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1 Leksjon 6: Vårt solsystem, hvordan ble det til? 

 

 

 

 
 

Antares i Skorpionen en døende stjerne (Universe 8 edition) 

 

Bilde viser Antares (600ly), den “sterkeste” stjerna i Skorpionen. Antares har kvittet 

seg store mengder støv og gass. Det er i slike ansamlinger av støv og gass som kan 

utvikle seg til et nytt solsystem. Astronomene kaller ofte skyen rundt døende stjerner 

for stjernetåke. Noen stjerner dør sakte, Antares er et godt eksempel på en langsom 

stjerne død. Andre stjerner dør plutselig, disse kalles for supernova 
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.  

 

Bildet viser Antares i stjernebildet Skorpionen
1
 (La Palma 2007/UiA), den 

gule stjernen under Jupiter øverst i bildet.  
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1.1 Tåkehypotesen  

Den vitenskapelige metode tar utgangspunkt hypoteser. En hypotese er en mulig forklaring på 

det som observeres. En teori oppnås når flere hypoteser settes sammen til en helhet (en 

modell) som kan forklare en rekke naturfenomener. Uten modeller og teorier er der ingen 

forståelse, ingen vitenskap bare en samling av fakta 

 

Solsystemet vårt var i utgangspunktet en roterende stjernetåke. En stjernetåke er en sky 

resirkulert stjernemateriale (gass og støv).  Stjerner som dør langsomt (Antares) vil kvitte seg 

med store mengder gass og støv.  En stjerne som dør plutselig (supernova) vil også kaste store 

mengder gass og støv tilbake til rommet. Tåkehypotesen for dannelsen av vårt solsystem 

baserer seg på at stjerner fødes i roterende stjernetåker. Orion tåka er en kjent “fødestue” for 

stjerner. Hubble teleskopet har observert roterende stjernetåker i sverdet til Orion, en 

observasjon som styrker teorien som baserer seg på tåkehypotesen.  Når en sky av gass 

roterer, vil størstedelen av massen i skyen gå mot rotasjonssenteret. I sentrum av skyen vil 

temperaturen øke helt til stjerne starter energiproduksjonen.  I det øyeblikket 

energiproduksjonen starter blir stjernen født.  

Fysikkens lover sier at en rotasjon starter når et ytre kraftmoment har virket på systemet.  I 

vårt tilfelle er systemet stjernetåken. Tåkehypotesen forutsetter at det ytre momentet skyldes 

rester etter en supernovaeksplosjon.  Fysikkens lover sier også at et roterende system fører til 

at massen i systemet trykkes flat. Massen i stjernetåken vil på grunn av gravitasjonskreftene 

falle inn mot sentrum, i denne prosessen vil gravitasjonsenergien føre til økt 

rotasjonshastighet, rotasjonsenergien omdannes til termisk energi og temperaturen øker 

(Kelvin – Helmholz sammentrekningen). Når temperaturen i sentrum blir tilstrekkelig høy blir 

en ny stjerne født.  Over 99% av all masse i stjernetåken havner i den nye stjernen, resten 

havnet i den såkalte protoplanetariske skiven. I vårt solsystem utgjør massen av alle 

plantene bare 0,1% av Solens masse (Leksjon 9)  Tåkehypotesen forutsetter at planetene og 

deres måner dannes i den delen av stjernetåken som ble igjen i den planetariske skiven. 

(aktivitet 3 og 4) 

Astronomene har lenge hatt en ønske om de protoplanetariske skivene, observasjon av disse 

skivene er helt avgjørende for troverdigheten av tåkehypotesen og forståelsen av vårt 

solsystem. Gleden var stor da rom teleskopene Hubble og Spitzer tok enestående bilde av en 

ung stjerne omkranset av en skive av gass og støv.         

http://stardust.jpl.nasa.gov/home/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=BcRaCr7BiQo
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Planetarisk skive (synlig lys) rundt en rød dverg. Skiven lyser fordi støvpartiklene reflekter 

stjernelyset (Hubble, Nasa, Esa). Stjerne er formørket, ikke synlig (Aktivitet 6).  

