmankaikkeuden syn-
nystä ja alkuvaiheen kehityksestä. (Kuva:NASA)



harvaa kaasua joka puolella. Cobe- infra-
punasatelliitti on kuvannut maailmankaik-
keuden taustasäteilyn, jossa näkyy kuu-
mempia ( punaisia) ja viileämpiä (sinisiä alu
eita. Tiheät alueet näkyvät  sinisinä, koska
säteily jäähtyy paetessaan suuremmasta
vetovoimasta. Galaksien syntyminen alkoi
noin puoli miljardia vuotta alkupamauksen
jälkeen. Ne muodostuivat lämpimien kaa-
supilvien kasautuessa vetovoiman vai-
kutuksesta. Pilvien törmätessä syntyi tähtiä.

Yli 50 vuotta tähtitieteilijät ovat olettaneet
maailmankaikkeudessa olevan ainetta
paljon enemmän kuin pystytään ha-
vaitsemaan. Sitä sanotaan pimeäksi ai-
neeksi. Sen osuus voi olla 90%; inflaa-
tioteorian mukaan jopa 99%. Sen määrä
vaikuttaa maailmankaikkeuden kohtaloon;
sen laajenemiseen tai kutistumiseen.

Teksti: Hannu Aartolahti
Kuvat: NASA/WMAP Science Team

men. Siihen kului kaksi protonia ja kaksi
neutronia. Loput 12 protonia jäivät vety-
ytimiksi. Siksi maailmankaikkeudessa on
vieläkin vedyn ja heliumin suhde 3:1.

Minuutin ikäisessä maailmassa lämpötila oli
niin korkea, etteivät protonit ja neutronit
pystyneet sitoutumaan ytimiksi. Puo-
lentoista minuutin kuluttua alkoivat he-
liumytimet pysyä koossa ja kolmen minuutin
kuluttua oli muodostunut litiumytimiä.

300000 vuotta maailmankaikkeus oli
läpinäkymätön tulipallo, jossa  törmäilivät
säteily, muodostuneet atomiytimet ja
hiukkaset. Sitten lämpötila laski 3000
asteeseen ja alkoi atomien muodostu-
minen elektronien jäädessä ytimien ym-
pärille. Samalla maailma muuttui läpi-
näkyväksi. Aine alkoi aiheuttaa oman veto-
voimansa. Alkoi ainepilvien kasaantumi-
nen.  Aine maailmankaikkeudessa ei ollut
aivan tasaisesti jakautunut. Jos niin olisi
ollut, ei nykyisin olisi massakeskittymiä vaan
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NASAn COBE -satelliitti kuvasi ensimmäisenä satelliittina koko näkyvän maailmankaikkeuden tausta-
säteilyn 1990 -luvun alkupuolella. Tässä kuvassa taustasäteilyn läpötilaeroja on korostettu väreillä. Todel-
lisuudessa lämpötilaerot punaisen ja sinisen välillä ovat vain asteen osasia. (Kuva: NASA)



laan 25,1 kaarisekuntia. Mars ei kuitenkaan
silloin noussut kovin korkealle taivaalla
Suomessa.

Vuonna 1988 oli myös melko hyvä op-
positio, Marsia havaittiin silloin ahkerasti
myös Suomessa. Marsin halkaisija oli silloin
parhaimmillaan n. 23,8 kaarisekuntia.

Seuraavan kerran Mars on Maasta käsin
havaittavissa yhtä hyvin, kuin tänä syksynä,
vasta vuonna 2018.

Erityispiirteet

Marsilla on neljä vuodenaikaa, aivan kuten
Maa-planeetallakin. Voidaan puhua Marsin
säätilastakin, sen kaasukehässä esiintyy
pilviä ja siellä puhaltavat tuulet. Siellä on
myös pölymyrskyjä ajoittain.

Tänä syksynä Marsin etelänapa on suunt-
autunut Maata kohti. Tämä on hyvä asia
havaintojen kannalta, koska Marsin ete-
läisellä pallonpuoliskolla on paljon kiintoisia
havaintokohteita. Yksi hyvä havaintokohde
on planeetan eteläinen napalakki, jonka
muutoksia on mukava seurata.

Marsin vuorokausi on 40 minuuttia pidempi
kuin Maan vuorokausi. Tästä johtuen Mar-
sista on peräkkäisinä öinä havaittavissa sa-
maan aikaan hieman eri kohta. Keskimeri-
diaani (CM) ilmoittaa sen, mikä kohta pla-
neetasta on kulloinkin näkyvissä.  Ilmais-
ohjelma Mars Previewer II piirtää Marsin
pinnanmuodoista kartan ja laskee keski-
meridiaanin ja muita tärkeitä suureita halu-
tulle ajankohdalle.

Marsilla on näkyvissä myös vaiheet, samoin
kuin esim. Kuullakin, Marsin kiekosta on sitä
suurempi osa valaistuna, mitä lähempänä
oppositiota se kulkee radallaan.

Marsilla on kaksi pientä kuuta, Phobos ja

MARS-PLANEETAN HA-

VAITSEMINEN HARRAS-

TAJAVÄLINEILLÄ

Marsin oppositiot

Mars-planeetta on kooltaan pieni ja taval-
lisesti se on hyvin kaukana Maasta, joten
sen havaitseminen on yleensä melko vaike-
aa isollakin harrastajakaukoputkella. Maa ja
Mars kiertävät Aurinkoa ellipsiradoilla. Mar-
sin radan elliptisyys on suurempi kuin Mar-
sin radan. Mars kiertää Auringon 687 Maan
päivässä.

Mars on oppositiossa varsin usein, n. kah-
den vuoden välein, mutta läheskään kaikki
oppositiot eivät ole kovin hyviä havaitsijan
kannalta. Marsin oppositio tarkoittaa sitä,
että Maa, Mars ja Aurinko ovat samalla linjal-
la ja Mars on Maasta katsottaessa päinvas-
taisella puolella kuin Aurinko. Jos oppositio
tapahtuu silloin, kun Mars on lähinnä Au-
rinkoa radallaan, eli perihelissä, niin Maan
ja Marsin etäisyys on n. 55 miljoonaa kilo-
metriä. Jos Mars on oppositiossa ollessaan
kauimpana Aurinkoa, eli abhelissä, on
välimatka Marsiin niinkin suuri, kuin n. 99
miljoonaa kilometriä.

Parhaat Mars-oppositiot esiintyvät n. 16
vuoden välein kahden tai kolmen hyvän op-
position jaksoissa.

Tänä vuonna on Suomen kannalta erittäin
hyvä oppositio, Mars on parhaimmillaan 29/
30.10.2005 yönä kooltaan 20,2 kaarise-
kuntia ja nousee taivaalla korkealle. Mars
on ollut erittäin hyvin Suomesta havaitta-
vissa koko syksyn ja tulee olemaan hyvin
havaittavissa koko vuoden loppupuolen.

