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Vätgas och acetylen försvinner mystiskt från ytan av Titan 
 
 

Den Cassini iakttagelser visar att Saturnus måne 

Titan från ytan väte förloras i ett okänt sätt. Titans 

yta verkade inte vara acetylen, även om det 

förefaller månen tjocka atmosfären. 

 
Uppskattningar är av särskilt intresse på grund av 

acetylen anses vara den bästa energikällan för 

eventuella liv på Titan. Dessutom skulle vätgas 

försvinner av bilden, på grund av Titans liv redan 

2005 spekulerade eksobiologi Chris McKay och 

hennes forskargrupp och väte är nödvändigt för 

att garantera den biologiska processer. 

"Vi föreslog att förbrukningen av väte, eftersom 

det är den mest uppenbara av Titans gassektorn 

på samma sätt som vi konsumerar syre på 

jorden," säger McKay. "Om dessa tecken på liv 

kommer att visa sig ha orsakats skulle det vara 

dubbelt så 

 
spännande, skulle som ett sätt att leva vara helt 

oberoende av landets vattenbaserade liv. " 

Titan förekommer i flytande metan baserad 

livsformer är så långt rent hypotetiska och inte 

bevis. NASA-forskare säger att det är troligt att 

resultaten kan hittas i något annat, Titan, de dåligt 

kända kemiska processer baserade på en 

förklaring. 

 
Ytterligare observationer väntas i följande Cassini 

Titan på nära hållatt det blir ytterligare fem år.På 

NASA: s webbplats (Engelska) 

 
 

 
 

En konstnärs intryck av Titans dunkla sjö orange 

ljus. Bild NASA / JPL 

 
Källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 

planeetat-ja-kuut/vety-ja-asetyleeni-katoavat- 

mystisesti-titanin-pinnalta.html 

http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/titan20100603.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/vety-ja-asetyleeni-katoavat-mystisesti-titanin-pinnalta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/vety-ja-asetyleeni-katoavat-mystisesti-titanin-pinnalta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/vety-ja-asetyleeni-katoavat-mystisesti-titanin-pinnalta.html
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Betydande karbonat upptäckt - på Mars har varit en icke-sur, 

försumpade område 
 
 

Från en "Spirit" marscherat att undersöka sten 
upptäckt vandrare har hittat en stor mängd 
karbonat, som är associerad med icke-sur och 
vattnig miljö. 

 
Observation av åtminstone den delen av Mars kan 
ha haft ett liv miljö. 
Oerhört viktigt Upptäckten gjordes när forskarna 
analyserade närmare Ande mars Voyager gamla 
mätningar, Comanche, som kallas stenen 
området. Resultat kräver fyra års analys och 
publiceras i början av juni i tidskriften Science. 

 
Redan har varit känd för en rad resultat som Mars 
i gamla tider har varit en stor mängd flytande 
vatten. Tidigare observationer, dock hänvisade till 
de mycket sura och därmed potentiellt fientliga till 
liv i vätska. 
Nu observerats i karbonat samtal i stället form 
vätska och det är just den icke-surt vatten. "Detta 
är en av de viktigaste upptäckterna av sjöfolk, 
säger ansvarig forskare Steve mars fotgängare 
Squyres av Cornell University. 

 
Betydande karbonat insättning avslöjar direkt att 
de villkor som kan ha varit gynnsamt för livet på 
den platsen. (Se även följande stjärnorna och 
rymden-Journal) 

Mer om Nasa (engliska) 

 
 

 
 

Comanche kallas rock, där karbonat historiska 

upptäckten gjordes. Nasa Bild 

 
Källa http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 

planeetat-ja-kuut/merkittava-karbonaattiloyto- 

marsissa-on-ollut-ei-hapan-vetinen-alue.html 

http://www.nasa.gov/mission_pages/mer/news/mer20100603.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/merkittava-karbonaattiloyto-marsissa-on-ollut-ei-hapan-vetinen-alue.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/merkittava-karbonaattiloyto-marsissa-on-ollut-ei-hapan-vetinen-alue.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/merkittava-karbonaattiloyto-marsissa-on-ollut-ei-hapan-vetinen-alue.html
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Skimrande spiral moln var förvånad över att finna i Australien  

 

 
Bright spiral moln höjda ögonbryn på lördagen, till 
stor del i Australien. 

 
Manövrer på himlen ett underligt ljusfenomen 
orsakades av utlöst timmar tidigare i Florida. Det 
var Falcon 9 raketen övre steget, ett överskott av 
bränsle sprids i rymden. 

 
"Ljuset var som en hand från orange, säger 
fenomenet upptäcktes i Brisbane Destin Sparks 
Stars och Space tidningen. "Det var en mycket 
ljus centrum, och det spred sig till spiral utåt. Det 
var bländande att se på när den roterar i skyn och 
rör sig österut." 

 
Ca 250 km över fenomenet snabb manöver 
kontrast var större än bakgrunden himlen i 
förhållande till vad fotografierna kan överföra. 

 
Totalt sett var detta fenomen mycket annorlunda 
än något som en person som normalt ser på 
himlen. Det är inte konstigt att det produceras ett 
stort antal UFO-rapporter, av vilka mången 
förklaring till raketen var att omedelbart nekas. 
Målet var synliga vid ungefär 5,50 lokal tid på 
Australiens östkust. Det är just på detta område i 
mer än en raket från Florida sprang spåret. "Jag 
insåg snabbt att det inte var månen, men det ljus 
som kometen, flytta nordost om den södra himlen, 
säger en av dem identifieras. 

 
Avancerad trestegsraket runt molnet är sannolikt 
orsakad av att någon snubblar över den 
återstående raketbränsle. Molnet är något 
påminner om spiralform i december Norge. Till 
skillnad från då, är den australiska ljus som 
troligen orsakats av förbränning, utan snarare en 
reflektion av solljus. 

 
Mer om Discovery (engliska) 

Video rakettspiral YouTubessa 

Mer om Herald Sun 

 

 
 

Strange moln av raket filmad i Australien på 

lördag. Bild Destin Sparks 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus- 

ja-taivaanilmiot/hohtava-spiraalipilvi-ihmetytti- 

australiassa.html 

http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2010/06/05/oh-those-falcon-ufos/
http://www.youtube.com/watch?v=0XdbkpqtE0Y
http://www.heraldsun.com.au/news/national/ufo-spotted-in-queensland-new-south-wales-and-victoria/story-e6frf7l6-1225875840556
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/hohtava-spiraalipilvi-ihmetytti-australiassa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/hohtava-spiraalipilvi-ihmetytti-australiassa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/hohtava-spiraalipilvi-ihmetytti-australiassa.html
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Två stora bubblor stiger Vintergatan centrum  

 

 
I mitten av Vintergatan har observerats i de olika 
två gammastrålar som avger enorma bubbla. 

 
En nyligen genomförd analys, forskarna förväntar 
ovanliga bubblor, associerad med antingen galax 
som ligger i hjärtat av supermassiva i ett svart hål 
eller en mycket stark stjärnornas födelse. 
Resultaten bygger på rymdstationer, Fermi 
Gamma Telescope observationer. 

