Astronautul levitant
Cum putem face să leviteze un astronaut prin puterea magnetismului.
Sarah Roberts, UNAWE
Tradus de Scientix (www.scientix.eu) 
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Vârsta
8–12
Nivel
școala primară, școala gimnazială
Durata
45 min
Grup
grup
Coordonare
coordonat
Cost
redus (< ~5 EUR)
Loc
interior (restrâns, de ex. sala de clasă)
Aptitudini de bază
Formularea întrebărilor, Realizarea și utilizarea machetelor, Planificarea și desfășurarea investigațiilor, Structurarea explicațiilor
Tip de activitate de învățare
demonstrație/ilustrare
Scurtă descriere
Activitatea Astronautul levitant utilizează forța incredibilă a magneților pentru a-i ajuta pe copii să dobândească cunoștințe despre magnetism și gravitație.
Obiective
Elevii vor învăța despre forțele de atracție și de respingere dintre magneți, despre forțele de atracție dintre magneți și materiale magnetice și despre faptul că obiectele sunt atrase în jos din cauza atracției gravitaționale dintre obiecte și Pământ. Elevii vor exersa formularea întrebărilor și investigarea machetelor.
Obiective de cunoaștere
	•	Elevii vor putea să explice ideea că magnetismul este o forță care poate produce atracție sau respingere, în funcție de orientarea materialelor și de tipul acestora.
	•	Elevii vor putea să explice ideea că gravitația este o forță care atrage obiectele către Pământ (sau alte mase) și că magnetismul acționează împotriva acestei forțe în macheta cu astronautul levitant.
	•	Elevii vor observa felul în care modificarea condițiilor afectează modelul levitant.
	•	Elevii vor discuta despre câteva motive pentru construirea machetelor, utilizările și limitările acestora.
Evaluare
În grupuri mici, cereți-le elevilor să discute următoarele probleme. Cereți-le elevilor să-și prezinte răspunsurile în fața întregii clase și întrebați-i pe colegii acestora dacă au ceva de adăugat. 
	•	Explicați de ce suntem ținuți pe pământ, în timp ce astronauții plutesc în spațiu.
	•	Arătați ce s-ar întâmpla dacă s-ar folosi magneți din diferite materiale și explicați de ce.
	•	De ce este important să construim machete și care sunt punctele forte și punctele slabe ale acestora?
Materiale
	•	Magnet din neodim
	•	Clamă de birou
	•	Patru șuruburi de 3 mm
	•	O bucată mare de lemn
	•	Două bucăți mici de lemn
	•	Crampon
	•	Sfoară
	•	Imaginea unui astronaut
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Informații de bază
Magnetismul:
Magneții sunt obiecte solide care au capacitatea de a atrage materiale precum fierul, cobaltul și nichelul, precum și diferite aliaje.
Toate obiectele sunt alcătuite din atomi, care sunt alcătuiți, la rândul lor, din diferite particule, printre care și electronii cu sarcină negativă care se rotesc în jurul nucleului atomilor. În cazul obiectelor magnetice, electronii se învârtesc, în general, în aceeași direcție în jurul nucleului, ceea ce determină proprietățile magnetice ale acestor obiecte.
În fiecare obiect magnetic, există numeroase grupuri diferite de atomi. Fiecare grup formează propriul său mini-magnet, denumit domeniu. Domeniile magnetice care sunt îndreptate în direcții opuse se anulează reciproc. Cu cât domeniile sunt mai aliniate (orientate în aceeași direcție), cu atât este mai puternic câmpul magnetic global. La toți magneții, sau, cel puțin la cei mai mulți, domeniile sunt orientate în aceeași direcție, combinându-se pentru a crea un câmp magnetic mai mare.
Toți magneții au un pol nord și un pol sud; acesta depinde de alinierea domeniilor lor. Polii opuși se atrag iar polii identici se resping.
Magneții pot fi naturali sau induși. Magneții care își creează în permanență câmpul magnetic propriu se numesc magneți permanenți sau duri. Magneții temporari sau moi creează un câmp magnetic numai pentru scurt timp, după ce s-au aflat în prezența unui alt câmp magnetic.
Cel mai puternic magnet natural este magnetitul. Dacă se freacă în mod repetat magnetitul de o bucată de fier, într-o singură direcție, fierul se magnetizează (în acest fel a fost realizată busola). În esență, este același proces pe care îl folosim pentru a magnetiza neodimul folosit în această activitate. 
Gravitația:
Gravitația este o forță care face ca toate obiectele să se atragă între ele. Acesta este motivul pentru care nu cădem de pe Pământ, chiar dacă este rotund. O idee care ne-ar putea ajuta ar fi să ne gândim că „jos” înseamnă centrul Pământului. Cu cât un obiect este mai mare, cu atât este mai puternică atracția gravitațională. Din acest motiv, forța gravitațională a Pământului este mai puternică decât cea a lunii și oamenii se simt mai ușori pe lună (de șase ori mai ușori!). Motivul pentru care astronauții se simt în spațiu ca și cum ar pluti este ceva mai subtil. Astronauții resimt forța gravitațională atunci când gravitează în jurul Pământului sau al Lunii. Dar, pentru că gravitează în jurul planetei, ei cad în continuu către planetă (ca și cum ar cădea de pe o clădire, fără să atingă niciodată solul). Starea de cădere liberă este resimțită ca o lipsă a gravitației, chiar dacă aceasta există. (Poate fi de ajutor să explicați că o idee greșită este aceea că astronauții plutesc pentru că în spațiu nu există gravitație.)
