Fysikk på Tusenfryd!
Elevhefte for ungdomstrinnet og 1. kl.
videregående
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Forord

Heftet inneholder tre deler:
•
•
•

Før besøket
Under besøket
Etter besøket

Før du og klassen din besøker TusenFryd, er det viktig at dere setter dere inn i hva
det er mulig å lære om fysikk på TusenFryd. Før dere kommer til TusenFryd er det
fint om dere har arbeidet med oppgavene som står i delen Før besøket. Når dere
er på TusenFryd, gjør dere oppgavene som står i delen Under besøket. Dagen etter
bør dere gjøre det som står i delen Etter besøket.
Vi gjør oppmerksom på at noen av oppgavene krever at man får ha med seg et beger
med vann eller et trappetroll i attraksjonene. Dette tillater TusenFryd bare
unntaksvis og på helt spesielle dager.
Du har sikkert gjort mange forsøk og eksperimenter i naturfagundervisningen. Noen
har kanskje også handlet om fysikk. Nå flytter vi naturfagundervisningen en hel dag
til TusenFryd. Her kan du ha det morsomt samtidig som du lærer fysikk!

Utarbeidet av…
Dette heftet, revidert i 2006, ble laget i 2005 i anledning Verdens Fysikkår. Det er
utarbeidet av Torunn Aanesland Strømme og Jun Toutain ved Naturfagsenteret.
Naturfagsenteret er et nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, se
www.naturfagsenteret.no.
Takk til…
Vi vil rette en stor takk til Ann-Marie Pendrill som har erfaring med elever og
fysikkforsøk på Liseberg. Hun har bidratt med forslag til oppgaver og gitt
konstruktive innspill til dette heftet. For mer informasjon, se
http://fy.chalmers.se/LISEBERG og
http://homepage.mac.com/cbakken/pga
En stor takk rettes også til Ella Walle og de andre ansatte ved TusenFryd som på alle
mulige måter har vært behjelpelig med informasjon og bilder til dette heftet og til
lærerkursene som ble holdt 9. mai 2005 og 5. mai 2006.
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Før besøket
I de fleste situasjoner virker det krefter på ”legemer”. På TusenFryd er det du og
din kropp som er legemet som akselereres og som påvirkes av krefter. Du får føle
Newtons lover på kroppen og lærebøkenes tankeeksperimenter blir ”Reality”.
TusenFryd er full av naturvitenskapelige prinsipper. Her får du oppdage dem fra
forskjellige synsvinkler, og du får en ny dimensjon på fartsopplevelsen.

På de neste sidene kommer noen
oppgaver om:
•
•
•
•

Vektløshet og fritt fall
Akselerasjon
Sentripetalakselerasjon
Rotasjon

Diskuter oppgavene i
små grupper i klassen.
Dette er en viktig
forberedelse til
besøket på TusenFryd.
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Vektløshet og fritt fall
1. Hva tror du det vil si å være vektløs? Hva forbinder du med vektløshet?

SpaceShot

2. I Space Shot vil du oppleve fritt fall. Hva er ”fritt fall”?
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Akselerasjon
3. Tenk deg at du får lov til å ta med deg et plastbeger med vann i SpaceShot for å
gjøre et vann-eksperiment. Du fyller plastbegeret med litt vann i (ca 1 cm på
bunnen) og holder dette i hånden mens du tar SpaceShot. I SpaceShot skytes du
opp fra bakken, bremses i 67 meters høyde, stopper opp og faller derfra fritt
nedover.
a) Hva tror du skjer med vannet når du er på vei opp?

NB! Det er vanligvis ikke lov å ha med
seg løse gjenstander i attraksjonene
på TusenFryd.

b) Hva tror du skjer med vannet når du kommer til toppen?

c) Hva tror du skjer med vannet når du er på vei ned?
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4. På TusenFryd kommer kroppen din til å merke akselerasjon. Hva forbinder du
med akselerasjon?

