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Sammanfattning 
 
Vår världsuppfattning har förändrats genom seklerna. Den länge accepterade geocentriska 
teorin från antikens Grekland var att solen, planeterna och stjärnorna roterade kring jorden. 
Andra teorier var inte accepterade av varken kyrkan eller vetenskapen. På 1500-talet 
publicerades Kopernikus heliocentriska teori, som innebar att solen var i centrum och att 
jorden och de andra planeterna roterar kring den. Vad Kopernikus försökte åstadkomma var 
en enklare världsbild än grekernas komplicerade epicykelteori. Hans teori ansågs vara 
kontroversiell, särskilt eftersom den inte gav några särskilt bättre värden på planeternas 
positioner än den gamla teorin.   
 
Den som producerade de data som behövdes var Tycho Brahe, som i slutet av 1500-talet 
gjorde många upprepade observationer av planeternas lägen med hjälp av egenkonstruerade 
instrument på ön Ven. Efter hans död i början av 1600-talet fortsatte Brahes assistent 
Johannes Kepler med att utreda planeternas banor, vilket ledde till hans tre berömda lagar om 
planeternas rörelse. Lagarna var empiriska matematiska samband som således inte kunde 
förklara vad som styrde planetrörelsen. Utifrån Keplers lagar kunde därefter Isaac Newton 
förklara planeternas rörelse med hjälp av sin gravitationslag och de tre rörelselagarna. Med 
hjälp av Newtons formler så kunde man beräkna planeternas lägen på himlavalvet med 
godtycklig precision, och inte bara det: Newtons gravitationslag kunde på ett helt nytt sätt 
kombinera vardagens fall av ett äpple i en trädgård med hur planeterna rör sig utifrån en 
gemensam beskrivning.  
 
Denna uppsats kommer att ta upp Keplers och Newtons lagar mer detaljerat och även 
redogöra för den moderna kunskapen kring solsystemets dynamik och uppbyggnad.  
 
Abstract 
 
The view of how the Earth and the Sun move has changed through the ages. The idea that was 
“right", from the time of ancient Greece, was that the Earth was at the centre and everything 
revolved around it even if some facts were unexplained. It was in the middle of the 1500s that 
Copernicus developed the idea that Sun was in the centre and the Earth revolved around it. 
His theory was controversial, especially since it did not improve the positions of the planets 
very much.  
 
The person who provided the necessary data was Tycho Brahe. In the late 1500s he observed 
and logged the planetary positions for many years, using his own instruments on the island of 
Ven. His assistant Johannes Kepler then used the data to infer his three famous laws of 
planetary motion. Kepler could not explain why the planets moved according to the laws, 
since the latter were empirical. Isaac Newton could later on derive Kepler’s laws from his 
own gravitational law and three laws of motion, thereby confirming Kepler’s result. Newton 
also provided a great synthesis between local physics (the famous apple falling down) and 
celestial motion.   
 
This report will discuss the Kepler and Newton laws in more detail, as well as the modern 
view of the dynamics and structure of the solar system.   
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1.   Solsystemets uppkomst 
 
För att få en uppfattning om solsystemets uppkomst måste man först förstå hur solsystemet 
ser ut idag. Tre grundläggande egenskaper är: 
 

- De jordlika planeterna består till stor del av tunga grundämnen och är relativt små 
medan jätteplaneterna mest består av väte och helium  

- Alla planeter roterar åt samma håll runt solen och deras omloppsbanor ligger nästan i 
samma plan, som sammanfaller med solens ekvatorsplan 

- De jordlika planeterna har sina omloppsbanor nära solen och jätteplaneterna har sina 
omloppsbanor relativt långt ifrån solen  

 
Utifrån detta har en standardmodell för solsystemet utvecklats, och de grundläggande dragen 
diskuterades redan på 1700-talet av filosofen Immanuel Kant. Den moderna uppfattningen 
börjar med en supernovaexplosion i närheten av ett interstellärt gas- och stoftmoln i vår galax 
Vintergatan. Supernovan producerade en tryckvåg som ledde till en lokal förtätning av 
materia. På grund av växelverkan med omgivningen så hade molnet en långsam rotation från 
början. Gravitationen gjorde så att allt mer materia samlades mot centrum. Genom kollapsen 
blev molnet allt mindre men eftersom rörelsemängdsmomentet var bevarat så roterade molnet 
snabbare och snabbare. Rotationen gjorde så att ansamlingen av materia skedde vinkelrätt mot 
rotationsaxeln och molnet plattades ut. Det är från en sådan skiva som vårt solsystem 
bildades.  
 

 
 
Fig. 1: Stegen när vårt solsystem uppkom 
 
Viskositet och friktion i skivan gjorde att material förlorade rörelsemängdsmoment och 
fortsatte in mot centrum, där det mesta av massan hamnade. Protosolen minskade sin storlek 
via gravitationen, vilket gjorde att trycket och temperaturen ökade, så att ett inre tryck som 
bromsade kollapsen uppstod. Efter 100 miljoner år så hade temperaturen ökat såpass att 
fusionprocessen där väte omvandlas till helium kom igång och solen startade sin utveckling 
som vanlig stjärna.  
 
Den omgivande skivan var ursprunget till planeterna. Den inre delen var för varm för att t ex 
vatten och metan skulle kunna kondenseras, så de inre planeterna består av ämnen med hög 
kokpunkt.  Processen var att stoftkornen kolliderade och byggdes upp till småplaneter, som 
därefter kolliderade och gav dagens planeter. Längre ut från protosolen i skivan kunde de 
lättare ämnena producera jätteplaneterna, som mest består av väte, helium och metan. När 
fusionen startade i solen blåste solvinden bort all lättare gas och stoft från solsystemet och 
planeterna slutade att växa.  



 5

 
Processen för solsystemets uppkomst 
gjorde att planeterna roterar åt samma håll i 
solens ekvatorsplan. Sett ovanför solens 
nordpol så roterar hela solsystemet moturs. 
Eftersom avståndet i solsystemet är så stora 
har man infört en skala med utgångspunkt 
från avståndet mellan jorden och solen, 
som kallas för en astronomisk enhet, 1 AE. 
Alla avståndsmätningar i solsystemet 
baseras på denna skala.  
 
Solsystemet omfattas av solen, de åtta 
planeterna och deras månar samt många 
andra mindre objekt såsom meteoriter, 
asteroider och kometer.  
 
 

Fig. 2: Solsystemets struktur 
 
De mindre objekten hittar man t ex i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, i Kuiperbältet 
(där Pluto ingår) som ligger utanför Neptunus bana och i Oorts kometmoln vid gränsen mot 
den interstellära rymden. Asteroidbältet kunde ha bildat en planet om det inte vore för  
jätteplaneten Jupiters gravitation, som tillsammans med solens inverkan håller bältet i ett 
jämviktsläge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fig. 3: Asteroidbältet
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2.   Solsystemets uppbyggnad  
 
Tycho Brahes observationer av planeterna ledde till Keplers tre lagar för dynamiken i 
solsystemet: 
 

- Planetbanorna är ellipser med solen i ena fokuspunkten (fig4): 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Om man drar en linje från planeten till solen under samma tidsintervall så kommer 
arean att vara densamma oavsett om man är nära eller långtifrån solen. Detta innebär 
att planeten har en högre hastighet nära solen än långt ifrån (fig 5): 
 

- 32 rT = , där T är omloppstiden i år och r är medelavståndet från solen till planeten i 
astronomiska enheter.  