 
När det gäller supermassiva ett svart hål, är 
bubblorna skapas, begärt att det beloppet av 
omkring hundra solar material har kommit in i 
facket. I detta fall skulle bubblor ha bildats de 
senaste 100 000 åren. 

 
Tidigare bubblorna orsaken till mörk materia 
föreslogs också. Nya observationer har denna 
möjlighet att vara nu avvisas. 

 
Bubblorna går upp till 30 000 ljusår bort galax 
kärna. Sammantaget ser det bildas som en jätte 
timglas. 

 
Aiheesta julkaistu tutkimus (engliska) 

 

 
 

Vintergatans centrum. Nu undersökt bubblor inte 
visas i bilden. Nasa Bild 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut- 
ja-galaksit/kaksi-valtavaa-kuplaa-nousee- 
linnunradan-keskustasta.html 

http://arxiv.org/abs/1005.5480
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/kaksi-valtavaa-kuplaa-nousee-linnunradan-keskustasta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/kaksi-valtavaa-kuplaa-nousee-linnunradan-keskustasta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/kaksi-valtavaa-kuplaa-nousee-linnunradan-keskustasta.html
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Asteroid rymdfarkoster jonmotor bröt hastighetsrekord 
 

 

 
 

NASA: s Asteroid Probe Dawn är ett brott mot 

jonmotor hastighetsrekord. 

 
Dawn har nu tagit fart för totalt 4,3 miles per 

sekund. Jonmotor att ge lite dragkraft, men det 

kommer att kunna fungera i många år. Jonmotor 

får sin energi solpaneler. 

 
Jämfört med motorer kemisk raket, är 

accelerationen inte uppnått mycket, men 

jonmotor, är det en indikation drivmedel effektiv 

tekniken fungerar. 

 
Traditionella motoracceleration skulle ha krävt en 

mycket större mängd bränsle. Detta i sin tur skulle 

ha inneburit en större bärraket, eller behöver 

mindre utrymme Forskningsinstrument. 

 
Dawn används nu tre en motor tur totalt 620 dagar 

och spenderade cirka 165 kilo xenon drivmedel. 

Dess motor är att driva ett sammanlagt 5,5 år, och 

nå snabba förändringarna i 38,6 Miles per sekund. 

 
År 2007 inledde Dawn asteroidbältet är en 

historisk forskare. Det kommer att komma fram till 

den första stora sonden för Vesta och Ceres 

asteroider, att ansluta sig. 

 
Vesta Dawn för att nå nästa års sommar. 

Jonmotor körning effektiviteten i ämnet möjlig 

utbrytning för Vesta rymdfarkoster omloppsbana 

och studera övergången av Ceres dvärgplanet 

2015. 

 
Aiheesta lisää Nasa (engliska) 

 
 

 
 

Konstnärlig tolkning av Dawn rymdfarkoster. Bild 

NASA / JPL 

 
källa:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluo 

taimet/asteroidiluotain-rikkoi-ionimoottorien- 

nopeusennatyksen.html 

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-192
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/asteroidiluotain-rikkoi-ionimoottorien-nopeusennatyksen.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/asteroidiluotain-rikkoi-ionimoottorien-nopeusennatyksen.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/asteroidiluotain-rikkoi-ionimoottorien-nopeusennatyksen.html
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Jorden och månen kunde inträffa senare än väntat  

 

 
Jorden och månen skapade en enorm krasch kan 
ha skett mer än 100 miljoner år senare än väntat. 

 
På väg mot en lång tid har teorin om att jorden 
och månen föddes storleken på Mars kolliderade 
med Venus-stora stycke den tidiga Jorden. 

 
Tidigare ansåg att kollisionen inträffade cirka 30 
miljoner år efter solsystemets bildning, vilket är 4 
537 miljoner år sedan. 

 
En dansk Tais W. Dahl, och av den amerikanska 
David J. Stevenson har denna nya vision. Den 
ursprungliga kollision mellan planeter kan göras 
så sent som 150 miljoner år efter födelsen av 
solsystemet. Resultaten publicerades denna 
vecka i jorden och Planetary Science Letters 
tidning. 

 
Både den gamla och den nya Ålder uppskattning 
baserad på hafnium och volfram isotoper i 
mängder. Hafnium isotopen blir radioaktivt 
sönderfall av volfram isotoper. 

 
Proto-planetväxel kollision sten skal och kärnor 
metall, var det tänkt den blandade perfekt. Efter 
metaller sjönk till stor del på planeten tillbaka till 
en ny kärna. Eftersom volfram åtar känsliga för 
andra metaller, är också tänkt att införandet av de 
inblandade metaller. 

 
Nu en studie som publicerades i atomkärnor av 
metall och sten blandat med skal, men mycket 
mindre än väntat. Därför är volfram lämnade inte 
planetens steniga skorpa lager. Det är därför som 
den gamla Ålder uppskattning kan vara felaktiga. 

 

 
Aiheesta lisää Kööpenhaminan yliopisto (engliska) 

 

 
 

Jorden och Månen tros ha tagits när de två proto- 

planet kolliderade. 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja- 

lahiavaruus/maa-ja-kuu-saattoivat-syntya-luultua- 

myohemmin.html 

http://news.ku.dk/all_news/2010/2010.6/earth_and_moon/
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/maa-ja-kuu-saattoivat-syntya-luultua-myohemmin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/maa-ja-kuu-saattoivat-syntya-luultua-myohemmin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/maa-ja-kuu-saattoivat-syntya-luultua-myohemmin.html
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Japans asteroid störtar sond på söndag, Australien  

 

 
Hayabusa asteroid sond återvänder till jorden på 
söndag klocka cirka 17 finsk tid. Itokawa asteroid- 
nu Sonden har varit på resande fot mer än sju år. 
Förhoppningen är att få till ytan genom tiderna i 
det första provet, som tas från asteroid yta. 

 
Tre timmar före mötet med jorden Hayabusa bort 
från urvalet kapsel, som blockerar satserna i 
värmeskölden i atmosfären. 

 
Under rubriken vinkeln är brant, och därför kapsel 
erfarenheter 25 g inbromsning, och en 30-faldig 
att värma upp Apollo kapslarna. luftbroms efter 
provet kapseln är avsett att landa fallskärmen 
Woomeran beroende av militära området i 
Australien. 

 
Kapsel skild från jordens atmosfär slående 500- 
pound rymdfarkosten förstördes nästan helt. 
Endast små delar av den väntas hamna i landets 
yta. 

 
Men det är inte helt säkert huruvida en asteroid 
prov kapsel. Olyckligtvis rymdfarkoster dator 
kraschade strax efter provet togs upp av 
asteroiden. Forskarna hade räckt i en bit mindre 
än gram damm och grusade yta Itokawa asteroid. 

