


Kære undervisere,
Vi er Ungdomslaboratoriet (ULAB), og vi vil gerne tilbyde jeres elever
(og jer!) et besøg I vores laboratorium, der ligger på Niels Bohr Insti-
tuttet! Denne brochure indeholder information om de forskellige forsøg,
vi udbyder, samt om bookingproceduren. Udover ULAB-oplevelsen til-
byder Niels Bohr Instituttets ansatte en guidet tur af den historiske
bygning inklusiv et spændende besøg i Niels Bohrs kontor.
Vores vigigste opgave er at vække interessen for fysik i de unge på en
sjov og ukonventionel måde. Vi ønsker at give indsigt både i rigtigt vi-
denskabeligt arbejde og spektakulære naturfænomener. Gennem ekspe-
rimenter forsøger vi at udbygge elevernes intuitive forståelse af basale
koncepter indenfor fysik og give dem et indblik i, hvor disse koncep-
ter bruges i virkeligheden. ULABs filosofi er, at opgaver i laboratoriet
skal løses vha. diskussioner med både instruktorer og klassekammerater
samt klassens fysiklærere, for at give eleverne en bedre forståelse af de
udførte forsøg.
Vi håber, at se jer snart!
ULAB-holdet
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DIY TÅGEKAMMER

Her er en simpel metode til at bygge en funktionsdygtig partikelde-
tektor. Udstyret er let tilgængeligt, således at eleverne kan forsøge at
gentage forsøget hjemme! Ikke til at tro på? Billedet øverst til højre
viser en model af tågekammeret, der består af en IKEA "Synas-boks, et
par aluminiumsdele og et fundament af flamingo. Tilføj lidt tøris og tå-
gekammeret er klar til brug. I tågekammeret kan eleverne se spor efter
både ladede alfa- og betapartikler og endda efter myoner fra rummet!
Billedet øverst til venstre viser sporene inde fra tågekammeret.
Dette forsøg giver mulighed for at lære om stråling og partikeldetektorer
og er egnet for elever i 9. klasse og opefter. På trods af, at vi beskæftiger
os med komplekse koncepter, er den indsamlede data kvalitativ.
Som en kontrast til tågekammeret viser vi endnu en måde at detektere
stråling: Geigertælleren. Med balloner! Mens vi venter på, at tågekam-
rene aktiverer, skal eleverne lade balloner op. Disse balloner placeres
forskellige steder i laboratoriet. Før vi opsummerer dagens øvelser, te-
ster vi ballonerne med Geigertællerne. Hvorfor? Besøg os og find ud af
det!
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EXOPLANET MYSTERIE BOKS

Vores hold har kreeret en 3D-printet planet-model, der kan vise, hvor-
dan man finder exoplaneter - planeter uden for vores solsystem. Prin-
cippet i transitmetoden er at undersøge ændringen i en fjern stjernes
lysintensitet over tid. Kepler-teleskopet indsamlede den slags data over
mange måneder, men er nu erstattet af den nye TESS satellit. Metoden
kan bestemme baneperioden af exoplaneter samt andre egenskaber så-
som planetens størrlse og albedo.
Planet-modellen består af en lyspære (stjerne) med udskiftelige 3D-
printede sfærer (planeter), og iOLab lyssensoren fungerer som teleskopet.
Det øverste billede til venstre viser et eksempel på lysintentistetsdata
indsamlet vha. modellen.
Dette forsøg anbefales til gymnasieelever. Forsøget giver mulighed for at
arbejde med nye IT-apperater, nye astrofysiske koncepter, og giver des-
uden en dybere forståelse af, hvordan man laver forsøg indenfor astro-
fysikken. Lad os bringe stjernerne ned til jer i vores laboratorie - prøv
vores exoplanet mysterie boks!
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GAMMASTRÅLINGSPEKTROSKOPI

