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            Luennot maanantaisin klo 12-14 Physicum E206 ellei toisin mainita
17.1.11    Kurssin esittely, käytännön asiat +Johdantoluento, Lauri, Karri ja Markku 2h  
24.1.11    Maailmankaikkeuden ja aurinkokunnan synty ja rakenne, Markku 2h  
31.1.11    Taivaanmekaniikan perusteet, satelliittien/planeettojen radat ja liikkeet, Markku 2h
07.2.11    Lähiavaruuden asteroidit ja komeetat sekä törmäykset, Karri 2h 
04.2.11    Neptunuksen takaiset kohteet, Karri 2h  
21.2.11    Painovoima, vetovoima, vaikutukset ja mittaaminen, Markku 2h
28.2.11    Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain, Karri 2h 
07.3.11    Väliviikko: ei luentoa 
14.3.11    Harjoitusten I osan palautus (4 pakollista + 4 vapaaehtoista tehtävää), Olli 
14.3.11    Saturnus-järjestelmä ja Cassini-Huygens-luotain, Karri 2h 
14.3.11   Harjoitusten osan I tehtävien läpikäynti, Olli  
21.3.11    Uranus ja Neptunus-järjestelmät, Karri 2h 
28.3.11    Törmäyskraattereista, Lauri 2h
04.4.11    Meteoriittien ja asteroidien fysikaaliset ominaisuudet, Lauri 2h               
11.4.11    Maankaltaiset planeetat I, Lauri 2h      
18.4.11    Maankaltaiset planeetat II, Lauri 2h      
25.4.11    Pääsiäismaanantai: ei luentoa
02.5.11    Harjoitusten II osan palautus (4 pakollista + 4 vapaaehtoista tehtävää), Olli
02.5.11   Harjoitusten osien I/2 tehtävien läpikäynti, Olli 1h  (Huom: laskarit ovat 20% ja ekskursio 5% arvosanasta!)
02.5.11    Ekskursio geofysiikan laboratorioon (meteoriitteja, kuunäytteitä jne), Lauri 1h

09.5.11   Tentti (Sali, aikataulu vielä auki) ...75% arvosanasta

PLANETAARINEN GEOFYSIIKKA
Aikataulu, Kl 2011- Periodit III&IV; 
Luennoitsijat L.J. Pesonen, M. Poutanen ja K. Muinonen; kurssiassistenttina Olli Wilkman

tänään!
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Maankaltaiset planeetat I

Lauri J. Pesonen

• Maankaltaiset planeetat vs. Kaasuplaneetat?

• Miksi  maankaltaisia planeettoja tutkitaan? 

• Geofysiikan rooli tutkimuksissa

• Merkurius 

• Venus 

• Maa-Kuu
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Aurinkokuntamme planeetat
Tänä päivänä aurinkokuntamme kohteet ovat ”lähellä”. Kappaleiden 
tutkiminen on muuttunut tähtitieteellisestä havainnoinnista 
geofysikaaliseksi tutkimukseksi.

 • maankaltaiset eli terrestriset planeetat:  Merkurius, Venus, 
Maa+Kuu, Mars, asteroidit eli pikkuplaneetat

• Jättiläisplaneetat eli kaasuplaneetat: Jupiter, Saturnus, 
Uranus, Neptunus

• kääpiöplaneetat Pluto+Charon, jne...+ Kuiper kappaleet

sisäplaneetat



Planetaarinen Geofysiikka kl 2011   L. J. Pesonen:  Maankaltaiset planeetat

Kurssi: Planetaarinen geofysiikka

OPPIKIRJOJA AIHEESTA: MAANKALTAISET PLANEETAT

1. De Pater, I and Jack, K. Lissauer, 2001. Planetary Sciences, 
    Cambridge Univ. Ppress. 528 p.
2. McBride, N. and I. Gilmour,  2003. An Introduction to the 
    Solar System. Cambridge Univ. Press, 412 p.
3. John S. Lewis, 2003. Physics and Chemistry of the Solar System. 
    Elsevier Academic Press, 2nd ed., 655 s.
4. F.D. Stacey, 1992. Physics of the Earth. Brookfield Press, 512 s. 
    Meteoriitit, asteroidit

Planetaariset näytteet
1. Papike.j.J. (ed.), 1998. Planetary Materials. Rev. in Mineralogy, v. 36, GSA, ...

Kirjallisuutta 
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Maankaltaisten planeettojen tutkimuk-
sissa huomioitava:

• etäisyys Auringosta (pintalämpötila jne)

• muut lämmönlähteet (radioaktiivinen lämmöntuotto, 
vuoksikitka, jne)

....

• ilmakehä ja albedo: kasvihuoneilmiö
......., Venus, Maa

• pyöriminen: litistyneisyys, joka on   
   f(pyörimisnopeus, sisäinen 
rakenne)

 • sisäisen rakenne: kuori/litosfääri, astenosfääri ja 
ydin

• tektoninen toiminta (vaihtelee rajusti)

lyhytikäiset isotoopit, 40K,238U
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Tärkeimmät kiinteiden planeettojen pintaa muokkaavat tekijät: 

• mannerliikkeet ja litosfääri-

laattojen olemassolo: mantereiset 
vs. merelliset laatat

• vulkaaninen toiminta

 

• meteoriittipommitus, erityisesti 
ilmakehättömissä kappaleissa 
kuten Merkurius ja Kuu 

• ilmasto

DRIFT MAP OF FENNOSCANDIA

Rodinia 1.1 - 0.7 Ga
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Aurinkokuntamme kappaleiden ”kehät
• plasmasfääri

• ionosfääri

•  magnetosfääri

•  atmosfääri: troposfääri
      stratosfääri
      mesosfääri
      termosfääri

 • hydrosfääri

  • litosfääri

  • astenosfääri

  • mesosfääri
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  Näiden tutkimiseen käytetään samoja  
    geofysikaalisia  tutkimusmenetelmiä, kuin Maan  
    tutkimuksissa. 