 
Aiheesta Jaxan sivuilla (engliska) 

 
tidigare nyheter Aiempi uutinen Hayabusasta 

 

 
 

Konstnärlig tolkning av Hayabusa och dess 
näytekapselista slå atmosfären. Bild NASA / JPL 

 

 
källa:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluo 

taimet/japanin-asteroidiluotain-syoksyy- 

sunnuntaina-australiaan.html 

http://www.jaxa.jp/projects/sat/muses_c/index_e.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/rampa-hayabusa-kohtaa-maapallon-13-kesakuuta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanin-asteroidiluotain-syoksyy-sunnuntaina-australiaan.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanin-asteroidiluotain-syoksyy-sunnuntaina-australiaan.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanin-asteroidiluotain-syoksyy-sunnuntaina-australiaan.html
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Exoplanet motion spelades in på fotografiska bilder  

 

 
Forskarna har för första gången beskrev 

exoplaneten går till andra sidan Mamma Stjärnor. 

 
Beta Pictoris b-planet först dokumenterades redan 

2003, är ESO: s Very Large Telescope. Vid denna 

tidpunkt var emellertid ännu inte helt säker om det 

verkligen är en planet eller en svag stjärna som 

syns i bakgrunden. Senare scener eller objekt inte 

längre syns. Planeten blev ett nytt ljus tills förra 

hösten, den här gången, dock på andra sidan 

Mamma Stjärnor. 

 
Filmad runt planeten ungefär lika långt från 

stjärnorna än solen, Saturnus. Det är således den 

minsta planeten i samma bana, som har varit 

framgångsrik fotografi. 

 
I den angränsande bilden kombineras från 2003 

(vänster) och 2009 fynd, och ritade en eventuell 

bana av planeten. Anbringas i mitten av Mamma 

Stjärnor foton har tagits bort för att inte skymma 

dess ljusstyrka dim planet. 

 
Mer om ESOn sivuilla (engliska) 

 

 
 

Beta Pictoris b-planet fanns i 2003 mor stjärna 

vänster sida, men förra året var tagna bilden 

flyttats till höger om stjärnan. Foto ESO / A.-M. 

Lagrange 

 
källa:http://www.avaruus.fi/uutiset/eksoplaneetat/e 

ksoplaneetan-liike-tallentui-valokuviin.html 

http://www.eso.org/public/news/eso1024/
http://www.avaruus.fi/uutiset/eksoplaneetat/eksoplaneetan-liike-tallentui-valokuviin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/eksoplaneetat/eksoplaneetan-liike-tallentui-valokuviin.html
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Solar rånade ett antal stjärnor i svansen på sina grannar  

 

 
 
 
 

Möjligen mer än 90 procent av de så kallade 

Oorts moln av kometer från sol gäster inbjudna. 

 
Om den nya forskningen är korrekt, var de flesta 

av de mest kända stjärnorna i svansen född runt 

andra stjärnor. Överraskande resultat 

publicerades i den ansedda tidskriften Science. 

 
Solen är känd för att genereras en ganska nära 

bland stjärnorna. Datorsimuleringar hjälpa 

forskare kunde nu visa att tidigt skull vann en stor 

mängd isiga kroppar Syster Stjärna. 

 
"Fånga en förvånansvärt effektiv och leder till en 

intressant möjlighet att [Oorts], innehåller molnet 

en mängd olika prover av flera solar syster, säger 

Martin Duncan från Queens University i Kanada. 

 
Plundring var inte ensidiga, utan också ett antal 

av deras eget solsystem var låtarna tillhörde 

Duncan, den gruppen av permanent kringgå 

andra stjärnor. 

 

 
 

Halleys komet är en av de mest kända stjärnorna i 

svansen. Dessutom kan det ha ursprungligen 

kommer från ett annat solsystem. Foto NASA/W. 

Liller 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokunnan- 

pienkappaleet/aurinko-ryosti-lukuisia-pyrstotahtia- 

naapureiltaan.html 

http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokunnan-pienkappaleet/aurinko-ryosti-lukuisia-pyrstotahtia-naapureiltaan.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokunnan-pienkappaleet/aurinko-ryosti-lukuisia-pyrstotahtia-naapureiltaan.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokunnan-pienkappaleet/aurinko-ryosti-lukuisia-pyrstotahtia-naapureiltaan.html
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Ikaros sol segel är nu öppen  

 

 
Japan Aerospace Exploration Agency Ikaros sol 

segel har äntligen öppen. 

 
Ingående Operation utsträckt vecka. Endast 7,5 

mikrometer tjock aluminium belagd Öppningsfilm 

av polyimid avlägsen automation 

rekommenderades att vara en krävande uppgift. 

 
Detta är det första land utanför bana sol segel 

experiment. 21 maj Dag Icarus utlöst uppgift är att 

bevisa att användningen av solljus, rymdfarkosten 

spår förändring i praktiken. 

 
300 kg rymdfarkoster massa är stor jämfört med 

14-meters segel yta. Därför är det sol effekt i 

bästa minimal, men det kan nog identifieras. 

 
Tidigare sol segla projekt har underlåtit att 

antingen bärraket fel eller trasslar seglet. (Mer på 

stjärnorna och rymden tidskrift, 5 eller 6/2010) 

 
Lisää aiheesta Jaxa (engliska) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artist syn på droppen, sol Icarus. Foto JAXA 

källa:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluo 

taimet/ikaros-aurinkopurje-on-nyt-auki.html 

http://www.jaxa.jp/projects/sat/ikaros/index_e.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/ikaros-aurinkopurje-on-nyt-auki.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/ikaros-aurinkopurje-on-nyt-auki.html
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Japanska och NASA beskrev videon Hayabusa som orsakas av ett  

 

eldklot 
 
 

Japans Hayabusa rymdfarkoster kapsel landade 

söndag på ytan. 

 
Skyddas av en termisk kapsel sjunkit till ett slutet 

militärt område i Australien. Det konstaterades 

helikopterietsinnöissä mindre än en timme efter 

landning. 

 
Self-probe nästan helt förstörda i jordens 

atmosfär. Hayabusa sista resa, och bitar av 

nedbrytning sågs spektakulär brand i South 

Australia, ovan. Det konstaterades samt NASA: s 

plan att markytan. 

 
Den mest spektakulära av filmerna publiceras på 

japanska NHK kanalen från ytan att bli 

fotograferad. Video ljusaste ljus är den fortsatta 

fragmenteringen av Hayabusa rymdfarkoster. 

Nedåt till höger platta utmärkande ljus punkt är en 

sond framgångsrikt kopplats loss från en kapsel, 

som kommer att fortsätta sin resa. NASA sonden 

följde DC-8 beskrivs också videon från luften. 

 
Inne i kapseln kan vara genom den allra första 

sond till en asteroid provet, som importeras från 

jorden. Hayabusa var Itokawa asteroiden 2005. 

 
Hayabusa drabbades många tekniska problem på 

sju år lennollaan. Bland de olyckliga var 

rymdfarkosten dator kraschar just när provet togs 

Itokawalta. Det är fortfarande oklart lyckats 

provtagning. 

 
Hayabusa återgå till atmosfären orsakade ett 

eldklot, som skildras i denna NASA DC-8 flygplan. 

