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SOLFAKTA
Massa     1,99 · 1030 kg
Radie     696 000 km
Rotation (vid solens ekvator)  1 varv på c:a 25 dygn
Rotation (sedd från jorden)  1 varv på c:a 27 dygn
Utstrålad effekt, luminositet  3,84 · 1026 W
Ålder     4,6  miljarder år
Medelavstånd från jorden   149,6 miljoner km (= 1 ua)
Sammansättning (vid ytan, viktprocent) Väte 73 %, helium 25 %, övrigt 2 %
Temperatur (synliga ytan)   5 800 K (= 5 500 °C)
Temperatur (i centrum)   16 miljoner K (eller °C)
Densitet (medel-)   1 410 kg/m3

Densitet (i centrum)   152 000 kg/m3 
Tryck (i centrum)    2,4 · 1016 Pa
Magnetfält (i solfl äckar)   0,2–0,3 T   

Solen är en stjärna. Stjärnorna är solar. Detta hör till det viktigaste 
som astronomin lärt oss. Men är solen en stjärna vilken som helst? 
Eller är den speciell på något sätt?

 Solen beskrivs ofta som en medelmåttig stjärna, men vad gäller dess 
ljusstyrka så är den mycket ljusare än de fl esta. Den stora stjärnmajorite-
ten består nämligen av små röda dvärgstjärnor. Å andra sidan fi nns det 
stjärnor som lyser tiotusentals gånger starkare än solen. Många av de 
ljusare stjärnorna på himlen är sådana. Solen är lite speciell i och med 
att den inte ingår i ett dubbelstjärnesystem. Tittar man på stjärnor som 
är ungefär i solens klass vad gäller färg och ljusstyrka visar det sig att 
60 procent av dem har sällskap. De är dubbel- eller trippelstjärnor eller 
består av ännu fl er komponenter. 

Solens planetsystem tycker vi är märkvärdigt förstås. Men nu känner 
man till massor av andra stjärnor med planeter. Slutligen har vi solakti-
viteten. Sollika stjärnors aktivitet kan faktiskt mätas genom studier av 
förändringar i vissa spektrallinjer. Det visar sig att somliga är mer, andra 
mindre aktiva. Många visar aktivitetscykler liknande solens 11-årscykel, 
fast med andra perioder. En viktig faktor tycks vara stjärnans ålder: stjär-
nor av solens ålder (4,6 miljarder år) och äldre roterar långsammare, har i 
allmänhet lägre aktivitet än de yngre och genomgår ibland lugna perioder 
när aktiviteten tycks stängas av.
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Solens många 
ansikten

Solen kan tyckas som en oföränderlig strukturlös skiva. Men genom att 
välja olika våglängdsband för observationerna avslöjar solforskarna 
häpnadsväckande dramatiska scener som utspelar sig på vår vardags-
stjärna. Det kan vara svårt att tro att det är samma objekt på bilderna. 

av Dan Kiselman

Längst in i solen brinner en långsam eld. Det är 
förstås ingen vanlig eld, utan en fusionslåga där 
vätekärnor (protoner) omvandlas till helium. 

Effekten på denna ugn är 3,84 ∙ 10 26 W – en siffra 
som blir löjlig om man försöker jämföra den med 
jordiska kraftverk. All denna energi frigörs i form av 
gammastrålning, neutriner och rörelseenergi hos de 
resulterande partiklarna. Neutrinerna far så gott som 
ohindrade genom solen och lämnar den på ett par 
sekunder. Men huvuddelen av energin har det inte 
så lätt. Visserligen fortplantar sig gammastrålningen 
med ljusets hastighet, men gasen i solens innersta är 
så tät att en ljuspartikel, en foton, inte hinner särskilt 
långt innan den hindras och byter riktning. På detta 
sätt läcker strålningen endast långsamt ut genom 
solen. Det tar faktiskt tiotusentals år innan energin 
nått två tredjelar av vägen ut. Här tar emellertid kon-
vektionszonen över. Het gas stiger uppåt och kallare 
gas faller ned. Detta är en effektiv form av energi-
transport. Det tar bara några veckor innan energin 
når ytan, och då händer det saker. På vägen uppåt 
sjunker temperatur och tryck stadigt, och rätt som 
det är har gasen blivit så kall att den blir genomskin-
lig. Den svarta kalla rymden blir synlig ovanför och 
strålningen kan obehindrat ge sig av. Följden blir att 
gasen kyls ned hastigt och snart faller ned mot solens 
inre igen. Solskenet rusar däremot ut i världsrymden 
med ljusets hastighet – en liten del av det gör livet på 
jorden varmt och ljust. 

