
69بهار   

 بسم تعالی

 
 

ماکارونی پل  آیین نامه مسابقات  

  (( گرایش سنگین ))

 

 تهیه و گردآورنده :

 علی بایرامی حبشی 

 

 مدیر انجمن گروه مهندسی عمران:

 دکتر شافعی



 گرایش سنگین                            دانشگاه صنعتی ارومیه                             بقات سازه ماکارونی                                 آیین نامه مسا

Page 1 of 9 

 

 

 

 

 فهرست عناوین :

 شرایط ثبت نام  .1

 قوانین مرحله اول  .2

 . هدف 122     

 . نحوه برگزاری  222     

 . بارگذاری سازه سنگین 222     

 . قوانین ساخت پل 222     

 قوانین ابعاد پل  .12222          

 یه گاه ها . قوانین تک22222          

 . قوانین اتصال اعضا 22222          

 خرپا  ی. قوانین مصالح مصرفی در اعضا22222          

 و اجزای مربوط به آن  بار گذاریشرایط نقطه  .22222          

 . قوانین بهترین خرپای ماکارونی 22222          

 . تدوین گزارش کار 22222           

 پل ماکارونی اپ. گزینش بهترین خر222     

ل آیین نامه مسابقات پ

 ماکارونی

سنگین گرایش 

 دامشجویی



 گرایش سنگین                            دانشگاه صنعتی ارومیه                             بقات سازه ماکارونی                                 آیین نامه مسا

Page 2 of 9 

 

 :شرایط ثبت نام . 1

نفر به عنوان اعضا گروه ثبت  2در هنگام ثبت نام ،اسم یک نفر به عنوان نماینده گروه واسم حداکثر  .121

 خواهد شد .

ته تحصیلی اعضا یک ش)ضرورتی ندارد ر اعضا هر گروه می بایست دانشجویان یک دانشگاه باشند. .221

 گروه یکسان باشد (

 .در مورد رشته تحصیلی و مقطع شرکت کنندگان هیچ محدودیتی وجود ندارد  .221

 .سازه سنگین در مسابقه شرکت کند 2ثر کحدا هر گروه می تواند .221

 .همراه داشتن کارت دانشجویی برای تمام اعضا گروه هنگام برگزاری مسابقه اجباری می باشد  به .221

اجرای مسابقات به  از پذیرش عزیزان غیر دانشجو در محوطهتوجه به دانشجویی بودن مسابقات، با . 221

 یا سایر عناوین معذوریم . سرپرست و ،عنوان پشتیبان

 . زمان و محل برگزاری مسابقه به مراتب اعالم خواهد شد .221

 قوانین پل خرپایی ماکارونی )گرایش سنگین( .2

 هدف .2.2

 ا قبل از مسابقه نموده وبرای بارگذاری به محل مسابقات می آورند.تیم ها خرپای خود ر 

 گزاری نحوه بر     .2.2 

داوران و تطابق آن با آیین نامه مسابقه ،مجوز بارگذاری به گروه  هیئت. بعد از بررسی سازه توسط 12222

 مذکور داده می شود این مجوز کارتی است شامل شماره شناسایی سازه مورد نظر خواهد بود .

هنگام ثبت نام مشخص می گردد ،مجااز باه حضاور در محال      ه تنها نماینده گروه کهوگر از هر  .22222

 بارگذاری می باشد .
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 سازه سنگین   بار گذاری    .2.2 

ن مسابقه در ابتدا پل توسط خود اعضای گروه در داخل دستگاه قرار داده می شود وسپس . در ای12222

شرایط بارگذاری کامال مکانیزه  . قالب مخصوص دستگاه بارگذاری در محل مورد نظر قرار داده می شود

اعمال خواهدشد .یعنی سازه کامال پیوسته  کرنش ، به تدریج ابتیبوده ودر یک زمان مشخص مقدار ث

 بارگذاری می شود . 