Ljusa punkten i det nedre högra hörnet av en 

serie bilder är näytekapseli. Bilder NASA / SETI 

Institute 

 
Jaxan Hayabusa-sivut (engliska) 

 
 

 
 

källa:http:/www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluot 

aimet/japanilaiset-ja-nasa-kuvasivat-videolle- 

hayabusan-aiheuttaman-tulipallon.html 

http://www.jaxa.jp/projects/sat/muses_c/index_e.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanilaiset-ja-nasa-kuvasivat-videolle-hayabusan-aiheuttaman-tulipallon.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanilaiset-ja-nasa-kuvasivat-videolle-hayabusan-aiheuttaman-tulipallon.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanilaiset-ja-nasa-kuvasivat-videolle-hayabusan-aiheuttaman-tulipallon.html
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måne på vattnet i minst hundra gånger mer än väntat 
 
 

Enligt NASA: s lunar alv av den mängd vatten är 

ganska underskattad. Måndag publiceras en ny 

studie på grundval av den mängd vatten som 

finns i månen är minst ca 100-faldigt jämfört med 

tidigare beräkningar. 

 
Den nya beräkningen var den gamla Moon Rock 

prover samt importerade månen meteorit bitar 

undersöktes mer noggrant. Dessa forskare söker 

hydroxyl och apatit, ett mineral. 

hydroksyyliä ja apatiitti-mineraalia. 

 
"Halterna är mycket låga, och det är därför de har 

hittills nästan omöjligt att upptäcka, säger Bradley 

Moon examen Jolliffe St Louis University of 

Washington. "Nu kan vi äntligen tänka på Månen i 

grundvattnet effekter och ursprung." 

 
Vatten är bunden till månens mineraler och är 

därför inte bildar en enda region, så det är inte 

möjligt att göra direkt användning. Fynd kan dock 

vara viktiga modeller som beskriver strukturen av 

månen. "Mer än 40 år, trodde vi på månen att 

vara helt torr”, betonar vikten av studien svarade 

på upptäckten Francis McCubbin Carnegie 

Institute. 

 
Mer om Nasan sivuilla (engliska) 

 
 

 
 

Månen innehåller betydligt mer vatten än man 

tror. Nasa Bild 

 
källa:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 

planeetat-ja-kuut/kuussa-on-vetta-ainakin-sata- 

kertaa-oletettua-enemman.html 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hydroksyyli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Apatiitti
http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jun/HQ_10-144_Water_In_Moon.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuussa-on-vetta-ainakin-sata-kertaa-oletettua-enemman.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuussa-on-vetta-ainakin-sata-kertaa-oletettua-enemman.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuussa-on-vetta-ainakin-sata-kertaa-oletettua-enemman.html
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Keplers upptäckt av en serie dramatiska - mer än 700 exo planet 

kandidater 
 
 

Kepler Space Telescope har upptäckt mer än ett 

år av åtgärder i god tid så mycket som mer än 700 

kandidater till nya exoplaneter. 

 
Medan vissa kandidater, fynd troligen ett fel, är 

detta ett helt motstycke språng hittills omkring 460 

kända exoplanet belopp. 

 
Kepler tillämpas Under den metoden är väl 

lämpad att mäta storleken på planeterna. De 

flesta finns nu i exo kandidater är mycket mindre 

än Jupiter. 

De flesta av den nya listan över områden runt 

hem stjärnorna mycket nära, runt vilken roterar 

bara 2-5 dagar. Sådana planeter är heta och inte 

passar för livet som vi känner. 

 
Över tre års drift av den planerade Keplers 

resultat kommer att återvinnas genom en stor 

databas. Tidsmässigt samlade material, vilket gör 

det enklare att hitta mamma stjärnor exo 

cirkulerande längre bort. 

 
Kepler beskriver konstant 156 000 stjärnor inom 

de enskilda, som ligger i stjärnbilden Svanen och 

Lyyra mellan. Space Telescope att mäta 

ljusstyrkan varianter av 0,95 meter primär spegel 

och 95-megapixel CCD deras batterier hjälp. 

 
Julkaisu aiheesta (engliska) 

 
 

 
 

Artist: s syn på Kepler teleskop i rymden (ovan) 

och beskrivs av det område på himlen (nedan). 

Bild NASA/ Carter Roberts 
 

källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja- 

observatoriot/keplerilta-raju-loytosarja-yli-700- 

eksoplaneettaehdokasta.html 

http://lanl.arxiv.org/abs/1006.2799
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/keplerilta-raju-loytosarja-yli-700-eksoplaneettaehdokasta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/keplerilta-raju-loytosarja-yli-700-eksoplaneettaehdokasta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/keplerilta-raju-loytosarja-yli-700-eksoplaneettaehdokasta.html
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Astronomiska skulpturer han såg dagens ljus i Helsingfors 
 
 

Helsingfors Brunn avtäcktes idag en ny solur 

skulptur som kan användas för att övervaka Stäng 

skull rörelse på himlen. Det är en känd skulptör, 

professor Lauri Anttilas senaste arbete Helios. 
 

 
Skulpturen är placerad i Helsingfors mest 

berömda landmärke, en del av Ursa framför 

tornet. Skulpturen är rest och doneras till 

Helsingfors stad Ursa Astronomical Association 

ry. Arbetet togs emot av Helsingfors stadsdirektör 

Jussi Pajunen. 
 

 
Skulpturen består av två stenar element och en 

stjärna högt torn monteras spegel. Den andra 

delen är en sten Anttila uppfann principen om en 

fungerande solur. 
 

 
Större verk, beskriver en mörk och ljus 

stenbyggnad solpaneler fördelningen av ljusets 

våglängd spektra. Spektrumet av forskning 

uppfanns vid tiden för Krimkriget, då är Ursa torn 

omgivet av försvarsmurar. 

Tornet vid tolvtiden, speglar solljuset på 

skulpturen. När solen är direkt söder (på 

sommaren ca 13,20), är reflektion av ljus och 

mörk sten gränsen. (Se även följande stjärnor och 

rymden-Journal) 
 

Ursan lehdistötiedote veistoksesta Ursa tryck 

skulptur 

 
 

 
 

Lauri Anttila, Helios skulptur fotograferad 

Brunnsparken Star Tower. Foto Sakari Nummila 
 

källa:http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus- 

ja-taivaanilmiot/tahtitieteellinen-veistos-naki- 

paivanvalon-helsingissa.html 

http://www.ursa.fi/ursa/tiedotus/2010/tiedote_4-2010.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/tahtitieteellinen-veistos-naki-paivanvalon-helsingissa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/tahtitieteellinen-veistos-naki-paivanvalon-helsingissa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/tahtitieteellinen-veistos-naki-paivanvalon-helsingissa.html
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Jupiter kolliderade skäl inte lämnat några spår av gas i  

 

atmosfären 
 
 

3 juni av australiska amatörastronomer Anthony 

Wesley in två sekunder långa ljussken på Jupiter. 

Flare-up inträffade när jätten sprang in en okänd 

låt. Forskarna vet inte krocka storlek eller hur 

djupt i atmosfären hade nått målet. 

 
Nu har det blivit uppenbart att låten inte har 

lämnat några påvisbara spår av kollisionen mellan 

Jupiter. Enligt forskare innebär detta att planetens 

atmosfär avspeglades i en stor flare-meteoroid eld 

brinner högt över molnen. 