Vi har sammensat en lille, simpel gammastrålingsdetektor, som mulig-
gør at måle gammastråling fra adskillige kilder og bestemme energien
af denne stråling. Deltagere vil lære om gammastrålingens mulige kil-
der og hvad den forstæller om atomkerner opbygning. Aktiviteter med
NBI BiGS (Billige Gamma Spektrometre) kan udføres med forskellige
læringsmål i sigte og på forskellige niveauer, fra et tretimers besøg, hvor
uranium- og thoriumindholdet undersøges i forskellige objekter såsom
bananer, til mere dybdegående forløb, hvor deltagere bygger deres egen
detektor og bestemmer opløsningsgrad og effektivitet.
Avancerede deltager kan vælge at bygge en modelleret PET scanner
ved at bruge to af vores detektorer. Man kan måle en elektron-positron
annihilering ved at vente på, at begge detektorer giver udslag inden for
kort tid af hinanden. Dette forsøg illustrerer ikke bare, hvordan PET
scannere fungerer, men giver også deltagere mulighed for at se eksperi-
mentielt, at E=mc2.
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IMPULS

En måde at skabe et system (næsten) uden friktion er vha. hoverballs.
Det giver mulighed for at opnå en forståelse af konceptet impuls. Vha.
iPads og appen Physics Lab er det muligt at undersøge hoverballs, når
de støder sammen under forskellige betingelser, idet appen tracker de
givne hoverballs.
Eleverne får stillet 2 hoverballs, en 1 meter lang lineal samt iPads til
rådighed. De skal designe et eksperiment, der giver mulighed for at ud-
forske egenskaber ved impuls under forskellige kollisioner. Der kan f.eks.
være tale om et frontalt sammentstød eller en hoverball, der rammer
en anden hoverball i hvile. Med dette eksperiment er der desuden mu-
lighed for at genopfriske viden om forskellige typer af energioverførsler
bl.a. som følge af rotation og friktion.
Det er en meget åben øvelse, der giver eleverne frihed til at forme (og
efterprøve) deres egne hypoteser samt opstille og designe deres forsøg.
Eksperimentet er velegnet til elever fra 9. klasse og opefter, men be-
mærk at jo mindre erfaring eleverne har, jo mere vejledning (og dermed
mindre frihed) kan være påkrævet for at give dem det fulde udbytte.
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SUPERLEDERE

Bestemte materialer har ingen modstand, når de er underafkølede, hvil-
ket gør dem særligt interessante at undersøge. Eleverne vil i denne øvelse
have mulighed for at lære om denne type materialer og teste ved hvilke
temperaturer, disse materialers modstand bliver 0 Ω (dvs. deres kri-
tiske temperatur, Tc). Eleverne lærer om kredsløb og ledningsevne og
får desuden lejlighed til at observere andre sjove og spændende fysiske
fænomener med flydende nitrogen.
For at bestemme Tc må eleverne sammensætte et kredsløb med to mul-
timetre. Der er tale om et avanceret, kvantitativt forsøg, og andre delfor-
søg er derfor også inkluderet. Et af disse forsøg lader eleverne observere
Meissner Effekten (billedet øverst til højre), hvor superlederen får en
lille magnet til at svæve. Vi sørger også for skumfiduser, der kan dyp-
pes i flydende nitrogen (LN2) og nydes frosne.
Dette er en af vores mest komplekse øvelser, og er derfor mest egnet til
elever på gymnasieniveau eller højere. Vi gør vores bedste for at give
praktiske eksempler på kredsløb og magnetiske fænomener, der kan væ-
re lidt af en udfordring at forstå. Derudover er det bare sjovt at spise
skumfiduser, der er blevet frosset med LN2!
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LYSETS HASTIGHED

Simple koncepter velkendt fra mekanik, kan hjælpe os til at bestemme
lysets hastighed. Hastigheden af ethvert objekt er defineret som objek-
tets forskydning pr. tidsenhed. I dette forsøg reflekterer vi en lyspuls
og måler forsinkelsen fra lyset udsendes til det detekteres. Ved at vari-
ere afstanden kan eleverne aflæse forsinkelsen givet af oscilloskopet (se
billedet øverst til venstre). Når mindst 10 sæt tids- og afstandsdata er
indsamlet, er der bare tilbage at plotte dem! Hældningen af den resul-
terende lineære kurve er lysets hastighed.
At opstille forsøgsopsætningen korrekt giver god træning inden for eks-
perimentelle metoder, især i at genkende kilder til usikkerhed. Spørgs-
målet om, hvorfor den beregnede værdi af lysets hastighed ikke er præ-
cis c, vil helt sikkert opstå, hvilket giver mulighed for en diskussion om,
hvordan teoretiske metoder afviger fra virkeligheden. Brugen af oscil-
loskopet til dataindsamling er en god udfordring for eleverne, og kan
afbalancere den mindre komplicerede teoretiske model, v = 2·d

t
.