  PLANETAARISTA GEOFYSIIKKAA: tutkitaan planeettojen 
    rakenteita, koostumuksia, syntyä ja kehitystä geofysiikan
    näkökulmasta alkaen aurinkokuntamme synnystä aina tämän 
    päivän luotainten antamiin tuloksiin asti. 

  Tutkimuksen kohteita ovat myös meteoriittien ja 

    asteroidien ja geofysikaaliset piirteet ja näiden jättämät 
    törmäysjäljet maankaltaisten kappaleiden pinnoilla.     

Merkurius

Kuun painovoima-anomalioita

Planetaarinen geofysiikka: Luento 5 Terrestriset planeetat

Terrestristen l. maankaltaisten planeettojen ja niiden kuiden tutkiminen 
kuuluu osana

”mascons” eli Kuun 
massakeskittymiä...kartoit
ettiin painovoiman avulla
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Satelliittigeofysiikka

Lentogeofysiikka

Pintageofysiikka

Terrestristen planeettojen “kartoitusta”

Luotaingeofysiikka
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 Planetaarisen geofysiikan uusia tuulia

• Antarktiksen ja Saharan meteoriitit
  sekä Marsin ja Kuun meteoriitit

• Törmäyskraattereiden rooli kasvaa

• Uusia mysterioita planetaarisissa
   magneettikentissä

D
ip

ol
im

om
en

tti
Kiertoimpulssimonentti 

• Ganymedes
• Mars        
• Kuu

Mitä 
tapahtui
mk:lle?

Ganymedes

Suuret törmäykset             Vredefort-kraatteri

Antarktika Autiomaa
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Maankaltaisten planeettojen geofysiikka (tutkimus) 
etenee huimaa vauhtia.
-muutama uusi asia/käsite:

• Planeetan määritys meni uusiksi v. 2007: Pluto 
”tipahti” pois ja tilalle tuli ns. kääpiöplaneetat
• Kuiperin vyöhykkeen ja Oortin pilven 
kappaleista saatu paljon uutta tietoa: 
pölymäisiä?, jäisiä?, kivisiä?

• Myös Marsin kuiden ”alkuperä” (vars. Phobos)
 kyseenalaistettu

• Eksoplaneettojen löytyminen n. 15 v. sitten nyt 
löydetty yli 320 ”eksoa” ja muutama 
”maankaltainen eli kivinen” ”ekso”. Ovatko ne 
elämälle suotuisia planeettoja on tosin vielä 
selvittämättä (etäisyys emoauringosta, lämpötila, 
koko, ilmakehä jne??)
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”Taiteilijan” näkemys 
maankaltaisesta 
eksoplaneetasta (jolla siis 
valtameriä?, mantereita?, 
suuria törmäyskraattereita 
ja ilmakehä (joka ei näy), 
jota suuri asteroidi juuri 
lähestyy. Huomaa, että 
lähes samaan paikkaan on 
juuri törmännyt toinen, 
pienempi asteroidi/
komeetta.
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”Valtameriplaneettaa” ei 
ole vielä löydetty mutta 
sen mahdollisuus on 
olemassa
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Maankaltaisten planeettojen geofysiikka (tutkimus) 
etenee huimaa vauhtia (jatk.)
- muutama uusi asia/käsite

• Nyt etsitään ”maankaltaisia” 
eksoplaneettoja joita löydetty muutama

•  Asteroidien  tutkimus on  tuonut esiin 
käsitteet ”kaksois ja kolmoisasteroidit” ja. 
Ovatko löydetyt kaksoiskraatterit syntyneet 
kaksoisasteroidin törmäyksessä vai yhden 
asteroidin hajotessa kahdeksi kappaleeksi?

 • Meteoriittien merkitys kasvanut: erityisesti 
”tuotiinko” elämä Maapallolle asteroidien /
komeettojen/meteoriittien avulla jo n. 4 Ga sitten 
(eli., ns. panspermia-teoria)
 

• Meteoriittitörmäysten merkitys kasvanut: 
esimerkkinä Vredefort-törmäys 2. 05 Ga 
sitten

KuumeteoriirriAntarktismeteoriitti

Suvas-
veden 
kaksois-
kraatteri
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Erityisesti meteoriittitörmäysten rooli Maapallon biologiselle 
elämälle on kasvanut. Ovatko eräät joukkotuhot /
sukupuuttoon kuolemiset) meteoriittitörmäysten 
aikaansaannoksia?....astrobiologia. Entä muiden terrestristen 
planeettojen/kuden kohdalla

Asteroidin törmäystä pidetään ”pinnallisena” tapahtumana 
mutta viimeaikaiset tutkimukset osoittavat vaikutusten 
ulottuvan jopa vaippaan asti.  Monet ”kiviset” kuut ovat lähes 
hajonneet asteroidien törmäyksissä ja oma kuumme lienee 
syntynyt Marsin kokoisen kappaleen törmätessä Maahan. 
Näistä enemmän luennolla ”törmäyskraatterit”

Jo
uk

ko
tu

ho
fr

ek
ve

ns
si

Aika milj.v.
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Impakteja pidetään ”pinnallisina” tapahtumina mutta niiden 
vaikutus sattaa ulottua aina vaippaan asti ja näin vaikuttaa 
litosfäärin rakenteeseen ja koostumukseen

impaktipilvi 
leviää aina 
stratosfäärin 
saakka ja 
leviää ympäri 
maapalloa

kuori

lit
os

fä
är

i

vaippa
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 7 Terrestriset planeetat

•  Maankaltaisiin l. terrestrisiin 
   planeettoihin luetaan, Auringosta 
   päin lukien
        Merkurius
        Venus
        Maa + Kuu
        Mars + Phobos & Deimos  
   ja asteroidivyöhyke (joka saattaa olla 
  ”kokoelma” 5. planeetasta?)

