Julstjärnor
med Navet
Nu är det snart jul igen! Och till julen hör stjärnor i alla format;
att hänga i granen, tända i fönstret, göra experiment med
eller helt enkelt observera på himlen. Vissa stjärnor är
extra förknippade med tiden före jul; den första
kända adventsstjärnan kom till Sverige år 1894.

De första stjärnorna var klotformiga och hade taggar åt
alla håll. Stjärnor i papp kom inte förrän på 1930-talet.
Stjärnor kan till och med användas i problemlösning;
ett sådant exempel hittar du här! Ha en riktigt fin
stjärnjul, så ses vi igen i januari.

En vattenstjärna
När du viker tandpetarna så försiktigt att de inte går av är
många av träfibrerna fortfarande hela. En torr träfiber som
blir blöt ändrar form när den tar upp fukt. Därför öppnar
tandpetarna sig så mycket att de ändrar riktning och bildar
en stjärna. OM det inte fungerar första gången råkade du
antagligen skada för många fibrer i tandpetarna vid vikningen–
vik igen och prova en gång till!

Stjärnmatematik

Observera stjärnhimlen
Eftersom stjärnor ligger så otroligt långt bort från oss

När du söker efter rätt lösning är det bra att tänka på att talen

ser ljuset från dem ut att komma från en enda punkt. När

som placeras ut i stjärnan påverkar två rader samtidigt. Det

ljuset når vår atmosfär studsar det mellan varma och kalla

innebär att om talet är högt så är det två rader som får en högre

luftlager. Det gör att ljuset ser ut att blinka eller fladdra.

summa och tvärtom för ett lägre tal. Om du gillade den här

Planeter däremot ligger betydligt närmre oss och ljuset

typen av problemlösning- sök på ”magic stars puzzles” för att

från dem kommer inte från en enda punkt. Det gör att den

hitta fler.

optiska effekten, där ljuset studsar mellan luftlager, inte
märks för ljuset från planeter, och ljuset ser därför stabilt ut.

Nästa gång är det redan år 2022.
Vi återkommer den 15:e januari
med första sidan för året.

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

God Jul så ses vi i januari...

