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Titan-kuun kaasukehässä muodostuu elämän raaka-aineita 
 
 

Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa onnistuneet 
kokeellisesti todistamaan, miten Titanin 
kaasukehässä olevasta typestä voi syntyä 
orgaanisia makromolekyylejä. Saturnuksen kuun 
Titanin ajatellaan vastaavan monessa suhteessa 
varhaista maapalloa. Havainnolla on siis suuri 
merkitys myös oman planeettamme elämän 
synnyn ymmärtämisessä. 

 
Maapallo ja Titan ovat aurinkokunnan ainoat 
planeetan kokoiset kappaleet, joilla tiedetään 
olevan paksu, pääasiassa typestä muodostunut 
kaasukehä. 

 
Arizonan yliopiston tutkijat Hiroshi Imanaka ja 
Mark Smith säteilyttivät Titanin kaasukehää 

muistuttavaa typpi-metaani-seosta voimakkailla 
UV-säteillä. Laboratoriotestin tarkoituksena oli 
matkia Auringon säteilyn vaikutusta Titanin 
kaasukehään. Lopputuloksena oli typpeä 
sisältäviä orgaanisia molekyylejä. 

 
Samanlaisia molekyylejä syntyy luultavasti myös 
Titanin ylemmässä kaasukehässä ja lopulta 
putoaa kuun pinnalle. Titanin jäätävässä 
kylmyydessä elämällä ei oletettavasti ole ollut 
mahdollisuutta kehittyä, mutta Imanakan ja 
Smithin mukaan samat aineet ovat voineet auttaa 
elämän synnyssä maapallolla. 

 
Aiheesta lisää Arizonan yliopiston sivuilla 

(englanniksi) 

 
 

 
 

Saturnuksen kuu Titan. Etualalla näkyvät 
Saturnuksen renkaat sekä pieni Epimetheus-kuu. 
Kuva Nasa / JPL / Space Science 

 
lähde: http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 
planeetat-ja-kuut/titan-kuun-kaasukehassa- 
muodostuu-elaman-raaka-aineita.html 

http://www.uanews.org/node/32574
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/titan-kuun-kaasukehassa-muodostuu-elaman-raaka-aineita.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/titan-kuun-kaasukehassa-muodostuu-elaman-raaka-aineita.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/titan-kuun-kaasukehassa-muodostuu-elaman-raaka-aineita.html
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Lappiin rakennetaan kolmiulotteinen tutkajärjestelmä 
 
 

Suomeen rakennetaan uuden kolmiulotteisen 
tutkajärjestelmän vastaanottoasema. 
Kansainvälinen EISCAT3D-järjestelmä pääsee 
alkuun Suomessa Oulun yliopiston vastikään 
myöntämän rahoituksen turvin. Tutkalla 
havainnoidaan lähiavaruutta ja erityisesti Auringon 
vaikutuksia Maan ilmakehään ja ilmastoon. 

 
EISCAT3D:n etuna ovat vaiheistetut 
antenniryhmät, joiden avulla päästään 
erotuskyvyssä sekä ajallisesti että 
paikallisesti kymmenkertaiseen tarkkuuteen 
verrattuna nykyään tutkimuskäytössä oleviin 
tutkiin. 

 
Suomeen rakennettavaan asemaan kuuluu vajaa 
tuhat yksittäistä tutka-antennielementtiä, joiden 
asentaminen aloitetaan kesällä 2011. Tällä 
hetkellä vahvimpana ehdokkaana suomalaisen 
vastaanotinaseman sijoituspaikaksi on Kilpisjärvi. 
Toinen mahdollisuus on Sodankylä, jossa on jo 
ennestään EISCATin mittausasema. 

 
EISCAT3D-järjestelmä koostuu Suomeen, Ruotsiin 
ja Norjaan rakennettavista yhteensä kymmenistä 
tuhansista antennielementeistä. Koko järjestelmä 
on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2015. 
EISCAT-järjestön suurtehotutkia on 
nykyään Pohjois-Fennoskandiassa ja 

Huippuvuorilla. 