• Kivisiä kuita (mm.  Io, Europa) 
  esiintyy kaasuplaneetoilla
  
• Kivisiä eksoplaneettoja on jo löydetty
yli  25 ja lisää löydetään vuosittain

Jupiterin kuu Io

tiheys 3550 kgm-3
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Terrestristen planeettojen 
tutkimusmenetelmistä:
 optiset havaintokeinot
 radioastronomia
 säteilyihin perustuvat keinot 
 näytteenotto 

Geofysiikan tarjoamat keinot  
 painovoimakartoitus (+ ratojen vaihteluiden 

rekisteröinnit)   
 magneettiset menetelmät  
 seismiset mittaukset
 sähköiset luotaukset
 sähkömagneettiset luotaukset
 termiset menetelmät 
 radioaktiiviset menetelmät
 petrofysiikan menetelmät (meteoriitit, pöly,
     ”sample return” – ohjelmat (Apollo jne)

Planetaarisen geofysiikan perusteet...Terrestriset planeetat

Kuun magneettisia 
anomalioita

Kuumeteoriitti
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Kurssi Planetaarinen Geofysiikka – Yleistä
Kuinka saamme tietoa Maasta ja maankaltaisista planeetoista? 

Geodeettiset mittaukset: kappaleiden 
• muoto
• koko 
• painovoima
• nykyliikunnot eli tektoniikka

Geofysikaaliset mittaukset
• rakenne
• koostumus, tiheys, huokoisuus, magnetismi
• kehitys
• muinaiset liikunnat eli paleotektoniikka

Tähtitieteelliset l. planetaariset  mittaukset 
• mitä kappaleita ja missä?
• etäisyyksiä kappaleisiin ja niiden rataliikkeet 
• koostumusarvioita sekä tiheys/huokoisuus
• muut liikkeet: oman akselin ympäri pyöriminen, huojahtelut
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ESIM: SEISMISTEN MENETELMIEN 
KÄYTTÖ KUUN ”SIPULI”RAKENTEEN 
TUTKIMUKSISSA
  Tietoa kappaleen sisuksen rakenteesta ja
    koostumuksesta

- asennetaan kappaleen pinnalle 
seismometrit, jotka rekisteröivät seismisiä 
tapahtumia Kuun pinnalla (Moonquakes, 
Mars-quakes, ”galactic” quakes jne)

Terrestristen planeettojen rakenteiden
 tutkimuksissa ”klassisten” geofysikaalisten 
menetelmien käyttö on avainasemassa 
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• Luotainten antama tietoaineisto

• Laskeutujien ja ”mönkijöiden”  keräämä tieto: anturit, 
 mittalaitteet, robottikädet jne

• Avaruusnäytteet

 - astronauttien keräämät näytteet ja mittaukset
 - interplanetaarinen pöly (IDP`s)

 - CAI-hiukkaset (Aurinkokunnan syntyä edeltäviä 
  näytteitä)
 - meteoriitit: tavalliset meteoriitit, Kuumeteoriitit, 
 Mars-meteoriitit (SNC`s), eksoottiset kappaleet 

 - mikrometeoriitit
• Törmäyskraatterinäytteet ja niihin sitoutuneet   
ekstraterrestriset ainekset kuten meteoriittinen  pöly, 
Iridium-metalli, palasia asteroideista, palasia 
 kääpiöplaneetoista, kometaarinen pöly? jne 

Terrestristen planeettojen tutkimusmateriaaleista

Mars Observer-
luotaimen kuva 
Marsin kivistä ´90-
luvulta

Meteoriititien 
sisuksesta 
löydettiin mm. Fe-
Ni-materiaalia

Liitu-
Tertiäärirajakerros 
Espanjassa: suuria 
Iridiumpitoisuuksia

Lappajärven 
törmäyssula 
osoittaa sen 
syntyneen 
kondriittisen 
meteoriitin 
törmäyksestä

Mahdollisia 
palasia 
kääpiöplaneetasta
on löydetty Etelä-
Mantereelta?
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• Kivet ja mineraalit

• Vaipan näytteet +timantit

• Ekstraterrestriset näyteet
• Arkeologiset näytteet

• Lustosedimentti-näytteet

• Kairareikänäytteet 

TUTKIMUSMATERIAALIT: erityisesti Maa
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Tietoa saadaan Maan syvyyksistä kimberliittien avulla, jotka
tuovat ”tullessaan” paitsi timantteja niin näytteitä vaipasta

Kimberliittipiippu
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    Ajoituksilla on suuri merkitys
  Myös geologinen aika pitää huomioida sillä useat 
    kappaleet näkevät tai ovat nähneet 
    aurinkokunnan synnyn (4. 56 Ga) aikaisia ja heti sen 
    jälkeen (4.55-4.1 Ga) tapahtuneita prosesseja 
    (akretio, törmäykset, magmamerivaihe, varhainen 
    differentaatio, toistuvat törmäykset jne) 

  Esimerkiksi Maan kivissä (iät  < 4.1 Ga) näitä ei enää 
    nähdä muun aktiivisen toiminnan (törmäykset, 
  vulkanismi, eroosio, laattatektoniikka) vuoksi. 

Terrestristen planeettojen geofysiikan tutkimuksissa:

Maan, kuukivien ja 
meteoriittien

 ajoitus tehdään isotooppi-
ajoitusten avulla

Merkuriuksen pinnan
 ajoitus tapahtuu 

krratteritiheyden 
laskennan avulla

Basaltti

Törmäyskraattereita
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ai

k
a

13 Ga.. oma galaksimme syntyy

13.7 Ga ”Big Bang”

13 Ga. galaksit alkavat  syntyä

11 Ga.., oma aurinkokuntamme 
alkaa syntyä

4. 565 Ga.., oma  
Aurinkokuntamme on  syntynyt

5 Ga  Aurinkokunta alkaa hahmottua 
keskustähden synnyn myötä
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Kurssi Planetaarinen geofysiikka–Aurinkokunnan synty

Galaksi
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pyörivä
pölypilvi

Pilvi tiivistyy
pyöriväksikiekoksi.
Syntyy keskustähti

Lämpötila kohoaa
>106 K
• ydinreaktio
  käynnistyy

  raskas materia 
  siirtyy keskus-
  tähden ulkopuo-
  lelle

  H     He

Raskaat
alkuaineet

Planeetat syntyvät
Auringon tiivistymisen
yhteydessä

Aurinko
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Kurssi 535021Planetaarinen geofysiikka– Aurinkokunta

Tiivistyminen

Etäisyys Auringosta
A

ik
a

Kiviplaneetat
Kaasuplaneetat

Jäiset kappaleet

Aluksi: Planetesimaalit

planeetat
Törmäykset

Kuumen-
tuminen

• törmäys E
• gravitaatio
• radioakt.
  lämmön
  tuotto

Planeetta suli ja differentioitui
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Kurssi Planetaarinen geofysiikka: terrestriset planeetat 

Jäähtyminen, jähmettyminen

magma-
meri

Kuori sulanut
Useita kertoja

- sulakuori
- magma-
  merivaihe
  jne.

