Ta dig tid
med Navet
Äntligen skottÅR!
Vi på Navet vill gratulera lite i förskott till er som fyller år på skottdagen, den
29:e februari! Skottdagen läggs till var fjärde år eftersom ett år egentligen
innehåller 365,25 dagar – så lång tid som det tar för jorden att rotera ett varv
runt solen.
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All vår tidräkning är påhittat av människan för att göra det lättare att organisera
livet. Människan lärde sig tidigt att himlakropparna rörde sig regelbundet och
på jorden blev därför solen och månens rörelser tidiga mätinstrument för tid.
Årstider - norra halvklotet
Jordaxeln lutar i förhållande till
omloppsbanans plan. Detta ger
upphov till årstiderna på så sätt
att när norra halvklotet lutar mot
solen är det sommar där. Då är
det samtidigt vinter på södra
halvklotet, eftersom den delen av
jorden då lutar från solen.

Klockor då och nu
Tid är en nödvändig uppfinning för de flesta av oss, även om vi ibland upplever att den kan styra och stressa oss väl mycket. Men visst skulle det bli rörigt
om vi inte hade tiden- bara att försöka träffa vänner eller börja skola eller
jobb i tid skulle bli svårt utan tid!
Rent vetenskapligt är det extremt viktigt att mäta tid så exakt som möjligt och
därför har nya och förbättrade sätt att mäta tid tagits fram genom historien i
hela världen.
De tidigaste mekaniska klockorna som vi känner till var vattenklockor och
konstruerades i Babylonien och Egypten för mer än 2000 år sedan.
En mycket känd vattenklocka byggdes av Al-Jazari på 800-talet. I
konstruktionen syns det att den är en kombination av kultur, traditioner, idéer
och teknisk kunskap ifrån olika håll i världen.
Elefantklockan sätts igång med att en skål med hål i botten fylls med vatten
och får sjunka ner i vattentanken inuti elefantens kropp. När skålen har sjunkit
på en halvtimma sätter den igång ett spännande förlopp av klot som rullar,
drakar som rör sig, fåglar som snurrar och musik som spelar – och en mycket
bra tidmätning!
Idag är det atomklockor som visar tid riktigt noggrant. Det äldsta atomuret
byggdes 1949 och finns idag på Smithsonian Institution i USA.
Dagens atomklockor visar tiden så exakt som möjligt – de mest exakta
hittills är så bra att de visar tiden rätt i flera miljarder år utan att dra sig en
enda sekund. Flera atomur med mycket bra tidmätning finns på SP, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, i Borås. SP ansvarar också för att tidstjänsten
fröken Ur stämmer och läses upp rätt (ring 90510 för exakt tid dygnet runt).
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Veckor
Indelningen i veckor kommer
inte
från
himlakropparnas
rörelser. Det är istället troligt att
just 7 dagar till slut valdes för att
det är ett tal med många myter.
En veckas längd har varierat
genom historien.
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= 365 dygn = 8760 timmar
= 525600 minuter
= 31 536 000 sekunder

veckor
Dygn
Ett dygn är den tid det tar för
jorden att vrida sig ett varv runt
sin egen axel. Delas in i dag och
natt – på den sida av jorden som
befinner sig mot solen är det dag.
På andra sidan är det natt då
solens strålar inte når dit.
Timmar
En tjugofjärdedel av ett dygn, 1/24
60 minuter
3600 sekunder

Hur lång tid är det egentligen?
Gå vidare med att fundera över vilka andra uttryck vi använder för att beskriva
tid. Finns det några som används oftare i din familj/klass? Finns det motsvarande
tidsuttryck i olika länder? Likheter – skillnader?

Hur många gånger kan du…
på EN MINUT?
Om du gissade att du skulle klara fler eller färre gånger än du faktiskt klarade är
du inte ensam om det.
Det är först när vi har provat att utföra något i förhållande till tid som
vi får en känsla för det i kroppen. När vi har provat kan det hjälpa oss i vår
tidsuppfattning. Efter att ha provat vet du t ex att du ”kan blinka med ögonen
XX ggr på en minut” – så i fortsättningen kan du använda det som metod för att
bestämma längden på en minut utan att behöva titta på klockan.

Vattenklockan
Fundera över hur stor betydelse det har för
din klocka var du placerar dina hål- på sidan
eller under? Hur mycket kan du påverka
hastigheten när den sjunker med olika antal
stenar i burken?
Utmaning: testa din vattenklocka i att visa
kortast möjliga och längst möjliga tid.

Nästa gång får du klura med pi

