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Vety ja asetyleeni katoavat mystisesti Titanin pinnalta 
 

 
 
 
 

Cassini-luotaimen havainnot paljastavat, että 
Saturnuksen Titan-kuun pinnalta katoaa vetyä 
tuntemattomalla tavalla. Titanin pinnalla ei 
myöskään vaikuta olevan asetyleeniä, vaikka sitä 
esiintyy kuun paksussa ilmakehässä. 

 
Arviot ovat erityisen kiinnostavia siksi, että 
asetyleeniä pidetään parhaana energianlähteenä 
Titanin mahdolliselle elämälle. Myös vedyn 
katoaminen sopisi kuvaan, sillä Titanin elämällä jo 
vuonna 2005 spekuloinut eksobiologi Chris 
McKay tutkimusryhmineen pitää vetyä 
tarpeellisena kuun biologisille prosesseille. 
"Ehdotimme vedyn kuluttamista, koska se on 
ilmeisin kaasu Titanin elämän käyttöön samalla 
tavoin kuin me kulutamme happea Maassa", 
McKay kertoo. "Mikäli nämä merkit osoittautuvat 
elämän aiheuttamiksi, se olisi tuplasti 

 
jännittävämpää, koska elämänmuoto olisi täysin 
riippumaton Maan veteen perustuvasta elämästä." 
Titanissa nestemäisenä esiintyvään metaaniin 
perustuvat elämänmuodot ovat toistaiseksi täysin 
hypoteettisia eikä niistä ole todisteita. Nasan 
tutkijoiden mukaan on todennäköistä, että 
havainnoille löytyy jokin muu, Titanin huonosti 
tunnettuihin kemiallisiin prosesseihin perustuva 
selitys. 

 
Lisähavaintoja odotetaan Cassinin seuraavilta 
Titanin lähiohituksilta, joita on luvassa tänä 
vuonna vielä viisi. 

Aiheesta Nasan sivuilla (englanniksi) 

 

 
 
 
 

 
 

Taiteilijan näkemys Titanin järven rantamaisemasta 

hämyisen oranssissa valossa. Kuva Nasa / JPL 
 

lähde: 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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Merkittävä karbonaattilöytö - Marsissa on ollut ei-hapan, vetinen 

alue 
 

 
 
 
 

Eräästä Spirit-marskulkijan tutkimasta 
kivipaljastumasta on löytynyt suuri määrä 
karbonaattia, joka liittyy ei-happamaan ja vetiseen 
ympäristöön. 

 
Havainnon perusteella ainakin tällä Marsin 
alueella on voinut olla elämälle sopiva ympäristö. 
Poikkeuksellisen merkittävä löytö tehtiin, kun 
tutkijat analysoivat tarkemmin Spirit-marskulkijan 
vanhoja mittauksia Comanche-nimisestä 
kivialueesta. Tulokset vaativat neljä vuotta 
kestäneen analyysin ja ne julkaistiin kesäkuun 
alun Science-lehdessä. 

 
Jo entuudestaan on tiedetty useiden eri tulosten 
perusteella, että Marsissa on muinoin ollut suuri 
määrä nestemäistä vettä. Aiemmat havainnot 
kuitenkin viittasivat erittäin happamaan ja siten 
mahdollisesti elämälle vihamieliseen nesteeseen. 
Nyt havaittu karbonaatti vaatii sen sijaan 
muodostuakseen nestemäistä ja nimenomaan ei- 
hapanta vettä. "Tämä on yksi kulkijoiden 
tärkeimmistä löydöistä", kommentoi 
marskulkijoiden päätutkija Steve Squyres 

Cornellin yliopistosta. 
 

Merkittävä karbonaattiesiintymä paljastaa 
suoraan, että olosuhteet ovat voineet olla 
suosiollisia elämälle kyseisessä paikassa. 
(Aiheesta lisää seuraavassa Tähdet ja avaruus - 
lehdessä) 

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi) 

 

 
 
 
 

 
 

Comanche-niminen kivialue, josta historiallinen 

karbonaattilöytö tehtiin. Kuva Nasa 

 
lähde: 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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Hohtava spiraalipilvi ihmetytti Australiassa  

 

 
 
 
 

Kirkas spiraalimainen pilvi herätti lauantaina 
laajalti ihmetystä Australiassa. 

 
Taivaalla liikkuneen oudon valoilmiön aiheuttaja 
oli laukaistu tuntia aikaisemmin Floridasta. 
Kyseessä oli Falcon 9 -raketin ylin vaihe, jonka 
ylijäämäpolttoaine levisi avaruuteen. 

 
"Valo oli kuin appelsiini käden etäisyydellä", 
kertoo ilmiötä Brisbanessa havainnut Destin 
Sparks Tähdet ja avaruus -lehdelle. "Sillä oli 

hyvin kirkas keskusta ja se levisi spiraalina 
ulospäin. Sitä oli häikäisevää katsella sen 
pyöriessä taivaalla ja liikkuessa lännestä itään." 

 
Noin 250 kilometrin korkeudella nopeasti 
liikkuneen ilmiön kontrasti oli suurempi 
taustataivaaseen nähden kuin mitä valokuvat 
kykenevät välittämään. 

 
Kaiken kaikkiaan ilmiö oli hyvin erilainen kuin 
mikään, mitä ihminen normaalisti näkee taivaalla. 
Ei siis ihme, että se tuotti lukuisia UFO-raportteja, 
joista monissa rakettiselitys haluttiin heti kiistää. 
Kohde näkyi noin kello 5.50 paikallista aikaa 
Australian itärannikolla. Juuri tämän alueen yli 
kulki Floridasta laukaistun raketin rata. "Tajusin 
nopeasti, ettei se ollut Kuu, mutta se valaisi kuin 
pyrstötähti liikkuen eteläiseltä taivaalta koilliseen", 
kuvaili yksi havaitsijoista. 

 
Rakettivaiheen ympärille levinneen pilven aiheutti 
todennäköisesti laukaisusta yli jäänyt 
rakettipolttoaine. Pilvi muistutti hieman 
muodoltaan Norjan joulukuista spiraalia. Toisin 
kuin tuolloin, Australian valo ei luultavasti 
aiheutunut polttoaineen palamisesta, vaan 
auringonvalon heijastuksesta. 

 
Aiheesta lisää Discovery (englanniksi) 

 
Video rakettispiraalista YouTubessa 

 
Aiheesta lisää Herald Sun 

 
 
 
 

 
 

Erikoinen rakettipilvi kuvattiin Australiassa lauantaina. 

Kuva Destin Sparks 
 

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

ja-taivaanilmiot/hohtava-spiraalipilvi-ihmetytti- 

australiassa.html 

http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/spiraalimainen-rakettipilvi-kummastutti-pohjois-norjaa.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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Kaksi valtavaa kuplaa nousee Linnunradan keskustasta  

 

 

 
 
 

Linnunradan keskustasta on havaittu erkanevan 
kaksi gammasäteitä lähettävää valtaisaa kuplaa. 

