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ulen börjar närma sig och det är många som kommer att fira
den på olika sätt under den kommande veckan. MEN ur ett
naturvetenskapligt perspektiv finns det andra saker att fira än
jul, nämligen sir Isaac Newtons födelsedag!

När Newton föddes, på juldagen 25:e december 1642, användes
den Julianska kalendern i England. Om vi däremot använder vår
tids kalender, den Gregorianska, så infaller hans födelsedag istället
4:e januari.

Newton var en engelsk vetenskapsman, först och främst
världsberömd för sina upptäckter i fysik, men han var också
intresserad av matematik, teologi och alkemi. Allra mest känd
är Newton för ett äpple som föll i hans huvud (tur för honom att
det inte var en kokosnöt!). Äpplet ska ha varit början på hans
beskrivning av hur gravitationen fungerar, dvs hur allt faller
ner mot jorden.

En Newtonsk jultradition
Klä din julgran med äpplen som är lite halvbra fastsatta i sitt snöre.
Varje gång ett äpple ramlar ner från granen mot marken skriker du
”Grattis Newton” och tänker på gravitationen som drar äpplet ner
mot marken!

Newton gjorde många fantastiska upptäckter under sin karriär.
Vi förknippar ofta hans fysik med äpplen, regnbågens färger och
gravitationen.

ÄPPLEN - går att använda till mer än att få i huvudet

Gravitation - allt faller ner mot marken

När du blåser mellan äpplena dras de ihop. Anledningen till detta är att du
sätter fart på atomer och molekyler i luften mellan äpplena så att det bildas
ett lägre tryck där jämfört med det på utsidan av äpplena. Det är alltså det
högre trycket från utsidan som trycker äpplena inåt.

Att allt dras ner mot jorden visste Newton säkert innan han fick sitt
äpple i huvudet, men han var först med att verkligen beskriva hur det
fungerade. I experimentet påverkar gravitationen clementinen/äpplet så
att de dras rakt nedåt mot jorden och påverkas inte av att vi drar undan
pappret. Det innebär att de kommer att falla rakt ned i glaset. Hur hög
rulle klarar du att ha frukten på?

Regnbågar - vitt ljus innehåller alla färger
Genom sina experiment med ljus och prismor visade Newton att vitt ljus
innehåller alla färger. Han kunde visa och beskriva att det vita ljuset han
skickade in genom ett prisma delades upp i alla regnbågens färger. En av
alla spännande historier om Newton berättar att han var så fokuserad
på sina ljusexperiment att han blev irriterad på sin katt som hela tiden
skulle gå ut och in i huset så att det släpptes in ljus utifrån. Istället för att
vägra släppa in katten uppfann han kattluckan – en del påstår att det var
världens första!
Vi kan upprepa en variant av Newtons experiment med hjälp av en CDskiva och ficklampan på en mobiltelefon. När vitt ljus (som innehåller alla
färger) riktas mot CD-skivan delas det upp i alla regnbågens färger för att
CD-skivans yta är ojämn (det syns även lite svagare i dagsljus). Vi kan se
det för att det reflekteras (studsar) in i våra ögon. När den starka lampan
riktas mot CD skivan studsar (reflekteras) ljuset tydligare även mot taket
eller väggen beroende på hur CD-skivan är vinklad. Hur många riktigt
klara färger kan du få fram i taket?

Tomten och naturvetenskap
• För att nå alla barn som ska ha paket från tomten under julafton/
juldagen skulle han behöva besöka ca 900 barn per sekund
• Om varje barn får ett paket som väger ett kilo kommer alla paket
tillsammans att väga ca 380 000 ton. En ren kan dra ungefär 200 kilo.
Därför behöver tomten 1,9 miljoner renar framför släden
• För att göra detta möjligt behöver tomten ha en hastighet som är minst
90 km/s (som att köra tur och retur Ulricehamn- Borås på en sekund)
• Att bara accelerera upp till 90 km/s skulle utsätta tomten för g-krafter
som är miljontals gånger starkare än jordens dragningskraft. En vanlig
människa hade tuppat av snabbt. Atmosfear på Liseberg utsätter oss
för ca 4g
• I denna höga hastighet utsätts både tomten och renarna för så hög
friktion mot luftens partiklar att de borde brinna upp
• ...så om tomten lyser med sin frånvaro eller känns lite stressad så vet
du nu varför!
Källa: Forskare - därför finns inte tomten?
www.dt.se/allmant/dalarna/forskare-darfor-finns-inte-tomten
Usel arbetsmiljö för tomten
www.svt.se/nyheter/inrikes/usel-arbetsmiljo-for-tomten

