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Veckans sida handlar om hur balans, jämvikt och rätt läge påverkar vad som är

Knivtrick

möjligt att göra med kroppen och kluriga konstruktioner.

Där knivarna låser varandra har de “vävts” samman. Varje kniv går

u är det snart sportlov och det finns lite extra tid att göra spännande
experiment och utmaningar, på egen hand och/eller med kompisar.

Balansera lovet med grönsaker
När du sticker pinnen i moroten och försöker balansera den på flaskans kork går
det inte eftersom tyngdpunkten ligger ovanför flaskans kork och moroten ramlar

under en kniv och ovanför en annan kniv. Denna placering gör att
glaset med vatten som trycker knivarna nedåt gör att kraften fördelas
både uppåt och nedåt. När knivarnas ena ände vilar på de 3 glasen och
det fjärde glaset står på skärningspunkten av de 3 knivarna är allt i
balans.

ner. När du sätter fast de längre pinnarna i moroten ändras tyngdpunkten
något, men helt stabilt blir det först när du sätter dit något föremål längst ner
på pinnarna. Då hamnar tyngdpunkten långt ner – mellan de långa pinnarna
– och moroten med pinnen kan balansera på korken utan problem. Det blir så
stabilt att det till och med går att snurra på alltihop ovanpå korken.

The chair challenge
Det finns 2 anledningar till att denna utmaning i de
allra flesta fall är lättare för kvinnor än för män:
1. Kvinnor har oftast mindre fötter i förhållande till sin
kroppslängd. Detta gör att de hamnar närmare väggen
vid utförandet och har därför lättare för att resa sig upp
från denna position. Män däremot hamnar längre ifrån
väggen, så att de måste luta sig framåt, och får på så vis
tyngdpunkten längre fram.
2. Fler män än kvinnor har kroppens tyngdpunkt högre
upp. Detta gör att det blir svårare att ställa sig upp från
framåtböjd position än om tyngdpunkten är längre ner,
t ex i höjd med höfterna.

Automatisk tyngdpunkt
När du förflyttar dina fingrar mot tyngdpunkten av moppen/
borsten är det alltid lite olika lätt att flytta dem. Detta beror på att

Vägg

det ena fingret alltid bär upp en lite större del av moppen/borstens
tyngd. Den finger som bär mest tyngd glider lite sämre pga högre
friktion mot moppen/borsten, samtidigt som det andra fingret
glider lite lättare. När detta pågått en kort stund blir förhållandet
det motsatta. Fingrarna kommer att växelvis glida lätt och trögt
(mer och mindre friktion) till dess att du har hittat tyngdpunkten.
Då är det enkelt att balansera moppen till och med på ett finger.

2 fotlängder

Golv

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång HANDLAR DET OM ISBJÖRNAR

