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SoHo – Solar and Heliospheric Observatory

Soho er et samarbeidsprosjekt mellom ESA og 

NASA.

Formålet er å studere Sola  fra kjerne til korona, samt 

solvinden.

Spørsmål å besvare:

1: Hvordan er struktur og dynamikk i Solas indre?

2: Hvorfor har Sola korona og hvorfor er den så varm?

3: Hvor dannes solvinden og hvordan blir den akselerert?

Soho ble skutt opp i desember 1995 og kretser rundt 

det såkalte første Lagrangepunkt (L1) der tyngdekraft 

fra Jorda og Sola holder den i en bane hele tiden 

mellom Jorda og Sola (1.5 mill. km fra Jorda). 



SoHo

SoHo sin bane rundt L1



SoHo – Solar and Heliospheric Observatory

Resultater:

1. Først bilder fra Solas konveksjonssone og strukturer i solflekker 

under overflaten

2. Gjort de mest nøyaktige målinger av temperaturfordeling, 

rotasjon og gass strøm i Solas indre 

3. Målt akselerasjonen til både den langsomme og raske solvinden

4. Har identifisert kildeområder og akselerasjonsmekanismer for 

den raske solvinden i de magnetisk ”åpne” områdene ved Solas 

poler

5. Har oppdaget nye solfenomener som koronabølger og solare 

tornadoer

6. Revolusjonert vår mulighet til å forutse romvær og for advarsel 

om solstormer

7. Overvåking av den totale utstråling fra Sola (Solkonstanten), 

samt variasjoner i ekstrem UV, begge som påvirker jordas klima

8. SOHO har funnet 1500 nye kometer



SoHo

Animasjon som viser hvordan solas magnetfelt 

tvinnes opp og bryter gjennom overflaten hvor det 

dannes solflekker



SoHo

Utvikling av solflekkgruppe 9393 i mars/april 2001



SoHo

Tidsserie med en rekke CMEs som skytes ut fra Sola 

(april 2001)



SoHo

Animasjon som viser hvordan en CME skytes ut fra 

Sola og kolliderer med vår magnetosfære



SoHo

Tidsserie med en rekke protuberanser som skytes ut 

fra Sola (oktober 2002)



SoHo

Kometen NEAT passerer Sola 

i 2003

To kometer raser inn i Sola



Stereo A og B

To nesten identiske satellitter i jordbane, en foran og en bak Jorda,  

som skal studere solaktiviteten fra forskjellige vinkler.  Dette gir 3D 

bilder av spesielt CME, som gjør at de kan kartlegges i større detalj 

og nøyaktighet. 



Stereo A og B

Protuberanser sett 

samtidig med begge 

sondene

Månen passerer foran 

Sola



Ulysses

Ulysses var et NASA/ESA 

samarbeid som varte fra 1990 til 

juni 2009. 

Sondens hovedoppgave var å 

karakterisere heliosfæren på 

forskjellige breddegrader, også 

over Solas poler. 

For å nå høye breddegrader 

tok sonden en tur ut til 

Jupiter for å få den akselerert 

ut av ekliptikkplanet.



Ulysses

Hovedoppdagelser:

1. At Solas magnetiske felt har en mer kompleks vekselvirkning med 

solsystemet enn tidligere antatt

2. Det ble oppdaget at mengde støv fra det ytre rom var 30 ganger større 

enn vi tidligere trodde.

3. I 2007 og 2008 fant Ulysses at det magnetiske feltet fra Solas poler var 

mye svakere enn tidligere observert.

4. At solvindens styrke har blitt stadig svakere og er nå på det svakeste 

som er observert.

Ulysses var også et viktig instrument i letingen etter GRB

Sonden undersøkte flere komethaler som den passerte gjennom

Jupiter ble også studert ved passasjen i 1992.



Hinode

Solobservatoriet Hinode et samarbeidsprosjekt mellom Japan, USA, 

Storbritannia og Norge. Den japanske romorganisasjonen JAXA har 

bygget og drifter satellitten, samt gitt bidrag til de tre vitenskapelige 

instrumentene. som er utviklet i USA og England. Sonden ble sendt opp 

22/9-2006.

Norge har flere svært viktige roller i prosjektet: norske forskere har 

skrevet programvare for å analysere og visualisere observasjonene fra 

satellitten, satellittstasjonen SvalSat på Svalbard er helt uunnværlig for å 

lese ned data fra solobservatoriet, og det europeiske datasenteret for 

Hinode er lagt til Institutt for teoretisk astrofysikk i Oslo.

Hinode vil kanskje gi oss bedre forståelse av hvorfor den ytre delen av 

solatmosfæren, koronaen, er så varm, og hva som er mekanismene bak 

voldsomme fenomener som flares og koronamasseutsendelser. 



Hinode

Instrumenter:

SOT (Solar Optical Telescope): SOT studerer magnetisk følsomme spektrallinjer, og vil 

gi oss kart over magnetfeltenes styrke og retning, samt kart over hastighet til gassen 

som sender ut stråling og intensiteten av denne strålingen.