 
Tuoreessa analyysissä tutkijat arvelevat erikoisten 
kuplien liittyvän joko galaksimme ytimessä 
sijaitsevaan supermassiiviseen mustaan aukkoon 
tai erittäin voimakkaaseen tähtien syntyyn. 
Tulokset perustuvat avaruudessa sijaitsevan 
Fermi-gammateleskoopin havaintoihin. 

 
Jos kyse on supermassiivisesta mustasta 
aukosta, kuplien syntyminen on vaatinut, että noin 
sadan Auringon verran materiaa on pudonnut 
aukkoon. Tällöin kuplat olisivat voineet muodostua 
viimeisen 100 000 vuoden aikana. 

 
Aiemmin kuplien syyksi ehdotettiin myös pimeää 
ainetta. Uusien havaintojen myötä tämä 
vaihtoehto joudutaan nyt hylkäämään. 

 
Kuplat ulottuvat jopa 30 000 valovuoden päähän 
galaksimme ytimestä. Kokonaisuutena 
muodostelma näyttää jättiläismäiseltä tiimalasilta. 

 
Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi) 

 

 
 
 

 
 

Linnunradan keskusta. Nyt tutkitut kuplat eivät näy 
kuvassa. Kuva Nasa 

 
lähde: 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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Asteroidiluotain rikkoi ionimoottorien nopeusennätyksen 
 

 

 

 
 
 
 

Nasan asteroidiluotain Dawn on rikkonut 
ionimoottorien nopeusennätyksen. 

 
Dawn on nyt kiihdyttänyt vauhtiaan jo yhteensä 
4,3 kilometriä sekunnissa. Ionimoottori antaa 
pienen työntövoiman, mutta se pystyy toimimaan 
vuosien ajan. Energiansa ionimoottori saa 
aurinkopaneeleista. 

 
Verrattuna kemiallisiin rakettimoottoreihin 
saavutettu kiihtyvyys ei ole paljon, mutta 
ionimoottorille se on osoitus ajoainetehokkaan 
teknologian toimivuudesta. 

 
Perinteisillä moottoreilla kiihdytys olisi vaatinut 
paljon suuremman polttoainemäärän. Tämä 
puolestaan olisi tarkoittanut suuremman 
kantoraketin tarvetta tai vähemmän tilaa 
tutkimusinstrumenteille. 

 
Dawn on nyt käyttänyt kolmea moottoriaan vuoron 
perään yhteensä 620 vuorokauden ajan ja 
kuluttanut noin 165 kiloa ksenon-ajoainetta. Sen 
moottorien on määrä toimia yhteensä 5,5 vuotta ja 
yltää nopeudenmuutokseen 38,6 kilometriä 
sekunnissa. 

 
Vuonna 2007 laukaistu Dawn on historiallinen 
asteroidivyöhykkeen tutkija. Se saapuu 
ensimmäisenä luotaimena suurten Vesta- ja 
Ceres-asteroidien luokse. 

 

 
Vestan Dawn tavoittaa ensi vuoden kesällä. 

Ionimoottorin ajoainetehokkuus mahdollistaa 

luotaimen irrottautumisen Vestan kiertoradalta ja 

siirtymisen tutkimaan kääpiöplaneetta Cerestä 

vuonna 2015. 

 
Aiheesta lisää Nasa (englanniksi) 

 

 
 
 
 

 

Taiteilijan näkemys Dawn-luotaimesta. Kuva Nasa / JPL 

Lähde: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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Maa ja Kuu saattoivat syntyä luultua myöhemmin  

 

 

 
 
 

Maapallon ja Kuun synnyttänyt suunnaton 
törmäys on saattanut tapahtua jopa yli 100 
miljoonaa vuotta luultua myöhemmin. 

 
Pitkään johdossa olleen teorian mukaan maapallo 
ja Kuu syntyivät Marsin kokoisen kappaleen 
törmättyä Venuksen kokoiseen alkumaapalloon. 

 
Aiemman käsityksen mukaan törmäys sattui noin 
30 miljoonaa vuotta aurinkokunnan 
muodostumisen jälkeen eli 4 537 miljoonaa vuotta 
sitten. 

 
Tanskalaisella Tais W. Dahlilla ja 
yhdysvaltalaisella David J. Stevensonilla on 
tähän uusi näkemys. Alkuplaneettojen kolari 
saattoi tapahtua vasta niinkin myöhään kuin 150 
miljoonaa vuotta aurinkokunnan synnyn jälkeen. 
Tulos julkaistiin tällä viikolla Earth and planetary 
science letters -lehdessä. 

 
Sekä vanha että uusi ikäarvio perustuvat hafnium- 
ja volframi-isotooppien määriin. Hafnium-isotooppi 
muuttuu radioaktiivisen hajoamisen myötä 
volframi-isotoopiksi. 

 
Törmäyksen yhteydessä protoplaneettojen 
kivikuorien ja metalliytimien ajateltiin sekoittuneen 
täydellisesti. Sen jälkeen metallit vajosivat 
suurelta osin takaisin uuden planeetan ytimeen. 
Koska volframi sitoutuu herkästi muihin 
metalleihin, myös sen ajateltiin kulkeutuneen 
metallien mukana. 

 
Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan metalliytimet ja 
kivikuoret sekoittuivat kuitenkin paljon luultua 
vähemmän. Siksi volframi ei poistunut 
planeettamme kivisestä kuorikerroksesta. Tämän 
takia vanhat ikäarviot voivat olla virheellisiä. 

 

 
Aiheesta lisää Kööpenhaminan yliopisto (englanniksi) 

 

 
 
 

 
 

Maan ja Kuun uskotaan syntyneen, kun kaksi 

protoplaneettaa törmäsi toisiinsa. 

 
Lähde: 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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Japanin asteroidiluotain syöksyy sunnuntaina Australiaan  

 

 
 
 
 
Hayabusa-asteroidiluotain palaa Maahan 

sunnuntaina noin kello 17 Suomen aikaa. 

Itokawa-asteroidilla vieraillut luotain on ollut 

matkalla yli seitsemän vuotta. Sen toivotaan 

tuovan maanpinnalle kaikkien aikojen 

ensimmäisen näytteen, joka on otettu asteroidin 

pinnalta. 

 
Kolme tuntia ennen kohtaamista maapallon 

kanssa Hayabusa irrottaa näytekapselin, joka 

jarruttaa vauhtiaan ilmakehässä 

lämpökilvellään. 

 
Tulokulma on jyrkkä, mistä johtuen kapseli 

kokee 25 g:n hidastuvuuden ja 30-kertaisen 

kuumenemisen Apollo-kapseleihin verrattuna. 

Ilmajarrutuksen jälkeen näytekapselin on määrä 

laskeutua laskuvarjon varassa Woomeran 

sotilasalueelle Australiaan. 