Visste du at...
Når du holder en ting i hånden og
slipper denne, vil tingen falle med en
akselerasjon = 1 g.
Hvis man måler denne akselerasjonen,
så finner man at tingen faller med en
akselerasjon omtrent lik 10 m/s².
Eller hvis du kjører bil, vil 1 g tilsvare
en akselerasjon fra 0-100 km/h på 3
sekunder.

ThunderCoaster

5. I ThunderCoaster er den maksimale akselerasjonen 3 g. Hva tror du det betyr?
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Mer om Akselerasjon

Lurer på hvor stor
akselerasjon jeg
blir utsatt for nå?

Nå føler jeg meg
virkelig lett – mye
lettere enn det jeg
føler meg til
vanlig!!!

Visste du at…
•

Når en heis begynner å gå oppover, kan du kjenne at bena dine trykkes ned
mot gulvet, som om tyngdekraften har økt. Når heisen starter og går
nedover, føler du deg lettere. Dette skjer på grunn av det vi kaller
akselerasjon. Heisen akselereres oppover eller nedover.

•

Når du for eksempel tar SpaceShot eller ThunderCoaster, vil du noen ganger
føle deg mye tyngre enn vanlig. Dette skjer fordi du blir akselerert!!

•

I SpaceShot kan du bli utsatt for en akselerasjon på 4 g. Det betyr at
akselerasjonen er 4 ganger så stor som tyngdens akselerasjon (1 g).
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6. Det går an å gjøre et enkelt eksperiment for å ”måle”
hvor stor akselerasjon du blir utsatt for i SpaceShot. Du
kan gjøre et slikt eksperiment med et trappetroll.
NB! Det er vanligvis ikke lov å ha
med seg løse gjenstander i
attraksjonene på TusenFryd.
Når du holder trappetrollet i hånden samtidig som du skytes i været i SpaceShot,
vil du se at trappetrollet strekkes ut noen deler av turen, mens det på andre deler
av turen presses sammen.
a) Hvor i SpaceShot tror du at du befinner du deg når trappetrollet
ditt er minst strukket ut eller ikke strukket ut i det hele tatt?
nederst, like etter utskyting
på midten, på vei opp
øverst, i det du stopper
b) Hvor i SpaceShot tror du at du befinner du deg når trappetrollet
ditt er strukket lengst ut?
nederst, like etter utskyting
på midten, på vei opp
øverst, i det du stopper
c) Forklar hvordan du tenkte da du bestemte deg for hva du skulle
svare i a) og b).

Lengden på trappetrollet forandrer seg i takt med akselerasjonen.
Jo lenger trappetrollet strekker seg ut, jo større er
akselerasjonen oppover.

8

Vannrett akselerasjon

TusenFryd har fått en ny attraksjon som
heter SpeedMonster. Med 6000
hestekrefter i ryggen akselererer du på
vannrette skinner fra 0-90 km/t på 2,2
sekunder, raskere enn dagens Formel 1
biler! Denne vannrette akselerasjonen får
du helt i begynnelsen av turen med
SpeedMonster.

Husk:
Vannrett
Loddrett

Hvis du har kjørt med Loopen eller Thundercoaster har du også opplevd vannrett
akselerasjon når vognene bremses ned når turen er over. Bremsing er også
akselerasjon, men med motsatt fortegn! Når du opplever loddrett akselerasjon som
i SpaceShot eller ThunderCoaster, vil du kunne føle deg mye tyngre eller lettere
enn vanlig. Hvordan opplever kroppen din vannrett akselerasjon?
7. I motsetning til tyngdeakselerasjonen som virker hele tiden, er akselerasjonen i
SpeedMonster kortvarig. Hvordan ville vognene i SpeedMonster oppføre seg hvis
skinnene fortsatte rett fram?
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Sentripetalakselerasjon
8. ”Sverre” på TusenFryd er en slenghuske. Når du sitter oppi husken mens den går
rundt, vil du oppleve at du blir trukket utover. Grunnen til at dette skjer, kan
forklares ved noe vi kaller sentripetalakselerasjon.
Når slenghusken er i fart og du får en følelse av å bli trukket utover, vil husken din
være i en bestemt vinkel i forhold til slik den er når den står stille.
Denne vinkelen kan du forsøke å måle med en gradskive når du besøker TusenFryd.
(Se eget oppgaveark s. 15 for hvordan du kan lage en gradskive til å måle denne
vinkelen med.)
a) Hva tror du tyngden har å si for hvor stor vinkelen blir?
Jo lettere man er, jo større blir vinkelen.
Jo tyngre man er, jo større blir vinkelen.
Tyngden din har ikke noe å si for hvor stor vinkelen blir.