Vähitellen törmäykset laantuvat

Syntyy aurinkokunta
Aurinko

• Kiviplaneetat ja niiden kuut
• Asteroidit
• Kaasuplaneetat
• muita pikkuplaneettoja
  + komeetat

Törmäysten rooli ensimmäisen 
miljardin vuoden aikana erittäin suuri!
Törmäykset ovat pyyhkineet pois maan
 alkuajan muun geologisen rekordin.
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Meteorite accretion

Terrestrial accretion

Formation 
of the Moon

Core segregation

&Atmosphere 
outgassing

4.554.45 4.50 U-Pb 
systematics

Brecciation

Metamorphism&Brecciation

Allende 
CAI-
formation

Ordinary 
chondrite 
formation

Basaltic 
Achondrite 
formation

8 m.y.
120 m.y.

Solar System ”begins”

Ar-Ar systematics

TIME EVOLUTION OF EARLY EARTH

4.565

The  dust 
particles 
around 
the 
already 
formed 
Sun 
develope 
into 
asteroids
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Terrestristen planeettojen synnyn ja sen jälkeisen ajan prosesseja
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Oman  Aurinkokuntamme menneisyys 

Aika Tapahtuma ja mitä syntyy
• 4. 565 Ma Kiekoksi painuneessa pölypilvessä, joka sisältää kivenmurikoita, jäätä ja 
kaasua, raskaimmat ainekset kokoontuvat kivisiksi planetesimaaleiksi lähelle 
keskustähteä ja kevyemmät, kaasumaiset ja jäiset kappaleet kokoontuvat 
kaasuplaneetoiksi. Aurinkotuuli auttaa sinkoamaan kevyemmät  kaasumaiset 
planetesimaalit kauemmaksi keskustähdestä
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Oman  Aurinkokuntamme menneisyys 

Aika Tapahtuma ja mitä syntyy
• 4. 565 Ma Kiekoksi painuneessa pölypilvessä, joka sisältää kivenmurikoita, jäätä ja 
kaasua, raskaimmat ainekset kokoontuvat kivisiksi planetesimaaleiksi lähelle 
keskustähteä ja kevyemmät, kaasumaiset ja jäiset kappaleet kokoontuvat 
kaasuplaneetoiksi. Aurinkotuuli auttaa sinkoamaan kevyemmät  kaasumaiset 
planetesimaalit kauemmaksi keskustähdestä

•  n. 8 Ma:n vuoden kuluessa ovat syntyneet mm. asteroidit (ja komeetat?) 
todennäköisesti materiaalista, joka koskaan ei kerääntynyt planetesimaaleihin. 
Meteoriitit lienevät enimmikseen asteroidien emokappaleiden törmäystuotteita. 
Kaasuplaneettojen kuiksi saattoi kuitenkin syntyä myös tiiviimpiä, tai ”aktiivisia”, 
kappaleita kuten Io, Enceladys, Ganymede, Titan ja Europa 
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Oman  Aurinkokuntamme menneisyys 

Aika Tapahtuma ja mitä syntyy
• 4. 565 Ma Kiekoksi painuneessa pölypilvessä, joka sisältää kivenmurikoita, jäätä ja 
kaasua, raskaimmat ainekset kokoontuvat kivisiksi planetesimaaleiksi lähelle 
keskustähteä ja kevyemmät, kaasumaiset ja jäiset kappaleet kokoontuvat 
kaasuplaneetoiksi. Aurinkotuuli auttaa sinkoamaan kevyemmät  kaasumaiset 
planetesimaalit kauemmaksi keskustähdestä

•  n. 8 Ma:n vuoden kuluessa ovat syntyneet mm. asteroidit (ja komeetat?) 
todennäköisesti materiaalista, joka koskaan ei kerääntynyt planetesimaaleihin. 
Meteoriitit lienevät enimmikseen asteroidien emokappaleiden törmäystuotteita. 
Kaasuplaneettojen kuiksi saattoi kuitenkin syntyä myös tiiviimpiä, tai ”aktiivisia”, 
kappaleita kuten Io, Enceladys, Ganymede, Titan ja Europa 

•  n. 120 Ma kuluessa terrestriset eli maankaltaiset planeetat ovat syntyneet ja 
muotoutuneet tuleviksi kiviplaneetoiksi. Maan oma Kuu syntyi ”muutama miljoona 
vuotta” Maan (4.565 Ga) synnyn jälkeen Mars-kokoisen asteroidien törmätessä 
Maahan.
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Oman  Aurinkokuntamme menneisyys 

Aika Tapahtuma ja mitä syntyy
• 4. 565 Ma Kiekoksi painuneessa pölypilvessä, joka sisältää kivenmurikoita, jäätä ja 
kaasua, raskaimmat ainekset kokoontuvat kivisiksi planetesimaaleiksi lähelle 
keskustähteä ja kevyemmät, kaasumaiset ja jäiset kappaleet kokoontuvat 
kaasuplaneetoiksi. Aurinkotuuli auttaa sinkoamaan kevyemmät  kaasumaiset 
planetesimaalit kauemmaksi keskustähdestä

•  n. 8 Ma:n vuoden kuluessa ovat syntyneet mm. asteroidit (ja komeetat?) 
todennäköisesti materiaalista, joka koskaan ei kerääntynyt planetesimaaleihin. 
Meteoriitit lienevät enimmikseen asteroidien emokappaleiden törmäystuotteita. 
Kaasuplaneettojen kuiksi saattoi kuitenkin syntyä myös tiiviimpiä, tai ”aktiivisia”, 
kappaleita kuten Io, Enceladys, Ganymede, Titan ja Europa 