 
EISCAT3D-sivut (englanniksi) 

 
Video EISCAT3D:stä YouTubessa (englanniksi) 

 
 

 
 

Taiteilijan näkemys 
EISCAT3Dantennijärjestelmän 
asemasta. Tutka koostuu 
tuhansista antennielementeistä. Kuva EISCAT 
Scientific Association 

 
lähde: http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputketja- 
observatoriot/lappiin-rakennetaankolmiulotteinen- 
tutkajarjestelma.html 

http://www.eiscat3d.se/
http://www.youtube.com/watch?hl=fi&amp;v=72cjB6r59Fg
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/lappiin-rakennetaan-kolmiulotteinen-tutkajarjestelma.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/lappiin-rakennetaan-kolmiulotteinen-tutkajarjestelma.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/lappiin-rakennetaan-kolmiulotteinen-tutkajarjestelma.html
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Linnunradan tähtivanhusten alkuperä selvisi 

 

 

 
Useat Linnunradan vanhoista tähdistä 
ovat jäänteitä noin viisi miljardia vuotta 
sitten rikki revityistä kääpiögalakseista. 
Tulos perustuu uuteen 
tietokonesimulaatioon ja se julkaistiin 
hiljattain Royal Astronomical Societyn 
lehdessä. 

 
Simulaatiotulos tukee näkemystä, jonka 
mukaan monet Linnunradan vanhimmista 
tähdistä syntyivät muissa galakseissa sen 
sijaan, että ne olisivat kasvaneet 
Linnunradan sisällä. Osaksi 
Linnunrataamme nämä tähdet tulivat 
galaksien yhteentörmäyksien myötä. 

 
"Simulaatiomme näytti, miten erilaiset 
galaksimme muinaisjäänteet, kuten nämä 
muinaiset tähdet, ovat yhteydessä 
kaukaisen menneisyyden tapahtumiin", 
toteaa tutkimusta johtanut Andrew 
Cooper Durhamin yliopistosta. 

 
Varhainen maailmankaikkeus oli täynnä 
pieniä galakseja, joiden elinkaari oli lyhyt 
ja väkivaltainen. Kotigalaksimme 
Linnunrata alkoi muodostua noin 10 
miljardia vuotta sitten. 

 
Aiheesta lisää RASin sivuilla (englanniksi) 

 

 
 
Linnunradan kaari maapallolta nähtynä. Kuva 
ESO / H. H. Heyer 

 
lähde: http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet- 
sumutja-galaksit/linnunradan-tahtivanhusten- 
alkuperaselvisi. 
html 

http://www.ras.org.uk/news-and-press/157-news2010/1856-galactic-archaeologists-find-origin-of-milky-ways-ancient-stars
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/linnunradan-tahtivanhusten-alkupera-selvisi.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/linnunradan-tahtivanhusten-alkupera-selvisi.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/linnunradan-tahtivanhusten-alkupera-selvisi.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/linnunradan-tahtivanhusten-alkupera-selvisi.html
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Kääpiöplaneetta joutui kääpiötähden ruuaksi 
 
 

Tutkijat ovat löytäneet valkoisen kääpiötähden, 
joka on ilmeisesti nielaissut kokonaisen 
kääpiöplaneetan. Syödyn kappaleen jäänteet 
näkyvät edelleen tähden kaasukehässä. 

 
Valkoisen kääpiön ruokailutottumukset 
paljastuivat, kun sen kaasukehässä havaittiin 
olevan suuri määrä raskaita alkuaineita kuten piitä 
ja rautaa. Näitä aineita ei pitäisi löytyä kyseisten 
tähtien kaasukehistä. Kanadalaisen Patrick 
Dufourin tutkimusryhmän mukaan ainoa selitys 

löydölle on tähteen törmännyt suuri kivinen 
kappale. 

 
Aiemmin valkoisista kääpiötähdistä on löytynyt 
jälkiä niihin uponneista asteroideista. Nyt tutkijat 
havaitsivat kuitenkin niin paljon raskaita 
alkuaineita, että törmääjän uskotaan olleen 
vähintään kääpiöplaneetan suuruinen. 

