Ljud med
Navet
V

i människor är vana vid att det nästan alltid är något som låter, ibland är vi så vana att det kan
kännas konstigt att vistas någonstans där det är nästan helt tyst (helt tyst blir det sällan runt oss).
Ljud är tryckvågor som rör sig i luften, vibrationer som påverkar luften så att den blir växelvis tätare
och tunnare. När förtätningarna och förtunningarna i ljudet når våra öron påverkas vårt hörselorgan
som börjar vibrera och sänder till slut elektriska signaler till hjärnan med information om ljudet.
Ljud behöver en gas, en vätska eller ett fast föremål för att kunna transporteras. Ljud färdas med en
hastighet på ca 340 m/s i luft (i rumstemperatur).

3-4.

Lyssna på elektricitet

Du behöver: ballong och mutter
1. Lägg muttern i ballongen.
2. Blås upp ballongen och knyt den.
3. Håll med handen nära knuten.
4. Rotera ballongen så att muttern inuti ballongen rör sig runt, runt.
Hur kunde det bli så här?

Synligt ljud

Du behöver: potatis, en remsa aluminiumfolie, en 1-krona
(nuvarande är gjord av kopparpläterat stål), liten kniv, hörlurar
Gör så här:
1. Dela potatisen i två delar.
2. Skär två skåror i den fuktiga snittytan med 1 cm mellanrum.
3. Vik aluminiumfolien i några lager och stick ner den i ena
skåran.
4. Stick ner 1-kronan i den andra skåran.

Roterande ljud

Du behöver: Stor skål, större plastpåse, sax, stort gummiband, kastrull, stor sked,
socker eller flingsalt

5.

Gör så här:
A. Klipp ut en stor bit av påsen. Så stor att den når ordentligt över kanten på
skålen.
B. Sätt fast påsen med ett gummiband tunt kanten av skålen. Sträck ut plasten så
att den sitter riktigt tight över öppningen.

5. Nudda aluminiumfolien med toppen av hörluren
och myntet med sidan av hörlurens metalldel.

Mät ditt eget buller

B.

När vi diskuterar ljud handlar det ofta om sådana ljud som irriterar oss. En del av
dessa ljud som är höga räknas till buller. Buller på en arbetsplats får inte vara över
80 dB (decibel) i genomsnitt under en arbetsdag och toppvärdet för buller får inte gå
över 135 dB utan att arbetsgivaren måste sätta in åtgärder. För att kunna hålla koll på
de bullernivåer du utsätts för kan du använda appen Buller – finns att ladda ner gratis
där appar finns! Appen kommer från Arbetsmiljöverket.

D.

C. Strö ut lite socker eller flingsalt på
påsplasten.
D. Ställ skålen på bordet och placera ansiktet
rakt över den. Prata högt! Men blås INTE!
E. Händer det något med kristallerna?

KUL ATT VETA OM LJUD
•
•

•
•

•

fågeln som heter vit Klockkotinga har det
högsta ljudet bland fåglar; 125 dB.
ljud förflyttas mer än 4 gånger snabbare
i vatten än i luft eftersom molekylerna i
vatten ligger tätare där.
ljud kan inte röra sig alls i vakum.
pistolräkan kan få till ett 218 dB ljud som
bedövar deras byten så att de blir lätta
att fånga.
ljudet från en blåval går att höra 80 mil
från valen som gjorde det (för den som
kan höra det ljudet med sitt hörselorgan)

F. Håll kastrullen ovanför skålen med
socker/salt med öppningen nedåt. Banka
på den med skeden.
Händer det något med kristallerna?
Prova samma sak på olika avstånd från
påsplasten. Vad är det som avgör ljudets
påverkan?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

F.

Nästa gång blir det ljusare...