 
Crash område beskrevs av Hubble Space 

Telescope. Om låten hade kunnat komma in på 

moln under och exploderade, hade översatts till 

ett mörkt område på bilder från Hubble. "Vi har 

sett kollision i närheten av området för dessa 

uppenbara tecken, vilket tyder på att en stor 

explosion var ett moln, sade Heidi Hammel Space 

Science Institute i Boulder. 

 
Mer om  Hubblen sivuilla 

 
 

 
 

Jupiter, var den högra sidan av den synliga 

ljuspunkten en meteor kollision. Foto Anthony 

Wesley 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 

planeetat-ja-kuut/jupiteriin-tormanneesta- 

kappaleesta-ei-jaanyt-jalkea-kaasukehaan.html 

http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/jupiteriin-tormasi-eilen-illalla-asteroidi-tai-komeetta.html
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2010/20/full/
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/jupiteriin-tormanneesta-kappaleesta-ei-jaanyt-jalkea-kaasukehaan.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/jupiteriin-tormanneesta-kappaleesta-ei-jaanyt-jalkea-kaasukehaan.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/jupiteriin-tormanneesta-kappaleesta-ei-jaanyt-jalkea-kaasukehaan.html
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Månens yta påträffades ett massivt svart hål 
 
 

Moon har hittats i ett hål 65 meter bred. Håldjup är 

ännu inte känt, men bilder av den tros vara minst 

80 meter djupt. Hål finns i den japanska Kaguya 

rymdfarkosten bilder. 

 
Forskarna tror att öppna en gammal vulkanisk 

aktivitet. Till exempel är planeten lavaströmmar 

toppen ofta fryst och har skapat ett hårt skal körs 

på toppen av lava flödet. utmärgling lavaflödet 

fortfarande en lång grotta, lava tube. Skalvet, eller 

månen fallet till exempel, ett litet meteoritnedslag 

kan dock skrota l lava tube del av taket. 

 
Månens yta utgör nu grunden för hämtade 

bländare kan placeras i mitten av 370 meter bred l 

lava tube. Potentiellt öppnar ett stort hål i grottan 

kunde ge en trygg framtid månen resenärer 

strålning mikro- mikro-meteoriter meteoriter och 

extrema temperaturväxlingar. 

 
Mer om New Scientist - sidor i en tidning 

(engliska) 

 
 

 
 

Månens yta för att hitta ett stort tomrum. Foto 

ISAS/JAXA/Junichi Haruyama 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 

planeetat-ja-kuut/kuun-pinnalta-loytyi-valtava- 

musta-reika.html 

http://www.newscientist.com/article/dn18030-found-first-skylight-on-the-moon.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuun-pinnalta-loytyi-valtava-musta-reika.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuun-pinnalta-loytyi-valtava-musta-reika.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuun-pinnalta-loytyi-valtava-musta-reika.html
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Månens yta hittades 130 meter lång grotta  

 

 
NASA: s rymdfarkost LRO har fotograferat 

månens yta flesta av den kända grottan. 

Diameter, 130 meter hål beräknas vara under 

ytan i går lava tube kollapsade "taklucka". Den 

totala längden på grottan är omöjligt att bedöma 

bilden. Tips till grottan, var platsen Japans 

SELENE sond bilder. 

 
"Bildas genom vulkanutbrott uppstår när flytande 

lava, fryser översta lagret solid sten, säger Jarmo 

Korteniemi planetologi Uleåborgs universitet. 

"När utbrottet är över, tunneln i lavan rinna bort 

och lämnar efter sig en tom tunnel. Återflyttare 

hitta miles av långa tunnlar, närmast på Island." 

 
Sedan tidigare har hittats i 65-meters 

grottöppningen Marius kullar område. Mars är 

också känd som lavagrottor vulkaniska områden. 

Månen och Mars lägre gravitation gör grottorna 

mycket större än jorden. 

lavagrottor är mycket intressanta för 

mänskligheten, därför att erbjuda en säker plats 

för eventuella framtida lunar invånare. Inne i 

grottan inte skulle finnas en risk snarare än solen 

Micro meteoroid strålning utbrott. Grottor kan 

även trycksatt för bostadsändamål. 

 
Lägg till månen i grottor och andra ovanliga 

former yta av stjärnor och rymd-tidning 6 / 2010 

 
Aiheesta Nasan sivuilla (engliska) 

 

 
 

130-meter lång, är oregelbunden form av grottan 

som ligger i Mare Ingeniin område. Bild NASA / 

Goddard / Arizona State University 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 

planeetat-ja-kuut/kuun-pinnalta-loydettiin-130- 

metrinen-luola.html 

http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lroc-20100617-mare-ingenii.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuun-pinnalta-loydettiin-130-metrinen-luola.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuun-pinnalta-loydettiin-130-metrinen-luola.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kuun-pinnalta-loydettiin-130-metrinen-luola.html
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HiRISE Mars kikade in i mörkret i hålet  

 

 
Mars yta är känt för att vara ett antal mycket djup 

och nästan helt runda hål. Håldjup var länge ett 

mysterium, men nu har forskare äntligen lyckats 

beskriva en sådan hål botten. 

 
Angränsande bilder är högre MRO 

rymdfarkostens HiRISE kamera, kartlagt synen på 

hålet. Endast den högra kanten av öppningen är 

en liten del belyst av solen. Bildning är en mycket 

brant kanter, och därför solen inte skiner direkt 

når botten. 
 

 
Den undre bilden är en bild databehandling från 

den synliga ströljus upplyst bas och detaljer 

stiftelse. Nu studerade hålet ligger i en gammal 

vulkan i regionen. Formation tros Mars föddes 

efter kollapsen av skalet under det tomma 

utrymmet. 

 
Mer om  Universe Today - nyhetssajt (engliska) 

större bild Isompi kuva 

 

 

Bild NASA / JPL / University of Arizona 

källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 

planeetat-ja-kuut/hirise-kurkisti-marsin-pimeaan- 

reikaan.html 

http://www.universetoday.com/27497/hirise-looks-down-to-the-bottom-of-a-pit-on-mars/
http://hirise.lpl.arizona.edu/images/2009/details/cut/ESP_011386_2065_cut.jpg
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/hirise-kurkisti-marsin-pimeaan-reikaan.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/hirise-kurkisti-marsin-pimeaan-reikaan.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/hirise-kurkisti-marsin-pimeaan-reikaan.html
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Hotande asteroider och kometer Detective Telescope började sitt 

arbete 
 
 

Den första Pan-Starrs teleskop lanseras i full 

skala. Teleskop s uppdrag är att skydda jorden 

från farliga asteroider och kometer. 

 
Pan-Starrs undersökning varje månad, en 

sjättedel av natthimlen. En beskrivning av ett stort 

område på regelbunden basis för att hitta ett stort 

antal forskare anser tidigare okända objekt i 

solsystemet. Fynd är de också möjlighet att 

beräkna banor av dessa objekt. 

 
Teleskopets viktigaste uppgift är att söka nära 

jordens framtid, och därmed utgör en kollision hot 

mot låtarna. Samtidigt enheten kan du supernova, 

och andra föremål rörlig observation. 

 
Pan-Starrs teleskop placerade på världens största 

digitalkamera har ca 1 400 megapixlar. Kraftfull 

kamera behövs så att forskare kan beskriva 

största möjliga område av himlen på en gång. 

