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Solsystemets dannelse



Sola



Solstråling

150 millioner km

1m x 1m

1368 
Watt

150 millioner km tilsvarer

100 km/time i 171 år

Sola produserer like mye energi på 1 sekund 

som hele jorda mottar i løpet av ca. 700 år



Solas rotasjon

Solflekkene bevegelse 

viser solas rotasjon.

Rorasjonstiden er 25 
døgn ved ekvator og

35 døgn ved polene

5700oC

4500oC



Jorda i samme skala

Protuberanser



Foto:  Erlend Rønnekleiv, TAF





Partikkelutbrudd fra sola

Nordlys

En til to dager etter 

solutbrudd kan vi få nordlys



NordlysNordlys



Kometer Komet Hale Bopp

Foto: Jan Erik Myra

Komet Holmes 26/10-07

Utsnitt

Foto:  Birger Andresen

Komet Holmes

1/1-08

Skala

Foto:  Birger Andresen



Stjerneskudd

Foto: Einar Ellingsen (TAF)



Meteorsvermer

Leonidene 1833

Perseidene

2007



12 kg tung stein fra 

verdensrommet.

Meteoritter, steiner fra verdensrommet

Meteoritter bærer med seg 

informasjon om forholdene 

da solsystemet ble dannet



Mellom-Amerika for 64,98 millioner år siden: 

En ufattelig voldsom ildkule farer over himmelen

Katastrofale 

kollisjoner

Den utrydder trolig dinosaurene



Verdens største hele meteoritt

60 000 kg



Jernmeteoritt, 22 000 kg



Ca. 90% av meteorittfunnene som er gjort etter at 

noen har sett meteoren falle er steinmeteoritter …

… noen ganske få er karbonrike meteoritter

Meteoritt-typer

Jernmeteroitter antas å stamme fra asteroidenkjerner, mens

steinmeteoritter antas å være fra de ytre delene av asteroider

Widmanstaten struktur 

i jernmeteoritt (svært 

langsom størkning)

… mens ca. 90% av meteorittfunnene som gjøres 

tilfeldig er jernmeteoritter.



Meteorittkrater

1360 meter

175 meter dypt

Barringer krateret er laget av en ca. 50 meter stor 
jern-nikkel meteoritt for ca. 50 000 år siden.

Barringer krateret i Arizona, USA



Meteoritt-

kratre på

Månen

Månen har fullt av meteorittkratere

Bilder tatt av TAF



Planeter

Planet = ”asteres planetai” = vandrende stjerne

Jupiter i perioden 26. januar – 24. juni 2012Sir William Herschel 

oppdaget Uranus den 

13. mars 1781

Urbain Le Verrier 

oppdaget Neptun den 

23. september 1846

Clyde W. Tombaugh 

oppdaget Pluto den 

18. februar 1930



The IAU [International Astronomical Union] resolves [2006] that planets and other bodies in our Solar System, except 

satellites, be defined into three distinct categories in the following way: 

(1) A "planet“1 is a celestial body that: 

(a) is in orbit around the Sun, 

(b) has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic 

equilibrium (nearly round) shape, and 

(c) has cleared the neighbourhood around its orbit.

(2) A "dwarf planet" is a celestial body that: 

(a) is in orbit around the Sun, 

(b) has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic 

equilibrium (nearly round) shape2, 

(c) has not cleared the neighbourhood around its orbit, and 

(d) is not a satellite.

(3) All other objects3, except satellites, orbiting the Sun shall be referred to collectively as 

"Small Solar System Bodies".

Footnotes:
1 The eight planets are: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.

2 An IAU process will be established to assign borderline objects into either "dwarf planet" and other categories.

3 These currently include most of the Solar System asteroids, most Trans-Neptunian Objects (TNOs), comets, and other 

small bodies.