 
Valkoinen kääpiö on planeetan kokoinen, mutta 
tähden massainen kappale. Myös Aurinkomme 
tulee muuttumaan valkoiseksi kääpiötähdeksi 
elämänsä loppuvaiheilla. 

 
Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi) 

 
 

 
 

Taiteilijan näkemys valkoisesta kääpiötähdestä. 
Kuva Casey Reed 

 
Lähde: http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet- 
sumutja-galaksit/kaapioplaneetta-joutui- 
kaapiotahdenruuaksi. 
html 

http://arxiv.org/abs/1006.3710
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/kaapioplaneetta-joutui-kaapiotahden-ruuaksi.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/kaapioplaneetta-joutui-kaapiotahden-ruuaksi.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/kaapioplaneetta-joutui-kaapiotahden-ruuaksi.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/kaapioplaneetta-joutui-kaapiotahden-ruuaksi.html


7 

Tähdistö ja avaruus  

 

 

 
 
 
 

Rosetta-luotain kohtaa 130-kilometrisen asteroidin 
 
 

Euroopan avaruusjärjestön komeettaluotain 
Rosetta ohittaa Lutetia-asteroidin tällä viikolla. 
Lähiohitus on erityisen jännittävä, sillä noin 130- 
kilometrisestä Lutetiasta ei tiedetä kovin paljon. 
Rosetta ehtii kuvata asteroidia noin kahden tunnin 
ajan välimatkan ollessa pienimmillään. 

 
Ohilento koittaa 10. heinäkuuta kello 18.45 
Suomen aikaa. Rosetta viuhahtaa asteroidin ohi 
noin 3 200 kilometrin etäisyydeltä 15 kilometrin 
sekuntinopeudella. Ensimmäisiä kuvia odotetaan 
saataville jo samana iltana. 

 
Lutetian halkaisijaksi on ennakoitu 134 kilometriä, 
mutta arviossa voi olla heittoa jopa kymmeniä 
kilometrejä. Erityisesti tutkijoita kiinnostaa 
asteroidin koostumuksen tarkka määrittäminen 
spektroskooppihavainnoista. Lutetian uskotaan 
olevan metallipitoinen kappale, joka on osa 
aiemmin hajonneen suuremman asteroidin ydintä. 
Rosetta laukaistiin matkaan maaliskuussa 2004. 

 
Se saapuu päätutkimuskohteensa komeetta 
Churyumov-Gerasimenkon luo vuonna 2014. 
Matkallaan luotain on tehnyt lähiohituksia Maasta 
ja Marsista nopeutensa kasvattamiseksi. Vuonna 
2008 se ohitti Šteins-asteroidin. 

 
Aiheesta ESAn sivuilla (englanniksi) 

 
Lutetian ratadiagrammi Nasan sivuilla 

 
 

 
 

Lähde: 
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaime 
t/rosetta-luotain-kohtaa-130kilometrisenasteroidin. 
html 

http://www.esa.int/export/SPECIALS/Rosetta/SEM9VRQVEAG_0.html
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=lutetia&amp;orb=1
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/rosetta-luotain-kohtaa-130-kilometrisen-asteroidin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/rosetta-luotain-kohtaa-130-kilometrisen-asteroidin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/rosetta-luotain-kohtaa-130-kilometrisen-asteroidin.html
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Raskaiden alkuaineiden syntyteoria kyseenalaistettiin 
 

 
 
 
 

Kaikkein raskaimmat alkuaineet eivät ehkä 
olekaan syntyneet supernovien yhteydessä. 
Tähän nykyteoriat haastavaan näkemykseen 
päätyi Max Planck -instituutin Thomas Janka 
kollegoineen. Tulos julkistettiin Physical Review 
Letters -lehdessä. 

 
Alkuräjähdyksessä syntyi vain kahta kevyintä 
alkuainetta, vetyä ja heliumia. Tähdissä näistä 
fuusioituu raskaampia alkuaineita. Tavallisilla 
menetelmillä tähdet voivat kuitenkin tuottaa 
aineita vain suunnilleen rautaan saakka. 
Painavammat alkuaineet kuten kulta ja lyijy 
tarvitsevat siis jonkun muun mekanismin 
syntyäkseen. 

