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Inddelinger og betegnelser

1! Bredde Grad !
[ ° ]! =! 10.000 / 90! =!
1! Bredde Minut!
[ ‘ ] ! =! 111 / 60!
=!
1! Bredde Sekund! [ “ ]! =! 1850 / 60!
=!
1! Sømil *!
!
1 Sømil pr. time!!

!
!

=! 1,850 km
=! 1,0
Knob

1! Længde Time!

!

=! 360 / 24!

=!

111 km
1,850 km *
31 m

15 °
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Hældning

Jordens akse har en hældning mellem 21,8° og 24,4°
Forlænges denne akse på den nordlige halvkugle peger den mod Nordstjerne - også kaldet Polarstjernen.
På den sydlige halvkugle peger den mod Sydkorset.
Disse to stjerner har meget stor betydning ved bestemmelse af stedets bredde position.
En vinkel mellem stedets horisont og retningen mod Nordstjernen er lig med stedets breddeposition.
Illustrationen på tegningen er noget visningen pga. afstanden til stjernen.
Ved Ækvator vil vinklen være 0° og ved Nordpolen 90°.
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Geografisk Længde
Et hvilket som helst steds nord-syd linie kaldes for stedets meridian. Forlænges stedets meridian både
mod nord og syd hen over jordens overflade, vil meridianen nå nordpolen og sydpolen. Alle meridianer
mødes altså på jordens poler.
En meridians beliggenhed på jorden angives ved dens vinkel med een eller anden udgangsmeridian, og
denne vinkel kaldes for stedets geografiske længde. Eftersom stedets meridian ligger vest eller øst for
udgangsmeridianen, er stedets længde vestlig eller østlig. Hele jorden er inddelt i 360° længdegrader,
d.v.s. 180° mod vest og 180° mod øst.
Som det fremgår af tegningen, bliver afstandene mellem meridianerne mindre og mindre, jo mere man
nærmer sig polerne for til sidst at blive nul på disse.
Jorden inddeles som nævnt i 360° længdegrader.
Den enkelte grad deles yderligere i 60 minutter [ ’ ] og 60 sekunder [ ’’ ].
Eksempelvis kan en længdeposition angives som 56° 45’ 25”
Som udgangspunkt og altså 0° anvendes meridianen gennem Greenwich, som er et observatorium lidt øst
for London.

Tidszoner.
I sin rotation om egen akse drejer jorden altså 360° i løbet af 24 timer.
	

Pr 1 time svarer det til 15°.
	

Pr 4 minutter svarer det til 1°.
I Danmark regner vi med mellemeuropæisk zonetid - som også kaldes dansk normaltid - og denne zonetid
svarer til tiden for meridianen 15° øst for Greenwich.
Denne meridian går midt gennem Bornholm.
I København, som ligger ca. 2 1/2° vest for Bornholm, står altså solen højst på himlen 10 minutter senere
end på Bornholm.
Den jyske vestkyst ligger ca. 7° vest for Bornholm, hvilket forsinker solen næsten 1/2 time.
Det spiller en rolle, når man vil bestemme verdenshjørnerne ved hjælp af solen.

Geografisk Bredde / Paralleller
Ved et steds geografiske bredde forstås vinklen mellem tyngderetningen på stedet og tyngderetningen på
ækvator i stedets meridian.
Fra ækvator til hver af polerne, Nordpolen og Sydpolen, er jorden inddelt i 90° breddegrader.
Den yderligere opdeling er også her 60 minutter og 60 sekunder.
Da jorden er lidt fladtrykt ved polerne, er størrelsen af breddegraderne , målt på jordens overflade, lidt
større ved polerne end ved ækvator, men forskellen er ikke stor.
Da længden af jordkvadranten ( fra ækvator til pol ) som bekendt er ca. 10.000 km, bliver:
	

Breddelængden pr grad ca. 10.000 / 90 = 111 km.
	

Breddelængden pr minut ca. 111*1.000 / 60 = 1.850 m, hvilket er defineret som 1 sømil.
	