•  n. 120 Ma kuluessa terrestriset eli maankaltaiset planeetat ovat syntyneet ja 
muotoutuneet tuleviksi kiviplaneetoiksi. Maan oma Kuu syntyi ”muutama miljoona 
vuotta” Maan (4.565 Ga) synnyn jälkeen Mars-kokoisen asteroidien törmätessä 
Maahan.
•  4.565 Ga  -> Kullakin planeetaalla oma terminen ja tektoninen historia. 
Meteoriittipommituksella ja kokonaisten kappaleiden sulamisilla on tärkeä rooli 
planeetan ”kuoren”synnyn kannalta. Myös radioaktiivisella hajoamisella tärkeä 
rooli. 
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1. Planeettojen radat ovat ~ samassa tasossa l. auringon ekvaattoritasossa
     (ekliptika)

2. Planeettojen radat ovat ellipsejä (~ympyröitä) 
     auringon ympäri
-    poikkeuksena muutamat pikkuplaneetat  
           

Planetaarisen mallin on selitettäva (a)
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1. Planeettojen radat ovat ~ samassa tasossa l. auringon ekvaattoritasossa
     (ekliptika)

2. Planeettojen radat ovat ellipsejä (~ympyröitä) 
     auringon ympäri
-    poikkeuksena muutamat pikkuplaneetat  
3. Planeettojen kiertosuunta on sama 
     (vastapäivainen) kuin auringon
- poikkeuksena eräät kuut, komeetat 

     

Planetaarisen mallin on selitettäva (a)
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1. Planeettojen radat ovat ~ samassa tasossa l. auringon ekvaattoritasossa
     (ekliptika)

2. Planeettojen radat ovat ellipsejä (~ympyröitä) 
     auringon ympäri
-    poikkeuksena muutamat pikkuplaneetat  
3. Planeettojen kiertosuunta on sama 
     (vastapäivainen) kuin auringon
- poikkeuksena eräät kuut, komeetat 

4. Planeetat pyörivät akselinsa ympäri vastapäivään, paitsi:
     Venus, pyörii hitaasti myötäpäivään
     Uranus pyörimisakseli ~ kohtisuorassa ratatasoon nähden

Planetaarisen mallin on selitettäva (a)
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1. Planeettojen radat ovat ~ samassa tasossa l. auringon ekvaattoritasossa
     (ekliptika)

2. Planeettojen radat ovat ellipsejä (~ympyröitä) 
     auringon ympäri
-    poikkeuksena muutamat pikkuplaneetat  
3. Planeettojen kiertosuunta on sama 
     (vastapäivainen) kuin auringon
- poikkeuksena eräät kuut, komeetat 

4. Planeetat pyörivät akselinsa ympäri vastapäivään, paitsi:
     Venus, pyörii hitaasti myötäpäivään
     Uranus pyörimisakseli ~ kohtisuorassa ratatasoon nähden

5. Impulssimomentit: Planeetat 99%
     I = mv×r                   Aurinko    1%
                                Planeetat 0.15%
     Massat               Aurinko    99%
                                Loppu pölyä              

Planetaarisen mallin on selitettäva (a)
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Näin syntyy terrestrinen planeetta

alku

loppu



Planetaarinen Geofysiikka kl 2011   L. J. Pesonen:  Maankaltaiset planeetat

Todennäköisesti kaikilla näillä maankaltaisilla planeetoilla on 
ollut vulkaanista toimintaa sekä myös meteoriittitörmäyksiä ja 
sen kautta syntynyttä  laavaa tai sulamista

Merkurius
Venus

MarsKuu



Planetaarinen Geofysiikka kl 2011   L. J. Pesonen:  Maankaltaiset planeetat

Maankaltaisten planeettojen ”geologista” aktiviteettia
kuten tulivuoritoimintaa
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    Erilaisia olomuotoja: 

  terrestriset planeetat ja niiden kuut ovat kaikki kivisiä: Merkurius, Venus, 
    Maa + Kuu, Mars + kuut, sekä asteroidit ja meteoriitit   
  näillä voi olla ilmakehä (ohut tai paksu), plasmakehä ja kivikehä
  eräillä on magneettikenttä ja magnetosfääri  
  terrestriset planeetat (+kuut) voivat olla differentioituneita 
   (Maa, asteroidi Vesta) tai “hötöisiä” (rubble pie, asteroidi Mathilde)
  kappaleen pinnoilla (ja sisuksissa) on suuria ja lämpötila – ja paine 
    vaihteluita 

Merkurius Venus

Onion rubble pile

Asteroid/meteorite

Planetaarinen geofysiikka: Luento 5 Terrestriset planeetat

Mars KuuMaa

1) 2) 3) 4) 5)
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Maa on kuitenkin ainoa planeetta, jolla on mannerliikkeitä,jotka 
kontrolloivat myös topografiaa
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Maankaltaisten 
planeettojen 
”hypsometriset”
 piirteet.

Hypsometria on planetaarisen pinnan topografian jakauma l- hypsometria
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Huom:
1) Ehkä?

  Terrestrinen trendi
 Merkurius, Venus, Maa,
 Mars
2) Ehkä? 
 Kaasuplaneettojen trendi 
  Pluto poikkeaa hieman
   (ei enää planeetta vaan ns. 
kääpiöplaneetta)

Titius – Boden laki planeetoille
Planetaarinen geofysiikka: Luento 5 Terrestriset planeetat

Planeetan Nro

 a = 0.4+0.3.2n       n = planeetan nro
R

at
as

äd
e

Planeetan Nro
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”Kentät”
 Magneettikenttä

 Painovoimakenttä

 Sähkömagneettinen 
   kenttä
 Sähköinen kenttä
 Sisäinen lämpö

Planetaarinen geofysiikka09: Luento 5  Maankaltaiset planeetat..... Merkurius

Magneettinen Titius-Bode’n laki
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 5 Terrestriset planeetat

Kuvassa on maankaltaisten 
planeettojen Fe-rikkaiden ydinten 
(spekulatiiviset) ja silikkaattisten 
vaippojen suhteelliset koot. 