Vuonna 2003 oli Suomea ajatellen huo-
nompi oppositio, vaikka Marsin kulmaläpi-
mitta oli silloin suurempi, ollen parhaimmil-

5



Kaikissa havainnoissa kannattaa käyttää
värisuodattimia, niillä saa pinnan yksityis-
kohdat hyvin näkyviin, sillä ne lisäävät pin-
nanmuotojen kontrastia.

Vanhoja piirroshavaintoja

Vuoden 1988 opposition aikaan alle-
kirjoittanut teki 7 kpl Mars-piirroksia
11.9.1988 – 8.11.1988 välisenä aikana JS-
Dobsonilla 167x suurennusta käyttäen.
Siihen aikaan ei ollut mitään hienoja tie-
tokoneohjelmia, joilla simuloida, mitä pin-
nanmuotoja Marsista on kulloinkin näky-
vissä. Kuitenkin Marsin pinnan klassiset yk-
sityiskohdat näkyvät vanhoissa piirustuk-
sissani hyvin. Tuolloinhan Marsin kuvaa-
minen oli varsin vaativaa, eikä silloin ollut
nykyisin käytössä olevia kuvankäsittely-
menetelmiä edes haavekuvissakaan vielä
olemassa.

Härkämäen havaintoja

Tämän syksyn aikana olemme havainneet
Marsia Härkämäellä ahkerasti tähtitornin 12
tuuman Meade-kaukoputkella.

Marsin havaintokauden aloitti Veli-Pekka
Hentunen tekemällä piirroshavainnon
17.7.2005 klo 1:30. Piirros on kuvassa 1
(katso seuraavalta sivulta). Marsin halkaisija
oli piirroksen tekohetkellä ainoastaan 10,3
kaarisekuntia ja keskimeridiaani oli 100.
Eteläinen napalakki näkyy suurena, myö-
hemminhän syksyllä se on kutistunut lähes
olemattomiin, kuten pitääkin. Veli-Pekan
piirroksessa lähes keskellä on Solis Lacuk-
sen alue. Veli-Pekka käytti piirtäessään
oranssia suodatinta ja suurennus oli 360x.
Marsista ei ole valaistuna, kuin osa pla-
neetan kiekosta. Myöhemminhän syksyllä
valaistun osan koko on paljon suurempi.

Deimos. Niiden näkeminen visuaalisesti
harrastajalaitteilla on haastavaa johtuen
Marsin kirkkaudesta, mutta ei kuitenkaan
mahdotonta. Jos kuut olisivat pimeällä
taivaalla, eivätkä hyvin lähellä kirkasta Mars-
planeettaa, ne pystyisi harrastajakauko-
putkillakin hyvin näkemään.

Havaintomuodot

Marsista on mukava tehdä jo pelkästään
katseluhavaintoja tai jos haluaa ikuistaa
näkemänsä, niin Marsista voi tehdä piir-
roshavaintoja. Ihmissilmä on varsin hyvä
erottamaan pienen pieniä yksityiskohtia
seeingin vaihdellessa voimakkaastikin.
Kokemus auttaa piirroshavaintojen tekemi-
sessä. Ensimmäisen kerran planeettaa
katsoessa ei varmastikaan erota juuri mi-
tään yksityiskohtia, mutta kokemuksen kart-
tuessa planeetan pinnalta alkaa nähdä erit-
täin paljon pinnan piirteitä.

Valokuvaushavainnot ovat haastavampia,
normaalilla valokuvauksella ei Marsin pin-
nalta saa irti juurikaan yksityiskohtia, koska
Mars on kuitenkin varsin pieni kooltaan par-
haimmillaankin ja ilmakehän väreily haittaa
kovasti yksityiskohtien valokuvaamista.
Harrastajat ovat kuitenkin onnistuneet ku-
vaamaan Marsia varsin hyvin.

Uutena havaintomuotona on tullut kuvaa-
minen web-kameralla, ccd-kameralla tai
videokameralla ottamalla useita satoja kuvia
Marsista ja yhdistämällä nämä yksittäis-
kuvat erikoisohjelmalla. Tämä kuvaamis-
muoto on tullut kaikkien harrastajien
ulottuville, sillä eniten käytetty ohjelma,
Registax, on ilmaisohjelma ja vapaasti
netistä ladattavissa. Omien kokemuksieni
perusteella ohjelma on myös paras täl-
laiseen käyttöön tehty ohjelma, joka on
kohtuullisella vaivalla harrastajakäyttöön
hankittavissa.
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Kuvaushavainnot aloitettiin Härkämäellä
19.8.2005 klo 02:00 Markku Nissisen
Sony DV-videokameralla okulaarisuuren-
nusta käyttäen (kuva 3). Videokamera
kiinnitettiin okulaariin digiscopingadapterilla,
joka on hankittu Ursasta. Adapteria joutui
vähän modifioimaan, jotta videokameran
sai sii-hen kiinnitettyä. Kuvaa on käsitellyt
edelleen Esko Lyytinen. Keskimeridiaani
on 148. Marsin läpimitta on 12,8 kaari-
sekuntia. Eteläinen napalakki näkyy vieläkin
isona.

Seuraava kuva otettiin 1.9.2005 klo 02:00
samalla laitteistolla (kuva 4). Kuvassa näkyy
nyt Chrysen alue. Keskimeridiaani on 25.

Seuraavan piirroshavainnon teki Veli-Pekka
Hentunen Härkämäellä 24.7.2005 klo 2:00-
2:40 (kuva 2). Keskimeridiaani oli 39-49.
Suurennus oli 460x. Piirroksessa näkyy
erittäin paljon yksityiskohtia, näkyvissä on
Chrysen alue, johon myöhemmin syksyllä
muodostui pölymyrsky. Hyvillä piirros-
havainnoilla on yhä edelleen suuri merkitys
harrastajalle, sillä ihmissilmä on hyvä ha-
vaintoinstrumentti.

Kuva 1: Piirros 17.7. kello 1:30. CM 100. Halkaisija
10,3 kaarisekuntia.

Kuva 2: Piirros 24.7. kello 2:00-2:40. CM 39-49.
Halkaisija 10,7 kaarisekuntia.

Kuva 3: Videokamerakuva 19.8. kello 2:00. CM
148. Halkaisija 12,8 kaarisekuntia.

Kuva 4: Videokamerakuva 1.9. kello 02:00. CM
25. Halkaisija 14,1 kaarisekuntia.



kameralla. Markku Nissinen osti uuden
Philips ToUCam Pro II-kameran. Okulaari-
holkkiadapteri oli Härkämäellä jo ennestään
edelliselle web-kameralle, joka oli uuden
kameran vanhempi versio. Onneksi objek-
tiivikierre oli kameroissa samanlainen.

Uuden web-kameran kokeilu tehtiin
6.10.2005 klo 03:08 Markun ja Veli-Pekan
voimin (kuva 7). Keskellä Marsia oli Solis
Lacus. Luulimme, että jossain kameran pin-
nalla tms. oli roska, koska Solis Lacus, eli
“Marsin silmä” vaikutti niin epätodellisen
näköiseltä tietokoneen ruudulla. Yksityisk-
ohtien määrä kuvassa oli valtava verrattuna
aikaisempiin kuviimme. Keskimeridiaani on
kuvassa 77. Hyvään lopputulokseen vaikutti
myös se, että Mars oli aamuyöllä jo varsin
korkealla, jolloin tietysti ilmakehän haital-
linen vaikutus oli pienempi, kuin Marsin ol-
lessa matalammalla. Eteläinen napalakki
näkyy kirkkaana, mutta pienenä, piste-
mäisenä kohteena.