 
 
2.1   Keplers geometri  
 
Keplers första lag säger att planetbanorna är elliptiska med solen i ena brännpunkten. Den 
matematiska ekvationen för en ellips är  

θε cos1+
=

p
r , där (r,θ) är planpolära koordinater, p är ”semi-latus rectum” som är den räta 

linjen som sammanbinder solen och planeten och ε är excentriciteten, som för en ellips är 
mindre än ett och noll för en cirkel. Men man kan också skriva om formeln för ellipsen med 
hjälp av mer generella koordinater enligt figur nedan. Vi har att ap=b2 som då med hjälp av 
excentriciteten kan skrivas p = a(1-ε2). Då blir ekvationen för en ellips  

Planetbanan 

Solen 
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ε
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Då θ = 0 är planeten närmst solen och  
befinner sig i perihelium: 
 

)1(
1

)1)(1(

1

)1( 2

min ε
ε

εε
ε
ε

−=
+

+−
=

+
−

= a
aa

r  

 
 
Då θ = 90 grader så är r = p. För θ = 180 grader så befinner  
sig planeten längst bort från solen vilket kallas aphelium:          Fig. 6: Planetbanan 
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1
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ε
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Vi vill nu visa att rmin+ rmax= 2a:                     

Den generella formeln för en ellips är 1
2

2

2

2

=+
b

y

a

x
 där excentriciteten definieras när a>b som 

2

2

1
a

b
−=ε . Så ju större excentriciteten är desto mer avlång ellips får man. Med c som 

avståndet från origo till den ena av brännpunkterna så blir 
a

c
=ε .  

 
Med detta kan vi beräkna vad rmin+ rmax blir:  

acaca
a

c
a

a

c
aaarr 2)1()1()1()1(maxmin =++−=++−=++−=+ εε  

Detta stämmer mycket bra eftersom summan av det längsta och kortaste avståndet planeten 
har till solen är 2a.  
 
När Kepler formulerade sina lagar så hade han ingen insikt om gravitationskraften och dess 
inverkan på planeternas rörelse. Istället ägnade han sig åt geometriska förklaringar till de 
olika lagarna.  
 
 
3.   #ewtons betydelse  
 
Isaac Newton insåg att planeternas rörelse beror på attraktion via gravitationskraften. Han 
publicerade sina teorier 1687, där gravitationslagen tillsammans med de tre rörelselagarna 
kunde förklara kroppars rörelse i universum. De används än idag när rymdsonders bana skall 
beräknas i solsystemet.  
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3.1   Gravitationslagen  
 
Newtons gravitationslag säger att varje massa attraherar en annan massa med en kraft som 
följer den räta linje som binder de båda massorna. Storleken på kraften ges av 

2
21

r

mm
GF = ,där  

F = gravitationskraften  

G = gravitationskonstanten, värdet är 2211 /1067,6 kg�m−×  

m1 = massan för den första kroppen 
m2 = massan för den andra kroppen 
r = avståndet mellan de två massorna 
 
Det är också med gravitationslagen som man får gravitationsaccelerationen för t ex jorden. 
Avståndet r kan sättas jordens radie eftersom den sträcka som massan faller är mycket mindre 
än jordens radie R. Newtons andra lag a = F/m (se nedan) ger gravitationskonstanten  

2R

M
Gg =  , där M är jordens massa och R är jordens radie. Insatta värden ger 9,8 m/s2, vilket 

är oberoende av massan på det som faller. Vilket är också det som Galileo Galileis experiment 
med bollar rullande på ett lutande plan visar. Andra värden på M och R ger andra värden för 
tyngdaccelerationen på de andra planeterna.  
 
 
3.2   #ewtons tre rörelselagar  
 
Lagarna är 
 

1. Tröghetslagen: ett föremål förblir i vila eller likformig rörelse så länge inga yttre 
krafter verkar på föremålet 

2. Nettokraften på ett föremål är lika med massan gånger accelerationen eller maF =  
3. För varje kraft som verkar på ett föremål, kommer föremålet att ge upphov till en lika 

stor men motsatt riktad kraft 
 
Newtons lagar förklarar hur kroppar rör sig relativt varandra. När den ena kroppens massa är 
mycket större än den andras så kommer den mindre kroppen att röra sig i omloppsbana kring 
den större. Och den större kommer att uppfattas som om den vore fix i sin position eftersom 
masscentrum kommer att befinna sig innanför radien av den större kroppen. Solen och jorden 
påverkar således varandra med lika stor kraft enligt den tredje lagen, men den ofantliga 
skillnaden i massa gör att jordens påverkan på solen är försumbar enligt den andra lagen.  
 
Newtons lagar möjliggör andra typer av banor där den mindre massiva kroppen följer en bana 
som är parabolisk eller hyperbolisk. Detta strider mot Keplers lagar med enbart elliptiska 
banor.  
 
Newtons lagar kan också tillämpas då himlakropparna har liknande massor i t ex en 
dubbelstjärna. De båda kropparna kommer då att röra sig kring ett gemensamt masscentrum.  
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3.3   #ewtons lagar i planpolära koordinater 
 
Vi kommer nu att utifrån Newtons lagar härleda Keplers lagar.   
 
Om man kombinerar Newtons gravitationslag med Newtons andra lag får man: 

2
21

r

mm
Gam = . 

Med planpolära koordinater kan man skriva om de två lagarna till rmF
r
&&

r
= och 

)ˆ(
2

21 r
r

mm
GF −=

r
 där r&& är sträckan deriverad två gånger med avseende på tiden och r̂− är 

enhetsvektorn som anger riktningen i vårt koordinatsystem. Sätter man de lika får man 

 Gr
r

mm
rm )ˆ(

2
21 −=

r
&&  , eftersom planeten är mycket lättare än solen så kan man bortse från den 

acceleration som planeten ger solen. Avståndet mellan solen och planeten skrivs som 
rrr ˆ= som med ord betyder att avståndet r gånger enhetsvektorn r̂ ger avståndet i det 

planpolära koordinatsystemet. Om vi nu deriverar avståndet r med avseende på tiden får vi 

hastigheten rrrrr &&
r
& ˆˆ += , där den sista termen kan skrivas om. Vid en cirkulär rörelse kan man 

skriva θθ ˆˆ && =r . Då kan vi skriva om ekvationen till θθ ˆˆ &&
r
& rrrr += och får då hastigheten. 

Deriveras den en gång till fås accelerationen 
 

)ˆˆˆ()ˆˆ( θθθθθθ &&&&&&&&&&
r
&& rrrrrrrr ++++=  

 

Eftersom r̂ˆ θθ &&
−= så blir accelerationen  

 

θθθθ ˆ)2(ˆ)( 2 &&&&&&&
r
&& rrrrrr ++−= .  

 
Genom att analysera den sista ekvationen får vi reda på  
vilka fysikaliska krafter som påverkar planetens  

accelerationen. Den första delen rrr ˆ)( 2θ&&& −  

innebär en centripetal acceleration 2θ&r .  

Den andra delen θθθ ˆ)2( &&&& rr + gör att  

vinkelhastigheten θ&  utsätts för  

coriolisacceleration θ&&r2 , som ger en  
fiktiv kraft i ett roterande system.  
 
Man kan nu skriva om Newtons andra lag som 

θθθθ ˆ)2(ˆ)( 2 &&&&&&&
r
&&

r
rrmrrrmrmF ++−==  

och sätter den lika med gravitationskraften 

r
r

M
Grrrrr ˆˆ)2(ˆ)(

2

2 −=++− θθθθ &&&&&&&   

där M = solens massa  
 
 
                                                                                                    Fig. 7: Corioliseffekten 
 

Hastigheten 

Corioliseffekten 

Centripetal kraften 

Rotationsaxel 
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Genom att identifiera bägge sidor fås två differentialekvationer som beskriver rörelsen hos 
planeten. Den första är den radiella accelerationen och den andra är den tangentiella 
accelerationen, enligt  

02

2

2

=+

−=−

θθ

θ

&&&&

&&&

rr

r

M
Grr

 

 
 
3.4   Analysen av #ewtons lagar  
 

Lösning av 02 =+ θθ &&&& rr  fås genom att först dela med θ&r , vilket ger 

02 =+
r

r&

&

&&

θ
θ

, integration ger 

Cr loglog2log =+θ& där C = konstant, vilket ger Cr =θ&2 . 

 

Således är det specifika rörelsemängdsmomentet θ&2r  en konstant, även om avståndet r eller 

vinkelhastigheten θ&  ändras.  
 

Rörelsemängdsmomentet kan också skrivas som rvmL
rrr

×= där ×är en kryssprodukt.  

