Maailmankaikkeus The Universe
= lyhyt johdanto siihen miksi olemme täällä
= a short introduction why we are here








Kosmologiset havainnot; maailmankaikkeuden rakenne ja
koostumus Cosmological observations; structure and composition of the
Universe

Big Bang
keveiden alkuaineiden synty Formation of light elements
galaksien synty Formation of galaxies
tähtien ja raskaiden alkuaineiden synty Formation of stars and heavy
elements

supernovat, tähtienvälinen aine Supernovae and interstellar matter

Olbersin paradoksi

Miksi yöllä on pimeää? Why it is dark at night ?
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WMAP, taustasäteilyn isotropia
Background isotropy

filmi

NASA/WMAP Science team

Mitä kauemmas katsomme,
sitä kauemmas
menneisyyteen näemme
When looking more
further away, we also
look backwards in time

100 Mly

10 Mly

1 Mly

Me, nyt
We, now
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Hubblen ”vakio” Hubble constant
v = Ho • d

maailmankaikkeuden ”ikä” age of the Universe 1/Ho

http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect20/A7.html

Geometria

http://map.gsfc.nasa.gov/ContentMedia/990006b.jpg
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Havaintoja
maailmankaikkeudesta
Observations about the Universe




homogeenisuus ja isotrooppisuus Homogenity and isotropy
3 K taustasäteily ja sen isotropia 3K background radiation and its




maailmankaikkeuden ikä (14.7 Ga) Age of the Universe (14.7 Ga)
vedyn ja heliumin suhde 75 %, 25 % Ratio of hydrogen to helium



isotropy

75%, 25%

kosmologinen ja antrooppinen periaate, ei erityisasemaa Cosmologic
and anthropic principles; no special position

Näkyvä aine, tähdet,
tähtienvälinen aine, ...
Visible matter, stars, interstellar medium, …
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Maailmankaikkeuden
laajeneminen; kiihtyvää
Expansion of the universe; accelerating

X
http://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/darkmatter.html

http://map.gsfc.nasa.gov/m_ig/030626/030626B_b.jpg

5

Aikaskaala

time scale

kvarkki-gluoni –puuro quark-gluon soup
baryonit syntyvät baryons are formed
vety ja helium syntyvät (15’ jälkeen ei neutroneita)
hydrogen and helium (no free neutrons after 15’)
aine ja säteily erkanevat toisistaan (T<3000K)
separation of matter and radiation
tähdet ja galaksit, nukleosynteesi
stars and galaxies, nucleosynthesis

http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Cosmos/Images/CosmicTimeline_gr.jpg

http://qso.lanl.gov/pictures/Pictures.html
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Tähtien synty

Formation of stars

Image and video: ESA and Hubble

Näyttämö Big Bangin jälkeen
Scene after the Big Bang




hadronit syntyvät, symmetriarikko Hadrons, symmetry break




säteilyn ja aineen irtikytkeytyminen Decoupling of radiation and matter





Galaksit ja tähdet muodostuvat Formation of galaxies and stars

vety ja helium muodostuvat oikeassa suhteessa Hydrogen and helium
ratio correct

alun pienet tiheyserot synnyttävät suuren mittakaavan rakenteen
Small density fluctuations in the beginning develops into large scale structures

raskaat alkuaineet syntyvät tähdissä Formation of heavy elements in stars
Aurinkokunnan syntyessä maailmankaikkeus jo likimain sellainen
kuin tällä hetkellä During the formation of the Solar System the universe already
was about the same as today
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Tähtien kehitys

Development of stars



Tähden massa määrää sen kehityksen Mass of a star



raskaat tähdet lyhytikäisempiä Heavy stars have shorter






determine the evolution
lifetime

yli 3 M tähdistä supernova Stars over 3 M will develop
into supernovae

raskaat alkuaineet tähtienväliseen aineeseen
supernovaräjähdyksessä Heavy elements ejected into
interstellar matter in supernova explosions

tähdet syntyvät joukoissa Stars are formed in groups

http://www.astro.uiuc.edu/~bdfields/gce.jpg
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Simulation
Matthew Bate,
University of Exeter
Visualisation
Richard West,
UKAFF.
http://www.astro.ex.ac.uk/
people/mbate/animations.ht
ml