Grundet den tekniske natur af øvelsen anbefales den til elever på gym-
nasieniveau eller højere.
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DRIVHUSGASSER

Vi demystificerer konceptet klimaforandringer vha. en lyspære, et rør
med luft og et multimeter. Denne kvalitative øvelse viser direkte effek-
ten af drivhusgasser (CO2, CH4, H2O), der interagerer med infrarødt
lys. Med en lyssensor, der transformerer lysintensitet til en spændings-
forskel, kan eleverne bestemme, hvor meget lys, der passerer gennem
røret (se billedet øverst til venstre). Eksperimentet består af to trin,
hvor eleverne tester drivhusgassernes evne til at absorbere UV og syn-
ligt lys i forhold til varme.
Eksperimentet lader eleverne blive mere fortrolige med multimetre. Der-
udover skal eleverne indsamle og fortolke kvantitativ eksperimentel da-
ta. I løbet af øvelsen vil vi desuden diskutere vigtigheden af drivhusef-
fekten og de risici, der er ved at udlede for mange drivhusgasser i vores
atmosfære. Vi kommer til at berøre generelle mønstre i interaktionen
mellem lys og stof. Tidligere har vi udført denne øvelse både med uni-
versitetsstuderende og gymnasieelever, men den kan også være velegent
til engagerede 9. klasses elever.
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LEG MED LYS

Vidste du, at gurkemeje i alkohol er fluoroscerende? Vidste du, at en
grøn laser bliver rød i olivenolie? Prøv det!
Kom til ULAB og leg med lys. Vi tilbyder en række forsøg med lys til
yngre elever - normalt elever fra 9. og 10. klasse. Forsøgene er hovedsa-
geligt kvalitative og har til formål at vække interessen for fysik hos de
yngre elever.
Forsøgene foretages i små grupper, der skifter mellem 3 forskellige ar-
bejdsstationer. Ved hver station får grupperne det nødvendige udstyr
til at foretage undersøgelser. Eksperimenterne inkluderer:
• Lys, der bevæger sig gennem forskellige medier, og hvordan dette på-
virker lysets egenskaber,
• En undersøgelse af usynligt lys gennem infrarøde kameraer og vha.
fluoroscerende og fosforescerende materialer,
• Forøgelse af kendskabet til det elektromagnetiske spektrum ved at
undersøge spektrallamper. Og mere!
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BOOKING OG PRAKTISK INFO
Alle eksperimenterne tager 2.5 til 3 timer.
For mere information om ULAB kan vores hjemmeside på NBI’s
side besøges. Hvis du har flere spørgmål, så kontakt Professor Ian Bear-
den på bearden@nbi.ku.dk.
For at booke et forsøg skal voresregistrerings formular udfyldes.
Hvis du ønsker at booke en guidet tur rundt på Niels Bohr Instituttet,
udover dit besøg i ULAB, skal du kontakte Marta på gsl536@alumni.ku.dk
og angive forventet dato og tidspunkt for besøget, samt antallet af ele-
ver og hvilket sprog, turen skal være på (dansk eller engelsk). En tur
rundt på Niels Bohr Instituttet tager op til en time.
En særlig tak går til Ola Jakub Joensen, Niels Bohr Instituttets Web
Director, for billederne til denne brochure.
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ULAB-HOLDET

Prof. Ian G. Bearden
Ian er partikelfysiker og professor på Niels Bohr Instituttet. Han
samarbejder med CERN på projekter såsom ALICE detektoren og
er derudover ansvarlig for kurser på både bachelor- og kandidatni-
veau på KU. Under hans ledelse fortsætter ULAB med at finde på
nye og spændende måder at formidle fysik på samt udvikle under-
visningsmodeller, der har opnået international interesse.

Anna Kristina
Jeg hedder Anna Kristina, jeg er 23 år gammel, og jeg er for øjeblik-
ket i gang med min kandidatgrad i Fysisk Kemi ved KU. Kort sagt
interesserer jeg mig for det område, hvor fysik og kemi mødes. Jeg
kan godt lide at undervise, så ULAB har været en sjov udfordring,
hvor jeg har fået lov til at øve mig i at undervise samtidigt med, at
jeg har kunnet lege med noget sjov og sej fysik.

