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Kevätkokouskutsu keskiaukeamalla

LEHDEN TOIMITUS
Harri Haukka (lehden päätoimittaja)
Markku Nissinen
Veli-Pekka Hentunen
Jari Juutilainen
Hannu Aartolahti
Henri Taino

ETU- JA TAKAKANSI
Etukansi
Härkämäen observatorion havaintotiimin
jäsenet Markku Nissinen, Henri Taino ja
Veli-Pekka Hentunen kuvasivat noin 12
miljardin valovuoden päässä olevan gammapurkauksen jälkihehkun (kuva keskellä).

Lehti ilmestyy yksi tai kaksi kertaa vuodessa ja se jaetaan jokaiselle jäsenelle kevätja/tai syyskokouskutsujen mukana. Lehteä
on myös mahdollista hankkia joko tilaamalla Warkauden Kassiopeialta tai ostamalla
Härkämäen observatoriolta. Lehdestä voidaan tehdä myös pelkkä nettiversio jota ei
paineta paperille kuin joitakin kappaleita.

Komeetta 17P/Holmes yllätti tähtiharrastajat, kun se yllättäen kirkastui syksyllä 2007
noin 17 magnitudista kolmeen magnitudiin.
Härkämäellä komeettaa havaittiin useita
kertoja ja mm. Markku Nissinen sai upeita
kuvia komeetasta (kuva alanurkassa). Komeetta oli niin kirkas, että sen saattoi havaita jopa paljain silmin valosaasteisella
paikalla (yllä olevassa kuvassa kirkas piste
lähes keskellä).

Irtonumeron hinta: 1e
Lehden painosmäärä: n. 200kpl.
6. vuosikerta (vuodesta 2003 alkaen)

Yhteystiedot:

Takakansi

Harri Haukka (lehden päätoimittaja)
harri.haukka@kassiopeia.net

Takakannessa on 31.3/1.4.2008 Nissisen ja
Hentusen löytämä supernova SN2008bo.
Tämä oli toinen kyseisen kaksikon löytämä
supernova. Edellinen oli SN2007ae.

Markku Nissinen (WK:n puheenjohtaja)
markku.nissinen@kassiopeia.net
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PÄÄKIRJOITUS
Kuten varmaan huomasitte heti tämän lehden saatuanne, on lehti tällä kertaa tavallista ohuempi. Ei kuitenkaan syytä huoleen.
Tämä ei tarkoita, etteikö lehden teko enää
kiinnostaisi vaan sitä, että tänä vuonna
Warkauden Kassiopeia julkaisee poikkeuksellisesti kolme Ad Astran numeroa. Tämä
numero on ns. “mininumero” jonka pääasiallinen tarkoitus on toimittaa jäsenistölle
kokouskutsu kevätkokoukseen.
Syy tämän kertaiseen mininumeroon on se,
että Ad Astran seuraava numero tehdään
Varkaudessa pidettävän Cygnus -kesätapahtuman aikoihin. Kyseinen numero
onkin sitten jo tuttuun tapaan paksuhko,
noin 30 sivun paketti. Tämä “Cygnus -extra” -numero pitää vakiopalstojen lisäksi
sisällään kaiken mitä Cygnuksesta pitää
tietää. Lehden on tarkoitus toimia tapahtuman mainoslehtenä sekä itse tapahtuman
aikoihin käsiohjelmana. Näiden asioiden
sisällyttäminen tähän kevään ensimmäiseen numeroon ei olisi ollut järkevää tai
edes mahdollista, koska kukaan ei tiedä
vielä millaiseksi ohjelma muodostuu. Tämän vuoksi päädyimme tekemään vain 12
sivua sisältävän Ad Astran.

Allekirjoittaneella on riittänyt puuhaa sekä
harrastus- että työrintamalla. Harrastusrintamalla sain jälleen kerran kunnian toimia
tähtitieteellinen yhdistys Ursan hallituksen
varajäsenenä vuoden 2008 ajan. Olenhan
jo toiminut vastaavassa luottamustoimessa
vuoden 2007, joten on ilahduttavaa huomata, että luottamusta riittää ainakin vuodeksi eteenpäin.
Työrintamalla on mielenkiintoiset vaiheet
meneillään. Paljoa en voi vielä kertoa, mutta jos kaikki menee hyvin saamme varmasti
kaikki iloita Suomen historian suurimman
avaruushankkeen toteutumista. Jos näin
käy, kuten todella toivon, lupaan tarjota
pullakahvit Härkämäellä jossakin vaiheessa
vuotta.
Cygnus 2008 järjestetään siis Varkaudessa. Toivottavasti monet teistä saapuvat
katsastamaan tämän Suomen suurimman
tähtiharrastajien tapahtuman annin. Tiedä
vaikka saisitte uutta intoa ja näkökulmia
tähtiharrastukseenne.

