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Gasen bollen tar turister Space gränser 

 
 
Om Jorden sedd från 30 kilometers höjd. Bild public 
domain 

Zero2Infinity spanskt företag planerar att ta 
rymdturister till gränsen av gas genom bollen. 
Bolaget planerar att starta flygningar så tidigt som 
2013. Billiga kommer inte att bli kul, eftersom priset 
är ca 110 000 euro. 

Gas jämfört med pärlor raket största fördelen med 
tröghet. Medan turister nu säljs i raket flygningar 
kommer att falla nästan omedelbart in i ytan av 
jorden, kan gasen ballongen resa genom världen 
beundrar inte höjder några timmar. Företaget 
anser att ballongerna under flygning uppgifter är 
också säkrare. 

I allmänhet är utrymmet tros börja ca 100 
km höjd. Nu är avsedda helium ballonger 
flög bara 34 Miles ovan. Medan den 
verkliga resan i rymden är därför 
fortfarande kraftigt, är upp 99 procent från 
atmosfären under turister. Denna höjd är 
också en tydlig förståelse för det faktum 
att jorden egentligen är bara en bit av sten 
flyter i rymden.  
 
Turister skulle inte ha tillgång till att njuta 
viktlöshet. Zero2Infinity företag, dock 
förlita sig på upplevelsen av utrymmet är, 
framför allt i världen att se på en större 
skala, och bristen på tyngd söker 
turisterna spenderar sina pengar mycket 
billigare, flygplan uppdrag, de viktlösa flyg. 

 

 

  



Mercury svaga magnetfält under orsaka kommer att bli 

tydliga 

 
 
Mercury Messenger rymdsond fotograferade och 
planetens magnetfält asymmetri. Bilder från 
NASA/JHUAPL / Carnegie Institution of Washington 

Mercurys magnetfält har hittats i förklaring av 
sårbarhet. Tyska forskare säger att nyckeln 
orsakas av en stark solvind, som i samverkan 
med det magnetiska fältet att innehålla 
planetens interna dynamo effekt.  
 
Tidskriften Science publiceras forskning 
baserad på datorsimuleringar. 
 
"Dynamo-effekt simuleringar är det enda sättet 
för oss att undersöka effekten av järnkärnan av 
det magnetiska fältet strukturen", förklarar 
Johannes Wicht vid Max Planck institutet. "Den 
samverkan med solvinden förhindrar dynamon 
effekten nästan helt." 
 
Mercury är den enda solsystemet rocka 
planeten, som är jorden, som ett stort 
magnetfält. För normala modeller skulle enligt 
sin betydande järn kärna som jorden skapar ett 
starkt magnetfält. Kvicksilver i praktiken är den 
magnetiska fältstyrkan endast en hundradel 
50:e av jordens magnetfält. 

Hypotesen kan bekräftas NASA: s 
Messenger sond, som bosatte sig i 
Merkurius omloppsbana med 24 mars 
2011. ESA och Japan förbereder för 
närvarande ett vetenskapligt mångsidigt 
BepiColombo sond, som ska startas från 
resan 2014. 

 
 

  



NASA släpper nya bilder från Titanium 

 
 
Titan och Dione Cassini - utrymme-sond fotograferade. 
Bild NASA / JPL-Caltech / Space Science Instituten 

Nasa har släppt flera nya bilder på 
Saturnus största sedan Titanium. 

Den intilliggande Bilden Titan över hela 
förgrunden. Måne funktionen beror på dess 
tjocklek, dimmig gasen från atmosfären. 
Gömd i atmosfären under lurar stora 
kolväten sjöar och upp till cirka två Miles 
ovanför stigande isiga bergen. 
 
Titan är den enda planeten i solsystemet 
objekt med en yta av trummorna från tid till 
annat regnet. Titan regnet är en verklig 
vätska metan i stället för vatten. 

Delvis kanten av Titan bakom Saturnus 
tredje största måne, som till stor del består 
av vatten is Moon Dione. Duon är 
fortfarande bakom Saturnus ringar och 
planeten. 

Titan diameter är 5 150 kilometer och Dion Till 
1 123 kilometer. Cassini sond tog till bilden, 
när det var ca 2,3 miljoner kilometer från Titan 
och 3,2 miljoner kilometer från dion Till. 
 
Fler bilder på Titan 

 
 

 

  

http://www.space.com/12638-amazing-photos-titan-saturn-moon.html


En stor eldklot sågs tisdag kväll, framför södra Finland 

 
 
Mika Järvinen meteoriten kamerans fångat videoskärmar 
bild tillverkad av en lång exponering. Att avslöja en boll av 
eld jämfört med hårda ljusstyrka månen. Great punkt-
liknande ljus är månen. Det är en lång exponering visas 
bredvid motsvarande summan av remsan bilden Halstrad 
boll av eld. Bilden Mika Järvinen 

Publicerad på 3,1. på 22,08. Uppdaterad 
4,1. (finsk tid) på 14,25 vid 20:18 på tisdag 
kväll i Finland avspeglades i en avsevärd 
eldklot. Imponerande starkt fenomen 
varade sammanlagt över 10 sekunder. 

Ursa webbplatser som rapporterades så 
fort brand bollen var mycket iakttagelser 
från hela södra Finland. Onsdag vid 
lunchtid hade anlänt till Ursa web-formen 
observation av över 200.   

Branden bollen bana studie pågår. Fireball 
grupp matematiker Esko Lyytinen 
snabbstatistik utbröt i sång vid Narva, 
Estland, ca 100 km höjd, och fortsatte sin 
färd nordväst om Heinola till ca 45-50 km 
över marknivån. Flight Spår-till-meddelas 
en mer exakt uppskattning av när rapporten 
är klar. 

delvis molnigt en exakt på himlen plötsligt en 
ljus fireball sågs med en viss längd av 
brinnande rött, gult och lysande grön svans", 
säger Leena Ahlfors Lempäälä. Ljusstyrkan 
månen för fenomenet var mer intensiv. 
"Fireball lämnade en skugga, trots att mer än 
hälften en framstående månen var nära", 
säger Petri Honkanen Nastola, som tog sig tid 
att visas på fenomenet över röst-klappa 
händerna ankomst. "Låg-klappa var 3 minuter 
20 sekunder efter det fädning". 

Ett antal andra överdosering är inte hörda 
ljudet rulla ovan bang eller orsakas av 
penetrationen av en låg bit till atmosfären.  
 
"En ganska stor grön front med en brinnande 
svans var mer av ett gulgrönt, och det kom ut, 
liksom delar av ljust upplysta", säger Pasi 
Rautiainen Hattula. "Den flyghastighet så 
mycket långsammare än de meteorer, som jag 
tidigare sett." 

Jukka Hötölän videoklipp  en boll av eld i den 
första delen 
 
Synpunkter på branden boll kan skickas till 
Ursa Internet-Forden 

Fenomenet med observation platser Finland 
på kartan Haven vakt Modell fotografi och 
fotografiska observationer Haven vakt. 