Kuvaamista jatkettiin 13.10.2005 klo 23:00
(kuva 8. Katso seuraava sivu). Nyt Syrtis
Major näkyi todella hyvin ja Hellaksen alue
ei jostain syystä enää vaikuttanut yhtä
vaalealta kuin aikaisemmassa kuvassa.
Napalakki näkyy hyvin pienenä pisteenä.
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Kuvausta jatkettiin 11.9.2005 klo 00:40
(kuva 5). Kuvaamassa olivat Markun lisäksi
Veli-Pekka Hentunen sekä Henri Taino.
Kuvaa on käsitellyt edelleen Veikko Mä-
kelä. Keskimeridiaani on 271. Kuvassa
näkyy hyvin Syrtis Major sekä Hellaksen
alue. Tämä kuva on paras, mitä video-
kamera-systeemillä saatiin kuvattua.

Marsia kuvattiin videokameralla vielä
17.9.2005 klo 23:40 (kuva 6). Mukana
edellä mainittujen henkilöiden lisäksi
kuvaamassa oli myös Osku Kemppinen.
Keskimeridiaani kuvassa on 192.

Ursan Kuu, planeetat ja komeetat jaoston
sivuilla oli erittäin hyviä web-kameralla
otettuja kuvia, joten päätettiin, että koe-
tetaan kuvata Marsia seuraavaksi web-

Kuva 5: Videokamerakuva 11.9. kello 0:40. CM
271. Halkaisija 15,3 kaarisekuntia.

Kuva 6: Videokamerakuva 17.9. kello 23:40. CM
192. Halkaisija 16,1 kaarisekuntia.

Kuva 7: Web-kamerakuva 6.10. kello 3:08. CM 77.
Halkaisija 18,4 kaarisekuntia.



Parhaimmissa kuvissa ja piirroksissa on
näkyvissä niin paljon yksityiskohtia, että niis-
sä varmasti on muitakin yksityiskohtia näky-
vissä, kuin pelkkiä pinnanmuotoja.

Tällaisia voivat olla pilvet, hiekkamyrskyt,
kaasukehässä olevat utukerrokset yms.
Marsin havaintokautta on nyt vielä paljon
jäljellä, joten havaitaan Marsia nyt kun se
on hyvin näkyvissä!

Teksti: Markku Nissinen
Kuvat: Kuvaajat  sekä piirtäjät

Tule havaitsemaan Marsia Här-
kämäelle

Warkauden Kassiopeia järjestää syksystä
kevääseen havaintoiltoja Härkämäen
observatoriolla ja yhtenä pääkohteena tulee
tällä havaintokaudella olemaan juuri Mars -
planeetta. Kuten Markku Nissisen tekstistä
käy ilmi, on Mars erittäin mielenkiintoinen
planeetta havaita. Onhan se yksi mysti-
simmistä ja tutkituimmista taivaankap-
paleista, heti Maan jälkeen. Tälläkin hetkellä
Marsia tutkitaan useilla satelliiteilla ja parilla
laskeutujalla.

Eli jos edellinen artikkeli herätti kiinnostuk-
sen havaita Marsia ja nähdä omin silmin
miltä planeettaa näyttää, niin vierailkaa
havaintoilloissa jotka pidetään joka lauantai,
jos on selkeää, kello 18-21 Härkämäen
observatoriolla. Tervetuloa havaitsemaan
Härkämäelle Marsia!

Teksti: Harri Haukka

Viimeisin kuva, joka tähän juttuun mukaan
otetaan, on 18.10.2005 klo 21:20 kuvattu
(kuva 9). Hellaksen alue on juuri tulossa
näkyviin. Keskellä Marsia näkyvä vaaleampi
poikkijuova mustassa juovassa on Hespe-
ria. Eteläinen napalakki erottuu juuri ja juuri.

Havaintoja käsittelee suomessa Ursan Kuu,
planeetat ja komeetat jaosto. Kaikki kuvat
on lähetetty sinne ja ne ovat myös netissä
jaoston sivuilla sekä Warkauden Kassio-
peian kuvagalleriassa.
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Kuva 8: Web-kamerakuva 13.10. kello 23:00. CM
305. Halkaisija 19,3 kaarisekuntia.

Kuva 9: Web-kamerakuva 18.10. kello 21:20. CM
236. Halkaisija 19,7 kaarisekuntia.

Härkämäen observatorion kotisivut:
http://www.taurushill.net



ma on ilmaisohjelmaksi erittäin monipuo-
linen ja tarjoaa perushavaitsijalle varmasti
kaiken sen mitä tähtitaivaan kohteiden ha-
vaitsemiseen tarvitaan. Useat kuvakulmat
ja hieno grafiikka miellyttävät silmää ja an-
tavat ohjelmasta tyylikkään ja selkeän ku-
van.

Ilmaisten tähtikarttaohjelmien lisäksi on
useita suosittuja maksullisia ohjelmia. Miksi
sitten ostaa ohjelma, kun hyvän sellaisen
saa ilmaiseksi? Maksulliset ohjelmat tar-
joavat ilmaisiin nähden valmiina paljon
enemmän ominaisuuksia joita tosihavaitsija
voi äkkiä kaivata ilmaisohjelmista. Toisin
kuin ilmaisohjelmat, eivät maksulliset ole
aivan käyttäjäystävällisimpiä.

Yksi suosituimmista maksullisista ohjelmis-
ta on Härkämäen observatoriollakin käy-
tössä oleva SkyMap -ohjelmisto (http://
www.skymap.com). Ohjelma on erittäin
laaja ja sitä voi päivttää koko ajan netin vä-
lityksellä. Ohjelmalla voi myös ohjata mm.
Härkämäen observatorion pääkaukoputkea
suoraan tietokoneen ruudulta. Tämä omi-
naisuus puuttuu lähes kaikista ilmaisohjel-
mista. Ohjelma pitää sisällään myös muita
ammattikäyttöön suunniteltuja työkaluja.
Ohjelma ei ole kuitenkaan kovinkaan käyt-
täjäystävällinen ja sitä ei voi aivan varauk-
setta suositella vasta-alkajalle.

Toinen suosittu kaupallinen tähtikarttaohjel-
misto on The Sky (http://www.bisque.
com/Products/TheSky6). Kuten SkyMap,
tämänkin ohjelma tarjoaa monipuoliset
työkalut  tosiharrastajalle. The Sky:n hyvänä
puolena voidaan pitää sen ulkoasua joka
on aivan uskomattoman hieno. Sen vuoksi
ojelmaa voikin suositella, pienellä varauk-
sella, jopa vasta-alkajalle. Kun “alkusäädöt”
on saatu tehtyä, tarjoaa ohjelma hienon
kotisohvaelämyksen tähtitaivaasta.

