Ίδρυμα Ευγενίδου
Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας

4o online_challenge
Φτιάχνοντας γεωδαιτικούς θόλους
Έτοιμος/η για το τέταρτο challenge;
Ακολούθησε τις οδηγίες, κατασκεύασε τον δικό σου
θόλο και στείλε μας το αποτέλεσμα της
κατασκευής σου για να δημοσιευτεί στα social media
του Ιδρύματος Ευγενίδου!

Μερικές πληροφορίες
Ποιος-πού:
Το 1912 ο Δρ Βάλτερ Μπάουερσφελντ ήταν ο πρώτος που σχεδίασε
μία γεωδαιτική δομή. Η δομή αυτή ήταν το πλανητάριο της
εταιρείας οπτικών Carl Zeiss, στην Ιένα της Γερμανίας.

Πότε:
Ωστόσο, η ιδέα του γεωδαιτικού θόλου κατοχυρώθηκε με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας τη δεκαετία του 1940 στο όνομα του Αμερικανού
αρχιτέκτονα Ρίτσαρντ Μπάκμινστερ Φούλερ.

Τι είναι:
Ο γεωδαιτικός θόλος είναι ένας τύπος δομής σαν ένα κομμάτι
σφαίρας. Είναι βασισμένος σε ένα δίκτυο μεγάλων κύκλων
(γεωδαιτικών) στην επιφάνεια μίας σφαίρας. Αυτή η δομή
αποτελείται από ένα σύνθετο σύμπλεγμα τριγώνων. Όσο πιο
σύνθετο είναι το σύμπλεγμα των τριγώνων, τόσο περισσότερο ο
θόλος προσεγγίζει τη μορφή μίας αληθινής σφαίρας.

Τι σημαίνει:
Γεωδαιτική ονομάζουμε τη συντομότερη δυνατή γραμμή
μεταξύ δύο σημείων σε μία σφαίρα ή σε άλλη καμπύλη
επιφάνεια.

Κάτι ακόμα:
Το θεματικό πάρκο «Spaceship Earth» στο Έπκοτ της
Φλόριντα είναι ένας γεωδαιτικός θόλος με πλήρες σχήμα
σφαίρας.

Γεωδαιτικούς θόλους μπορεί να συναντήσουμε σε παιδικές
χαρές, θερμοκήπια ή σε διάφορα άλλα κτήρια.

Οι γεωδαιτικοί θόλοι σε κτήρια έχουν αποδοτικότερη
θέρμανση και ψύξη.

Τι (προ)καλείσαι να κάνεις;
Να φτιάξεις έναν γεωδαιτικό θόλο που να μπορεί να
σηκώσει αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο απο το δικό
του.
Όταν η κατασκευή σου έχει τελειώσει, δοκίμασε να
ισορροπήσεις στην κορυφή της διάφορα αντικείμενα.
Μέχρι πόσα γραμμάρια πιστεύεις ότι αντέχει;
Φωτογράφισε τον θόλο σου με το αντικείμενο που
ισορροπεί.

Λίγη περισσότερη πρόκληση (προαιρετικά):
Αφού διαβάσεις τις οδηγίες και καταλάβεις πώς χτίζεται ο
θόλος, μπορείς να δοκιμάσεις να τον φτιάξεις με μεγαλύτερη
βάση.

Τι θα χρειαστείς:
25 δοκούς (οδοντογλυφίδες ή ξυλάκια για σουβλάκια)

11 συνδέσμους (Μαρσμέλοου ή ζελεδάκια ή κομματάκια
από μήλο ή πατάτα)

Πώς θα φτιάξεις τον θόλο:
Βήμα 1:
Αρχικά θα χρειαστεί να κατασκευάσεις τη βάση του θόλου.
Σχημάτισε ένα πεντάγωνο με 5 δοκούς με τη βοήθεια 5
συνδέσμων (βλ. Εικ.1).

Εικ.1

Βήμα 2:
Σε κάθε σύνδεσμο βάλε από δύο δοκούς, έναν δεξιά και έναν
αριστερά, σε γωνία 45 περίπου μοιρών, όπως φαίνεται στην
εικόνα 2α. Ένωσε κάθε νέα σχηματιζόμενη κορυφή των
τριγώνων με έναν σύνδεσμο (βλ. Εικ. 2β).

Εικ. 2α

Εικ. 2β

Βήμα 3:
Ένωσε τους 5 συνδέσμους με 5 δοκούς έτσι ώστε να
δημιουργηθεί ένας κύκλος παράλληλος της βάσης (βλ. Εικ. 3).

Εικ. 3

Βήμα 4:
Πάνω σε κάθε σύνδεσμο που πρόσθεσες στο βήμα 2,
πρόσθεσε τώρα από έναν δοκό, έτσι ώστε να συναντιούνται όλοι
στη μέση του θόλου, δημιουργώντας μία κορυφή. Ένωσέ τους με
έναν σύνδεσμο, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

Εικ. 4

Ο θόλος σου είναι έτοιμος!

Να θυμάσαι:
Σκοπός του online challenge είναι να πειραματιστείς, να
κατασκευάσεις, να διορθώσεις και να δημιουργήσεις τον δικό σου
ξεχωριστό θόλο.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις παρόμοια υλικά με τα προτεινόμενα ή
και να δώσεις χρώμα στον θόλο σου. Αναμένουμε να μας στείλεις τον
δικό σου γεωδαιτικό θόλο!

Καλή επιτυχία!

Πηγές
https://en.wikipedia.org/wiki/Geodesic_dome
https://plus.maths.org/content/maths-minute-%E2%80%94-geodesic-domes
https://simplydifferently.org/Geodesic_Dome_Notes?page=1

