Solen i fokus

Solens lysande
framtid
Solen spelar en naturligtvis avgörande roll för förhållandena på jorden – men hur avgörande är den egentligen?
Och vad händer om mycket lång tid?

I

den aktuella diskussionen om klimatförändringar
kan det ibland kännas hopplöst att bilda sig en saklig
uppfattning om problemet. Klimatet är ett mycket komplext system med många växelverkningar, och det är
svårt att dra enkla slutsatser om hur varje bit påverkar
de andra. Om vi däremot bortser från de komplexa processerna inom själva jordatmosfären (samt kopplingen till
faktorer som havsströmmar, glaciärer och vulkanisk aktivitet) och i stället betraktar jordens globala energiomsättning, så blir en sak klar: det är solen som är den viktigaste
energikällan. Klimatet är ett resultat av hur atmosfären,
oceanerna och jordens yta reagerar på strålningen som
kommer från solen, både i form av ljus och som partiklar.
Så hela diskussionen om människans påverkan på klimatet bygger i grund och botten på vår kunskap om solens
strålning och dess förändring med tiden. Mängden av
solstrålning som når jorden varierar på olika tidsskalor genom en rad olika mekanismer som förändringar i jordens
omloppsbana, samt lutningen av jordens rotationsaxel och
variationer i solens lyskraft.
Astronomer bruker skilja mellan två typer av förändringar i stjärnor: den första kategorin innehåller fenomen
som händer på så pass korta tidsskalor att de kan observeras direkt, t.ex. i form av varierande ljusstyrka. Dessa
variationer är oftast kopplade till ljudvågor i stjärnan,
pulsationer eller t.o.m explosioner. Den andra kategorien
I mitten av augusti i år kom en fantastisk nyhet: det ultraviolett
observerande satellitteleskopet Galex hade upptäckt att den röda,
sedan länge som variabel kända jättestjärnan Mira rusar fram ge
nom Vintergatan med en lång svans efter sig.

16
16 populär
PopulärAstronomi
Astronomi NrNr
4 2007
4 2007

av Susanne Höfner
är mycket långsamma förändringar i stjärnans struktur
och energiproduktion. De beror på att kärnreaktionerna
påverkar grundämnens halter i stjärnans inre, vilket i
sin tur leder till en gradvis förändring i balansen mellan
tyngdkraften och gastrycket.
Solen som en variabel stjärna
Om vi betraktar solen som en stjärna bland andra så skulle
vi troligen inte uppfatta den som en variabel stjärna, eftersom de variationer som finns i solens strålning är små jämfört med dess totala ljusstyrka. Det är närheten till jorden
och mycket exakta mätningar, inte minst med rymdsonder,
som har lett till att vi numera ser solen som en aktiv stjärna.
Det kanske mest kända fenomenet är solfläckarna och deras
koppling till en elvaårig cykel i solens magnetfält. Exakt hur
solens variabla magnetfält fungerar är fortfarande en gåta,
men däremot finns det inget tvivel om att det hänger ihop
med solens rotation och gasflöden i solens inre, och att solfläckar avspeglar magnetfältets struktur på solytan. I själva
verket är de mörka regionerna ställen där magnetfältet pressas ihop och blir mycket starkare än utanför dessa områden,
vilket leder till att strålningen från solens inre blockeras och
att solfläckarna, relativt sett, är mörkare än resten av solen.
Redan från början är studier av solfläckar förknippat
med utvecklingen av teleskopen, från de allra första till
Det är den kraftiga men något ojämna stjärnvinden under de senas
te 30 000 åren som där den krockar med interstellär gas lyser upp i
ultraviolett. Svansen är hela 13 ljusår lång, motsvarande fyra fullmånediametrar på himlen!