Här gäller det att rrr ˆ=
r

så att θθ ˆˆ &&
r
& rrrr +=  . Storleken på rörelsemängdsmomentet blir  

 

θ&&
2mrrmrL ==  

 
Jämförelse med ekvationen ovan ger att C är rörelsemängdsmomentet per massenhet. 
Eftersom rörelsemängdsmomentet är konstant så måste vridmomentet, som anger 
förändringen i rörelsemängdsmomentet, vara lika med noll ( dtdL /=τ ). Fysikaliskt är 
förklaringen att gravitationskraftens verkar radiellt, så det finns ingen hävarm för 
vridmomentet att verka på. Alltså måste vridmomentet vara lika med noll. 
 

 
  Fig, 8: Skiss över Keplers andra lag  
 

Att rörelsemängdsmomentet är konstant för planeten har också en annan fysikalisk innebörd. 
Antag att planeten färdas från P till P’ under ett kort tidsintervall δt. I figuren ovan 
representerar S solens position och linjerna SP och SP’ är ungefär lika stora som r. Sträckan 

PP’ får man genom den trigonometriska relationen
r

PP
v

v '
tan =θδ och eftersom vinkeln δθ är 

liten kan man skriva om relationen till PP’= r
v θδ

v
 där vinkeln θδ

v
 är den vinkel i radianer 

som binder samman solen och planeten. Rörelsen sker under tiden δt. Detta leder till att 
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triangelns area PSP’  kan approximeras till rrhöjdenbasenA
vvv

×=×= θδδ
2

1

2

1
där δA är den 

area som den räta linjen som binder samman solen och planeten sveper under tidsintervallet 
δt.  
 
Den area som sveps under tidsintervallet δt beräknas genom 
 

 
222

1 2

0

2

0
limlim

Cr

t
r

t

A

tt

===
→→

θ
δ
θδ

δ
δ

δδ

&vv
v

 

 
Eftersom rörelsemängdsmomentet är konstant så innebär detta att den räta linjen som binder 
samman solen och planeten sveper lika stora arenor under ett lika stort tidsintervall. Keplers 
andra lag är en följd av rörelsemängdsmomentets bevarande.    
 

Den radiella accelerationen )ˆ()ˆ)((
2

2 r
r

GM
rrr −=− θ&&&  visar att den radiella accelerationen 

beror på solens gravitationskraft, vilken kan skrivas r
r

k
F ˆ

2
=

v
, där k = GM. Den potentiella 

energin i ett gravitationsfält blir då 
r

k
rV −=)( . Från Newtons andra lag vet vi att rmF

v
&&

v
= , 

så att Fmrm
dt

rd
mrmrm

v
&v

v

&v
v
&& −=−=− 2

2

2
2 θθ , där termen 2θ&vrm är rörelsemängdsmomentet 

multiplicerad med massan. Vi vet från den tangentiella ekvationen att 

rörelsemängdsmomentet L är bevarat, så  F
rd

dV

rm

L

dt

rd
m

v

vv

vv

=−=−
3

2

2

2

. 

 
Om vi antar en cirkulär bana så skulle den första termen i vänsterledet vara lika men noll, 
eftersom radien i en cirkel är konstant. Den kraft som då verkar är centripetalkraften, riktad 
radiellt inåt.  

Med variabelbytet 
θd

d

rm

L

dt

d
2v

v

= kan man skriva om sista ekvationen till 

rd

dV

rm

L

d

rd

rm

L

d

d

r

L
vv

v

vv −=−







3

2

22 θθ
 

För att lösa denna ekvation sätter vi 
)(

1
)(

θ
θ

r
u =  ,där )(θrr = ger banans utseende och 

ekvationen blir där med endimensionell. Multiplicerar båda sidorna med 
2

2

L

rm
v

och får då 

differentialekvationen )/1(
22

2

uV
du

d

L

m
u

d

ud
−=+

θ
 

Den potentiella energin blir ku
r

k
rV −=−=)( och lösningen av den differentiella ekvationen 

blir då   

( ))cos(1
)(

1
02

θθ
θ

−+== e
L

km

r
u ,  
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där e är excentriciteten och 0θ  är en konstant vinkel som bestäms av koordinataxlarnas 

position. Lösningen av den differentiella ekvationen beskriver flera möjliga banor en kropp 
kan ha.  
 
e = 0 ger en cirkulär bana 
e<1 ger en elliptisk bana 
e = 1 ger en parabolisk bana  
e>1 ger en hyperbolisk bana.  
 

Om man väljer 0θ = 0 så får man 
θ

θ
cos1

)(

2

e

km
L

r
+

=  där e<1 då överensstämmer med Keplers 

första lag att planeters banor är elliptiska med solen i ena brännpunkten.  
 

Excentriciteten kan också relateras till den totala energin E eftersom 
mk

EL
e

2

22
1+= . De olika 

banorna blir  
  
 Elliptiska om E<0 och k<0 
 Paraboliska om E=1 och k<0 
 Hyperboliska om E>0 och k>0 
 

Keplers tredje lag säger att k
r

T
=

3

2

där k är en konstant, r är medelavståndet från solen till 

planeten och T är perioden det tar för planeten att gå ett helt varv runt solen. Om vi tar jorden 
och dess bana kring solen så är r = 1 AE och T = 1 år således är konstanten lika med 1. 
Sambandet fås mer exakt genom att studera sambandet mellan perioden och accelerationen i 
en cirkulär bana. Den sträcka som planeten färdas är omkretsen för sin för tillfället cirkulära 
bana och den tid det tar för planeten att gå ett helt varv fås genom att dela sträckan med den 

tangentiella medelhastigheten,
tv

r
T

π2
= . 

 
I en cirkulär bana skulle planeten utsättas för både en vinkelacceleration och en centripetal 
acceleration. Storleken hos centripetalaccelerationen fås från den tangentiella hastigheten, 

r

v
a t

c

2

= . Detta samband tillsammans med Newtons andra lag kan skrivas som 

r

v
mmaF t

c

2

== . Om vi kombinerar detta med formeln för perioden får vi 
rT

rm
F

2

224π
= .  

 
Vi vet sedan tidigare att gravitationen ger upphov till en hastighetsförändring när planeten är 
på väg mot solen jämfört med när den är på väg bort. Planetens period beror då på den kraft 
solen utövar på planeten.  
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Men eftersom planeten rör sig i en elliptisk bana och utövar en kraft på solen blir sambandet  

3
2

2

)(

4
a

mMG
T

+
=

π
där a är storaxeln hos ellipsen. 

 
 
4.   Hastighetsekvationer 
 
Det är två hastigheter som är av intresse i solsystemet. Den ena är banhastigheten och den 
andra är flykthastigheten, som är den hastighet något måste ha för att lämna en himlakropps 
gravitationsfält.  
 
 
4.1   Hastighetsekvationen  
 
Banhastigheten beror på planetens läge, och bestäms av den totala energin för planeten  
 

r

GMm
mvE −= 2

2

1
, där m är planetens massa. För banor som är elliptiska eller cirkulära är 

den totala energin 
a

GMm
E

2

−
= , där a är storaxeln hos ellipsen. Om vi sätter de båda 

ekvationerna lika får vi 
r
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a
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2
. Löser man ut hastigheten pch förkortar 

bort massan m blir 
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GMv
122 . Om vi sätter µ=GM fås  att 
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µ , där  

v = hastigheten hos planeten  
r = avståndet från solen 
a = storaxeln, där  a>0 är en ellips, a = ∞ eller 1/a = 0 är en parabel och a<0 är en hyperbol. 
 
 
4.2   Flykthastigheten  
 
Flykthastigheten är den hastighet ett föremål måste ha för att kunna färdas oändligt långt ifrån 
från himlakroppen (planeten) utan att dras tillbaka av himlakroppens gravitation. Det innebär 
att den kinetiska energin precis ska övervinna den potentiella energin hos himlakroppen, dvs 
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GMm
mv =2
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1
. Flykthastigheten blir 
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 5.   Solen vår stjärna 
 

 
 

Solen (Fig. 9) är en stjärna som rör sig runt centrum av vår galax Vintergatan. Avståndet 
mellan solen och Vintergatans centrum är 26 000 ljusår, och det tar solen 250 miljoner år att 
gå ett varv runt centrum. 
 