 

http://www.taivaanvahti.fi/observations/report/cat/tulipallo
http://www.taivaanvahti.fi/observations/report/cat/tulipallo
http://hukka1974.kuvat.fi/kuvat/Tulipallot+ja+tahdenlennot/3.1.2012/M20120103_201734__90.avi
http://hukka1974.kuvat.fi/kuvat/Tulipallot+ja+tahdenlennot/3.1.2012/M20120103_201734__90.avi
http://hukka1974.kuvat.fi/kuvat/Tulipallot+ja+tahdenlennot/3.1.2012/M20120103_201734__90.avi
http://hukka1974.kuvat.fi/kuvat/Tulipallot+ja+tahdenlennot/3.1.2012/M20120103_201734__90.avi
http://www.taivaanvahti.fi/observations/report/cat/tulipallo
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/8433/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/8433/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/8760/observation_id
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/8760/observation_id


 

Kina spurt USA över, Space Race under 2011 

 
 
Kinas viktigaste skjuta av rymdstationen prototypen i slutet 
av september, Long Marsch 2F raket. Figur CMSE 

Förra året lanserade Kina i omloppsbana i 
antal, oftare än USA för första gången i 
historien. Kinesisk kan avtryckaren 18, 
medan USA nådde plats 17 gånger. Båda 
länderna misslyckade försök i en gång.  

Kina använde en utlösa Långa marschen 
raketen familj. Stora utlösa Tiangong 1-litet 
utrymme station i september, och en 
obemannad Shenzhou 8 dockning fartyget i 
oktober.  

2011 års överst i listan var den i särklass 
mest framgångsrika flygningen från 
Ryssland 31. De flesta av dem startade från 
kosmodromen i Bajkonur, som Ryssland 
hyr från Kazakstan. Ryssland ledde också 
till brister i statistiken i fyra bolag. 
Betydande av dessa var två obemannade 
Soyuz utlösa sjönk till ISS tjänsten fartyget i 
augusti och bevakar förvånad mot bakgrund 
av fenomenet produceras av avfyrning 
affärt den 23 december dag.  

ESA skjuta fem Ariane 5-raketen, Kourou 
Spaceport, Franska Guyana. Dessutom 
ökade en rysk Sojuz-raket i rymden från 
Kourou två gånger.  

I finansiella termer är överväldigande 
ledarskapet i rymdverksamheten fortfarande 
Amerikas förenta stater. Dess största 
lansering företaget United Launch Alliance 
ensam i rymdteknik tog mer än 15 miljarder 
euro.  

Risning att bli intressant, eftersom NASA-
finansierade privata företag att utveckla en 
raket tar fart. SpaceX och Orbital Sciences 
kommer båda att skicka sina egna fartyg till 
den internationella rymdstationen. Kina i sin 
tur kommer att Kinas Space Explorer för små 
resning. 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=bx0RguSTRfc
http://www.youtube.com/watch?v=bx0RguSTRfc


Modellering - tisdag eld-ball föll, meteoriter Jämsä 

 
 
Tisdagskvällens eldklot tappade meteoriter bedöms 
mycket nära Jämsä tätorten. Figur Mikko Suominen / 
Celestia 

Tisdagskvällens brand-ball modellen har 
slutförts. Modellering av den post som har 
överlevt till ytan tills meteoriter. 

Det mest sannolika utrymmet sten faller 
område är ganska nära till centrum av 
Jämsä. Meteorit är mycket sällsynt i 
Finland hamnade bredvid ganska stora 
storstadsregion. Tidigare liknande fall är 
St Michel eller Mikkeli meteorit 1910.  

Branden-ball under flygning försämras 
inom. Majoriteten av meteorit bitar har 
fallit till en mycket nära Jämsä, men 
mindre fragment har sjunkit längs 
flygbanan. 

Esko Lyytinen och Jarmo Moilanen: s 
modellering av de två största delarna av ytan 
av de överlevande är en kilo längdskalor. "Det 
nyfallet meteorit är oftast matt svart pjäs," 
säger Lyytinen. Gårdagens kraftiga snöfall i 
Jämsä täckte meteorit är förmodligen det 
tydligaste spår av fritt fall terrängen. Låtar kan 
hittas, men lycka till, nu eller på vintern när 
snön smälter på våren. 

Branden-ball flyg var en kamera-station eldklot 
observationer Task Force Mika Järvinen 
(Joutsa), Jukka Höltältä (Orimattila), Aki och 
Jack Taavitsainen lördag (St Michel), Johan 
Lindén från (Sjundeå) och Nurmijärvi station. 
Song träffa jordens atmosfär ovanför staden 
Narva i Estland, och den tillryggalagda 
sträckan Finska viken, Heinola Päijänne och 
över. Ämnesraden hastighet avslöjar att 
rymdskrot är uteslutet. Det var en 
kivimeteoroidi. Song kom in i atmosfären 
relativt långsam, ca 19 kilometer per sekund. 
"Detta var en av de mest spektakulära brand 
bollar, som har beskrivits i de senaste två 
åren", säger Esko Lyytinen. "Påpekade 
utseende med en låg hastighet och lång 
livslängd." Ursa nya Sky Watch-system för 
upptäckt var en torsdag kväll datum inte 
rapportera observation för 300 sett eldklot. 
Fireball Arbetsgruppen vill tacka som har yttrat 
sig. Branden-ball uppskattad flygbanan på 
kartan 

 

 

 

http://www.taivaanvahti.fi/
http://www.ursa.fi/~msuomine/tulipallomallinnus.jpg
http://www.ursa.fi/~msuomine/tulipallomallinnus.jpg


VLT immortaliserad Omega dimma rosa kärnan 

 
 
Very Large Telescope fångas med dimma på Omega 
dimma. Figur ESO 

European Southern Observatory ESO 
Very Large Telescope, släppte den tagna 
bilden Omega dimma. Detta är en av 
Vintergatan yngsta och mest aktiva 
massiva regioner stjärnbildning. 

Den intilliggande Bilden visar stjärnorna 
härrör från vaggan dammiga, rosa center 
områden. Omega färgstarka dimma av 
gas och mörka damm viktiga material för 
kommande generationer av stjärnor. 
Senaste, bländande ljus och lysande blå-
vita stjärnor i sin tur, belysa hela området. 

Molnet sprids över den rödaktiga färgen 
på grund av vätgas, som lyser från heta 
unga stjärnor i framtiden av stark 
ultraviolett strålning. Rök-ser strimla, 
medan dammet, som bildar en silhuett 
mot den glödande gasen. 

Omega dimma har många olika namn, 
beroende på observatör, observation och om 
det är vad observatören tyckte han såg i 
dimman. Andra beteckningar är dimman 
Svanen, hästsko, Hummer, och även. Fog 
avståndet är 6 500 ljusår tvärs över och ligger i 
stjärnbilden Skytten. 

 
 

  



Prognos: Titan sjöar växer under de närmaste 15 åren 

 
 
En falsk färgbild av Titans sjöar. Bild NASA / JPL / USGS 

Saturnus största måne Titan 
väderprognoser är nu mer exakt. I själva 
verket har forskare byggt en 
tredimensionell simulering av hur Titans 
atmosfär.  

En ny datormodell förklarar framgångsrikt 
ett antal Titan mysterier. Till exempel är 
månens ekvatorområde känd för att vara 
en mycket torr yta, och kan gå i åratal 
utan att någon av de första 
regndropparna. Det var därför en stor 
överraskning när 2005, Titan, såg 
Huygens landade i floden de typerna av 
samarbete kanaler. 

Simulering av ekvatorn kan tumla sällsynt, 
men svåra stormar Titans dagjämning tid. 
Dessa stormar tog väldigt kraftiga regn 
har resulterat i floden strömmar. 

Forskarna modellerade Titan, kommer det att 
bli. Simulering av månens norr om sjöarna 
växer under de närmaste 15 åren. Dessutom 
bör i samma område ökar i grumlighet. Denna 
typ av förutsägelse av framtida händelser är 
en extremt sällsynt tillfälle att planetära 
forskare, och den faktiska funktion av 
testmodeller. 

