Harry Potter
med Navet
I

dag firas Harry Potterdagen på många platser i världen. Att det är just den
2:a maj som den firas beror på att det är den dag Lord Voldemort besegras
i böckerna om Harry Potters äventyr. Vi väljer att uppmärksamma den för
att det finns många spännande experiment som ibland kan verka vara magi,
men som faktiskt visar sig vara naturvetenskap när vi får reda på hur det går
till. För att addera lite extra magi till Harry Potterdagen börjar vi med ett
enkelt sätt att göra sin egen trollstav. Det går ju alltid att försöka lura någon
annan att de här experimenten är magiska!
Lista på lämpliga trollformler att prova (misströsta inte om du inte kan
använda alla; det kan betyda att du är mer lämpad att bli naturvetare än
trollkarl)
Accio: används för att få saker att komma till dig
Aguamenti: framkallar vatten från trollstaven
Aparecium: gör osynligt bläck synligt
Bombarda: spränger saker
Evanesco: får saker att försvinna
Impedimenta: får föremål att stötas bort
Impervius: gör föremål vattenavstötande
Obliviate: förstör eller ändrar någons minne
Wingardium Leviosa: får föremål att sväva fritt

Wingardium Leviosa
Statisk elektricitet orsakas av en obalans mellan positiva och
negativa laddningar på en yta (som ju är uppbyggd av atomer av
olika slag). När två material gnuggas mot varandra kan elektroner
(-) röra sig från det ena till det andra, så att det material som har
flest elektroner blir minusladdat medan det andra blir plusladdat.
I experimentet laddas en ballong upp med elektroner (-) som får
påverka såpbubblan. Ballongen tar då upp elektroner från håret/
tröjan och blir negativt laddad, det som gnuggats blir positivt
laddat. När den (-) laddade ballongen förs mot såpbubblorna jagas
deras elektroner (-) till andra sidan på grund av att lika laddningar
repellerar (stöter bort) varandra. Den ände som är närmast
ballongen blir då positivt laddad och eftersom olika laddningar
attraherar (dras till) varandra så kommer såpbubblorna att dras
mot ballongen. Om du hela tiden håller lagom avstånd mellan
ballongen och såpbubblan kommer den att kunna sväva.

Evanesco
Ljuset bryts när det går mellan vatten och luft. När vatten tas bort
ifrån plastlådan förändras vinkeln mellan myntet och dina ögon
och myntet ”försvinner” (du ser det inte längre). Ljuset bryts
(=ändrar riktning) då det går från ett tunnare till ett tätare ämne,
eller från ett tätare till ett tunnare ämne.

Aparecium
Mjölk är ganska färglös, det gör att det är svårt att tyda det
hemliga meddelandet när du har skrivit och texten har torkat.
Men även om mjölken är färglös så innehåller den förstås
molekyler som har stannat kvar i pappret när det har torkat.
Många av de ämnen som har stannat kvar i pappret innehåller
kol och kallas organiska - de mörknar när de värms upp och syns
därför som text efter att du har haft pappret i ugnen.

Impedimenta
När luftens molekyler inuti flaskan kyls ner kommer de att ta mindre
plats. Det betyder att det kan strömma in fler luftmolekyler i flaskan under
stunden i frysen.
När flaskan sedan tas fram igen värms luften upp och molekylerna behöver
mer plats igen; då trycker de myntet uppåt och myntet flyttar sig.

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

Nästa gång satsar vi på odling

