
Aurinkokunta, kohteet

Merkurius

Maasta katsoen Merkurius näkyy aina lähellä Aurinkoa; se voi etääntyä Auringosta vain noin 28◦ päähän.
Siksi Merkurius näkyy vain vaalealla ilta- tai aamutaivaalla.

Kirkkaimmillaan noin −2 magnitudia.

Vuodessa 3–4 jaksoa, jolloin Merkurius on havaittavissa.

Merkuriuksen kiertoaika Auringon ympäri on 88 vuorokautta ja pyörähdysaika on lukkiutunut niin, että se
on tasan 2/3 kiertoajasta eli 58.6 vuorokautta. Niinpä joka toinen kerta esimerkiksi periheliin tullessaan pla-
neetta kääntää saman puolen Aurinkoon päin.



Radan periheli kiertyy 5600 kaarisekuntia vuosisadassa kevättasauspisteeseen nähden. Kun tästä vähenne-
tään Maan prekessiosta johtuva tasauspisteiden kiertymä 5025′′ ja Newtonin mekaniikan mukaiset muiden
planeettojen aiheuttamat häiriöt 532′′, jäljelle jää pieni ylimääräinen kiertymä, joka on 43′′ vuosisadassa.

Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria selittää juuri ylimääräisen kiertymän.



Ensimmäinen Merkuriusta tutkinut luotain oli Yhdysvaltain Mariner 10, joka lensi kolme kertaa planeetan
ohi 1974–1975. Jokaisen ohilennon aikana sama puoli planeetasta oli valaistuna.



Vasta vuonna 2004 lähetetty Messenger sai kuvia myös toisesta puoliskosta.



Venus

Lähimmillään Venus voi tulla lähemmäksi Maata kuin yksikään toinen planeetta.

Venus näkyy vain aamu- tai iltataivaalla, mutta se voi etääntyä noin 47◦ päähän Auringosta.

Näkyvissä ollessaan Venus loistaa taivaan kirkkaimpana kohteena Auringon ja Kuun jälkeen. Kirkkaimmil-
laan Venus on noin 35 vuorokautta alakonjunktion molemmin puolin; tuolloin pinnasta nähdään valaistuna
alle 1/3. Venuksen voi nähdä myös päivällä, jos osaa katsoa taivaalla oikeaan kohtaan.

Jo Galileo Galilei havaitsi vuonna 1610, että Venuksella on samanlaiset vaiheet kuin Kuulla. Piirroksesta
näkyy selvästi, miksi sisäplaneettojen tutkiminen Maasta käsin on vaikeaa: kun planeetan koko valaistu puoli
on näkyvissä, planeetta on samalla kauimpana Maasta.



Näkyvässä valossa Venus on lähes piirteetön. Pilvien virtauskuviot voi saada näkyviin sinisen tai violetin
suotimen avulla.



Venuksen pintaa peittää paksu pilvikerros. Pilvet koostuvat rikkihappopisaroista.

Vuonna 1962 Venuksesta saatiin tutkakaiku, jonka avulla planeetan pyörähdysajaksi mitattiin 243 vuorokaut-
ta retrogradiseen suuntaan. Venus pyörii siis päinvastaiseen suuntaan kuin muut planeetat.

Venuksen radiosäteilyn avulla saatiin selville pinnan lämpötila. Pinnan lämpötila on noin 750 K ja ilmanpai-
ne 90 kertaa niin suuri kuin Maan pinnalla.

Ensimmäinen Venuksen ohi lentänyt luotain oli Yhdysvaltain Mariner 2 (1962). Viisi vuotta myöhemmin
Neuvostoliiton Venera 4 -luotain lähetti ensimmäiset tiedot pilvien alapuolelta ja vuonna 1975 Venera 9 ja
10 lähettivät ensimmäiset kuvat Venuksen pinnalta.



1990-luvun alussa Yhdysvaltain Magellanin tutkakartan avulla päästiin parhaimmillaan jo 100 metrin erotus-
kykyyn ja 30 metrin tarkkuuteen korkeudessa.



Venuksen pintaa hallitsevat tasangot ja laavan peittämät alavat alueet, joita on yhteensä 90 % planeetan
pinta-alasta. Maapallon mantereisiin verrattavia alueita on vain muutama.