Kuvassa vertailllaan terrestristen 
planeettojen ydinten säteitä ja
samalla suhteellisia kokoja 
(tilavuus% planeetan koosta).
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Plan. Geofys. 09, Luento: terrestriset planeetat

Io Europa

Eräät Jupiterin kuut muistuttavat hieman terrestrisiä 
planeettoja....mm. Io, joka on tuliperäinen ja Europa

Planetaarin   en geofysiikka kl 2009

Jupiterin kuu 
mysteerinen Ganymede, 
jolla on ydin ja 
magneettikenttä
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Planetaarinen geofysiikka09: Luento 6  Maankaltaiset planeetat.....Merkurius

MERKURIUS
Löytöaika

Löytäjä
Nimi tulee

Merkurius

Kiviplaneetta

Pyörähdysaika

esihistoriallinen
? sumerilaiset

Antiikin mytologiasta
kauppiaiden ja 

varkaitten jumala
Etäisyys 0.387 Au

t~ 58 pv.
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Planetaarinen geofysiikka09: Luento 5 Terrestriset planeetat....Merkurius

Planeetta Merkurius perustietoa

• etäisyys Auringosta 0.39 AU •  kiertorata kallistunut ellipsi

• kiertoaika 88d (nopea!) • pyörähdysaika 57 d (hidas!)

• T päivä 350oC     • T yö 170oC
• Merkuriuksella ei ole kuita

Viking Luotain
Mariner 10
Messenger (matkalla)

Fysikaaliset vakiot
•  painovoima/Maan painovoima = 0.38        • tiheys 5420 kgm-3 
•  Merkuriuksella on verrattain voimakas, globaali magneettikenttä, joka on dipolaarinen,
   samaa polaritettia (N) kuin Maalla ja mahdollisesti dynamoprosessin tuottama 

•  Merkuriuksella on hyvin ohut ilmakehä: He, H, O, Na, K, Ar.Ilmakehä...aurinkotuulen 
vaikutus tai törmäävien komeettojen materiaalia? 
•  Pinnaltaan Merkurius muistuttaa Maan kuuta: pintaa dominoivat törmäyskraatterit
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Terrestriset planeetat: 
halkaisja vs tiheys-plotti

Merkurius: pieni koko, suuri 
tiheys! Suuri sydän?
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Merkurius
• sisin planeetta, etäisyys Auringosta 0.39 AU: pintalämpötila n. 525-615 K

• näkyy vain aamu- ja iltataivaalla (lähellä Aurinkoa)

• ei havaittavaa ilmakehää

• kiertoaika Auringon ympäri 87.97 d, pyörähdysika 58.6 d, josta 
vuorokauden pituudeksi saadaan 176 d. Pyörähdysakseli likimain 
kohtisuorassa ratatasoa vastaan.

• Merkurius on kauttaltaan törmäyskraattereiden peittämä: kraatterien ikä on 
(vain!) 3-4 Ga: tämän vuoksi Merkurius ei ole kokenut tänä aikana pinnan 
sulamista, tulivuoritoimintaa eikä mannerliikuntoja. Merkuriuksessa on ns. 
mare-altaita, joissa kraatterien määrä vähäisempi. Ne ovat syntyneet 
suurissa törmäyksissä, joiden osumakuoppiin on tunkeutunut sulaa laavaa. 

• suurten törmäysten (kuten Caloris Basin, 1300 km)  synnyttämät 
shokkiaallot ovat lävistäneet koko planeetan ja aiheuttaneet planeetan 
vastakkaisella puolella kuoren rikkoutumista. Merkuriuksesta on löydetty 
repeytymislaaksoja (rift valleys): ne ovat todennäköisesti syntyneet 
puristuksissa planeetan jäähtyessä...
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Merkurius jatkoa
• Merkuriuksen napojen lähellä voi olla kraatterikuoppia, joissa Auringon valo 
ei koskaan näy: tällaisissa kuopissa saattaa olla jäätä. 

• Merkurius näyttää ulkoapäin Kuulta mutta sisältäpäin Maalta: tosin sen ydin 
on kokoon nähden ylisuuri: jopa 75% säteestä.  

• Merkuriuksella on magneettikenttä, n. 1% Maan kentästä. Kenttä on 
dipolaarinen. Sen olemassaolo on yhä arvoitus, koska Merkurius pyörii hyvin 
hitaasti ja dynamon eräs ehto on planeetan pyöriminen. Magneettikentän 
olemassolo viittaa kuitenkin nestemäisen (sulan) ytimen olemassaoloon.  
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Planetaarinen geofysiikka 09: Luento 6 Terrestriset planeetat... Merkurius

• kivinen, regoliittiköyhä pinta.
   Törmäyskraattereiden peittämä. Suuri albedo
   eli heijastuskyky.

•  puuttuu nuori vulkaaninen toimintaa
• on myös pyöreitä ”basin”-altaita kuten Kuussa: 
   todennäköisesti suurten törmäysten tekemiä
   magmaattisia (margma ocean- tai laava) altaita

Topografia ja geologia: 
•  jyrkänteitä (≤ 1 km) ja kutistumisrakoilua
• vertikaalisiirroksia
• ei laattatektoniikkaa

Merkuriuksen pinta

Kahdenlaisia 
tasankoja

a) Vanhat 4.6-3. 85 Ga vulkaaniset 
tasangot

b) Nuoremmat 3.9 Ga tasangot
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Merkurius Kuu

GanymedeEuropa Kallisto

Venus

Maa

Planeettojen pintojen ikä voidaan 
laskea törmäyskraattereiden tiheydellä
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Planetaarinen geofysiikka 09: Luento 6 Terrestriset planeetat

Merkurius, Kuun ohella, on törmäyskrratteritutkimusten 
todellinen ”arkisto”

Mariner 10 kuvamosaiikki Kraatteri on ikuisessa pimennossa:Jäätä?



