Hitta Balansen
med Navet
I

dag tittar vi lite närmare på hur tyngdpunkt och balans fungerar med några
experiment som är enkla att göra hemma. Viktigt att komma ihåg innan du börjar –

tyngdpunkten behöver inte alltid finnas där du först tror! Tyngdpunkten kan beskrivas
som mittpunkten av föremålets massa i alla riktningar - den punkt där föremålet kan
balanseras. Låter kanske enkelt, är inte supersvårt, men kan vara lite klurigt…

Lindansare
När du placerar din figur på snöret första gången är dess tyngdpunkt mitt
i figurens massa; ovanför snöret. Därför kan den inte balansera på snöret.
När du sätter fast de tre pinnarna i figuren ändras tyngdpunkten något,
men är fortfarande för långt upp för att göra det möjligt för figuren att
balansera stabilt på snöret. Men när du sätter dit vikter (skruvar, muttrar

Knäck tyngdpunkten...

etc) längst ner på pinnarna hamnar tyngdpunkten långt ner – mellan
pinnarna, under snöret - och figuren kan balansera på snöret utan
problem.

När du drar streck på den stora runda kakan är det lite svårt att få
dem hela eftersom skärningspunkten hamnar i hålet. Det verkar
kanske osannolikt, men stämmer faktiskt och går att testa. Ta det
stora gemet och lägg det över hålet (det måste vara stort nog att
kunna vila stadigt på kakans yta). Sätt sedan fingret på gemet för att
balansera knäckebrödsskivan- alltså stämde det att tyngdpunkten
hamnar i hålet.
Också kul att prova: Klipp ut en större karta av Sverige i kartong/
wellpapp. Gör samma sak med kartongsverige som du gjorde med
knäckebrödskakan. Var hittar du Sveriges tyngdpunkt?

Tyngdpunkt

Kantig balans
För att burken ska kunna balansera krävs det att stödytan (burkens
kant) och burkens totala tyngdpunkt hamnar ovanför varandra.
Detta inträffar när vattnet du har hällt i fyller burken till mellan ¼
och ¾.

Balansera mera
När du förflyttar dina fingrar mot tyngdpunkten av pinnen är det alltid
lite olika lätt att flytta dem. Detta beror på att det ena fingret alltid bär
upp en lite större del av pinnens tyngd. Den finger som bär mest tyngd
glider lite sämre pga högre friktion mot pinnen, samtidigt som det andra
fingret glider lite lättare. När detta pågått en kort stund blir förhållandet

Tyngdpunkt

det motsatta. Fingrarna kommer att växelvis glida lätt och trögt (mer och
mindre friktion) till dess att du har hittat tyngdpunkten.

Stödyta
NÄSTA GÅNG ÄR DET EXPERIMENT I ADVENT...