Harri Haukka
Harri Haukka
Päätoimittaja

Tämän kertainen “Härkämäen tähtitaivas” -osio on sijoitettu poikkeuksellisesti,
kokouskutsusta johtuen, takakanteen.
Ei liene enää kenellekkään yllätys se,
että pääosassa on kevään suuryllättäjä,
supernova SN2008bo jonka Hentusen
Veli-Pekka ja Nissisen Markku löysivät
31.3./1.4. Härkämäen observatoriolla. Onnea löytäjille jälleen kerran mahtavasta
saavutuksesta.
Warkauden Kassiopeian luentosarjakin on
pyörinyt talven aikana ja se sai erinomaisen
vastaanoton. Voi olla, että joskus myöhemminkin vastaavanlainen luentosarja rantautuu Varkauteen.
2

Kesää odotellessa on hyvä aika muistella menneitä,
kuten mm. sitä miten makkara paistui Härkämäen
nuotiolla kesällä 2003. Kuva © Veli-Pekka Hentunen.

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

jaksoja 11-12 vuoden välein kaksoispiikkeinä.
Viimeisin purkausjakso on juuri nyt lopuillaan.

Vuoden alussa julkaistiin tammikuussa
merkittävä tutkimus American Astronomical
Societyn kokouksessa Austinissa Teksasissa. Tutkimusprojektia johtaa professori
Mauri Valtonen Turun yliopiston Tuorlan
observatoriosta.

OJ287 on parhaiten tutkittu blasaari ja sitä on havaittu jo yli sadan vuoden ajan.
Suomalaiset ovat tutkineet tätä kohdetta
jo pitkään.
Tutkimuksesta julkaistaan myös artikkeli
arvostetussa Nature-lehdessä.

Kyseessä on blasaarin OJ287 tutkimusprojekti, jossa myös Warkauden Kassiopeian
Härkämäen observatorio on ollut mukana.
Suomalaisryhmä onnistui punnitsemaan
tähän asti painavimman mustan aukon, eli
OJ287 kaksoismusta-aukko järjestelmän
isomman mustan aukon. Massaa tuolla
jättiläisellä on peräti 18 miljardia kertaa
oman Aurinkomme verran.

Tätä kirjoittaessani ulkona sataa vettä. Havaintoiltoja ei ole oikein pystytty pitämään
Härkämäellä lauantaisin alkukeväällä eikä
siten oikein muitakaan havaintoja ole kovin
paljon pystytty siellä tekemään. Säälle ei
oikein mitään voida, ei auta kuin toivoa
parempaa keliä jatkossa.
Seuraava Ad Astra tuleekin olemaan Cygnus
erikoisnumero. Cygnuksen järjestelyt ovat
jo pitkällä menossa, eiköhän järjestetä
hyvä kesäleiri Suomen tähtiharrastajille!
Toivotan kaikki vaan joukolla mukaan
luomaan mukavaa Cygnus-henkeä
tällä kertaa näille kotikonnuillemme
Varkauteen.

Suomalaisryhmän saavutuksen huomioi
heti tuoreeltaan mm. BBC. Tutkimuksen
tulosten perusteella tutkijat pystyvät myös
testaamaan, kuinka Einsteinin teoriat toimivat
erittäin suurissa painovoimakentissä.
Pitkäkestoinen optisen ja radioalueen
seurantakampanja alkoi vuona 2004 ja sen
on tarkoitus kestää aina kevääseen saakka.
Warkauden Kassiopeia ry:n havaintoryhmästä projektiin ovat osallistuneet VeliPekka Hentunen ja Markku Nissinen.

Markku Nissinen
Warkauden Kassiopeia ry.