b) Hvor stor tror du vinkelen blir når du sitter i husken?
mindre enn 10°
mellom 10° og 30°
mellom 30 og 50°
mer enn 50°

Visste du at…
Sentripetalakselerasjon har å
gjøre med ting eller
gjenstander som beveger seg i
en sirkel?
En sving kan sammenliknes med
en liten del av en sirkel. Når du
kjører i en bil i en sving, føler
du at du blir presset utover
mot siden i bilen. Egentlig vil
kroppen din fortsette rett
fram, men fordi bilen svinger,
må bilsiden presse deg innover.
Det føler du som press utover.
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9. Tenk deg at du får ta med deg et glass med vann i Sverre-husken for å gjøre et
vanneksperiment.
NB! Det er vanligvis ikke lov å ha
med seg løse gjenstander i
attraksjonene på TusenFryd.
Du fyller plastbegeret med litt vann (ca 1 cm på bunnen) og holder dette i hånden
mens du tar Sverre-husken. Hva tror du vil skje med vannflata i koppen etterhvert
som farten til Sverre-husken øker? (Beskriv og tegn)
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Rotasjon (Foucaults pendel)
En pendel er en snor med et lodd
nederst. Til dette forsøket kan
loddet gjerne bestå av en
femkrone, og lengden på snoren
kan være ca 20 cm.

Finkarusellen går sakte rundt og rundt. Noen vil kanskje tenke at denne
attraksjonen er først og fremst for de små barna. Men de tar faktisk feil! Du får
nemlig lov å ha med pendelen i finkarusellen. Den er et ypperlig sted å gjøre et
pendeleksperiment.
Som forberedelse til pendeleksperimentet i finkarusellen, skal du undersøke
hvordan en pendel oppfører seg.

Slik gjør du:
• Lag deg en pendel og hold denne i hånden.
• Trekk loddet ut til siden og pass på at
snoren er stram.
• Slipp loddet slik at det får fart.
• Undersøk hvordan pendelen svinger
• (Dette forsøket skal du gjøre mens du
enten står eller sitter i ro.)

10. Hvordan oppfører pendelen seg (når du sitter i ro)? Kryss av.
Pendelen svinger først noen få ganger fram og tilbake i samme retning (plan), og
deretter begynner den å rotere.
Pendelen svinger først noen ganger fram og tilbake i samme retning (plan).
Deretter skifter den gradvis retning. F.eks. retningen skifter fra å gå fra side
til side foran deg til å gå fram og tilbake mot magen din.
Pendelen svinger fram og tilbake i samme retning (plan) hele tiden.
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Når du kommer til TusenFryd, skal du undersøke hva som skjer med pendelen når du
beveger deg rundt og rundt på Finkarusellen. Spørsmålet er om pendelen vil
fortsette å oppføre seg slik som den gjorde da du satt eller stod stille, eller om den
vil oppføre seg annerledes.
11. Hva tror du kommer til å skje med pendelen når du sitter på Finkarusellen og
undersøker pendelens bevegelse på nøyktig samme måte som beskrevet på forrige
side. Kryss av.

Pendelen slutter å svinge med en gang karusellen starter.
Pendelen vil svinge fortere og fortere fram og tilbake foran deg jo raskere
karusellen går.
Pendelen vil svinge fram og tilbake i samme retning (plan) hele tiden.
Pendelen svinger først noen ganger fram og tilbake i samme retning (plan).
Deretter skifter den gradvis retning etter hvert som karusellen går rundt.
Pendelen svinger først noen få ganger fram og tilbake i samme retning (plan).
Deretter begynner den å rotere.