 
Tähän asti supernovaräjähdysten on arveltu 
pystyvän rakentamaan kaikki loput aineet. Jankan 
tutkimusten mukaan supernovat eivät kuitenkaan 
tuota riittävästi raskaiden aineiden 
muodostamiseen vaadittavia vapaita neutroneita, 
ja siksi alkuaineita voisi syntyä ainoastaan tinaan 
asti. 

 
Janka ehdottaa, että loput alkuaineet olisivat 
voineet muodostua esimerkiksi romahtaneiden 
tähtien törmätessä toisiinsa. 
Ryhmän havaintoa on kritisoitu tuoreeltaan siitä, 
että tutkimuksessa mallinnettiin vain pieniä 
supernovia. Suurten supernovien kohdalla vapaita 
neutroneita saattaisi siis edelleen syntyä riittävästi 
myös kaikkein raskaimpien alkuaineiden 
muodostamiseksi. 

 
Thomas Janka ei usko kritiikkiin. Hänen 
mukaansa suuretkin supernovat todennäköisesti 
noudattavat samaa kaavaa. 

 
Aiheesta lisää New Scientist (englanniksi) 

 
Max Planck -instituutin ryhmän tutkimus 
(englanniksi) 

 
 
 

 

 
 

Tietokonemalli atomista. Ytimessä olevat siniset 
pallot ovat protoneita ja punaiset neutroneita. 
Ydintä puolestaan kiertävät elektronit. Kuva 
AMSER 

 
Lähde: 
http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologiajateoreetti 
nenfysiikka/raskaidenalkuaineidensyntyteoria- 
kyseenalaistettiin.html 

http://www.newscientist.com/article/mg20727674.700-supernovae-dont-make-the-biggest-atoms.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologiajateoreetti
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Planck sai valmiiksi ensimmäisen kokotaivaskarttansa 
 
 

Euroopan avaruusjärjestön Planck-luotain on 
saanut kuvattua ensimmäisen koko taivaan 
karttansa. 

 
Viime vuonna laukaistu mikroaaltojen 
aallonpituuksia mittaava Planck skannaa taivasta 
1,5 miljoonan kilometrin etäisyydellä Maasta. 
Euroopan avaruusjärjestö ESA arvioi, että 
kartoitus ehditään tehdä neljästi Planckin 
toimintaaikana vuoden 2012 loppuun mennessä. 

 
"Tätä hetkeä varten Planck suunniteltiin", 
hehkuttaa ESAn David Southwood. "Kuva 

itsessään ja sen huima laatu ovat kunnianosoitus 
Planckin rakentaneille ja sitä operoineille 
insinööreille. Seuraavaksi alkaa sen tieteellinen 
sadonkorjuu." 

 
Nyt julkaistua koko taivaan kuvaa hallitsee siinä 
violettina näkyvä Linnunrata. Se ja muut etualan 
kohteet erotetaan kuvankäsittelyllä taustasta ja 
niistäkin saadaan arvokasta tutkimustietoa. 

 
Planckin päätehtävänä on koostaa uusi, entistä 
tarkempi kuva avaruuden taustasäteilystä ja sen 
pienenpienistä vaihteluista, jotka kertovat 
alkuräjähdyksen epäsymmetrisyyksistä. Ne 
auttavat tutkijoita määrittämään 
maailmankaikkeuden perusolemusta. 

 
Aiheesta lisää ESA (englanniksi) 

 
 

 
 

iso kuva 
 

Osa Planckin kokotaivaskuvasta. Keskellä oleva 
vaakasuora viiva on Linnunradan taso, jonka 
molemmin puolin esiintyy kaasupilviä. Kuva ESA. 
HFI and LFI Consortia 