 
 

  



24 miljarder kilometer bred, dammiga ring hittades nära en 

stjärna 

 
 
Nära infraröda bilden tagen avslöjar stjärnan HR 4796 A 
omgiven av dammringen. Bild Thalmann et al, 2011 

Subaru Telescope har tagit en ny hög 
precision bilden bildning i planetsystemet. 

En stjärna HR 4796 A visar en infraröd 
bild kring den massiva dammet ringen, 
som ligger ca 80 Jord-sön avstånd från 
stjärnan. 

Avståndet motsvarar dubbla Plutos 
medelavstånd från solen och ringen har 
en diameter på 24 miljarder kilometer. De 
flesta forskare är intresserade av att hitta 
den bild som dammet ringen inte är 
fokuserad på stjärnan, men lite på sidan. 
Anledningen tros stjärnor roterar mycket 
större skala planeten Jupiter, som ännu 
inte går att beskriva direkt. 

HR 4796 A oss ligger 240 ljusår bort. Det är 
åldern bara 8-10 år gammal, eller till och med 
stjärnan gamla baby. "Som ett resultat har det 
bildas en stjärna system för att kondensera 
den damm ännu inte haft tid att blekna bort.  

Såsom visas i centrum av den stjärnformade 
(markerade punkterna) är täckt med en bakom 
solskyddet. Bild radiella mönster som orsakas 
av dagsljus som star-vinkeln differentiell 
metod. 

Subaru- Teleskopet är idag en av de bästa 
hårdvara miljöer som skytte stjärnor. 
Administreras av den japanska teleskopet är 
utrustad med en 8,2-meters spegel och ligger i 
Hawaii Mauna Kea- på berget. 

 

 

  



fyrhjuling på planeten Mars förbereder sig för den kommande 

vintern 

 
 
Opportunityn visa övervintring plats Endeavour krater i 
bakgrunden. Möjlighet visas under posten vägen för att 
undersöka bilden. bilder Nasa / JPL-Caltech / UA 

NASA för att stoppa Opportunity planeten 
Mars lokala fyrhjuling för vintern. 

Detta är en ny möjlighet, som resenären 
har tidigare kunnat fortsätta forskningen 
om Martian året. Nu terränghjuling är 
elproduktion minskas för mycket, dock 
solpaneler, därför, den damm. 

"Greeley Haven" - fick namnet på den 
övervintringsområde erbjuder en lutande 
norra sluttning av berget, där fyrhjuling är 
mer ljus än plan mark. Området är en del 
av 22-kilometer långa Endeavour- kratern 
väster om kantväggarna. 

under vintern Opportunity rör endast cirka 
tjugo meter. Avsikten är att beskriva en 
bred panorama över det omgivande 
landskapet och undersökning av 
mineraler. Dessutom hoppas forskarna 
kunna använda den som radiofyrar 
fastställa de Mars rotationsaxel små 
störningar. 

Mars på södra halvklotet vintersolståndet 
infaller 30 mars 2012. Opportunity förmodligen 
gå tillbaka till normal verksamhet i juli.  

Den tre månader åtgärd för att Opportunity har 
funnits i åtta år och reste 34,4 kilometer på 
Mars yta. Dess dubbla Spirit skickade den 
sista av de mottagna signalerna i mars 2010. 

 
 

  



Jätteplaneter kan vara en livskraftig jordliknande måne 

 
 
Konstnärlig tolkning av Kepler-16b, planeten och dess två 
angränsande stjärnor. Bild Nasa / JPL-Caltech / T. Pyle 

dubbelstjärna ambulatorisk Kepler planet-
16b kan likna jorden och livet på månen 
lämplig för en runda. Den amerikanska 
team av forskare presenterade sina rön i 
veckan i Texas kommer att hållas i 
American Astronomical Society möte. 

Kepler-16b, är planeten en kall gas jätte 
som kretsar kring två stjärnor på samma 
gång. Den nyupptäckta objektet i media 
fick snart smeknamnet Tatooine, de Star 
Wars-filmerna fiktiva planeten.  

Nu presenterade potential livskraft månen 
skulle vara gasen planeten lösdrivare. "Vi har 
sagt där objektet måste ha för att vara lönsam. 
Vi hoppas att andra anser att det", säger 
forskare  Zdzislaw Musielak Texas 
universitet.  

av detta slag månar Att hitta de inte är 
långsökt mål. Förra veckan meddelade 
Harvard-Smithsonian centret för astrofysik i 
eksokuiden sök Kepler teleskop observationer. 

 
 

  



Stor Mest berömda av alla att tidig galaxhop hittade 

 
 
I olika våglängdsområden som förbinder galaxen bilden 
visar en serie av röntgenkällor i blått. Bild Nasa / JPL / 
CXC / Rutgers / J. Hughes / ESO / F. Menanteau 

Hittills har den största kända för det tidiga 
universum galaxen för att finna. 

Mål visade NASA Chandra röntgen 
teleskopet i Chile och ACT mikrovågsugn 
teleskop bilderna. Ett antal galaxer, "ACT-
CL J0102-4915, fick" forskarna 
smeknamnet "El Gordo", vilket betyder 
fett i spanska.  

El Gordo belägen i mer än sju miljarder 
ljusår bort. Därför är det också visat, vilket 
var utvecklingsstadiet av den gamla 
fasen.  

"Detta är den mest massiva, hetaste och 
mest kända rongten som avger galaxhop 
på distans eller bort från det”, beskriva 
Felipe Menanteau New Brunswickin 
Rutgersin universitet.  

galax grupp kan göras med hjälp Sunyaev-
Zeldovih fenomen där mikrovågorna 
bakgrundsnivåer kosmisk strålning fotoner för 
att interagera med galax grupp av het gas med 
elektroner. 

när galax grupp studerades i synligt ljus vid 
våglängder av ESO: s VLT-teleskop som 
inrättats visade att massan är sammansatt av 
två galaxer kolliderar med varandra från 
mängden. Spitzer Space Telescope att 
använda de data i sin tur resulterade i 
bedömningen att endast en procent av grupp 
av en galax är en urskiljbar grupp av stjärnor. 
Återstoden av den heta gasen interstellära. 

 

 

  



Det observerades av Mars storlek exoplanet 

 
 
en konstnärs intryck nu finnas planetsystem. Bild Nasa / 
JPL-Caltech 

Amerikanska forskare har upptäckt den 
minsta kända exoplanet. Mål har en 
diameter på endast 0,57 jordens storlek 
och observerades Kepler Space 
Telescope.  

samma den röda dvärgen stjärnor finns 
hittade runt också två mindre planeten 
Venus. Nu alla de studerade objekten är 
kända för att nästan säkert bli stenig. 

Planets söktes endast en relativt liten röd 
dvärg stjärnor i mängden. Enligt forskare 
var de extremt tur detektera att ha så 
många på en gång upptäckt en liten 
planet eller liknande, då planetsystem är 
mycket vanligare än man tidigare trott. 

"Upptäckten av fler möjligheter för liv i 
universum - och det är det ultimata resultatet 
av vår forskning", säger John Johnson, 
Caltech. "Om dessa planeter är så vanliga 
som de verkar vara - och eftersom röda 
dvärgar är så vanliga i sig -. Sedan hela 
galaxen måste borst med små livskraftiga 
planeter ljussvaga röda stjärnor"  

Cirka 80 procent av vår galax av stjärnor höras 
röda dvärgar kategori (de första jorden stora 
finnas planeter finns fler stjärnor och rymd-
Journal 1/2012).  

