Rörligt med
Navet
F

ör att få något att röra sig används ofta olika mekanismer som bygger på de fem
enkla maskinerna kilen, hjulet, lutande planet, hävstången eller block och talja.

En av Sveriges mest kända uppfinnare, Cristopher Polhem (1665-1751), använde flera
av dessa i sina rörliga modeller som han presenterade som ett mekaniskt alfabet. Idag
kan du prova att konstruera några saker som rör sig- lite som Polhem!
Börja gärna med att titta på hur olika saker du har hemma fungerar – t ex
pedalhinken, saxen, mekaniska leksaker och flasköppnaren.

Fladdermus-sprattel
En sprattelgubbe eller jumping jack som det heter på engelska är en mycket
gammal leksak som vi vet har funnits i minst 1000 år. Sprattelgubben bygger på den
fysikaliska principen för en hävarm. Fladdermusens vingar och ben roterar runt
den punkt där påsniten sitter fast. Den som drar i snöret påverkar sprattelgubben
med en kraft som påverkar fästpunkterna vid de korta snörena och får vingarna och
benen att lyfta.

Fram-och-tillbaka
Renen som räcker ut tungan gör det pg a att tungan sitter fast på en
vev som roterar ståltråden. Eftersom ståltråden inte är rak kommer den
roterande rörelsen omvandlas till en linjär rörelse som går fram och
tillbaka – hur stor variationen på ut och in blir, beror på hur ståltråden
har utformats.

Av-och-på
Tomten som tar av och på sig luvan kan göra det med hjälp av
principen för en hävarm. Konstruktionen rör sig runt de punkter där
påsnitarna sitter fast och rörelsen överförs från en del till en annan i ett
ihopkopplat system.

Upp-och-ned
Grisen som rör sig på kortet gör det med hjälp av en länk, en stång som överför
rörelse från en punkt till en annan. Länkar förändrar ofta en rörelse från linjär till
bågformad eller från roterande till linjär.

Nästa gång ÄR DET SNART JUL...