Tähden synty





Jeansin massa

 kT 

M J  C 
 Gm 

Formation of a star
3/ 2

1



missä m on molekyylipaino, T kaasun kineettinen lämpötila, k
Boltzmannin vakio ja  pilven tiheys. G on gravitaatiovakio. C vakio.
Where m is the molecule weight, T kinetic temperatrure of the gas, k
Boltzmann constant,  is the density, G gravitational constant, C constant
jos pilven massa tätä suurempi, se luhistuu



If mass of a cloud greater than this, it will collapse

Esim: pilven tiheys 10 atomia/cm3, T = 100 K, Jeansin massa on n.
5000 , ja pilven säde n. 20 pc



Example: if density of a cloud is 10 atoms/cm3, T = 100 K, Jeans mass is 5000
M, and radius of the cloud 20 pc.
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Tähden synty





Formation of a star

luhistuu aluksi vapaan putoamisen aikaskaalassa



In the beginning collapses in the time scale of free fall

tiheämmät osat luhistuvat nopeammin



t

3
32G

More dense parts collapse faster

pilvi fragmentoituu, myös pyöriminen vaikuttaa



Fragmentation of the cloud, rotation has a big effect

tähtijoukko, kaksois- ja moninkertaisia tähtiä, yksittäisiä tähtiä



Stellar groups, double and
multiple stars, single stars

© Anglo-Australian Observatory

Tähden synty







Formation of a star

potentiaalienergia muuttuu lämmöksi; tiheämmät keskiosat
kuumenevat enemmän



Potential energy is converted to heat; dense central parts are heated more

kaasu ionisoituu; säteily ei pääse pakenemaan vapaasti



Gas becomes ionized; radiation is captured in the gas

ytimen luhistuminen hidastuu, mutta ulkopuolelta putoaa koko
ajan uutta ainetta



Collapse of the central part slows down, but outer part continues collapse

ydinreaktiot käynnistyvät (muutama 106 K)



Nuclear reactions are initiated (some 106 K)

prototähti tasapainotilassa



Protostar in the state of equilibrium

T Tauri –vaihe, alle 107 v, massakato 10-8 M / yr, tähtituulen
nopeus jopa useita satoja km /s



T Tauri phase, less than 107 y, mass loss 10-8 M / yr, speed of the stellar
wind even several hundresd of m / s
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T Tauri –vaihe;
Osa nuorista tähdistä
näkyy Herbig-Haro –
kohteina
bipolaariset suihkut,
virtausnopeus 100 km/s
vuorovaikutus
ympäröivän kaasun
kanssa, ionisaatio,
shokkiaallot
T Tauri phase, some young
stars identified as Herbig
Haro objects
Bi-polar jets, speed 100
km/s
Interaction with
surrounding gas,
inonisation, shock waves

Tähden elämä
Life of a star

Pääsarjan tähdet; vety muuttuu
fuusioreaktioissa heliumiksi
Main sequence stars; hydrogen
to helium in fusion reactions

http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect20/A7.html
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Tähden elämä

Life of a star

www.physics.uwa.edu.au/for/current/ undergraduates/third_year/astrophysics

Auringon kehitys

http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect20/A7.html

development of the Sun

http://www.columbia.edu/~ah297/unesa/sun/sun-chapter5.html
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• Heliumia raskaammat
alkuaineet syntyvät tähtien
ydinreaktioissa
• vain rautaan saakka
• rautaa raskaammat
muodostuvat
supernovaräjähdyksen
aikana
• Elements heavier than
helium are formed in nuclear
reactions inside stars
• But only up to iron
• Elements heavier than iron
are formed during
supernova explosion
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Aurinkokunnan synty

14

OBS relative sizes are not correct!
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Kosmogonisia havaintoja
Cosmogony observations










planeettojen radat lähes samassa tasossa, lähes ympyröitä ja planeetat
kiertävät Aurinkoa samaan suuntaan Planetary orbits almost in the same plane, nearcircular, orbiting the Sun in the same direction

useimmat planeetat pyörivät samaan suuntaan
direction

Most planets are rotating in the same

planeetoilla 99% impulssimomentista mutta 0.15% massasta
of the angular momentum but only 0.15% of mass

Planets have 99%

maankaltaisten ja jättiläisplaneettojen erot, paikka aurinkokunnassa
Differences of terrestrial and giant planets, place in the Solar System

erot planeettojen koostumuksessa etäisyyden funktiona, mutta
isotooppisuhteissa vain vähän vaihtelua Differences in composition as a function of
distance but only a small difference in isotope ratio

radioisotooppien 207Pb/206Pb määrityksestä vanhimpien kondriittien ikä 4.56
Gy, vanhimmat Maan kivet n. 4 Gy From isotopes 207Pb/206Pb the oldest chondrites 4.56
Gy, oldest rocks on the Earth 4 Gy