Planetaarinen Geofysiikka kl 2011   L. J. Pesonen:  Maankaltaiset planeetat

Planetaarinen geofysiikka09: Luento 6  Maankaltaiset planeetat.....Mars

Törmäyskraattreiden lukumäärä per pinta-ala 
antaa hyvän arvion planeetan pinnan iästä. Tässä 
on lähtökohtana tunnetut, mm. Kuun pinnan 
kraatteroitumisvuolaskelmat.

Kraatteroitumisvuo:

Ai on  planeetan alueen i pinta-ala

Ni kraattreieden lukumäärä tällä alalla ja ∆t 
tarkasteltava aikaintervalli

Esim: 4.4 -3.9 = 0.5 Ga

N = 8 A = 280 km2
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Planetaarinen geofysiikka09: Luento 6  Maankaltaiset planeetat.....Mars

Tuntemalla alueen pinta-ala ja 
laskemalla kraattereiden määrä 
Ni, saadaan alueen ikä t 
määrättyä.

B

ikä, Ga

4.4 4.2 4.0

Käytännössä B on 
tuntematon. 
Lasketaan N ja A. 
Kokeilemalla eri ikiä, 
esim. 4.1 Ga, 4.0 Ga, 
3.9 Ga jne etsitään se 
ikä mikä tuottaa B:n 
tunnetun arvon 
Merkuriuksen B- 
käyrältä.

Hypoteettinen 
Merkurius-vuo

•
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Planetaarinen geofysiikka09: Luento 6  Maankaltaiset planeetat.....Kuu

Kumulatiivinen kratteroitumisfrekvenssi (kraatterien määrä/km2) vs. halkaisija 
D (km) -kuva antaa mahdollisuuden kartoittaa planeetan pinnan ikää. Alla on 
esimerkki Kuusta: Merkuriukselle tätä ei ole vielä tehty.

pi
nn
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uo
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Planetaarinen geofysiikka09: Luento 5  Maankaltaiset planeetat..... Mars

Edellämainitulla frekvenssimenetelmällä 
voidaan Merkuriuksen pinnan 
ikäjakaantuma laskea 
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Planetaarinen geofysiikka09. Luento 5: Terrestriset planeetat.....Merkurius

• Merkuriuksella on kuori, vaippa ja ydin sekä
    jonkinlainen litosfääri. 
• laajaa vulkaanista toimintaa ≤ 3.9 Ga, joka ehtynyt.
   Vulkanismi: vanhempi, n. 4.1 Ga ja nuorempi n. 4.0-
   3.7 Ga.

• Merkuriuksen kuori on anortosiittinen.

• Merkuriuksen keskitiheys on 5420 kgm-3.
   Kokoonpuristumaton tiheys on 5300 kgm-3, kun se
   maalla on vain 4400kgm-3. Todennäköisesti Fe:n 
   suhteellinen osuus on suuri.

• Merkittävä dipolaarinen magneettikenttä, joka tukee suuren
   ytimen läsnäoloa (ytimen tilavuus jopa 66%). Dipolaarinen
   magneettikenttä ohjaa aurinkotuulen hiukkasia pinnalle. Ydin
   syntyi varhaisessa vaiheessa tapahtuneessa
    differentoitumisessa.

Lisää Merkuriuksen geologiasta • vanhahkoa vulkanismia
• kutistumisrakoilua
• vain vähän eroosiota  
• impakteja runsaasti

core
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 5 Terrestriset planeetat...Merkurius

Luotain kuvia Merkuriuksen pinnalta Suuria impaktial-
taita: 
mm. Caloris-Planitia
allas
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Planetaarinen geofysiikka09: Luento 5 Terrestriset planeetat.....Merkurius

Merkuriuksen magneettikenttä ja magnetosfääri
Mariner 10 luotain mittasi Merkuriuksen magneettikentän  v1975
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Planetaarinen geofysiikka09: Luento 5  Maankaltaiset planeetat...Merkurius

•
•

•

• •
•

•

◗
Maa

Merkurius

Venus

Neptunus

Mars

SaturnusUranus

Jupiter

Aurinko

Polariteetti

N
RM

ag
ne

et
tin

en
 D

ip
ol

im
om

en
tti

 (l
og

.y
ks

.)

Suhteellinen kiertoimpulssimomentti (log-yks.)

Magneettinen Titius-Boden laki

Merkuriuksen magneettikenttä
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Magellan-luotaimen antamaa uutta tietoa Merkuriuksen 
magneettikentästä
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Merkuriuksella on osittain sula ja kookas rautaydin. 
Tämä mahdollistaa dynamoprosessin magneettikentän 
synnyttäjänä kuten Maassa.
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Planetaarinen geofysiikka09: Luento 5  Maankaltaiset planeetat..... Merkurius

Merkuriuksen  geofysikaaliset kartat

PainovoimaTopografia

€ 

δMer
δE

=
5.40
5.52

= 0.98

Painovoima:

Massa:

Keskitiheys:
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Planetaarinen geofysiikka09. Luento 5 Terrestriset planeetat....Merkurius

Ga

Merkurius jäähtyy ja suuri ydin syntyy 
differentioitumisessa (Fe painuu ytimeen) 4.6 

4.4 

4.2 

4.0 

3.8 

Voimakasta 
meteoriittipommituksen 
aikaa

Vanhempi tulivuoriaktivismi

Nuorempi tulivuoriaktivismi

Tulivuoriaktivismi ehtyi...meteoriittipommitus jatkui
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Plan. Geofys. 09, Luento: Terrestriset planeetat… Venus

Venus: toinen kivi auringosta

Periodi
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 5 Terrestriset planeetat

Venus

Veneer-luotaimen ottamia 
kuvia Venuksesta. Russian 
Academy of Sciences

Venuksen pintaa, mikä useimmiten 
on paksunpilviverhon
suojassa. Magellan/NASA

Pioneer Venus Orbiter
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 6  Maankaltaiset planeetat.... Venus

Venus.... ”Maan sisar”

Löytöaika esihistoriallinen

Löytäjä  tuntematon (antiikki?)
Nimi tulee rakkauden jumalatar (room.)