 
Erillään kapselista Maan ilmakehään osuva 500- 

kiloinen luotain tuhoutuu lähes täydellisesti. 

Vain pieniä osia siitä odotetaan päätyvän 

maanpinnalle asti. 

 
Ei ole kuitenkaan täysin varmaa, sisältääkö 

kapseli asteroidinäytteen. Onnettomasti 

luotaimen tietokone kaatui juuri, kun näytettä 

oltiin poimimassa asteroidilta. Tutkijoille 

riittäisi hyvin alle grammankin palanen pölyn ja 

soran peittämän Itokawa-asteroidin pintaa. 

 
Aiheesta Jaxan sivuilla (englanniksi) 

 
Aiempi uutinen Hayabusasta 

 
 
 
 

 
 

Taiteilijan näkemys Hayabusasta ja sen 

näytekapselista osumassa ilmakehään. Kuva Nasa 

/ JPL 
 

Lähde:http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokun 

taluotaimet/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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Eksoplaneetan liike tallentui valokuviin  

 

 
 
 
 

Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa kuvanneet 
eksoplaneetan kulkevan toiselle puolelle 
emotähteään. 

 
Beta Pictoris b -planeetta kuvattiin ensimmäisen 
kerran jo vuonna 2003 ESOn VLT-teleskoopilla. 
Tuolloin ei kuitenkaan ollut vielä täysin varmaa, 
onko kyseessä todella planeetta vai taustalla 
näkyvä himmeä tähti. Myöhemmin otetuissa 
kuvissa kohdetta ei enää näkynyt. Planeetta tuli 
uudestaan esille vasta viime vuoden syksyllä, tällä 
kertaa kuitenkin toisella puolella emotähteään. 

 
Kuvattu planeetta kiertää suunnilleen yhtä 
kaukana tähteään kuin Saturnus Aurinkoa. Näin 
ollen se on samalla kiertoradaltaan pienin 
eksoplaneetta, joka on onnistuttu valokuvaamaan. 

 
Viereisessä kuvassa on yhdistetty vuosina 2003 
(vasen puoli) ja 2009 tehdyt havainnot sekä 
piirretty planeetan mahdollinen kiertorata. 
Keskelle merkitty emotähti on poistettu kuvasta, 
jottei sen kirkkaus peittäisi himmeää planeettaa. 

 

 
Aiheesta lisää ESOn sivuilla (englanniksi) 

 
 
 
 

 
 

Beta Pictoris b -planeetta sijaitsi vuonna 2003 
emotähtensä vasemmalla puolella, mutta oli viime 
vuonna otetussa kuvassa siirtynyt tähden oikealle 
puolelle. Kuva ESO / A.-M. Lagrange 

 

 
Lähde: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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Aurinko ryösti lukuisia pyrstötähtiä naapureiltaan  

 

 
 
 
 

Mahdollisesti yli 90 prosenttia niin sanotun Oortin 
pilven komeetoista on peräisin vieraista 
aurinkokunnista. 

 
Mikäli uusi tutkimus pitää paikkansa, myös suurin 
osa parhaiten tunnetuista pyrstötähdistä on 
syntynyt muiden tähtien ympärillä. Yllättävät 
tulokset julkaistiin arvovaltaisessa Science- 
lehdessä. 

 
Auringon tiedetään syntyneen melko tiiviissä 
tähtijoukossa. Tietokonesimulaatioiden avulla 
tutkijat onnistuivat nyt osoittamaan, että 
varhaisessa vaiheessa tähtemme varasti suuren 
määrän jäisiä kappaleita sisartähdiltään. 

 
"Kaappaaminen on yllättävän tehokasta ja johtaa 
kiinnostavaan mahdollisuuteen, että [Oortin] pilvi 
sisältää laajan kirjon näytteitä useasta Auringon 
sisaresta", uskoo Martin Duncan Kanadan 

Queensin yliopistosta. 
 

 
Ryöstely ei ollut yksipuolista, vaan myös lukuisat 

omaan aurinkokuntaamme kuuluneet kappaleet 

jäivät Duncanin ryhmän mukaan pysyvästi 

kiertämään toisia tähtiä. 

 

 
 

Komeetta Halley on yksi kuuluisimmista 
pyrstötähdistä. Myös se on saattanut alun perin 
saapua toisesta aurinkokunnasta. Kuva Nasa / W. 
Liller 

 

 
lähde: 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-aurinkopurje on nyt auki  

 

 
 
 
 

Japanin avaruusjärjestön IKAROS-aurinkopurje 

on saatu vihdoin auki. 

 
Avausoperaatio venähti viikon pituiseksi. Vain 7,5 

mikrometriä paksun alumiinilla päällystetyn 

polyimidikalvon avaaminen kauko-ohjetulla 

automatiikalla oli haastava tehtävä. 

 
Kyseessä on ensimmäinen Maan kiertoradan 

ulkopuolella toteutettu aurinkopurjekoe. 

Toukokuun 21. päivä laukaistun Ikaroksen 

tehtävänä on todistaa, että auringonvalon 

käyttäminen avaruusaluksen radan muuttamiseen 

toimii käytännössä. 

 
Luotaimen 300 kilon massa on suuri verrattuna 

14-metrisen purjeen pinta-alaan. Siksi 

aurinkopurjeen efekti jää parhaimmassakin 

tapauksessa minimaaliseksi, mutta se voitaneen 

kuitenkin havaita. 

 
Aiemmat aurinkopurjeprojektit ovat 

epäonnistuneet joko kantoraketin vian tai purjeen 

sotkeutumisen vuoksi. (Lisää aiheesta Tähdet ja 

avaruus -lehdessä 5 tai 6/2010) 

 
Lisää aiheesta Jaxa (englanniksi) 

 
 
 
 

 
 

Taiteilijan näkemys avautuneesta IKAROS- 
aurinkopurjeesta. Kuva Jaxa 

 

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

aimet/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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Japanilaiset ja Nasa kuvasivat videolle Hayabusan aiheuttaman  

 

tulipallon 
 
 

Japanin Hayabusa-luotaimen kapseli laskeutui 
sunnuntaina maanpinnalle. 

 
 

Lämpökilvellä suojattu kapseli putosi suljetulle 
sotilasalueelle Australiaan. Se löytyi 
helikopterietsinnöissä alle tunti laskeutumisen 
jälkeen. 

 
 

Itse luotain tuhoutui lähes täydellisesti Maan 
ilmakehässä. Hayabusan viimeinen taival ja 
palasiksi hajoaminen näkyi spektaakkelimaisena 
tulipallona Etelä-Australian yllä. Sitä havainnoitiin 
sekä Nasan lentokoneesta että maanpinnalta. 

 
 

Näyttävin julkaistuista videoista on japanilaisen 
NHK-kanavan maanpinnalta kuvaama. Videon 
kirkkain hajoava valo on sirpaloituva Hayabusa- 
luotain. Alaviistoon oikealla erottuva tasainen 
kirkas piste on luotaimesta onnistuneesti 
irrottautunut kapseli, joka jatkaa matkaansa. 
Luotainta seurannut Nasan DC-8 kuvasi myös 
videon ilmasta. 