Jo tammikuulle 2008 mennessä on
Härkämäen observatoriolla tehty kirkkausmittauksia kaikkiaan 35 kertaa.
Optisen alueen tutkimukseen osallistuu
ammattitutkijoita mm. Japanista, Kiinasta,
Kanarian saarilta, Puolasta, Ruotsista,
Espanjasta sekä Suomesta.
Blasaari OJ287 sijaitsee Maasta katsottuna
Kravun tähdistössä ja se on ainut tunnettu
Linnunradan ulkopuolella sijaitseva lähde,
joka muuttuu optisella alueella säännöllisesti. Valokäyrässä esiintyy purkaus3
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YHDISTYSUUTISIA

TAPAHTUMAKALENTERI

Tällä palstalla on Warkauden Kassiopeiaan
tavalla tai toisella liittyviä tärkeitä uutisia.
Uutiset on kerätty pääsääntöisesti Kassiopeian ja Härkämäen observatorion nettiuutisista.

Jäsenillat
Warkauden Kassiopeian jäsenillat noin
kerran kuukaudessa.Jäsenillat alkavat
kello 18:00. Jäseniltojen paikkana pysynee
syksyllä 2008 Varkauden lukion luokka
255. Asia varmentuu kesän aikana.

Kassiopeian kotisivujen osoite
päivittyi

Syksyn jäsenillat:
Maaliskuun alusta lähtien Kassiopeian
sivuille on voinut surffailla myös osoitteen
www.kassiopeia.net kautta. Siis ilman tuplaveetä. Syy miksi yhdistykselle hankittiin
tämä uusi internetosoite on sen helpompi
muistettavuus. Myös vanha osoite www.
wkassiopeia.net toimii edelleen ja toimii
myös jatkossakin.

- Tiistai 16.9.
- Tiistai 21.10.
- Tiistai 18.11.

Kevät- ja syyskokoukset
Warkauden Kassiopeialla on vuodessa
kaksi sääntömääräistä kokousta, eli syysja kevätkokous. Sääntömääräiset kokoukset alkavat kello 18:00.

Asteroidi 2007 TU24 vilahti
Härkämäellä

Sääntömääräiset kokoukset:

Tammikuun lopussa Maan ohitti asteroidi
2007 TU24. Lyhimmillään etäisyyttä oli
noin 540 000 km joka on tähtitieteellisessä
mittakaavassa erittäin vähän. Huonosta
säästä johtuen Suomessa vain muutamalla
havaintoasemalla saatiin kuvattua asteroidia. Härkämäki kuului tähän joukkoon
ja Hentusen Veli-Pekka saikin kuvattua
hienoja kuvia kohteesta.

- Kevätkokous 22.4. Varkauden lukiolla.
- Syyskokous 9.12.

Tapahtumat
Tähtipäivät 2008
Kirkkonummella 17./18.5. Kirkkonummen
koulukeskuksessa. www.ursa.fi

Neljästoista eksoplaneetta havaittiin Härkämäellä
Härkämäen eksoplaneettojen valokäyrien mittaus jatkui alkuvuodesta
2008 ahkerasti. Veli-Pekka Hentunen
sai mitattua eksoplaneetta HAT-7-Pb:n
valokäyrän 31.3/1.4.2008 ja näin lisättiin
neljästoista onnistunut eksoplaneetan
mittaus Härkämäen “havaittu” -listalle.
Maailmallakaan ei ole montaa harrastajaa
joka olisi samoissa lukemissa.

Cygnus 2008
Tähtiharrastajien vuotuinen kesätapahtuma järjestetään Varkaudessa, Puurtilan
seurakuntakodilla 17.-20. heinäkuuta.
www.ursa.fi/c2008/.
Lisätietoa: kalenteri.kassiopeia.net
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AVARUUDEN MYRSKYT
JA TYRSKYT
Kun revontulet hyökkäävät satelliittien kimppuun
Aurinkotuuli ja sen mukanaan kuljettamat
hiukkaset pyyhkivät jatkuvasti Maan ilmakehää aiheuttaen ilmiöitä, joita kutsutaan
avaruussääksi. Avaruussään vaikutukset
ovat parhaiten nähtävissä, kun pimeällä
taivaalla loimuavat värikkäät revontulet.
Varsinkin me pohjolan asukit pääsemme
lähestulkoon joka talvi nauttimaan tästä
yhdestä hienoimmasta luonnonilmiöstä.
Revontulet lienevät se ensimmäinen asia
mikä tulee normaalille ”kaduntallaajalle”
mieleen kun puhutaan avaruusäästä.
Tosiasiassa avaruussää on paljon muutakin
kuin revontulien värikästä luonnon ilotulitusta.
Satelliitit ovan nousseet erittäin tärkeään
rooliin sitten Sputnik 1:n laukaisun jälkeen