Descriere completă a activității
Levitația magnetică, maglev sau suspensia magnetică este o metodă prin care un obiect este suspendat fără niciun alt suport în afara câmpurilor magnetice. Presiunea magnetică este folosită pentru a contracara efectele gravitației și orice alte forțe de accelerație. 
Pasul 1
Prindeți un crampon pe o bucată mică de lemn.
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Pasul 2
Prindeți magnetul de neodim pe cealaltă bucată mică de lemn.
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Pasul 3
Prindeți câte un șurub în fiecare colț al bucății mari de lemn.
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Pasul 4
Prindeți ambele bucăți mici de lemn de bucata mai mare, cu ajutorul șuruburilor din colțuri, pentru a realiza un cadru.
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Pasul 5
Legați sfoara de clama de birou.
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Pasul 6
Lipiți clama de birou (cu tot cu sfoara atașată) pe spatele imaginii astronautului, apoi lipiți-o pe cealaltă imagine a astronautului, pentru a ascunde clama între cele două imagini.
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Pasul 7
Legați sfoara de crampon și scurtați-o în așa fel încât astronautul să nu ajungă la capătul opus al cadrului. (Tăiați orice surplus de sfoară.)
Pasul 8
Cereți-le elevilor să anticipeze ce se va întâmpla când îi veți da drumul astronautului și să-și argumenteze părerea. (Va cădea, va pluti sau ce altceva va face?) Asigurați-vă că elevii discută în mod explicit ideea de gravitație ca motiv pentru care astronautul ar putea cădea și asigurați-vă că îi întrebați pe elevi ce este gravitația.
Pasul 9
Apoi dați drumul astronautului și urmăriți-l cum levitează!
Exploatarea activității: 
După ce ați construit astronautul, cereți-le elevilor să-l urmărească cu atenție, puneți întrebări despre fenomenul pe care îl observă și repetați experiența. De exemplu, elevii ar putea întreba de ce levitează astronautul sau ce s-ar întâmpla dacă ar modifica orientarea acestuia ori dacă ar folosi alte materiale. Puteți împărți elevii în grupuri mici, pentru a investiga împreună aceste întrebări, și le puteți comunica informațiile referitoare la magnetism și la gravitație din secțiunea „Informații de bază”.
De asemenea, le puteți cere elevilor să discute ideea de realizare a machetelor. Teme de discuție sugerate:
	•	Ce este o machetă? De ce este util să construim machete?
	•	Care este scopul acestei machete a unui astronaut?
	•	Care sunt punctele forte ale acestei machete? (Cât de bine reprezintă realitatea?)
	•	Care sunt limitele?
	•	Cum ar putea fi îmbunătățită macheta?
Programa școlară

Țara
Nivel
Disciplină
Comisie de examinare
Secțiune 
UK
KS3
Fizică
-
Mișcare și forțe: Forțele 
UK
KS3
Fizică
-
Electricitate și electromagnetism: Magnetismul
UK
KS2: Anul 3
Fizică
-
Forțe și magneți
Informații suplimentare
Pericole pentru copii:
Nu lăsați copiii mai mici de 14 ani să se joace cu magneți și țineți întotdeauna sub supraveghere copiii care se joacă cu acești magneți. Dacă se înghit mai mulți magneți de dimensiuni mici, aceștia se pot bloca în intestin și pot provoca inflamații majore, leziuni periculoase și vor necesita intervenție chirurgicală pentru a-i îndepărta. Dacă sunt atașați pe un ecran de televizor sau pe ecranul monitorului unui calculator, magneții pot distorsiona definitiv culorile de pe ecran. Țineți magneții mai mari în locuri inaccesibile pentru copii, împreună cu cuțitele tăioase și cu alte materiale periculoase, deoarece magneții puternici pot strivi degetele.

Strivirea degetelor, hematoame și tăieturi:
Când sunt apropiați suficient de mult, magneții de dimensiuni mai mari pot fi surprinzător de puternici. Aceștia pot prinde rapid degetele între ei, ceea ce poate produce hematoame sau tăieturi. Purtați mănuși când lucrați cu magneți mai mari și procedați cu atenție. Mai întâi exersați cu magneți mai mici. Nu apropiați acești magneți de nas sau de urechi, deoarece aceste organe au țesut moale care se va presa, pentru că forța de atracție a magneților trece prin țesut. Cu cât magneții se apropie mai mult, cu atât va fi mai mare forța cu care vor presa țesutul.
Obiecte cu sensibilitate magnetică:
Magneții de neodim sunt mai puternici decât magneții „obișnuiți”. Păstrați o distanță de siguranță (200 mm+) între magneți și toate obiectele care pot fi avariate de magnetism. Printre acestea se numără ceasurile mecanice, stimulatoarele cardiace, monitoarele și televizoarele CRT, cărțile de credit, dischetele și alte suporturi de stocare magnetică, precum benzile video.
Concluzie
Activitatea prezintă noțiunile de magnetism și gravitație într-un mod amuzant și antrenant.
Pentru resurse suplimentare și pentru a descărca variante ale acestei activități, vizitați http://astroedu.iau.org/a/1407.