Solen och dess omgivning
Hur dramatiska effekterna på jorden och de andra planeterna än må vara, så strömmar största delen av solvinden
ganska ohindrad ut i rymden. Först vid ett avstånd av
ca 100 astronomiska enheter (en astronomisk enhet är
avståndet mellan solen och jorden) slutar den region som
domineras av solvinden, den s.k. heliosfären, vilken är
inbäddad i det interstellära mediet som består av gasmoln
med olika densiteter och temperaturer. De första rymdfarkosterna (Voyager 1 och 2) har just nått ut till början av
övergångszonen vid ca 80 astronomiska enheter.
Utanför heliosfären finns det dessutom en ström av
mycket högenergetiska partiklar, mest protoner och
elektroner, som troligen härrör från tidigare supernovor.
En del av dessa högenergetiska partiklar lyckas tränga in
i heliosfären, det inre solsystemet, och till och med in i de
yttersta lagren av jordens atmosfär. Denna s.k. kosmiska
strålning upptäcktes för omkring hundra år sedan under
ballongflygningar, och det diskuteras fortfarande om och
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den nyaste generationen, t.ex. det svenska solteleskopet
på Kanarieöarna som ger helt nya möjligheter att studera
solfläckarnas struktur och jämföra dem i detalj med datormodeller. Tack vare det tidiga intresset för fenomenet har
vi observationer som sträcker sig från 1600-talet till idag.
Detta gör det möjligt att studera sambandet mellan solens
aktivitet och jordens klimat under flera sekler, och det
är helt tydligt att ett sådant finns, även om man idag inte
förstår detaljerna.
Jordens globala medeltemperatur varierar i samma takt
som antalet solfläckar, d.v.s. solens aktivitet, i en ca elvaårig
cykel, men det är troligen inte variationerna i solens totala
ljusstyrka – de är så små som några tiondels procent – som
har största påverkan på klimatet. Däremot varierar det ult
ravioletta ljuset från solen (vilket påverkar temperaturen i
höga atmosfäriska lager och bildningen av stratosfäriskt ozon)
tio gånger mer än det synliga ljuset. Även i solvinden, denna
ström av partiklar från solen med en hastighet av ca 400–800
km i sekunden, finns det stora variationer som kanske påverkar jordens klimat. Perioder med större magnetisk aktivitet
på solen leder till att solvinden ökar i hastighet och att stora
mängder av gas slängs ut i explosionsliknande händelser. När
de högenergetiska partiklarna från solen träffar på jordens
magnetfält och atmosfär orsakar de en rad fenomen, t.ex.
norrsken och störningar i radiotrafiken.

En teckning av hur de fyra Clustersatelliterna flyger tillsammans för
att utforska solvindens inverkan på jordens magnetosfär.
hur den skulle kunna påverka jordens klimat. Anledningen
till detta är att den också varierar med solens aktivitetscykel, vilken är kopplad till styrkan av solvinden. Heliosfären tros expandera och krympa i takt med förändringar
i solvinden och bli mer eller mindre ”genomskinlig” för
kosmisk strålning.
Bortsett från solvindens hastighet och täthet beror
heliosfärens utsträckning också på egenskaperna hos det
interstellära mediet runt omkring. Nya forskningsresultat
tyder på att solen just nu är på väg ut ur ett moln och att
den inom de närmaste 3 000 åren kommer att dyka in i ett
annat moln, vilket kan leda till förändringar i heliosfären
och därmed i den kosmiska strålningen.
Solens förflutna och framtid
Alla fenomen som jag diskuterat hittills är förändringar
som mer eller mindre går att beskriva på mänskliga
tidsskalor. När det däremot gäller solens utveckling som
stjärna så blir förändringarna nästan ofattbara genom
sin långsamhet. Liksom en människa har en stjärna en
begränsad livstid. För en stjärna som vår sol är den drygt
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Solen i fokus
bogchock
helioskikt
Voyager 1