Mer än 99 procent av solsystemets massa finns i solen, som är en medelstor stjärna och har en 

massa på 301099,1 × kg. Solen består till mestadels av väte som utgör 74 % av massan, och 25 

% helium. Den resterande procenten är tunga grundämnen som fanns i solen redan från 
början. 
 
Energin från solen kommer från fusion i solens centrum, när väte omvandlas till helium. 
Processen startar när temperaturen överstiger ca 107 K och kallas för proton-proton- kedjan 
enligt: 
 

1. ν++→+ +edpp  som också kan skrivas som ν++→+ +eHHH 211  

2. γ+→+ HeHH 312  

3.  HHHeHeHe 11433 ++→+  
 
Temperaturen måste vara så hög för att protonernas repulsionen ska övervinnas. I 
protonkollisionen omvandlas den ena till en neutron och en positron e+ och en neutrino ν 
sänds ut. Protonen och neutronen bildar väteisotopen deuterium 2H, medan positronen träffar 
en elektron så att partiklarna omvandlas till gammastrålning. Neutrinon växelverkar inte med 
materia och passerar genom solen obehindrad.  
 
I steg två så kolliderar deuteriumkärnan med en proton och bildar heliumisotopen 3He och 
gammastrålning frigörs.  
 
I steg tre kolliderar två heliumisotoper 3He och en heliumkärna 4He bildas tillsammans med 
två protoner 1H.  
 
Nettoreaktionen är:  4 protoner → en heliumkärna + strålning 
 
Fusionsprocessen producerar energi som strömmar ut mot solens yta. Hur mycket energi som 
strömmar ut kan man beräkna genom att jämföra massan för partiklarna före fusionen och 
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efter. Den masskillnad man får kan med Einsteins formel 2mcE = räknas om till den frigjorda 
energin. Masskillnaden (massdefekten) är  
 

pp mHemm 4007,0)(4 4 ×=−  , där pm = protonens massa 

 
Fusionen innebär att 0,7 % av massan för 4 protoner omvandlas till energi, och energin blir 
per reaktion 
 

24007,0 cmE p×=   

2,26106,1)103(10673,14007,0 192827 =×××××××= −− MeV. 

 
Den energi per kvm som träffar jordens atmosfär per sekund är 1367 J/m2. Eftersom energin 
som solen sänder ut sprids lika åt alla håll kan man tänka sig solen som centrum av en sfär där 
energin sprids ut på sfärens yta (Fig. 10). 
 
På så sätt kan man beräkna hur mycket energi som solen  
sänder ut varje sekund genom formeln  
 

energi JR 262 109,341367 ×=×= π  

där R = 1 AE. 
 
Motsvarande effekt kallas för luminositet  

och är solens fall 26109,3 × W.  

 
Det går också att beräkna hur mycket solens massa 
minskar genom den utsända energin via 

Einsteins formel 2mcE = . Massförlusten per sekund är 

9

28

26

2
103,4

)103(

109,3
×=

×

×
==

c

E
m kg/s 

Massförlusten är försumbar i jämförelse med den totala massan på 30102× kg. 
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5.1   Solens struktur 
 

 
 
Solen består av plasma och är således ingen fast kropp (se fig.11). Rotationen gör att solen 
blir tillplattad vid polerna och att rotationsperioden beror på latituden (differentiell rotation). 
Solen roterar snabbare vid ekvatorn än vid polerna, perioden är 25 dygn vid ekvatorn och 35 
dygn vid polerna.  
 
Solen befinner sig i både hydrostatisk och termisk jämvikt. Att solen befinner sig i 
hydrostatisk jämvikt kan förklaras med de krafter som verkar på ett godtyckligt lager (se 
fig.12). Skiktet utsätts för ett tryck uppifrån av massan som finns ovanför, och utsätts för ett 
tryck nerifrån av den varma gasen som vill upp och gravitationskraften som verkar på dess 
egen vikt. På grund av detta vet man att trycket ökar inåt mot solens centrum, vilket ökar 
temperaturen.  
 
 

 
 
 
Den termiska jämvikten förklaras genom att temperaturen i de olika skikten i solen ändras 
med djupet medan temperaturen är konstant i själva skiktet. För att solen ska vara i termisk 
jämvikt måste den energi som skapas i fusionen i kärnan transporteras till solens yta där den 
kan strålas ut och inte ansamlas på vägen.  
 

Skiktet  

Trycket från massan ovan  

Trycket från gaserna underifrån  
Gravitationskraften  

1. Kärnan, här sker fusionen av väte till 
helium plus energi 
2. Strålningszonen 
3. Konvektionszonen 
4. Fotosfären, solens yta som har 
temperaturen 5700 K. 
5. Solfläck 
6. Protuberans, en eruption av gas  
7. Koronan 
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Solen består av joniserat plasma där elektronerna frigjort sig från atomkärnorna. Plasma är det 
tillstånd som är vanligast för materia ute i rymden och är också det tillstånd som materia 
måste befinna sig i för att fusion ska förekomma.  
 
Densiteten hos solplasmat avgör strukturen, och värdet minskar exponentiellt ju längre ifrån 
solens centrum man kommer. Solens radie mäts från dess centrum till fotosfären (se fig.) 
 
Med hjälp av helioseismologi har man tagit reda på solens inre struktur. Metoden innebär att 
ljudvågorna inuti solen analyseras med hjälp av solspektrum. Vibrationerna gör att ytan rör 
sig upp och ned periodiskt.  Resultaten ger information om mängden helium i kärnan och i 
konvektionszonen, tjockleken på konvektionszonen, samt tryck och temperatur inuti solen. 
 

 
 
 
5.2   Kärnan 
 
Solens kärna är ca 10 % av dess volym men den innehåller 40 % av dess massa. Kärnans 
densitet är 150 000 kg/m3, vilket är 150 ggr större än densiteten vatten har på jorden. Det är i 
kärnan som fusionen sker och restprodukten blir strålning som absorberas av plasman och 
emitteras i alla riktningar.  
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5.3   Strålningszonen  
 
Strålningszonen utgör ca 70 % av solen. Det är här som energin från fusionen transporteras 
utåt genom strålning. Energin från fusionen sprids mot elektronerna igenom hela 
strålningszonen, och eftersom fotonerna måste spridas många gånger så tar det lång tid för 
energin att passera.  
 
I strålningszonen sjunker temperaturen kraftigt med avståndet från centrum, vilket gör att 
effektiviteten minskar. Energin transporteras då istället via konvektion i konvektionszonen.   
 
Kärnan och strålningszonen roterar som en fast kropp medan området utanför roterar 
differentiellt. 
 
 
5.4   Konvektionszonen  
 
I konvektionszonen transporteras energin genom att uppvärmd plasma stiger upp till 
fotosfären där den kyls av och sjunker tillbaka och cykeln börjar om.  
 
 
5.5 Fotosfären  
 
Fotosfären är solens synliga yta och är varifrån solljuset emitteras. Temperaturen är 5770 K, 
och vid denna temperatur så dominerar det gula ljuset i strålningsspektrum. Fotosfären består 
till största delen av väte men även av alla de övriga ämnena som finns inuti solen och är ca 
400 km tjock. Det är de negativt laddade jonerna som absorberar mycket av strålningen 
underifrån och som gör fotosfären ogenomskinlig.  
 
Om man tittar med riktigt stor förstoring på ytan så syns bubblor, så kallade granulationer 
som är det yttersta delen av konvektionszonen. Granulationerna framträder och försvinner på 
bara ett par minuter. När bubblan har kylts av vid ytan och avgett sin energi i form av 
strålning sjunker den igen och försvinner. 
 
 
5.6   Kromosfären  
 
Den lägsta temperaturen på ca 4 000 K hittar man i ett område 500 km ovanför fotosfären, 
varpå kromosfären börjar. Tjockleken är 2000 km och temperaturen ökar med höjden till ca 
100 000 K. Densiteten är en tiotusendel av fotosfärens och gör kromosfären genomskinlig. 
Det är därför vi bara kan se kromosfären vid en total solförmörkelse. 
 
Ovanför kromosfären finns ett gränsområde där temperaturen stiger till en miljon kelvin. Vid 
denna temperatur blir helium helt joniserat. Detta gränsområde har inget klart definierat skikt 
utan befinner sig i en konstant kaotisk rörelse med gasutbrott. 
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 Bilden visar den kaotiska rörelsen i gränsområdet ovanför kromosfären.  