 
Lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket- 
ja-observatoriot/planck-sai-valmiiksi- 
ensimmaisen-kokotaivaskarttansa.html 

http://www.esa.int/esaCP/SEMF2FRZ5BG_index_0.html
http://www.esa.int/images/PLANCK_FSM_03_Black.jpg
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/planck-sai-valmiiksi-ensimmaisen-kokotaivaskarttansa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/planck-sai-valmiiksi-ensimmaisen-kokotaivaskarttansa.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/kaukoputket-ja-observatoriot/planck-sai-valmiiksi-ensimmaisen-kokotaivaskarttansa.html
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Hayabusan kapselista löytyi hiukkasia 

 

 

 
Japanilaisen Hayabusa-luotaimen 
näytteenottokapselin sisältä on löytynyt pieniä 
pölyhiukkasia. Alus kävi koskettamassa 
Itokawaasteroidin pintaa vuonna 2005, joten 
kyseessä saattavat olla kautta aikojen 
ensimmäiset asteroidilta kerätyt ja maapallolle 
tuodut näytteet. 

 
Tutkijat eivät kuitenkaan ole vielä ehtineet 
analysoida löytyneitä hiukkasia. On siis 
mahdollista, että ne olisivatkin maapallolta 
peräisin olevaa ainetta, jota olisi päätynyt 
kapseliin ennen aluksen laukaisua tai kapselin 
avaamisen yhteydessä. Asian varmistaminen vie 
luultavasti joitain viikkoja. 

 
Emily Lakdawalla Planetary Societystä arvioi 

hiukkasten olevan erittäin pieniä, vain noin 0,01 
millimetrin kokoisia. Hiukkasia on kapselissa 
yhteensä noin tusinan verran. 

 
Aiempi uutinen habusa-luotaimesta 

 
Aiheesta lisää Universe Today -uutissivustolla 
(englanniksi) 

 

 
 

Kesäkuussa Maahan palanneen 
näytteenottokapselin sisältä löytyi pieniä 
hiukkasia. Kuva JAXA 

 
Lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntal 
uotaimet/hayabusan-kapselista-loytyi- 
hiukkasia.html 

http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/japanilaiset-ja-nasa-kuvasivat-videolle-hayabusan-aiheuttaman-tulipallon.html
http://www.universetoday.com/na/2010/07/06/hayabusa-sample-return-canister-opened-contains-material/
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/hayabusan-kapselista-loytyi-hiukkasia.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/hayabusan-kapselista-loytyi-hiukkasia.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/hayabusan-kapselista-loytyi-hiukkasia.html
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Meteoriitti putosi 15 metrin päähän katsojasta 

 

 

 

 
 

Brasiliassa sattui kesäkuussa harvinaislaatuinen 
tapaus, kun päivätulipallosta peräisin oleva 
meteoriitti putosi vain 15 metrin päähän 
silminnäkijästä. 

 
Tapaus sattui 19. kesäkuuta Varre-Saissa Rio de 
Janeiron osavaltiossa. Paikallinen mies näki 
tulipallon ja kuuli sen pamauksen, ennen kuin 
jotain putosi hänen lähelleen. 

 
Silminnäkijä kuvaili ilmassa olleen "vahvan raudan 
hajun". Hän sanoi nähneensä myös useita muita 
kappaleita putoavan, mutta ei pystynyt löytämään 
niitä. 

 
Laitumelle pudonnut meteoriitti oli massaltaan 
noin 600 grammaa. Se tuli alas pienille 
meteoriiteille tyypillisesti vapaassa 
pudotusliikkeessä ja olisi osuessaan ollut 
vaarallinen. 

 
Aiheesta Lunar Meteorite Hunters -blogissa 

 

 
 

600-grammainen meteoriitti putosi Brasiliaan. 
Kuva Wellington Rangel / Astronomers Without 
Borders 

 
Lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus- 
ja-taivaanilmiot/meteoriitti-putosi-15-metrin- 
paahan-katsojasta.html 

 

Paikallisen tv-kanavan raportti YouTubessa 

http://lunarmeteoritehunters.blogspot.com/2010/06/brazil-meteor-fireball-produces.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/meteoriitti-putosi-15-metrin-paahan-katsojasta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/meteoriitti-putosi-15-metrin-paahan-katsojasta.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/meteoriitti-putosi-15-metrin-paahan-katsojasta.html
http://www.youtube.com/watch?v=A6GLZTrA54o
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Mustalta aukolta löytyi ennätyspitkät suihkut 

 

 

 
Tutkijat ovat löytäneet voimakkaimmat 
materiasuihkut, joiden on koskaan nähty lähtevän 
yksittäisestä tähdestä syntyneestä mustasta 
aukosta. 