Globaali tiedonvälitys on nykyään arkipäivää samoin kuin satelliitteihin tukeutuvat
paikannusjärjestelmät GPS ja tulevaisuudessa Galileo. Lisäksi Maapallon tutkimus
ja sääennusteiden tekeminen on aivan
toisella tasolla kuin vaikkapa 1940 ja 1950
–luvuilla.
Avaruus ei kuitenkaan ole neutraali ja
muuttumaton ympäristö, vaikkei siellä
ole riesana vuoria, puita ja maanpäällisiä
sääilmiötä. Maanpäällä me emme kohtaa
avaruussään ongelmia juuri muulloin kuin
kovien avaruusmyrskyjen aikoina. Meitä
suojaa Maan ilmakehä, joka kilven lailla
torjuu suurimman osan avaruusmyrskyn
iskuista ja siten emme koe koko myrskyn
voimaa. Monesti vain revontulet muistuttavat meitä avaruudellisen myrskyrintaman
olemassaolosta.

Elektronit tunkeutuvat satelliitteihin

ADEOS-2 (Midori-2) oli yksi avaruusmyrskyn uhreista. Se menetettiin vain 10 kuukautta laukaisun jälkeen lokakuussa 2003. Kuva ©
Nasa.
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Avaruudessa ei ole ilmakehän tuomaa säteilysuojaa ja
siitä johtuen avaruussää ja
sen ilmiöt iskevätkin siellä
huomattavasti voimakkaammin ja muunmuassa satelliitit joutuvatkin kestämään
erittäin kovia avaruussään
aiheuttamia haittavaikutuksia. Vaikka satelliittien
suunnittelussa avaruussään
aiheuttamat haittatekijät on
pyritty ennakoimaan, niin
siitäkin huolimatta silloin tällöin, lähinnä kovien avaruusmyrskyjen aikaan, voi satelliittien toiminta häiriintyä ja
pahimmassa tapauksessa
voidaan koko satelliitti menettää lopullisesti. Näin kävikin lokakuussa 2003, kun
japanilainen ympäristösa-

Kevätkokouskutsu
toisella puolella

Cygnus 2008
Varkaudessa

Warkauden Kassiopeia
ry. saa kunnian toimia
22. kerran järjestettävän tähtiharrastajien kesätapahtuman, eli Cygnuksen, isäntänä 17.-20.7.
Tällöin Varkauteen saapuu noin 150 tähtiharrastajaa
eri puolilta Suomea viettämään aikaa
harrastuksen ja kavereiden kanssa.
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Nyt kaikilla kassiopeialaisilla on oiva tilaisuus tutustua muihin suomalaisiin tähtiharrastajiin ja tähtitieteellinen yhdistys Ursan jaostotoimintaa. Kaikki
mukaan Cygnukselle!

Cygnuksen internetsivut osoitteessa www.ursa.fi/c2008/

telliitti ADEOS-2 (Midori-2) sai osakseen
niin kovan hiukkaspommituksen, että satelliitti meni toimintakyvyttömäksi ja tästä
seurauksena oli sen lopullinen menettäminen. Rahallisesti menetys oli erittäin
suuri, noin 500 miljoonaa euroa. Satelliitti
oli lisäksi suhteellisen uusi, koska se oli ollut
toiminnassa vasta noin 10 kuukautta ennen
menetystä. Samaisen myrskyn aikana ainakin kymmenen muuta satelliittia koki vakavia häiriöitä, mutta niiden kohdalla satelliitit
saatiin vielä palautettua toimintakuntoon.
Kuinka sitten avaruussää vaikuttaa avaruudessa oleviin laitteisiin? Koska avaruudessa ei ole ilmakehän tuomaa suojaa, kuten
edellä todettiin, niin täytyy laitteet ja satelliitit suojata mahdollisimman hyvin erilaisilla
säteilynsuojausmenetelmillä. Normaalissa
toimintaympäristössä säteilysuojaukset
ovat riittäviä, mutta kun Auringossa tapahtuu suuri koronan massapurkaus ja se
suuntautuu Maahan päin, niin satelliittien
säteilysuojaukset voivat pettää ja niiden
toiminta häiriintyä. Erityistä haittaa satelliiteille avaruusmyrskyn aikana aiheuttavat nopeasti kiitävät elektronit jotka voivat
tunkeutua säteilysuojauksen läpi satelliitin
sisälle ja aiheuttaa tuhoa elektroniikassa.
Elektronit voivat aiheuttaa mm. mikroprosessoreissa virhetoimintoja, jotka pahim-