XRT (X-Ray Telescope): tar bilder av intens røntgenstråling fra koronaen. 

EIS (Extreme Ultraviolet Imaging Spectrograph): som XRT, tar bilder av gass i 

koronaen, men EIS beregner hastigheten til den lysende gassen.



Hinode

Bilder av en solflekk tatt med 

Hinode. Det venstre bildet viser lys 

fra spektrallinjen Ca II H og er 

dannet i kromosfæren. Det 

midterste bildet er tatt i synlig lys 

(G-bånd) og viser fotosfæren. Det 

høyre bildet viser magnetfeltet.



Hinode

Et aktivt område nær 

solranden tatt i lys fra 

spektrallinjen Ca II H.

Et lite utsnitt av solatmosfæren

som viser granulasjon. Bildet har 

en utstrekning på 16000 km. Bildet 

til venstre er tatt i G-bånd 

(fotosfæren), mens bildet til høyre 

er tatt i lys fra spektrallinjen Ca II H 

(kromosfæren)



Månen

Japansk sonde med hovedformål å kartlegge 

Månens gravitasjonsfelt, finne ut mer Månens 

opprinnelse og dens geologiske utvikling.

Selene krasjet kontrollert på Månen 10.juni 2009 

etter nesten 2 år med datainnsamling.

Kaguya (Selene)

Sonden tok mange høyoppløselige bilder av måneoverflaten



Månen

Månens topografi: Baksiden (venstre halvdel) har en ganske annerledes 

topologi enn fremsiden (høyre halvdel).

Kaguya (Selene)



Månen

SELENE har gitt ny innsikt og 

kunnskap om Månens geologi. Blant 

annet er gravitasjonen forskjellig på for-

og baksiden. Den vulkanske aktiviteten 

har variert opp gjennom geologisk tid, 

og det er lite sannsynlig at det finnes 

flytende vann under månens overflate. 

Kaguya (Selene)

SELENE så ikke vann i kratre i 

evig mørke på Månens sydpol.



Månen

Kinas første satellitt i bane rundt månen, Chang'e-1, var 

aktiv fra november 2007 til 1. mars 2009, da den som 

planlagt kræsjet på månens overflate. Chang'e-1 har i 

løpet av denne perioden studert månens overflate, blant 

annet ved å lage tre-dimensjonale kart. 

Chang’e -1

Chang'e-1 hadde fire hovedmål; lage 

tre-dimensjonale kart av overflaten, 

måle den kjemiske sammensetningen 

på overflaten, måle dybden av jordlaget 

på overflaten og utforske romværet

mellom jorden og månen. I tillegg kom 

den planlagte kollisjonen med 

overflaten, som skulle gi nyttig erfaring 

og kunnskap som kan brukes når Kina i 

fremtiden skal lande sonder på månen.



Månen

Indias satellitt i bane rundt månen, var 

aktiv fra november 2008 til august 2009, 

da de brått mistet kontakten med den. 

Dette var litt over halvveis i prosjektet. 

Likevel mye interessante data angående 

mineralforekomster og 3D topografi. 

Chandrayaan - 1

India var det femte landet i verden som landet 

noe på månens overflate, da en mindre sonde, 

Moon Impact Probe, krasjlandet på månen i 

november 2008. Prosjektet bidro med viktig 

vitenskapelig arbeid som å bekrefte teorier om en 

eldgammel magma-sjø under måne-overflaten, 

og å kartlegge mineraler og andre potensielle 

ressurser som helium-3. De fant også tegn på 

vannmolekyler.

Distribusjonen av vann bundet 

opp i mineraler, vist i blått, rundt 

et lite, ungt krater på månen.



Månen

LRO – Lunar Reconnaisance Orbiter har som 

oppgave å lete etter trygge landingssteder for fram-

tidige ekspedisjoner, samt å lete etter blant annet 

vannis. Har blant annet et høyoppløselig kamera.

LRO og LCROSS

Landingsstedet for Apollo 12, med landings-

modul, instrumenter og astronautenes fotspor!



Månen LRO og LCROSS

Landingsstedet for Apollo 11, med 

landings-modul, instrumenter og Neil 

Armstrongs fotspor bort til krateret Little 

West!



Månen

Da raketttrinnet til LCROSS traff et krater nær Månens sørpol analyserte 

selve sonden skyen som kom ut av krateret før den selv krasjet inn i 

Månen. Foreløpige resultater viser tilstedeværelse av en god del vann.

Hvor kommer vannet fra? Fra meteoritter, kometer eller har det vært 

tilstede i Måne-jorda?

LRO og LCROSS



Merkur

Messenger ble skutt opp i 2004. Sonden har brukt en rekke passeringer av

Jorda, Venus og Merkur for å endre sondens bane og hastigheten relativt til 

Merkur ved baneinnsetting som skjer først i februar 2011. Når sonden kommer i 

bane, er første kartleggingsfasen planlagt å vare til mars 2012. Messenger har 

passert Merkur tre ganger og har allerede gjort en rekke nye oppdagelser. 