Visste du at....
en mann som het Foucault brukte en pendel til
å påvise at jorda roterer? Han brukte et lodd
på 28 kilogram og pendelen var 67 meter lang.
Ved Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo
henger det en såkalt Faoucault- pendel.
Pendelen er festet i taket og når nesten helt
ned til gulvet.

Foucault pendel ved Universtitet i Oslo

13

Magnetisme og elektrisitet
Du vet sikkert at radiobiler går på elektrisk strøm. Når elektriske biler i
fornøyelsesparker kalles radiobiler, er det sannsynligvis fordi strømfangeren har
fått noen til å tenke på en radioantenne. De små radiobilene på TusenFryd har en
slik. Men har du lagt merke til at de store radiobilene på TusenFryd ikke har noen
”antenne”?

12. Hva tror du grunnen til dette er?

Radiobilene har ikke noe batteri. I gulvet ligger det lange magneter med forskjellig
magnetisk polaritet. Hvis du ser nøye etter kan du se på skjøtene i gulvet hvor
brede magnetene er.
13. Hvordan kan disse magnetene gi strøm til radiobilene?

14

Slik lager du

en gradskive til å måle
akselerasjon
Dette er en oppskrift på hvordan du kan lage en gradskive (se kopieringsorginal s.
16) som skal brukes som et måleinstrument for akselerasjon.

Dette
-

trenger du:
kopi av gradskiven på side 16
papp
farget hyssing
kronestykke
gummistrikk
saks
lim

Slik gjør du:
1. Kopier gradskiven fra kopieringsoriginalen.
2. Klipp ut firkanten med bilde av gradskiven og lim den på en papplate.
3. Lag et hull i midtpunktet til gradskiven og fest en farget hyssing i dette
hullet. Det er viktig at hyssingen er farget, slik at det blir enkelt å lese av
antall grader. Det er også viktig at selve festet til hyssingen er nøyaktig i
midtpunktet til gradskiven.
4. Fest et kronestykke i den andre enden av hyssingen.
5. Lag et hull nederst i høyre hjørne og fest en gummistrikk i dette hullet. Det
er viktig å feste gummistrikken til hånden når du er oppi ThunderCoaster
eller andre aktiviteter på TusenFryd, slik at du ikke mister gradskiven under
turen.
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akselerasjon a

0,0 m/s²
1,7 m/s²
3,6 m/s²
5,7 m/s²
8,2 m/s²
11,7 m/s²
17,0 m/s²
26,9 m/s²
55,6 m/s²

vinkel x

0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°

Akselerasjonsskala for
horisontal akselerasjon

Lag din egen gradskive

Kopieringsoriginal
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Slik bruker du gradskiven til å måle

sentripetalakselerasjon
Bruk gradskiven til å måle vinkelen til huskene i Sverre (slenghuske):
•

Stå et stykke unna Sverre-husken.

•

Fest blikket ditt på de snorene i Sverre-husken som er ytterst på den ene
siden.

•

Hold gradskiven foran deg og sikt med det ene øyet slik at den korte kanten
på gradskiven faller sammen med snorene i Sverre-husken.

•

Observer hvor mange grader vinkelmåleren viser.

•

Jo større fart slenghusken har, jo mer opplever du å bli trukket utover, og
jo større blir vinkelen. Eller: Jo større fart slenghusken har, større blir
kraften som holder deg i en sirkelbane, dvs. at sentripetalakselerasjonen
øker når farten øker.

Fest blikket ditt på de snorene
som er ytterst på den ene siden.
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Slik bruker du gradskiven til å måle

akselerasjon i
horisontal retning
Dette kan du gjøre når du sitter i en bil:
•

Litt bakgrunnsinformasjon: Jo sterkere motor i bilen, jo større blir
akselerasjonen, og jo kortere tid trenger bilen for å komme opp i 100 km/h.

•

Tenk deg at du sitter i en bil. Bilen starter og farten øker fra 0 til 100 km/h
på 8 sekunder.

