Vi rullar
med Navet!
I

vår omgivning är vi verkligen beroende av att det finns sådant som
rullar! Oftast använder vi rullande föremål för att det underlättar

för oss; vi kan t ex flytta mycket större och tyngre saker än vi klarar
med enbart handkraft med hjälp av hjul och vi kan minska friktionen
i roterande rörelser med kullager. Hjulet är så viktigt att det till och
hävstången och hjulet) och har påverkat vår teknikutveckling genom

Uranus rullar…

historien. Du som vill experimentera och fundera över hur det här med

räknat och är en av de fyra jätteplaneterna i vårt

med räknas som en av ”De 5 mäktiga” (lutande planet, kilen, skruven,

Planeten Uranus är planet nummer 7 från solen

rullande egentligen fungerar kan hitta några kul aktiviteter här.

solsystem. Uranus lutning är hela 98 grader och
det gör att den har en rejält avvikande rörelse
jämfört med de andra planeterna; dess rörelse

Viktigt att veta om hjulet

blir som en RULLNING i banan runt solen
(ett varv tar 84 år). Lutningen gör också att ett
Uranusdygn blir olika långt på olika platser på

Hjulet är en av de allra viktigaste uppfinningarna människan har

planeten.

gjort. När det uppfanns första gången vet vi inte säkert, men det var
väldigt länge sedan hjul sattes på slädar och på så sätt blev vagnar! Då
kunde man transportera saker och människor på ett mycket lättare sätt
eftersom friktionen minskar med hjälp av hjulen och dragdjuren orkade
dra vagnarna mycket längre.
Hjulet är grunden i många andra uppfinningar, t ex är block och talja ett
sätt att använda hjul för att underlätta tunga lyft. Genom att låta ett rep

Upprullad

löpa fram och tillbaka mellan blockens hjul krävs en mindre kraft för att

Muttrarna du har knutit fast tvingar gummibanden att snurras upp när

lyfta, men man behöver dra repet en längre sträcka. Kugghjulet är också

burken rullar i riktning från dig. När burken når sitt vändläge kommer de

en uppfinning där hjulets princip används. Där överförs rörelse mellan

att snurra tillbaka, vilken medför att burken kommer att göra detsamma.

roterande axlar och genom att variera kugghjulens storlek kan man

Burken drivs på så vis av den potentiella energi som lagras i de tvinnade

ändra utväxling och varvantal.

gummisnoddarna.

Rulla runt

Ballongbil

Det finns två olika saker som bestämmer cirkelns omkrets på golvet.

Luften i ballongen är en blandning av olika molekyler. Genom att blåsa in

Det ena är avståndet mellan de punkter där föremålet är i kontakt med

dem har du tvingat in fler molekyler i ballongen än vad som sker om den

golvet (på vissa är det en hel yta som är i kontakt, medan andra bara har

ligger orörd och trycket i ballongen är nu högre än i luften runt omkring.

2 punkter), det andra är förhållandet mellan föremålets omkretser vid

Eftersom luften är i gasform rör atomerna sig mycket inuti ballongen och

kontaktpunkterna. Visst är det här svårt att förutse på förhand?

spänner ut dess väggar. När ballongen öppnas rusar molekylerna ut genom
öppningen och trycker iväg resten av ballongen i motsatt riktning enligt
Newtons tredje rörelselag som säger att ”för varje kraft finns en lika stor och
motriktad reaktionskraft”. Luften som läcker ut bakom ballongbilen knuffar
därför bilen framåt.

Nästa gång firar vi mjölkens dag