 
 
5.7   Koronan 
 
Koronan är det yttersta området av solens atmosfär. Koronans temperatur är flera miljoner 
Kelvin. Den höga temperaturen beror på energiöverföring via solens magnetfält.  
 
Den låga densiteten gör att koronan avger lite värme och ljus. Värdet är 1011 atomer per  
kubikmeter jämfört med 1023 atomer per kubikmeter i fotosfären, vilket gör koronan 
genomskinlig.  
 
5.8   Solvinden 
 
Solvinden är en ström av laddade partiklar, främst protoner, som strömmar ut ur koronahålen. 
Partiklarna övervinner solens gravitation genom den höga temperaturen och därmed den höga 
kinetiska energin. Hur partiklarna accelereras är ännu oklart. 
 
Solvinden stöter bort det interstellära mediet som omger solsystemet, och den bubbla som 
skapas kallas för heliosfären. Kanten på bubblan anses vara den yttre gränsen för vårt 
solsystem. Solvinden gör att kometernas svansar alltid pekar bort från solen. 

 



 20

5.9   Solfläckar 
 
Solfläckar är irreguljära mörka områden i fotosfären med en lägre temperatur än sin 
omgivning och där den magnetiska aktiviteten bromsar konvektionen. Plasmaflödet under 
ytan och solens differentiella rotation ger upphov till och styr solfläckarna. 
 
Solfläckarna kan ha en diameter från 1000 km upp till tiotusentals km. Kontrasten mellan 
solfläckarna och omgivningen ger en temperaturskillnad på ca 2000 grader, vilket gör att man 
uppfattar solfläckarna som mörka. Solfläckarna uppträder ofta i grupper, och har ett 
magnetfält som är 1000 gånger starkare än normalt. De bildar oftast par med olika magnetisk 
polaritet, vilket skapar magnetfält i form av öglor som bryter igenom fotosfären ända ut i 
koronan.  
 
Solfläckarna genomgår en 22 års cykel, genom att de uppstår vid polerna och ”vandrar” mot 
ekvatorn där de kortsluts. Kortslutningen omvandlar den magnetiska energin till kinetisk och 
potentiell energi som värmer upp koronan. I utbrotten uppstår solsystemets mest energirika 
process där miljarder ton plasma slungas ut i rymden i en s.k. Coronal Mass Ejection.  
 
Solfläckarna gör att den solenergi som träffar jorden varierar med solfläckscykeln, men 
effekten är begränsad till 0,1%-nivån. Det är oklart om detta ger någon effekt på det globala 
klimatet. Likaså är solvindens eventuella inverkan på klimatet oklar.    
 
5.10   En stjärnas utveckling  
 
Solen är just nu 4,57 miljarder år gammal. Denna ålder har man kommit fram till genom 
datormodeller för stjärnutveckling. Solen är således halvvägs igenom den fas då vätefusion 
sker i kärnan under totalt tio miljarder år. Om 6 miljarder år är solens väte i centrum förbrukat 
vilket gör att den inre delen komprimeras när det inre trycket minskar. Då temperaturen ökat 
till 100 miljoner grader så startar heliumförbränning i centrum, varvid energi frigörs som 
startar vätefusion i ett skal runt kärnan. Den frigjorda energin ökar det inre trycket så att den 
yttre delen sväller upp och solen blir en röd jätte. Storleken växer och når ända fram till 
jordens bana. När alla kärnreaktioner upphört kollapsar centrum och bildar en vit dvärg med 
samma storlek som jorden, medan ytlagret störs iväg som en planetarisk nebulosa. Den vita 
dvärgen svalnar sakta, och blir till slut en svart dvärg efter flera miljarder år. 
  
Den viktigaste parametern för en stjärnas utveckling är dess massa; en större massa än solens 
ger en snabbare utveckling och tvärtom. Utvecklingen kan ses i ett Hertzsprung- Russell 
diagrammet (HR-diagrammet) (se fig.), där stjärnor grupperas efter luminositet (effekt) och 
yttemperatur. Dessa två egenskaper bestäms bara av stjärnans massa men det är också två 
egenskaper som är lätta att observera.    
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Genom att titta efter var en stjärna befinner sig i HR-diagrammet och använda sig av olika 
modeller kan man avslöja mycket om dess liv: hur gammal den är, hur stor den är, hur länge 
den har levt, vad som har hänt den tidigare och vad som kommer att hända i framtiden. Allt 
eftersom stjärnorna genomgår olika faser av sitt liv flyttar de sig runt i HR-diagrammet efter 
mer eller mindre komplicerade mönster.  
 
De flesta stjärnor ligger på ett band som löper diagonalt tvärs över diagrammet. Detta band 
kallas för huvudserien, och det är där stjärnorna tillbringar största delen av sitt liv. De 
befinner sig då i jämvikt och producerar energi genom att omvandla väte till helium. På 
huvudserien ligger stjärnorna sorterade efter hur tunga de är. De tyngsta stjärnorna är heta och 
ljusstarka, och finns uppe till vänster i diagrammet, medan de små och ljussvaga stjärnorna 
finns nere till höger. Vår egen sol är en medelstor stjärna och befinner sig i mitten av 
huvudserien. 
 
Jättestjärnorna har lämnat huvudserien och får sin energi från helium- och kol-förbränning 
osv. I varje steg minskar antalet atomkärnor och motsvarande fusionsprocess tar allt kortare 
tid. De tyngsta stjärnorna kollapsar sedan katastofalt till en neutronstjärna eller svart hål, 
samtidigt den yttre delen exploderar som en supernova, vilket ger de tyngsta grundämnena 
genom neutroninfångning. Resterna sprids i supernovan  och bidrar med material till nästa 
generation stjärnor inuti interstellära moln.  
 
Under huvudserien återfinns de vita dvärgarna, där kärnreaktionerna upphört.  
 
 

Rödajättar 

Huvudserien 

Vita dvärgar 

3000 6000 10 000 20 000 

Kelvin 

Temperatur 

Luminositet  
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6.   Planeterna i vårt solsystem 
 
Enligt den Internationella Astronomiska Unionen, IAU, definieras en planet som ett objekt 
som kretsar solen och som är tillräckligt stor för att dess gravitation ska ha gjort den sfärisk, 
och dessutom ha rensat sin omgivning på mindre objekt. Det är denna definition gjort att 
Pluto inte längre räknas som en planet. Solsystemet har åtta planeter som är uppdelade i två 
grupper, de jordlika och jätteplaneterna.  
 
De fyra inre jordlika planeterna är Merkurius, Venus, Jorden och Mars.  De kännetecknas av 
att de är relativt små och med en fast yta som är ärrad av kratrar. Under ytan finns en mantel 
av magma och en kärna av tyngre ämnen som järn. Detta beror på att tyngre ämnen sjönk in 
mot centrum när planeten var i smält form i början.   
 

 
De fyra jordlika planeterna i skalenlig storlek: Merkurius, Venus, jorden och Mars.  

 

De fyra yttre planeterna är gasjättarna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Storleken är 
betydligt större och de saknar fast yta. Storleken gör att densiteten blir lägre, och deras snabba 
rotation ger en avsevärd tillplattning vid polerna.  
 