Suurin yhtenäinen ylänköalue on Venuksen ekvaattorin lähellä oleva Aphrodite Terra. Toinen suurehko ylän-
kö on noin 70◦ pohjoista leveyttä oleva Ishtar Terra, jossa on Venuksen korkein vuori, 12 km keskikorkeuden
yläpuolelle nouseva Maxwell Montes.

IAU on päättänyt, että Venuksen pinnan yksityiskohdille annetaan mytologisia ja historiallisia naisten nimiä.
Poikkeuksena on Maxwell Montes, joka on nimetty kuuluisan fyysikon James Clerk Maxwellin mukaan.



Mars

Mars on uloin maankaltaisista planeetoista. Läpimitaltaan se on vain hieman yli puolet Maasta.

Maasta käsin Mars näkyy kaukoputken läpi pienenä punertavana levynä, jossa on tummempia alueita sekä
navoilla vaaleat napalakit.

Marsia voi tarkastella helposti sen ollessa lähinnä Maata. Opposition aikaan Mars on näkyvissä koko yön.



1800-luvun loppupuolelta alkaen muutamat havaitsijat ajattelivat näkevänsä Marsin pinnalla tummia juovia,
kanavia, joita he pitivät keinoteikoisina kastelu-uomina.



Viimeistään ensimmäiset Mariner 4 -luotaimen lähettämät kuvat vuonna 1965 murskasivat toiveet kehitty-
neistä elämänmuodoista.

Vuonna 1976 Viking 1 ja 2 -luotaimet laskeutuivat Marsin pinnalle. Kumpaankin luotaimeen kuului myös
kiertolainen, joka kartoitti planeettaa ja välitti myös laskeutumisosan tiedot Maahan.



Suurimmat tulivuoret Olympus Mons ja Arsia Mons kohoavat yli 20 kilometriä ympäröivää tasankoa kor-
keammalle. Juuresta ne ovat läpimitaltaan yli 600 km. Tulivuoret ovat kuitenkin sammuneita eikä Marsissa
enää esiintyne vulkaanista toimintaa.



Marsin pinnalla on pitkiä jokiuomia, joissa on joskus virrannut suuria määriä vettä, jäätä tai laavaa. Niillä
ei kuitenkaan ole mitään tekemistä kuviteltujen Marsin kanavien kanssa.

Tällä hetkellä Marsin lämpötila on niin alhainen, ettei juoksevaa vettä voi esiintyä.



Aika ajoin Marsissa nähdään laajoja pölymyrskyjä, jotka peittävät lähes koko planeetan pinnan alleen. Pö-
lymyrskyt alkavat Marsin tullessa lähelle periheliään. Auringon lämmittäessä pintaa voimakkaasti, syntyy
suuria lämpötilaeroja, joka puolestaan saa aikaan voimakkaita tuulia. Tuulet nostavat ilmaan ohutta pölyä,
jonka ansiosta ilmakehä absorboi entistä tehokkaammin lämpöä. Lopputuloksena on lähes koko planeetan
peittävä pölymyrsky.

Marsin punainen väri tulee pintahiekan sisältämästä runsaasta rautaoksidista.

Marsin napakalotit ovat osaksi vesijäätä, osaksi hiilidioksidijäätä. Eteläinen napalakki katoaa eteläisen pal-
lonpuoliskon kesän aikana lähes kokonaan. Suurin osa siitä on CO2-jäätä, joka kesän tullessa haihtuu nopeas-
ti.



Marsilla on kaksi kuuta Phobos (vas.) ja Deimos (oik.) Ne ovat niin pieniä, ettei niiden vetovoima ole pys-
tynyt muokkaamaan pintaa pallomaiseksi.



Jupiter

Jupiter on aurinkokunnan suurin planeetta. Se näkyy kiikarilla pienenä kiekkona; myös neljä suurinta kuuta
erottuvat kiikarilla.

Pienelläkin kaukoputkella erottuvat planeetan ekvaattorin suuntaiset vaaleammat vyöhykkeet (zones) ja tum-
memmat vyöt (belts).

Jupiterin Suuri punainen pilkku on 30 000 – 40 000 kilometrin laajuinen pyörremyrsky.