Teksti: Harri Haukka

TÄHTIKARTTOJA TIE-

TOKONEELLE

Nykyään tietokone löytyy jo lähes jokaises-
ta taloudesta. Tähtiharrastajille tietotekniikka
on tuonut paljon helpottavia työkaluja har-
rastuksen parantamiseksi ja helpottamisek-
si. Aikaisemmin kaikki piti katsoa kirjoista
ja yhteydenpito muihin harrastajiin oli huo-
mattavasti vaikeampaa, kun ainoat välineet
siihen olivat lankapuhelin ja postikortti.
Vakava havaitsija joutui hankkimaan ison
kasan tähtikarttakirjoja joiden koko ja paino
tekivät niistä lähes mahdottomia käyttää
havaintoja tehdessä. Tietotekniikan kehit-
tyminen on kuitenkin tuonut tähän ongel-
maan paljon helpotusta.

Nykyään netistä löytyy jo kymmeniä, ellei
jopa satoja, tähtikarttaohjelmia. Mikä sitten
olisi juuri minulle tai sinulle sopiva? Yksi
tärkeimmistä kriteereistä tätä miettiessä on
varmasti ohjelman helppokäyttöisyys ja
toinen ohjelman hinta. Onneksi suurin osa
netissä olevista ohjelmista on ilmaisia ja se
onkin hyvä perushavaitsijalle, koska kaupal-
liset ohjelmistot maksavat usein yli 50e.

Yksi parhaimmista ilmaisista tähtikarttaoh-
jelmista on Hello Northern Sky (http://
www.hnsky.org). Ohjelma on helppo asen-
taa ja sen käyttö on helppo oppia. Muutamia
perusjuttuja joutuu kuitenkin tekemään en-
nen kuin ohjelmasta saa kaiken irti. Muun
muassa havaintopaikan koordinaatit joutuu
kirjaamaan itse ylös, mutta kaikenkaikkiaan
ohjelma on hyvin käyttäjäystävällinen. Tosi-
havaitsijalle ohjelma tarjoaa hyvät laajen-
nusmahdollisuudet ja näin ollen peruskäyt-
täjäkin voi halutessaan muokata ohjelmasta
itselleen sopivan.

Toinen erittäin hyvä perustähtikarttaohjelma
on ranskalainen Cartes du Ciel (http://
www.stargazing.net/astropc). Tämä ohjel-
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HÄRKÄMÄEN TÄHTITAIVAS
Tässä osiossa esitellään joitakin Härkämäellä otettuja mielenkiintoisia tähtitieteen har-
rastukseen liittyviä kuvia. Tällä kertaa tarjolla on revontulia, Marsia, supernovia, Kuuta ja
syvän taivaan kohteena Hevosenpääsumu. Muut Härkämäellä otetut kuvat löytyvät myös
yhdistyksen galleriasta (http://www.ursa.fi/yhd/kassiopeia). Koonnut: Harri Haukka.

Marsia vielä kerran

Markku Nissinen ja muu havaintoryhmä on ahke-
roinut Marsin kuvaamisessa syksyllä, kuten Nis-
sisen tässä numerossa olevasta artikkelista voi
päätellä. Tämä Mars -kuva on otettu Härkämäellä
Philips Toucam Pro 2 -webbikameralla ja putkena
oli observatorion 12” Meade -kaukoputki. Pohjoi-
nen on kuvassa ylhäällä ja etelä alhaalla. Tässä
kuvassa näkyy Marsin pinnalla Hesperia (alhaalla
vasemmalla) sekä Mare Sirenum ja Eridania.

Syvän taivaan klassikko, Hevosenpää-
sumu

Varmasti tunnetuin Orionin kuvauskohde, heti Orionin
suuren kaasusumun, jälkeen on ns. Hevosenpääsumu
joka tunnetaan luetteloissa merkinnällä IC 434. Kohde
on visuaalisesti erittäin vaativa ja hankala kohde havaita
ja sen vuoksi se onkin lähinnä CCD -kuvaajien kohde.
Nimensä kohde on saanut siitä, että se näyttää hyvin
paljon hevosenpäältä, kuten oheisesta kuvasta voi
jokainen hyvin todeta. Tämän kuvan kuvasi Veli-Pekka
Hentunen Härkämäellä syksyllä 2005.

Punainen kuunpimennys

Oheinen kuva on Harri Haukan ottama
kuunpimennyskuva syksyltä 2004. Oheinen
pimennys ei näkynyt kovinkaan hyvin Var-
kauden alueella ja pari viimeisintä kuunpi-
mennystä ovatkin näkyneet huonosti huo-
nojen säiden takia. Kuten kuvasta näkyy,
on pimennys syvimmillään lähes verenpu-
nainen. Tämä väri johtuu Maan ilmakehästä
ja sen tummuus on eräs mielenkiintoisim-
mista ilmiöistä mitä voi pimennyksen yhtey-
dessä havaita.
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Härkämäen revontulet

Joskus Härkämäellä pääsee todis-
tamaan upeaa valonäytelmää, eli re-
vontulia. Toisinaan revontulet voivat
jopa pilata syvän taivaan kohteiden
kuvaamisen, mutta kun kohdalle
sattuu oikein hienot revontulet, niin
silloin täytyy vannoutuneimmankin
syvän taivaan havaitsijan keskeyttää
havaintojen teko ja ihailla luonnon
ilotulitusta.

Tämä kuva on yksi Markku Nis-
sisen revontulikuvista joka on otettu
aamuyöllä 1.9.2005. Kuva on otettu
suoraan taivaanlaesta eli ns. zenii-
tistä. Tälläistä taivaanlaelle ulottuvaa
voimakasta revontulinäytelmää
kutsutaan usein myös revontuli-
kruunuksi.

Myös tämän lehden kansikuvassa
olevat revontulet ovat samalta yöltä.

Supernovia

Keväällä 2005 Härkä-
mäelle saatiin uusi CCD
-kamera ja sen myötä
havaintoryhmä päätti
aloittaa tutkimustyön
opettelun.