Messenger



Merkur

Spørsmål man ønsker å besvare.

1. Hvorfor har Merkur så mye større tetthet (dvs metallrikere) enn de 

andre terrestriske planetene?

2. Hva er den geologiske historien til Merkur?

3. Hvordan er Merkurs magnetfelt?

4. Hva slags struktur er det Merkurs indre, og spesielt kjernen?

5. Hva slags materiale er det i kratre ved Merkurs polområder? Kan det 

være vann-is?

6. Hva slags flyktige stoffer eller gasser er det i Merkurs atmosfære?

Messenger



Merkur
Messenger

Merkur i sanne og forsterkede farger 3. passering 29/9-09



Merkur Messenger

Det gule området øverst kan skyldes eks-

plosiv vulkanisme med pyroklastiske av-

setninger (150 km i diameter). Bassenget 

med dobbelring har en glatt overflate som 

kan skyldes lavadannelse. 

3. passering

Nærbilde: Krateret er irregulært 

og har ingen kant som andre 

kratre (30 km i diameter) 

3. passering



Merkur Messenger

Observasjon av kalsium i 

atmosfæren

Observasjon av natrium i atmosfæren og forskjeller 

mellom 2. og 3. passering av planeten



Merkur Messenger

Oppdagelsen av Merkurs magnetfelt var en stor overraskelse. Man forventet at

Merkur var så liten at den ikke lenger hadde en flytende kjerne, noe som ville 

stoppe dynamoaktiviteten.

Man håper at mer detaljerte studier av magnetfeltet kan avsløre hvorfor Merkur og 

Jorda har globale magnetfelt, mens Venus og Mars ikke har det.



Venus Venus Express

4. juni 2006 begynte ESAs Venus 

Express  sin operasjonelle fase og 

har siden gjort mange nye og viktige 

oppdagelser av forholdene på vår 

naboplanet. 

Vulkanske gasser, skyer, kjemiske reaksjoner 

på overflaten, kjemiske reaksjoner i 

atmosfæren på grunn av innkommende UV-

lys og gasser som unnslipper ut i rommet. 



Venus Venus Express

Mosaikk over sydpolen til Venus som viser en 

dobbel strømvirvel i atmosfæren. Bildene er tatt 

mens Venus Express var 66 000 kilometer fra 

planeten.

Bildene er tatt i 1.7 mikrometer (venstre) og 3.8 

mikrometer (høyre). Nattsiden til Venus er til 

venstre, mens dagsiden er til høyre. 



Venus Venus Express

Bilde i UV-lys tatt med VMC (Venus 

Monitoring Camera). De mørke 

områdene skyldes et hittil ukjent 

kjemisk stoff som absorberer UV-lys. 

Atmosfærens sammensetning består mest av CO2. 

Innkommende solstråling spalter CO2 til CO og 

oksygen i de øvre lagene av atmosfæren.

Nye målinger gjort med spektrometeret SOIR 

ombord Venus Express, har påvist tungtvann i 

atmosfæren (D2O). Forholdet mellom tungtvann og 

vanlig vann i atmosfæren kan fortelle oss noe om 

hvor mye vann som har eksistert på planeten 

tidligere, og hvor mye som har unnsluppet ut i 

verdensrommet. 

Dagens vanninnhold i atmosfæren til Venus er stort 

nok til at det kan dekke planetens overflate med et 

3 cm tykt lag av vann. Til sammenligning så ville alt 

vannet på Jorden (både det i havet og det i 

atmosfæren) dekke jorden i et 3 kilometer tykt 

vannlag hvis Jorden var en kule med helt flat 

overflate. 



Venus Venus Express

Venus kan tidligere ha hatt like mye vann som 

Jorden, som gradvis har forsvunnet ut i 

verdensrommet på grunn av kollisjoner med 

energirike partikler fra solen. 

Solvinden påvirker atmosfæren til Venus. 

Solvinden drar med seg partikler videre utover 

i solsystemet fordi Venus ikke har et 

beskyttende magnetfelt slik som Jorden.

Det er første gang sammensetningen til partiklene som unnslipper atmosfæren til 

Venus har blitt målt. I tillegg til å måle hvilke partikler som unnslipper har sonden 

også målt forholdet i antallet og funnet at det unnslipper to hydrogenatomer for 

hvert oksygenatom, altså samme forhold i ett vannmolekyl. Det er dermed godt 

mulig at solvinden er hovedgrunnen til at det er så lite vann på Venus i dag, og at 

den har gradvis dratt med seg vann ut i rommet.

Nitrogenoksid er eksempel på et molekyl som dannes på grunn av lyn, og i 

atmosfæren til Venus er det nok av dette stoffet til at det kan observeres fra 

Jorden. Astronomene som har gjort disse observasjonene tror at det kan 

være like mye lyn på Venus som det er på Jorden. 