 
 

Kapselin sisällä saattaa olla kautta aikojen 
ensimmäinen luotaimella otettu asteroidinäyte, 
joka on tuotu maapallolle. Hayabusa kävi Itokawa- 
asteroidilla vuonna 2005. 

 
 

Hayabusa kärsi lukuisista teknisistä ongelmista 
seitsemän vuotta kestäneellä lennollaan. Niistä 
onnettomin oli luotaimen tietokoneen kaatuminen 
juuri silloin, kun näytettä piti ottaa Itokawalta. On 
yhä epäselvää onnistuttiinko näytteenotossa. 

 

 
Jaxan Hayabusa-sivut (englanniksi) 

 
 

 
 

Hayabusan paluu ilmakehään aiheutti tulipallon, 

joka on tässä kuvattuna Nasan DC-8- 

lentokoneesta. Kirkas piste kuvasarjan oikeassa 

alakulmassa on näytekapseli. Kuvat Nasa / SETI 

Institute 

http://www.youtube.com/watch?v=_IAX9Hsloq4
http://www.youtube.com/watch?v=HpuU1hd_xeY
http://www.jaxa.jp/projects/sat/muses_c/index_e.html
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Lähde:http:/www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntalu 

otaimet/japanilaiset-ja-nasa-kuvasivat-videolle- 

hayabusan-aiheuttaman-tulipallon.html 

Kuussa on vettä ainakin sata kertaa oletettua enemmän 
 
 

Nasan mukaan Kuun sisustassa olevan veden 

määrä on reilusti aliarvioitu. Maanantaina 

julkaistun uuden tutkimuksen perusteella Kuun 

sisältämä vesimäärä on vähintään noin 100- 

kertainen aiempiin arvioihin verrattuna. 

 
Uusi arvio saatiin, kun vanhoja Kuusta tuotuja 

kivinäytteitä sekä kuumeteoriitin palasta tutkittiin 

aiempaa tarkemmin. Näistä tutkijat etsivät 

hydroksyyliä ja apatiitti-mineraalia. 

 
"Pitoisuudet ovat erittäin vähäisiä, ja siksi ne ovat 

olleet tähän asti lähes mahdottomia havaita", 

toteaa kuututkija Bradley Jolliff St. Louisin 

Washingtonin yliopistosta. "Nyt voimme viimeinkin 

miettiä Kuun sisustassa olevan veden vaikutuksia 

ja alkuperää." 

 
Vesi on sitoutuneena Kuun mineraaleihin eikä siis 

muodosta yhtenäistä aluetta, joten sitä ei ole 

mahdollista hyödyntää suoraan. Löydöllä voi 

kuitenkin olla suuri merkitys Kuun rakennetta 

kuvaaviin malleihin. "Yli 40 vuotta ajattelimme 

Kuun olevan täysin kuiva", painottaa löydön 

tärkeyttä tutkimuksesta vastannut Francis 

McCubbin Carnegie-instituutista. 

 
Aiheesta lisää Nasan sivuilla (englanniksi) 

 
 

 
 

Kuu sisältää paljon enemmän vettä kuin on 

ajateltu. Kuva Nasa 

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

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

kertaa-oletettua-enemman.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
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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Kepleriltä raju löytösarja - yli 700 eksoplaneettaehdokasta  

 

 
 
 
 

Kepler-avaruusteleskooppi on löytänyt reilun 

vuoden toiminta-aikanaan peräti yli 700 ehdokasta 

uusiksi eksoplaneetoiksi. 

 
Vaikka osa kandidaateista lienee virhehavaintoja, 

kyseessä on täysin ennennäkemätön harppaus 

tähän mennessä tunnettujen noin 460 

eksoplaneetan määrään. 

 
Keplerin soveltama ylikulkumenetelmä sopii hyvin 

planeettojen koon mittaamiseen. Suurin osa nyt 

löytyneistä eksoehdokkaista on huomattavasti 

Jupiteria pienempiä. 

 
Valtaosa uuden listan kohteista kiertää hyvin 

lähellä kotitähtiään, joiden ympäri ne pyörähtävät 

vain 2-5 päivässä. Tällaiset planeetat ovat kuumia 

eivätkä kelpaa meidän tuntemallemme elämälle. 

 
Yli kolmen vuoden toimintaan suunnitellun 

Keplerin havainnoista tulee kertymään laaja 

tietokanta. Ajallisesti karttuvan aineiston myötä 

siitä on entistä helpompi löytää myös emotähtiään 

kauempana kiertäviä eksoja. 

 
Kepler kuvaa jatkuvasti 156 000 tähteä 

yksittäisellä alueella, joka sijaitsee Joutsenen ja 

Lyyran tähdistöjen välissä. Avaruusteleskooppi 

mittaa niiden kirkkausvaihteluja 0,95-metrisen 

pääpeilinsä ja 95 megapikselin CCD-kennojensa 

avulla. 

 
Julkaisu aiheesta (englanniksi) 

 
 
 
 

 
 

Taiteilijan näkemys Kepler-teleskoopista 

avaruudessa (ylempänä) ja sen kuvaamasta 

alueesta taivaalla (alempana). Kuva Nasa / Carter 

Roberts 

 
Lähde: 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


17 

Tähtitieteellinen veistos näki päivänvalon Helsingissä  

 

 
Helsingin Kaivopuistossa paljastettiin tänään uusi 

aurinkokelloveistos, jonka avulla voi seurata 

lähitähtemme liikettä taivaalla. Kyseessä on 

tunnetun kuvanveistäjän, professori Lauri 

Anttilan uusin työ Helios. 

 
Veistos sijaitsee Helsingin tunnetuimpiin 

maamerkkeihin kuuluvan Ursan tähtitornin 

edessä. Veistoksen on pystyttänyt ja lahjoittanut 

Helsingin kaupungille Tähtitieteellinen yhdistys 

Ursa ry. Teoksen otti vastaan Helsingin 

kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. 

 
Veistos muodostuu kahdesta kivielementistä ja 

korkealle tähtitorniin kiinnitetystä peilistä. 

Toisessa kivielementissä on Anttilan keksimällä 

periaatteella toimiva aurinkokello. 

 
Teoksen suurempi, tummasta ja vaaleasta kivestä 

rakennettu elementti kuvaa Auringon valon 

aallonpituusjakaumaa eli spektriä. Spektritutkimus 

keksittiin Krimin sodan aikoihin, jolta ajalta ovat 

myös Ursan tornia ympäröivät puolustusmuurit. 