Ensimmäisinä kohteina
olivat supernovat joita on
tähtitavaalla näkyvillä
lähes koko ajan. Varsin-
kin CCD -kameralle löy-
tyy koko ajan supernova
jota voidaan kuvata. Kevään aikana havaintoryhmän aktiivit saivatkin kuvattua kymmen-
kunta supernovaa ja eräs havainto oli jopa kolmas valokuvahavainto maailmassa. Tässä
kuvassa on eräs hienoimmista supernovakuvista. Supernova on esitetty kahden viivan
avulla ja tämä supernova kulkee nimellä SN2005ax ja se sijaitsee galaksissa NCG1544.



na. Ohjelmaan kuului luonnollisesti muis-
tomerkin virallinen paljastaminen, jonka teki
kaupunginjohtaja Matti Reijonen yhdessä
Tapio Markkasen kanssa. Lisäksi tapah-
tumassa kuultiin Noora-Helena Korpelai-
sen esittämää kaunista huilumusiikkia.
Paikalle oli saapunut myös tiedotusväli-
neiden edustajia ja tapahtumasta kerrot-
tiinkin näkyvästi seuraavan päivän pai-
kallisissa sanomalehdissä. Jo aikaisemmin
Ursa oli julkaissut ison jutun aiheesta Täh-
det ja Avaruus –lehdessä sekä Helsingin
Sanomat hankkeen toimikunnan puheen-
johtajasta Tapio Markkasesta. Ursa oli
mukana muutenkin vahvalla panoksella.
Ursan puheenjohtaja professori Markku
Poutanen oli tehnyt muistomerkin sijoit-
telun kannalta keskeiset geodeettiset mit-
taukset, joiden perusteella muistomerkkikivi
saatiin tarkasti oikeaan asentoon. Muisto-
merkistä voidaankin nähdä tarkasti ilman-
suunnat, Auringon sijainti taivaalla 9.7.1945
klo 16.09 ja muiden keskeisten havainto-
paikkojen suunnat sekä määrittää likimain
kellonaika.

KESÄN MUISTOMERK-

KITAPAHTUMA KUREN-

LAHDESSA JA HÄRKÄ-

MÄELLÄ

Dosentti Tapio Markkasen vetämä työryh-
mä järjesti Kangaslammin Kurenlahteen
vuosien 1945 ja 1947 suomalaisten aurin-
gonpimennysmittausten muistomerk-
kitapahtuman 9.7.2005. Tuona päivänä klo
16.09 tuli kuluneeksi tasan 60 vuotta täy-
dellisestä auringonpimennyksestä ky-
seisellä paikalla. Hienon muistomerkin oli
suunnitellut professori Lauri Anttila, joka
on tullut tunnetuksi aikaisemminkin monista
luontoon ja luonnonilmiöihin liittyvistä
kiviveistoksistaan. Nyt kesällä paljastettu
muistomerkki löytyy Kangaslammin ja
Savonlinnan maantieltä 468 aina perille
saakka opastavan viitoituksen avulla.
Kangaslammilta Kurenlahdentien risteyk-
seen on matkaa noin 12 km ja itse muisto-
merkille noin 14 km

Kuuma hellepäivä kuten 60
vuotta sitten

Vaikka tapahtuma järjestettiin kuumana
heinäkuisena lauantaina varsin kaukana
kaupunkikeskuksista, kokoontui tapah-
tumaan keskelle metsää lähes sata kut-
suvierasta! Joukossa oli useita Suomen
merkittäviä tiedemiehiä ja muita arvo-
henkilöitä, mm. Anto Leikola, Juhani Kak-
kuri, Paavo Nikula ja Esko Valtaoja. Par-
rakas avaruustähtitieteen professori Val-
taoja saapui paikalle vaimonsa kanssa
suurella Yamaha-moottoripyörällä nah-
kaisiin moottoripyöräasuihin pukeutuneina!

Kurenlahdessa saatiin kuulla useita aurin-
gonpimennysmittauksiin ja muistomerkin
toteuttamiseen liittyviä lyhyitä esitelmiä
Tapio Markkasen ja Lauri Anttilan kertoma-

Kuva 1: Dosentti Tapio Markkanen
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Pyöreän kiven ympärillä on vielä kahdessa
kehässä sektorin mallisista kivistä muo-
dostetut renkaat, joiden avulla voidaan
määrittää pää- ja väli-ilmansuunnat sekä
likimääräinen kellonaika. Muistomerkin
läheisyyteen on pystytetty opastaulu, jossa
kerrotaan taustatietoja tieteellisistä mit-
taustöistä sekä opastetaan muistomerkin
käyttöön. Yksi oleellinen osa muistomerk-
kikokonaisuutta on myös vuonna 1945
mittausryhmän kallioon kaivertama kirjoitus:
“Auringonpimennysretkikunta 9.7.1945”.
Kirjoitus on säilynyt näkyvissä maanomis-
taja Paavo Tuovisen toimesta 60 vuoden
ajan. Mittausten aikaan hän oli vasta kym-
menvuotias pikkupoika, jonka mieleen his-
toriallinen tapahtuma on varmaan tarkasti
piirtynyt. Monet muutkin kyläläiset muistavat
tapahtuman ja heillä oli vielä nyt mahdol-
lisuus olla mukana muistomerkin paljasta-
mistilaisuudessa.

Aikoinaan mittauspaikan valintaan on vai-
kuttanut harjurantalainen suurmies pro-
fessori Weikko Aleksanteri Heiskanen.
Juuri hänen käsialaansa olivat monet au-
ringon-pimennystutkimuksissa käytetyt
menetelmät. Myös muistomerkkihankkeen
isä tähtitieteen dosentti Tapio Markkanen
on lähtöisin Kangaslammilta. Voidaankin
todeta, että muistomerkin saaminen Kan-
gaslammille lähelle Härkämäen tähtitornia
oli monen onnellisen sattuman summa.

Arvokas lahja jälkipolville

Tapahtumassa muistomerkki luovutettiin
Varkauden kaupungin omistukseen ja
hoitoon. On toivottavaa, että muistomerkkiä
käyvät katsomassa mahdollisimman monet
ihmiset, myös tähtiharrastajat. Muisto-
merkistä kertominen on jatkossa yksi osa
myös kassiopeialaisten toimintaa.

Auringonpimennystutkimusta pidetään yh-

Professori Anttilan kunnian-
osoitus tutkijoille ja uutteralle
kansalle

Professori Anttila on halunnut ottaa muis-
tomerkin aiheen suoraan itse tutkimuksista
sekä osoittaa samalla kunniaa tuon ajan
suomalaiselle maaseudun väestölle. Muis-
tomerkin keskellä on musta kivi, joka kuvaa
pimentynyttä Aurinkoa. Kiven ympärillä on
ruostumattomasta teräksestä tehty rengas,
joka heijastaa Auringon valonsäteet tulo-
suunnastaan muistomerkin toiselle puolelle
katsojan silmiin. Näin voidaan määrittää
tarkasti isoon punagraniittiseen pyöreään
kiveen kaiverrettujen paikkakuntien suun-
nat. Keskusalueen ympärillä oleva puna-
graniittikivi on täysin sileäksi hiottu 120 cm
läpimittainen ympyrälieriö, joka kuvaa myl-
lynkiveä. Tällä tavalla kunnioitetaan suoma-
laisen maaseudun väestön tekemää uut-
teraa työtä. Aikoinaan Kangaslammilla ha-
vaintoja tehneen Uuno Pesosen tutkimus-
ryhmä oli paikallisen väestön luona majoit-
tumassa ja myös monet tutkimuksen avus-
tajat olivat paikallisia ihmisiä. Tiedemiehet
ja maaseudun väestö tekivät näin kukin
omalla panoksellaan merkittävää yhteis-
työtä tieteen eteen.