بار از ابتدا  پل دوباره و ، بار گذاریرپایی ماکارونی در حین خ. در صورت تماس شرکت کنندگان با 22222

 . خواهد شد گذاری

ه اجازه دست زدن به سازه را ندارند و پل توسط ج، شرکت کننده به هیچ و قلّاببرداشتن  . پس از22222

 از روی تکیه گاه برداشته می شود .داور مربوطه 

سالم ماندن سازه به تشخیص داوران سازه تنها یکبار مجددا . در صورت پاره شدن طناب و 22222

 .بارگذاری می شود 

 :قوانین ساخت پل  . 2.2 

 اد پل :. قوانین ابع12222

ساااانتی  112حاااداقل طاااول دهاناااه آن   ساااانتی متااار و  25حاااداکثر ارتفاااا  پااال   .1212222

 متر است .

 سانتی متر می باشد . 125حداکثر طول . 2212222
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 سانتی متر باشد. 25ر ارتفا  برآمدگی پل از تراز تکیه گاه ها . حداکث2212222

 می تواند در ارتفا  متغییر باشد . سانتی متر تجاوز کند و 25. عرض پل نباید از 2212222

سااانتی متاار مربااع قااادر باشااد از   2*2. قباال از بارگااذاری یااک مکعااب بااه سااطح مقطااع   2212222

)ساطحی هام   داخل پل عبور کند و ساپس پال بارگاذاری مای شاود . ایان مکعاب در تاراز تکیاه گااه           

ارتفا  تکیه گاه هاا ( از داخال پال عباور مای کناد و مشاابه یاک جسام متحارز اسات کاه از عرشاه              

 .عبور می کند پلی که روی دره است ،

 

 :. قوانین تکیه گاه ها 2.2.2

 نامیم . گره می آن چسب حرارتی استفاده می گردد ، چند عضو را که در. محل اتصال دو یا 1222222

 های وارده به هر گره باید در گره قطع شوند . . المان2222222

تا گاره تماسای باا تکیاه گااه هاا مای باشاد . طاول تمااس نبایاد از             2هر پل دارای حداکثر  .2222222

ی پال یاا چساب آنهاا باا      ت کاه اعضاا  سانتی متر تجااوز کناد . منظاور از طاول تمااس ، طاولی اسا        2

 .هستند تکیه گاه ها در تماس 

ت شااارایط پاااایین آماااادگی و ساااایر بیااارون زدگااای هاااای پااال باااه    الزم اسااات اسااا .2222222

گونااه ای باشااد کااه شاارایط تکیااه گاااه ساااده را در دو انتهااا فااراهم کنااد و باعاا  کمااک بااه           

پایااداری پاال خرپااایی در محاال تکیااه گاااه هااا نشااود .پاال هااای مجاااز بااه اسااتفاده از نیااروی          
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ار اعمااالی در مرکااز  عمااودی تکیااه گاااه هااا هسااتند. همجنااین بااا توجااه بااا اینکااه خااط اثاار باا       

آیااد تااا بارگااذاری دچااار   بااه عماال  ایاان دقاات   پاال پاال وارد ماای شااود الزم اساات در ساااخت   

 . مشکل نشود

. 

 :. قوانین اتصال اعضا 2.2.2

لاااذا از شااارکت کننااادگان  در مساااابقه   . اعضاااا نبایاااد باااه چساااب آغشاااته شاااوند و  1222222

مربوطاااه باااه   تقاضاااا مااای شاااود در چساااب کااااری دقااات الزم را داشاااته باشاااند و چساااب     

مقاادار مجاااز چسااب باارای عضااو    ذف پاال نشااود  الت ، باار روی عضااو نیامااده و باعاا  حاا   اتصااا

طااول عضااو بااه چسااب     %22یعناای الزم اساات   ؛ ماای باشااد   0.25Lبراباار بااا    Lبااه طااول  

طااول اعضااا ماای توانااد     %25سااانتی متاار تااا    2آغشااته نباشااد . باارای اعضااا کوچااک تاار از      

 آغشته به چسب باشد .