Astronomene har en sterk mistanke om at vårt eget solsystem en gang for 4,56 milliarder år 

siden var en stjernetåke i utvikling, med vår egen sol i sentrum omgitt av en skive bestående 

av gass og støv som planetene ble dannet av. Astronomene mener at de nevnte observasjonene 

styrker tåkehypotesen og teorien for dannelsen av vårt solsystem.  

 

I det følgende skal vi se hvordan astronomene har videreutviklet hypotesen til en teori som 

kan forklare sentrale observerte egenskaper hos planetene: 

 

 De 4 terrestriske planete (Merkur, Venus, Jorden og Mars) er relativt små og har 

fjellsubstans. De jovianske planetene (Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun) er  

gassplaneter. 

 Alle plantene roterer i samme retning og nesten i samme plan  

 De terrestriske planetene roterer nærmest solen.  

 

 

 

 

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2004/33/image/b/
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1.2 Resultatet av stjerneutviklingen fører til et overskudd av kjemiske 

elementer 

 

Hydrogen og helium forekommer hyppigst i solsystemet/universet: 

 

Hele vårt solsystem inneholder 98% hydrogen og helium. Alle de andre kjemiske elementene 

er relativt sjeldne, disse utgjør kun 2 % av totalmassen i solsystemet. Solen (2,0 10
30

kg) 

inneholder hydrogen (74%), helium (25%) og tyngre elementer (1%). Jupiter (1326 kg/m
3
) 

har omtrent samme massetetthet som Solen (1410kg/m
3
). Det betyr at Jupiter må inneholde 

store mengder lette elementer (hydrogen og helium) i forhold til de tyngre elementene som de 

terrestriske planetene er bygd opp av. Jupiter som er den største planeten i solsystemet vårt, 

den har mer masse (1,9exp27kg) enn alle de andre planetene tilsammen (7,7exp26kg). Massen 

av alle planetene utgjør bare 0,1% av Solen masse. 

At gassplanetene (Jovianske planeter) er størst kommer ikke som noen overraskelse. Den 

store overvekt av hydrogen og helium forklarer hvorfor de Jovianske planetene er så store i 

forhold til de terrestriske planetene.  

 

Data tabellen for plantene i Leksjon 9 viser at planetene Merkur, Venus og Mars har omtrent 

samme masse som Jordens. De fire fjellplantene har med andre ord omtrent 2 ganger Jordens 

masse (2M). De fire gassplantene har en masse på 445 ganger Jordens masse (445M). 

Alle planetene har en masse som er mindre enn 0,1% av Solens masse. 

 

 

Den store kosmiske begivenhet: ”Big Bang” for 13,7 milliarder år siden  

 

Det er nærliggende å stille følgende spørsmål: Hvilke kosmiske prosesser har ført til 

dannelsen av de lette og de tunge elementene? Astronomene (kosmologene) mener at 

universet ble ”født” for 13,7 milliarder år siden. Som følge av ”Big Bang” begivenheten ble 

det produsert hydrogen og helium, kanskje også litium og beryllium. Kosmologene kan 

benytte de fysiske lovene og beregnet seg tilbake i tid, beregningene viser at hele massen i 

Universet har vært samlet i et punkt. 

 Alle tyngre elementene er blitt produsert (termiske fusjoner) senere i stjernenes sentrale 

deler. Hvordan er disse elementene ført tilbake til rommet mellom stjernene for så å være 

byggesteiner i for eksempel vårt solsystem? Svaret er at når stjernene går mot slutten av sitt 

liv blir stjerne ustabile og kaster masse tilbake til rommet. Vi har sett at Antares i Skorpionen 

er et eksempel på en ustabil stjerne, denne stjernen ligger i en tåke av gass og støv som 

reflekterer lyset fra stjernen.  Noen få stjerner (supernova) kvitter seg med sin masse på en 

dramatisk måte, de eksploderer og hele stjernemassen føres tilbake til rommet. Den kjente 

Krabbetåken er rester etter en supernova eksplosjon, denne supernovaen ble observert for 

første gang for ca 1000 år siden. Observasjoner av Krabbetåken i dag viser at den utvider seg 

med stor fart (ca. 1800km/s) og elementene er spredd over et stort område (ca. 10 lysår).  