 Medelavstånd

från solen 
[AE] 

Medelavstånd 
från solen  
[106 km] 

Massa  
[kg] 

Densitet 
[103 kgm-3] 

Radien vid 
ekvatorn  
[106 m] 

Rotations 
period 
[h] 

Solen - - 1,99.1030 1,41 696 600 
Merkurius 0,3871 57,9 3,30.1023 5,43 2,48 1406,4 
Venus 0,7233 108,2 4,86.1024 5,24 6,10 5832 
Jorden  1,0000 149,6 5,98.1024 5,51 6,38 24 
Mars 1,5237 227,9 6,41.1023 3,94 3,40 25 
Jupiter 5,2028 778,3 1,89.1027 1,32 71,35 10 
Saturnus 9,540 1 427,0 5,68.1026 0,69 60,33 17 
Uranus 19,22 2 875,0 8,68.1025 1,21 25,60 0,05 
Neptunus 30,07 4 496,6 1,02.1026 1,67 24,75 9 
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 Banhastigheten 
[km/s] 

Flykthastigheten 
[km/s] 

Antal 
månar 

Gravitationen 
[ms-2] 

Omloppstid 

Merkurius 47,87 4,25 0 3,7 88 d  
Venus 35,02 10,36 0 8,87 225 d 
Jorden  29,79 11,18 1 9,80 365 d 
Mars 24,13 5,02 2 3,71 687 d 
Jupiter 13,06 59,56 63 23,12 11,86 år 
Saturnus 9,66 35,49 56 10,44 29,40 år 
Uranus 6,80 21,30 23 8,96 83,75 år 
Neptunus 5,44 23,50 13 10,74 163,70 år 
 
 
6.1 Merkurius 
 
Merkurius är den planet som är närmst solen. Den har inga månar och är den minsta av alla 
planeter. Den har ingen märkbar atmosfär och yttemperaturen är under dagen 427 grader 
Celsius och minus 183 grader Celsius under natten. Dess yta liknar månens då den har många 
kratrar. På grund av sin närhet till solen får Merkurius 5,5 gånger mer energi från solen än 
jorden. Densiteten är mycket hög, förmodligen orsakad av att det yttre lagret på planeten 
”skalades av” vid en kollision när planeten var ung.  
 
 
6.2 Venus 
 
Venus är nästan lika stor som jorden och har en tjock atmosfär av koldioxid och kväve. Från 
början hade Venus mängder med vatten, men närheten till solen gjorde att vattenmolekylerna 
slogs sönder i väte och syre. Vätet försvann ut i rymden medan syret bands i olika föreningar. 
Utan vatten fanns ingen möjlighet för koldioxid att lagras utan den stannade kvar i 
atmosfären, vilket har lett till en skenande växthuseffekt som har höjt yttemperaturen till 461 
grader Celsius. Molnen på Venus består av svavelsyra, och ytan är en torr öken utan tektonik 
och med ett atmosfärstryck som är 92 gånger större än jordens.  
 
Atmosfären reflekterar mycket av solljuset, vilket förklarar planetens höga ljusstyrka. Venus 
har en järnkärna men inget magnetfält pga sin långsamma rotation.  
 
 
6.3 Jorden 
 
Jorden är självklart den mest studerade planeten i solsystemet. De aktiva vulkanerna visar att 
det inre är flytande, och magmarörelserna producerar en elektrisk ström som ger ett 
skyddande magnetfält. Strukturen består av en het järnkärna, yttre kärna, mantel och 
jordskorpa. Ytan är täckt till 70 % av vatten och temperaturen ligger mellan 60 grader och 
 – 89 grader Celsius. Om växthuseffekten inte hade funnits hade vattnet varit konstant fruset 
och liv hade knappast kunnat existera.   
 
Till skillnad från de andra jordlika planeterna så är jordskorpan uppdelad i plattor som flyter 
på manteln, vilket kallas för tektonik.  Kontinentalplattornas rörelse ger jordbävningar och 
vulkanutbrott. Det finns åtta stycken stora plattor och ca 20 stycken mindre. Plattornas rörelse 
gör att nytt material från jordens inre förs upp till ytan vid den mitt-Atlantiska ryggen.  
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Jordens atmosfär är ca 100 km tjock och består till 78 % av kväve, 21 % syre och 1 % av 
andra ämnen såsom koldioxid, vattenånga och ädelgaser. Atmosfären och oceanerna reglerar 
temperaturen så att extremvärden inte uppkommer.   
 
Årstiderna orsakas av jordaxelns lutning på 23,5°. På grund av denna lutning är det olika 
årstider på den norra och södra halvklotet, beroende på vilken halva pekar mot solen under 
jordens varv runt solen. När jorden befinner sig i den del av banan då det norra halvklotet 
lutar mot solen blir solhöjden större och dagarna längre, så att vår-sommar uppkommer. 
Årstiderna beror således inte på att jordens avstånd till solen varierar under året.  
 
Jorden har en stor måne som är ungefär en fjärdedel av jordens storlek. Från jorden är det 
alltid framsidan som syns vilket beror på att månen roterar kring sin egen axel under lika lång 
tid den roterar ett varv kring jorden.  
 

 Medelavstånd 
från jorden [km] 

Radie 
[km] 

Massa  
[kg] 

Densitet 
[kg/m3] 

Gravitation 
[ms-2] 

Månen 384 400 3476 7,35.1022 3 346 1,622 
 
 
6.4 Mars 
 

Mars är den fjärde planeten från solen och är den planet som 
är närmast jorden men är ungefär hälften så stor. Bilden till 
vänster visar den högsta vulkanen i solsystemet, Olympus 
Mons, som är 24 km hög(fig.). Idag har Mars har inga aktiva 
vulkaner, ingen tektonik och inget flytande vatten. På ytan 
finns det däremot tydliga bevis på gamla flodsystem. Nord- 
och sydpolerna är täckta med iskalotter som innehåller 
vatten och koldioxid, och som växer och krymper med 
årstiderna. Den högsta temperaturen vid ekvatorn är 20 
grader Celsius och som kallast -140 grader Celsius.  
 
Mars kallas för ”den röda planeten” på grund av sin röda 
yta. Färgen beror på stora mängder järnoxid, 95 %, som 
finns i ytan och i atmosfären. Förmodligen har dess 
järnkärna sedan länge svalnat och stelnat, vilket har gjort att 

det i begynnelsen så starka magnetfältet försvunnit. Utan ett skyddande magnetfält har 
solvinden eroderat bort atmosfären så att det förmodade havet på norra halvklotet torkat ut. 
Den tunna atmosfär som finns kvar består av koldioxid. Mars har två månar, Phobos och 
Deimos, som är små och har en oregelbunden form och kan vara infångade asteroider.  
 
 
Månar Medelavstånd 

från Mars [km] 
Radie 
[km] 

Massa  
[kg] 

Densitet 
[kg/m3] 

Gravitation 
[ms-2] 

Phobos 9377 11 1,07.1016 1,9 0,0084 
Deimos 23 460 6,3 2,24.1015 2,2 0,0039 
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6.5 Jupiter 
 
Jupiter (fig.) är den största planeten i solsystemet, och 
dess massa är två gånger större än alla de andra 
planeternas massa tillsammans. Jupiter är tillsammans 
med Saturnus, Uranus och Neptunus en gasjätte, vilket 
innebär att den inte har en fast yta. Atmosfären blir 
tätare och trycket ökar ju längre in mot centrum man 
kommer. Den synliga ytan är den översta delen av 
molnlagret. Jupiter har precis som de andra gasjättarna 
ringar men de består till mestadels av sten och är svåra 
att se. Jupiter består till 90 % av väte och ca 10 % 
helium, resten är metangas, vatten och sten.  
 
Planetens utseende beror på gasmoln som rör sig 

kontinuerligt runt planeten. Gasmolnen har en bandstruktur, de ljusa linjerna kallas för zoner 
och de mörka för band. Jupiter har en stor röd fläck som är ett gigantiskt stormsystem (se 
fig.), ca dubbelt så stort som jorden. Stormen har varat i hundratals år och upptäcktes på 1600-
talet. Den är alltså mycket stabil och roterar moturs. 
 
Trycket ökar så snabbt mot centrum att 
gasen ganska snart övergår i en vätska. 
Vätet blir så komprimerat att det övergår i 
metallisk form, som leder ström mycket bra. 
Trycket är då 1,4 miljoner gånger jordens 
atmosfärstryck. Detta tillsammans med den 
snabba rotationen på bara 10 timmar ger 
gigantiska elströmmar och därmed ett 
extremt starkt magnetfält. Strålningsbältena 
runt Jupiter är därför bland de farligaste 
platserna i solsystemet.  
 
Jupiter sänder ut dubbelt så mycket energi som den tar emot från solen. Den inre energin 
kommer från gravitationsenergi som lagrats sedan planetens tillkomst. Genom att massan är 
så stor är en stor energimängd lagrad.   
 