 

 

  



Som stor en Saturn - en nomad stjärna hittat en enorm 

ringsystem 

 
 
Upptäckte en roterande stjärna stycke har en stor ring 
system. Bild  Michael Osadciw / University of Rochester 

En europeisk forskargrupp har hittat en 
Sun-liknande typ av en stjärna rotation, 
som har stora däck. Det är ännu inte 
möjligt att vara säker på att ett däck är 
omgiven av spår exoplanet eller brun 
dvärg.  
 
Crossing-over är baserad på upptäckten 
av de resultat som har gjorts för 
markbunden teleskop SuperWASP och 
ASAS- projekt.  
”När jag såg ljuset kurvan för första 
gången visste jag att vi hade hittat ett 
märkligt och unikt objekt " beskriver Eric 
Mamajek Rochester universitet. 
 
 ”Vi kunde begränsa of chans att det är en 
stjärna framför att köra andra stjärna eller 
stjärnans damm skiva. Då insåg jag att 
det enda rimliga förklaringen skulle vara 
en liten bit med en ring system - i stort 
sett Saturn steroider."  

Ringsystem går från framsidan är täckt med 
star star lysa upp till 95 procent. Sfärisk 
stjärnan skymmer långsamt destinationen rak 
linje mörkläggning, men i detta fall är mer 
komplicerat eftersom finstansverksamheten 
ringarna är cylindriska.  
 
Studeras i ett stjärnsystem som ligger i 
stjärnbilden Centaurus cirka 420 ljusår bort 
från solen. Star motsvarar en massa solen, 
men har åldrats bara 16 miljoner år, vilket är 
1/300 solens ålder. 
 
I den tidigare förekomsten av ett ringsystem 
har närvaron misstänks Fomalhaut exoplanet-
star. I så fall är resultaten endast baseras på 
den förväntade reflektion av ljus är ljusare 
stjärna, inte stjärnan täcka, såsom nu. 

 

 

  

http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/fomalhaut.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/fomalhaut.html


Vintergatan är i färgen än på våren snön strax efter 

soluppgången 

 
 
Hela Vintergatan sett från jorden. Bild Axel Mellinger 

Forskare har gjort hittills, mest noggrann 
mätning av galaxen färg. Observationen 
presenterades i veckan i Texas kommer 
att hållas American Astronomical Societyn 
möte.  
 
Resultaten visar att Vintergatan är i färg 
som ren snö. Närmare bestämt är den 
färg som definieras av fjädern nära en 
snötäcke, medan när den är tidigt på 
morgonen kort efter soluppgång. 

Färg är ett av de viktigaste egenskaperna hos 
galaxer, eftersom det indikerar vilka typer 
består av en galax av stjärnor. Färg på 
Vintergatan är dock varit svårt att fastställa, 
eftersom vi är inne i vår galax och gas och 
damm moln täcker en stor del av vyn.  
 
"Problemet är detsamma som om jag måste 
ställa in färgen på jorden och kan bara se vad 
som verkar Pennsylvania" säger studie ledare 
Jeffrey Newman Pittsburgh universitet.  
 
För att kringgå problemet, såg Newman och 
hans kollegor i andra galaxer, och försökte 
hitta dem bästa möjliga kopia av Vintergatan. 
Vintergatan färg är proportionell mot den så 
kallade "kosmiska färger", som är 
genomsnittet av färgerna av alla galaxen. 

 

 

  



13 ton Mars-rymdfarkost i atmosfären faller till jorden i 

helgen 

 
 
Phobos-Grunt struktur (ovan) och Fraunhofer-institutet för 
radar bild av den (nedan). bilder Fraunhofer FHR 

avfyrning ett misslyckad rysk Mars-
Phobos-Grunt rymdfarkoster som kretsar 
kring jorden faller radaltaan de närmaste 
dagarna. Den mest sannolika 
putoamisaika är uppskattningar baserade 
på en söndag kväll finsk tid. 
Olycksplatsen är omöjligt att förutsäga 
ens tusen kilometer upplösning innan ett 
par timmar innan noll timmars.  
 
" Sonar tanken är 11 ton hydrazin, som är 
mycket giftigt och brandfarligt ", berätta 
Ludger Leushacke En tyska Fraunhofer-
iInstitutet för. Han tror dock inte att 
bränslet hamna till ytan, men det återgår 
till atmosfären.  
 
På fredag morgon banan var en sond, 
som var lägsta och högsta var 154 
kilometer 184 kilometer ovanför marken. 
Days of höjden av spåret tappas för flera 
kilometer och minskad accelerera 
fortfarande tidigare.  
 
finsk sond Det är inte möjligt falla, det är 
upp till bara 51,4 grader från ekvatorn.  
 
Förmodligen 13-ton sond hamnar gånger 
så stor som ytan av hundratals kilo avfall. 
Åtminstone rymdskepp provet avkastning 
kapsel väntas överleva upp till ytan. 
Phobos-Grunt åtföljs också av små 
mängder radioaktivt kobolt-57 isotop i 
spektrometern, men det finns ingen fara 
för miljön. 

Fraunhofer-institutet din sondens radar för 
några dagar sedan. Bilden står ut ojentuvat 
solpaneler (centrum av radarbilden) och en 
ytterligare ring-formad tank (vid botten av 
radarbilden). 
 
Den franska stjärnan amatör Thierry Legault 
lyckas i början av januari beskriver Phobos-
Grunt speciellt följa upp med teleskopet 
igenom. Hans fotografier står ut några detaljer 
om dödsdömda skytteln. 

 
  

http://www.heavens-above.com/OrbitHeight.aspx?satid=37872&startMJD=55870
http://www.heavens-above.com/OrbitHeight.aspx?satid=37872&startMJD=55870
http://legault.perso.sfr.fr/phobos-grunt.html
http://legault.perso.sfr.fr/phobos-grunt.html


Vintergatan är minst 100 miljarder planet - större än 

storleken på stjärnorna i galaxen 

 
 
En konstnärs intryck av liv i zonen från en utländsk planet. 
Bild Nasa / Ames / JPL-Caltech 

Ny forskning visar att flera stjärnor har 
minst en stenig planet en nomad. Istället 
Jupiter och Saturnus-liknande gas 
planeter verkar vara lite mindre vanligt. 
Upptäckten publiceras denna vecka i 
tidskriften Nature. 
 
"Vi upptäckte att Venus och Saturnus i 
samma intervall är ett genomsnitt av 1,6 
bitar av minst fem Earth-massa planeter" 
förfina studien var Grae Uffe Jørgensen, 
Köpenhamns universitet. 

Resultaten erhölls med användning av så 
kallade mikro-linseffekt, en planetarisk sett, 
när det böjs värdstjärna infallande ljus. Denna 
metod är dock observerats i endast 13 av 
planeten, så det begränsade antalet 
observationer-baserad uppskattning av antalet 
planeter är en indikation på bara. 
 
Om man tar hänsyn till även andra tekniker 
gjorde exo planetariska observationer, 
uppskattar Jorgensen att Vintergatan är cirka 
10 miljarder stjärnor med planeter i den så 
kallade zon i livet. På grundval av detta kan 
vår galax vara lämpliga för livet av miljarder 
himlakroppar. Total Vintergatan är cirka 100 
miljarder stjärnor (planeter, stjärnor, och i 
samband mer utrymme i tidskriften 2 eller 
3/2012).  

 

 

  



Alla svarta hål kanske inte är den svarta 

 
 
Konstnärlig tolkning av ett svart hål. Bild Public domain 

Svart hål gravitationen är så stor att inte 
ens ljuset inte kan fly sitt grepp. Har dock 
teoretiker ifråga för en lång tid i 
öppningarna på något sätt kunde ses. 
 
