Astronomi
med Navet
I

dag är det astronomins dag och natt som arrangeras av Svenska Astronomisällskapet. Dagen firas
för att fler ska upptäcka det intressanta och spännande med astronomi. Ett sätt att fira dagen (och
natten) kan vara att gå ut och titta på stjärnhimlen en kväll när det inte är några moln i vägen. Bäst
syns stjärnhimlen om du går till en plats där det inte är för mycket annat ljus som stör, som gatlyktor,
utebelysningar och affärer. Låt ögonen vänja sig vid mörkret en stund och njut av stjärnhimlen. I
länken nedan får du hjälp med vad som syns på natthimlen just nu. Vill du inte gå ut kan du göra egna
stjärnbilder inne.

Stjärnprojektor

https://www.popularastronomi.se/stjarnkarta/

Gör så här:
1. Placera röret en bit in på pappret och rita ut en cirkel runt den.

Du behöver: några toalettpappersrullar, lite tjockare papper, tandpetare
eller något annat att göra små hål med, lim, mörkblå färg eller mörkblå
tuschpenna, blyertspenna, sax, mobiltelefon

Axel mellan solen & jorden

2. Rita flera flikar ca 1 cm breda och 4 cm långa runt cirkeln (se bild). Måla
allt mörkblått.

Axel mellan jorden & månen

2.

Solen, Jorden och Månen
Solen är vår stjärna och månen är vår satellit!
Jorden roterar runt solen och månen roterar
runt Jorden. Här kan du göra en egen
modell av hur jordens och månens rotation
fungerar.

3. Välj en stjärnbild som du vill projicera och rita den på cirkeln med
blyertspenna.
Stjärnkarta hittar du t ex på: https://www.popularastronomi.se/stjarnkarta/

Du behöver: mallen med bilder av
månen, jorden och solen här på sidan,
kartong, färgpennor, lim, sax, stor spik,
3 påsnitar

3.

Gör så här:
1. Klipp ut eller måla av jorden, solen, månen
och de långa rektanglarna du hittar här på
sidan.
2. Limma upp på kartong och klipp ut delarna.
3. Fyll ev i färgerna med färgpennor.
4. Gör hål vid markeringarna med spiken.
5. Sätt ihop modellen med påsnitar enligt bilden.
6. Rotera nu jorden runt solen och månen runt jorden samtidigt. Det kan vara lite knepigt att göra allt själv, så du
kanske behöver hjälp av någon.

4. Tryck hål i cirkeln för stjärnornas
ljuspunkter med tandpetaren så att
ljuset kan sippra igenom.
5. Sätt fast cirkeln på öppningen
av röret, limma ner flikarna på röret,
använd eventuellt ett gummiband för
att hålla den på plats.

6. Gå in i ett mörkt rum och håll projektorn nära en vägg. Testa din stjärnbild
genom att lysa in i röret med mobiltelefonens lampa.

Kul att veta om mätning och avstånd i rymden
•

•
•
OBS! Modellen är inte skalenlig. Om solen motsvarar en vanlig fotboll med en diameter
på 22 cm, är jorden en kula med diametern 2 mm, som finns på ett avstånd av 24 meter
från fotbollen. Månen är i denna skalmodell bara 0,5 mm i diameter (som ett mindre
sandkorn)

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Kosmiska avstånd är väldigt långa och kan mätas i Astronomisk enhet, au. En au är
lika långt som det tar för solens strålar att nå till jorden; 149,6 miljoner kilometer på
ca 8 minuter. Det exakta måttet för en au är fastställt till 149 597 870 700 m.
Kosmiska avstånd kan också mätas i ljusår; den sträcka en ljusstråle färdas i vakuum
under ett år. Då blir ett ljusår 9460 miljarder kilometer.
För att mäta avstånd till stjärnor används parsec och står för parallaxsekund. Parallax
är vinkelskillnaden till ett avlägset objekt från 2 olika punkter. Det innebär att
mätningar av vinkeln till en stjärna med ett halvårs mellanrum (när jorden befinner
sig på motsatta sidor om solen) ger oss avståndet. Parsec är det avstånd man måste
befinna sig på för att vinkeln mellan jorden och solen, mätt utifrån rymden, ska bli
en bågsekund, 1/3600 grad. Det motsvarar 3,26 ljusår.
Källa: Forskning och Framsteg

Nästa gång förbereder vi kemins dag...