Kuiperin vyöhykkeen ja Oortin pilven synty
Cloud

Differentioituminen

Formation of the Kuiper Belt and the Oort

differentiation
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Planeettojen synty Formation of the planets
Kertymäkiekko
Accretion disk

Kasvaminen
törmäysten kautta




Collisional growth

Planetesimaalit
planetesimals

Tiivistyminen
condensation

Kasvaminen
vetovoiman johdosta




Gravitational growth



Protoplaneetat
Protoplanets





Planeetat
planets

... 
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http://dosxx.colorado.edu/~bagenal/1010/SESSIONS/11.Formation.html

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA07096 NASA/HST

filmi1

filmi2
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Nykyinen massajakautuma
Contemporary mass distribution

Massa



nykyinen planeettakunnan massa < 0.002 M



planeettojen koostumus (erityisesti maankaltaiset
planeetat) poikkeavat radikaalisti Auringon
koostumuksesta





Current mass of the planetary system < 0.002 M

Composition of planets (esp. terrestrial planets) deviates
radically from the composition of the Sun

alkuperäisen pilven massa oltava huomattavasti
suurempi kuin 0.002 M, maankaltaisten planeettojen
tapauksessa ainakin 99.6 % aineesta jäänyt
ulkopuolelle



Original mass of the cloud must be considerably larger than
0.002 M, in the case of terrestrial planets at least 99.6% of
matter is outside of the planets
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Minimimassa
Merkurius
Venus
Maa ja Kuu
Mars
asteroidit
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto ja plutiinot

Etäisyys
Distance
0.4
0.7
1
1.5
2.8
5.2
9.6
19.2
30.1
39.5

minimum mass

Massa
mass
0.055
0.815
1.012
0.107
0.002
317.89
95.17
14.56
17.24
0.005

Kerroin
multiply
350
270
235
235
200
5
8
15
20
70

kok.massa
Total mass
19.3
220.1
237.8
25.1
0.4
1589.5
761.4
218.4
344.8
0.4

kumul.
cumulative
19
239
477
502
503
2092
2853
3072
3417
3417

kerroin = luku jolla planeetan massa on kerrottava, jotta otetaan huomioon ero
Auringon koostumukseen nähden
Multiply = factor to handle the difference of the chemical composition relative to the Sun

kumul. = kumulatiivinen massa, yksikkönä Maan massa. Auringon massoina
kokonaismassaksi saadaan 0.01 M
Cumulative = cumulative mass, in units of Earth masses. In Solar masses, total 0.01 M

Tiheysjakautuma (r) Density distribution
2 r1

r1

0 r0

r0

M    (r )dA  

  (r )r dr d  2   (r )r dr
Etäisyys
distance

Merkurius
Venus
Maa ja Kuu
Mars
asteroidit
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto ja plutiinot

0.4
0.7
1
1.5
2.8
5.2
9.6
19.2
30.1
39.5

r0
0.22
0.55
0.86
1.26
2.13
4
7.3
14.3
24.5
34.7

r1
0.55
0.86
1.26
2.13
4
7.3
14.3
24.5
34.7
47

Tiheys
Density

640
4300
2500
70
0.25
350
40
5
5
0.001

tiheys on pintatiheys, ts. massa pinta-alayksikköä kohti, tässä g/cm2
Surface density, i.e. mass per unit area, here g/cm2
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Tiheysjakautuma (r) Density distribution


lasketaan minimipintatiheys, joka kertymäkiekolla täytyy olla,
jotta saadaan planeettojen syntyyn tarvittava ainemäärä
Compute mimimum density for the accretion disk to get enough material
for planets
Pintatiheys / surface density [ g/cm2 ]



10000
1000

Mass OK

100
10
1

Missing
mass

0.1

r –2.09

0.01
0.001
0.1

1

10

100

Etäisyys / Distance [AU]