Teoretisk svarta hål i som skulle ha 
bjudits in för att se den nakna 
singulariteten. Enligt forskare kan nakna 
singulariteter förekomma faktiskt, men de 
tros vara extremt instabil och försvinner 
på ett ögonblick. 

Nu anser en kanadensisk kosmologen Luis 
Lehner den har hittat en ny typ av lösning på 
vägen också kan resultera från stabila nakna 
singulariteter. Lehner presenterade modellen 
av Stephen Hawking: s 70-årsdag vid mötet. 
kommittén säger New Scientist.  
 
Lehner modell kräver en välkänd 
tredimensionell rymd utöver en extra 
dimension. Detta anses inte omöjligt krav 
eftersom de nuvarande strängteorierna 
förutsäga förekomsten av extra dimensioner.  
 
Om modellen verkligen fungerar, kan det i 
teorin någon gång i framtiden för att se hur 
pjäsen kommer att kollapsa oändligt täta 
punkten. Svarta hål inom traditionella 
naturlagarna inte fungerar, så genombrottet 
också kunna leda till en ny typ av fysik vid. 

 

 

  



Phobos-Grunt föll i den som säkraste området 

 
 
Phobos-Gruntin och den sista förväntade cykeln krasch 
järnväg (ovan) och den lägsta punkten av linjer priser 
nedan). bilder Heavensat / Heavens-above.com 

Rysslands Phobos-Grunt Mars-sond föll 
till stighastigheten på söndag kväll 
ungefär 19,45 finsk tid. Faller område var 
lugna Medelhavet ca 1500 miles väster 
om Chiles södra kustområden. 
  
Ett fall skedde vid middagstid lokal tid. 
Falling har inte blivit ett ögonvittne 
iakttagelser till allmänheten. 
Uppskattningen bygger på en nedgång 
från rymdfarkosten att korsa 
radarstationer, mätningar av H-ögonblick i 
timmar innan. 
 
I den fjärde varv Phobos-Grunt var lägst, 
på en höjd av 113 km längre och föll till 
spåret flera miles per timme. En stor 
mängd bränsle på grund av de 
rymdfarkoster satelliter i ett något mer 
massiv tvärsektion i jämförelse med 
området. Det är därför det föll till spåret 
lite långsammare än satelliterna i 
allmänhet. 
 
risk för fall ställefanns en chans ett av de 
säkraste möjliga. Den kontrollerad 
tappade en satellit utformad för att styra 
det ofta bara den södra Stilla havet. Det 
uppskattas att ca 200-300 kilo avfall 
hamnade i havet och resten brändes i 
atmosfären. Även förra året sjönk till en 
okontrollerad Rosat och UARS satelliter 
hamnade i havet. 
 
tidigare nyheter 

Tillhörande Olyckor satelliter från låtarna slår 
jorden utan att röra bromsen dra i fritt fall 
rörelse och är inte särskilt farliga. En av 
fruktan, var Phobos Gruntiin anslutning av 
hydrazin-toxiskt för att vara en liten del av 
bränslet kan nå det frysta tillståndet tills ytan. 
Phobos-Gruntin fel omedelbart efter 
mottagandet av banan var en stor slag mot 
den ryska rymdprogrammet.  
 
Orsak är förmodligen omöjligt att någonsin få 
reda på orsaken, men den uppskattade 
flygningen datorn eller motorproblem system. 
Delvis påverkas sannolikt av den relevanta 
rymdfarkosten schemalagda pension efter 
testning och misslyckande till ett minimum. 

 

 



Hubble bild kärnan i Andromeda 

 
 
Andromedagalaxen kärna. Bild Nasa / ESA / T. Lauer 

Hubble Space Telescope har tagit hittills 
mest korrekt bild av en utländsk galaxens 
kärna. Den intilliggande Bilden visar 
centrum av våra grannländer Andromeda. 
 
Alldeles mitten av blå stjärnor som kretsar 
kring galaxen i hjärtat av supermassiivista 
ett svart hål. Stjärnor är inte mer än 200 
miljoner år gammalt, så de kunde inte ha 
kunnat gå bredvid hålet på. Blå stjärnor, 
trodde född i en plötslig lucka i processen 
sidan.  
 
Också i centrum av Vintergatan hålla sig 
dold nära ett svart hål har hittats i unga 
stjärnor. Resultaten antyder, att miljöer 
supermassiva svarta hål kan vara den 
verkliga stjärnan i fabriker. 
 
Från mitten av bilden en liten övre vänstra 
är grupp en uppsättning av röda stjärnor, 
som ser ut som galaxen från en annan 
kärna. I själva verket har dessa gamla 
stjärnor i omloppsbana det svarta hålet, 
om än i något avlägset elliptisk bana. När 
han var en av dess yttersta punkt 
stjärnorna röra sig långsamt och därmed 
skapa en illusion av en andra kärna. 

   

 

  



Forskarna planerar att beskriva svarta hål noggrannare än 

någonsin 

 
 
Datorsimuleringar med het plasma runda ett svart hål. Bild 
Scott Noble / RIT 

Det svarta hålet omedelbara omgivningar 
kommer att beskrivas i detalj för första 
gången. Milky Way centrala supermassivt 
svart hål Shooting är ansvarig för grape 
observera månen på avstånd. 
 
"För fem år sedan, skulle projektet inte ha 
tänkt möjligt", säger Sheperd Doeleman 
MIT: ur. "Nu har vi de tekniska medel för 
att lösa det."  
 
döpa händelsehorisonten i projektet 
kommer att kombineras med upp till 50 
millimeter och Submillimetre Telescope 
observationer av regionen. En av de 
viktigaste teleskopen i Chile, är för 
närvarande under uppbyggnad Atacama 
Large Millimeter Array dvs ALMA. 

Forskare möter denna vecka till Arizona för att 
förbereda projektet. 
Riktas mot mitten av Vintergatan 26 000 ljusår 
bort, ligger cirka fyra miljoner solens massa 
svart hål. Är tillräckligt stort och relativt nära. I 
själva verket det svarta hålet är mindre än 
Merkurius omloppsbana. 

 
 

  



Örn Nebula beskrivs i ett nytt ljus 

 
 
Längre upp Herschel Telescope bild på örn dimma. 
 
Detalj nedan, även känd som "Skapelsens pelare" 
Herschel och Hubble beskrivits av.  
 
Bild ESA / Herschel / PACS / SPIRE / MPG / ESO 

Den Herschel Space Telescope har 
fotograferat det infraröda ljuset av Örn 
Nebula. 
 
Nebula ligger ca 6 500 ljusår från jorden 
och har ett antal på bara födda stjärnor. I 
Stjärna strålning har göras gas i en 
mängd olika former.  
 
Något under mitten av bilden ligger i ett 
område, som har kallats "Skapelsens 
pelare". Dess ljusår långa stänger inne 
gasen är så tät, att den kan kollapsa sin 
egen vikt krafter med nya stjärnor. 
 
klicka för att förstora 

Den ursprungliga Hubble-teleskopet 
Örnnebulosan bild av detta område går tillbaka 
till 1995 (lägsta bild), och det är genom en av 
de mest berömda av fotografier astronomi. 
Bilden är tagen i synligt ljus. Herschel 
upptäcker den infrarött ljus, vilket gör det 
möjligt att kika in i djupare in i molnet i gasen.  
 
Bilden är lite varmare i det blå och röd gas 
kallare. 