Venus Venus Express

Venus har tykke skyer av svovelsyre i 

atmosfæren som befinner seg mellom 40 og 

60 kilometer over overflaten. Over dette 

skylaget ligger området som kalles 

mesosfæren mellom 60 og 100 kilometer over 

overflaten. 

Luftsirkulasjonen i den øvre atmosfæren er 

drevet av innkommende solstråling. 

Sirkulasjonen bringer den varme, øvre 

atmosfæren rundt til planetens nattside hvor 

luften kjøles ned og synker tilbake til nivået til 

skytoppene.



Venus Venus Express

På grunn av den tette atmosfæren til Venus, finnes det ingen forskjeller i temperatur på 

dagsiden og nattsiden ved overflaten. Varmen stenges inne av den høye 

konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren. De temperaturvariasjonene man da 

observerer er dermed hovedsakelig grunnet forskjeller i topografien (høydeforskjeller). 

På samme måte som på Jorda blir fjell kaldere (447 oC) enn lavlandet (477 oC). 

Drivhuseffekten på Venus er den kraftigste i solsystemet.



Mars Mars Express

Beagle 2 var utstyrt med en robotarm med 

mange instrumenter

MARSIS radarbommene utslått



Mars Express

OMEGA – Spektrometer for kartlegging av 

mineralogi

Prinsippet bak MARSIS

SPICAM – UV og IR atmosfære spektrometer

MARSIS – radar spesielt for frossent vann

PFS – Fourier spektrometer for måling og 

trykk i atmosfæren

ASPERA – Analyseinstrument for 

vekselvirkning mellom atmosfære og solvind

HRSC – Høyoppløselig stereo kamera (2 m 

oppløsning) med fargebilder.

MARS – Radioinstrument for undersøkelse av 

atmosfære, overflate, undergrunn, tyngdekraft 

og tetthet i Sol-koronaen ved konjunksjoner.

Mars



Vann på Mars

Den øverste delen av bilde er et radargram fra MARSIS som viser radardata under 

sydpolen til Mars. Nederst viser radarsnittet plassering over terrenget. Den øverste hvite 

linjen i radarbildet er ekkoet fra overflaten. Linjen som dykker ned under overflaten er 

ekkoet fra overgangen mellom isen og massene under. Det tydelige ekkoet tyder på at det 

er snakk om mer enn 90% ren is. På det dypeste i dette radarsnittet er isen 3,5 km tykk. 

Mengden vann i islaget i Sydpolen er så stor at hvis det var fordelt som flytende vann over 

hele planeten ville det tilsvart et 11 meter dypt vannlag.



Vann på Mars

Bilde tatt med High Resolution Stereo Camera (HRSC) ombord i Mars Express. Bildet viser 

et krater nær nordpolen med en sjø av vann-is. Is (rim) sees også langs kraterkanten.



APXS – Alfa-partikkel røntgen spektrometer til 

å måle sammensetning i jord og bergarter

MB – Mössbauer spektrometer, for å måle mengde 

og sammensetning på jernholdige mineraler

MI – Mikroskop med kamera 

(oppløsning 1 Megapixel)

RAT – Slipeinstrument for å få fram 

frisk overflate (opptil 5 mm dypt og 

45 mm i diameter

Mars



Roverne er 1.5 m høye, 2.3 m brede og 1.6 m 

lange. Vekt 180 kg (35 kg i hjul og oppheng)

Spirit landet i Gusev krateret 4. jan. 2004 og 

Opportunity i Meridiani Planum 25. jan. 2004

Spirit har siden landing kjørt 7.73 

km og Opportunity 18.9 km.

Mars



Roveren Spirit har kjørt hjulene sine 

fullstendig ned i sanden i et noe hellende 

område, og rednings-teamet her hjemme 

har laget en egen sandkasse for å 

gjenskape forholdene på den røde 

planeten så nøyaktig som mulig, basert 

på hva Spirit har fotografert av 

situasjonen sin.

Roveren Spirit



Opportunity sliter litt med 

det høyre forhjulet. Siden 

april 2005 har et styrestag 

sittet fast slik at hjulet er 

vridd 7°innover. Ved 

lange kjøringer nå ser man 

at hjulet bruker mer strøm 

enn normalt. For å bøte på 

dette kan man kjøre 

Opportunity baklengs, men 

dette begrenser den 

daglige kjørelengden.

Målet er det store 

Endeavour krateret som 

den kanskje når om ett års 

tid.

Roveren Opportunity



I 2004 fant roveren Opportunity de første håndfaste bevis på at bergartene 

definitivt har vært i kontakt med vann, nemlig mineraler som kun dannes i 

vandig miljø.

Vann på Mars



Den lagdelte 

bergarten med 

hematittnoduler 

og nærbilde av 

utvitrede sulfat-

mineraler

Vann på Mars

Lagdelte sedimenter 

med såkalte kryss-

sjikt



MRO sammenlignet med 

MGS og Odyssey

Mars Reconnaisance Orbiter

Instrumenter

HiRISE: Teleskop 0.5 m 

f/24, oppløsning 30 cm 

pr. pixel (300 km høyde)

CTX: Kamera med 6 m 

oppløsning for oversikt
CRISM: Spektrometer 

som dekker IR og synlig 

lys for deteksjon av 

vannholdige mineraler

Mars

http://www.msss.com/mro/ctx/CTX140.jpg


MARCI: Kamera for å ta daglige 

globale bilder i fem synlige og 

to UV bølgelengder. For å 

studere klima og vær på Mars.