 
Keskipäivän tienoilla tornissa oleva peili heijastaa 

auringonvalon veistoksen päälle. Kun Aurinko on 

suoraan etelässä (kesällä noin kello 13.20), 

heijastus näkyy vaalean ja tumman kiven 

rajaviivalla. (Aiheesta lisää seuraavassa Tähdet ja 

avaruus -lehdessä) 

 
Ursan lehdistötiedote veistoksesta 

 

 
 

Lauri Anttilan Helios-veistos kuvattuna 

Kaivopuiston tähtitornista. Kuva Sakari Nummila 

 
Lähde: 

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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Jupiteriin törmänneestä kappaleesta ei jäänyt jälkeä kaasukehään  

 

 
Kesäkuun 3. päivänä australialainen 

tähtiharrastaja Anthony Wesley tallensi kaksi 

sekuntia kestäneen valonvälähdyksen Jupiterissa. 

Leimahdus syntyi, kun tuntematon kappale 

törmäsi jättiläisplaneettaan. Tutkijat eivät 

kuitenkaan tienneet törmääjän kokoa tai sitä, 

kuinka syvälle kaasukehään kohde oli päässyt. 

 
Nyt on selvinnyt, ettei kappale ole jättänyt mitään 

havaittavaa törmäysjälkeä Jupiteriin. Tutkijoiden 

mukaan tämä tarkoittaa sitä, että planeetan 

kaasukehässä näkynyt leimahdus syntyi suuren 

meteoroidin palaessa tulipallona korkealla pilvien 

yläpuolella. 

 
Törmäysalue kuvattiin Hubble- 

avaruusteleskoopilla. Jos kappale olisi onnistunut 

tunkeutumaan pilvien alle ja räjähtänyt, alue olisi 

näkynyt tummana Hubblen kuvissa. "Emme 

nähneet törmäysalueen lähellä näitä selviä 

merkkejä, mikä viittaa siihen, ettei suurta 

räjähdyspilveä ollut", toteaa Heidi Hammel 

Boulderin avaruustieteen instituutista. 

 
Aiheesta lisää Hubblen sivuilla 

 

 
 

Jupiterin oikeassa reunassa näkyvä kirkas piste 

syntyi meteorin törmäyksestä. Kuva Anthony 

Wesley 

 
Lähde: 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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Kuun pinnalta löytyi valtava musta reikä 

 
 

Kuusta on löytynyt 65 metriä leveä reikä. Aukon 

syvyyttä ei vielä tiedetä, mutta kuvien perusteella 

sen uskotaan olevan vähintään 80 metriä syvä. 

Reikä löytyi japanilaisen Kaguya-luotaimen 

kuvista. 

 
Tutkijat arvelevat aukon liittyvän muinaiseen 

tulivuoritoimintaan. Esimerkiksi maapallolla 

laavavirtojen yläosa on usein jähmettynyt ja 

synnyttänyt kovan kuoren juoksevan laavavirran 

päälle. Laavavirran kuihduttua jäljelle jää pitkä 

luola, laavaputki. Järistys tai Kuun tapauksessa 

esimerkiksi pienen meteoriitin osuma voi kuitenkin 

romauttaa osan laavaputken katosta. 

 
Kuun pinnanmuotojen perusteella nyt löytynyt 

aukko saattaa sijaita keskellä 370 metriä leveää 

laavaputkea. Reiästä mahdollisesti avautuva 

valtava luola voisi tarjota tulevaisuuden 

kuumatkaajille turvaa säteilyltä, mikrometeoriiteilta 

ja äärimmäisiltä lämpötilan vaihteluilta. 

 
Aiheesta lisää New Scientist -lehden sivuilla 

(englanniksi) 

 
 

 
 

Kuun pinnalta löytynyt valtava aukko. Kuva ISAS / 

JAXA / Junichi Haruyama 

 
Lähde: 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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Kuun pinnalta löydettiin 130-metrinen luola  

 

 
Nasan LRO-luotain on kuvannut Kuun pinnan 

suurimman tunnetun luolan. Halkaisijaltaan 130- 

metrisen aukon arvellaan olevan pinnan alla 

kulkevan laavaputken romahtanut "kattoikkuna". 

Luolan kokonaispituutta on mahdotonta arvioida 

kuvasta. Vinkki luolan paikasta saatiin Japanin 

SELENE-luotaimen kuvista. 

 
"Laavatunneli syntyy, kun virtaavan laavan 

päällimmäinen kerros jähmettyy kiinteäksi 

kiveksi", kertoo planetologi Jarmo Korteniemi 

Oulun yliopistosta. "Kun purkaus on ohi, 

tunnelissa oleva laava virtaa pois jättäen 

jälkeensä tyhjän tunnelin. Maasta löytyy 

kilometrejä pitkiä tunneleita, lähimmät Islannista." 

 
Aiemmin Kuusta on löydetty 65-metrisen luolan 

suuaukko Marius-kukkuloiden alueelta. Myös 

Marsista tunnetaan laavaluolia tulivuorialueilta. 

Kuun ja Marsin pienempi painovoima tekee 

luolista huomattavasti suurempia kuin Maassa. 

 
Laavaluolat ovat erittäin mielenkiintoisia 

ihmiskunnalle siksi, että tarjoaisivat turvaisan 

paikan Kuun mahdolliselle tulevalle asutukselle. 

Luolan sisällä ei olisi vaaraa mikrometeoroideista 

eikä Auringon säteilypurkauksista. Luolia voitaisiin 

myös paineistaa asuinkäyttöön. 

 
Lisää Kuun luolista ja muista erikoisista 

pinnanmuodoista Tähdet ja avaruus -lehdessä 

6/2010 

 
Aiheesta Nasan sivuilla (englanniksi) 

 

 
 

130-metrinen, muodoltaan epäsäännöllinen luola 

sijaitsee Mare Ingeniin alueella. Kuva Nasa / 

Goddard / Arizona State University 

 
Lähde: 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 kurkisti Marsin pimeään reikään  

 

 
Marsin pinnalla on tiedetty olevan useita 

erittäin syviä ja lähes täysin pyöreitä 

aukkoja. Reikien syvyys oli pitkään 

mysteeri, mutta nyt tutkijat ovat viimein 

onnistuneet kuvaamaan yhden tällaisen 

aukon pohjan. 
 

Viereisistä kuvista ylempi on MRO- 

luotaimen HiRISE-kameralla otettu näkymä 

tutkitusta reiästä. Ainoastaan aukon oikea 

reuna on pieneltä osin Auringon valaisema. 

Muodostelmalla on erittäin jyrkät reunat, ja 

siksi Aurinko ei pääse suoraan paistamaan 

sen pohjalle. 
 

Alemmassa kuvassa on kuvankäsittelyn 

avulla saatu näkyviin hajavalon valaisema 

pohja sekä pohjan yksityiskohtia. Nyt 

tutkittu reikä sijaitsee vanhalla 

tulivuorialueella. Muodostelman uskotaan 

syntyneen marskuoren romahdettua alla 

olevaan tyhjään tilaan. 
 