Impulssimomentti angular momentum

http://history.nasa.gov/SP-345/p26a.htm
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Impulssimomentti angular momentum
 Magneettinen vääntömomentti




magnetic torque

pyörivä prototähden magneettikenttä
rotating protostar magnetic field
kiekon kaasu ainakin osittain ionisoitunutta
partly ionized gas
siirtää impulssimomenttia tähdestä kiekon sisäosiin
angular momentum from star to the inner part of the disk

 vetovoiman aiheuttama vääntömomentti




gravitational torque

kiekon epästabiilisuuden synnyttämä tiheysaalto
density wave due to instabilities in the disk
siirtää dynaamisessa aikaskaalassa massaa ja impulssimomenttia
ulospäin
mass and angular momentum transfer in dynamical time scale
kiekon massa oltava pienempi kuin prototähden massa
mass of disk must be smaller than the mass of the protostar

Impulssimomentti angular momentum
 Viskoosi vääntömomentti






viscose torque

hiukkaset liikkuvat likimain Keplerin lakien mukaan, nopeuserot,
elliptiset radat, turbulenssi
Particles are moving approximately according to the Keplerial laws, velocity diffrences,
elliptical orbits, turbulence

törmäykset nopeuttavat ulompana kiertäviä hiukkasia, ajautuvat
ulospäin, hidastavat sisempänä olevia jotka kiertyvät sisemmäs
Collisions accelerate particles at further out, drifting outwards, slowing down inner ones,
which dirfting further in

suurin osa hiukkasista liikkuu sisäänpäin, impulssimomentti ulospäin,
kiekko levenee
Most particles moving inward, angular momentum outwards, disc is widening

T Tauri –vaihe, voimakas tähtituuli, massakato jopa 10-8 M / yr,
vuorovaikutus kiekon kanssa, impulssimomenttia siirtyy ulospäin,
kaasu siirtyy ulospäin



T Tauri phase, strong stellar wind, mass loss even 10-8 M / yr, interaction
with disc, angular momentum moves outwards, gas drifts outwards
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Kemiallinen jakautuma
Chemical distribution






interstellaarisen pilven koostumus likimain sama kuin Auringon
nykyinen koostumus



Composition of the interstellar cloud approximately current Solar composition

kiekossa voimakas lämpötilagradientti, kuuminta lähellä
prototähteä



A strong temperature gradient in the disk; hottest near the protostar

kemialliset reaktiot ja eri yhdisteiden tiivistyminen riippuu
lämpötilasta



Chemical reactions and condensation of compounds depend on temperature

lähellä prototähteä termodynaaminen tasapaino, kemialliset
reaktiot nopeita jäähtymiseen verrattuina



Thermodynamic equilibrium near the protostar, chemical reactions fast
compared to the cooling

Lämpötila, tiivistyminen
temperature, condensation
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Lämpötila, tiivistyminen
temperature, condensation

http://wapi.isu.edu/Geo_Pgt/Mod02_SolarSys/images/SolNebT-grad.GIF

http://dosxx.colorado.edu/~bagenal/1010/SESSIONS/11.Formation.html

Kondensoituminen, ensimmäiset
partikkelit ja niiden kasvu
Condensation, first particles and their growth



aluksi yksittäiset kondensoituneet hiukkaset törmäsivät ja
takertuivat toisiinsa heikkojen molekyylien välisten van der
Waalsin voimien vaikutuksesta






First condenced particles collided with each other and stcked together
due to weak van der Waals force

koko kasvoi muutamasta mikronista millimetreihin



Size increased from microns to millimeters

aikaskaala alle 10000 v



Time scale less than 10000 y
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Kondensoituminen, ensimmäiset
partikkelit ja niiden kasvu
Condensation, first particles and their growth

Hiukkasen massan kasvunopeus: growth speed of particles

DM / DT = m0 + N m0 = m0 (1 + R2 Vrel ng)
m0 = hiukkasen massa / mass, N lukumäärä / number, Vrel =

suhteellinen nopeus / relative velocity, ng kaasun nopeus / gas speed
kasvunopeus verrannollinen hiukkasen säteen neliöön
Growth speed proportional to the square of the radius

Hiukkasten säde
radius = R

Poikkipinta-ala:  R2
Area

Ajassa T kuljettu matka on Vrel T in time T the travel distance is Vrel T

Kasvu vetovoiman avulla
growth due to gravity

Vi

Vf

Kaasua tai pölyä
Gas or dust

S
R
Suurempi kappale large particle


2GMR 

S 2   R 2 
2
V
i



huom: M ~ R3, joten S2 ~ R4
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Kasvu vetovoiman avulla
growth due to gravity



Hiukkasen massan kasvunopeus:



Growth speed of particle mass

DM / DT = m0 (1 +  S 2 Vrel ng)




Hiukkasten koon kasvaessa kasvuvauhti lisääntyy dramaattisesti,
likimain verrannollisena R 4