Karbonet i kroppen vår, oksygenet vi puster inne i våre lunger og jernet vi benytter som 

armering i våre huser er stoffer som er produsert av stjerne og som føres tilbake til rommet 

når stjernen dør ut. Vårt solsystem og vi mennesker er delvis bygd opp av resirkulert 

stjernemateriale. Dette resirkulerte stjernematerialet kaller astronomene for interstellart 

medium. 
Astronomene har en god oversikt over hyppigheten (Universe: Figur 8-4) av de ulike 

grunnstoffene i vår del av Melkeveien. Finner de ett oksygenatom pr volumenhet av et 

interplanetarisk medium, vil dette volumet inneholde omtrent 1200 hydrogenatomer og 120 

http://seds.lpl.arizona.edu/messier/m/m001.html
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heliumatomer. Observasjonsmetoden er spektralanalyse av stjernespektra, kjemisk analyse av 

fjell på Jorden og på Månen. Og kjemisk analyse av steiner (meteoritter) som faller ned på 

Jorden. Astronomene benytter de tyngste grunnstoffene når alderen på vårt Solsystem. Vårt 

Solsystem ble dannet omtrent 9 milliarder år etter ”Big Bang”, det betyr at vårt Solsystem er 

omtrent 5 milliarder år siden. Den radioaktive uran-238 isotopen kan si noe om Jordens alder 

(se www://verdensrommet.org; artikkelen: "Kosmisk stråling og radioaktiv datering" 

1.3 Fra stjernetåke til protoplanetarisk skive 

Vi skal senere se på hvilke prosesser i Universet som har bidradd til dannelsen av elementene 

i stjernetåken. Vi skal nå se litt nærmere på utviklingsmodellen for vårt solsystem, en modell 

som nevnt baserer seg på tåkehypotesen. Ideen om en enorm stor roterende gasståke var første 

gang lansert av filosofen Immanuel Kant og vitenskapsmannen Pierre-Simon de Laplace sent 

på 1700 tallet. Kant og Laplace mente at en roterende gasståke kunne overtid utvikle seg til et 

planetsystem rundt solen. I dag er det bred enighet blant astronomene at Kant og Laplace 

hadde rett.  

 

Soltåken er som (vi har sett) rester etter gamle stjerner som har sendt deler av massen tilbake 

til rommet. Gravitasjonskreftene fører til at størstedelen av massen går mot rotasjonssenteret 

(Kelvin-Helmholz sammentrekningen). Over tid forandres stjernetåken til en såkalt 

protoplanetarisk skive, en skive av materie (gass og støv) som roterer rundt en lysende 

protosol.  Etter omkring 10 000 år er temperaturen på overflaten av protosolen blitt omtrent 

6000 K 

 

Rotasjonsaksen



 

Protosolen

6000 K

50 K

40 AU

2000 K

0,2 AU

Protoplanetariske skiven

 
 

 

Figuren viser protosolen og den protoplanetariske skiven etter 100 000 år. Protosolen har en 

overflatetemperatur på omtrent 6000 K. Figuren viser også temperaturgradienten i skiven. 

Plantene dannes i skiven i området fra 0,2 AU til 40 AU, i dette området varierer 

temperaturen fra 50 K til 2000 K.   

 

Protosolen oppstår når materien som faller inn mot tåkens sentrum, under fallet vil materien få 

større hastighet, det oppstår kollisjoner og det skjer en overgang fra mekanisk energi 

http://www.verdensrommet.org/
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(bevegelsesenergi) til termisk energi. Protosolen slutter å trekke seg sammen når hydrogen 

begynner å ”brenne”, det skjer når temperaturen i kjernen er blitt noen få millioner grader 

Kelvin. Utviklingstiden fra stjernetåke til protosol tar omkring 10 millioner år, Dersom 

protosolen ikke oppnår tenningstemperaturen for fusjon av hydrogen til helium, vil protosolen 

ende som en såkalt brun dverg. Hubble teleskopet har observert brune dverger i Oriontåka.  