•

Dersom du tar med deg gradskiven i bilen, og holder denne foran deg, vil du
se at loddet henger bakover i en vinkel.

•

Dersom det tar 8 sekunder for bilen å nå en fart på 100 km/h, vil loddet
henge i en vinkel på 20°. Dersom det tar 16 sekunder, vil vinkelen være 10°.
Husk at vi hele tiden snakker om vinkelen mellom snoren og den tykke
streken på gradskiven – hvor snoren henger når bilen står stille.

Det er bare SpeedMonster
som har stor akselerasjon i
horisontal retning på
TusenFryd. Kan du regne ut
hvor stor denne
akselerasjonen er?..... Alle
de andre attraksjonene
akselererer enten på skrå
eller i vertikal retning.
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Slik lager du et

instrument som måler
akselerasjonen
Vi kan bruke et trappetroll til å måle akselerasjonen i vertikal retning. Dette er en oppskrift
på hvordan du kan lage et instrument som måler akselerasjonen som du blir utsatt for når du
f.eks. hopper på en trampoline.
Dette trenger du:
- trappetroll av plast (ikke metall)
- hyssing
Slik gjør du:
1. Først må du finne lengden du trenger på hyssingen: Hold
trappetrollet i den ene enden, og la tyngden strekke ut
trappetrollet. Mål lengden på trappetrollet nå.
2. Klipp til en hyssing som er ca 5 ganger så lang som den lengden du nettopp målte, og fest
hyssingen til den ene enden av trappetrollet.
3. Hyssingen skal ha fire knuter som skal knyttes med en bestemt avstand
mellom dem. Knutene må være godt synlige. For å finne ut hvor du skal
knytte den øverste knuten, gjør du slik: Hold trappetrollet i den ene enden
og la tyngden strekke ut trappetrollet. Ved den nederste enden av
trappetrollet knytter du den første knuten. Fargelegg knuten med en tusj
slik at den blir godt synlig.

Knute
4. For å finne ut hvor du skal knytte de andre knutene gjør du slik:
Mål lengden til trappetrollet når dette ikke er strukket. Ta lengden
du fant i pkt 1 og trekk fra lengden til trappetrollet når dette ikke
er utstrekt.

5. Knytt nå tre knuter til
på hyssingen. Avstanden
mellom knutene skal
være lik den avstanden
du fant i pkt 4.
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Slik bruker du trappetrollet til å

måle akselerasjon
Når du holder trappetrollet i hånden mens du hopper på en trampoline, vil du se at
trappetrollet noen ganger er strukket helt ut og noen ganger presset helt sammen.
Lengden på trappetrollet forandrer seg i takt med akselerasjonen.

Bilde 1:
(fritt fall)

•
•
•

Bilde 2:
akselerasjon = 0 g
(henger fritt)

Bilde 3:
akselerasjon = 1 g

Bilde 4:
akselerasjon = 2 g

Hvis du slipper trappetrollet og lar det falle fritt, vil trappetrollet ikke
være strukket. Vi sier at trappetrollet er i ”fritt fall”.
Når trappetrollet henger i ro, er trappetrollet strukket. Ting som henger i
ro, har ingen akselerasjon.
Jo lenger trappetrollet strekker seg ut, jo større er akselerasjonen oppover.

Hvordan finne ut hvor stor akselerasjon du blir utsatt for?
Du kan bruke knutene som du knyttet på hyssingen til å måle hvor langt ut
trappetrollet strekker seg.
Dersom trappetrollet…
• …strekker seg ut til den første knuten, henger trappetrollet i ro, og du blir
ikke utsatt for noen akselerasjon.
• …strekker seg ut til den andre knuten, er akselerasjonen = 1 g oppover.
• …strekker seg ut til den tredje knuten, er akselerasjonen = 2 g oppover.
• …strekker seg ut til den fjerde knuten, er akselerasjonen = 3 g oppover.
• … ikke er strekt ut, er du i fritt fall, og akselerasjonen = 1 g nedover.