Jupiter ei pyöri kuten jäykkä kappale, vaan lähempänä napoja pyörähdysaika on pitempi kuin ekvaattorilla.
Ekvaattorilla pyörähdysaika (systeemi I) on 9 h 50 m 30 s ja muualla (systeemi II) 9 h 55 m 41 s. Taulukoissa
Jupiterin pyörähdysaikana käytetty arvo (systeemi III) 9 h 55 min 29.71 s on saatu Jupiterin lähettämän
radiosäteilyn vaihteluiden perusteella, ja se kuvaa planeetan magneettikentän ja siten myös sisäosien pyöräh-
dysaikaa.

Vaaleat vyöhykkeet ja tummat tai punaruskeat vyöt ovat pysyviä pilvimuodostelmia. Vyöhykkeissä tapahtuu
nousevia virtauksia. Vöissä kaasu puolestaan virtaa alaspäin. Värit johtuvat kemiallisista muutoksista valon
vaikutuksesta.

Jupiter säteilee lämpöä noin kaksi kertaa niin paljon kuin se saa Auringosta. Lämpö on jäännettä siitä läm-
möstä, joka syntyi Jupiterin muodostuessa kaasu- ja pölypilvestä.



Jupiterin rengas. Galileo-luotaimen ottamassa kuvamosaiikissa Aurinko on Jupiterin takana. Renkaan muo-
dostavat pienet hiukkaset näkyvät parhaiten vastavalossa. (NASA/University of Arizona)

Rengas löytyi vuonna 1979 Voyager 1 -luotaimen ottamasta kuvasta.

Rengashiukkaset sirottavat valoa voimakkaasti eteenpäin, joten Aurinkoa vasten katsottuna rengas näkyykin
huomattavasti kirkkaampana kuin Maan suunnasta.



Jupiterin neljä suurinta kuuta, Galilein kuut Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto näkyvät jo prismakiikarilla.
Kuut löysi Galileo Galilei vuonna 1610 suunnatessaan ensi kertaa kaukoputkensa kohti Jupiteria. Kuiden
nimet ovat kuitenkin peräisin Simon Mariukselta, joka myös havaitsi kuut samoihin aikoihin Galilein kanssa.

Vuoden 2010 alussa Jupiterin kuita tunnettiin 63, mutta jättiläisplaneettoja kiertäviä pienkappaleita löyde-
tään lisää jatkuvasti. Galilein kuut ovat suuria, likimain Kuun tai jopa Merkuriuksen kokoisia. Loput ovat
läpimitaltaan muutamasta kilometristä pariin sataan kilometriin.

Galilein kuut vasemmalta oikealle: Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto (NASA/DLR).



Saturnus

Saturnus on aurinkokunnan toiseksi suurin planeetta. Tiheys on pienin jättiläisplaneetoista, ainoastaan
700 kg/m3, siis pienempi kuin vedellä.

Pienelläkin kaukoputkella näkyy ekvaattoritasossa oleva ohut rengasjärjestelmä. Renkaat löysi Galileo Galilei
vuonna 1610, ja 45 vuotta myöhemmin hollantilainen Christian Huygens totesi, että kyseessä on rengas, joka
ei missään kohdassa kosketa itse planeettaa. Vuonna 1857 James Clerk Maxwell osoitti teoreettisesti, että
renkaat koostuvat pienistä kappaleista eivätkä voi olla kiinteät.



Saturnus säteilee 2.8 kertaa niin paljon energiaa kuin se saa Auringosta. Toisin kuin Jupiterissa, Saturnuksen
lämpö on peräisin differentioitumisesta: heliumatomit vajoavat hitaasti kohti keskustaa.

Pilvien virtauskuviot ovat värittömämpiä kuin Jupiterissa. Kauempaa katsottuna Saturnus näyttää vaalean
keltaiselta kiekolta, jossa on vain vähän yksityiskohtia.

Saturnuksen magneettikentän muutosten perusteella määrätty pyörähdysaika on 10 h 39.4 min. Nopean pyö-
rimisen vuoksi Saturnus on selvästi litistynyt: litistyneisyys on peräti 1/10, mikä näkyy jo valokuvista paljain
silmin.