 

 

 

 

Rotasjonsaksen
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Figuren viser protosolen og den protoplanetariske skiven etter 10 millioner år. Temperaturen i 

protosolen er økt til 10 millioner grader, høy nok temperatur til at energiproduksjonen starter i 

kjernen av protosolen. Trykket øker i protosolen og sammentrekningen opphører. De tyngste 

stoffene i den protoplanetariske skiven er samlet i området fra 5 AU til 0,4 AU. Det er i dette 

området fjellplantene dannes. De lette stoffene samles i området fra 5 AU til 40 AU., i dette 

området dannes de store gassplantene. 

 

 

Hva hadde skjedd om stjernetåken ikke hadde rotert?  Svaret er enkelt: Som en følge av at all 

masse i stjernetåken vil falle radielt inn mot protosolen, vil ingen protoplanetarisk skive 

dannes og den nyfødte stjernen vil ikke ha et planetsystem. Det er rotasjonen av stjernetåken 

som danner og utvikler den protoplanetariske skiven til et planetsystem. 

Den protoplanetarisk skiven er flat fordi skivens vinkelhastighet øker (aktivitet 2) når massen 

samles i sentrum av stjernetåken (Newtons mekanikk forklarer denne flattrykningen). Jordens 

flattrykning er et annet eksempel).  At massen samler seg i en flat skive er i samsvar med det 

som observeres. Alle de 8 planetene har nesten samme baneplan (varierer fra 7 til 0 grader) 

som ekliptikken. Pluto har en helning på 17 grader i forhold til ekliptikken.  

Hubble teleskopet har som nevnt tatt bilder av protoplanetariske skiver i Orion tåken, disse 

viser at protosolen lyser før planetene er ferdig utviklet. Studiene av disse bildene gir ny 

kunnskap planetdannelsen og styrker tåkehypotesen. 

1.4 Planet kondensasjon  

 I dette avsnittet skal vi besvare spørsmålet: Hvorfor er de terrestriske planetene nærmest 

solen og hvorfor roterer de store jovianske planetene lenger ute? 
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Som tidligere nevnt inneholder den protoplanetariske skiven små mengder gass og støv i 

forhold til protosolen. Tettheten er lav fordi gass og støvpartiklene er fordelt over et stort 

område. Gassen i tåken kan endre tilstand, den kan gå over til fast form dersom temperaturen i 

gassen er lavere enn gassens kondensasjonstemperatur (smeltepunkt). Gassene omdannes til is 

eller ”snøfiller” når temperaturen i gassen kommer under smeltepunktet. Dette fysiske 

fenomenet kan vi oppleve en kald vintermorgen: Vanndampen i luften går over til rim på 

bilruten.  

Stoffer som vann (H2O), metan (CH4) og ammoniakk (NH3) har kondensasjonstemperatur i 

området fra 100K til 300K (se tabellen i Leksjon 9). Stoffene som fjell består av har mye 

høyere kondensasjonstemperatur, den kan variere fra 1300K til 1600K. Temperaturen i tåken 

er omtrent 50K, det betyr at alle stoffene unntatt hydrogen og helium er i fast form. 

Kondensasjonstemperaturen for hydrogen og helium er bare noen få kelvin. Vi kaller disse 

faste stoffene for is og kosmiske støvkorn. Kosmiske støv inneholder de grunnstoffene vi 

finner på Jorden i dag, støvkornene kan også inneholde molekyler. Ordet is i astronomien 

kan bety både vann, metan, karbondioksid og ammoniakk i fast form.  

 

 
 

Bildet viser kosmiske støvkorn, støvkornene er observert i Jordens øvre atmosfære. Det er 

dette støvet som er byggeklossene i de terrestriske fjellplantene.  

 

1.5 De fire utviklingstrinn i den planetariske skiven 

I det følgende skal vi se på den utviklingen astronomene mener finner sted i den 

protoplanetariske skiven. Utviklingen deles inn i fire faser. 

 

Fase 1: Utgangstilstanden for dannelsen av planetsystemet er en roterende stjernetåke, den 

består av gasser (helium og hydrogen), is partikler og kosmiske støvkorn. Det tar flere 

millioner år å danne en stjernetåke. 

 



 9 

Fase 2: I denne fasen tar protosolen form. Stjernetåken trekker seg sammen, tåkens 

rotasjonsenergi går over til termisk energi og danner protosolen. Temperaturgradienten i 

denne fasen er omtrent 2000K i protosolen og avtar til omtrent 50K i de ytre deler av den 

protoplanetariske skiven. I denne fasen skjer det konsentrasjon av det kosmiske støvet, disse 

nydannede støvklumpene holdes sammen av elektriske felter.  