Mars Reconnaisance Orbiter

Mars Climate Sounder: Teleskop-oppsett

som ser i 9 kanaler i iR og synlig lys for 

måling av temperatur, luftfuktighet og 

støv i atmosfæren til Mars 

SHARAD: Radar for grunt dyp i 

Mars-overflaten (< 1 km). Leter 

etter vann

Mars

http://www.msss.com/mro/marci/illustrations/MARCI140.jpg


Mars

Spirit og Opportunity sett gjennom 

teleskopet til MRO

Mars Reconnaisance Orbiter

http://www.astronet.ru/db/xware/msg/1218335/spirit_mro_big.jpg.html


Mars Mars Reconnaisance Orbiter



Phoenix

Robotarmen var laget for å grave grøfter og samle 

opp sand- og isprøver til de andre instrumentene 

for detaljert kjemisk og geologisk analyse. Armen 

kunne grave grøfter som er omtrent 1/2 meter 

dype, noe man trodde var dypt nok til å nå 

vannrike lag under overflaten.

4. august 2007 ble NASA-sonden Phoenix 

skutt opp mot Mars. Sonden myklandet 25. mai 

2008 på det nordlige arktiske slettelandet. 

Målet var å gjøre avanserte kjemiske og 

geologiske analyser av materiale ned til en 

halv meter under overflaten. Sonden var i 

aktivitet til november samme år, da vinteren 

kom og batteriene gikk tomme for strøm.

Mars

http://www.astro.uio.no/ita/artikler/tema/Phoenix/images/Robotarm2.jpg


Phoenix

Et av hovedmålene til Phoenix var å undersøke 

om mikroskopisk liv kan overleve i det arktiske 

miljøet på Mars. Sonden har for første gang funnet 

at jordsmonnet er mildt alkalisk, den har funnet 

saltkonsentrasjoner som kan gi næring til liv og 

den har funnet indirekte bevis på at det har vært 

flytende vann på Mars.

Phoenix har også gjort en del oppdagelser som 

viser vannets historie på Mars i tillegg til 

meteorologiske undersøkelser. Den har observert 

snø som faller fra skyer, og har gjennom hele sitt 

opphold målt temperatur, trykk, luftfuktighet og 

vindforhold.

Phoenix har gitt oss et viktig skritt framover mot å 

bevise at Mars en gang har vært beboelig og 

muligens også hatt liv. 

Phoenix har vært et suksessfullt prosjekt. 

Sonden har blant annet bekreftet at det 

finnes vann-is i jorden rett under Mars' 

overflate. Sonden har også returnert over 

25000 bilder, inkludert flotte landskapsbilder 

og bilder av ørsmå detaljer med mikroskopet 

ombord. 

Mars

Bilder tatt med 4 dagers mellomrom 

viser at små isklumper har sublimert fra 

det første bildet ble tatt til det neste.



Phoenix

Bilder tatt henholdsvis i juli og august 2009 

som viser Phoenix dekket av is og frost av 

vesentlig karbondioksid. 

Det siste livstegnet fra sonden hadde man 2. 

november 2008 da satelitten Mars Odyssey

Orbiter som går i bane rundt Mars, passerte 

over sonden og mottok et signal som den 

videresendte til Jorden. 

Mars

Det var vintermørket og kulden som tok 

knekken på Phoenix, noe man visste ville 

skje på de nordlige breddegrader sonden 

landet.



Siste sonde som har gjort detaljert utforskning av Jupiter var 

Galileo. Den kartla Jupiter og månesystemet fra 1995 til 2003. 

Sonden ble til slutt sendt ned i Jupiters atmosfære.

Jupiter

Både Cassini, Ulysses og New Horizons sondene har gjort 

observasjoner av Jupiter på vei til henholdsvis Saturn, Sola og 

Pluto.

Vulkanen Tvashtar

på Io i utbrudd, slik 

det ble sett av 

Pluto-sonden New 

Horizons i 2007.

Høyden på skyen er 

290 km

http://www.astro.uio.no/ita/artikler/tema/new_horizons/images/051407_loop.gif


Mosaikk av 

bilder tatt av 

Saturnsonden

Cassini, det 

mest detaljerte 

bildet tatt noen 

gang.

Jupiter



Mosaikk av bilder tatt av Saturn-

sonden Cassini over Jupiters sørpol

Jupiter

Voyager 1 nærmer seg Jupiter i 1979.



