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 قوانین مسابقه سازه ماکارونی راندمانی

 پل خرپایی با بار متمرکز سازه راندمانی

 قوانین ساخت سازه ماکارونی

 :الف( مصالح

کننده فقررو و فقررو مبرراز برره اسررتکاره از ماکررارونی و شرررکتهرراس  ، ترری بررراس سرراختن انررواف ماتهررا سررازه ماکررارونی

 :باشندمی چسب طبق شرایو زیر 

شرکک  کننردنام مزراز بره اسر اا ه از عرک نروو ماکرارونی ).مصالحی غیر از ماکرارونی و چسرب بره کرار نررور (1

 (باشندمی  تولید کارخانه و با مارک تزاری

 .گیرند قرار ساختار رر تغییر یا شیمیایی تغییر نباید تحت هیچ گونهها  ماکارونی (2

 .باشدمی متر میهی 3حداکثر قطر ماکارونی قابل استکاره  (3

 .توخالی، تحت هیچ شرایطی نباید ماره ریگرس، حتی ماکارونی عبور کندهاس  راخل ماکارونی (4

مرری رر، ریسررما  بارگرر ارس اس برره غیررر از ماکررارونی و چسررب اسررتکاره کررترروا  از مررارهمرری تنهررا قسررمتی کرره رر     (5

 .باشد

 .نصب ریسما  رر سازه قبل از شرکت رار  سازه رر مسابقه، باید توسو گروه انبام شده باشد 

 .نررو و... باشررند. اسرتکاره از هررر نرروف طنسرری ب مرران  اسررت   ومرری تواننررد از طرنب طنررا ، سرریبررارگیرس هرراس  ریسرما  

کنرد. پرب اسرتکاره از چرو  مری  یعنری فقرو نیرروس کددری تحمرلریسما  سازه رر واق  نوعی کابرل محسرو  میدرور 

 .یا مکتول خ ف قوانین است

ارتبراعی  نبایرد نرو یرا طنرا  یرا ریسرما  اسرتکاره شرده .باشرد م کسران ی 15 طرول ریسرما  بارگر ارس نبایرد بری  از

  .اشدب

 .باید توسو شرکت کنندگا  قبل مسابقه تراز شده باشندها  ریسما 

 .عبور کند سانتیمتر 2 بارگ ارس به قطرس  طورس نصب شده باشد که از ررو   نها میههریسما  باید 

 :قابل استکاره عبارتند ازهاس  چسب( 6

 روقهو

SUPER GLUE 

 چسب قطره اس

 چسب حرارتی

 :ب( ابعا  
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س  لبرره برره لبررهس  فاصررهه کرره باشررید راشررته توطه.باشرردمرری  مترسررانتی 70    حررداقل و 80حررداکثر طررول مبرراز پررل  (1

تررر گاه مسررتقر شررور بایررد طررولی بی باشررد. بنررابراین بررراس اینکرره پررل بتوانررد روس تکیررهمرری  مترسررانتی 70 گاهتکیرره

 .باشد راشته مترسانتی 70از

 .باشدمی  متر سانتی 50 گاه تکیه سطح از پل حداکثر ارتکاف مباز (2

 .باشدمی  ترسانتی م15 پل  مدگیحداکثر ارتکاف مباز براس پایین( 3

توانرد رر مری سرانتی مترر اسرت کره  5مترر )برا احتسرا  تکیره گراه( و حرداقل     سرانتی 20 پرل حداکثر عرض مباز( 4

 .ارتکاف متغیر باشد

 پ( وزم

مبررروز بارگررر ارس راره خواهرررد شرررد کررره هرررایی وز  خواهنرررد شرررد و تنهرررا بررره پلهرررا  قبرررل از بارگررر ارس، پرررل

مروررنرر باشرد.مزم بره  کرر اسرت کره برراس سرازه اس کره وز     رر س  اضرافه ترر از وز  مبراز رشرته نرک 50حداکثک

گرررم اضرافه ترر از حرد مبراز باشرد امتیرراز منکری رر نررر گرفتره خواهرد شرد کرره  50ترا  1ایرن برازه قررار گیررر یعنری از 

  .گرررمی  میزا  امتیاز منکی توسو راورا  منرور

 .شورمی وز  ریسما  بارگ ارس طزو وز  سازه محسو  *

 .باشد نک  500 سازه با گرای  راندمانی، وز  سازه ماکارونی نباید بی  از رر*

 ت( ساخ  سازه ماکارونی 

 این فضا باید عارس از چسب باشد

رر منرراطق مرروازس و ممررا  برره هررا  چسررب خررورره باشررند و طررول   ( اتصررا ت) بایرردتنها رر محررل گرررههررا  رشررته (1

 .چسب  غدته نباشد

 .به عمل  ید تا چسب مربوط به اتصامت، روس عضو بی  از حد مباز نیایدرر چسب کارس رقت مزم 

طررول هررر عضررو برروره ولرری رر هررر صررورت ایررن مقرردار رر هررر گررره  %25مقرردار طررول مبرراز بررراس چسررب کررارس حررداکثر 

لی قل طروحردا یعنری. باشرد بیدرتر سرانتیمتر 2.5 از  نامنرد( نبایردمری  )اتصال هر عضرو یرا بیدرتر را رر یرط نقطره گرره