massa tapauksessa voivat aiheuttaa vaikkapa komennon, jolla satelliitin asennonsäätö
menee sekaisin ja satelliitti kääntyy siten,
että sen aurinkopaneelit ovat poispäin
Auringosta. Tällöin seurauksena saattaa
olla satelliitin sähköenergian saannin väheneminen niin paljon, että aurinkopaneeleja ei saada suunnattua kohden Aurinkoa
ja joka vääjäämättä johtaa ajan mittaan
satelliitiin menettämiseen. Parhaiten nämä
avaruusmyrskyn mukanaan tuomat nopeat
elektronit ovat nähtävissä SOHO –satelliitin
kuvista jotka on otettu koronan massapurkauksen aikana. Häiriöiden johdosta satelliitin tuottama kuva on rakeinen ja täynnä
häiriötä.

Avaruusromu vaurioittaa satelliitteja

Elektronien pommituksen lisäksi satelliitit
joutuvat kokemaan myös kiinteiden kappaleiden pommitusta. Avaruusmyrskyjen
aikaan Maan ilmakehä laajenee ja täten
myös lähiavaruudessa olevien avaruusromun kappaleiden ilmanvastus kasvaa ja ne
alkavat vajota kohti Maata. Tällöin Maata
suhteellisen lähellä kiertävät satelliitit joutuvat vajoavien avaruusromun kappaleiden
tulilinjalle ja ne saattavat vaurioitua, jos
suurehko romun palanen osuu niihin. Kaikkein herkimpiä
vaurioituvia kohteita ovat luonnollisesti aurinkopaneelit, joiden
pinta-ala on suuri
ja ne ovat suhteellisen ohuita.
Lähestulkoon kaikissa avaruudesta Maahan tuoduisssa aurinkopaneeleissa tai
niiden osissa on
SOHO –satelliitin kuvaa ennen koronan massapurkauksen saapumista satelliitin
jälkiä avaruuskohdalle ja sen iskiessä satelliittiin. Kuva © Nasa.
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VÄLÄHDYS MAAILMANKAIKKEUDEN ALKUAJOILTA

romun ja meteorien iskuista. Huolestuttavinta on se, että avaruusromun määrä
Maan kiertoradalla lisääntyy edelleen ja
sen myötä myös niiden aiheuttamat haitat
satelliiteille kasvavat.

GRB 071020

Astronautit vaarassa

Härkämäen observatoriolla onnistuttiin kuvaamaan gammapurkauksen GRB 071020
jälkihehku lokakuun 20./21. välisenä yönä,
kun observatorion havaintoryhmän jäsenet
Markku Nissinen, Henri Taino ja VeliPekka Hentunen havaitsivat gammapurkauksen jälkihehkua observatorion laitteistolla. Riemu oli suuri, kun kävi ilmi, että
jälkihehku näkyi, vaikkakin erittäin himmeänä, valopisteenä CCD-kameran kuvakentässä. Kohteen kirkkaus oli vain noin
miljoonasosa paljain silmin havaittavasta
himmeimmästä tähdestä, eli magnitudeissa
ilmaistuna noin 20.9. Kohteesta tullut valo
oli kuitenkin näkynyt hyvin lyhyen aikaa jopa
tuhat kertaa Härkämäellä havaittua kirkkaampana. Gammapurkauksille onkin tyypillistä hyvin lyhyt kestoaika ja siksi niiden
optinen jälkihehku on päästävä kuvaamaan
mahdollisimman pian gammapurkauksen
havaitsemisen jälkeen. Härkämäelle tieto gammapurkauksesta GRB 071020
saatiin Nasan Swift-gammasatelliitista
kansainvälisen hälytysverkon kautta. Härkämäen havainto tehtiin noin 17 tuntia
gammapurkauksen havaitsemisen jälkeen
ja siksi kohde oli enää hyvin vaikeasti kuvattavissa.