Kuva 2: Kuvanveistäjä Lauri Anttila
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lisuus katsella Aurinkoa pienillä kauko-
putkilla sekä kodan terassilla kauniita Härkä-
mäen maisemia jättikiikareilla. Härkämäellä
yleisö pääsi tutustumaan myös obser-
vatorioon ja sen laitteisiin. Aivan obser-
vatorion eteen Lumihukkien veistoryhmän
nuoret taiteilijat Henni Naumanen ja Laura
Vaalimaa olivat muotoilleet hiekasta haus-
kasti hymyilevän Auringon ja Kuun.

Paahtavasta 30 asteen helteestä huoli-
matta avajaispäivän iltana heti muistomerkin
paljastamisen jälkeen noin 80 tapahtuman
kutsuvierasta saapui vielä Härkämäelle.
Erityisen mukavassa ilmipiirissä ja lep-
poisassa kesäillan tunnelmassa läpi viety
tapahtuma oli suurin ja mieluisin kiitos
kassiopeialaisten talkoolaisten ponnis-
teluille. Härkämäen näyttely oli avoin ylei-
sölle heinäkuun puolivälissä viikon ajan.
Kaikkiaan näyttelyyn tutustui reilut 200
kävijää.

tenä suomalaisen tieteen merkkipaaluista.
Köyhä sodasta toipuva kansakunta osoitti
maailmalle, että sen lahjakkaat tutkijat pys-
tyvät vaatimattomin välinein ja resurssein
suorittamaan ennennäkemättömän tarkkoja
mittauksia. Mittaustuloksista voitiin laskea
eri paikkakuntien ja mantereiden välinen
etäisyys paremmin kuin koskaan aikai-
semmin. Siksi tällaisen muistomerkin saa-
minen näin lähelle on harvinainen ja arvokas
lahja meille sekä paikkakunnallemme.
Voimme olla ylpeitä menneiden sukupol-
vien uurastuksesta tieteellisen työn parissa
ja sen maallemme tuottamasta kunniasta.

Tapahtuman näyttely oli Här-
kämäellä

Kassiopeian talkooväki huolehti tapah-
tuman aikana liikenteen opastuksesta sekä
Härkämäen näyttelyn järjestelyistä. Monien
vaiheiden jälkeen auringonpimennys-
tutkimuksista ja myös tähtiharrastuksesta
kertova näyttely voitiin pystyttää Härkämäen
kotaan. Tiloja oli alun perin tarjolla muitakin,
mm. upea Mantun talo, mutta monien käy-
tännön järjestelyjen kannalta Härkämäen
tähtitornialue osoittautui lopulta toimi-
vimmaksi kokonaisuudeksi.

Näyttelyssä oli esillä Markku Poutasen ko-
koamat julisteet historiallisista tutkimuksista,
Geodeettisen museon arkistoista ääni-
elokuva Suomen sekä Ghanan Banan pi-
mennyksen mittauksista sekä Yleisradion
ääniraita, jolla Pekka Tiilikainen selostaa
auringonpimennyksen kulkua Kokkolan
Poroluodossa. Lisäksi esillä oli Ursan
upeat tähtitieteen historiasta kertovat
kuvataulut, suuri pöytäplanisfääri, veikeä
tirkistyslaatikko tähtitaivaan kohteineen
sekä Kassiopeian toiminnasta kertova
valokuvanäyttely.

Ulkona laavun terassilla yleisöllä oli mahdol-

Kuva 3. Näyttely Härkämäen kodassa

Kuva 4. Yleisöä näyttelyn avajaisissa
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TAPAHTUMAKALENTERI

Jäsenillat

Warkauden Kassiopeia pitää jäseniltoja
noin kerran kuukaudessa pääsäänöisesti
Varkauden lukiolla luokassa 255
(toinen kerros). Jäsenillat alkavat kello
18:00. Poikkeuksena 15.11. jolloin jäsenilta
alkaa jo kello 17:00.

Syksyn ja kevään jäsenillat:

- Tiistai 15.11. Huom! Paikkana Härkämäki
- Tiistai 17.1.
- Tiistai 14.2.
- Tiistai 14.3.

Syys- ja kevätkokoukset

Warkauden Kassiopeialla on vuodessa
kaksi sääntömääräistä kokousta, eli syys-
ja kevätkokous. Kokoukset pidetään jäsen-
iltojen tavoin Varkauden lukiolla..

Sääntömääräiset kokoukset:

- Torstai 8.12. syyskokous
- Tiistai 18.4. kevätkokous

Kurssit

Warkauden Kassiopeia järjestää vuosittain
joitakin kursseja jäsenilleen. Kurssit pide-
tään pääsääntöisesti Härkämäen observa-
toriolla.

CCD -kurssi, osa 1

- Syksyllä tai keväällä. Härkämäen uuden
CCD -kameran käytön opettelu.

CCD -kurssi, osa 2

- Keväällä 2006. Jatkokurssi

Kiitokset

Kassiopeian puolesta haluan vielä kiittää
muistomerkkitapahtuman järjestelyistä
erityisesti koko hankkeen vetäjää Tapio
Markkasta, suuren työn näyttelymateriaalin
kokoamisen ja hankkimisen eteen tehnyttä
Markku Poutasta sekä tähtitieteellistä yhdis-
tystä Ursaa materiaalin luovuttamisesta
näyttelyä varten. Meille kassiopeialaisille
tällaiset tapahtumat ovat mitä hienoin tapa
saada tähtiharrastustoimintaamme yleisön
tietoisuuteen.

Teksti: Veli-Pekka Hentunen
Kuvat: Harri Haukka
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Auringonpimennystapahtuma ja sitä seurannut
näyttely ei olisi onnistunut ilman Kassiopeialaisten
talkoovoimia. Ahkerat talkoolaisemme pitivät
huolta mm. siitä, että liikenne muistomerkkita-
pahtumassa toimi ongelmitta ja näyttely Här-
kämäen observatoriolla onnistui, niin teknisesti,
kuin muutenkin täydellisesti. Tässä kuvassa
Hannu Aartolahti katsoo, että liikenne Kuren-
lahdessa sujuu ongelmitta.



lä hetkellä maailman johtava tähtitie-
teellisten CCD -kameroiden valmistaja.

Nykyään monet ammattilaisobservatoriot
käyttävät SBIG:n kameroita. Muun muas-
sa Tuorlan observatorio, lähellä Turkua,
käyttää SBIG:n CCD -kameraa tutkumus-
työhön.

1990 -luvulla myös harrastajien keskuudes-
sa alkoi olemaan SBIG:n kameroita. Tämä
johtui siitä, että kameroiden tähtitieteelliset
hinnat laskivat sen verran alhaisiksi, että
harrastajilla saattoi olla varaa investoida
kyseisiin kameroihin. Suomessa harrasta-
japuolella SBIG:n kameraa käytti ensim-
mäisten joukossa Nyrölän observatorio Jy-
väskylän lähistöllä. Arto Oksasen ja muiden
aktiivisten Jyväskylän Siriuksen jäsenten
johdolla Nyrölässä löydettiin mm. uusi pik-
kuplaneetta ja muutenkin observatorio on
kunnostautunut  tähtitieteen parissa.