 
 

  

http://www.esa.int/images/M16_HERSCHEL.jpg


Italienska fartyg olycka filmad från rymden 

 
 
Fallen på Costa Concordia fartyget från rymden sett från. 
Giglio Ö är fartygets vänstra sida, vitt fluff av moln. Bild  
DIGITALGLOBE 

Driven på grund på en italiensk fartyg 
Costa Concordia, beskrivs noggrant från 
rymden.  
 
Figur fartyg som ligger på sidan i närheten 
av ön Giglio. Mer än 4 000 personer 
transporterades till fartyget sjönk strax 
efter att ha lämnat hamnen.  
 
En nyligen publicerad foto togs på den 
digitala Globe, som ägs av en 
kommersiell satellit ca 500 km höjd. En vy 
spelades in på 17 januari. 
 
videoklipp 

Digital Globe är ett amerikanskt företag som 
äger tre mycket avancerade kommersiella 
satelliter beskrivning. De tillåter företaget har 
möjlighet att fotografera varje år för upp till 500 
miljoner kvadratkilometer av jordens yta på en 
mycket hög upplösning.  
 
Observationer används bland annat 
miljöövervakning, olja och gas, försvar och 
intelligens.  

 

 

  

http://youtu.be/3wfAI2vbf28


Suns växande verksamhet minskat mängden rymdskrot 

 
 
Kinas 2007 förstörelse av en satellit experiment som 
genereras av rymdskrot är den högsta illustrationen i rött, 
den andra skräp grönt. Nedan är kumulativa antalet  falla 
av. bilder CSSI / AGI / Nasa 

Påskyndat ökningen av solaktiviteten 
rymdskrot faller förra året. Detta fenomen 
är ett resultat av sol-aktiverad ökning av 
ultraviolett strålning som orsakas av 
kondens i övre atmosfären. Det orsakar 
fler bromskraft linjer i de lägsta spåren. 
 
Hem skull är 11 års verksamhet cykel 
som sätter dem i uppgång och den högsta 
aktiviteten beräknas till år 2013.  
 
Faller  mängden tillväxten synas särskilt 
stor i tydligt Kina 2007 ödelagts av satellit 
fragmenten (foto bifogas). Övre figuren 
född i förstörelsen av de skrot radar 
observerbara delar visas i rött och annat 
rymdskrot i grönt. Förra året tappats 
antalet enheter ökat markant jämfört med 
tidigare data. Diagram öppnas en 
förstorad bild. 

Totalt upptäckts på radar spår var en kinesisk 
test av 3218 och endast sex procent av dem 
har falla. Under större delen av detta avfall 
förväntas återgå till atmosfären förrän 
decennier senare.  
 
Även gott om utrymme skräp föll matalimmilta 
spår är situationen betydligt högre än det 
sämre. Förra året uppskattades att den bit av 
skräp kollisioner gradvis accelererande 
dominoeffekt redan inletts i 700-900 km höjd 
skåda stjärnorna och rymden tidskriften 
utfärda 8/2011).  

 

 

  



Sten planet förångas i en het stjärna strålning 

 
 
Konstnärlig tolkning av sublimerbart Från  planeten. Bild 
Nasa / ESA / Alfred Vidal-Madjar 

Forskarna tror att det första gången 
upptäckte stenen på planeten, vilket 
sublimeras i rymden. 
 
Kepler- rymdteleskopet har gjort 
observationer av solen en stjärna i den 
nedre namn, KIC 12557548. Objekt runda 
omkring Kvicksilver hel exoplanet.  Exakt i 
15 timmar och 41 minuter varje planet 
passerar framför den förälder skull 
infallande ljus ljusreglering. 

Dimning intensiteten varierar i olika omgångar. 
Saul Rappaporti (MIT) leds av 
forskargruppen i enlighet med den bästa 
förklaringen till förändring För är att 
stenfraktion-stjärnan vildmarken planet 
förändras på grund av värmen långsamt i en 
gas. Planetens yta beräknas vara upp till 1 
700° C temperatur. 
 
Planeten tros inte sublimerbart cirka 200 
miljoner år. För närvarande kan planet vara 
formad i den gas komet-formade svans. 
Gruppen hoppas att säkerställa upptäckten 
genom att observera gasmolnet 
grundämnessammansättningen av Hubble 
rymdteleskopet.  

 

 

  



Marocko föll i juli förra året, en bit av Mars 

 
 
Den största delen av de marockanska Tissint-meteoriter. 
Bild Laurence Garvie / ASU 

I juli förra året till Marocko för att ha fallit 
meteorit har bekräftats ursprung planeten 
Mars.  
 
respektive är bara 50 år Mars-meteorit, 
som har befunnits genast. Fallen, och 
som återfanns i marsch meteoriter är 
kända endast för fem. 
 
Den största delen av sten meteoriten är 
nu Arizona State Universityn utställning av 
en samling. Det namnges som Det 
namnges som mängden Tissint och 349 
gram. Tissint fragment har hittats i 
terrängen sju kilo.  
 
”Mars meteoriter är extremt sällsynta”, 
berätta Laurence Garvie Arizona State 
Universitys. "Mindre än en halv procent till 
färg ytan av fallande meteoriter är från 
Mars. Den nya provet sannolikt att vara 
en av de mest värdefulla och säkerligen 
en av de viktigaste tilläggen till vår 
samling för många årtionden."  
 

 
Senaste fallna Martian meteoriter innehåller 
planetens mest intressant studie av de mest 
meteorer. Senaste fallna Martian meteoriter 
innehåller planetens mest intressant studie av 
de mest meteorer. 
 
(YLE nyheter) 
 
Nomads vittnade Mars sten faller i Marocko, Mars från 
bestående meteoriten föll i juli förra året i Marocko. 
Internationella forskare bekräftade på onsdagen, 
detekteras av nomader att eldklot på himlen hade 
marscherat från stenen.  
 
Science Samlingen innehåller även ett hundratal Mars 
meteorit, men bara fem har sett, då Mars stenfraktion har 
fallit till jorden. Marockanska nomader av enligt eldboll var 
gult och grönt belysa hela dalen. Bollen verkade delas in i 
två, som följdes av kraftig smäll. 
 

månader senare, nomader började att detektera mycket 
märkligt sten en avlägsen del av dalen. 

Forskargruppen få ursprunget till stenen bli säker genom 
att observera ytan av glaset meteor nedan bestående 
gasen. Gasen var fullständigt identisk med jämfört med de 
Mars lod  för att mäta planetens atmosfär. 
 
Forskarna med att meteoriten var en helhet sju pounds. 
Det kan ha gjort resan till jorden till och med miljontals år, 
men mer detaljerad information om tiden kan vara senare 
undersöka radioaktivt avtryck.   

Slutsatser väckte guldrushen 
 
Mars bitar har lagts på bortfall under en lång tid 
sedan, en massiv meteor strejk. Några av bitarna 
sprids ut explosivt som snabbt, som har De har 
fördrivits tyngdkraften på Mars, och så småningom 
föll till jorden. 
 
Marockansk meteoriten fragment upphittare gjorde 
ganska dyrt sälja stenar. Museer köpte en 
kapplöpning stenen hundratals euro för ett gram. 
 
Meteorit priset är ungefär 10-20 - gånger guldpriset i 
förhållande till..  

 

 



Den unge stjärnan kring finnas ringen kolmonoxid 

 
 
en konstnärs intryck unga stjärnor, som är omgiven ringar 
som består av diskusmaterial. Bild Nasa / JPL-Caltech 

ESO VLT- Telescope har avslöjat ring 
bestående av kolmonoxid överraskande 
kring en ung stjärna. Forskarna ännu inte 
kan inte förklara, varför kolmonoxid gas 
tycks bara fokusera på ett avstånd från 
stjärnan. 
 