 
Kaksi vastakkaisiin suuntiin osoittavaa suihkua 
syntyy, kun kumppanitähdestä putoaa kaasua 
aukkoon. Samalla musta aukko on puhaltanut 
jopa tuhannen valovuoden läpimittaisen kuplan 
kuumaa kaasua. 

 
“Suihkujen pituus on uskomaton verrattuna ne 
synnyttäneen mustan aukon kokoon”, kertoo 
tutkija Robert Soria ESOn tiedotteessa. ”Jos 

tämä musta aukko kutistettaisiin jalkapallon 
kokoon, kumpikin suihku ylettyisi maapallolta 
Pluton radan taakse.” 

 
Tutkijoiden mukaan ainetta on täytynyt suihkuta 
mustasta aukosta jo ainakin 200 000 vuotta. 
Kohde sijaitsee 12 miljoonan valovuoden päässä 
spiraaligalaksi NGC 7793:n laitamilla. 

 
Löydöstä kerrottiin tällä viikolla ilmestyneessä 
Nature-lehdessä. Havainto tehtiin käyttämällä 
ESOn VLT-teleskooppia ja Nasan 

Chandraavaruusobservatoriota. 

 
Aiheesta lisää ESOn sivuilla 

 

 
 

Oikealla oleva musta aukko syö 
tähtikumppaniaan, mikä synnyttää voimakkaat 
ainesuihkut. Kuva ESO / L. Calçada 

 
Lähde: http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut- 
ja-galaksit/mustalta-aukolta-loytyi-ennatyspitkat- 
suihkut.html 

http://www.eso.org/public/finland/news/eso1028/
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/mustalta-aukolta-loytyi-ennatyspitkat-suihkut.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/mustalta-aukolta-loytyi-ennatyspitkat-suihkut.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/mustalta-aukolta-loytyi-ennatyspitkat-suihkut.html
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Pieni kuu tekee aaltoja Saturnuksen renkaisiin 
 
 

Pieni Daphnis-kuu näyttää synnyttäneen selvän 
aaltokuvion Saturnuksen renkaisiin. 

 
Viereinen Cassini-luotaimen otos on ennätystarkka 
näkymä kyseiseen pikkukuuhun. Kuva otettiin ja 
lähetettiin maapallolle tällä viikolla. 

 
Daphnis kulkee Saturnuksen renkaiden noin 42 
kilometriä leveässä Keelerin aukossa. Kuu itse on 
halkaisijaltaan vain 8 kilometriä. 

 
Kuun kiertorata ei ole täydellinen ympyrä, ja siksi 
Daphniksen etäisyys Saturnukseen vaihtelee 9 
kilometrin ja korkeus renkaisiin nähden 17 
kilometrin verran. Tutkijat uskovat, että tämä 
vaihtelu aiheuttaa renkaiden aaltokuvion. 

 
Daphnis on melko uusi tuttavuus, sillä se löydettiin 
vasta vuonna 2005. Ensimmäisissä kuvissa kuu 
näkyi kuitenkin vain pienenä pisteenä. 

 
Suurempi kuva 

 
Aiheesta lisää Cassini (englanniksi) 

 
 

 
 

Saturnuksen Daphnis-kuu on kuvassa ylhäällä 
vasemmalla. Kuun aiheuttama aaltokuvio näkyy 
renkaan reunassa. Kuva Nasa / JPL / Space 
Science Institute 

 
Lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 
planeetat-ja-kuut/pieni-kuu-tekee-aaltoja- 
saturnuksen-renkaisiin.html 

http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/07/waves.jpg
http://www.ciclops.org/view_event/138/Daphnis_Rev_134_Raw_Preview?js=1
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/pieni-kuu-tekee-aaltoja-saturnuksen-renkaisiin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/pieni-kuu-tekee-aaltoja-saturnuksen-renkaisiin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/pieni-kuu-tekee-aaltoja-saturnuksen-renkaisiin.html
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Ensimmäinen lähikuvaus metallipitoisesta asteroidista onnistui upeasti 
 
 

Metallipitoista asteroidia on tutkittu ensimmäistä 
kertaa läheltä. ESAn komeettaluotain Rosetta 
ohitti Lutetia-asteroidin kello 19.10 Suomen aikaa 
lauantaina. 