وجود داشته باشد . در این عضو باشد  2های سنگین می تواند نهایتا . در بین دو گره برای سازه 2222222

دو انتها می توانند با چسب حرارتی به هم اتصال یابند و الزم است فضا بین این اعضا خالی  دراعضا تنها 

چسب با هم در ارتباط نباشد و  از چسب باشد . منظور از این اعضا به هم نجسبند این است که به وسیله

 اگر آنها با هم در تماس بوده  ولی بین آن ها چسب وجود نداشته باشد ایرادی بر آن وارد نیست .

 . ضرورتی ندارد که این اعضا در یک صفحه قرار گیرند .2222222
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حل برخورد نعی بر عبور اعضا از روی هم وجود ندارد واعضا می توانند بدون اینکه در ما. م2222222

 ؛تشکیل گره دهند و نیاز به چسب باشد از روی هم عبور کنند .مانند نمونه پایینی 

.  

 :قوانین مصالح مصرفی در اعضا ی خرپا  .2.2.2

تولید کارخانه  برای المان های پل فقط و فقط از ماکارونی ) که الزم است دست ساز نبوده و. 1222222

بتوان آن را از بازار تهیه کرد ( استفاده نمود و برای اتصال آنها تنها مجاز به استفاده از چسب  باشد و

حرارتی می باشند . همجنین برای بارگذاری الزم است از ریسمان استفاده شود که انتخاب جنس آن به 

بری پل ایفا ر باریگری حتی اگر هیچ نقشی را دغیر از این مصالح هیچ گونه مصالح د ؛عهده طراح است 

 نکند ، نباید در ساخت پل استفاده شود .

مقاطعی نظیر کنگره ای و  ) . حتما باید دایره ای شکل باشد ی استفاده شدهماکارونی ها مقطع. 2222222

 نواری مجاز نیست (

 . ی های تو خالی هیچ ماده ای دیگری نباید عبور کنداز داخل ماکارون. 2222222

 نقطه بارگذاری و اجرایی مربوط به آن :. شرایط 2.2.2

و  25برای سازه های سنگین الزم است در هر صفحه خرپا دو نقطه بارگذاری به فاصله حداقل  1222222

سانتی متر از هم باشند . هر دو گره به وسایله میلاه صالب توساط جاک باه طاور همزماان          25حداکثر 

 بارگذاری می شوند.
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همجنین الزم است به گره های مذکور ریسمانی متصل گردد که انتخاب جنس آن به عهده طراح است و 

 پاره نشود .باید طوری انتخاب شود که در حین بارگذاری 

 

بارگاااذاری مساااتقیما باااه وسااایله میلاااه و در محااال گاااره      در بارگاااذاری ، قاااالب  . 2222222

 .وسط آویزان خواهد شد 

کت کنناااده باااه وسااایله ایسااات قبااال از بارگاااذاری توساااط تااایم شااار. ریسااامان مااای ب2222222

 پل متصل گردد و وزن ریسمان نیز بخشی از وزن سازه محسوب گردد .

 2تاارین نقطااه پاال حااداقل     پاااییناز ای باشااد کااه  . طااول ریساامان بایااد بااه اناادازه    2222222

حاااداکثر و حاااداقل .)بااارای نموناااه شاااکل زیااار ساااانتیمتر پاااایین تااار قااارار گیرد 12و حاااداکثر 

 طول ریسمان را برای گره نمایش می دهد . (
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 :. قوانین بهترین خرپای ماکارونی 9.2.2

اساات باارای شاارکت در مسااابقه   . پاال ماکااارونی ساانگین در ابتاادا وزن کشاای شااده و الزم  1222222