Telescope för att producera data med upp till cirka 

tusen DVD-skivor varje kväll. 

 
Totalt teleskop är att bygga fyra spår. De är alla 

belägna på Hawaii. 

 
Metr på CfA:n sivuilla (engliska) 

 
 

 
 

på lisäPan-Starrs PS1 teleskopet ligger på 

Hawaii. Foto Rob Ratkowski 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja- 

observatoriot/vaarallisia-asteroideja-ja- 

komeettoja-etsiva-teleskooppi-aloitti-tyonsa.html 

http://www.cfa.harvard.edu/news/2010/pr201008.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/vaarallisia-asteroideja-ja-komeettoja-etsiva-teleskooppi-aloitti-tyonsa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/vaarallisia-asteroideja-ja-komeettoja-etsiva-teleskooppi-aloitti-tyonsa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/vaarallisia-asteroideja-ja-komeettoja-etsiva-teleskooppi-aloitti-tyonsa.html
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Teorin om "Clovis komet" är dömt att misslyckas  

 

 
Den så kallade "Clovis komet", dvs ” Yngre Dryas 

period kollisionen teorin” "nuoremman Dryas- 

kauden törmäysteoria" är dömt att misslyckas. 

 
Det påstås att omkring 10 900 år före eran av 

rymden ett stycke - kanske kometen - Hit the 

North American skyline. 

 
Enligt den senaste forskningen till stöd för Clovis 

kometen sediment dateringar är felaktiga, 

konstaterade sediment i "nano-diamanter är inte 

diamanter, och tecknen på bränder i Dryas- 

säsongen i rad skikt, inte bara under de 10 900-11 

000 f Kr. fall. 

 
"Clovis komet" myt att händelsen orsakade en 

stor brand förstörde delar av den 

nordamerikanska kontinenten djur höga. Samtidigt 

skulle det vara utlösas av en tusen år lång kall 

period på jorden. 

 
Idén kom från den breda allmänheten i maj 2007, 

AGU (American Geophysical Union) mötet, när 

tidskriften Nature gjorde leveransen på nyheterna. 

Teori av själv-istiden, den stora "Tunguska" var 

redan 2007 en lång rad av kollision experter hård 

kritik. 

 
Mer om  AGUn sivuilla (engliska) 

 

 
 

Tunguska-liknande effekter inte kan förklaras av 

Dryas, har skett under jordens kallare väder. Foto 

av Thomas Grau 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja- 

lahiavaruus/teoria-clovisin-komeetasta-on- 

kaatumassa.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Younger_Dryas_event
http://en.wikipedia.org/wiki/Younger_Dryas_event
http://www.agu.org/news/press/pr_archives/2010/2010-13.shtml
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/teoria-clovisin-komeetasta-on-kaatumassa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/teoria-clovisin-komeetasta-on-kaatumassa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/teoria-clovisin-komeetasta-on-kaatumassa.html
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Världens största teleskop är nu tre gånger skarpare Hubble  

 

 
Världens största teleskop, som består av två 

speglar Large Telescope Kikare (LBT), har gjort 

ett världsrekord för en stjärna foto skärpa. 

Bakom denna bedrift är LBT Nu är det ännu bättre 

än den adaptiva eller adaptiv optik som korrigerar 

snedvridningar orsakade av atmosfärisk fotografi. 

 
"Detta är en otroligt spännande tid när de nya 

adaptiv optik gör att vi kan nå vår potentiella 

storlek på världens mest effektiva optiska 

teleskop”, entusiastiskt LBT: s direktör, Richard 

Green. 

Hubble jämfört med skärpan är tre gånger bättre. 

Achievement baseras på 672 små sekundär 

spegel rörliga magneter. "Resultaten visar att 

nästa generation av astronomi har kommit och ger 

en indikation om var LBT kommer att kunna under 

de kommande åren”, Green tillstånd. 

 
Forskarna mäter kvaliteten på bilderna Strehl 

förhållandet, förhållandet mellan det välkända. 

Medan en komplett bild skulle Strehl ratio "på 100 

procent, kommer att förbli ett stor landbaserad 

teleskop fältet oftast bara en procent utan adaptiv 

optik. 

 
LBT har uppnått Strehlin på 84 procent vad gäller 

bildkvalitet, som är i världsklass. 

 
Mer om Max Planck Society (engliska) 

Om LBT-kaukoputkesta (engliska) 

 

 
 

Arizona Large Telescope Binokulärt består av två 

8,4-meters spegel, som har suttit fast i samma 

bestånd (övre bilden). Magneter guidade adaptiv 

optik (lägre siffra) ligger i sekundär spegel. Bilder 

LBT Samverkan/R. Cerisola 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja- 

observatoriot/maailman-suurin-teleskooppi-on-nyt- 

kolme-kertaa-hubblea-teravampi.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strehl_ratio
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2010/pressRelease20100615/index.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/maailman-suurin-teleskooppi-on-nyt-kolme-kertaa-hubblea-teravampi.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/maailman-suurin-teleskooppi-on-nyt-kolme-kertaa-hubblea-teravampi.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/maailman-suurin-teleskooppi-on-nyt-kolme-kertaa-hubblea-teravampi.html
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Space av komplexa organiska molekyler som finns i  

 

 
Interstellära rymden har hittats antracen. 

antraseenia. Detta är en av de mest komplexa 

organiska molekyler som finns i rymden. 

Discovery visar att en stor del av livet, generera 

nödvändiga material har utvecklats i rymden. 

 
Tillsammans med vatten och ammoniak i antracen 

kan utgöra en aminosyra aminohappoja och andra 

ämnen som behövs för utvecklingen av livet. 

Enligt forskare är nästa steg de aminosyrorna från 

utforskning av rymden. 

 
"Allt tyder på att vi har hittat en stjärna bildas 

regionen, vilket händer en hel del liv i pre-kemi", 

säger studie leda Susana Iglesias Groth Canary 

astro fysisk Institute. 

 
Nya molekyler hittades cirka 700 ljusår från ett 

moln. Observation publiceras i Journal of Royal 

Astronomical Society. 

 
(på studie som publicerades i)Aiheesta julkaistu 

tutkimus (engliska) 

 

 
 

Antracen hittades i stjärnbilden Perseus från ett 

moln. Molekylen består av tre väteatomer kol 

omgiven av en ring. Foto Gaby Perez/Susana 

Iglesias-Groth 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut- 

ja-galaksit/avaruudesta-loytyi-monimutkaisia- 

orgaanisia-molekyyleja.html 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Antraseeni
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aminohappo
http://arxiv.org/abs/1005.4388
http://arxiv.org/abs/1005.4388
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/avaruudesta-loytyi-monimutkaisia-orgaanisia-molekyyleja.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/avaruudesta-loytyi-monimutkaisia-orgaanisia-molekyyleja.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/avaruudesta-loytyi-monimutkaisia-orgaanisia-molekyyleja.html
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Neutrino massa mätas noggrant rekord  

 

 
Neutrino massan är inte mer än 0,28 (elektronvolt) 
elektronivolttia dvs mindre än en miljondel av 
elektronens massa. 