 

 
Universe 9ed 

 

Over tid, kanskje flere millioner år virker gravitasjonskreftene mellom støvklumpene og det 

dannes asteroideliknende fjellobjekter. Disse fjellobjektene kan ha en diameter på ca. 1km og 

være i et antall på en milliard og kalles for planetesimal. På grunn av den nevnte 

temperaturfordeling vil disse fjellobjektene være i fast form (temperaturen er mindre enn 

kondensasjonstemperaturen for stoffene). I de indre områdene av skiven vil isen gå over til 

gass, i dette området dannes de terrestriske planetene. I de ytre områdene vil isen ikke smelte, 

temperaturen i disse områdene er under kondensasjonstemperaturen for stoffene. 
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Grafen (Universe 9 ed) viser temperaturfordelingen i stjernetåken (Universe: soltåken) når 

planetene ble dannet 

 

Fase 3: I denne fasen dannes de såkalte protoplanetene.  De asteroideliknende fjellobjektene 

(Fase 2) kolliderer (Animasjon 8.1) med hverandre og restene klumper seg sammen til større 

objekter. Disse blir kalt for protoplaneter, de er omtrent like store som Månen. På norsk 

kalles denne prosessen for masse akkumulasjon (fra små til store objekter). Beregningene 

viser at protoplanetene er i fast form, i motsetning til planetesimalene som dannes i fase 2, 

disse fjellobjektene holdes sammen av tyngdekreftene.  

 

 Fase 4: I denne fasen tar de terrestriske planetene form. Gravitasjonskreftene knuser 

protoplanetene og av restene dannes planetene. Protoplanetene øker i størrelse når de mindre 

fjellobjektene fanges inn og kolliderer med protoplanetene, disse enorme anslagene fører til 

en temperaturøkning over kondensasjonstemperaturen og kjernen smelter. I den flytende 

planetkjernen skjer der en såkalt kjemisk differensiering, de tyngste stoffene (jern, uran etc.) 

faller inn mot sentrum av planten. Den radioaktive strålingen bidrar også til at temperaturen 

øker i planetkjernen. 

 

1.6 Meteorittene viser spor etter kollisjonene 

   

Finnes der observasjoner som støtter opp under denne kollisjonsteorien og denne 

masseakkumuleringen som denne teorien bygger på? Astronomene mener at den strukturen i 

meteorittene gir svar. En meterotitt er deler av meteor som overlever passasjen gjennom 

Jordens atmosfære. En meteor er rester etter en kollisjon mellom asteroider. En asteroide 

kalles ofte for en miniplanet. Der går mange tusen av disse i en baner rundt sola 

(asteroidebelte), alle passere mellom Mars og Jupiter i en avstand fra 2AU til 3,5AU. 

Størrelsen på disse varierer. Den største asteroiden er Ceres (900km i diameter). De fleste har 

http://bcs.whfreeman.com/universe9e/default.asp#571828__573989__
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en størrelse på en km.  Astronomene mener at asteroidene er objekter som ikke har vært 

involvert i dannelsen av de terrestriske planeter.  

 

 
Universe 9. edition 

 

De har med andre ord ”overlevd” fase 4. Meteoritter som er funnet her på Jorden viser 

”chondrul”-struktur (Aktivitet 7) som har et mønster av som dråper, en mosaikk av små 

”rullesteiner”. Laboratorieforsøk viser at dette ”rullestein”-mønsteret oppstår ved hurtig 

smelting og avkjøling. Astronomene mener at de store kollisjonene i fase 4 har sendt 

sjokkbølger ut til de objektene som ikke har vært involvert i kollisjonen, meteoroidene er 

plutselig smeltet og størknet etter en kort tid. Med andre ord dette ”rullestein”-mønsteret viser 

at det har skjedd dramatiske kollisjoner under planetdannelsen. Meteorittene kommer 

bokstavelig talt som sendt fra himmelen og gir oss ny kunnskap og styrker den nevnte 

utviklingsmodellen for tilblivelsen av de indre planetene.   

