Navets morgonfysik
Knäck balansen
Hur bra håller ägget?
Förklaring:
En del ägg har en ojämn yta (känn efter) som gör att de får kontakt med
underlaget på flera punkter när vi ställer det upp. Andra ägg behöver hjälp av
extra ”stödben” – det är det saltkornen fungerar som (om du blåser bort saltet
som syns när ägget står upp så syns de inte…). När du skakar ägget går äggulan
sönder och den kan då röra sig i ägget (i oskakat tillstånd ska den ju ligga mitt
i ägget för att skydda kycklingen). Efter en stund sjunker äggulan till botten eftersom densiteten är något högre än äggvitans och hjälper ägget att stå upprätt.

Är mjölken slut?
Förklaring:
När du försöker blåsa in brödbiten, pappersbiten eller ngt annat litet föremål så kommer
det att studsa ut för att mjölkpaketen redan
är full med gasen luft (som vi ju inte kan se).
Även om det är något litet du försöker blåsa
in så får det alltså inte plats.

Förklaring:
Knäckebrödskivans tyngdpunkt är placerad mitt på skivan - prova genom att
balansera på ditt finger.
När två skivor ligger på varandra och den översta dras ut kommer den ligga
kvar utan att tippa så länge översta skivans tyngdpunkt ligger innanför den undre
skivans kant.
Lägger vi på fler skivor och drar ut varje skiva en bit över varje underliggande
skivas kant kommer dessa ligga kvar - så länge högens gemensamma tyngdpunkt
ligger innanför den understa skivans ena kant. Ju fler skivor vi lägger på och
drar ut en bit, desto mer kommer högens gemensamma tyngdpunkt att förskjutas
mot den understa skivans kant. Tills slut passerar högens gemensamma tyngdpunkt
den understa skivans kant och då välter det.

Blåsningen!
Förklaring:
När du blåser ner i äggkoppen ökar lufttrycket under ägget jämfört med lufttrycket runtom koppen.
När trycket mot ägget blir tillräckligt högt lyfts det upp ur äggkoppen.
Pröva gärna samma sak med en tom aluminiumburk och två muggar som bara är lite vidare än burken.

Balansera gafflar
Förklaring:
Tyngdpunkten på de ihopflätade gafflarna ligger rakt
under den punkt där tandpetaren/enkronan balanserar
mot flaskan. Jämvikt råder. Gafflarnas vikt och längd
utgör en “motvikt” så att tandpetaren/enkronan inte
tippar åt motsatt håll.

Kan du blåsa ut ljuset?
Förklaring:
När du blåser mot den fyrkantiga mjölkkartongen står ljuset skyddat bakom
den eftersom luften följer kanterna på kartongen och sedan fortsätter rakt
fram – på precis samma sätt som vi kan söka skydd för stark vind bakom
ett fyrkantigt hus. När det står någonting runt i vägen följer luften formen
på burken och blåser ut ljuset direkt.