 
Kuvaus onnistui täydellisesti. Tämä siitä 
huolimatta, että luotain kiisi 15 kilometriä 
sekunnista asteroidia vastaan ja itse ohitus oli 
minuutissa ohi. "Ohituksen kellokoneistoa 
vastaava tarkkuus on näyttö ESAn jäsenmaiden 
tutkijoiden ja insinöörien osaamisesta", ESAn 
tiedejohtaja David Southwood hehkutti. 

 
Lutetia on valtava asteroidi, jonka pisin ulottuvuus 
on peräti 130 kilometriä. "Lutetia on yksi suurista 
asteroideista, mikä tarkoittaa sen olevan 
todennäköisesti primitiivisempi eli 
alkuperäisemmässä tilassa kuin pienemmät", 
kertoo Rita Schulz. "Tutkimalla sitä voimme 
saada kuvan siitä, millaisista kappaleista 
planeetat kasaantuivat." 

 
Rosettan suuntaan ollut asteroidin osa saatiin 
kuvattua 60 metrin erotustarkkuudella. 
Tarkimmissa kuvissa erottuu asteroidin pinnalla 
kivenlohkareita sekä erikoisia viiruja. Lutetia on 
askarruttanut tutkijoita, sillä vaikka sen uskotaan 
olevan metallipitoinen, sillä on myös hiilipitoisen 
asteroidin ominaisuuksia. 

 
Tutkijat purkavat kahden viikon aikana Rosettan 
muistista kaikki sen mittaukset. Yksi 
mielenkiintoisimmista tuloksista tulee olemaan 
Lutetian tiheyden määrittäminen analysoimalla 
Rosettan radan taipumista asteroidin painovoiman 
vaikutuksesta. 

 
Aiheesta lisää ESA ja ohitusta simuloiva video 
(englanniksi) 

 
 

 
 

Rosettan kamera paljasti Lutetian muinaiseksi 
kraatterien peittämäksi asteroidiksi. Kuva ESA / 
OSIRIS Team 
MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA 

 
lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokunnan 
-pienkappaleet/ensimmainen-lahikuvaus- 
metallipitoisesta-asteroidista-onnistui-upeasti.html 

http://www.esa.int/esaCP/SEM44DZOFBG_index_0.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokunnan-pienkappaleet/ensimmainen-lahikuvaus-metallipitoisesta-asteroidista-onnistui-upeasti.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokunnan-pienkappaleet/ensimmainen-lahikuvaus-metallipitoisesta-asteroidista-onnistui-upeasti.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokunnan-pienkappaleet/ensimmainen-lahikuvaus-metallipitoisesta-asteroidista-onnistui-upeasti.html
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Minikuut synnyttävät propellikuvioita Saturnuksen renkaisiin 
 
 

Saturnukselta on löydetty minikuita, jotka 
synnyttävät erikoisia muodostelmia planeettaa 
kiertäviin renkaisiin. 

 
Minikuiden löytöön johtaneet kuvat otettiin 
Cassini-avaruusluotaimella ja ne julkaistiin 
Astrophysical Journal Letters -lehdessä. 

 
Normaalisti näitä noin kilometrin kokoisia 
kappaleita ei olisi mahdolllista edes 
havaita.Kulkiessaan Saturnuksen renkaissa ne 
synnyttävät kuitenkin lentokoneen propellia 
muistuttavia muodostelmia, jotka paljastavat 
niiden olemassaolon. 

 
Ensimmäiset propellikuviot eli propellerit löydettiin 
Saturnuksen renkaista muutamia vuosia sitten, ja 
niitä on tutkittu muun muassa Heikki Salon 
ryhmässä Oulun yliopistossa. 

