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.

Sprängd ballong

Vad är slow motion?

Vågor i vatten

Slowmotion är en filmeffekt som får ett händelseförlopp att se långsammare
ut. Effekten kan uppnås på olika sätt; t ex genom att kameran tar fler bilder
i sekunden än vanligt, men att filmen sedan spelas upp i vanlig hastighet. På
det sättet ser händelser i filmen ut att gå långsammare. Slowmotion-filmning
kan användas för att göra roliga effekter i filmer, men kan också vara ett
väldigt bra sätt att se saker som annars är svåra att se. Genom att sakta ner ett
händelseförlopp kan man se saker som vanligtvis går så fort att ögat inte hinner
uppfatta dem.

Is (fast vatten) flyter på vatten eftersom den har lägre
densitet. När isbiten släpps ner i vattnet med hög
hastighet kommer den ända ner till botten och orsakar
”höga” vågor i glaset. När vattnet lugnar sig flyter isen
upp till ytan.

Gummit i vattenballongen går sönder och dras bakåt
i riktning från punkten där det gick hål. Vattnet i
ballongen håller sin ballongform en kort stund innan det
dras mot marken av gravitationen och luftmotståndet får
vattnet att dela sig.

Flammande ljus
Skalen till citrusfrukter innehåller oljor som är lätta att antända. När
du trycker ut den flytande oljan ur skalet nära ljuset förångas den och
antänds. Den här antändningen går mycket fort och är svår att uppfatta
med ögat.

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.

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

Nästa gång är vi utomhus i mörkret...

