Astronomi
med Navet
I

dag är det astronomins dag (och natt) som arrangeras av Svenska Astronomiska sällskapet.
Dagen firas för att göra kunskaper om astronomi och universum tillgängligt för fler!
Dagen koordineras med Forskarfredag 27-28 september som i år har ett massexperiment
om astronomi! Det handlar om ljusföroreningar.

TITTA PÅ STJÄRNHIMLEN - STJÄRNFÖRSÖKET 2019/2020

Titta på månen
Du behöver: papper (där du ritar ett eller flera
månobservationsscheman som det här under –
men gör det större)
Gör så här:
1. Gå ut och titta på månen varje kväll under flera veckor. Rita av hur den ser ut i
ditt schema (fortsätt under en hel månad om du vill).
2. Titta också på himlen när du går upp på morgonen; ibland syns nämligen
månen på morgonen och inte på kvällen. Rita av hur den ser ut i ditt schema.
3. Titta på månen dag för dag under en längre tid, så syns det hur månen
förändras.
4. Månen lyser ju inte på egen hand; ljuset kommer från solen och reflekteras
(studsar) på månen. När du gör dina observationer – fundera på varifrån solen
lyser när du ser månen upplyst på olika sätt.

Gör ditt eget stjärnkikarrör
Du behöver:en hushållsrulle, tejp, lite tjockare papper, linjal, sax, penna, kompass (i
mobilen eller en vanlig), appen Stjärnförsöket, snöre, en mutter eller större pärla.
Gör så här:
1. Mät din rulles längd och diameter. Anteckna
måtten eftersom du behöver rapportera dem i
försöket.
2. Rita av eller klipp ut gradskivan här ifrån
sidan. Tejpa fast den på rullen. 3. Klipp av en bit
snöre och knyt fast muttern/pärlan i det. Tejpa fast snörets ände
inuti röret så att snöret hänger precis intill gradskivans kant.

Lycka till med era månobservationer, hoppas det inte blir mulet!

Gör dina observationer och rapportera dem

45°

1. Ladda ner appen STJÄRNFÖRSÖKET till en telefon eller motsvarande.
Registrera dig som användare.
2. Ta reda på koordinaterna för den plats du kommer att gå ut till; t ex genom att
använda ”kartor”funktionen i en mobiltelefon.
3. Gå ut; minst en timme efter att solen har gått ner. Vänta i 10 minuter så att ögonen
hinner vänja sig vid mörkret.
4. Rikta röret mot stjärnhimlen. När snöret hänger vid markeringen för 45 grader
håller du röret i rätt vinkel.
5. Räkna antalet stjärnor som du ser INUTI ditt rör. Skriv in antalet i appen.
6. Gör 9 likadana observationer i olika riktningar (se bild). Glöm inte den som ska
göras rakt upp! (då kommer tråden hänga rakt ned) Skriv in dina värden.

6.

2.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång handlar det om Ada
Lovelace och andra betydelsefulla
vetenskapskvinnor.