Miehitetyt avaruuslennot ovat yksi osa avaruuden tutkimista ja näin avaruusturismin
aamunkoitossa voidaan odottaa, että miehitetyt avaruusmatkat lähiavaruuteen lisääntyvät. Avaruussää saattaa kuitenkin osoittautua yhdeksi pahimmista ongelmista avaruusturismille. Astronautit joutuvat avaruudessa jatkuvan säteilypommituksen kohteeksi. Jo rauhallisen avaruussääjakson aikana astronauttien saamat säteilyannokset
ovat huomattavasti suurempia kuin Maan
päällä. Todella rajun avaruussäämyrskyn aikana säteilyannokset nousevat niin suuriksi,
että astronauttien täytyy hakeutua esimerkiksi kansainvälisellä avaruusasemalla
erityiseen säteilyltä suojaavaan paikkaan.
Sanomattakin on selvää, että myrskyjen
aikana ei suoriteta avaruuskävelyjä. Olikin
erittäin hyvää tuuria, että 1970 –luvulla
tehtyjen kuulentojen aikana ei tapahtunut
massiivisia avaruussääilmiöitä joiden
armoille astronautit olisivat joutuneet.
Seuraamukset olisivat saattaneet olla
tuhoisat, jos astronautit olisivat joutuneet
keskellä avaruusmyrskyä.
Teksti: Harri Haukka

Lähteet

Viesti 12 miljardin vuoden
takaa

- Avaruussää – Auringosta tuulee; Heikki
Nevanlinna; Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
ry, 2006
- Space Weather, Environment and Societies; J. Lilensten, J. Bornarel; Springer,
2006
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Kohteen punasiirtymäksi saatiin kansainvälisten mittauksien perusteella vähintään 2.145, mutta alustavien arvioiden
mukaan se voi olla jopa 2.5. Tästä punasiirtymän arviosta voidaan laskea, että
kohteesta tullut valo on viesti noin 10.5-12
miljardin vuoden takaa. Siten voidaankin

hyvin sanoa, että kyseisestä gammapurkauksesta Maahan saapunut valo on viesti
maailmankaikkeuden alkuajoilta. Eräiden
arvioiden mukaan tämä kohde saattaisi
hyvinkin olla kaukaisin suomalaisen tähtiharrastajan havaitsema kohde. Harva suomalainen tähtitieteen ammattilainenkaan
on onnistunut tekemään suoria havaintoja
yhtä kaukana olevista kohteista.

Havainnot harvinaisia
Gammapurkauksista suurin osa jää havaitsematta ja varsinkin harrastajalaitteilla tehtävät havainnot ovat erittäin harvinaisia.
Suomessa gammapurkauksen jälkihehku
on onnistuttu havaitsemaan Härkämäen
observatorion lisäksi mm. Jyväskylän Siriuksen Nyrölän ja Hankasalmen observatorioissa. Viimeksi 10. lokakuuta Arto
Oksanen sai suurta kansainvälistä huomiota havaitessaan gammapurkautujan
GRB 071010B jälkihehkun ensimmäisenä
maailmassa.

Maailmakaikkeuden suurimpia
räjähdyksiä
Gammapurkaukset ovat maailmankaikkeuden voimakkaimpia räjähdyksiä. Ne
havaittiin ensimmäisen kerran lyhyinä
voimakkaina gammavälähdyksinä satelliiteista, jotka oli rakennettu valvomaan
ydinkoekieltoa. Nykyään tiedetään, että
nämä välähdykset tulevat maailmankaikkeuden voimakkaimmista räjähdyksistä,
joissa luultavasti erittäin massiiviset tavalliset tähdet kuolevat ja muuttuvat mustiksi aukoiksi. Gammapurkaus vapauttaa
tuhat kertaa enemmän energiaa kuin Aurinkomme koko 10 miljardia vuotta kestävän elämänsä aikana.
Teksti: Veli-Pekka Hentunen & Harri Haukka
Lisätietoa:

http://english.taurushill.net/supernovae/
the-afterglow-of-the-grb-071020-has-been-observedat-taurushill-observatory.html
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Kuvassa oleva pieni musta piste on havaittu gammapurkauksen jälkihehku. Se on erittäin himmeä, mutta
silti havaittavissa. Vasemmalla oleva kuva on osasuurennos oikealla olevasta kuvasta. Kuva © Härkämäen observatorio, THO.
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PARAMOUNT ME - HÄRKÄMÄEN SYDÄN
Tähtiharrastajan Ferrari
Härkämäen observatorion tähtitornissa on
jo lähes kaksi vuotta surrannut tähtinäytäntöjen ja tieteellisten tutkimuksien teon aikana punainen seurantajalusta Parmount ME.
Monet eivät varmaankaan kiinnitä tähän punaiseen jalustaan erityistä huomiota, vaan
kaiken kiinnostuksen kohteeksi nousee
jalustan päällä oleva 12 tuumainen Meade
-kaukoputki. Kokenut tähtiharrastaja tai -ammattilainen kuitenkin saattaa hieraista silmiään ja siirtää katseensa jalustaan, unohtaen kokonaan kaukoputken jota jalusta
liikuttelee. Miksi näin? Mitä ihmeellistä
tässä punaisessa jalustassa oikein on?
Ensiksi on varmaan hyvä lähteä ihan perustiedoista. Laatu maksaa ja Paramount ME
on lähestulkoon parasta laatua mistä tähtiharrastaja voi unelmoida. Moni varmaan
allekirjoittaakin sen, että voimme tituleerata
Paramount ME:tä tähtiharrastajan Ferrariksi. Ei pelkästään punaisen värin vuoksi,
vaan myös siksi, että kyseinen jalusta on
aivan omassa luokassaan mitä tulee mm.
seurannan tarkkuuteen, etäkäyttöön, ym.
havaitsemista ja ennen kaikkea kuvaamista
helpottaviin seikkoihin.
Monille Paramount ME on kuitenkin aivan
uusi tuttavuus ja onkin varmaan hyvä, että
perehdymme hieman miksi se on tähtiharrastajan Ferrari ja miksi siihen kannatti mm.
Härkämäellä investoida uuden pikkuauton
verran euroja.

Ennennäkemäntöntä tarkkuutta
Kuten jo edellä hieman alustettiin, on
Paramount ME -jalustan seurantatarkkuus
aivan omassa luokassaan verrattuna

markkinoilla oleviin jalustoihin. Tässä yhteydessä on varmaan hyvä verrata jalustaa
alkuperäiseen Härkämäen Meaden jalustaan jota käytettiin aina siihen saakka kunnes Parmount ME saapui Härkämäelle.
Härkämäen alkuperäinen, Meade -kaukoputken mukana tullut, jalusta suoriutui
observatorion alkutaipaleen tehtävästään
eli tähtinäytäntöjen läpiviennistä kiitettävästi. Jalustan ongelmat ja kieltämättä
jopa jonkinasteinen laaduttomuus nousivat häiritsevästi esille, kun CCD -kuvaustoiminta alkoi Härkämäellä. Lukuisista
säätötoimenpiteistä huolimatta observatorion havaintoryhmä ei saanut jalustan
seurantaa toimimaan riittävän hyvin jotta
pitkät, yli 5 minuutin, valotukset olisivat
olleet laadukkaita. Tieteellisiä tutkimuksia
ajatellen tämä oli erittäin huono asia ja jos
uuden jalustan hankintaa ei olisi aloitettu,
tuskin nykyisiä tieteellisiä saavutuksiakaan
olisi saavutettu.
Tarvittiin siis jotakin joka voisi ratkaista tämän seurannan laaduttomuuden. Vastaus
oli helppo: Paramount ME. Jalustan tietoja
tutkaillessa voi hyvin äkkiä huomata, että
jalustan hankkija ei voi enää syyttää CCD
-kuvien laaduttomuudesta jalustaa, vaan
pikemminkin omia taitojaan tai muita kuvauskaluston osatekijöitä, kuten kameraa
tai kaukoputkea. Jo pelkästään se yksityiskohta, että jalustan suuntaus tehdään jopa
400 tähteä käyttäen, on merkki siitä, että
jalusta on tehty vakavasti otettavaa tähtitieteenharrastusta varten. Jalustan tarkkutta
voi lisäksi parantaa lähes loputtomasti ruuvaamalla jalustan lukuisia säätöruuveja ja
-nuppeja millimetrien osien tarkkuudella
oikeille kohdille. Tämä tosin vaatii jo todellista kärsivälliyyttä ja tarkkutta säätäjältä.
Onneksi kohtuullisen “karkeakin” säätö
on riittävää suurimpaan osaan kuvaus- ja
havaintotoimintaan. Härkämäelläkin säätötoimenpiteitä voisi vielä hieman tehdä, jotta
jalustan optimaalinen tarkkuus saataisiin
9 käyttöön.

Tuuria matkassa
Härkämäen observatoriolla kävi tuuri jalustaa
hankkiessa. Paramountin
saksalainen maahantuoja
ilmoitti, että heillä olisi varastossa yksi jalusta joka
oli jäänyt hyllylle, kun sen
alunperin tilannut asiakas
ei sitä syystä tai toisesta
ollut lunastanutkaan. Tämä onnenpotku merkitsi
sitä, että jalustan toimitusaika olisi vain kuukauden
luokkaa normaalin noin 18
kuukauden sijaan. Jalustan rahoitus saatiin kuntoon nopeasti ja tilaus lähti
Saksaan. Uusi “Ferrari”
saapuikin jo muutaman
viikon päästä tilauksesta
Varkauteen.