Growth speed is increasing dramatically with particle size, approx. R

Kerää kaasua ja pölyä sekä muita pienempiä kappaleita
vetovoiman vuoksi; liikkuu nopeammin kuin kaasu keskimäärin,
joten ”lakaisee” kulkureittiään





4

Collects gas and dust and smaller particles due to gravity; moves faster than
gas so it swipes its orbit

lopputuloksena planetesimaaleja, läpimitat metreistä muutamiin
kilometreihin



As a result planetesimals, diameters of which from metres to kilometres

Kasvu vetovoiman avulla
growth due to gravity



Kaasun tuntema ”efektiivinen vetovoima” geff



Effective gravity

g eff  
ng 



GM  1 dP

r2
 dr



GM 
(1   )
r3

Kaasun nopeus ng on n. 0.5% ( ~ 0.005) pienempi kuin ko.
etäisyyden ratanopeus; riippuu kaasun paineesta P ja
tiheydestä .



Speed of the gas ng approximately 0.5% ( ~ 0.005) smaller than oribtal
velocity at the same distance; depends on gas pressure P and density .
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Kasvu vetovoiman avulla
growth due to gravity

http://hoku.as.utexas.edu/~gebhardt/a301f08/lect5.html

Planetesimaalit


Koska suuremmat kappaleet liikkuvat kaasua nopeammin, ne
liikkuvat koko ajan ”vastatuuleen”






planetesimals

Because larger particles are moving faster than the gas, they are moving
”against the wind”

Drifti voimakkainta n. metrin kokoluokkaa oleville kappaleille, n.
kilometrin kokoisille ei paljon



Drift most efefctive for meter-sized particles, not so much for km-sized

pienten planetesimaalien täytyy kasvaa suuremmiksi
muutamassa sadassa tai tuhannessa vuodessa (ellei ole jotain
mekanismia joka hidastaa sisäänpäin ajautumista)



Small planetesimals must grow larger in some hundreds or thousand years
(unless there is some mechanism which prevent the inward drift)

27

Planetesimaalit


selityksiä: kiekko arveltua ohuempi – epästabiilisuudet,
turbulenssi, planetesimaalien kasvu nopeaa






planetesimals

Explanations: disk thinner than expected – instabilities, turbulence, growth of
planetesimals fast

takertuminen saattaa olla aiempaa luultua tehokkaampaa, jopa 1
km läpimittaan saakka



Sticking more effective than expected, even up to 1 km sized particles

kilometriä suuremmille kappaleille vetovoimat tärkeitä,
planetesimaalien törmäykset, planeetta-alkiot



Collisions important for particles larger than 1 km, planetesimal collisions,
planetary embryos

Protoplaneetat


planetesimaalien keskinäiset
vetovoimahäiriöt muuttavat ratoja,





paljon törmäyksiä, mutta kasvu ei enää
~ R4





Plenty of collisions but growth is not anymore
~ R4

pienet nopeuserot, kappaleet kasvavat,
suuret nopeuserot, pilkkoutumista





Planetesimal mutual gravity perturbatuions
change orbits

Small velocity diffferences, bodies are
growing, large velocity differences, cracking

pakonopeus esim. 10 km läpimittaisella
kappaleella on n. 6 m/s



Escape velocity for a 10 km-sized body about
6 m/s

ve 

2G (m1  m2 )
R1  R2
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Protoplaneetat



mitä suuremmaksi protoplaneetta kasvaa, sitä enemmän se kerää
muita pienempiä kappaleita






Bigger protoplanet collects more smaller bodies

eri aikaskaalat eri etäisyyksillä Auringosta; ulkoplaneetat jatkoivat
kasvuaan kauemmin, enemmän kaasua, vaikuttaa koostumukseen
Different time scales at different distances from the Sun; outer planets
continued longer to collect gas; visible in chemical composition

lopulta Marsin kokoisten kappaleiden törmäyksiä suurempiin;
tällaisesta mm.
 syntyy Kuu
 Venuksen hidas retrogradinen pyöriminen
 Uranuksen asento
 Mars sized bodies collide with bigger ones to create





The Moon
Slow retrograde rotation of Venus
Strange orientation of Uranus

Kuun synty

formation of the Moon

Huom. Kuun ”outo” koostumus: strange chemical composition of the Moon
• vähän rautaa, basalttinen pinta, tiheys paljon pienempi kuin maankaltaisilla
planeetoilla ; a small abundance of Iron, basaltic surface, density smaller
than that of terrestrial planets
Density
Merkurius