20

Under besøket
Når du besøker TusenFryd, bør du ha med deg dette heftet. Her finner du en del
spørsmål som du skal forsøke å besvare mens du er i fornøyelsesparken. Les
gjennom alle oppgavene før du kjører attraksjonen, slik at du vet hva du skal kjenne
etter mens du for eksempel raser nedoverbakke i ThunderCoaster eller henger opp
og ned i Loopen.

Disse aktivitetene er det knyttet oppgaver til:
• ThunderCoaster (berg- og dalbane)
• SpeedMonster
• Loopen
• SpaceShot
• Dragen (liten berg- og dalbane)
• Sverre (slenghuske)
• Store radiobiler
• Finkarusellen
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SpeedMonster

Med 6000 hestekrefter i ryggen akselererer
du fra 0-90 km/t på 2,2 sekunder, raskere enn
dagens Formel 1 biler. I en stor og
spektakulær skrudd loop rundt rulletrappen vil
du oppleve opptil 4G vertikalt.

Lengde:
690 meter
Kjøretid:
69 sekunder
Eksplosiv start:
6000 HK
Akselerasjon
0-90 km/t:
2,2 s
Høydeforskjell:
40 meter
Antall ganger vektløs: dette teller du selv
Kapasitet:
700 pers./time
Minstehøyde for personer: 140 cm.

Ta en tur med SpeedMonster. Kjenn etter
hvordan du opplever å bli akselerert fra 0 til 90 km/t på 2,2 s.
Se på pilene på tegningen av SpeedMonster over. Hvor føler du størst akselerasjon?
Jeg følte størst vannrett akselerasjon i
¾ Start
¾ A
¾ B
Jeg følte størst loddrett akselerasjon i
¾ Start
¾ A
¾ B
Jeg følte meg vektløs i
¾ Start
¾ A
¾ B
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ThunderCoaster

Thundercoaster er en av verdens fem
beste berg- og dalbaner.

1. Når føler du deg
- tyngst?
- lettest?

Maks høyde:
Bratteste dropp:
Høyeste dropp:
Toppfart:
Lengde:
Kjøretid:
Maks G:
Kapasitet:
Minstehøyde for personer:

39 m
57 grader
32 m
ca 95km/h
950 m
ca 2 min
(dette måler du selv)
950 pers./time
120 cm

2. Hvor mange ganger føler du deg vektløs? (husk å telle)
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Loopen
Lengde:
Tid:
Maks fart:
Togets vekt:
Togets lengde:
Togfart høyest oppe:
1 tog med 7 vogner à 4 passasjerer

418 m
120 m
70 km/h
7 tonn
17,5 m
15 km/h

1. Når føler du deg
- tyngst?
- lettest?

2. Hvor mange ganger føler du deg vektløs?
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SpaceShot
Det er vanligvis ikke lov å ha med løse gjenstander i attraksjonene på TusenFryd.
Oppgavene 1, 2 og 3 kan du bare gjøre hvis og når det er lov å ta med et trappetroll
eller et beger med vann i SpaceShot.
1. Trappetrolleksperiment: I oppgave 6 (side 8) svarte du på hva du trodde svarene
på denne oppgaven kom til å være. Nå skal du undersøke hva svaret faktisk er. Ta
med deg trappetrollet og undersøk lengden til trappetrollet under hele turen.
a) Hvor i SpaceShot befant du deg når trappetrollet ditt var
mest sammenpresset?
nederst, like etter utskyting
på midten, på vei oppover
øverst, i det du stopper

b) Hvor i SpaceShot befant du deg når trappetrollet ditt var
strekt lengst ut?

opp

nederst, like etter utskyting
på midten, på vei oppover
øverst, i det du stopper

SpaceShot

2. Trappetrolleksperiment: Hvor stor akslerasjon viste ”trappetroll-måleren” din på
det meste?
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3. Vanneksperiment: I oppgave 3 (side 5) svarte du på hva du
trodde ville skje med vannet i plastbegeret når dette tas
med i SpaceShot. Nå skal du undersøke hva som faktisk
skjer mens du tar SpaceShot. Fyll 1 cm med vann nederst i
plastbegeret.

a) Hva skjedde med vannet da du var på vei opp?

b) Hva skjedde med vannet da du nådde toppen?

c) Hva skjedde med vannet da du var på vei ned?
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4. Når følte du deg
- tyngst?
- lettest?