 
Nyt havaitut propellerit ovat tähän asti suurimpia. 
Ne ovat muutaman kilometrin levyisiä, mutta jopa 
useita tuhansia kilometrejä pitkiä. 

 
"Näiden kohteiden havainnointi tarjoaa 
harvinaisen tilaisuuden tutkia sitä, miten planeetat 
kasvoivat ja vuorovaikuttivat varhaista Aurinkoa 
ympäröineessä ainekiekossa", uskoo Carolyn 
Porco Boulderin avaruustieteen instituutista. 

(Aiheesta lisää Tähdet ja avaruus -lehdessä no 
6/2010) 

 
Aiheesta lisää JPL (englanniksi) 

 
 

 
 

Propellia muistuttava muodostelma Saturnuksen 
renkaassa. Kuva Nasa / JPL / SSI 

 
Lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko- 
planeetat-ja-kuut/minikuut-synnyttavat- 
propellikuvioita-saturnuksen-renkaisiin.html 

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-227
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/minikuut-synnyttavat-propellikuvioita-saturnuksen-renkaisiin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/minikuut-synnyttavat-propellikuvioita-saturnuksen-renkaisiin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/minikuut-synnyttavat-propellikuvioita-saturnuksen-renkaisiin.html
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Uusi virtuaalinen 3D-kartta Marsista julkaistiin 
 
 

Microsoft on julkaissut yhteistyössä Nasan kanssa 
Mars-laajennuksen Microsoft 
WorldWideTelescopeen 

 
Uusi lisäosio päästää käyttäjän tutkimaan Marsin 
pinnanmuotoja sekä topografiaprojisoituja 
huipputarkkoja MRO-luotaimen kuvia planeetan 
pinnalla. 

 
"Nämä uskomattoman tarkat kartat mahdollistavat 
sen, että suuri yleisö kokee ja voi tutkia Marsia 
entistä paremmin", luonnehtii Michael Broxton 
Nasan Amesista. 

 
Nyt julkaistuun kuvavalikoimaan kuuluu 74 000 
kuvaa Mars Global Surveyor -luotaimelta sekä 13 
000 huippuerotuskyvyn kuvaa MRO-luotaimelta. 
Kaikesta huolimatta vasta pieni osa Marsin 
pinnasta on kuvattu huipputarkkuudella. 

 
Marsin pintaa on päässyt tarkastelemaan 
aiemminkin kolmiulotteisena esimerkiksi 
GoogleEarthin tai Nasa World Windin avulla. 

 
Worldwide Telescopen vahvuuksia ovat kuvien 
korkeussuhteiden projektioiden lisäksi esimerkiksi 
ohjelmassa vakiona oleva mahdollisuus 
3Dnäyttöön 
stereolasien tai kahtia jaetun näytön 
avulla. 

 
Käyttäjä voi ohjelmassa valita, mitkä kuvatyypit 
haluaa näytölle kerrallaan. Lisäksi tarjolla on 
ohjattuja kiertoajeluja punaisen planeetan 
pinnalla. 

 
Palaamme elokuussa 

 
Tähdet ja avaruus -lehden internet-uutispalvelu jää 
kesätauolle heinäkuun loppupuolen ajaksi. Mikäli 
jotain poikkeuksellisen tärkeää tapahtuu, 
saatamme julkaista yksittäisen uutisen jo ennen 1. 
elokuuta. 

 
 

 
 

Kuvankaappaus Olympos Monsin huipulta 
WorldWide Telescopen peruskartasta. Kuva WWT 
/Nasa 

 
Lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus- 
ja-taivaanilmiot/uusi-virtuaalinen-3d-kartta- 
marsista-julkaistiin.html 

http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx
http://www.google.com/earth/index.html
http://worldwind.arc.nasa.gov/java/
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/uusi-virtuaalinen-3d-kartta-marsista-julkaistiin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/uusi-virtuaalinen-3d-kartta-marsista-julkaistiin.html
http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/uusi-virtuaalinen-3d-kartta-marsista-julkaistiin.html
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