Erik
Jeg er specialestuderende på NBI’s kvantefysiklinje. Min interesse
for fysik ligger hovedsagligt i det eksperimentielle arbejde. Jeg elsker
at kunne ændre og finpudse en opstilling og implementere nye de-
signs. Derfor er mit hovedfokus lige nu på elektroniske systemer og
optiske forsøg. Arbejdet ved ULAB tillader mig at finde på designs
til spændende eksperimenter i fremtiden.

Freja
Jeg hedder Freja, jeg er 23 år, og jeg er i gang med min kandi-
datgrad i kvantefysik. Jeg har været nysgerrig omkring verden hele
mit liv og har været ivrig efter at forstå naturlovene, der omgiver
os hver dag. Min hovedinteresse ligger i kvantemekanikkens verden,
hvor hverdagsintuitionen ikke længere kan bruges. Jeg elsker at dele
spændende viden på kreative måder.
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ULAB-HOLDET

Jo
Jeg hedder Jo, og jeg er 23 år gammel. Jeg er lige blevet færdig med
mit bachelorprojekt i teoretisk kosmologi. Da jeg først så skønheden
og mysterierne i vores univers, vidste jeg, at jeg var nødt til at
beskæftige mig med astrofysik. Jeg elsker at formidle og fortælle
om, hvor fantastisk fysik kan være, og ULAB giver god mulighed
for at inspirere unge og arbejde med sjove og seje mennesker.

Jonas
Mit navn er Jonas, jeg er 22 år. Jeg er på mit tredje år af en ba-
chelor i fysik med fokus på faststoffysik og simuleringer. Jeg elsker
at undervise, og jeg elsker at eksperimentere. Hos ULAB har jeg
muligheden for at kombinere de to på en meningsfyldt måde. I min
fritid kan jeg godt lide at bygge elektronik, og derudover er jeg
frivillig hos Roskilde Festival som software udvikler.

Marta
Jeg er Marta, og jeg er 23 år. Jeg læser geofysik, men min interesse
inden for naturvidenskaben spænder vidt og bredt. For øjeblikket
fokuserer jeg på miljøet. ULAB er en fantastisk mulighed for at
lære, hvordan jeg kan dele min viden og mine ideer med andre i et
sjovt og afslappet miljø. I min fritid danser jeg og eksperimenterer
med forskellige typer af visual arts.

Mikkel
Mit navn er Mikkel Oglesby, og jeg er kandidatstuderende på fysik
med sidefag i matematik. Min drøm er at undervise i gymnasiet.
Det var min interesse i undervisning, der var drivkraften, da jeg
blev en del af ULAB. Jeg elsker at hjælpe andre til at se skønheden
i fysik. Jeg interesserer mig især for optik, bølger og termodynamik,
men jeg er også vild med astronomi.
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ULAB-HOLDET

Nana
Jeg hedder Nana og er 22 år. Jeg er fysikstuderende med særlig
interesse inden for kvanteoptik og her på det sidste også for be-
regningsfysik. Jeg er lige blevet færdig med mit bachelorprojekt i
kvanteoptik og jeg er nu begyndt på mit fjerde år på studiet. Jeg
elsker at lege og eksperimentere med ting - og at lave fysik er den
bedste måde at kombinere de to.

Sif
Hej, jeg hedder Sif, og jeg er 21 år. Jeg er 3.årsstuderende på fysik
og matematik. Jeg har vidst, at jeg ville læse fysik, siden jeg var
13 år, hvor jeg ville være miljøforsker og redde verden fra klimafor-
andringer. Det, jeg især elsker ved fysik, er følelsen af klarhed, når
man har forsøgt at forstå et bestemt koncept længe, og det endelig
falder på plads.

Troels
Hej! Jeg hedder Troels, og jeg er 28 år. Jeg har en bachelorgrad i
fysik og er nu igang med andet år af en bachelor i matematik. Jeg
elsker at undervise og at dele min interesse for fysik med andre.
Jeg planlægger at skulle undervise i gymnasiet, hvilket er grunden
til, at jeg arbejder i ULAB. Udover mine studier inkluderer mine
interesser film, historiefortælling generelt samt dyr og biologi.
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