Breddelængden pr sekund ca. 1.850 / 60 = 31 m.

Parallel.
Alle steder, der har samme enten nordlig eller sydlig bredde, ligger på en cirkel, der overalt har samme
afstand fra ækvator og følgelig også samme afstand fra polerne.
En sådan cirkel kaldes en parallel.
En hvilken som helst parallel angives ved sin geografiske bredde.
Alle paralleller er vinkelrette på en hvilken som helst meridian.
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Danmarks bredde position.
Medens breddegraderne, målt på jordens overflade, overalt har omtrent samme størrelse, er det, som
tidligere nævnt, ikke tilfældet med længdegraderne.
På ækvator er længde- og breddegrader rundt regnet lige store.
På 60° nordlig og sydlig bredde er længdegraderne kun det halve, og på polerne nul.
Danmark ligger mellem ca. 54 1/2° og 57 3/4° nordlig bredde.
På 56° n.br., som ligger omtrent midt i landet, er størrelserne følgende
	

1 længdegrad ca. 62 km,
	

1 længdeminut er ca. 1030 m
	

1 længdesekund er ca. 17 m.

Klodens hastigheder ( runde tal )
Kloden roterer 1 omgang på 24 timer.
Omkredsen ved Ækvator er 40.000 km.
Periferihastigheden ved Ækvator er altså 40.000 / 24 = 1.666 km / h.
Ved polerne er den 0 km / h.
På breddegraden 55°, hvor vi bor, er hastigheden ca. 975 km / h.
Heldigvis drejer atmosfæren med, ellers var vi ilde stedt.
Rejsen rundt om solen varer ca. 365 dage.
Banen er 150 millioner km lang.
Hastigheden er 30 km / s eller 384.000 km / h.

Tidszoner
Af praktiske grunde er inddelingen i tidszoner ikke helt retlinet, som kortet viser
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Jordmagnetisme
Jordens tænkte rotationsakse skærer jordoverfladen i hhv. den geografiske nord- og sydpol som tidligere
omtalt.
De magnetiske poler er i modsætning hertil ikke stationære og ligger i dag forskudt i forhold til de
geografiske.
Nær Sverdrup Island i Nordcanada ligger den såkaldte magnetiske nordpol, selvom den magnetisk set er
sydpol.
I havet ud for Terre Adelie på Antarktis findes den magnetiske sydpol, som er en magnetisk nordpol.
Vinklen mellem retningerne til den geografiske og magnetiske nordpol kaldes den magnetiske misvisning.
I århundreder er magnetfeltets retning og størrelse blevet registreret af søfarende og på magnetiske
observatorier på landjorden.
Men ved tillige, at polerne flytter sig ( se side 6 ), og at de med sikkerhed engang har byttet plads.

Magnetfeltet
En stangmagnet består af en jernkerne omviklet af en spole.
Sender man strøm gennem spolen. bliver jernkernen magnetisk med poler i enderne, hvis positive og
negative polaritet kan bestemmes ifølge tommelfingerreglen.
Hvordan “stangmagneten” i kloden opstår, kan forklares med følgende betragtninger.
Man ved, at kernen i jorden består af store mængder jern.
Man ved også, at en flydende ring af magma roterer uden om kernen.
Dermed haves sikkert de nødvendige forudsætninger for eksistensen af en “stangmagnet” som danner
jordmagnetismen.

Det magnetiske felt har også en anden vigtig funktion.
Feltet danner magnetosfæren, som afbøjer partikler i solvinden.
Kanten af chokbølgen i retning mod solen ligger i en afstand fra Jorden på omkring 13.
Sammenstødet mellem magnetfeltet og solvinden danner van Allen-strålingsbælterne, som er et par
koncentriske, områder med energirige, ladede partikler.
Når denne plasma når Jordens atmosfære ved de magnetiske poler, danner den Nordlys og sydlys.
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Positioner
Den magnetiske “nordpol” bevæger sig til stadighed, som følgende kort viser.