Saturnuksen renkaat muodostuvat pääasiassa muutamien senttimetrien tai metrien läpimittaisista jääkappa-
leista, mutta joukossa on myös suurempia ja pienempiä kappaleita. Renkaiden leveys on noin 60 000 kilomet-
riä eli likimain sama kuin Saturnuksen säde mutta paksuus lienee vain 100 metrin luokkaa.

Saturnuksen pyörähdysakseli on kallistunut ratatasoon nähden vajaat 27◦. Noin 15 vuoden välein näemme
renkaat suoraan sivulta jolloin ne katoavat hetkeksi näkyvistä. Renkaiden paksuutta ei ole pystytty määrit-
tämään edes luotainkuvista.



Maanpäällisten havaintojen perusteella renkaat jaettiin kolmeen osaan: A, B ja C. Sittemmin luotaimet ovat
löytäneet harvaa ainetta näiden renkaiden sisä- ja ulkopuolelta. Sisin, noin 17 000 km:n levyinen C-rengas
on niin harva-aineinen, että maapallolta käsin sitä on vaikea erottaa. C:n sisäpuolella lähes Saturnuksen at-
mosfääriin saakka on vielä hyvin harvaa ja hienojakoista ainetta (”D-rengas”).

B-rengas on kirkkain ja levein. Sen leveys on 26 000 km ja se on jakautunut tuhansiin kapeisiin osarenkaisiin.
B:n ja sen ulkopuolella olevan A-renkaan välissä on Maasta jo pienelläkin kaukoputkella näkyvä Cassinin ja-
ko. Se ei suinkaan ole tyhjä alue, kuten aiemmin luultiin, vaan siinäkin on harvaa ainetta.
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Saturnuksen renkaat kaavamaisesti esitettynä. A- ja B-renkaat näkyvät jo pienellä kaukoputkella; muut ovat
hyvin himmeitä.



Lähikuvissa renkaat nähdään jakautuneina tuhansiin kapeisiin osarenkaisiin.



Kuita Saturnukselta tunnettiin vuoden 2010 alussa 61 kappaletta. Muutamat Saturnuksen suurista kuista,
mm. Enceladus ja Tethys ovat muodostuneet lähes kokonaan jäästä.

Muutamat pienet kuut kuten Atlas, Prometheus ja Pandora toimivat rengaskappaleiden ”vartijoina”. Kuut
kiertävät lähellä renkaiden reunoja ja niiden vetovoimien aiheuttamat häiriöt estävät rengaskappaleita kar-
kaamasta.

Suurin Saturnuksen kuista on Titan. Se on ainoa kuu, jolla on paksu atmosfääri.

Cassini-luotaimen tutkakuva Titanin pohjoisosasta. Tummat läiskät ovat todennäköisesti metaanijärviä. Ku-
va-alan leveys on noin 450 km.



Uranus

Uranus on ensimmäinen kaukoputken avulla löydetty planeetta. Sen löysi saksalais-englantilainen amatööri-
tähtitieteilijä William Herschel sattumalta vuonna 1781.

Herschel itse epäili löytöään aluksi komeetaksi, mutta pian selvisi, että kyseessä oli uusi Saturnuksen radan
takana kiertävä planeetta. Suomalainen Anders Lexell laski planeetalle ensimmäisen ympyräradan.

Kaukoputkessa Uranus näkyy pienenä vihertävänä täplänä, josta ei erotu yksityiskohtia.

Pyörähdysakselin kaltevuus ratatason suhteen on 98◦, joten napa-alueet ovat vuorotellen vuosikymmeniä yh-
tämittaisessa auringonpaisteessa tai pimeydessä.



Uranuksen renkaat myötä- ja vastavaloon Voyager-luotaimen kuvaamina vuonna 1986. Vastavaloon katsot-
taessa hienojakoinen pöly tulee näkyviin.

Renkaat löydettiin vuonna 1977 tähdenpeiton yhteydessä renkaiden aiheuttaessa sivuokkultaatioita ennen
varsinaista pimennystä ja sen jälkeen.

Renkaita on kaikkiaan noin kolmetoista, laskentatavasta riippuen. Yksittäiset renkaat ovat vain muutaman
tai muutaman kymmenen kilometrin levyisiä ja hyvin tummia.