5. Forsøk å sammenlikne opplevelsen du får av å ta ThunderCoaster og SpaceShot.
(Beskriv)
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Dragen

1. Når følte du deg
- tyngst?
- lettest?

2. Det er vanligvis ikke lov å ha med løse gjenstander i attraksjonene på TusenFryd.
Denne oppgaven kan du bare gjøre hvis og når det er lov å ta med et trappetroll i
Dragen.
Ta med trappetrollet, når du kjører Dragen. Undersøk hvordan akselerasjonen
endrer seg underveis ved å studere hvordan lengden til trappetrollet endrer seg.
Beskriv hvordan akselerasjonen endrer seg underveis.
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Sverre (slenghuske)

1. Stå på bakken og se på alle menneskene i slenghusken Sverre. Noen veier sikkert
mye og andre veier lite. Dersom det er noen husker som er tomme, bør du studere
disse spesielt. Ser det ut til at tyngden har noe å si for hvor mye du blir trekt
utover – altså hvor stor vinkelen blir?
Jo lettere man er, jo større blir vinkelen.
To tyngre man er, jo større blir vinkelen.
Tyngden din har ikke noe å si for hvor stor vinkelen blir.

2. Benytt gradskiven du laget og mål vinkelen til snorene i Sverre-husken. (Se side
17 for hvilken vinkel som skal måles og hvordan dette gjøres.) Vinkelen vil øke etter
hvert som farten til Sverre-husken øker. Hva er vinkelen på det meste?

3. Vanneksperiment: Det er vanligvis ikke lov å ha med løse gjenstander i
attraksjonene på TusenFryd. Denne oppgaven kan du bare gjøre hvis og når det er
lov å ta med et beger med vann i Sverre-husken.
Hva skjer med overflata til vannet i plastbegeret etter hvert som farten til
Sverre-husken øker?
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Store Radiobiler

1. Se godt på radiobilene. Hvor får de strøm fra?

2. Det hender at en av bilene stopper opp til tross for at sjåføren tråkker på
pedalen. Hvis du følger med på bilene ute på banen, kan du kanskje se at dette skjer
oftere enkelte steder enn andre. Hva kan grunnen til det være?
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Finkarusellen
I oppgave 11 (side 13) svarte du på hva du
trodde ville skje med pendelen når du
sitter på Finkarusellen. I denne oppgaven
skal du undersøke hva som faktisk skjer
med pendelforsøket når du samtidig
roterer rundt og rundt.

1. Hva skjedde med pendelen da du satt på Finkarusellen og undersøkte pendelens
bevegelse?

Pendelen sluttet å svinge med en gang karusellen starter.
Pendelen svingte fortere og fortere fram og tilbake foran deg jo
raskere karusellen gikk rundt.
Pendelen svingte fram og tilbake i samme retning (plan) hele tiden.
Pendelen svingte først noen ganger fram og tilbake i samme retning
(plan), og deretter skiftet den gradvis retning etterhvert som karusellen
gikk rundt.
Pendelen svingte først noen få ganger fram og tilbake i samme retning
(plan), og deretter begynte den å rotere.

Slik gjør du:
• Hold pendelen i den ene hånden.
• Trekk loddet f.eks. til siden og pass på at snoren er stram.
• Slipp loddet slik at det får fart.
• Undersøk hvordan pendelen svinger.
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Etter besøket
Når dere kommer tilbake til skolen, kan dere gå gjennom svarene deres og se om
det dere trodde på forhånd stemte med de observasjonene og målingene dere
gjorde på TusenFryd.
Dere finner flere oppgaver i heftet hvor dere først skrev ned hva dere trodde ville
skje, og deretter undersøkte hva som faktisk skjedde. Diskuter oppgavene i klassen
og sammenlikn svarene med hverandre. Før gjerne statistikk over hvor mange elever
som har svart det samme.
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