 
Mätt av astronomer, är det nya värdet den mest 

exakta aldrig varit observation av denna märkliga 

partikel massa. Studien är publicerad i Physical 

Review Brev tidningen. 

 
Nya neutrino massan värde resulterade i 

distributionen av galaxer. 

Den vanliga material samlas upp i rymden 

galaxer och galaxhopar som 

blubbar. 
 

 
Men neutriner växelverkar mycket 

svagt regelbundna agent. Därför kan de 

flyga genom galaxerna i utjämning 

klimp universum. 
 

 
Det är just den utjämnande effekten av neutriner 

genom att studera 

lyckats etablera en strängare gräns 

neutrino massan. 

 
"Under 2002 fick vi en neutrino massa 

övre gräns på 1,8 elektronvolt. Det är därför 

sexfaldigt förbättring, säger Ofer 

Lahav UCL, London University. 

 
Trots sin ringa storlek neutriner utgöra 

betydande del av ämnet i universum 

den totala vikten. Därför är dessa partiklar 

Att veta är mycket viktigt. 

 
Aiheesta lisää BBC (engliska) 

 

 
 

Fördelning av galaxer gav mer exakt 
Värdet av neutrino massan. Nasa Bild 

 
källa: http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia- 
jateoreettinen-fysiikka/neutriinon-massa- 
mitattiinennatystarkasti. 
html 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Elektronivoltti
http://www.bbc.co.uk/news/10364160
http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-jateoreettinen-fysiikka/neutriinon-massa-mitattiinennatystarkasti
http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-jateoreettinen-fysiikka/neutriinon-massa-mitattiinennatystarkasti
http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-jateoreettinen-fysiikka/neutriinon-massa-mitattiinennatystarkasti
http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-jateoreettinen-fysiikka/neutriinon-massa-mitattiinennatystarkasti
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En avlägsen planet, stormen rasar i super-  

 

 
Forskare har upptäckt för första gången 

superstorm exoplanet yta. 

Flöde av kolmonoxid, stor hastighet 

jätte HD209458b är mycket varmt 

dag sidan av kylaren nattsidan. Planet 

ligger 150 ljusår bort från riktning mot stjärnbilden 

Pegasus. 

 
"HD209458b är en plats som egentligen inte är 

avsedda för känslig hud. När vi gjort en detaljerad 

mätning av jordens giftiga 

kolmonoxid, vi har bevis på 5 000-10 000 km/t 

vinden blåser genom super, säger studie leda 

Ignas Snellen, Leiden Observatory. 

 
Nu studerade exoplaneten tycks också vara så 

mycket kol som Jupiter och Saturnus. Detta tyder 

på att planeter är födda på samma sätt. 

 
Observationer gjordes vid ESO: s Very Large 

Telescope och resultaten publicerades i veckan 

publiceras i tidskriften Nature. 

 
Aiheesta lisää ESOn sivuilla 

 

 
 

Artist: s syn på planeten HD209458b. 
Foto ESO / L. Calçada 

 
lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/eksoplaneetat/ 
kaukaisella-planeetalla-riehuu-supermyrsky.html 

http://www.eso.org/public/finland/news/eso1026/
http://www.avaruus.fi/uutiset/eksoplaneetat/kaukaisella-planeetalla-riehuu-supermyrsky.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/eksoplaneetat/kaukaisella-planeetalla-riehuu-supermyrsky.html
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Datormodellering - Venus, vattnet flydde från början  

 

 
Ny dator modellering av Venus 

ytan har nog aldrig varit en marin, men 

vatten bör endast utföras på planeten 

atmosfär. 

 
Studien visar att vattnet skulle ha undkommit 

utrymme, även medan fortfarande täckt av lava 

ytan av vår granne över hela linjen. Detta resultat 

anlände till Paris-Sud universitet, har tillsammans 

med Eric Chassefière. 

 
Venus är känd i forna tider var mycket 

mycket vatten. Just nu Venus är dock 

en extremt torr plats. Vatten finns längre 

endast i dess atmosfär. 

 
Jordens vatten sänka jämnt fördelad 

hela planeten till tre kilometer tjocka 

Ocean nedan. Istället är Venus den nuvarande 

tillräckliga likvida vatten över hela planeten 

Foder tre centimeter i vattenpölar. 

 
Aiheesta lisää ESA (engliska) 

 

 
 

Venus är känd för att ha varit en hel del vatten, 
men förekomsten av forntida hav är inte 
säkerhet. Nasa Bild 

 
lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkoplaneet 
at-ja-kuut/tietokonemallinnus-venuksenvesi- 
karkasi-varhain.html 

http://www.esa.int/esaSC/SEMQ9OLZLAG_index_0.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkoplaneetat-ja-kuut/tietokonemallinnus-venuksenvesi-karkasi-varhain.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkoplaneetat-ja-kuut/tietokonemallinnus-venuksenvesi-karkasi-varhain.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkoplaneetat-ja-kuut/tietokonemallinnus-venuksenvesi-karkasi-varhain.html
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Klimatförändringen är satelliter ur omloppsbana  

 

 
Klimatförändringen kan också påverka 

Lands omgivande jordnära rymden och satelliter 

linjer. Att hitta rapporterade förra veckan 

Colorado vid mötet. 

 
Arrun Saunders och Hugh Lewis i Southampton 

Högskolan studie av 30 satelliter banor 

under de senaste 40 åren. Fynd på grundval av 

satelliterna verkar ha varit konstant längre 

perioder i omloppsbana. 

 
Saunders och Lewis, umgås med företeelsen 

ökade koldioxid för att orsaka den övre 

atmosfären kylning och utarmning. 

 
Studien visar att den atmosfäriska förlusten på 

300 km över tätheten av fem procent 

per decennium. Därför atmosfären 

satelliter bromseffekten är försvagad och de 

kan kvarstå längre på himlen mer. 

 
Duon förutspådde att dessa förändringar också 

kommer att leda till det faktum att bana rymdskrot 

kommer att öka snabbare än väntat. 

 
Aiheesta lisää New Scientist (engliska) 

 

 
 

Klimatförändringen kan ha lagt till rymdskrot 

liv i omloppsbana. 

 
lähde: http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja- 
lahiavaruus/ilmastonmuutos-nakyy-satelliittien- 
kiertoradoissa.html 

http://www.newscientist.com/article/mg20627663.000-climate-change-is-leaving-us-with-extra-space-junk.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/ilmastonmuutos-nakyy-satelliittien-kiertoradoissa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/ilmastonmuutos-nakyy-satelliittien-kiertoradoissa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/ilmastonmuutos-nakyy-satelliittien-kiertoradoissa.html
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Mars var över hela planeten som lämpar sig för livet 

 
 

Mars var omkring fyra miljarder år sedan under 

hela livslängden för en lämplig vattnig planet. 

Franska och amerikanska forskare att hitta 

publiceras i tidskriften Science. 

 
I studien användes en roterande Mars MRO 

rymdfarkoster, som gjorde observationer av Mars 

norra lågland kratrar. 

 
Resultaten bygger på lermineral som identifierats i 

tecken på flytande vatten. Tidigare 

dessa mineraler hittades 

angränsande planetens södra delar. Detta är 

första gången som liknande kännetecken 

befanns vara även i norr. 