 

1.7 Kjerne akkumulasjonsmodellen for gassplanetene 

 Kjernen i ytre planetene har gjennomgått de samme utviklingstrinn som de indre planetene, 

men der er en vesentlig forskjell: På grunn av den lave temperaturen i de ytre områdene i 

tåken er der mer tilgjengelig lette faste stoffer som kan danne fjellobjektene. Disse ytre 

planete blir av den grunn mye større enn de indre planetene. Vann er kondensert til is i det 

området Jupiter dannes (5.0AU). Metan er kondensert til is der Neptun dannes (30AU).  

De lette gassene (hydrogen og helium) har liten bevegelse i den lave temperaturen og lar seg 

derfor lett fanges inn av de massive kjernene og det dannes gassplaneter. Denne modellen 

som legges til grunn for utvikling av gassplaneter kalles for kjerne akkumulasjonsmodellen. 

Astronomene viser at der oppstår en dramatisk situasjon i utviklingen når det ytre skallet av 

gass har fått samme masse som kjernen. Protoplaneten vokser raskere enn tidligere, den renser 

tåken for tilgjengelig gass. Planeten er blitt kjempestor, med et enormt tykt skall rikt på 

hydrogen og med en mineralkjerne (kjerne av fjell) som har fra 5 til 10 ganger større masse 

enn Jorden. Astronomene mener at scenarioet kan skje i fire forskjellige avstander fra solen, 

på denne måten er de fire jovianske planetene dannet.  

I dag er avstanden ut til Uranus og Neptun henholdsvis 19 og 30AU fra Solen. Astronomene 

mener at protoplanetariske skiven i dette området ikke hadde tilstrekkelig masse for dannelse 
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av disse to planetene. I utgangspunktet ble Uranus og Neptun dannet nærmere solen og ved en 

senere anledning løftet opp i nåværende baner av gravitasjonsfeltet til Jupiter 

 

De mange månene (60) rundt Jupiter forteller også en historie, astronomene mener at 

gassplaneten har trukket seg sammen på grunn av en avkjøling. I denne avkjølingsfasen har en 

”liten protoplanetarisk skive” oppstått, i denne tåkeskiven (is og støvkorn) har månene blitt 

dannet. Som i planetsystemet er de innerste månene (Io og Europa) fjellmåner. 

  

1.8 Kuiper belte og Oort skyen  

De objektene som er blitt til overs etter dannelsen av vårt solsystem er samlet i asteroide 

beltet, Kuiper belte (Animasjon 8.4) og i Oortskyen.  

Jupiter er antagelig den planeten av de Jovianske som er dannet først og har av den grunn hatt 

stor innflytelse på dannelsen av vårt solsystem. På grunn av planetens enorme masse har den 

angrepet nærliggende fjellobjekter ned en kraft og endret deres kurs. Noen har blitt oppslukt 

av Solen, andre truffet de terrestriske planene og ført til kraternedslag og noen fått tilført så 

mye energi at de er blitt fjernet fra solsystemet. Bare noen få fjellobjekter har ”overlevd” og 

”slått seg ned ” i asteroidebeltet som ligger i området mellom Mars og Jupiter. Totalmassen 

av alle kjente asteroider er mindre enn massen av Månen.  Jupiter har vært ”ryddegutten”, han 

har fjernet restene etter planetdannelsen. 

 

Kuiper beltet ligger i området fra omtrent Pluto og ut til ca 500AU fra solen. Det er de 

Jovianske planetene som har ført isfjellobjektene (isblokker) lenger vekk fra Solen og inn i de 

såkalte Kuiper beltet. Denne samlede masse i Kuiper beltet er mye større enn asteroidebelte 

fordi der finnes mye mer is i solsystemet enn fjell. 

Noen objekter av is er flyttet ut til en avstand på 50000AU fra solen (1ly er 63240AU). 

Isblokkene ligger fordelt på en kuleflate (”halo”) som omhyller hele solsystemet. Denne 

ansamlingen av is objekter i dette området kalles for Oort skyen. Kometer er objekter i Oort 

skyen som kommer inn de indre områder av solsystemet.  