Jupiters fyra största och mest kända månar är de så kallade Galileiska månarna som Galilei 
upptäckte på 1600-talet. De kan ses även med en liten handkikare.  
 

Galileiska 
månar 

Medelavstånd 
från Jupiter [km] 

Radie 
[km] 

Massa  
[kg] 

Densitet 
[kg/m3] 

Io 421 600 1821 8,9.1022 3529 
Europa 670 900 1561 4,8.1022 3018 
Ganymedes 1 070 000 2631 1,5.1023 1936 
Callisto 1 883 000 2411 1,1.1023 1851 
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6.6 Saturnus 
 

Saturnus (fig.) är den sjätte planeten från solen 
och den näst största i solsystemet. Planeten 
består 93 % av väte och 7 % av helium. Den 
yttre atmosfären är uppdelad precis som Jupiter 
i vertikala band. Saturnus har mycket 
gemensamt med Jupiter: snabb rotation, en inre 
termisk produktion, atmosfärens 
sammansättning, en kärna av metalliskt väte 
och ett starkt magnetfält. 
 
Det mest distinkta med planeten är dess ringar 
(se fig.). Ringarna består av is och andra 
kometfragment och reflekterar ljus mycket bra. 

Partiklarnas storlek varierar från sandkorn till flera meter i storlek. Ringarna är tunna, ca 100 
km, med individuella banor runt Saturnus.  
 
Planeten har många månar, 56 st, och nya månar hittas fortfarande. Den mest kända är Titan, 
som är solsystemets enda måne med atmosfär bestående av kväve, argon och metan. Det finns 
även spår av etanol, koldioxid, vatten m.m. Temperaturen på Titan är -180 grader Celsius, så 
de sjöar som nyligen upptäckts består av kolväten, inte vatten. Den europeiska landaren 
Huygens lyckades ta bilder från Titans yta.   
 
De fem största månarna är Thetys, Dione, Rhea, Titan, Iapetus.  
 

Saturnus fem 
största månar 

Medelavstånd från 
Saturnus [km] 

Radie 
[km] 

Massa  
[kg] 

Densitet 
[kg/m3] 

Thetys 294 020 529 6,1.1020 973 
Dione 377 400 560 1,1.1021 1 095 
Rhea 527 040 764 2,3.1021 1 240 
Titan 1 221 850 5 150 1,34.1023 1 880 
Iapetus 3 561 300 720 1,6.1021 1 270 

 
 



 27

6.7 Uranus 
 

 
 
Uranus är den sjunde planeten från solen. Dess mest utmärkande drag är att dess rotationsaxel 
har en lutning på 98 grader (se fig.), vilket innebär att planeten ”rullar” i sin bana runt solen 
samtidigt som årstiderna blir 20 år långa. Uranus är grönblå och färgen beror på 
metankristaller i atmosfären som absorberar allt rött ljus. Atmosfären består av 79 % väte, 18 
% helium och 3 % metan.  
 
Uranus har ett magnetfält och ett mörkt och litet ringsystem som upptäcktes först år 1977. 
Temperaturen på ytan är -220 grader Celsius och längst in finns en fast kärna. Planeten har 
ingen inre produktion av värme. Antalet månar är 23 varav de fem största är Miranda, 
Umbriel, Titania och Oberon.  
 

Uranus fem  
största månar 

Medelavstånd 
från Uranus [km] 

Radie 
[km] 

Massa 
[kg] 

Densitet 
[kg/m3] 

Miranda  129 390 236 6,6.1019 1 200 
Ariel 191 020 579 1,35.1021 1 670 
Umbriel 266 300 585 1,17.1021 1 410 
Titania 435 910 789 3,53.1021 1 720 
Oberon 583 520 761 3,01.1021 1 630 

 
 
6.8 #eptunus 
 

Neptunus (fig.) är den åttonde och sista planeten i solsystemet. 
Planeten är mycket lik Uranus, samma kemiska 
sammansättning, färg, atmosfär, fast kärna, ett ringsystem och 
ett magnetiskt fält. Den har vita moln som är metanis. 
Temperaturen på Neptunus är -240 grader Celsius.  
 
Rotationen medför att atmosfären är uppdelat i flera zoner 
eller bälten parallellt med planetens ekvator. Flera kortlivade 
cyklonliknande störningar och höga vindhastigheter i 
atmosfärens bältzoner har observerats. Planeten har 13 månar 
där den största är Triton och är en av solsystemets största.  

 
Neptunus 
största måne 

Medelavstånd från 
Neptunus [km] 

Radie 
[km] 

Massa 
[kg] 

Densitet 
[kg/m3] 

Triton 354 800 1354 2,1.1022 2 050 
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7. Dvärgplaneter, asteroider, kometer och meteorer 
 
Förutom solen och planeterna så innehåller solsystemet andra mindre himlakroppar, som 
kallas för dvärgplaneter, asteroider, kometer och meteorer. 
 
En dvärgplanet har tillräcklig massa för att dess egen gravitation ska göra den rund men den 
har inte rensat sin omgivning och den är inte en måne. Pluto och Charon är två dvärgplaneter 
som kretsar kring ett gemensamt masscentrum, och två mindre månar har nyligen upptäckts i 
samma system. Ceres som tidigare klassades som asteroid är nu en dvärgplanet efter det att 
dess form visat sig vara nästan sfärisk. 
 
Eris upptäcktes 2003 utanför Kuiper-bältet, och visade sig vara större än Pluto. Den 
Internationella Astronomiska Unionen (IAU) införde därför nya definitioner på planet och 
dvärgplanet, och utforskningen av det yttre solsystemet förväntas ge ännu fler kandidater.  
 
Dvärgplanet Massa [kg] Radie [km] Avstånd från solen [AE] 

Parihelium Aphelium 
Ceres 9,46.1020 487 2,55 2,99 
Pluto 1,30.1022 1 200 29,6 49,3 
Eris 1,66.1022 1 300 37,8 97,6 
 
 
7.1 Asteroider 

 
En asteroid (fig.) är en mindre himlakropp i bana 
kring solen. De är km-stora kroppar av sten eller 
järn som finns i asteroidbältet mellan Mars och 
Jupiter och i Kupierbältet utanför Neptunus bana. 
Asteroidernas oregelbundna form beror på att 
massan är ganska liten, så gravitationen kan inte 
övervinna krafterna i det fasta materialet. Vissa 
asteroider är multipla och kretsar kring en 
gemensam tyngdpunkt, kanske som en följd av en 
kollision. Hundratusentals asteroider har hittats 
och upptäckterna pågår fortfarande. Man 
uppskattar att det finns mellan 1,1 till 1,9 miljoner 

asteroider som har en radie större än en kilometer.  
 
 
7.2 Kometer 
 
Kometerna bildades långt ute i solsystemet och 
innehåller därför en större andel lätta ämnen. Deras 
sammansättning kan beskrivas som löst 
sammanhållna ”smutsiga snöbollar” av is och stoft. 
Deras banor kring solen har en varierande 
periodicitet från 50 år till 100 år, ibland ända upptill 
tusentals år. Vissa passerar solen en enda gång och 
försvinner ut i den interstellära rymden. Kometer 
med en kort period, ca 200 år, antas komma från 
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Kuiper-bältet som finns bortom Neptunus bana. Kometer med en lång period antas komma 
från Oorts moln.  
 
Kometer är svåra att upptäcka när de är långt ute i solsystemet och det är först när de passerar 
asteroidbältet som de blir lättare att se. När kometen färdas närmare solen värmer solenergin 
upp den och frysta gaser och stoft börjar förgasas. Förgasningen bildar en atmosfär kring 
kometen och solvinden och solens magnetfält verkar på den så att två svansar bildas som 

pekar bort från solen (se fig.). Stoftsvansen 
innehåller små stoftkorn som påverkas av 
solens strålningstryck, vilket ger en 
kurvformad bana. När solens UV-strålning 
träffar kometer joniseras en del av atomerna, 
vilket gör att de påverkas av solens 
magnetfält och solvind, vilket gör att denna 
s.k. jonsvans pekar radiellt ut från solen. 
Själva kometen är oftast mindre än 50 km 
tvärsöver men dess svansar kan bli lika långa 
som avståndet mellan jorden och solen.  