2000 -luvulle tultaessa SBIG:n kameroita
alettiin hankkia Suomessa jo useisiin har-
rastajaobservatorioihin. Ursan Artjärven
havaintokeskus päätyi SBIG:n kameraan ja
tämä, sekä Nyrölän kokemukset, osaltaan
vaikuttivat myös siihen, että Härkämäen ob-
servatorio päätyi SBIG:iin.

SBIG ST-8XME

SBIG:n tuoreimpiin malleihin kuuluu ns.
XME -sarja joka on kehitysverio aiemmasta
XE -sarjasta.

ST-8XME on CCD -kamera joka perustuu
viimeisimpään Kodakin kehittämään mikro-
linssi KAF-1603ME CCD -kennoon. Aiem-
piin malleihin verrattuna valmistaja lupaa,
että tässä versiossa on parempi QE (quan-
tum efficiency) joka tarkoittaa sitä kuinka
CCD -kenno reagoi erinlaisiin valon aal-
lonpituuksiin. Tämän version pitäsi siis val-

ESITTELYSSÄ SBIG ST-

8XME CCD -KAMERA

Kevät 2005 oli Härkämäen observatoriolla
kiireinen, kun uusi CCD -kamera, SBIG ST-
8XME, saapui ja sitä päästiin todenteolla
testaamaan. Heti käyttöönoton jälkeen
todettiin, että kamera on todella erinomai-
nen ja se tulee olemaan tärkeässä roolissa
Härkämäellä tulevina vuosina. Mutta mikä
tämä SBIG CCD -kamera oikein on? Ja
mikä se CCD oikein on? Toivottavasti seu-
raava teksti valaisee asiaa hieman.

CCD -teknologia lyhyesti

Ennenkuin tutustutaan itse kameraan, on
hyvä varmasti kerrata mitä CCD oikein tar-
koittaa. CCD on lyhennelmä englanninkie-
lisestä nimikkeestä charge-coupled devi-
ce jota voisi karkeasti suomenkielessä kut-
sua kuva-anturiksi.

CCD -kenno koostuu monista pienistä kon-
densaattoreista jotka ovat herkkiä valolle.
Kun tälläiseen pieneen kondensaattoriin tu-
lee valoa, niin sen aiheuttama jännitteen
muutos tallennetaan ja erilaisten proses-
sien jälkeen siitä muodostuu yksittäinen pik-
seli. Kaikkien näiden pikseleiden data muo-
dostaa sitten lopullisen kuvan jonka me
näemme tietokoneen kuvaruudulla. Todelli-
sessa elämässä CCD -kennon toiminta ja
kuvan muodostuminen on paljon monimut-
kaisempi operaatio, mutta tässä yhteydes-
sä emme käsittele aihetta tämän syvälli-
semmin.

Santa Barbara Instrument
Group

SBIG -kamerat ovat amerikkalaista tekoa
ja niiden valmistajalla Santa Barbara Instru-
ment Groupilla on pitkä historia alalla. Voi-
daankin sanoa, että kyseinen yritys on täl-
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tava kohde samassa kohtaa koko valotuk-
sen ajan. Seurantakenno toimii yksinkertai-
sesti siten, että se “valitsee” yhden kuvas-
sa näkyvän tähden ja yrittää pitää sen sa-
massa kohden kennoa kun kameran pää-
kenno kuvaa kohdetta. Jotta tämä korjaus
onnistuu, täytyy kamera olla liitettynä tieto-
koneeseen ja kuvausohjelmaan.

Yksi oleellinen seikka joka erottaa tämän
CCD -kameran normaaleista digipokka-
reista on sen valoitusominaisuudet. Ny-
kyään digipokkareissa on maksimi valoituk-
sena noin yksi minuutti jolloin, varsinkin hal-
vemmissa kameroissa, kuvan laatu on vä-
hintäänkin ala-arvoista. ST-8XME -kame-
rassa sen sijaan kennoa voi valottaa 0.12
sekunnista jopa yhteen tuntiin! Normaalisti,
kun kuvataan tähtitaivaan erittäin himmeitä
kohteita, joudutaan käyttämään hyvin ylei-
sesti noin 10-30 minuutin valoituksia jotta
haluttu kohde saataisiin näkyviin. Tosin
kirkkaimpien kohteiden kuvaamiseen ei
tarvita kuin 10-30 sekunnin valotuksia. On
kuitenkin tärkeää, että kameralla voidaan
kuvata vaikkapa tunnin valoituksia, koska
tällöin himmeimmätkin kohteet ovat  kuvat-
tavissa. Se, että kameralla voidaan kuvata
jopa tunti yhteen mittaan onkin juuri yksi syy
miksi CCD -kamerat ovat kalliita ja niissä
käytetään laadukkaita CCD -kennoja.

CCD -kurssi Härkämäellä

Jotta kamera ei jäisi aivan tuntemattomaksi,
järjestää Warkauden Kassiopeia perus-
kurssin jäsenilleen syksyllä tai  keväällä, jos-
sa Henri Taino opastaa CCD -kuvauksen
saloihin. Kurssin aikana tulevat tutuksi mm.
se kuinka kameraa käytettään tietokoneella,
mitä värisuodattimet oikein ovat ja miten ka-
mera kytketään kaukoputkeen ja tietoko-
neeseen. Lisätietoa tästä kurssista tulee
löytymään yhdistyksen kotisivuilta.

Teksti ja kuva: Harri Haukka

mistajan mukaan olla paljon herkempi ja pa-
remmin valoon reagoiva kuin aikaisempien
mallien.

CCD -kameroista puuttaessa ei voi välttyä
siltä kysymykseltä, kuinka moni pikselinen
kamera oikein on. Tähtitieteellisissä kame-
roissa ei monien yllätykseksi ole kymmeniä
megapikseleitä, vaan monet ovat “vain”
noin megapikselin luokkaa. Tämä voi tuntua
pieneltä määrältä, kun nykyään kaupassa
myydään muutamalla sadalla eurolla jopa
neljän megapikselin kameroita. Tähtitieteel-
lisissä kameroissa kuitenkin tärkeintä on
kennon laatu, ei pikseleiden määrä. SBIG
ST-8XME -kamerassa on kohtuu suuri ken-
no (1530x1020 pikseliä) joka tuottaa siis
noin 1.5 megapikselin kuvan. Tämä on vä-
hän jos verrataan perus digipokkareihin,
mutta laatu on taas vähintään 100 kertaa
parempi. Yhden pikselin koko ST-8XME:
ssä on yhdeksän mikronia. Kennon fyysi-
nen koko on 13.8x9.2mm joka on huomat-
tavasti suurempi kuin normaaleissa digi-
pokkareissa.

ST-8XME:ssä on myös valmiina ns. seu-
rantakenno jonka “koko” on 657x496 pik-
selin ollessa 7.4:n mikronin kokoinen. Seu-
rantakennon tarkoituksena on korjata mah-
dollisia seurannan virheitä pitämällä kuvat-

SBIG ST-8XME -kamera ei aivan muistuta
perinteisiä digipokkareita muotoilultaan.
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kijä olikin pilvettömällä taivaalla todella ko-
measti möllöttävä Mars-planeetta, ainakin
näin tähtiharrastajan mielestä.