Definisjon av objekter i solsystemet
http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_planet



Planetbanene (og dvergplaneten Plutos bane)

De indre planetene 

er små steinplaneter

De ytre planetene 

er store gass planeter



Planetene

X



AphelPerihel
Sola

Planetbaner er ellipser

Perihel er det punktet i planetbanen som er nærmest sola,

mens aphel er det punktet som er lengst unna sola.

Jorda er 152 097 701 km unna sola ved aphel 7. juli og 

147 098 074 km unna sola ved perihel 6. januar.



Banebegreper

Jorda

For ytre planeter (planeter utenfor jorda):

1) Samstilling (konjunksjon)

2) Motstilling (opposisjon)

2)

1)

For indre planeter (planeter 

innenfor jorda):

3) Øvre samstilling (konjunksjon)

4) Nedre samstilling (konj.)

5) Største vestre vinkelavstand

(elongasjon)

6) Største østre vinkelavstand

(elongasjon)

3)

5)
6)

4)

Største vinkelavstand er:

For Venus: 47 grader

For Merkur: 28 grader



Planeter, retrograd bevegelse

Mars i perioden 1. nov. 2011 – 13. juni 2012



Merkur

Temperatur : -180 til 400°°°°C 

Ingen atmosfære

Største vinkelavstand 28,3 grader



Venus Tykk atmosfære uten oksygen, 
men med regn av svovelsyre.

Temperatur : 130 til 470°°°°C 

Trykk tilsvarende 900 meter vann

18. aug. 2011

(lengst unna)
6. jun. 2012

(nærmest)

Utstrekning på himmelen

Relativ størrelse

Foto: Stein O. Wasbø

Indre planter viser 

tydelige faser



Jorda

(6. januar)

(7. juli)

(= 107 200 km/time)



Månen

Radius: 1 737 km (27% av Jorda)

Avstand: 356 400 – 406 700 km

Banehastighet: 1,022 km/s (3,5% 

av Jorda)

Tyngdens akselerasjon ved ekvator:

1,62 m/s2 (16,5% av Jorda)

Omløpstid: 27d 7t 43m

Synodisk periode (tid mellom 

samme månefase): 29d 12h 44m

Foto: Erlend Rønnekleiv





Månefaser



Mars

Relativ størrelse

Foto fra ”Spirit”



-130 til 27 gr. C (-55 i snitt)

tynn atmosfære (95% CO2)

Tørris (frosset CO2)
og vanlig is

Mars

Mars er neste reisemål 

for bemannede romferder.

(Se referat og presentasjon

fra TAF-møte i november

2011 (Tom Reidar Henrik-

sen))

Mars er fin i middels store

og store teleskop når den 

er nær Jorda, men over-

flaten kan være innhyllet 

i støvskyer som visker ut

overflatekonturer i uker 

og måneder

Rødfargen skyldes jernoksid



Olympus Mons på Mars

24 000 meter høy

500 km i diameter

6000 meter klippe rundt

Oslo

Trondheim



Mars er grundig klartlagt av en hel ”flåte” av romsonder både 
i bane rundt planeten og landingsfartøyer og biler (rovere), og

flere blir det fremover

Det er funnet sikre bevis for vann på Mars



Marsmeteoritter på Jorda

Det er funnet 5 sikre meteoritter

fra Mars på Jorda

Denne ble funnet i Marokko

i slutten av desember 2011



Mars har to små måner, Phobos og Deimos, 

begge oppdaget i 1877 av Asaph Hall

D = 22 km D = 13 km

Phobos Deimos

Phobos og Deimos er trolig innfangede asteroider



Småplaneter (Asteroider)

A/2006 VV2

M82

M81

29-30 mars 2007

Flere hundre tusen asteroider er oppdaget siden Ceres

(nå klassifisert som dvergplanet) ble oppdaget i 1801

Diameter fra ca. 500 km og nedover



Asteroidene er stort sett lokalisert mellom Mars og Jupiter



Asteroider synlig med 4” teleskop i

Bratsberg på en middels kveld (Lm = 12.5 mag.)
26. januar 2012 kl. 20:00 fra Trondheim

27 stk 



Asteroider synlig med hovedteleskopet i

Bratsberg på en middels kveld (Lm = 14.5 mag.)
26. januar 2012 kl. 20:00 fra Trondheim

Ca. 150 stk 



Jupiter (planetenes kjempe)

Gassplanet uten fast overflate

Jupiter fotografert av TAF

Diameter =   12 jordkloder
Masse      = 318 jordkloder

Den røde flekken er synlig i 15 cm teleskop

Enorm storm



Småplukk om Jupiter

Jupiter roterer en gang på ca. 