Den mest kända kometen är Halleys komet, som är en kort-periodisk komet och den 
ljusstarkaste av alla kometer från Kupierbältet. Omloppstiden är 76 år och den har observerats 
sedan år 240 före Kr. När kometen närmade sig jorden år 1910 upptäcktes att kometsvansen 
innehöll cyanid och masshysteri uppstod. Gaserna i svansen är dock så förtunnade att 
passagen var totalt ofarlig. Som alltid när jorden passerar en kometsvans så uppstod dock 
mängder med ”stjärnfall” eller meteorer, när stoftkorn förgasades i jordatmosfären. 
 
7.3 Meteoriter 
 
När två himlakroppar (t ex två asteroider) kolliderar, kan sprängfragmenten skickas iväg på 
olika banor i solsystemet. Meteoriter är de fragment (se fig) hamnat på jorden och som 
överlevt passagen genom jordens atmosfär. Meteorer är mindre fragment typ småsten som 
däremot brinner upp i atmosfären. Meteoriter finns i tre varianter:  
 

- sten 95 % 
- järn 4 % 
- och kombinationer mellan dessa två: sten - järn 1 % 

 
När jorden och de andra inre planeterna var unga utsattes de för 
många kollisioner med meteoriter och kometer. Eftersom det var 
för varmt för lätta ämnen att finnas kvar på de jordlika planeterna är det sannolikt att det 
mesta av vattnet vi har idag kommer från kometnedslag. Meteoriterna har tillfört organiska 
ämnen som var viktiga för livets uppkomst. De riktigt stora meteoriterna har tvärtom utplånat 
liv, med dinosaurierna för 65 miljoner år sedan som typiskt exempel. Jordytan har ett litet 
antal kratrar pga tektonikens inverkan. På månen och andra inaktiva himlakroppar syns de 
desto bättre.  
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8. Rymdforskning 
 
Den pågående rymdforskningen syftar till bättre förståelse av solsystemets uppkomst och 
utveckling. Med ökad kunskap följer en bättre förmåga att avgöra om liv bara uppstått på 
jorden eller inte. Med utgångspunkten från vårt liv tycks en förutsättning vara förekomst av 
flytande vatten, oberoende egentligen av andra miljöfaktorer. Extremofiler är 
mikroorganismer som hittats i miljöer utan syre, i extremt kalla eller varma miljöer med lågt 
pH  etc.  Ett intressant faktum är att jordens liv kanske är 3,8 miljarder år gammalt. I så fall 
uppstod livet direkt efter det stora bombardemanget hade upphört.  
 
De inre planeterna får tillräckligt med solenergi, men Venus och Merkurius är för varma för 
att behålla sitt vatten. Den planet som är kvar, utöver jorden, är Mars. Bortom Mars bana är 
solenergin för liten för att vatten ska finnas i flytande form på ytan. Under ytan kan däremot 
flytande vatten finnas om det finns tillräckligt med geotermisk värme.  
 
 
8.1 Mars 
 

Mars (fig) rotationsaxel lutar med 25 grader från banplanet. 
Detta leder till att planeten har årstider precis som jorden. 
Även om Mars liknar jorden så är det en ogästvänlig planet 
som saknar ett skyddande magnetfält och atmosfär. När Mars 
var en ung planet hade den dock ett annat klimat, som gjorde 
det möjligt för flytande vatten att existera, kanske i så stor 
mängd att en ocean täckte hela norra halvklotet. Idag ser man 
uttorkade flodfåror på ytan och mycket av vattnet finns 
förmodligen som permafrost under markytan.  
 
Temperaturen varierar under årstiderna med 80 grader och det 

är tillräckligt för att isen på nordpolen ska smälta och minska i storlek samtidigt som isen på 
sydpolen ökar i storlek. På grund av UV, röntgenstrålningen och oxidationen finns den största 
chansen till liv under markytan. Rymdsonden Mars Odyssey har skannat ytan med infraröd 
kamera och visat att det finns flytande vatten så nära som 20 cm under ytan.   
 
Nasas rymdsond Phoenix kommer att landa på Mars under våren 2008 för att undersöka 
förekomsten av vatten under ytan till ett djup av 50 cm. Den kanske också kan ge information 
om livsvillkoren. Liv har hittats på Antarktis i en miljö där flytande vatten bara förekommer 
sporadiskt.  
 
Mars-meteoriten som upptäcktes 1996 påstods innehålla 
fossila spår av liv typ bakterier på Mars (se fig). Att 
meteoriten kom från Mars fastställdes genom kemisk analys, 
men att meteoriten innehåller spår av liv har kraftigt 
ifrågasatts och den nuvarande forskningen har inte besvarat 
frågan om liv på Mars ännu.  
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8.2 Europa 
 

Det yttre solsystemet får en mycket mindre andel 
solenergi, vilket gör att yttemperaturen sjunker långt under 
fryspunkten för vatten. Men på Jupiters måne Europa (fig.) 
finns en tidvatteneffekt som producerar friktionsvärme, 
kanske tillräckligt för en vattenocean under isytan. 
Radioaktivt sönderfall är kanske också en bidragande 
faktor.  
 
Rymdsonden Galileo visade att Europa har en differentiell 
inre struktur och ett tjock yttre skal av is. Europa saknar 
således kratrar, vilket innebär att ytan måste vara mycket 
ung geologiskt sett.  Isytan ger en av de slätaste ytorna i 

solsystemet, och istäckets tjocklek har uppskattats till 15-25 km. En annan orsak att undersöka 
månen är att det kanske finns organiska ämnen och energi tillräckligt för att liv ska kunna 
uppstå och existera. Vulkanisk och tektonisk aktivitet samt kometer kan bidra med organiska 
ämnen. Men det finns ännu för lite information om kemisk sammansättning och annat för att 
man ska kunna säga något om möjligheten till liv på Europa.  
 
 
8.3 Enceladus 

 
I början av 2006 rapporterades att rymdsonden Cassini-
Huygens hade hittat tecken på att det skulle kunna finnas 
flytande vatten på Enceladus. Enceladus (fig.) är en av 
Saturnus månar. Rymdsonden fångade en bild som 
påminner om gejsrar eller strålar som sprutar ut från 
Enceladus. Man vet att Enceladus har en yta med gamla 
områden med många kratrar men den har också yngre 
områden med slät terräng. Det är en liten måne med en 
diameter på 499 km och massan 1,1.1020 kg. Dess densitet 
tyder på en förekomst av tyngre ämnen vid sidan av isen. 
Det är möjligt att månen i sitt förflutna hettats upp inifrån 
pga radioaktivt sönderfall och på så sätt gett upphov till den 

observerade strukturen. 
 
Innan Cassini-Huygens ansågs månen vara ointressant pga den låga temperaturen men 
bilderna därifrån, gejsern och sprickorna i yta, tyder på en tektonik aktivitet. Temperaturen i 
sprickorna är ca 140 K. Den kemiska sammansättningen består av vatten, metan och kväve. 
Detta tillsammans med gejsern tyder på ett varmt inre med temperaturen kring 500 K. 
Orsaken till gejsern kan komma från en lokal vattenansamling men det är fortfarande oklart 
hur värmen produceras. Kanske finns det en global undervattensocean men det behövs mer 
information från Cassini- Huygens.  
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9. Diskussion  
 
Människan har alltid studerat himlen för att få bättre kunskap om sin plats i universum. Från 
en världsbild där jorden är i centrum till en förståelse av solsystemets komplicerade verklighet 
har inneburit en långsam och stegvis process.  
 
Vår tid brukar kallas för astronomins guldålder, i och med tillgången till allt bättre 
observationer. Mest aktuellt är möjligheten till liv på andra planeter, med utgångspunkt från 
livet på jorden. Forskningen har visat att liv kan finnas i de mest ogästvänliga miljöer, bara 
flytande vatten finns tillgängligt under lång tid. 
 
Om liv på andra planeter upptäcks så skulle det medföra stora konsekvenser för vår 
världsbild. Om livet dessutom skulle visa sig intelligent så har vi en helt ny situation. Oavsett 
vilket så har utforskningen av universum bara börjat.  
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