Uranuksen kuita tunnettiin vuoden 2010 alussa 27 kappaletta; niistä kymmenen löydettiin Voyager 2:n ohi-
lennon yhteydessä. Luotainkuvista löydetyt kymmenen kuuta ovat kaikki alle sadan kilometrin läpimittaisia,
hyvin tummia ja ne kiertävät lähempänä Uranusta kuin Miranda, sisin vanhoista kuista.

Viisi ”vanhaa”, suurta kuuta kiertävät planeettaa sen ekvaattoritasossa. Vaikka Uranuksen pyörimisakseli
on likimain ratatasossa, kuiden radat ovat hyvin säännölliset. Olipa syy Uranuksen pyörimisakselin asentoon
mikä tahansa, sen on selitettävä myös kuiden säännölliset radat.



Neptunus

Uranuksen löytymisen jälkeen huomattiin, että planeetasta oli tehty useita havaintoja ennen vuotta 1781 il-
man, että sitä oli erotettu tähdistä. Näiden avulla Uranuksen rata voitiin määrittää tarkasti. Uudet havain-
not osoittivat kuitenkin Uranuksen poikkeavan lasketulta radaltaan. Englantilainen John Couch Adams ja
ranskalainen Urbain Jean-Joseph Le Verrier ennustivat toisistaan tietämättä, että Uranuksen ratahäiriöiden
syynä oli tuntematon planeetta. Poikkeamien perusteella he myös laskivat tuntemattoman planeetan paikan.

Johann Gottfried Galle löysi planeetan Berliinissä vuonna 1846 alle asteen päästä Le Verrier’n ennustamasta
paikasta. Heti löydön jälkeen alkoi kiista siitä, kenelle kunnia kuului, sillä Adamsin töitä ei ollut julkaistu.
Sittemmin on sekä Adamsin että Le Verrier’n osuus katsottu yhtä merkittäväksi.



Neptunuksessa näkyy huomattavasti enemmän yksityiskohtia kuin Uranuksessa. Voyager 2 -luotaimen ku-
vassa näkyy Suuri tumma pilkku ja valkoisia pilviä.



Neptunuksen radan isoakselin puolikas on 30 AU ja kiertoaika lähes 165 vuotta. Maasta katsottuna Neptunus
näkyy parin kaarisekunnin suuruisena vihertävänä kiekkona, josta on vaikea erottaa mitään yksityiskohtia.

Neptunuksella on viisi rengasta, jotka joostuvat hyvin pienistä hiukkasista,

Neptunukselta tunnettiin vuoden 2010 alussa 13 kuuta. Ennen Voyager 2:n ohilentoa kuita tunnettiin vain
kaksi: Triton ja Nereid.

Vajaan 3000 kilometrin läpimittainen Triton on retrogradisella radalla. Tritonilla on ohut typestä ja metaa-
nista koostuva atmosfääri. Tritonissa on myös ”vulkaanista” toimintaa. Purkautuvana aineena on nestemäi-
nen typpi, joka purkauduttuaan muuttuu kiinteäksi, lumen kaltaiseksi aineeksi.



Kääpiöplaneetat

Kääpiöplaneettoja ovat aikaisemmin planeettana pidetty Pluto, asteroidiksi luokiteltu Ceres sekä Pluton kal-
taiset kohteet Eris ja viimeksi löydetyt Haumea ja Makemake.

Pluto

Neptunuksen löydön jälkeen useat tutkijat yrittivät Uranuksen ja Neptunuksen radoissa havaittujen häiriöi-
den perusteella laskea häiritsevän tuntemattoman kappaleen radan.

Percival Lowell käynnisti etsinnät perustamassaan observatoriossa Arizonassa, mutta vasta vuonna 1930 Cly-
de Tombaugh löysi planeetan systemaattisen valokuvausetsinnän tuloksena.

Pluton massa on liian pieni aiheuttaakseen häiriöitä Uranuksen tai Neptunuksen ratoihin.

Uranuksen ja Neptunuksen paikoissa havaitut poikkeamat eivät ilmeisesti olleet todellisia, vaan johtuivat pie-
nistä havaintovirheistä ja havaintojen epätarkkuusta.