Nu händer det emellertid mer i solen än så här. I 
konvektionszonen alstras nämligen magnetfält genom 
någon form av dynamoprocess vars detaljer vi inte 
begriper. Magnetfältet förs upp till ytan där det blom-
mar ut och ger upphov till allt det vi kallar solaktivitet: 
solfläckar, flares, protuberanser, koronamassutkast-
ningar och annat som skulle kallas action om solen var 
en produkt av underhållningsindustrin.                  →
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Solens kärna. Det vill säga de neutriner som den japanska 
detektorn Super-Kamiokande uppfångade från solen under 
500 dygn. Bilden är emellertid suddig, eftersom detektorns 
riktningsnoggrannhet är mycket sämre än hos ett teleskop för 
vanligt ljus. I själva verket spänner bilden över 90 grader av 
himlen (mer än panoramat högst upp på sidan) och solskivan 
skulle bara vara en liten prick i mitten.  Ändå är detta ett bevis 
för att det verkligen pågår kärnreaktioner i solens inre.
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De lager där solljuset frigör sig från materien utgör 
solens atmosfär. Solforskarna observerar vid olika 
ljusvåglängder för att se olika lager i atmosfären. 

Alla bilder på denna sida är tagna på kvällen den 23 sep-
tember 2000. Medurs med början uppe till vänster ser vi 
lager allt högre upp i solatmosfären. Vitljusbilden visar 
hur solen såg ut för ett vanligt (men skyddat!) öga – 
detta lager kallas fotosfären. En stor solfläcksgrupp ligger mitt 
på solskivan. Magnetogrammet visar var magnetfältet är 
starkt i fotosfären. Svart och vitt visar på starka uppåt- 
respektive nedåtriktade fält. Här ser man tydligt att sol-
fläckar är magnetiska. I ljuset från kalciumjoner (Ca II K) 
ser man de lägre delarna av kromosfären. De aktiva, mag-
netiska, områdena lyser särskilt – ett sådant område kallas 
för plage. I vätets H-alfalinje ser man ännu högre lager i 
solens kromosfär. De mörka stråk som ringlar sig som 
maskar på bilden är filament. När de syns sticka ut utan-
för solranden kallas de protuberanser. Att tala om lager är 
förresten missvisande. Kromosfären är ett dynamiskt 
område som genomkorsas av chockvågor och där gasen 
piskas omkring av magnetfälten. I heliumljuset (30,4 nm 
våglängd) syns gas som är kring 80 000 grader varm och 
belägen i vad som brukar kallas övergångszonen (mellan 
kromosfär och korona). I ljuset från åtta och nio gånger 
joniserade järnatomer (17,1 nm våglängd) ser man den 
lite svalare delen av koronan, c:a 1 miljon grader.        
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SST, det svenska 1-meterssolteleskopet på Roque de los Muchachos-
observatoriet på La Palma drivs av Kungl.  Vetenskapsakademien. Det 
öppnades 2002 och är just nu det mest högupplösande soltelesko-
pet i världen (inklusive satelliter). Hemsida med bilder:
http://www.solarphysics.kva.se/

SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, är ett samarbete mellan 
ESA och NASA. Detta solobservatorium är beläget i en bana kring 
solen c:a 1,5 miljoner km från jorden åt solen till. Härifrån kan solen 
studeras utan avbrott. SOHO är framför allt känt för de vackra bil-
derna av solen i extremt ultraviolett ljus och de dramatiska filmerna 
av koronamassutkastningar. Hemsida med bilder och filmer:
http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest.html

TRACE, Transition Region and Coronal Explorer, är ett av NASA 
uppsänt rymdobservatorium som studerar solen i ultraviolett och 
extremt ultraviolett ljus. Ger högupplösta bilder av koronan. Drivs av 
Stanford-Lockheed  Institute for Space Research. Hemsida med bilder 
och filmer:
http://vestige.lmsal.com/TRACE/

YOHKOH (”solstråle” på japanska) var en satellit som sköts upp av 
den japanska rymdstyrelsen ISAS för att studera solen i röntgenstrål-
ning. Dess röntgenteleskop SXT var byggt i samarbete med Lock-
heed-Martin Solar and Astrophysics Laboratory.  Yohkoh var verksam 
1991–2001. Hemsida för SXT:
http://www.lmsal.com/SXT/

BBSO, Big Bear Solar Observatory, ligger vid stranden av en sjö i 
Kalifornien men drivs av New Jersey Institute of Technology. Man tar 
dagliga bilder av solen i bl.a. vitt ljus och H-alfa. Hemsida:
http://www.bbso.njit.edu/

På många av de ovan angivna webbsajterna läggs dagliga bilder upp 
så att man alltid kan hålla ett öga på vad som händer på solen. Ett 
enkelt sätt att observera! Här är en sajt som ger aktuella solbilder från 
en rad observatorier samlade:
http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest.html

Håll koll på solen – källor till bilderna

Två dramatiska bilder som visar en stor koronamassutkast-
ning. Bilderna är tagna med instrumentet LASCO på SOHO. 
Solskivan (markerad med en vit cirkel) täcks för så att inte 
kameran bländas. Massutkastningen stiger upp som en stor 
bubbla på den första bilden (röd) och är sex timmar senare 
på väg att lämna solen (blå bild, lägg märke till den omgi-
vande stjärnhimlen). Om jorden kommer i vägen för en 
koronamassutkastning påverkas jordens magnetosfär och 
vi kan få se norrsken och märka effekter på eldistributionen 
och känsliga elektroniska system (t.ex. satelliter). När solen 
är aktiv inträffar flera koronamassutkastningar om dygnet. 
Det är bara att sitta vid datorn och titta!