10 timer, og gassplaneten er 

derfor merkbart flattrykt

28/10-11 kl. 23:22

29/10-11 kl. 01:22

Jupiters 4 store måner er synlige med 

prismekikkert og flytter seg raskt.

Omløpstid = ca. 12 år.

Vi er nettopp gått inn i en 6 års 

periode hvor Jupiter er på den

nordlige himmelkulen. Jupiter 

står da høyt på himmelen hos oss.

Jupiter har 64 kjente måner

13. mai 2012 

(748 millioner km) 

27. okt. 2011

(594 millioner km) 

Utstrekning på himmelen

50”33”



Flotte Jupitermåner

Io Europa



Saturn

Ringen : 250 000 km tvers over,
bare noen få km tykk

Gassplanet uten fast overflate

Jorda i 

samme skala

Foto: Erlend Rønnekleiv



Saturns ringer

Ringene består av støv, steiner og is fra passerende kometer og meteoritter 

som har kollidert med planetens måner samt materiale som planetens 

gravitasjon har trukket fra planetens måner. Materialet spenner fra små

støvkorn til blokker på størrelse med store bygninger. Noen få har en diameter 

på over en kilometer. De ulike ringene har forskjellige omløpshastigheter.



2009            2010             2011            2012     2013             2014 

2015            2016              2017             2018   2019               2020 

2021              2022               2023                2024                2025                 2026   

2027                2028                 2029             2030                2031              2032   

2033              2034              2035           2036             2037            2038   

Saturnringens helning gjennom et omløp (29 år)



Saturns måner

Saturn har 62 kjente måner, hvorav 8

er synlig i 14” teleskopet i Bratsberg



Neptun

Ingen fast overflate

19 ganger så langt 
fra Sola som oss

Uranus

Ingen fast overflate

30 ganger så langt 

fra Sola som oss



Uranus har også et ringsystem

Foto fra Hubble i

nær-infrarødt område 

Foto fra Voyager 2 



Objekter bortenfor Neptun



http://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planet

http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_planet

Dvergplaneter



Pluto

Omløpstid : 248 år

40 ganger så langt fra Sola som oss

Det tar lyset 
5 1/2 time å

gå fra Jorda 
til Pluto...

…lyset går 
300 ganger 

frem og tilbake 
fra Oslo til 

Trondheim 

hvert sekund !!

…og det 
selv om...

98% Nitrogen på overflaten

New Horizons skal

passere Pluto i 2015



Kuiperbelte objekter



27

13

62

64

4

21

Antall måner  er

angitt med gul skrift Jorda i samme skala



Solsystemets yttergrense

Ca. 230 AE

75-90 AE



Måneformørkelser

Rødfargen skyldes at 

rødt lys spres minst i 

jordas atmosfære 



Solformørkelser



Total solformørkelse



Ekliptikken og solas gang over stjernehimmelen

Finn feilen!

Sola er i Ophiucus 

30/11 – 18/12



Analemma

Jorda er nærmest sola 6.  januar (147 mill. km) og lengst unna 7. juli 

(153 mill. km). Banehastigheten er derfor størst i vinterhalvåret.



Venus-passasjen 8. juni 2004

Brynjar Berg (TAF) WEB-kamera

Og 6. juni er det igjen 

Venus-passasje



Takk for oppmerksomheten

Foto: Erlend Rønnekleiv, Erlend Langsrud og Birger Andresen