Aiheesta lisää Universe Today - 

uutissivustolla (englanniksi) 
 

Isompi kuva 

 

 

Kuva Nasa / JPL / University of Arizona 

Lähde: 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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Vaarallisia asteroideja ja komeettoja etsivä teleskooppi aloitti 

työnsä 
 
 

Ensimmäinen Pan-STARRS-teleskooppi on 

aloittanut täysimittaisen toimintansa. Teleskoopin 

tehtävänä on suojella maapalloa vaarallisilta 

asteroideilta ja komeetoilta. 

 
Pan-STARRS kartoittaa joka kuukausi 

kuudesosan yötaivaasta. Kuvaamalla laajaa 

aluetta säännöllisesti tutkijat uskovat löytävänsä 

lukuisia entuudestaan tuntemattomia 

aurinkokuntamme kohteita. Havaintojen 

perusteella he pystyvät myös laskemaan näiden 

kappaleiden kiertoradat. 

 
Teleskoopin päätehtävänä on kuitenkin etsiä 

maapallon lähelle tulevat ja siten törmäysuhan 

aiheuttavat kappaleet. Samalla laite auttaa 

supernovien ja muiden muuttuvien kohteiden 

havainnoinnissa. 

 
Pan-STARRS-teleskooppiin sijoitetussa maailman 

suurimmassa digitaalikamerassa on noin 1 400 

megapikseliä. Tehokas kamera tarvitaan, jotta 

tutkijat voivat kuvata mahdollisimman laajan 

alueen taivasta yhdellä kertaa. Teleskooppi 

tuottaa dataa jopa noin tuhannen DVD-levyn 

verran joka yö. 

 
Yhteensä teleskooppeja on tarkoitus rakentaa 

neljä kappaletta. Ne kaikki sijoitetaan Havaijille. 

 
Aiheesta lisää CfA:n sivuilla (englanniksi) 

 
 

 
 

Pan-STARRS-teleskooppi PS1 sijaitsee Havajilla. 

Kuva Rob Ratkowski 
 

Lähde: 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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Teoria "Clovisin komeetasta" on kaatumassa 
 
 

Niin kutsuttu "Clovisin komeetan" eli "nuoremman 

Dryas-kauden törmäysteoria" on kaatumassa. 

 
Kyse on väitteestä, jonka mukaan noin 10 900 

vuotta ennen ajanlaskun alkua jokin avaruuden 

kappale - mahdollisesti pyrstötähti - osui Pohjois- 

Amerikan ylle. 

 
Uusimman tutkimuksen mukaan Clovisin 

komeetan tueksi esitetyt sedimenttiajoitukset ovat 

virheellisiä, sedimenteistä löydetyt "nanotimantit" 

eivät ole timantteja ja tulipaloihin viittaavia 

merkkejä esiintyy Dryas-kauden kerrostumissa 

yhtäjaksoisesti, ei vain vuosien 10 900-11 000 

eaa. kohdalla. 

 
"Clovisin komeettaan" uskoneiden mukaan 

tapahtuma aiheutti laajoja tulipaloja tuhoten osan 

Pohjois-Amerikan mantereen kookkaista 

eläimistä. Samalla se olisi laukaissut tuhat vuotta 

kestäneen kylmän kauden maapallolla. 

 
Idea tuli laajempaan julkisuuteen toukokuussa 

2007 AGU:n (American Geophysical Union) 

kokouksen yhteydessä, jolloin Nature-lehden 

toimitus teki aiheesta uutisen. 

 
Itse teoria jääkauden suuresta "Tunguskasta" 

joutui jo vuonna 2007 pitkän linjan 

törmäysasiantuntijoiden ankaran kritiikin 

kohteeksi. 

 
Aiheesta lisää AGUn sivuilla (englanniksi 

 
 

 
 

Tunguskan kaltainen törmäys ei selitä Dryas- 

kaudella tapahtunutta maapallon kylmenemistä. 

Kuva Thomas Grau 

 
Lähde: 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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Maailman suurin teleskooppi on nyt kolme kertaa Hubblea 

terävämpi 
 
 

Maailman suurin yksittäinen kaukoputki, kahdesta 

peilistä koostuva Large Binocular Telescope 

(LBT), on tehnyt maailmanennätyksen 

tähtivalokuvien terävyydessä. 

 
Saavutuksen takana on LBT:n nyt entistäkin 

parempi adaptiivinen eli mukautuva optiikka, joka 

korjaa ilmakehän aiheuttamia vääristymiä 

kuvauksessa. 

 
"Tämä on uskomattoman jännittävää aikaa, kun 

uusi adaptiivisen optiikan järjestelmä mahdollistaa 

meidän saavuttaa potentiaalimme koko maailman 

tehokkaimpana optisena teleskooppina", 

hehkuttaa LBT:n johtaja Richard Green. 

 
Hubbleen verrattuna terävyys on kolme kertaa 

parempi. Saavutuksen taustalla on apupeilin 

liikuttelu 672 pienen magneetin avulla. "Tulokset 

näyttävät, että seuraavan sukupolven tähtitiede on 

saapunut ja antaa viitteitä siitä, mihin LBT pystyy 

lähivuosina", Green lupaa. 

 
Tutkijat mittaavat kuvien laatua Strehl-suhteena 

tunnetun luvun avulla. Siinä missä täydellinen 

kuva vastaisi Strehl-suhdetta 100 prosenttia, jää 

suuren maanpäällisen teleskoopin terävyys 

yleensä vain yhteen prosenttiin ilman adaptiivista 

optiikkaa. 

 
LBT on saavuttanut Strehlin suhteella mitattuna 

84 prosentin kuvanlaadun, mikä on maailman 

huippuluokkaa. 

 
Aiheesta lisää Max Planck Society (englanniksi) 

Tietoa LBT-kaukoputkesta (englanniksi) 

 
 

 
 

Arizonan Large Binocular Telescope koostuu 

kahdesta 8,4-metrisestä peilistä, jotka ovat kiinni 

samassa jalustassa (ylempi kuva). Magneeteilla 

ohjattu adaptiivinen optiikka (alempi kuva) 

sijaitsee apupeilissä. Kuvat LBT Collaboration / R. 

Cerisola 

 
Lähde: 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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Avaruudesta löytyi monimutkaisia orgaanisia molekyylejä  

 

 
Tähtienvälisestä avaruudesta on löytynyt 

antraseenia. Kyseessä on yksi 

monimutkaisimmista avaruudesta havaituista 

orgaanisista molekyyleistä. Löytö viittaa siihen, 

että suuri osa elämän synnyttämiseen tarvittavista 

aineista on kehittynyt jo avaruudessa. 

 
Yhdessä veden ja ammoniakin kanssa antraseeni 

voi muodostaa aminohappoja ja muita elämän 

kehittymiselle välttämättömiä aineita. Tutkijoiden 

mukaan seuraava askel onkin aminohappojen 

etsintä avaruudesta. 

 
"Kaikki viittaa siihen, että olemme löytäneet 

tähtien syntyalueen, jossa tapahtuu paljon elämää 

edeltänyttä kemiaa", uskoo tutkimusta johtanut 

Susana Iglesias Groth Kanarian 

astrofysikaalisesta instituutista. 