               →
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Trots sekler av astronomiska observationer är 
solfläckarna fortfarande mystiska. Vi känner 
deras magnetiska struktur i stora drag, men 

har svårt att se och förklara detaljerna. I den mörka 
umbran hindras värmeflödet underifrån av det starka 
vertikala magnetfältet. Men hur uppkommer den 
omgivande trådiga penumbran? Och vad driver det 
kraftiga Evershedflödet som driver gas utåt där? Och 
hur kan solfläckarna alls uppkomma och vara sta-
bila? Magnetfälten ”borde” egentligen stöta ifrån 
varann och spridas ut. Se den lilla bilden till höger 
för beskrivning av några solfläcksbegrepp. Den vita 
rektangeln är förstorad i den stora bilden. Den visar 
de minsta detaljer som någonsin setts i en solfläck. 
Den är tagen med Kungl. Vetenskapsakademiens 
solteleskop (SST) på La Palma vid en våglängd där 
solens magnetiska strukturer visar god kontrast (i det 
s.k. G-bandet vid 430 nm, egentligen blått ljus).

Amatörastronomen Jörgen Blom lyckades obser-
vera solen nästan varje dag i augusti 2002 och mars 
2003. På hans solkartor nedan ser man hur solen 
roterar. Liksom Galileo Galilei för 400 år sedan 
förstår man att solfläckarna verkligen är fläckar på 
solen och inte några friflygande planeter, eftersom de 
blir förvrängda av perspektivet vid solranden. Man 
ser också att deras väg över solskivan tycks krökt åt 
olika håll vid de två observationsperioderna. Detta 
är en naturlig följd av att solens ekvator lutar drygt 7 
grader mot jordbanans plan. I augusti varje år lutar 
solens nordpol lite mot oss, i mars solens sydpol. 
Galilei tog denna observation som ett argument för 
den kopernikanska världsbilden – alternativa förkla-
ringar tycktes honom alltför krångliga.                  →
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Solfläckarna

granulation

umbra por
penumbra
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Jorden i samma skala som solfläcks-
gruppen ovan. Den vita rutan ramar in 
området som visas i bilden till höger. 
Det är 17 000 × 23 500 km stort.
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Solkoronan var länge känd enbart som en strål-
krans synlig vid totala solförmörkelser. Med 
satelliter kan vi nu ständigt bevaka vad som 

händer i den heta yttre solatmosfären. Och händer, 
det gör det: de majestätiska bågarna av het gas som 
hålls fast av magnetfält tänds och släcks, skälver och 
vibrerar.

De båda bilderna på denna sida visar scener vid 
solranden. Själva solskivan är mörk, dess temperatur 
är för låg för att den ska skina nämnvärt vid de våg-

längder som TRACE observerar.
Hur koronan kan vara så het har varit ett funda-

mentalt problem i astrofysiken i över 50 år. Nu börjar 
man komma lösningen på spåren. Magnetfälten 
uppe i koronan flyttas runt och snos genom att deras 
”rötter” nere i konvektionszonen vevas omkring. 
Denna energi frigörs genom elektriska strömmar 
i koronan. Detaljerna börjar klarläggas genom att 
datorsimuleringar kan efterlikna koronans tempera-
turfördelning och dess bågliknande strukturer.

Den heta koronan
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Flare!

Den 14 juli 2000 hade magnetfältet ovanför en 
aktiv region mitt på solskivan blivit alltför 
tilltrasslat och spänt. Plötsligt gick det inte 

längre, magnetfältet arrangerade om sig och massor 
av energi frigjordes. En ovanligt kraftfull koronamassut-
kastning träffade jorden ett dygn efteråt och ställde till 
med problem. Närmare solytan inträffade en häftig 
flare när partiklar accelererades och gasen hettades 
upp till miljontals grader. 

Ovan till höger visas SOHO:s bild av solen i flare-
ögonblicket. Detektorn överexponeras, området blir 

helt vitt, av det skarpa ultravioletta ljuset. Till vänster 
en närbild från TRACE där man ser hur de nyligen 
omarrangerade magnetiska bågarna glöder efter smäl-
len.

Solaktiviteten varierar med en period på ungefär 
elva år. Nedan ser man hur Yohkoh har sett solens 
korona variera under åren 1991–99. När solen är aktiv 
är röntgenstrålningen från koronan intensivare och 
mer koncentrerad. Dessutom finns det mer fläckar 
och koronamassutkastningar och flares är kraftigare 
och vanligare. Senaste maximum inträffade år 2000. ♦

Aktivitetscykeln
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