Järjestys Nro toinen planeetta Auringosta

Kiviplaneetta tiheys 5204 kgm-3

Pyörähdysaika 243.01 d

Akselin kaltevuus 177.36o

Kuiden lukumäärä 0

Pioneer Venus Orbiter
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Terrestriset planeetat: 
halkaisja vs tiheys-plotti

Vnus: suuri koko, keskimääräinen 
tiheys!  Pieni sydän?
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Plan. Geofys., Luento 6: Johdantoa terrestriset planeetat…. Venus

Maankaltaisten planeettojen ”hypsometriset” piirteet.

Hypsometria = pinnan topografia

Venus: pinnan 
topografialtaan kuten Merkurius
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Plan. Geofys. 2011, Luento: Terrestriset planeetat: Venus

Venuksen topografia

N-napa S-napa

Magellanin tutkakuva Venuksen topografiasta. Sininen = tasankoa
vihreä/ruskea/valkoinen kohonnutta topografiaa. NASA 

Venuksella on vuoristoja, 
mm. kuvan 8 km korkuinen 
Maat Mons tulivuori lähellä 
päiväntasaajaa
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Plan. Geofys., Luento 6: Terrestriset planeetat… Venus

”Manner” Aphrodite

tasankoja”Manner” Ishtar

Pioneer Venus-tutkakuva 

Venuksen pintaa on kaksi suurta ylätasankoa, Ishtar Terra ja Aphrodite 
Terra.  Lisäksi pinnalla on vuoristoja, laaksoja ja tasankoja.

Koostu
mukselt
aan 
pinta on 
basalttis
ta
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 6  Maankaltaiset planeetat..... Venus

Venuksella on vain n. 1000 törmäys-
kraatteria. Suuri osa rekordista 
peittynyt tulivuoritoiminnan alle.
Suurin osa törmäyskraattereista yli 30 km ja 
alle 2 km:n törmäyskraattereita eri ole 
lainkaan. Kraatterien iät lienevät vain n. 
300-500 Ma. Törmäyskraatterit eivät esiinny 
useinkaan päällekkäin tai syntyvät 
laavavirrat peittoavat rekordin.
Kraattereiden syntyhetkellä niihin on usein 
virrannut sulaa laavaa.Huom: tämä on 
hieman eri asia kuin törmäyssula maan 
örmäyskraattereiden kohdalla.

Dickinson-törmäyskraatteri
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Plan. Geofys. 2011, Luento 6: Terrestriset planeetat… Venus

Venuksen 
törmäyskraatterit 
(N) vs. D
--------- vain suuret
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 6 Terrestriset planeetat... Venus

Venuksella on litosfääri ja 
• tuliperäistä toimintaa (ehtynyt)
• pluumeja?
• ns. koronarakenteet
• giganttisia juoniparvia

Venus
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Plan. Geofys., Luento 6: Terrestriset planeetat… Venus

Venuksen vaippa saattaa olle ns. 
delaminoitu ja litosfääri ei 
subduktoidu vaippaan: tämä 
johtunee siitä, että litosfääri on 
basallttinen (+anortosiittia) euikä 
tarvittavia tiheyseroja ole kuten 
maassa
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Venuksen tulivuoritoiminnasta:

Venuksella on kilpitulivuoria, räjähdystulivuoria, pienepiä tulivuoroia sekö 
ns. koronoita. Koronat ovat tuliperäisiä, 100-300 km:n kilometrin levyisiä 
ja satoja metrejä kohollaan olevia rengasm,aisia muodostumia, joiden 
keskiosat ovat painuneet. Koronat ovat ehkä jälkiä asllaolevista 
”kuumista pisteistä”. Koroniin liittyy myls suuria juonimuodostumia.
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Artemis -korona,Venus Itä-Pilbaran terraani, Australia 

Edustaako Itä-Pilbaran > 3.6 – 3.2 Ga magmatismi syklistä,

kuoren vertikaalista kehitystä pluumin päällä yli 400 Ma ajan?

             Verrattavissa Venuksen korona -rakenteisiin? 
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 6  Maankaltaiset planeetat..... Venus

Venuksella ei ole (tänä päivänä) 
globaalia magneettikenttää
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Plan. Geofys. 09, Luento: Terrestriset planeetat……. Venus

Venuksella on 
• kuori ja litosfääri 
• mantteli
• ydin (”kuollut”?)

Huomaa Venuksen ja 
maan samankaltainen 
sipulirakenne. 
Suurehkosta ytimestä 
huolimatta Venuksella ei 
ole ”globaalia” 
magneettikenttää, mikä on 
yhä arvoitus!
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 6 Terrestriset planeetat

Maankaltaisten planeettojen fysikaalisia ominaisuuksia

RO/RO-E Pyör. aks.
kaltevuus
ratatasoon

Massa/ME Keskityheys
kgm-3

Magn.

kenttä

Dipole 
Moment

Painovoima

Merkurius 0.38 180.0 0.056 5430 ~ 0.0007 0.38

Venus 0.72 177.3 0.815 5245 ~ 0.0004 0.89

Maa 1.0 23.5 1.0 5520  1.0 1.0

Kuu ~1.0 1.5 0.012 3341 ~ 0 0.16

Mars 1.52 25.2 0.107 3935 ~ 0.003 0.38

Asteroidit ~2.8 - - ~2500 eräillä ?

Meteoriitit - - - ~3700 voim. 0.16
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Venuksessa on erittäin voimakas kasvihuoneilmiö, 
johtuen paksusta CO2-pitoisesta ilmakehästä

Venus

Venus

Maa

Johtuen voimakkaasta 
kasvihuoneilmiöstä, Venuksen 
pintalämpötila on jopa 450 K 
teoreettista arvoa korkeampi
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Planetaarinen geofysiikka: Luento 5 Terrestriset planeetat

Maankaltaisten planeettojen ilmakehien koostumukset taulukkona

Maan, Venuksen ja Marsin ilmakehien koostumukset