 
Uudet molekyylit löytyivät noin 700 valovuoden 

päässä sijaitsevasta pilvestä. Havainto julkaistaan 

Royal Astronomical Societyn lehdessä. 

 
Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi) 

 

 
 

Antraseenia löytyi Perseuksen tähdistössä 

sijaitsevasta pilvestä. Molekyyli muodostuu 

kolmesta vetyatomien ympäröimästä 

hiilirenkaasta. Kuva Gaby Perez / Susana 

Iglesias-Groth 

 
Lähde: 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://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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Neutriinon massa mitattiin ennätystarkasti  

 

 
Neutriinon massa on korkeintaan 0,28 
elektronivolttia eli alle miljoonasosa elektronin 
massasta. 

 
Tähtitieteilijöiden mittaama uusi arvo on tarkin 
koskaan tehty havainto tämän oudon hiukkasen 
massasta. Tutkimus julkaistaan Physical Review 
Letters -lehdessä. 

 
Uuteen neutriinon massa-arvoon päädyttiin 
galaksien jakauman perusteella. 

 
Tavallinen aine on kasaantunut avaruudessa 
galaksien ja galaksijoukkojen kaltaisiksi 
möykyiksi. 

 
Neutriinot kuitenkin vuorovaikuttavat erittäin 
heikosti tavallisen aineen kanssa. Siksi ne voivat 
lentää galaksien läpi tasoittaen 
maailmankaikkeuden kokkareisuutta. 

 
Juuri neutriinojen tasoittavaa vaikutusta tutkimalla 
onnistuttiin määrittämään aiempaa tiukempi raja 
neutriinojen massalle. 

 
"Vuonna 2002 saimme neutriinon massan 
ylärajaksi 1,8 elektronivolttia. Kyse on siis 
kuusinkertaisesta parannuksesta", iloitsee Ofer 
Lahav Lontoon UCL yliopistosta. 

 
Pienuudestaan huolimatta neutriinot muodostavat 
merkittävän osan kaikkeuden aineen 
kokonaismassasta. Siksi näiden hiukkasten 
tunteminen on erittäin tärkeää. 

 
Aiheesta lisää BBC (englanniksi) 

 

 
 

Galaksien jakauma antoi aiempaa tarkemman 
arvon neutriinojen massalle. Kuva Nasa 

 
lähde: 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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Kaukaisella planeetalla riehuu supermyrsky  

 

 
Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa havainneet 
supermyrskyn eksoplaneetan pinnalla. 
Hiilimonoksidikaasua virtaa valtavalla nopeudella 
jättiläisplaneetta HD209458b:n hyvin kuumalta 
päiväpuolelta viileämmälle yöpuolelle. Planeetta 
sijaitsee 150 valovuoden päässä Pegasuksen 
tähdistön 

suunnassa. 
 
”HD209458b on paikka, jota ei todellakaan ole 
tarkoitettu herkkänahkaisille. Kun teimme tarkkoja 
mittauksia planeetan myrkyllisestä 
hiilimonoksidikaasusta, saimme näyttöä 5 000–10 
000 
kilometrin tuntinopeudella puhaltavasta 
supertuulesta”, 
kertoo tutkimusta johtanut Ignas Snellen Leidenin 
observatoriosta. 

 
Nyt tutkitulla eksoplaneetalla näyttää myös olevan 
yhtä 
paljon hiiltä kuin Jupiterissa ja Saturnuksessa. 
Tämä 
viittaa siihen, että planeetat ovat syntyneet 
samalla 
tavoin. 

 

Havainnot tehtiin ESOn VLT-teleskoopilla ja 
tulokset 
julkaistiin tällä viikolla ilmestyneessä Nature- 

lehdessä. 

 
Aiheesta lisää ESOn sivuilla 

Taiteilijan näkemys planeetasta HD209458b. 

Kuva 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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Tietokonemallinnus - Venuksen vesi karkasi varhain  

 

 
Uuden tietokonemallinnuksen mukaan Venuksen 
pinnalla ei ole ehkä koskaan ollut meriä, vaan 
vettä olisi esiintynyt ainoastaan planeetan 
kaasukehässä. 

 
Tutkimuksen mukaan vesi olisi karannut 
avaruuteen jo silloin, kun laava vielä peitti 
naapurimme pintaa kauttaaltaan. Tähän tulokseen 
päätyi Paris-Sud-yliopistossa työskentelevä Eric 
Chassefière. 

 
Venuksessa tiedetään muinoin olleen erittäin 
paljon vettä. Tällä hetkellä Venus on kuitenkin 
äärimmäisen kuiva paikka. Vettä esiintyy enää 
vain sen kaasukehässä. 

 
Maapallon vedet upottaisivat tasaisesti levitettynä 
koko planeetan kolme kilometriä paksun 
valtameren alle. Sen sijaan Venuksen nykyisestä 
vedestä riittäisi nestettä koko planeetan 
peittäväksi kolmen senttimetrin syvyiseksi 
lätäköksi. 

 
Aiheesta lisää ESA (englanniksi) 

 

 
 

Venuksessa tiedetään olleen paljon vettä, mutta 
muinaisten merien olemassaolosta ei ole 
varmuutta. Kuva Nasa 

 
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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Ilmastonmuutos näkyy satelliittien kiertoradoissa  

 

 
Ilmastonmuutoksella saattaa olla vaikutus myös 
Maata ympäröivään lähiavaruuteen ja satelliittien 
ratoihin. Havainnosta kerrottiin viime viikolla 
Coloradossa pidetyssä kokouksessa. 

 
Arrun Saunders ja Hugh Lewis Southamptonin 

yliopistosta tutkivat 30 satelliitin kiertoratoja 
viimeisten 40 vuoden ajalta. Havaintojen 
perusteella satelliitit näyttävät jatkuvasti pysyneen 
pidempiä aikoja radallaan. 

 
Saunders ja Lewis liittävät ilmiön lisääntyneen 
hiilidioksidin aiheuttamaan ylemmän ilmakehän 
jäähtymiseen ja ohenemiseen. 

 
Tutkimuksen mukaan ilmakehä menettää 300 
kilometrin korkeudella tiheydestään viisi prosenttia 
vuosikymmentä kohden. Tämän vuoksi ilmakehän 
satelliitteja jarruttava vaikutus on heikentynyt ja ne 
voivat säilyä aiempaa pidempään taivaalla. 

 
Kaksikko ennustaa, että muutokset johtavat myös 
siihen, että kiertoradalla olevan avaruusromun 
määrä lisääntyy nopeammin kuin on arvioitu. 

 
Aiheesta lisää New Scientist (englanniksi) 

 

 
 

Ilmastonmuutos on saattanut lisätä avaruusromun 
elinikää kiertoradalla. 