Av kolmonoxid har befunnits omkring 
unga stjärnor i det förflutna, men den är 
vanligtvis jämnt fördelad över diskus i. 
Stjärnor V1052 C, ligga oss om 700 ljusår 
bort. 

”Däcket har en specialitet, att den påminna 
mer rep än plattan", beskriver Charles 
Cowley Michigan universitetet i.  
Ringen är en del av de omgivande stjärnorna  
 
Protoplanetarisk diskus som planeter uppstår. 
Det ligger på ungefär samma avstånd från 
stjärnan än jordens kretsar kring solen. 
 
”Stjärna, den funktion som gör det ett starkt 
magnetfält och långsam rotation av det andra 
av samma typ som i jämförelse med stjärnorna 
", uppskattningar Swetlana Hubrig Potsdamin 
Leibniz-institut.  
 
Magnetfält tillsammans med en annan 
förklaring skulle kunna vara relaterade till 
ringen, "herdar" planeter. Solar System, en 
omvälvande effekt av sådana ringar kan hittas 
i Saturnus ringar i närheten av månarna bana 
effekter. 

 

 

  



Ryssarna planerar måne - station byggande 

 
 
Lösdrivare av månen. Bild Nasa/GSFC/Arizona State 
University 

Ryska rymdorganisationen Roskosmos 
hoppas att etablera en bemannad 
rymdstation på månen. Roskosmoks 
direktör för Vladimir Popovkin Enligt 
tillsammans upprätta en koloni har redan 
förhandlat med NASA och ESA. "Vi vill 
inte att folk bara i besöka månaden", 
Popovkin säger.  
 
 "Vi diskuterar nu hur man ska börja 
studera månen Nasa och ESA med. " 
 
Popovkin Enligt föreliggande har två 
alternativ. Antingen inrättandet av en 
bemannad station på månen eller att 
sända en månens bana. Konstruerades 
på ytan av varje station är belägen nära 
en nomad polärt område, eftersom dessa 
områden har hittats i vatten. 

Innan byggandet status Ryssland avser att 
undersöka månen obemannade Luna Glob 
och Luna Resource - sond. Hittills var den 
sista bemannade moonflight nästan 40 år 
sedan när Nasa Apollo 17 landade på månen i 
december 1972. Både amerikanska och ryska, 
men drömde om att bygga en permanent 
månen station under det kalla kriget i slutet av 
1950-talet. 

 
 

  



Igår kväll norrskenet var synliga i mellersta och norra Finland 

 
 
Pjäsen Belysning tisdag och onsdag 24.1.– 25.1. mellan 
natten bilder Pirkko Stenberg, Sfärisk panorama blogg 
Voitto Pitkänen 

Senaste nattens norrsken kom i god 
iakttagelser Ursa, Även om sydligaste 
Finland var hög på droger. 
 
Norrsken sågs som Tammerfors en höjd 
på upp till Lappland.. bäste grunden för 
bränder utfalla Uleåborg och i norr. "Mer 
än hälften av himlen var täckt med 
Belysning" säger Uleåborg stjärnan 
amatör. Pekka Kokko.  
 
himmel vakt perception dem publicerat en 
brasa som digitalkamera till bilden hela 
natten och komponerat en bild timelapse 
video. "Den meteor kamera hade bilder, 
men de var oftast utslitna bränns. Var löst 
vid denna tid Rörelsedetektor, hundratals 
gånger." 
 
Grön visar också ett antal överdosering är 
inte gjort någon åtskillnad mellan de röda 
och gula nyanserna. 
 
Kuopio Oinonen kulle beskrivits hela 
panoramat av himlen visar hur den norra 
himlen var helt täckt med grönt. Under 
natten Kuopio Saturnus 
observationsplatsen också ses i ett 
mycket starkt och brett norrsken båge. 
"Min bild inte gör rättvisa åt vad vi såg", 
säger Northern Lights Fish River beskrivs 
Pirkko Stenberg.  
"Från himlen regnade små snökristaller, 
så norrsken kan ses som genom en 
dimma som täcker bågen av himlen från 
öster till väster riktning. 

stilig att titta på," sade Voitto Pitkänen 
Kuusamo.  
 
Belysning storm orsakats av sol 
koronamassutkastning QUENTIAL måndag. 
Det blir ett moln av laddade partiklar träffar 
jordens magnetfält, igår vid ungefär 17 finsk 
tid. Vid högre magnetfält aktiviteten fortsatte 
tills morgonen natten timmar på morgonen. 
  
Belysning Observationer 24.1.-25.1. på kartan.  
Himmel vakt 
Observationer Belysning 24.1.-25.1. 
Associerade med bilden, och en rapport om 
observation.  

 

 

http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/12428/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/12428/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/show/1532
http://pallopanoraama.blogspot.com/2012/01/revontulijahdissa-kuopion-oinosenmaella.html
http://pallopanoraama.blogspot.com/2012/01/revontulijahdissa-kuopion-oinosenmaella.html
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/map/12428/observation_start_time
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/12447/observation_id
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/12447/observation_id
http://www.taivaanvahti.fi/observations/browse/pics/12447/observation_id


 

Åtta år efter planeten Mars var fylld med 

 
 
Framtiden för Mars under vintern, Opportunity går bara 
omkring tjugo meter. Bild Nasa / JPL-Caltech 

Nasa Opportunity- Walker har tillbringat 
åtta år undersöka närliggande planetens 
yta. Under denna tid har det drivit på Mars 
i mer än 34 kilometer. Sond var utformad 
för att mål endast tre månader drifttid för 
den röda planeten.  
 
Opportunity landade på en liten Eagle- 
krater 25 januari 2004. Tre veckor tidigare 
hade kommit till ytan på planetens tvilling 
rymdfarkost, nu upphörde med sin 
verksamhet Sprit- löpare 
 
Sedan augusti Opportunity har varit en 
22-kilometer lång Endeavour-krater 
kantområdet. Sonden över en längre resa 
från den tidigare mellanstationen, Victoria-
krater, Tog sammanlagt tre år. 

Planeten Mars år är nästan ett i två år jordår 
lång, så nu Opportunity punkt tills den femte 
Mars vintern. Minskning av ljusa och 
solpaneler på grund av utsätts för damm 
Runner måste stanna en lutning mot solen på 
sluttningen för att fortsätta sin verksamhet. 
ATV måste därför troligen tillbringa upp till juli  
 
"Greeley Haven" - viloläge kallas ett område 
som är en del av Endeavour- krater 
omgivande väggarna. 

 

 

  



Asteroiden Vesta är kall nog att lagra i vattnet isen 

 
 
Vesta-en asteroid sydpol område (ovan) såväl som 
asteroiden genomsnittliga temperaturen i Kelvin kartan 
(nedan). bilder Nasa / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / 
IRDA / GSFC / UMBC 

Nasa Forskare uppskattar att asteroiden 
Vesta sannolikt vara tillräckligt iskallt 
vatten överlevnad under långa perioder 
nära ytan. 500-kilometer diameter 
asteroid yta medeltemperaturen ligger 
mellan -150 och -120 grader Celsius. De 
kallaste områdena finns i södra polen av 
Vesta region utgör kratern. 
 
Ingen av ytan av Vesta finns inte mycket 
kalla områden, eftersom asteroiden 
rotationsaxel lutar 27 grader i sin 
omloppsbana relativt. 
 
"Vesta i polarområdena är i genomsnitt 
kallare än ekvatorn, så i det avseendet de 
är bra platser för vatten på isen", 
beräkning Timothy Stubbs Nasa 
Goddardin världsrymd flygning Center. 
 
