Fira Ada Lovelace
med Navet
Andra tisdagen i oktober (i år 8:e oktober) firas Ada Lovelace-dagen. En internationellt
uppmärksammad dag som inte bara visar upp Ada som världens första programmerare, men som
också fokuserar på andra kvinnor som har gjort betydelsefulla insatser inom naturvetenskap,
matematik, teknik och ingenjörskonst. På dagens sida får du bekanta dig med några utvalda kvinnor
som representerar olika kunskapsområden och prova några aktiviteter inom de områden som de
ägnade sig åt.

Ada Lovelace (1815-1852)

Ada började studera naturvetenskap och matematik redan i
4-årsåldern. Som ung var hon intresserad av flygteknik och
fåglars anatomi och drömde om att konstruera något som
gjorde det möjligt att flyga. När Ada började samarbeta med
Charles Babbage utvecklade hon hans automatiska räknemaskin
så att den klarade fler och svårare beräkningar. De ritade (alla byggdes
inte) så småningom fler och mer avancerade maskiner tillsammans
som använde algoritmer. Adas programmeringskunskaper gjorde att
hon kunde förutse framtidens möjligheter att programmera inom
andra områden som musik, text eller bild. Hon har fått ett eget
programmeringsspråk uppkallat efter sig – ADA.

Gör egna hemliga meddelanden med
ASCII – kod
Datorer använder binär kod; ettor och nollor (ström på och av) som sitt språk.
ASCII-kod är en översättning av bokstäver och andra tecken till binär kod. Vit
prick är 1 (ström på), svart prick är 0 (ström av).
Du behöver: papper, penna, en kodläsare (kompis) som tar emot ditt
meddelande och kodblad
Gör så här:
1. Skriv varsitt kort kodmeddelande i binär kod. Använd kodnyckeln för att få det
rätt.
2. Byt meddelande med din kodläsare och lös koderna med hjälp av kodnyckeln.

Glöm inte att titta närmare på årets Nobelpriser som tillkännages
mellan 8:e och 14:e oktober 2019. Förhoppningsvis kommer
åtminstone något av dem delas ut till en betydelsefull kvinna.

Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 - 1979)

Cecilia var den första astronomen som kunde visa att solen mest består av väte.
Hon mötte stort motstånd för sin upptäckt eftersom man på den tiden trodde
att solen var gjord av järn. Hon utbildade sig vid universitetet i Cambridge, men
fick ingen examen p g a att Cambridge vid denna tid inte lät kvinnor examineras.
Senare delar av sitt arbete utförde hon vid Harvard i USA och där blev hon deras
första kvinnliga professor 1956; då arbetade hon mest med att studera och förstå
Vintergatan.

Titta på Vintergatan
Du behöver: analog kompass eller en i en smartphone, mörk plats utomhus utan
störande belysning.
Gör så här:
1. Gå ut en mörk och klar kväll. Leta upp en plats som
är så mörk som möjligt, dvs så långt ifrån någon form
av belysning som du kan. Låt ögonen vänja sig vid
mörkret en längre stund.
2. Använd kompass för att hitta rätt riktning – det är
uppåt mot Syd/Sydväst du ska titta. Om du använde
kompassen i en smartphone – stoppa den i fickan när
du har kontrollerat riktningen (annars distraherar den
dina ögon med för mycket ljus)
Under hösten i år är det som störst chans att se
Vintergatan mellan den 20:e och 3:e i varje höstmånad.
Dubbelt Nobelpris till Marie Curie (1867-1934)
Marie Curie är fortfarande en av de mest kända
vetenskapskvinnorna i världen, trots att hon dog redan
1934! Marie Curie var den första kvinnan som fick ett
Nobelpris överhuvudtaget. Hon har dessutom fått TVÅ
Nobelpris – ett i fysik och ett i kemi! Marie Curies
forskning handlade bland annat om hur radioaktivitet
fungerar och vad det kan användas till. Hon arbetade
även med att få fram tidigare okända grundämnen i ren
form, bl a radium, Ra och Polonium, Po.
Läs mer om periodiska systemet på förklaringssidan!

Källa: kodcentrum

Längsta ordet?
I det periodiska systemet är alla symboler uppbyggda av 1, 2 eller 3 bokstäver. Hur långt är det längsta ordet du kan skapa med
hjälp av symbolerna? Kan du skriva ditt namn? De grundämnen som förknippas med Marie Curie finns förstås i periodiska
systemet. Titta närmare på var de finns och använd dem och de andra symbolerna för att bilda ord. Använd periodiska
systemet på förklaringssidan för mer vägledning.

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

Nästa gång handlar det om ljud

