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En gennemgang af  

 

Størrelsesforhold i vort Solsystem 
 

 

 

Solen og dens 8(9) planeter 
 

”Set fra et rundt havebord” 
 



 

                              Solen 
                                  ’vores stjerne’ 

  
Masse:  1,99 x 10**30 kg    (333.000 x jordens masse) 

  

Diameter: 1,4 x 10**6 km    (108 x jordens diameter) 

 

Udstrålet effekt:  380 x 10**24 Watt   (uendelig lidt rammer Jorden) 

 

Består af 75 % brint (H) og 23 % helium (He) + ganske lidt tungere stoffer 

 

 

Afstand fra jorden: 1 AU (ca. 100 sol-diametre)  

 

Den har nu brændt ca. 5 milliarder år – og man antager den kan brænde 

yderligere 5 milliarder år. 

 

Den er så stor, at hvis dens centrum var anbragt ved Jorden, da ville dens 

overflade være næsten dobbelt så langt væk som Månen. 

 



  

        Her ser vi vores planeter i rækkefølge: 

I det følgende forestiller vi os, at alt er scaleret ned til at vores sol har en diameter på 

1 meter. 

 

NB vores Jord vil da være som en 1-øre (D=1 cm) 

      og være ca. 100 meter væk !! 



 

Merkur: 
 

Diameter:  4.900 km  (38 % af Jorden) 

Afstand fra Solen: 0,39 AU   (39 meter væk) 

 

 

Venus: 
 

Diameter: 12.000 km (94 % af Jorden) 

Afstand fra Solen: 0,72 AU  (72 meter væk) 

Omløbstid: 225 (jord) dage 

Venuspassage 8/6-2004 

 

Solen må være 4 gange længere væk end Venus – 

så Venus ser forholdsmæssigt 4 gange ’for stor’ ud 

(mener jeg) 



Jorden: 
 

Diameter:  12.800 km  (0,91% af Solen) 

Afstand til Solen: 1 AU   (100 meter væk) 

- - i øvrigt: 149 x 10**6 km (= 8,3 lysminut) 

Masse: 6 x 10**24 kg (1/333.000 af solen) 

-- fræser rundt om Solen med 27 km/sec. ! 

 

NB som en 1-øre kredsende rundt i en afstand 

      af 100 meter fra ’have-bordet’ = solen. 

 

 

 

Månen: 
 

Diameter:  3.500 km  (27 % af Jorden) 

Afstand fra Jorden: 400.000 km (1,3 lys-sekund) 

NB som en majskerne, der kredser rundt om 

      een-øren i en afstand af ca. 30 cm. 

  

 



Mars: 
 

Diameter:  6.700 km  (52 % af Jorden) 

Afstand fra Solen: 1,52 AU   (152 meter væk) 

 

 

 

Asteroide-bæltet: 
 

Der er ca. 20.000 kendte baner – men man antager, at der er 

milliarder af asteroider dér mellem Mars og Jupiter. 

 

 

 

Jupiter: 
 

Diameter:  142.000 km  (11 gange Jordens størrelse) 

Afstand fra Solen: 5,2 AU (som en honningmelon 520 meter væk) 

63 kendte måner – omløbstid ca. 11,3 jordår 

 

 



Saturn: 
 

Diameter:  120.000 km 

Afstand fra Solen: 9,5 AU    

 

Ringene har en diameter på ca. 270.000 

km 

Saturn er således lidt mindre end Jupiter – den er som en 

en (lidt mindre) honning-melon 954 meter væk. 

 

 

NB  Sammen med Jupiter udgør disse 2 planeter mere 

       end 98 % af solsystemets masse udenfor Solen. 



Uranus: 
 

Diameter:  51.000 km  (4 gange Jordens størrelse) 

Afstand fra Solen: 19,6 AU (som en billard-kugle 2 kmvæk) 

 

 

Neptun: 
 

Diameter:  48.000 km  (3,75 gange Jordens størrelse) 

Afstand fra Solen: hele 30 AU (som en billardkugle hele 3 kmvæk) 

 

 

 

-- -  og endelig havde vi jo engang en meget fjern og lille planet, somfor 

nogle år siden blev ”dømt ude”: 

 

Pluto: 
 

Diameter:  2.300 km  (20 % af Jordens størrelse) 

Afstand fra Solen: ca. 50 AU (et lakse-æg 5 km væk !! – dog meget varieret) 



 

-- og her sluttede det oprindelige foredrag !  
 

 

-Men nu vi er i gang  -  ska’ vi så ikke 

 

 

 

-Tage ’hele vejen ud’ ? 



Mælkevejen: 
 

Diameter: 100.000 lysår 

 

 
-- her må vi regne lidt: 

 

1 lysår = 3x10**8 m/sec x  32x10**6 sec 

= 96x10**14 m = 10**16 m 

 

100.000 lysår er så lig 10**21 m 

Det hele jo nedskaleret 1 milliard gange, så vores  

galaxe-diameter bliver i legen 10**12 m – eller 

 

10**9 km, som svarer til ca.  7 AU. 

 

Så i vores leg, hvor vores Sol er et havebord, da 

har vores Galaxe en diameter som fra Solen ud til 

et sted mellem Jupiter og Saturn ! 



Universet ? 
 

Afstand til randen af det synlige Univers er jo ca. 

 

14 milliarder lysår 
 

Og her skal der ikke regnes så meget – til gengæld 

bliver det nu (igen) helt uforståeligt stort ! 

 

I ’legen’ hvor alt jo er nedscaleret en milliard gange vil den yderste rand af det synlige 

Univers nemlig ligge 14 lysår ude. 

 

Dette svarer til knap 4 gange længere ude end vor 

føromtalte ’Alfa Centauri’-stjerne  -  og husk dette 

i en ’leg’ hvor vores Sol er et havebord og vores Jord som en 1-øre kredsende rundt i 

100 meters afstand !!!! 

 

”Verden er så stor, så stor, Lasse Lasse lille” 



Vidste I  iøvrigt, at: 
 

a/  Solens masse (1,99 x 10**30 kg) er uhyre tæt 

     på ’det reciprokke’ af Elektronens masse, som 

     er ca. 1 x 10**-30 kg – lidt pudsigt, ikk’ 

 

b/  Massen af hele det kendte univers er 

     ca. 10**53 kg.  Fordi: 

 b1 En gennemsnit sols masse er 10**30 kg 

 b2 Der er 100 milliarder af dem i en galakse 

      (100 milliarder = 10**11  => 10**41 

 b3 Der er ca. 100 milliarder galakser (igen 10**11) 

      - så nu er vi oppe på 10**52 

 b4 derefter lægger vi lige den ’mørke energi’ til 

      som en ny faktor 10 (eller 100?) – altså i alt: 

 

      Masse af hele Universet:  ca. 10**53 kg 

 

c/  Vores nærmeste stjerne (bortset fra Solen) ville 

     være ála en fodbold hele 30.000 km borte. 

     (Den hedder  Alfa Centauri) 

 



Tallet 100 er astronomisk set ’lidt sjovt’: 
 

a/ Solen er 100 gange større end Jorden. 

 

b/ Jorden er 100 gange længere væk end  Solens diameter. 

 

c/ Mælkevejens diameter er ca. 100 tusinde  lysår. 

 

d/ Der er 100 milliarder sole i en typisk galaxe. 

 

e/ Der er ca. 100 milliarder galaxer i Universet. 



 

  

            Og så lige ’den sædvanlige’: 
 

 

 

 

 

 

   Tak til jer fordi I lyttede med   


