Camera Obscura
med Navet
N

u när ljuset återvänder på riktigt tänkte vi passa på att presentera ett riktigt spännande
verktyg för att använda ljusets egenskaper på ett kreativt sätt, nämligen Camera
Obscura. Det sägs att Camera Obscura användes när Leonardo Da Vinci målade Mona Lisa
och när Vermeer målade Flicka med Pärlörhänge, men oavsett om det stämmer eller inte så
vet vi att tekniken har använts av konstnärer riktigt länge. Här kan du prova att bygga en
egen Camera Obscura och några andra ljusexperiment.

Världen är Upp-och-ner

Efterbild- att se ljus fast det är släckt
Du behöver: en kartongbit, frostad tejp, ficklampa, sax eller skärkniv, mörkt
rum
Gör så här:
1. Klipp ett litet hål i kartongbiten. Gärna i en speciell form, som en triangel,
cirkel eller kvadrat.

Du behöver: låda som går att stänga (25x30 cm eller större), vitt papper, sax, penna,
mörk tejp, ev mörk handduk/tygbit
Gör så här:
1. Klipp det vita pappret så att det
passar på kortsidan av lådan. Tejpa
fast det.
2. Gör två hål i motsatt
kortsida. Ett litet och ett
större. Gör det lilla genom
att trycka spetsen på en
penna genom lådans vägg. Klipp
det andra som en kvadrat med sidan
ca 1,5 cm.
3. Stäng lådan ordentligt. Använd mörk tejp
runt öppningarna om det behövs. Titta in i lådan för
att se om det kommer in ljus någonstans.
4. Gå in i ett rum med bara ett fönster och släck ljuset. Ställ dig
med ryggen mot fönstret (där kommer ljuset in i rummet och lådan) och
titta in i lådan genom den kvadratiska öppningen.. Låt ögonen vänja sig lite.
5. Titta nu ut genom fönstret utan din Camera Obscura. Känner
du igen bilden från det du såg inne i lådan?
Om allt inte blev perfekt direkt:
- rör dig lite fram och tillbaka så att du verkligen
har några föremål att titta på i din Camera Obscura
- ändra storleken på hålen. Använd den mörka
tejpen om du behöver göra dina hål mindre.
- Lägg en mörk handduk/tygbit över ditt huvud och
din camera obscura, men var noga med att inte täcka
det runda hålet som släpper in ljuset.

2. Tejpa över hålet med ett eller flera lager frostad tejp.
3. Gå in i ett mörkt rum. Titta mot hålet och placera ficklampan så att den kan
lysa genom hålet från andra sidan (ficklampan ska ligga tätt mot kartongen så att
inte för mycket ljus hamnar utanför).

Lägg tätt

4. Tänd ficklampan och titta mot det upplysta hålet i ca 30 sekunder. Släck
lampan.
5. Titta först mot baksidan av din hand och sedan mot väggen.
Vad ser du? Hur kunde det bli så här?

Rakt eller inte?
Du behöver: tuschpennor i minst 5 olika färger,
vitt A4 papper, genomskinligt glas eller glasburk,
tillbringare, vatten (H₂O)
Gör så här:
1. Vik pappret dubbelt.
2. Rita breda ränder, ca 1 cm breda,
diagonalt över ditt papper.
Använd alla färgerna och
upprepa tills pappret är fyllt
med färgglada ränder.
3. Placera pappret bakom glaset/burken. Häll vatten
i glaset.
4. Dra pappret sakta bakom glaset/burken medan
du tittar rakt igenom.
Hur kunde det bli så här? Hur hänger
ljusets egenskaper ihop med det som
sker?
Prova också...Skriv BORÅS 400 ÅR
(med stora bokstäver) på ett nytt papper.
Dra pappret nära bakom glaset och
sedan längre bort. Hur kunde det bli så
här?

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 blir det textilspecial...