 "Å andra sidan mot solen skiner längre 
tid under sommaren, till nackdel för deras 
överlevnad. Om vattnet isen i dessa 
områden, kan det vara förhållandevis 
tjockt lager av torr grustäckt". 

Modellering av kratrarna med en diameter av 
mer än 10 kilometer, är de mest sannolika 
platserna för deras hålla sig nära ytan. I den 
genomsnittliga temperaturen kan styras lokalt -
200 grader Celsius. 
 
Vestaa cirkulerande reda på Dawn 
rymdfarkost att prova de närmaste månaderna 
leta efter tecken på vatten is spektrometer 
händelse.  
 

 
 

  



Bussen storhet klass bestående asteroid köra om jorden 

 
 
Jorden asteroid passerade, är bana markerad i blått. Bild 
Nasa / JPL-Caltech 

En liten asteroid passerade ovanligt nära 
jorden i januari. En diameter av ca 11 
meter 2012 BX34 Bredvid att flyga till 
planeten. 
 
Avståndet från den lägsta på endast 59 
044 kilometer. Travel ansvarar endast för 
cirka 17 procent av avståndet till månen, 
så bypass är exceptionellt nära. Punkt 
påträffades för en tid sedan, och bypass 
för att de uppgifter som publiceras sedan 
dess. 
 
Det var ingen fara asteroid kolliderar med 
jorden. Om du träffar spåret skulle ha 
orsakat mer än en mycket liten lokal 
skada. "Det är inte når vår atmosfär 
genom ännu vågar försöka", värdesätta 
Nasa Asteroid Watch Twitter. 

Asteroid av ca magnitud ljusare 14 strax innan 
slutet passet, så det kunde detekteras under 
lämpliga förhållanden, amatör teleskop.  
 
Flera forskargrupper runt om i världen letar 
alltid efter himlen några Planet-hotande 
asteroider. Endast omkring 140 meter Astroid 
kan leda till större lokal skada, men mer global 
förstörelse skulle kunna motverka global 
destination. Förra året meddelade NASA att 
det redan har funnit cirka 90 procent av alla de 
största asteroider, vilket spår är nära jorden.  

 
 

  



Kepler upptäckte 11 nya planetsystem 

 
 
Konstnärlig tolkning av en utländsk planet och dess måne. 
I bakgrunden planetens förälder stjärna. Bild David A. 
Aguilar (CfA) 

Nasa Kepler- utrymme teleskop har 
upptäckt 11 nya planetsystem. Dessa 
säker totalt 26 planeter. 
 
Alla de upptäckta planeterna är extremt 
varmt, eftersom de ligger närmare de 
moder stjärnorna, solen än Venus. Deras 
liv tros vara olämpliga. 15 är planeterna i 
storlek mellan jorden och Neptunus, 
resterande större. 
 
Många av planeterna cykeltider för 
närvarande avstannat. Till exempel i fem 
hittas i det inre planetsystemet runt 
moderstjärna vid två gånger den yttre 
planet varv. I fyra fall, den yttre planeten 
runt förälder stjärnan planeten två gånger 
i den inre tre per varv. 

Nu finns i de flesta planetsystem har fem 
planeter. De är 1,5 till 5 gånger jordens 
storlek, men ligger närmare den förälder 
stjärnan än någon planet i vårt solsystem 
solen.  
 
Det finns för närvarande mer än 750 kända 
exoplaneter. De finns i mer än 60 Kepler-
teleskop hjälp. Kepler Men även observerats i 
mer än 2 300 planetens kandidater, varav de 
flesta tros ske vidare till de faktiska 
observationerna i planeter.  

 

 

  



NASA arsenik liv kan visa sig vara falska upptäckter 

 
 
arsenik-toleranta GFAJ-1-bakterien. blid Nasa 

Drygt ett år sedan NASA meddelade att 
den har hittat bakterie den som förmåga 
om så är nödvändigt, använda fosfor 
snarare än arsenik DNA som 
byggnadsmaterial. 
 
GFAJ-1- bakterien biokemi förmoda 
avgörande slutgiltig alla tidigare den väl 
kända och vidga liv möjligheter i andra 
himlakropp i bakterierna visat Kalifornien, 
som ligger i arsenik halt Mono sjö. 
 
Nu också andra forskare har göra 
likartade experiment med samma 
bakterier. i de nya studierna inte 
emellertid håll-observerats tecken på 
fosfor gottgöra. 

spektrometri oss observationen förmågan att 
gräns i av dessa bakterier dna arsenik inte.  
rapporterade Rosie Redfield Vancouver 
University. 
 
Den första upptäckten gjorts Felisa Wolfe-
Simon gamla tror fortfarande på sina resultat 
är fortfarande giltiga. 
 
"Så vitt vi vet, alla våra forskningsdata 
fortsätter att vara", Wolfe-Simon sa tidskriften 
New Scientist. -Magazine. "Vi kommer säkert 
vet en hel del mer nästa år."  

 

 

  



Nu söker vi deltagare till Mars flygtest i Hawaii 

 
 
Mars Society MDRS- Utah Forskning för hittills mest 
mångsidiga planetariska simulering röda området. Bild 
Mars Society 

Den nya fyra månader långa marsch lento 
simulation gäller för deltagarna. 
 
Valet av en sex-person besättningen är 
att simulera en särskilt lång sikt av 
rymdfärder diet. Hawaii största ö lavafält 
placeras ett test som genomförts av 
Cornell och University of Hawaii. 
 
"Testet undersöker matlagning, ensidig 
kost, effekter av lukt funktion", 
multiplicerat med University of Hawaii 
webbplats. "Insatser kommer också att 
isoleras från samhället, som liknar en 
uppsättning av långa astronaut 
rymdfärder." 

Moskva förra året, som slutade 520 dagar för 
Mars-500 experimentet fick deltagarna 
isoleras från modulerna. Hawaii, är som 
testgruppen istället strosa runt och arbeta 
utomhus som gäller för astronaut passar på.  
 
Kandidaterna måste ha 21-65 års ålder, 
universitetsexamen i naturvetenskap eller 
teknik fältet, flytande kunskaper i engelska och 
god allmän kondition och hälsa. Webbplatsen 
betonar också möjligheten att äta en mängd 
olika rätter. 
 
Testet Ansökningstiden är slutet av februari. 
Vald till årets utbildning och examen börjar 
nästa år. 

 

 

 
 

 

 

 



Mars var den gamla sjöss finnas mer bevis 

 
 
Mars norra regionerna i antiken tros ha varit en hel ocean. 
Bild Nasa 

Mars ambulatorisk Mars Express - 
Sonden har upptäckt en stor yta av 
sediment. resultatet publiceras i det 
senaste Geophysical Research Letters - 
tidskrift av. 
  
Röda planeten är känd för att ha varit en 
gång mycket blötare plats. Sjöar och 
vattendrag, dessutom har forskare 
spekulerat i att angränsande planetens 
norra halvklot kan ha varit en hel ocean. 
 
"Även det gamla havet i utvecklings-och 
miljömässiga förhållanden, det finns 
många saker som ännu inte är kända, 
våra resultat ger övertygande bevis för 
dess existens", University of California, 
fann studien. Sjöss tänkt vågig ca 3 
miljarder år sedan. 

En av den marina hypotesen är ett stort 
frågetecken, där allt vatten har sedan 
försvunnit. Mars Express rymdfarkoster har 
radarobservationer avslöjat stora mängder 
vatten i många områden i Mars. Enligt forskare 
är åtminstone delvis ur vattnet frusit i den röda 
planetens yta. 
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