terminalchocken

Voyager 2

heliopaus

Här visas hur de båda Voyagersonderna närmar sig solsystemets
yttre gräns, heliopausen. För några år sedan passerade de terminal
chocken, där den snabba solvinden stöter samman med interstellär
gas så att en bogchock uppkommer.
tolv miljarder år, från födelsen ur ett gasmoln tills den blir
en vit dvärg. Hela en stjärnas liv handlar i princip om att
få balans mellan tyngdkraften som pressar ihop gasen å
ena sidan och energiproduktionen som skapar de höga
temperaturer och tryck i stjärnans inre som håller emot
tyngdkraften å andra sidan. Men samtidigt som kärnreaktionerna producerar energi leder de till förändringar av
stjärnans sammansättning, vilket i sin tur kräver anpassningar i stjärnans struktur och ljusstyrka för att upprätthålla balansen.
Solen befinner sig i en mycket stabil fas i sin utveckling
där energi produceras genom kärnreaktioner då fyra väteatomkärnor omvandlas till en heliumkärna, men även under denna fas sker det fortlöpande förändringar. När flera
partiklar slås ihop till en i sådana fusionsprocesser sjunker
trycket i samma mån som antalet partiklar. Tyngdkraften
pressar ihop gasen ännu mera och både temperaturen och
trycket i stjärnans centrum ökar sakta men säkert. Eftersom kärnfusionen är mycket känslig för temperaturen ökar
takten hos energiproduktionen och därmed solens ljusstyrka. När solen först började med fusion av väte för ca fem
miljarder år sedan var den totala ljusstyrkan 70 procent av
den nuvarande, och trenden kommer att fortsätta uppåt i
framtiden. Så småningom kommer solens ljusstyrka och
därmed temperaturen på jorden att öka så kraftigt att livet
på jorden i sin nuvarande form inte längre är möjligt. Om
ca en miljard år är solens ljusstyrka 10 procent högre än
idag och jordytan blir så varm att oceanerna börjar dunsta
bort, vilket ökar växthuseffekten dramatiskt. Ytterligare två
miljarder år senare lyser solen 40 procent starkare än nu
och allt vatten är försvunnet från jorden.
Även om denna utveckling är förödande för livet på
jorden, så är detta bara början av ännu större förändringar i hela solsystemet. När vätet i solens centrala delar
tar slut om ungefär sju miljarder år byter solen bränsle:
först omvandlas det helium som producerats tidigare i
solens centrum till kol och syre, sedan alternerar väte- och
heliumfusion i skal som omger solens kärna. Vid denna
tidpunkt, drygt tolv miljarder år efter sin födelse, har solen
blivit en röd jättestjärna och håller på att dö. Ljusstyrkan
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når upp till 2 000–3 000 gånger nutidens värde, solradien
ökar flera hundra gånger, Merkurius och Venus brinner
upp i solens atmosfär, och jorden blir så varm att den
smälter och blir till en stor klump lava. Men intressant nog
är det inte solens ljusstyrka som ökar mest, utan solvinden:
antalet partiklar som lämnar stjärnans yta per sekund blir
10 till 100 miljoner gånger större än idag, samtidtigt som
vindens hastighet avtar till ca 10 km per sekund. Under
bara några hundratusentals år minskar stjärnans massa
rejält, kärnfusionen slutar, solens kärna blir till en vit dvärg
och gasen som har slängts ut genom vinden lyser upp som
en planetarisk nebulosa.
Denna prognos av solens framtid bygger dels på detaljerade datorsimuleringar, dels på observationer av stjärnor
som just nu är röda jättar. Stjärnornas senare utvecklingsfaser samt massförlust genom stjärnvindar och supernovaexplosioner är mycket aktiva forskningsområden, inte
minst bland svenska astronomer. Ett av de mest kända
exemplen på röda jättar är Mira (stjärnan omikron, ο, i
stjärnbilden Valfisken), den första regelbundet varierande
stjärnan som upptäcktes 1596. Namnet Mira betyder ”den
underbara” och valdes därför att stjärnan tycks ”försvinna”
ca en gång om året när den lyser som svagast under sin
pulsationscykel, men åter blir synlig för blotta ögat efter
en viss tid. Miras variation har följts under flera hundra år,
men nyligen har man upptäckt ännu en underbar egenskap
hos denna stjärna: Mira lämnar ett spår av gas och stoft
efter sig på sin väg genom Vintergatan. Visst strömmar
stjärnvinden ut från stjärnans atmosfär i alla riktningar,
men Mira själv rör sig med så hög fart att materialet sprids
ut bakom stjärnan som rök bakom ett ånglokomotiv.
… och solsystemets ursprung
Men varför ägnar astronomer så mycket tid åt forskning
kring stjärnornas sista livsfaser och solens avlägsna framtid? Svaret är att jorden och vi själva inte skulle finnas om
inte tidigare generationer av stjärnor hade fötts, utvecklats till röda jättar och slängt ut nybildade grundämnen i
stjärnvindar och supernovaexplosioner långt innan solen
och planetsystemet bildades. Från början bestod nämligen
nästan all materia i universum av väte och helium medan
i princip alla atomer på jorden och i våra egna kroppar
har bildats genom kärnfusion i stjärnor. Bortsett från
spektakulära observationer som ”rökspår” efter nutidens
jättestjärnor har vi också mera handfasta bevis på detta. I
meteoriter har man hittat enstaka stoftkorn av mikroskopisk storlek vilka bildades i olika stjärnor som dog innan
solen och planeterna bildades. Hit hör till exempel s.k.
nanodiamanter som härrör från en supernova som till
och med kan ha satt igång kollapsen av gasmolnet som så
småningom blev vårt solsystem. Så som ofta händer inom
astrofysiken bidrar noggranna studier av de minsta partiklarna till att förstå de stora sammanhangen. I det här fallet
knyter stoftkornen till och med ihop solliknande stjärnors
död och solsystemets ursprung … cirkeln är sluten! 
susanne höfner är universitetslektor i astronomi vid Uppsala universitet och
forskar bland annat om stjärnors utveckling