Cassini-Huygens

1. juli 2004 kom Cassini/Huygens frem til Saturn. 14. januar 2005 landet den europeiske 

Huygens på kjempemånen Titan og ga oss et første inntrykk av en annerledes og 

spennende verden. Cassini går nå i bane rundt Saturn og utforsker planeten, Saturns 

system av ringer og mange av månene, men med spesiell fokus på Titan.

Saturn og månene



Cassini-Huygens

Noen av de planlagte banene i Saturn-systemet. Vi ser Saturn fra et punkt over 

dens nordpol. Solen blir mot toppen av bildet. Banene til månene Titan og 

Iapetus er vist. Denne planen inkluderer 69 runder rundt Saturn, omtrent 40 

passeringer av kjempemånen Titan og nærpasseringer av mange av de andre 

månene til Saturn. Ulike deler av banen er vist med ulike farger.

Saturn



Cassini-Huygens

Månen Prometheus og Saturns 

ringer. Gravitasjonen fra månen 

deformerer F-ringen.

Saturn

Den uopplyste siden av Saturns 

ringer fra et perspektiv 40°over 

ringplanet. Tre måner kan sees på 

bildet, Janus (øverst), Pandora (rett 

på utsiden av F-ringen) og Pan

(som kan skimtes i Encke-delingen

litt til venstre for midten).



Cassini-Huygens

Et detaljert bilde av den store strøm-

virvelen ved Saturns sydpol. Dette bildet 

er ti ganger mer detaljert enn noe annet 

tatt hittil av strømvirvelen. 

Saturn

Skygger avslører topografien i 

strømvirvelen på Saturns sydpol. Ved 

høy oppløsning kan man se en indre 

ring av lyse skyer. Disse skyene er i 

områder hvor det er konvektiv 

oppstrømning.



Bilder fra Huygens

Bilder tatt fra 16.2 og 8 kilometers høyde. Det viser noe som 

ligner på en høyde med et elvesystem og delta som ender i 

noe som ligner en strandlinje mot en sjø av flytende metan. 

http://www.astro.uio.no/ita/artikler/tema/cassini_huygens/images/huygens_02c.jpg


Bilder fra Huygens

Bilde fra overflaten etter 

landingen. "Steinene"man ser er 

isblokker (vannis). Blokkene er 

mindre enn man først trodde. 

Blokken med størrelse 15 cm 

ligger 85 cm fra Huygens. 

Overflaten er mørkere enn man 

forventet på forhånd, og består av 

en blanding av is av vann og 

hydrokarboner. 



Titan-: Månen innhyllet i skyer
Diam: 5150km (0.4 x Jorda, 1.5 x 

Månen)

Eneste måne med atmosfære

Store sjøer av metan.

Tett atmosfære av nitrogen, noe 

argon og metan, samt vanndamp.

Overflatetrykk 1.5 x jordas.

Temperatur:  - 180 oC



Iapetus – Månen med et 

tosidig ansikt



Mimas – Månen som nesten 

ble slått istykker



Hyperion – Månen som ligner 

en svamp og er lettere enn 

vann



Tethys – Månen med kjempesprekken



Noen små måner

Pandora

Janus

Prometheus Phoebe

http://apod.nasa.gov/apod/image/0511/pandora_cassini.jpg
http://apod.nasa.gov/apod/image/0611/janus_cassini_big.jpg


Enceladus

Den lille Saturnmånen

Enceladus har sprekker i 

overflaten der det spruter ut 

vann, CO2 og mer komplekse 

karbonforbindelser .

Temperaturen er ca. 100 grader 

høyere enn omgivelsene (-93 oC)



Enceladus

Geysirene er opphav til Saturns E-ring



Enceladus

Bilde av geysirene tatt 21. november i år fra en avstand på 9000 km.



Enceladus

Sammensetning av geysirene 



Pluto

Sonden ble skutt opp 19/1-

2006. Med en fart på 

57600 km/t etter at 3. 

trinnet var frakoblet er New 

Horizons den raskeste 

romsonden som noen gang 

har forlatt Jorda. Sonden 

var i månebane bare 9 

timer etter oppskytning (til 

sammenligning brukte 

Apollo 3 dager) og den 

nådde Jupiter etter bare 13 

måneder. (28/2-2007). 

Den når Pluto 12/4-2015.

New Horizons

New Horizons posisjon 12.november



Til Pluto New Horizons studerer Jupiter

Jupiters ringer

Den ”lille røde flekken”



Pluto

Instrumentpakken ombord i New Horizons

består av 7 instrumenter. De er satt 

sammen slik at de skal kunne besvare de 

viktigste vitenskapelige spørsmålene om 

Pluto slik som hva består atmosfæren av 

og hvordan oppfører den seg, hvordan ser 

overflaten av Pluto ut og finnes det 

geologiske strukturer der og hvordan 

vekselvirker Pluto med solvinden. Fordi 

dette er en veldig lang ferd er flere av 

instrumentene bygget slik at de kan 

fungere som reserve for de andre hvis 

noen skulle svikte underveis. 

