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dag är det Nobeldagen som har firats den 10 december sedan 1901 till
Nobelpr
iset

minnet av Alfred Nobel, dynamitens uppfinnare. Han testamenterade sin

stora förmögenhet så att Nobelpriserna kunde bli verklighet. På Nobeldagen
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delas Nobelpriserna och ”Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till
Alfred Nobels minne” ut i Stockholm eller i Oslo (fredspriset).
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Priserna “ska utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året
hafva gjort menskligheten den största nytta” inom sina områden.

• Desmond Tutus guldmedalj blev stulen vid ett
inbrott i hans hem, men har återfunnits.
• Bara fyra av 156 kemipristagare har varit kvinnor.
• Yngsta Nobelpristagaren hittills är Malala Yousafzai.
Hon fick fredspriset 2014.
• Det sägs att nobelpristagaren i fysik 1976
råkade sticka ner sin sked i drottning Silvias soppa på
Nobelfesten.

De ämnesområden som tilldelas Nobelpriser verkar ofta väldigt
komplicerade. Men en del priser handlar faktiskt om enkla principer inom
naturvetenskap som går att prova själv- även om det blir på ett enklare sätt.
Nedan kan du prova några av dem:

Den mest framgångsrika familjen hittills i Nobels historia har varit familjen
Curie/Juliot
• Marie Curie har fått Nobelpris i BÅDE fysik och kemi
• Pierre Curie delade Nobelpriset i fysik med sin fru Marie och Henri Bequerel 1903.
• Marie och Pierres äldsta dotter Iréné fick Nobelpris i kemi 1935 som hon delade
med sin man Frédéric Juliot.
• Yngsta dotterns man, Henry Labouisse tog emot fredspriset 1965 för FN:s barnfond
UNICEF där han då var chef.

Osmos kan göra skillnad

Ljus och totalreflektion

Osmos är ett fysikaliskt och kemiskt fenomen som kan uppstå mellan 2

Den stora fördelen med att leda ljus i fiber är att det då går att få ljuset,

vätskor som befinner sig på varsin sida om ett membran (i salladen är det
cellväggen som är membranet) som kan släppa igenom partiklar (atomer
och molekyler) av en viss storlek. Det kommer att ske en transport genom
membranet tills osmotisk jämvikt har uppnåtts. Osmotisk jämvikt får vi när
koncentrationen av partiklar är lika stor på båda sidor av membranet.

som annars bara skulle färdas rakt fram, att förflyttas långa sträckor i alla
riktningar. Principen för det testar vi i detta experiment där det är vatten
som fungerar på samma sätt som fibern.
När vi lyser med en ficklampa framför oss går ljuset alltid rakt fram. Det
gör det svårt att lysa upp på ett bra sätt framför sig vid t ex promenad i

Kromatografi med godis

en tunnel som ändrar riktning. Men ibland är det önskvärt och möjligt

Kromatografi är en metod som används för att dela upp olika molekyler i

studsa fram och tillbaka inuti fibern, men utan att smita ut ur den. Detta

en blandning. Färgen utanpå godiset är vattenlöslig. Vissa av de färger vi ser

kallas totalreflektion.

på godiset består bara av en färg medan andra är blandade. När färgämnena

Fibern eller vattenstrålen kan inte böjas hur mycket som helst- då blir

löses upp i vatten (mobil fas) och sprids på kaffefiltret (stationär fas)

infallsvinkeln för stor. Detta är anledningen till att ”snusdoseregeln” finns

kommer den färg som binder lättast till pappret att stanna först och de andra

vid dragning av fiber. Fiberkabeln får alltså inte ha en skarpare kurva

går vidare. När pappret har torkat är det tydligt vilka färgämnen som fanns

(svängningsradie) än kurvan på en snusdosa.

att leda ljus i andra riktningar, bland annat i optiska fibrer för snabb
överföring av information. I en optisk fiber förflyttas ljuset genom att

utanpå varje godisbit.

Nästa gång blir det julkul...