Neptunuksen radan takana Kuiperin vyöhykkeellä lienee lukuisia Pluton kaltaisia kappaleita.



Avaruusteleskoopin kuvassa Pluto ja sen kolme kuuta.



Pluton magnitudi on vain noin 14, joten planeetan näkemiseen tarvitaan parinkymmenen senttimetrin kau-
koputki.

Vuonna 1978 löytyi Pluton kuu Charon, jonka avulla saatiin lopulta selville planeetan massa. Pluton ja Cha-
ronin yhteinen massa on 0.2 % maapallon massasta.

Vuosina 1985–1990 maapallo oli Charonin ratatasossa, jolloin Pluto ja Charon kulkivat joka kierroksella maa-
pallolta nähtynä toistensa editse. Keskinäisistä peitoista Pluton läpimitaksi on saatu 2390 km ja Charonin
1200 km. Kuu on siis ylivoimaisesti suurin keskuskappaleeseensa verrattuna.



Eris

Vuonna 2003 löytyi Neptunuksen radan ulkopuolella liikkuva kohde. Pian sitä ruvettiin kutsumaan eri ni-
millä, joista tunnetuimmaksi tuli Xena. Xenalta löytyi myös kuu, joka sai nimen Gabrielle. Xenan nimeksi
virallisessa luettelossa tuli Eris ja sen kiertolaisen nimeksi Dysnomia.

Eris on hieman suurempi kuin Pluto. Tosin läpimitta perustuu Eriksen infrapunasäteilyyn, joten kyseessä on
melko epävarma arvio. Joka tapauksessa kyseessä oli niin iso kappale, että se olisi pitänyt määritellä planee-
taksi, mikäli Plutokin olisi säilynyt planeettana.

Löytö johti uuteen planeetan määritelmään.



Pienkappaleet

Pienkappaleisiin kuuluvat asteroidit, komeetat, meteoroidit ja planeettainvälinen pöly. Eri luokkien välillä ei
kuitenkaan ole mitään selviä eroja.

Asteroideja ja komeettoja törmää silloin tällöin maapalloon. Niitä käsitellään myöhemmin elämän yhteydes-
sä.

Asteroidit

Asteroidit liikkuvat pääasiassa Marsin ja Jupiterin ratojen väliin jäävällä asteroidivyöhykkeellä. Kaukaisim-
mat tunnetut asteroidit ovat Neptunuksen radan takana (TNO, Trans-Neptunean Object).

Ensimmäinen asteroidi löydettiin 1801 ja vuoden 2010 alussa niitä oli luetteloitu jo yli 230 000 ja noin 15 000:lle
on annettu nimi.

Kaikkiaan asteroidivyöhykkeellä arvioidaan olevan vähintään 400 000 yli kilometrin läpimittaista kappaletta.
Valtaosa tunnetuista asteroideista on vain muutaman tai muutaman kymmenen kilometrin läpimittaisia.

Asteroidien havaitsemiseen tarvitaan aina kaukoputkea. Kaukoputkellakaan niitä ei voi ulkonäön perusteella
erottaa tähdistä; vain liike tähtien suhteen paljastaa kohteen aurinkokuntaan kuuluvaksi.



Asteroidit liikkuvat pääasiassa asteroidivyöhykkeellä. Kuvaan on merkitty noin 96 000 asteroidin sekä Maan,
Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen paikat 1.1.2000.

Jupiterin radalla näkyy kaksi tihentymää, troijalaiset asteroidit.

1 AU



Asteroidit eivät ole jakautuneet tasaisesti asteroidivyöhykkeelle, vaan ne näyttävät karttavan tiettyjä alueita.
Näitä kutsutaan löytäjänsä mukaan Kirkwoodin aukoiksi ja ne osuvat kohtiin, joissa asteroidin ja Jupiterin
kiertoaikojen suhde on yksinkertainen murtoluku, kuten 2/5, 1/2, 1/3, jne.

Asteroidien ratojen isoakselien puolikkaiden jakauma 0.1 AU:n välein. Pystyakselilla on asteroidien lukumää-
rä. Kirkwoodin aukot osuvat kohtiin joissa asteroidin kiertoajan suhde Jupiterin kiertoaikaan on yksinkertai-
nen murtoluku.

