Stjärnskådning med
Navet
G

å ut och titta på stjärnhimlen en kväll när det inte finns några moln som är i vägen. Du ser
stjärnhimlen bäst om du söker upp en plats utan för mycket annat ljus om stör - undvik helst
att vara i närheten av gatlyktor, utebelysningar och affärer. Låt blicken vänja sig en stund när du tittar
upp, du kommer att se fler ljuspunkter efter ett litet tag.

Ljuset har hastigheten 300 000 km/s. OM vi
kunde springa lika fort hade det tagit oss en
sekund att springa ca 7,5 varv runt jorden.
Men vad betyder ett ljusår?
•
60 sekunder får plats i 1 minut och 3600
sekunder får plats i 1 timma (60x60).
•
Varje dygn innehåller 24 timmar. Dygnet
innehåller alltså 86 400 sekunder.
•
1 år innehåller ca 365 dygn. Året innehåller
alltså 31 536 000 s (86 400s x 365 dagar)
•
På ett år kan ljuset alltså förflyttas 9 500
000 000 000 km (31 536 000s x 300 000
km) = ett ljusår!
•
Har du någonsin funderat på hur många
ljusår bort våra olika stjärnor befinner sig?
Det är MÅÅÅÅÅÅNGA kilometer!

Karlavagnen – bara från ditt håll!
Våra stjärnbilder ser bara ut så som vi är vana att se dem ifrån vår plats på jorden. För
länge sedan trodde människorna att de stjärnor vi ser verkligen låg bredvid varandra
på himlen. Nu vet vi att t ex avståndet från oss till stjärnorna i Karlavagnen verkligen
varierar.
Namn
Mizar
Megrez
Merak
Allioth
Alkaid
Dubhe
Phecda

Pilbåge

Axel

Ljuset färdas snabbt!

Avstånd (i ljusår)
78
58
74
81
101
128
84

Vill du lära dig ännu mer om astronomi? Läs!
Sagor och myter:
Hjältar och monster på himlavalvet, Maj Samzelius, Malika förlag
Astronomi på olika sätt:
Rymdens gåtor, Marie Rådbo, Opal förlag
Stjärnorna, Eirik Newth, Alfabeta förlag
Rymdstenen Perhans/Nilsson/Sterner/Nilsson, Hands-On-Science
Länkar:
BAS, Borås Astronomisällskap, http://bas.saaf.se
NASA, www.nasa.gov
Astronomy picture of the day, http://apod.nasa.gov/

Bälte

Svärd
Fot

Fot

Rigel

Gör en egen stjärnbild
Sirius

Hela mänsklighetens
energianvändning under
ett år är lika stor som den
solenergi som strålar in mot
jorden på mindre än en
timme.

Axel

Betelgeuse

Procyon
Solen

Huvud

Genom historien har människor försökt strukturera sin tillvaro på olika sätt och
att hitta begripliga bilder på stjärnhimlen har varit en gemensam aktivitet över
hela jorden. En del har använts så länge att ingen längre vet vem som kom på
namnen. Många namn kommer från det antika Grekland eller från sagor och
sägner. Fortfarande har vissa stjärnbilder olika namn i förhållande till i vilket land
de beskrivs.
Namn (som
används i Sverige)

Andra namn (som
används i andra delar av
världen)

Latinskt namn

Karlavagnen

Stora Kastrullen
(Frankrike), Stora
skopan, kejsarens vagn,
krokodilen

Karlavagnen är en del av
Ursa Major (Stora björn)

Orion

Jägaren, liggande
mannen (arabiska),
bältet kallas de 3 grisarna
i delar av Sydafrika

Orion

Cassiopeja

Cassiopeiae

Oxen

Oxens öga heter
Aldabaran på arabiska

Taurus

Tvillingarna

Gemini (engelska)

Geminorum

Plejaderna

Sju systrar, Sju
bröder, Flint Boys
(Navajoindianerna),
Subaru (betyder
Tillsammans på japanska
och har även gett namn
åt bilmärket)

Stjärnhimlen ser inte likadan ut över hela jorden, därför delas den in i den norra
och den södra stjärnhimlen.
Fortsätt gärna att leta efter egna bilder på stjärnhimlen! Du kanske kan hitta någon
som ser ut som någonting som är mer modernt.
Det finns många astronomiappar till smartphone/läsplatta som gör det lättare att
hitta på stjärnhimlen. Använd sökord Astronomy så hittar du flera.

