
Jorden 
 Ryster!
Udfordringen
Design en bygning der kan overleve et
jordskælv - og test den!

Her er hvad der skal ske i 
denne aktivitet
Byg et rystebord – et apparat man kan bruge 
til at simulere rystelserne fra et jordskælv.
Design en bygning der er stabil og har nok 
modstandskraft til at overleve et jordskælv.
Test din bygning på rystebordet og se hvad 
der sker.

Materialer

RYSTEBORD

· 2 stykker fast pap eller tynde 
  træplader
· 2 kraftige elastikker
· 2 tennisbolde
· 2 brevklemmer
· Rørepind eller lignende til at lave et                  
  håndtag
· Malertape
· Lineal

Bygning

· 20-30 sugerør eller tynde træpinde
· Modellervoks eller lærertyggegummi
· Et stykke tykt karton, som skal                      
  bruges til fundamentet på bygningen

1. Byg rystebordet!
Fastgør elastikken omkring de to plader, så 
der min. er 10 cm. afstand i mellem dem. 
Placer de to tennisbolde imellem de to 
plader, så de ligger under hver elastik.

2. Fastgør håndtaget og
   test det
Tag rørepinden og fastgør den til den 
øversteplade med malertape.
Hold på bunden af rystebordet med en 
hånd, og med den anden trækker du i 
håndtaget og giver slip. Virker det? 
Juster eventuelt placeringen af 
tennisboldene og elastikkerne.

SHAKE IT BABY!

3. Skitser din idé
Du skal have et stykke papir og en blyant klar, så du kan skrive 
dine idéer ned og tegne dit design.
Hvordan kan man bruge sugerør til at bygge en bygning der er 
stabil, og som ikke kollapser når den bliver rystet?

5. Test din bygning
Placer din bygning på rystebordet og fastgør den med brevklemmerne. 
Brug en hånd til at holde bunden af bordet, og træk med den anden 
hånd i håndtaget, og SLIP! Jordskælv!

6. Hvad sket der?
Hvad viste teste om din bygnings konstruktion?
Hvor sikker ville du føle dig inden i din bygning under et jordskælv?
Hvad ville gøre din bygning endnu bedre til at modstå jordskælv?

7. Redesign af bygningen
Nu er det tid til at prøve at forbedre dit design, så din bygning kan 
modstå et jordskælv endnu bedre. 

8. The next level
Tag det et niveau op og se om du kan lave en endnu højere bygning. 
Hvor højt kan du lave den?
Prøv at bygge en bro, et tårn, eller skab en fremtidsskyskraber 
der er jordskælvsikret. 

4. Byg dit design
Fastgør bunden af bygningen til kartonen og byg din model derefter.
Mål bygning og sikre at den er mindst 15 cm. høj.