5420

Venus

5250

Maa

5510

Kuu

3340

Mars

3960

http://www.swri.org/press/impact.htm
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Aikaskaalat

time scales
kertymäaika (v)
Accretion time (y)

Maankaltaiset planeetat / terrestrial

10 6 – 10 7

Jupiter

10 3 - 10 6

Uranus ja Neptunus

10 7 - 10 8

Ongelma aikaskaaloissa, koska T Tauri vaihe päättyy jo 107 vuoden
jälkeen; planeettojen muodostuminen ei jatku tätä kauemmin
Problem in time scales because T Tauri phase ends after 107 years;
planetary formation takes longer…

Kertymäkiekon tiheys
Density of accretion disc

Aikaskaalat

time scales

Kaasu gas

kivet

Kivet ja jää
Stones and ice

3AU
(T < 270 K)

Etäisyys
distance

3 AU kauempana jäät muodostavat merkittävän osan kiekon aineesta.
Jupiterin etäisyydellä jo huomattava vaikutus
At a distance of 3 AU ices are an important part of the disk mass
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Resonanssit


Suuret protoplaneetat aiheuttavat vetovoimallaan häiriöitä
toisten kappaleiden ratoihin; vrt. esim. Kirkwoodin aukot
asteroidivyöhykkeellä tai aukot Saturnuksen renkaissa






Large protoplanets are raising gravitational perturbations in the orbits
of other bodies (see e.g. Kirkwood gaps in asteroid belt or gaps in
Saturn rings)

planeettoja voi muodostua vain tietyille alueille



Plantes can be formed only at certain distances

huomattava osa kappaleista sinkoutuu ulos aurinkokunnan
sisäosista



A considerable part of bodies are thrown out from the inner part of the
Solar system

Kirkwoodin aukot,
Saturnuksen renkaat
Kirkwood gaps, Saturn rings
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Asteroidit





suurin Ceres, n. 1000 km



Ceres is largest

tällä hetkellä tunnetaan usean
kymmenen tuhannen radat



Tens of thousand known today

asteroidivyöhyke; puoli miljoonaa yli
kilometrin läpimittaista



Asteroid belt; half a million bodies larger than km

pilkkoutuneita planetesimaaleja, tai
protoplaneettoja; osa differentioituneita



Fragmented planetesimals or protoplanes, partly
differentiated

Oortin pilven synty
formation of the Oort cloud




jäisiä löyhiä planetesimaaleja



Jupiterin ja Saturnuksen aiheuttamat ratahäiriöt sinkoavat
planetesimaaleja aurinkokunnan ulko-osiin







Icy, loose planetesimals

Perturbations due to Jupiter and Saturn throw planetesimals to the outer
edges of the Solar System

satoja miljardeja komeettoja



Hundreds of billions of comets

50000 AU-100000 AU
kokonaismassa jopa 40 M



Total mass even 40 M
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Kuiperin vyöhykkeen kappaleet syntyneet samalla alueella, Oortin
pilven kappaleet peräisin aurinkokunnan sisäosista
Kuiper belt bodies formed in the same area, Oort cloud bodies originate from
the inner part of the Solar system

Simulation showing Outer Planets and Kuiper Belt:
a)Before Jupiter/Saturn 2:1 resonance
b)Scattering of Kuiper Belt objects into the solar system after the
orbital shift of Neptune
c)After ejection of Kuiper Belt bodies by Jupiter.
Planets shown: Jupiter (green circle), Saturn (orange circle), Uranus
(light blue circle) and Neptune (dark blue circle).
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Differentioituminen differentiation








meteoriittipommitus,
radioaktiivinen hajoaminen,
potentiaalienergian
vapautuminen
Lämpötila kohoaa
Meteorite bombardment,
radioactive decay, release
of potential energy
Temperature rises

Meteoriittipommituksen voimakkuus Kuussa;
Meteorite bombardment on the Moon
LHB=Late Heavy Bombardment

http://www.roe.ac.uk/~jkd/kbo_proc/koeberl.pdf
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Planeettojen rakenne
structure of planets

http://www.windows.ucar.edu

Planeettojen rakenne
structure of planets

http://gould.as.arizona.edu/~mmeyer/nats102/lectures/lecture12.html
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Muut aurinkokunnat
other planetary systems

http://www.aoc.nrao.edu/epo/powerpoint/astro.disk.talk.pdf
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