New Horizons



Pluto

RALPH skal lage høyoppløselige kart  og studere overflaten til 

Pluto og Charon. Instrumentet består av et teleskop med 

diameter 6 cm, syv kameraer som tar bilder med ulike filtre og 

ett infrarødt spektrometer. Ralph veier 10,3 kg

New Horizons

MVIC (Multispectral Visible Imaging Camera):

Kamera for synlig lys i fire bølgelengder. Ett filter er 

spesiallaget for å kartlegge metanfrost på overflaten. De andre 

er i blått, rødt og nær-infrarødt. Det er også  3 filtre/CCD-

detektorer som bruker hele det synlige bølgelengdeområdet. 

Bildene har oppløsning opptil 250 meter. Ralph skal også ta 

stereobilder og brukes til å bestemme diameteren til Pluto og 

dens måner med bedre nøyaktighet enn den vi har nå. 

LORRI er et teleskop med diameter 20,8 cm og tar bilder med 

et CCD-kamera, tilpasset bruk i det ekstremt kalde miljøet ute 

ved Pluto. Ved nærpasseringen vil detaljer ned til 50 meter, 

kanskje enda mindre, kunne sjeldnes på overflaten. 

Instrumentet skal brukes til å analysere geologiske detaljer, 

se på kratertettheten på overflaten og lete etter geysirer på 

overflaten og dis i atmosfæren. 



Smålegemene

Dawn skal undersøke Vesta og Ceres, 

henholdsvis 2011-2012 og i 2015. Den ble 

skutt opp 27.september 2007.

Dawn vil være den første sonden som først 

går inn i banen rundt et himmellegeme, så gå 

ut av bane, for så å gå inn i bane rundt et nytt 

legeme. Alle andre tidligere ferder har passert 

objektene og studert dem en-route til de 

neste objektene. 

Dawn (NASA)

Dawn drives av tre Xenon ione-motorer (kun 

en brukes av gangen). Spesifikk impuls er 

3100 s og gir en skyvkraft på 90 mN. Hele 

romsonden og ionemotorene får sin 

elektriske kraft fra et 10 kW solpanel. For å 

komme til Vesta bruker sonden 275 kg Xe, 

mens ytterligere 110 kg Xe brukes for å 

komme til Ceres. Total mengde Xe om bord 

er 425 kg. 



Ione-motorer - virkemåte

Xenongass strømmer inn i ionemotoren hvor raske elektroner ioniserer gassen. 

To gittere i motoren gir et spenningsfelt på 1300 V og akselererer ionene opp til 

meget høye hastigheter. Når disse skytes ut gir dette romsonden et tilsvarende 

skyv motsatt vei (Newtons 3.lov). 

Xenon-ionene har hastighet på 35 km/s, noe som er 10 ganger raskere enn 

eksos fra tradisjonelt rakettbrennstoff. Dette gir 10 ganger mer skyv enn kjemisk 

drivstoff, noe som betyr at kun 1/10 så mye drivstoff trengs for samme romferd. 

Imidlertid bruker motoren svært lite xenon om gangen, slik at akselerasjonen er 

ekstremt liten (1 kg/4 dager).



Rosetta (ESA)

Rosetta skal for første gang innhente en komet og gå inn i bane rundt kometen. 

Dette skal skje langt fra Jorden. Fra sin bane skal sonden følge og undersøke 

kometkjernen på sin vei innover mot solvarmen. Kjernen blir oppvarmet og 

begynner å sprute gass og støv ut i rommet. Rosetta vil for aller første gang vise 

oss hvordan dette foregår.

Rosetta inneholder også en landingsdel. Denne skal lande på selve kometkjernen 

og sende data derifra.

Kometen er 67P/Churyumov-Gerasimenko og møtet skal skje i mai 2014.



Rosetta (ESA)

Rosetta ble skutt opp 2. mars 2004. For at Rosetta i det hele tatt skal kunne nå 

kometen, må den innom Jorda og Mars for så å bli slynget ut mot sitt mål. Etter 

omtrent et tiår i dypt rom, avbrutt av nære passeringer av asteroidene Steins 

(2008) og Lutetia (juli 2010), vil Rosetta nå 67P/C-G. Sonden kommer da til å 

sendes inn i en stabil bane rundt kometen, hvor den nominelt vil befinne seg helt 

fram til kometen er nærmest Sola, høsten 2015. 



Rosetta (ESA)

Skyformasjoner i Mars-atmosfæren observert 

under passasjen 24/2-07.



Rosetta (ESA)

Bilder fra passeringen av asteroiden 2867 Steins 5. september 2008. Avstanden var på 

det nærmeste ca. 800 km. Asteroiden har en diameter på ca. 5 km og kjempe-krateret

måler hele 1.5 km tvers over.



Rosetta (ESA)

En skyvirvel (antisyklon) over sørlige Stllehavet fotografert ved passeringen av 

Jorda 13. november 2009. 



Stardust (NASA)

Sonden Stardust passerte 3. januar 2004 bare 240 

kilometer fra kjernen til komet Wild 2 med 22 000 km/t. 

