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Søndag 9. marts 2014
Referent Jan Hougaard

7 medlemmer deltog i mødet.

Tema: Tid
Knud Erik gennemgik i 1½ time det meget store emne og havde valgt som overskrift for aftenens foredrag: 
Tidens gang og tidens løb / Tidens gang i tidens løb!
• Hvad er tid? Tiden er lineær / absolut /progressiv!
• Tidsopfattelsen: Lineær (Newton) og / eller cyklisk (primitive samfund).
• Knud Erik omtalte forskellige anvendte tidsmåleenheder: SI (sekundet), år, måned, dag, time, minut, 

jævn bevægelse, kalendere, m.fl .
• Defi nitionen på 1 sekund: middelsoldøgn = 24×60×60 s. Fra 1967: atomtiden målt ved Cs-133.
• GMT, fra 1972: UTC, TAI.
• Borgerlig tidsregning var baseret på Jordens bevægelse.
• Indførelsen af fællestid i Danmark i 1880.
• Kalendere: Julianske, der år 1700 af Ole Rømer i Danmark blev afl øst af den Gregorianske. 
• Tiden i astronomien: siderisk tid, Juliansk tid, Epoker, J2000.
• Soldøgn og stjernedøgn: Samme dato og klokkeslæt → samme stjernehimmel.
• Gennemgang af rektascension R.A. og deklination δ.
• Timevinkel = den vinkel, som deklinationscirklen gennem et himmellegeme danner med meridianen. 

Vinklen regnes fra meridianen i syd mod vest.
• Stjernetid = forårspunktets timevinkel.
• Rektascensionsforskel = forskel i timevinkel.
• R.A. = stjernetiden i det øjeblik, hvor stjernen kulminerer! Meridiankredsen.
• Kort omtale af tid og kausalitet.
• Tiden har en retning: entropisk tid.
• Kausalitet: Ingen påvirkning udbreder sig hurtigere end lyset!
• Til sidst illustrerede Knud Erik begrebet samtidighed og gennemgik kort elementer af den specielle og 

almene relativitetsteori samt Lorentztransformationerne.
• Lyshastigheden er ens i alle initialsystemer.
• Et ur i bevægelse går langsommere! 
• Tiden som 4. dimension: rumtiden.
• Knud Erik anbefalede følgende litteratur: 

 ◦ Helge Kragh; Tid, F&K-forlaget, 1986
 ◦ Ulrik Uggerhøj: Tid. Den relative virkelighed, Aarhus Universitetsforlag, 2006
 ◦ Peter Øhrstrøm: Tidens Gang i tidens løb, Steno Museets Venner, 1983
 ◦ Diverse steder på nettet – søg selv!

Et muligt emne for et kommende foredrag kunne være: Bestemmelse af lysets hastighed.

Kaffepause
• Så var det tid til en kaffepause, hvor Martins lækre kager kunne nydes.

Forum
• Astronomitur til Afrika

 ◦  Martin fortalte om turen til Tanzania, Zanzibar og Kenya og viste en række billeder fra observations-
stederne.
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 ◦ Hvad kan man se på himlen lidt syd for ækvator?
 ◦  Eksempler på, hvad der kunne ses med de til rådighed værende instrumenter: Sydkorset, LMC, SMC, 

Smykkeskrinet, Canopus, Omega Centauri kuglehoben, NGC 2808, Eta Carina tågen.
 ◦ Martin sluttede af med at fortælle lidt om den kulturelle del af turen.

• Nyt fra bestyrelsen
 ◦  Sommerturen den 11. maj er planlagt til at gå til Mogens Winther observatoriet ved Alssundgymnasiet 

i Sønderborg. Vi planlægger at tage fra Horsens kl. 08:30, spise et rundstykke undervejs og kl. 11-12 få 
en rundvisning i observatoriet, høre om projektet med fjernstyring af kikkerten og om Aurora servicen, 
m.m. Derefter frokost på restaurant i Sønderborg og afslutte turen med at se (dele af) Sønderborg Slot 
og de aktuelle udstillinger. Når alle detaljer er på plads følger nærmere information og tilmelding m.v.

 ◦ Planetsti-vandring en lørdag eftermiddag i juni planlægges.
 ◦ “Åben” observationsaften på plads i Horsens nord.
 ◦ Kontakt til Folkeuniversitet for fælles foredragsaften med astronom.
 ◦ Fra efterårssæsonen vil vi begynde møderne kl. 19.00.

Næste medlemsmøde
• Næste møde den 6. april med Nicolaj Haarup om NAP projektet.