Kun asteroidin kiertoaika on resonanssissa Jupiterin kiertoajan kanssa, pienilläkin häiriöillä on taipumus kas-
vaa voimakkaasti ja rata muuttuu.

Joskus radat lukkiutuvat juuri resonanssiin: tällaisia ovat mm. Jupiterin radalla kiertävät troijalaiset aste-
roidit ja 2/3-resonanssissa oleva Hilda-ryhmä.

Troijalaiset ovat likimain samalla radalla Jupiterin kanssa keskimäärin 60◦ planeetan edellä tai jäljessä. Nä-
mä Lagrangen pisteet L4 ja L5 ovat rajoitetun kolmen kappaleen probleeman erikoispisteitä, joissa pienimas-
sainen kappale voi pysytellä paikallaan kahden massiivisen kappaleen suhteen, tässä tapauksessa Jupiterin ja
Auringon suhteen.
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Asteroidin pyöriminen aiheuttaa säännöllistä kirkkauden vaihtelua. Seuraamalla kirkkauden vaihtelua esit-
tävää valokäyrää saadaan selville asteroidin pyörähdysaika. Pyörähdysajat ovat tavallisimmin 4–15 tuntia,
mutta sekä pitempiä että lyhyempiä jaksoja tunnetaan.

Asteroidi (951) Gaspra (vasemmalla) Galileo-luotaimen kuvaamana vuonna 1991. Valaistun alueen koko on
noin 16×12 km. Pienimmät näkyvät yksityiskohdat ovat noin 300 metrin luokkaa. Oikealla NEAR-luotaimen
kuvista koottu mosaiikki asteroidi (433) Eroksesta.



Gerard Kuiper ennusti jo 1950-luvulla että Neptunuksen radan takana olisi runsaasti komeetan ytimiä muis-
tuttavia aurinkokunnan syntyajoilta peräisin olevia jäänteitä. Ne olisivat Oortin pilven ohella uusien komee-
tojen lähteenä. Myöhemmät tietokonesimulaatiot ovat osoittaneet kappaleiden muodostavan litteän kiekon
aurinkokunnan ulkoreunoille. Kiekko tunnetaan nykyisin Kuiperin vyöhykkeenä.



Komeetat

Komeetat (eli kansanomaisesti pyrstötähdet) ovat harva-aineisia jään, lumen ja soran muodostamia, muuta-
man kilometrin läpimittaisia kappaleita.

Kun komeetta tulee parin AU:n päähän Auringosta, Auringon lämpö sulattaa lunta ja jäätä, joka höyrystyy
kaasuhunnuksi ytimen ympärille. Höyrystyminen vapauttaa myös ytimessä ollutta pölyä ja karkeampaa ki-
viainesta.

Kun Auringon säteilypaine ja aurinkotuuli painavat komeetasta irtoavia hiukkasia, ne ajautuvat Auringosta
poispäin osoittavaksi pyrstöksi.



(Ylhäällä) Komeetta Mrkos 27.8.1957. (Vas. alh.) Komeetta Borrellyn ydin. (Oik. alh.) ESAn Giotto-luo-
taimen kuvista vuodelta 1986 koottu mosaiikki komeetta P/Halleyn ytimestä.



Komeettojen rataellipsien projektioita ekliptikan tasossa.

Jupiter

Maa

Halley



Komeetat ovat hyvin löyhiä kappaleita. Rakenteeltaan ne muistuttavat Fred Whipplen esittämää ”likaisen
lumipallon” mallia, jossa jään seassa on soraa ja pölyä. Alkuperäisestä mallista poiketen pinnassa saattaa
olla hyvin tumma, mahdollisesti orgaanisia yhdisteitä sisältävä kuori, kuten Halleyn komeetan tapauksessa
havaittiin.

Kaasun ja pölyn irtoaminen, suuret lämpötilavaihtelut ja vuorovesivoimat haurastuttavat rakennetta entises-
tään. Osoituksena tästä on useiden komeettojen hajoaminen. Esimerkiksi vuonna 1994 Jupiteriin törmännyt
Shoemaker-Levy 9 hajosi osiin kaksi vuotta aikaisemmin ohitettuaan tuolloin Jupiterin 21 000 km:n päästä.

