Sakta ner
med Navet
N

är vi gör experiment är det ibland svårt att se detaljerna i det som händer; så svårt att det inte
ens hjälper att titta noga eller koncentrera sig. Det beror ofta på att våra ögon inte klarar av att
se de väldigt små partiklarna (atomer, molekyler, elektroner m fl) som rör på sig. Men ibland handlar
det bara om att det som händer går så fort att våra ögon inte uppfattar det. Om så är fallet finns det
ett fantastiskt verktyg i både smartphone och surfplattor - slow motion funktionen. I vissa finns den
redan i kameran och i vissa behöver den laddas ner som App. Så börja med att kolla var du hittar din
slow motion. Alla experiment idag blir så mycket roligare då.

Bra vibrationer

Sprängd ballong
Du behöver: en experimentkompis, rund ballong
(vattenballong eller mindre vanlig), vatten från
kranen, vass grillpinne, badkar eller lämplig plats
utomhus, ev plastfolie, slow-motion funktionen på
smartphone eller surfplatta
Gör så här:
1. Bestäm vem som filmar i slow motion och vem
som ska utföra experimentet.
2. Fyll ballongen med vatten från kranen. Det
är lättast att trä ballongens öppning över kranen
medan den fylls. Knyt ballongen försiktigt.
3. Håll ballongen över badkaret eller var utomhus.
4. Ställ in slow motion kameran. Ha inte kameran
för nära ballongen eftersom det kommer att skvätta
en del vatten. Är du osäker på hur mycket det
kommer att skvätta, linda in kameran/plattan med
plastfolie (och var i så fall noga med att plasten är
helt slät över kameralinsen).
5. Starta filmen och punktera ballongen med
grillpinnens vassa sida.
6. Avsluta filmen och spara den.

Du behöver: en experimentkompis, slow motion funktionen på
smartphone eller surfplatta, spegel.
Gör så här:
1. Ställ er framför spegeln och öva på att få läpparna att vibrera.
TIPS! Puta med läpparna, men håll dem avslappnade. Blås ut luft
mellan dem.
2. Ställ in kameran på slow motion och filma varandra, både i profil
och framifrån.
3. Titta på filmerna gemensamt.

Flammande ljus

2.

Vågor i vatten

Du behöver: en experimentkompis, ljus på tallrik, tändstickor, svart papper, ev tejp,
färska skal från citrusfrukt, t ex clementin, apelsin och citron, slow motion funktionen på
smartphone eller surfplatta, spegel.
Gör så här:
1. Bestäm vem som filmar i slow motion och vem som ska utföra experimentet.
2. Ställ upp det svarta pappret som bakgrund för filmningen. Tejpa om det behövs.
3. Sätt ljuset på tallriken framför pappret. Tänd lågan.
4. Filma så nära det går med bra skärpa. Sätt igång filmen.
5. Vik ihop skalet med den färgade delen mot ljuset. Tryck ihop skalet snabbt mot lågan.
6. Avsluta filmen och spara den.

Du behöver: en experimentkompis, stor isbit, vatten
(H₂O), tallrik, stort glas, slow motion funktionen på
smartphone eller surfplatta
Gör så här:
1. Bestäm vem som filmar i slow motion och vem som ska
utföra experimentet.
2. Häll vatten i glaset till 2/3 och ställ det på tallriken.
3. Ställ in slow motion kameran så att glaset tar upp största
delen av bilden.
4. Starta filmen och släpp ner isbiten i vattnet från 10 cm
ovanför glaset.
5. Avsluta filmen och spara den.

5.

Vill du prova på att vika fladdermöss som får ett
speciellt sätt att flyga när de filmas i slow motion? Håll
koll på navet.com/navet--boras-tidning/ under nästa
vecka för att se film om hur det går till.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång är vi utomhus i mörkret...