Keskusasemalta messupaikalle löytäminen
oli hyvin helppoa. Etsittiin vain oikea lipun-
myyntiluukku, josta päästään Sollentunan
suuntaan kulkevaan junaan. Junamatka
kesti vain noin 15 minuuttia ja messupaikka
vilahtikin ikkunasta juuri ennen asemalle
saapumista. Sollentunan asemalta käve-
lymatkaa messukeskukseen oli vain viitisen
minuuttia, joten paikalle ei ole todellakaan
vaikea päästä edes kokemattomamman
matkailijan. Sisään messuille pääsimmekin
jo tuntia ennen avajaisia, josta kuuluukin
kiitos kavereillemme CinemaReplicasilla.

Monet myyjät vasta pystyttivät myyntipöy-
tiään ja tarjonta vaikutti jo tässä vaiheessa
ajavan pienen Sci-Fi hörhön vararikon par-
taalle. Tänävuonna messuille olikin varattu
isoin halli, jonka sisään mahtuu aivan jär-
kyttävä määrä kauppiaita ja vierailijoita.
Joskin tyypilliseen tapaansa CinemaRep-
licas oli messujen näyttävin näytteillepanija
yli 20 metrisellä myyntipöydällään, joka oli

SCI-FI MESSUILUA SOL-

LENTUNASSA

Perinteiseen tapaansa Propworld järjesti
lokakuun lopussa kaksipäiväiset Sci-Fi- ja
pelimessut Tukholman lähellä sijaitsevassa
Sollentunan messukeskuksessa. Messut
keräsivät taas tuhansia kävijöitä ja suuren
määrän myyjiä eri puolilta Eurooppaa.
Seitsenhenkisellä delegaatiollaan mukana
oli myös Suomen Star Wars -portaali, Pilvi-
kaupunki.net.

Lähdimme perjantaina 28.10. Turusta
Viking Linen -laivalla kohti Tukholmaa. Mat-
ka sujui mukavasti illallisen parissa, eikä
aallokkokaan kauhean pahaksi yltynyt voi-
makkaasta tuulesta huolimatta. Aivan liian
vähäisen nukkumisen jälkeen hyttimme
ovelle koputettiin ja olimmekin jo perillä
Tukholman satamassa.

Aamu ei ollut vielä edes ehtinyt sarasta-
maan, kun aloitimme matkamme Vanhan
Kaupungin läpi kohti Keskusasemaa. Kyl-
mässä tuulessa ainoa mieltä lämmittävä te-
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täytetty 1:1 tehdyillä
elokuvareplikoilla.
Tarjontaa oli aina
Stormtroopperin -
haarniskasta Alien -
elokuvista tutun
Alienin päähän ja
aidon kokoiseen
Terminaattoriin. Kal-
lein messuille näyt-
teille tuotu eloku-
vissa käytetty esi-
ne tällä kertaa oli
Eleanor, eli Gone In
60 Seconds-elo-
kuvan vuoden -67
mallinen Mustang
Shelby GT 500.

Messuvieraita messualueella



peasti omistajaansa, eikä sunnuntaille
tainnut jäädä enää kovinkaan paljoa myytä-
vää. Muhkeilla setelinipuilla ostettiin todella
mestarillisia replikoita kuin maitoa ruoka-
kaupasta, eikä hinta todellakaan näyttänyt
olevan este hurahtaneimmille faneille.

Paluumatka meni yhtä mukavasti, joskin
viimeiset kruunut käytiin tuhlaamassa Sci-
Fi-harrastajien pyhiinvaelluspaikassa - SF-
Bokhandeln. Tämä kolmikerroksinen Sci-
Fi kirjallisuutta, elokuvia ja keräilyesineitä
myyvä liike onkin ehdoton käyntikohde, jos
pennosistaan haluaa eroon päästä.

Seuraavan kerran Propworld järjestää mes-
sut maaliskuussa ja sijoituspaikkana on tällä
kertaa Göteborg. Joten eikun vain rahaa
säästämään ja maaliskuussa messuile-
maan!

Teksti: Jari Juutilainen
Kuvat: Pilvikaupunki.net

Tärkein syy messuille saapumiseen ovat
kuitenkin messuvieraat. Tänä vuonna vie-
raiksi oltiin onnistuttu haalimaan Star Wars
-elokuvista Chewbaccana tunnettu Peter
Mayhew, joka tuntui olevan aika väsynyt
messuiluun ja ei sen vuoksi kovin puhe-
liaalla tuulella ollut. Taru Sormusten Her-
rasta ja Indiana Jones -elokuvista tunnettu
John Rhys-Davies, joka huvitti messu-
vieraita koko olemuksellaan. TV-sarjasta V,
sekä myös Freddy Krugerina tunnettu
Robert Englund, joka osaa ottaa yleisönsä
eikä taatusti jätä fanejaan kylmäksi. Taru
Sormusten Herrasta -elokuvista Sauronina
tunnettu Lawrence Makoare, joka ei myös-
kään kovin puheliaalla tuulella ollut. Toki
myös naiskauneutta vieraiden joukkoon oli
saatu ja paikalla olikin Star Trek: The Next
Generation TV-sarjassa ja elokuvissa
Deanna Troyna tunnettu Martina Sirtis.

Messuilta sai kaikkea aina kalliista keräily-
tavarasta tyypilliseen tilpehööriin, joten
valinnan varaa riitti. Kalliit ja harvinaiset
keräilyesineet vaihtoivat taas ennätysno-
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Nordic Garrison poseeraa Peter Mayhewin kanssa Sollentunan Sci-Fi  messuilla



TALVEN 2005 TÄHTITAIVAS

Oheinen kuva kuvaa tähtitaivaan tilannetta 6.12.05 kello 24:00. Orionin tähtikuvio on
kohtalaisen korkealla ja näin ollen Orionin suuren kaasusumun havainnointi on
mahdollista. Myös Andromedan galaksi on hyvin havaittavissa Andromedan tähdistössä.
Näiden lisäksi koko syksy voi havaita Marsia joka on nyt syksyllä pokkeuksellisen lähellä
Maata.

Tähtikartartassa pohjoinen on ylhäällä, etelä alhaalla, itä vasemmalla ja länsi oikealla.
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KEVÄÄN 2006 TÄHTITAIVAS

Oheinen kuva kuvaa tähtitaivaan tilannetta 20.02.06 kello 24:00. Herkuleen suuri pallo-
mainen tähtijoukko on näkyvissä Herkuleen tähtikuviossa. Saturnus alkaapi olemaan
myös keväällä aika mukavasti havaittavissa. Leijonan tähtikuvio on myös syksyä parem-
min näkyvillä samoin kuin Otavan “kauhan” tuntumassa oleva upea galaksi Messier 51.

Tähtikartartassa pohjoinen on ylhäällä, etelä alhaalla, itä vasemmalla ja länsi oikealla.
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