 
"Vi kan nu säga att vattnet flyttade till planeten 

på en global skala omkring fyra miljarder 

år sedan, säger studie, ledd av John 

Carter, universitetet i Paris. 

 
Ett flertal tidigare studier har rapporterat 

Mars vattnig förflutna. När det gäller 

Emellertid har de flesta varit i senare tider 

rinnande vatten, desto kortare våt 

episoder eller en tydligt sura och 

den salta vätskan. 

 
Aiheesta lisää Nasa (engliska) 

 
 

 
 

Mars är nu torr planet, men i synnerhet i fyra 

miljarder år sedan var bilden annorlunda. Foto 

Nasa 

 
lähde: 
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkoplaneetat- 
ja-kuut/mars-oli-kauttaaltaan-elamallesopiva- 
planeetta.html 

http://www.nasa.gov/mission_pages/MRO/news/mro20100624.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/mars-oli-kauttaaltaan-elamalle-sopiva-planeetta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/mars-oli-kauttaaltaan-elamalle-sopiva-planeetta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/mars-oli-kauttaaltaan-elamalle-sopiva-planeetta.html
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WISE teleskop hittade en väldigt cool dvärgstjärna 
 
 

(WISE- Space Telescope)WISE- 
avaruusteleskooppi har hittat 14 
objekt som är mest coolaste 
know-star-liknande föremål. Deras 
temperatur är endast ca 200-300 grader Celsius. 
Nu grips objekt är bruna dvärgar, den så 
går, misslyckades stjärnor. 

 
Brun dvärg av massan inte är tillräckligt stor för att 
De gick ihop med insidan av väte till helium 
som vanligt stjärnor. Brun dvärg kan 
Men strålar av sitt liv i början av tiden 
starkt genom fusion av deuterium. 

 
WISE är en historiskt korrekt nytt 
generation infraröda teleskopet. Man tror 
ännu inte funnit hundratals liknande poster 
Vintergatan. 

 
"Vise ser överallt, så den coolaste brun 
dvärgar kommer att finnas i hela 
omkring oss, säger Peter Eisenhardt NASA. 
"Vi kan även hitta en cool brun dvärg, 
som är närmare än Proxima Centauri, 
den närmaste kända stjärnan. " 

 
Aiheesta lisää Nasa (engliska) 

 
 

 
 

En konstnärs intryck av två bruna 
dvärgstjärnor. Bild NASA/JPL-Caltech 

 
lähde: http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut- 
ja-galaksit/wise-teleskooppi-loysi-erittain-viileita- 
kaapiotahtia.html 

http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/wise-avaruusteleskoopin-ensimmaiset-kuvat-julkaistiin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/wise-avaruusteleskoopin-ensimmaiset-kuvat-julkaistiin.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/spitzer/news/spitzer20100624.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/wise-teleskooppi-loysi-erittain-viileita-kaapiotahtia.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/wise-teleskooppi-loysi-erittain-viileita-kaapiotahtia.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/wise-teleskooppi-loysi-erittain-viileita-kaapiotahtia.html
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Obamas plan: Den bemannade rymdfärder under 2025, en 

asteroid 
 

 
 
 
 

Barack Obama publicerades igår, den nya 

amerikanska Space Plan. Enligt astronauterna 
besöka asteroid omkring år 2025 och 
Mars i mitten av 2030. 

 
USA planerar också att fortsätta rymden 
kommersiell erövring, och privata företag 
kommer att vara en viktig del av NASA: s 
verksamhet. 

 
The Space Shuttle kommer att fasas ut i början av 
2011. Sedan dess NASA kommer att behöva 
förlita sig på 

 
astronauterna evakuerade helt 
Rysk materiel så länge som det kommersiella 
rymdfarkost kommer att slutföras. 

 
Den internationella rymdstationen fick istället 
Som väntat en förlängning fram till 2020. Tidigare 
ståndpunkt skall kastas överbord så tidigt som 
2015. 

 
(Den nya amerikanska planen för NASA: s 
hemsida) Yhdysvaltojen uusi suunnitelma Nasan 
sivuilla 
(engliska) 

 
 

 
 

Barack Obama offentliggjort en ny amerikansk 
Space Plan. Bild NASA/Bill Ingalls 

 
Lähde: 
http://www.avaruus.fi/uutiset/miehitetytavaruuslen 
not/obaman-suunnitelma-miehitettyasteroidilento- 
vuonna-2025.html 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf
http://www.avaruus.fi/uutiset/miehitetytavaruuslennot/obaman-suunnitelma-miehitettyasteroidilento-vuonna-2025.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/miehitetytavaruuslennot/obaman-suunnitelma-miehitettyasteroidilento-vuonna-2025.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/miehitetytavaruuslennot/obaman-suunnitelma-miehitettyasteroidilento-vuonna-2025.html
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Formen är känt mer korrekt  

 

 
 
 
 

Europeiska rymdorganisationen s Goce satellit 

första Gravitationsmodellen har publicerats 

det vetenskapliga samfundet. 

 
Mätningar som täcker hela planeten kommer att 

medföra mer detaljerad information om Jorden 

massdistribution. 

 
Modellen består av en majoritet av geoiden, dvs 

den nivå där imaginära havet avgöra om det är 

oklara hela jordklotet och kontinenterna skulle 

begränsa den. 

 
"Vi har redan kunnat göra betydande 

förbättringar i hög upplösning geoidmodellen 

och gravitation modellen är ännu bättre när vi får 

mer data, säger Rune Floberghagen. 

 
Förbättring på tidigare modeller har uppnåtts 

särskilt i världshaven ovan, där 

gravitationsfält har fastställts för första gången i 

detta platser självständigt. 

 
Nu publicerade data baserat på förra årets 

november, december mätningar på faktiska 

Vetenskaplig verksamhet i början. Goce lanseras 

utrymme i mars förra året. 

 
Särskilt intressant är att se i framtiden, hur 

modellen är i ständig förändring 

mätning under operationen. Följande modeller 

indirekt, till exempel möjliggöra isen 

tjocklek och förändringar i havsströmmarna 

detektion. 

 
Aiheesta lisää ESA (englanniksi) 

 

 
 

GOCEn Gravitationsmodellen förefaller att på ett 

korrekt Lokala avvikelse av gravitationen. Foto 

Goce High Level Processing Facility 

 
Lähde: http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja- 
lahiavaruus/maan-muoto-tunnetaan-entista- 
tarkemmin.html 

http://www.esa.int/esaCP/SEMY0FOZVAG_index_0.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/maan-muoto-tunnetaan-entista-tarkemmin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/maan-muoto-tunnetaan-entista-tarkemmin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/maan-muoto-tunnetaan-entista-tarkemmin.html
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Slutliga texten 
 

 

 

 

Denna utgåva innehåller berättelser av sammansatta utrymme ägt rum. Denna publikation syftar till att ge 

alla våra människor om vilka händelser i rymden, och publikationen innehåller i juni 2010 händelser. Varje 

berättelse är en hyperlänk till den plats där de ursprungliga uppgifterna har vidtagits. Varje länk är 
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