Under passasjen samlet sonden opp støv fra kometen 

som ble returnert til Jorden i januar 2006.

Ca. 1 mill. støvpartikler ble fanget opp i ekstremt lett, 

gelélignende aerogel. Undersøkelser antyder at kometer er 

mer komplekse enn tidligere antatt - for eksempel antyder 

funnet av høytemperatur-mineraler at i hvert fall noen 

kometer inneholder materiale som ble dannet i de indre deler 

av solsystemet og senere forflyttet seg til de ytre, kjøligere 

delene. Det ble også påvist glysin i prøvene. Glysin er en 

aminosyre brukt av levende organismer for å lage proteiner, 

og oppdagelsen støtter teorien om at noen av ingrediensene 

for liv er dannet i rommet og ble levert til Jorden ved 

meteoritt- og kometinnslag for lenge siden.



Stardust (NASA)

Selve Stardust vil, med prosjektbetegnelsen Stardust-NExT, gjennomføre en 

forbiflyvning av kometen Tempel 1 omkring 14. februar 2011. Tempel 1 ble 4. juli 

2005 truffet av et innslagslegeme fra kometsonden Deep Impact, og besøket vil 

gjøre det mulig å observere hvilke endringer som inntraff på kometen.



Deep Impact

Den 372 kg tunge kobberklumpen traff 

kometen Tempel 1 den 4.juli 2005.

Det viste seg at materialet som ble 

slynget ut bestod av svært finkornet 

pulver. Forskerne hadde ventet mer 

sandig materiale og mer is. Det ble 

funnet både leirpartikler og karbonater, 

noe som vanligvis dannes i vandige 

miljøer. Størrelsen og formen på krateret 

(100 meter bredt og 30 m dypt) viste at 

kometen måtte bestå av nesten 75 % 

tomrom. Totalt gikk 250 000 tonn vann og 

mellom 10 000 og 25 000 tonn støv tapt 

under sammenstøtet. Det ble også funnet 

frossent etan, en forbindelse som 

indikerer at kometen må ha sin 

opprinnelse i området ved Uranus og 

Neptuns baner eller enda lenger ut. 

Hovedsonden, nå med kodenavn EPOXI gjorde en svingom innom Jorda 31. 

desember 2007 og er nå på vei for å studere kometen Hartley 2 i oktober 

2010. 



Fremtidige ferder - Månen

Både Kina og India har under utvikling nye sonder til Månen. 

Russland, Japan, og ESA har også sonder til Mars på tegnebrettet. 



Fremtidige ferder - Mars



Fremtidige ferder - Mars Phobos-Grunt (RFSA)

Phobos-Grunt skytes opp i 2011 og skal lande 

på Phobos. Der skal sonden analysere den 

geologiske sammensetningen og de fysiske 

egenskapene til månen.

Sonden skal også ta en prøve av overflaten og 

sende den tilbake til jorda. Prøvetakingen vil bli 

gjort ved hjelp av en avansert robotarm med 

grabb. Fra 80 til 150 gram materiale vil bli sendt 

tilbake. Prøvene vil sitte i en egen kapsel som 

skytes opp fra landingsfartøyet. Kapselen blir 

frigitt ved hjelp av fjærer, før rakettmotorene 

tennes.

Resten av Phobos-Grunt vil være igjen på 

Mars-månen og fortsette å gjøre analyser i ett 

år. På veien til Phobos vil månesonden også 

studere plasma, stråling og sandpartikler i 

atmosfæren til Mars. 



Fremtidige ferder - Mars Phobos-Grunt (RFSA)

Phobos-Grunt er det første store romsamarbeidet mellom Russland og Kina. 

Sondent kommer til å ha et kinesisk instrument om bord som er satt sammen 

av studenter ved Hong Kongs Polytekniske Universitet.

Dette instrumentet skal knuse og sile prøver fra overflaten for å få partikler 

som er mindre enn 1 millimeter i diameter til analyse. Det klarer innretningen 

selv om det bare er på størrelse med sigarettpakke og veier mindre enn 400 

gram.

Den kinesisk sonden Yinghuo-1 skytes også opp sammen med Phobos-

Grunt. Yinghuo-1 blir ikke med helt til Phobos, men vil gå inn i bane rundt 

Mars. Der skal sonden studere Mars' ionosfære, magnetfelt og interaksjon 

med solvinden. 



Fremtidige ferder - Jupiter Juno (NASA)

Juno skulle egentlig vært skutt opp i juni 2009, men budsjettkutt har gjort at 

den sendes av sted først i august 2011. Den når fram til Jupiter i 2016.

Sonden skal plasseres i polarbane for å studere planetens sammensetning, 

tyngdefelt, magnetiske felt og polare magnetosfære. Sonden vil også forsøke 

å finne svar på hvordan planeten ble dannet, om den har en steinkjerne, 

mengde vann i atmosfæren og kartlegge hvordan massen er fordelt inne i 

planeten. Juno skal også studere de kraftige vindfeltene til planeten.  

Juno skal være i aktivitet i 2 år. 