 .باشدمی  طول هر عضو %75که باید عارس از چسب باشد 

 .شورمی  هرگونه چسب کارس اضافه امتیاز منکی رارر واز امتیاز نهایی کاسته الا(

تواننرد بردو  اینکره رر محرل برخرورر تدرکیل مری از روس هر  وطرور نردارر و اعضرا هرا  منعی براس عبور رشته ( 

 .ه  عبور کنند گره رهند و نیاز به چسب باشد از روس

 .لزومی به قط  عضو رر گره وطور نداررپ(   

 .باشدمی  میهیمتر70ماکزیم  طول مباز )قطر( چسب کارس رر محل گره مرکزس ت(  

 تررین کوتراه طرول ¼رسرند مر ط طرول چسرب کرارس مری  متکراوت بره هر هاس  رر نقاطی که چند عضو با طول

 .باشدمی  عضو

 ناهث(تکیه 
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رر محررل تکیرره گرراه هرریچ محرردوریتی رر  .گیررررمرری گاه بادرری از سررازه اسررت کرره روس رسررتگاه بارگرر ارس قرررار تکیرره

 .وطور نداررها  تعدار گره

نبایررد از هیوگونرره مرروار اضررافی )ماننررد سررکه. کاغ .پ سررتیط هررا  رر هنگررام بارگرر ارس و یررا سرراخت رر محررل تکیرره گرراه

هرراس  پایرره باشررد.مرری  شرررکت کننرردهس  مسررلولیت تررراز بررور  سررازه بررر عهرردهاسررتکاره شررور لرر ا هررا  و...( رر زیررر گررره

اس اا ه از چسب حکارتری ارا عکارز از مصرالح مزرازی برکای ترکاز کرک م تکیره ) دباشمی  بارگ ارس مسابقه تراز

 (.ناه بالمانع اس 

 قوانین بکنزاری مسابقه سازه ماکارونی 

 الف( شکااط بارنذاری

 هنرری ررو  ریسررما  قرررار راره س  روس رسررتگاه بارگرر ارس قرررار گرفترره و بعررد یررط میهرره ررایررن مسررابقه ابترردا پررل بررر

سرر ریگرر  برهسرطل  وق   لورسرل ) رسرتگاهی اسرت برراس ندرا  رار  برار وارر شرده بره سرازه (بره میهره  ویرزا  شرده

 .شورمی  شروف وبارگ ارس گرررمی   ق   لورسل وصل

 .خرپا انتاا  شورس  تنها یط گره رر هر صکحه براس اتصال ریسما  بارگ ارس به پل باید

 .این گره باید رر وسو طول پل باشد

 .گاه، تاها محسو  شده و باعث ح ف سازه خواهد شداس بامتر از تراز تکیهبستن ریسما  بارگ ارس به گره

هرا  شرد  ریسرما از طنسری انتارا  شروند کره رر طرول بارگر ارس پراره ندروند. رر صرورت پراره هرا  بهتر است ریسرما 

 .شور و پاره شد  ریسما  به منزله انهدام کل سازه استمی  بارگ ارس متوقا

یرا بیدرتر  غراز میدرور.مزم بره  کرر اسرت  (کیلرونک  15حردو  )سرطلس  رر گرای  رانردمانی بارگر ارس برا وز  اولیره

لحرره برار وارر شرده توسرو که به محض  ویرزا  کررر  سرطل از سرازه ایرن برار بره صرورت تردریبی وارر شرده و رر هرر 

 .شورمی  ثانیه تاخیر روس لورسل نمای  راره1سطل با 

 .شورمی پی  از شروف مسابقه سازه وز  

مربری خرور بهرره منرد شروند بردیهی اسرت رخالرت هراس  تواننرد از راهنمراییمری  رر طول مسابقه تی  شرکت کننده فقو

 .تی  خواهد شدمربی رر امر مسابقه منبر به کسر امتیاز یا ح ف کامل 

ترر شرور بره طرورس کره هرر چره رانردما  بی مری رهی بره سرازه برر اسرا  رانردما     انبرام رر گرای  رانردمانی رتبره

 ( یدمی راندما  از تقسی  وز  تحمل شده بر وز  سازه به رست  ). وررمی باشد، سازه، رتبه بامترس به رست 

 . وررمی بامترس به رست س  ترس رارر، رتبهوز  ک اس که بین رو سازه با راندما  مساوس، سازه  

 ب(  فاو از طکح

 رفراف اعضراس گرروه رر مصراحبهس  ررصرد مربروط بره نحروه30باشرد و مری ررصرد مربروط بره بارگر ارس 70از امتیاز کرل 

طررر ، تحهیررل سررازه و س  راور رربررارههرراس  کننده برره پرسرر گویی اعضرراس ترری  شرررکتپاسرروس  اولیرره و نحرروهس 

 .باشدمی  گی ورلیل شکست پل و مستندسازسچگون

برره لحرراص اتصررال گررره، طرررز سرراخت، مصررالح مررورر اسررتکاره و هررا  پرری  و پررب از انبررام مسررابقه و ثبررت رکوررهررا، سررازه

 .گررندمی گیرند و رر صورت عدم تعارض تأیید می نامه مورر بررسی قرار سایر موارر مدرو  رر  یین
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