Astronomene mener at det har tatt omtrent 100 millioner år å bygge solsystemet vårt.  

 

 

1.9 Det siste stadiet i utviklingen av Solsystemet: T Tauri vind 

 
 

Observasjoner av unge stjerner sender ut masse i en ekstrem stor jet (Universe 7 ed). En jet er 

en strøm av ladde partikler (en stjernetåke) som sendes ut i en bestemt retning styrt av 

http://bcs.whfreeman.com/universe9e/default.asp#571828__573992__
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magnetfeltet i tåken. Solen har sannsynligvis kvittet seg med noe av sin masse etter at de 

kjernefysiske prosessene har startet. Før den unge solen stabiliserer seg prøver den å kvitte 

seg med masse fra de ytre lag. Denne massen som sendes ut i alle retninger kalles for T Tauri 

vind. Denne vinden ble første gang observert i stjernebildet Taurus, derav navnet. Solen 

kvitter seg fremdeles med masse, denne massestrømmen ut fra sola kalles for Solvind. Denne 

vinden er mye svakere enn T Tauri vinden.  

I tidens løp har strålingen fra Solen, T Tauri vinden fra Solen og planetakkumulering på feiet 

solsystemet rent for gass og støv. Solsystemet har stabilisert og vi har fått etablert et komplett 

solsystem. 

 

 
 

Stjernene i bildet (Trifid tåken M20 i Saggitarius) over har etablert seg, strålingen fra de unge 

stjernene har ”gravd” et hulrom, et rom som er fri for støv og gass.  
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Bilde viser stjernebildet Saggitarius (sentrum av Melkeveien). Bildet er tatt med 

Canon EOS 20D, ISO 3200, eksponeringstid 30 sekunder. Bildet er kontrastbehandlet 

De svakeste stjernene på bildet har en visuell magnitude på 7. Bildet viser Lagoon 

Taken M8 (m=5.0), Trifid Tåken M21 (m=6.3). Ptolemys hopen (M7) i midten nederst 

på bildet. (La Palma 2007 UiA).  

1.10 Ekstrasolare planeter 

Vi har i denne leksjonen gitt en teori for hvordan planetene blir til. Denne teorien leder tanken 

mot følgende spørsmål: Finnes der planeter (ekstrasolare planeter) rundt andre stjerner?  

Kjemien og de fysiske lovene er universelle, de gjelder overalt i universet. Sannsynligheten er 

derfor stor for at der finnes planeter i baner rundt andre stjerner. En oppdagelse av 

ekstrasolare planeter ville styrke modellen som forklarer dannelsen av planetsystemet.  

 

Den første ekstrasolare planeten ble oppdaget i 1995, Keck teleskopet (10 m) på Hawaii 

oppdaget at en stjerne som vugget litt fram og tilbake. Det var en planet som måtte være 

årsaken til denne vuggingen. Målemetoden var Doppler forskyvningen (Animasjon 8.5) i 

stjernespekteret. Denne metoden kalles for den radielle hastighetsmetoden. Spektrallinjene 

forskyves mot rødt når stjernen beveger seg fra observatøren og mot blått når stjernen beveger 

seg mot observatøren. I tiden fra 1995 og fram til 2009 har 340 i baner rundt andre stjerner 

enn Solen. De ekstrasolare planetene som var oppdaget før 2009 er større enn Jupiter og har 

en stor eksentrisitet.  

 

7. mars 2009 ble Kepler-teleskopet skutt opp i en bane rundt Sola. Kepler-teleskopet har som 

oppgave å finne planeter som likner på Jorden og har en bane i “den bebolige sonen”. Med 

"den beboelige sonen" menes det avstandsområdet fra en stjerne der temperaturforholdene er 

slik at en planet kan tenkes å ha flytende vann på overflaten. 