 
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 oli kauttaaltaan elämälle sopiva planeetta 

 
 

Mars oli noin neljä miljardia vuotta sitten 
kauttaaltaan elämälle sopiva vetinen planeetta. 
Ranskalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden löytö 
julkaistiin Science-lehdessä. 

 
Tutkimuksessa käytettiin Marsia kiertävää 
MROluotainta, 
joka teki havaintoja Marsin pohjoisten 
alankojen kraattereista. 

 
Tulokset perustuvat savimineraaleissa havaittuihin 
merkkeihin nestemäisestä vedestä. Aiemmin 
kyseisiä mineraaleja oli löydetty 
naapuriplaneettamme eteläisistä osista. Tämä on 
ensimmäinen kerta, kun vastaavia merkkejä 
havaittiin olevan myös pohjoisessa. 

 
"Voimme nyt sanoa, että vesi muutti planeettaa 
globaalissa mittakaavassa noin neljä miljardia 
vuotta sitten", kertoo tutkimusta johtanut John 
Carter Pariisin yliopistosta. 

 
Lukuisat aiemmat tutkimukset ovat kertoneet 
Marsin vetisestä menneisyydestä. Niissä kyse on 
kuitenkin pääosin ollut myöhempinä aikoina 
virranneesta vedestä, lyhyemmistä märistä 
jaksoista tai selvästi happamammasta tai 
suolaisemmasta nesteestä. 

 
Aiheesta lisää Nasa (englanniksi) 

 
 

 
 

Mars on nykyisin kuiva planeetta, mutta eritoten 4 
miljardia vuotta sitten kuva oli toisenlainen. Kuva 
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-teleskooppi löysi erittäin viileitä kääpiötähtiä  

 

 
WISE-avaruusteleskooppi on löytänyt 14 
kohdetta, jotka ovat kaikkein viileimpiä 
tuntemiamme tähdenkaltaisia kohteita. Niiden 
lämpötila on vain noin 200-300 celsiusastetta. 

 
Nyt tavatut kohteet ovat ruskeita kääpiöitä eli niin 
kutsutusti epäonnistuneita tähtiä. Ruskeiden 
kääpiöiden massa ei ole riittävän suuri, jotta 
niiden sisuksissa oleva vety fuusioituisi heliumiksi 
kuten tavallisissa tähdissä. Ruskea kääpiö voi 
kuitenkin säteillä elämänsä alussa hetken 
voimakkaasti fuusioimalla deuteriumia. 

 
WISE on ennätyksellisen tarkka uuden 
sukupolven infrapunateleskooppi. Sen uskotaan 
löytävän vielä satoja vastaavia kohteita 
Linnunradastamme. 

 
"WISE katsoo kaikkialle, joten viileimpiä ruskeita 
kääpiöitä tulee löytymään joka puolelta 
ympäriltämme", uskoo Peter Eisenhardt Nasasta. 
"Me saatamme jopa löytää viileän ruskean 
kääpiön, joka on lähempänä kuin Proxima 
Centauri, lähin tunnettu tähti." 

 
Aiheesta lisää Nasa (englanniksi) 

 

 
 

Taiteilijan näkemys kahdesta ruskeasta 
kääpiötähdestä. Kuva 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.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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Obaman suunnitelma: Miehitetty asteroidilento vuonna 2025 
 

 

 

 
 
 
 

Barack Obama julkaisi eilen Yhdysvaltojen uuden 
avaruussuunnitelman. Sen mukaan astronautit 
vierailevat asteroidilla noin vuonna 2025 ja 
Marsissa 2030-luvun puolivälissä. 

 
Yhdysvallat aikoo myös jatkaa avaruuden 
kaupallista valloittamista, ja yksityisillä yrityksillä 
tulee olemaan tärkeä osa Nasan toiminnassa. 
Avaruussukkulat poistuvat käytöstä alkuvuonna 
2011. Sen jälkeen Nasa joutuu tukeutumaan 
astronauttien lennättämisessä kokonaan 
venäläiskalustoon niin kauan kunnes kaupalliset 
avaruusalukset valmistuvat. 

 
Kansainvälinen avaruusasema sen sijaan sai 
odotetusti jatkoaikaa vuoteen 2020 asti. Aiemmin 
asema oli tarkoitus poistaa käytöstä jo vuonna 
2015. 

 
Yhdysvaltojen uusi suunnitelma Nasan sivuilla 
(englanniksi) 

 
 

 
 

Barack Obama julkaisi Yhdysvaltojen uuden 
avaruussuunnitelman. Kuva 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.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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Maan muoto tunnetaan entistä tarkemmin 
 

 

 

 
 
 
 

Euroopan avaruusjärjestön GOCE-satelliitin 
ensimmäinen painovoimamalli on julkistettu 
tiedeyhteisölle. 

 
Koko maapallon kattavat mittaukset tuovat entistä 
tarkempaa tietoa Maan massan jakautumisesta. 
Mallin pääosa koostuu geoidista eli tasosta, jolle 
kuvitteellinen valtameri asettuisi, mikäli se peittäisi 
koko maapallon eivätkä mantereet rajoittaisi sitä. 

 
"Olemme jo pystyneet tekemään merkittäviä 
parannuksia geoidin korkean erotuskyvyn malliin 
ja gravitaatiomalli paranee edelleen, kun saamme 
lisää dataa", kertoo Rune Floberghagen. 

 
Parannusta vanhempiin malleihin on saavutettu 
etenkin valtamerten yllä, missä 
painovoimakenttää on määritetty ensi kertaa tällä 
tarkkuudella riippumattomasti. 

 
Nyt julkistettu data perustuu viime vuoden 
marrasjoulukuussa 
tehtyihin mittauksiin varsinaisen 
tiedetoiminnan alussa. GOCE laukaistiin 
avaruuteen viime vuoden maaliskuussa. 

 
Erityisen mielenkiintoista on nähdä 
tulevaisuudessa, miten malli muuttuu jatkuvan 
mittaustoiminnan aikana. Seuraavat mallit 
mahdollistavat epäsuorasti esimerkiksi jäätiköiden 
paksuuksien ja merivirtojen muutosten 
havaitsemisen. 

 
Aiheesta lisää ESA (englanniksi) 

 
 

 
 

GOCEn painovoimamalli näyttää ennätystarkasti 
paikalliset poikkeamat gravitaatiossa. Kuva 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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Tämä Julkaisu sisältää koostettuja kertomuksia avaruudessa tapahtuneista asioista. Tämän julkaisun 

tarkoitus on antaa kaikille ihmisille tietoa avaruudessamme tapahtuneista asioista, ja julkaisuun on koottu 

kesäkuussa 2010 tapahtumat. Jokaisessa jutussa on hyperlinkki sivustolle, mistä alkuperäiset tiedot ovat 

otettu. Jokainen linkki on tarkastettu virusten varalta. Palautetta voit halutessasi laittaa verkkosivun 

palauteosioon, tai suoraan meiliin. kotisivu.palaute@gmail.com 
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