Koska komeetat höyrystyvät ja hajoavat, niiden elinikä ei ole pitkä, korkeintaan joitakin tuhansia kierroksia
Auringon ympäri.



Lyhyillä kiertoradoilla olevat lyhytperiodiset komeetat ovat melko nuoria tulokkaita, ja jossakin täytyy olla
suuri varasto, josta uusia komeettoja ilmestyy hajonneiden tilalle.

Vuonna 1950 Jan Oort esitti, että 50 000 AU:n etäisyydellä on suunnaton varasto komeettoja, josta pitkäpe-
riodiset komeetat ovat lähtöisin. Alue tunnetaan nykyisin Oortin pilven nimellä.

Lähitähtien häiriöt muuttavat toisinaan Oortin pilvessä olevien komeettojen ratoja siten että niiden periheli
siirtyy aurinkokunnan keskustaan. Joidenkin pitkäperiodisten komeettojen radat voivat Jupiterin ja Satur-
nuksen aiheuttamien häiriöiden takia muuttua niin että ne joko jäävät vangiksi aurinkokunnan sisäosiin tai
sinkoutuvat kokonaan ulos aurinkokunnasta.

Useimmat lyhytperiodiset komeetat, joiden kiertoaika on alle 200 vuotta kiertävät samaan suuntaan kuin
Maa ja niiden radan inklinaatio on alle 40◦. Gerard Kuiper esitti, että nämä komeetat tulevat Neptunuksen
radan takana olevasta kiekosta, joka nykyisin tunnetaan Kuiperin vyöhykkeenä.



Meteoroidit, meteorit ja meteoriitit

Meteoroidit ovat asteroideja pienempiä kappaleita, mutta ero asteroidin ja meteoroidin välillä ei ole selvä.
Käytännön ohjeena voi pitää, että kohde on asteroidi, jos siitä on tehty niin paljon havaintoja, että sen ra-
taelementit voidaan laskea.

Meteoroideja osuu maapalloon 105 kg:n verran vuorokaudessa. Törmäysnopeus on luokkaa 10–70 km/s. Il-
makehään osuessaan yli pienet hiukkaset aiheuttavat näkyvän valoilmiön, meteorin, jota kutsutaan myös täh-
denlennoksi.

Paria millimetriä suuremmat meteoroidit aiheuttavat ilmakehään osuessaan kirkkaan tulipallon eli bolidin.

Ilmakehään yhdensuuntaisesti osuvat meteorit näyttävät perspektiivin vaikutuksesta tulevan samasta pis-
teestä. Tällaisia meteoriparvia ovat mm. elokuussa näkyvät perseidit ja joulukuussa näkyvät geminidit.

Meteoriparviin kuuluvat meteoroidit ovat peräisin komeetoista, joiden radalle jää tätä ainetta huomattava
määrä jokaisen periheliohituksen yhteydessä. Kun Maa kulkee komeetan radan läheltä, komeetasta irronneita
hiukkasia osuu runsaasti Maan ilmakehään, ja ne kaikki näyttävät tulevan komeetan radan suunnasta.



Meteoreja, jotka eivät kuulu mihinkään meteoriparveen, sanotaan sporadisiksi.

Maan rataliikkeen suhteen aamun pallonpuolisko kulkee edellä. Siksi siihen osuu enemmän satunnaisilla ra-
doilla liikkuvia meteoroideja kuin takana tulevaan pallonpuoliskoon. Sporadisia meteoreja näkyy siksi enem-
män aamu- kuin iltayöllä.

ilta

aamu



Meteoreja voi kuvata yksinkertaisesti suuntaamalla kameran taivaalle ja ottamalla kuvan aikavalotuksella.



Muutamaa senttimetriä pienemmät kappaleet tuhoutuvat täysin jo stratosfäärissä. Tätä suuremmat, yli ki-
logramman massaiset kappaleet, saattavat säilyä osittain ehjinä pinnalle asti, jolloin niitä kutsutaan meteo-
riiteiksi. Meteoriitteja maapallolta on löydetty runsaat 3000.

Meteoroideista rautapitoiset rautameteoriitit muodostavat hyvin pienen osan, mutta ne säilyvät parhaiten
syöksyessään ilmakehän läpi.