Kaikki ajamaan Ferrarilla
Härkämäen Paramount
ME -jalustaa pääsevät
käyttämään kaikki jotka
ovat suorittaneet Kassiopeian kaukoputkenkäyttäjän kokeen hyväksyttävästi läpi. Jalustan käyttö Hannu Arrtolahti ohjailee Paramount ME -jalustaa tietokoneella. Kuva
on helppoa. Kohteet joita © Markku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen, THO.
halutaan katsoa tai kuvata valitaan suoraan tietokoneella pyörivän
purkauksen jälkihehku.
The Sky -ohjelmiston avulla ja hiiren nappia klikkaamalla jalusta suuntaa kaukopOnkin ilolla todettava, että Paramounttiin
utken kohteeseen, jos se vain on horisonsijoitetut varat eivät ole menneet hukkaan.
tin yläpuolella. Toistaiseksi Härkämäen
Saamme takuuvarmasti nauttia jalustan
Paramount ME -jalusta ei ole kertaakaan
mukanaan tuomista tähtitieteen saavutukpettänyt käyttäjäänsä, vaan se on joka
sista useasti tulevina vuosina.
kerta suuntautunut haluttuun kohteeseen.
Oli kyseessä sitten Mars -planeetta tai 12
Teksti: Harri Haukka
miljardin valovuoden päässä oleva gamma10

Warkauden Kassiopeia ry.:n jäsenlehti
Ad Astra
Warkauden Kassiopeia ry.
Härkämäentie 88
79480 Kangaslampi
http://adastra.kassiopeia.net

HÄRKÄMÄEN TÄHTITAIVAS
Tässä osiossa esitellään joitakin Härkämäellä otettuja mielenkiintoisia tähtitieteen harrastukseen liittyviä kuvia. Tällä kertaa esittelemme Veli-Pekka Hentusen ja Markku Nissisen
31.3/1.4.2008 löytämän supernovan SN2008bo. Tämä ja muut Härkämäellä otetut kuvat
löytyvät yhdistyksen galleriasta (http://galleria.kassiopeia.net). Koonnut: Harri Haukka.

Supernovan SN2008bo löytö
yksi alkuvuoden positiivisista yllätyksistä
Kun Hentusen Veli-Pekka ja Nissisen Markku löysivät supernovan
SN2007ae helmikuussa 2007, oli
riemu ylimmillään. Tehtiinhän silloin
Härkämäen observatorion historian
ensimmäinen tähtitieteellinen löytö.
Heti SN2007ae:n löytämisen jälkeen
ruvettiin puhumaan, että “kyllä se
seuraavakin sieltä joskus tulee”. Milloin tämä tulisi tapahtumaan, ei kukaan
uskaltanut edes arvailla. Seuraavaan
löytöön kului kuitenkin vain noin vuosi,
kun Veli-Pekka ja Markku olivat kuSupernova SN2008bo sijaitsee galaksissa NGC 6643. Kuva ©
vailemassa Härkämäen observatoriMarkku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen, THO.
olla 31.3 ja 1.4. välisenä yönä. Suhteellisen kirkkaan ja selvästi spiraalimaisen galaksin NGC 6643 yksi “tähdistä” oli uusi. Tarkistuskuvien jälkeen Veli-Pekka ja Markku
saattoivat todeta, että kyseessä oli supernova josta ei ollut vielä tehty havaintoja.
Havainnosta ilmoitettiin Oksasen Artolle Jyväskylään ja hän otti Hankasalmen observatorion
laitteilla kohteesta kuvia ja varmisti löydön oikeaksi. Tästä suuri kiitos Artolle.
Supernovan myötä Härkämäen observatoriolla on nyt siis löydetty kaksi uutta supernovaa ja
nämä ovat edelleen ainoat mitkä on löydetty Suomen maankamaralta käsin. Voidaan siis sanoa,
että Härkämäen observatorion ja sen aktiiviset harrastajat, Veli-Pekka ja Markku etunenässä,
ovat pioneereja supernovien löytämisessä.
Lisää supernovasta SN2008bo voi lukea Härkämäen observatorion sivuilta osoitteesta www.
taurushill.net. Sivuilta ja yhdistyksen galleriasta löytyy runsaasti lisätietoa supernovasta.

