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.

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.

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.
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Grundämnet Polonium, Po har fått sitt namn på grund av
Marie Curie som var ifrån Polen. Marie Curie har även
fått grundämnet Curium, Cm, uppkallat efter sig.
I periodiska systemet finns alla grundämnen som
vi hittills känner till – det är dessa atomer som är
byggstenarna i ALLT! Det vanligaste atomslaget i både
jordskorpan och människokroppen är Syre, O. Periodiska
systemet organiserades av ryssen Dimitrij Mendelejev
redan 1869 – trots att han då inte hade kunskaper om
alla grundämnen vi känner till idag. I år fyller periodiska
systemet 150 år! Det är alltså så länge sedan Dmitri
Mendelejev skrev ner sin första variant av det system
som vi har idag. Alla de grundämnen som finns med idag
fanns inte med i det ursprungliga, helt enkelt för att de
inte var upptäckta då. Det är dock lite spännande att veta
att Mendelejev redan för så länge sedan kunde förutse att
systemet skulle komma att utökas med fler grundämnen.
Egenskaperna hos de ämnen som fanns i systemet då
visade för Mendelejev att det fanns mer att upptäcka som
skulle göra systemet mer komplett i framtiden.

Vintergatan
Är en spiralformad galax med ca 400 miljarder stjärnor. En av dessa stjärnor är vår
egen sol och den finns i utkanten av galaxen (28 000 ljusår från centrum). Solens
bana runt Vintergatans centrum tar över 200 miljoner år.
För att mäta Vintergatans storlek används enheten ljusår; 100 000 ljusår i diameter
och 12 000 ljusår tjock.
Galaxen Vintergatan är bara en av ca 100 miljarder galaxer i universum. 30 miljarder
av dem är spiralgalaxer precis som Vintergatan.
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Svensk upptäckt eller
delaktighet i upptäckt

Nästa gång handlar det om ljud