 گرم کمتر باشد .  055وزن آنها از 

 :تدوین گزارش کار . 2.2.2

قابل فهم برای خواننده بازگو  اهداف ، مراحل و نتایج پروژه را به طور مناسب وارائه گزارشی که بتواند 

کند عالوه بر نشان دادن بهتر ارزش علمی و عملی کار ، زمینه تحقیق و پژوهش بیشتر در آن موضو  را 

ایجاد می کند با توجه به این مطلب هر گروه موظف است گزارشی کامل از کار خود را ارائه دهد این 

 گزارش کار باید شامل مباح  زیر باشد :

 یده کچ

 ایده اولیه طراحی و روند طراحی 

 روند ساخت 

 عکس هایی از روند ساخت 

 .مانع است ه به معرفی بهتر کار کمک کند بالذکر مطالبی عالوه بر مباح  فوق ک

 ضریب گزارش کار 

بناادی پاال آن تاایم اثاار  عااالوه باار بخااش فااوق گاازارش کااار هاار تاایم در قالااب ضااریبی باار رتبااه     

در میاازان بااار   121تااا  1خواهااد گذاشاات در گاارایش پاال ساانگین دانشااجویی ضااریبی بااین        

 تحمل شده توسط پل ضرب خواهد شد .
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 گزینش بهترین پل :.   2.2 

در ایاان مرحلااه پاال بااه ترتیااب باااری کااه تحماال کاارده انااد رتبااه بناادی خواهااد شااد رتبااه           

 تعیین می شود .های برتر بر اساس این رتبه بندی 

 :نکات مهم 

در پایان مسابقه ، پل خرپایی سنگین حائز رتبه برتر کنترل شده و کلیه گاره هاا و محال هاای      .1

چسب کاری و میزان صلبیت آن بررسی می شود و در صاورت مشااهده تخلاف ، پال ماذکور از      

 مسابقه حذف خواهد شد.

رفتااار مفصاالی   بایاادمنظااور از صاالبیت ایاان اساات کااه اعضااا خرپااا و چسااب و گااره هااا       .2

ایااان موضاااو  بااار عهاااده  هیئااات داوران اسااات بناااابراین    ه باشاااند . تشاااخیصداشااات

توصااایه مااای شاااود در میااازان مصااارف چساااب در گاااره و ناااو  چساااب مصااارفی دقااات 

 الزم را به عمل آید .

سااازه ساانگین در مسااابقه شاارکت دهااد ، الزم باااه       2هاار گااروه ماای توانااد حااداکثر       .2

سااازه ساانگین رتبااه    1ذکاار اساات کااه هنگااام رتبااه بناادی از هاار گااروه بااه حااداکثر        

از  Bسااازه شاارکت داده شااود و سااازه گااروه     دو Aمااثال اگاار گااروه    تعلااق ماای گیاارد ؛  

شااود وسااازه   اول ماای Aسااتگین تاار باشااد ، سااازه ساابک تاایم      Aهاار دو سااازه تاایم   

بااه همااین ترتیااب    هاایچ مقااامی کسااب نماای کنااد (    Aدوم . )سااازه دوم تاایم   Bتاایم 

 .برای مقام های بعدی نیز عمل می شود 

از آنجاااایی کاااه یکااای از اهاااداف مساااابقه طااارح هاااای مختلاااف وایجااااد خالقیااات مااای  .2

باشااد ، بااین گااروه هااای مختلفاای کااه طاارح یکسااانی باشااد ویااا ارائااه دهنااد )چااه از         

دانشااجویان عمااران باشااند چااه دانشااجویانی از دانشااگاه مختلااف  ( بااه طرحاای  کااه          

مشااابه رتبااه   بهتاارین مقااام را آورده رتبااه تعلااق ماای گیاارد و بااه سااایر طاارح هااای         

 تعلق نمی گیرد . ) یکسان بودن طرح ها را هیئت داوران تعیین می کنند( 