 
Totalt har Kepler hittil påvist 1235 objekter som kan være planeter rundt andre stjerner. Av disse er 68 omtrent 

på størrelse med Jorden, 288 er "super-Jorder" (har størrelser på inntil det dobbelte av Jordens), 662 er 

omtrent på størrelse med Neptun, 165 er omtrent på størrelse med Jupiter og 19 er større enn Jupiter. Av de nye 

planetkandidatene er det 54 som kretser i den beboelige sonen rundt sine moderstjerner. Av disse er altså fem på 

størrelse med Jorden. De andre varierer i størrelse fra litt større enn Jorden og opp til større enn Jupiter. 

http://bcs.whfreeman.com/universe9e/default.asp#571828__573993__
http://www.romfart.no/eromfart/notiser/s/2009/2009018.asp
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Resultatene som NASA nå har offentliggjort, baserer seg på observasjoner som Kepler gjorde av over 156 000 

stjerner i tidsintervallet fra 12. mai til 17. september 2009. Kepler er fortsatt aktiv. Som man forstår sitter 

forskerne på store mengder observasjoner som Kepler har gjort etter dette, men som ennå ikke er tilstrekkelig 

analysert til at konklusjoner kan trekkes fra datamaterialet. 

 

 

 
NASA 

Ett av planetsystemene som Kepler har påvist, Kepler-11, har seks planeter i bane rundt samme stjerne. Systemet 

ligger omtrent 2000 lysår borte. Alle de seks planetene har baner som er nærmere moderstjernen enn Venus-

banen er til Solen. Fem av disse er i baner nærmere moderstjernen enn Merkur-banen er til Solen. Alle disse 

seks planetene er større enn Jorden. De største er på størrelse med Uranus og Neptun.(Sitat Erik Tronsad 
Norsk Astronautisk Forening, 04.02.2011) 

 

 

 

Aktiviteter 

1. Kjør animasjonen: To planeter i kollisjon. 

2. Bevaring av vinkelmomentet på en roterende skive  

3. Kjør Animasjon 8.2 

I starten ser vi den interstellare skyen av gass og støv, den samler seg og begynner å 

rotere etter en ytre påvirkning. En stor del av massen i skyen samler seg i sentrum og 

danner stjernen (Solen), resten blir liggende i den planetariske skiven (planetskiven). 

Planetene, månene, kometene asteroidene og meteorene dannes i den planetariske 

skiven. Animasjonen viser også hvordan de jovianske planetene og deres måner 

dannes av ”mini planetariske skiver” 

4. Kjør Animasjon 8.4  

Animasjonen viser hvordan strålingen fra protosolen fører til at planetskiven lyser, i 

løpet av omtrent 10 millioner år oppstår spalter i planetskiven og ”nyfødte planeter” 

vokser seg store av støvet i planetskiven. Etter flere milliarder år vil strålingstrykket 

og solvinden fra den nyfødte stjernen flytte restene av soltåken til et område utenfor 

planetsystemet. Disse restene er isobjekter som roterer i et belte som kalles 

http://exoplanet.eu/
http://bcs.whfreeman.com/universe9e/default.asp#571828__573990__
http://bcs.whfreeman.com/universe8e/pages/bcs-main.asp?s=08000&n=00030&i=08030.04&v=chapter&o=|00510|00520|00530|00550|00560|00570|00580|00010|00020|00030|00040|00050|00060|00070|00080|00090|00100|01000|02000|03000|04000|05000|06000|07000|08000|09000|10000
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Kuiperbeltet. Der finnes også rester etter planetdannelsen inne i planetsystemet. Disse 

restene kalles for zodiakal støv og kan observeres på Jorden, lysfenomenet kalles for 

zodiakal lys.  

5. En planetarisk skive i silhuett mot støv og gass i Oriontåka  

6. Kjør videoen : Hubble teleskopet har også tatt noen unike bildet av objekter i Orion 

tåken som astronomene mener kan være planetariske skiver (planetskiver). 

Astronomene har studert 110 stjerner i Oriontåka og funnet planetskiver rundt 56 av 

disse. Studiene av disse bildene gir ny kunnskap om planetdannelsen og resultatene 

styrker tåkehypotesen. 

7. Kjør animasjonen “Hvordan solsystemet ble til?” 

 

 

 

 

1.11 Observasjonsoppgaver 

Ta en serie bilder som viser bevegelsen av månene til Jupiter. Månene skal merkes med navn 

 

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2006/01/image/a/format/zoom/
http://bcs.whfreeman.com/universe9e/default.asp#571828__573999__
http://bcs.whfreeman.com/universe9e/default.asp#571828__573998__

