
 

 

 

 قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی هدفمند

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 هدفمند: یسازه ماکارون

 ساخت: نیقوان -

 ( مصالح:الف

و  یشرکت کننده فقط و فقطط ماطاز بطس اسطت ازه از ماکطارون      یها میت ،یساختن انواع مختلف سازه ماکارون یبرا

 باشند: یم ریز طیچسب طبق شرا

 دیط تول یو چسب بس کار نروز. شرکت کنندگان مااز بس اسطت ازه از هطر نطوع ماکطارون     یاز ماکارون ریغ ی. مصالح1

 .  یاسم متریلیم 8/2باشند با حداکثر قطر  یم یکارخانس و با مارک تاار

 .رندیزر ساختار قرار گ رییتغ ای ییایمیش رییگونس تغ چیتحت ه دیها نبا ی. ماکارون2

 عبور کند. یماکارون یحت ،یگریمازه ز دینبا یطیشرا چیتحت ه ،یتوخال یها ی. زاخل ماکارون3

 یمط  یبارگطاار  سطمان یو چسب است ازه کطرز، ر  یاز ماکارون ریبس غ یتوان از مازه ا یکس زر آن م ی. تنها قسمت4

 باشد.

 توسط گروه اناام شده باشد. دیزر سازه قبل از شرکت زازن سازه زر مسابقس، با سمانیر نصب

 بالمانع است.  ی. نخ و... باشند. است ازه از هر نوع جنسمیتوانند از جنس طناب، س یم یریبارگ یها سمانیر

 کند. یتحمل م یکشش یرویفقط ن یعنیشوز  یکابل محسوب م یسازه زر واقع نوع سمانیر

 متر باشد. یسانت 11از  شیب دینبا یبارگاار سمانیر یآمدگ نییپا طول

 زاشتس باشد. یارتااع تیخاص دیاست ازه شده نبا سمانیر ایطناب  ای نخ

 توسط شرکت کنندگان قبل مسابقس تراز شده باشند.  دیها با سمانیر

 متر عبور کند. یسانت 1نصب شده باشد کس از زرون آن ها قالب وزنس  بس قطر  یطور دیبا سمانیر

 



 

 

 

 قابل است ازه عبارتند از: ی. چسب ها1

 زوقلو

SUPER GLUE 

 یقطره ا چسب

  یحرارت چسب

 ( ابعاز:ب

 یلبس بطس لبطس    یکس فاصلس  دیباشد. توجس زاشتس باش یمتر م یسانت 51و حداقل آن  81 . حداکثر طول مااز پل1

 تطر از  شیب یطول دیگاه مستقر شوز با سیتک یکس پل بتواند رو نیا یبرا نیباشد. بنابرا یمتر م یسانت 51گاه  سیتک

 متر زاشتس باشد. یسانت 51

 باشد. یمتر م یسانت 44گاه  سی.حداکثر ارت اع مااز پل از سطح تک2

 باشد. یمتر م یسانت 11پل  یآمدگ نییپا ی. حداکثر ارت اع مااز برا3

بطس عبطور مکعطب زر عرشطس پطل       یازی)ن باشد یگاه( م سیمتر )با احتساب تک یسانت 14.حداکثر عرض مااز پل 4

 .(ستین

 ( وزن ج

گطرم   34زازه خواهد شد کس حطداکثر   یماوز بارگاار ییپل ها وزن خواهند شد و تنها بس پل ها ،یاز بارگاار قبل

 رزیقرار گ بازه نیکس وزن آن زر ا یسازه ا یمورزنظر باشد. الزم بس ذکر است کس برا یاضافس تر از وزن مااز رشتس 

توسطط   یمن  ازیامت زانیزر نظر گرفتس خواهد شد کس م یمن  ازیگرم اضافس تر از حد مااز باشد امت 34تا  1از  یعنی

 گرزز. یزاوران منظور م

 شوز. یجزو وزن سازه محسوب م یبارگاار سمانیر وزن

 گرم باشد. 114از   شیب دینبا یهدفمند، وزن سازه ماکارون شیسازه با گرا زر

 ی( ساخت سازه ماکارونز

و مماس بس چسب  یتنها زر محل گره )اتصاالت( چسب خورزه باشند و طول آن ها زر مناطق مواز دی. رشتس ها با1

 آغشتس نباشد.

 



 

 

 

 

 .دیایاعضا ن یاز حد مااز رو شیتا چسب مربوط بس اتصاالت، ب دیزقت الزم بس عمل آ یزر چسب کار

از چسطب   یعطار  دیط کس با یحداقل طول یعنیطول هر عضو بوزه  %21حداکثر  یچسب کار یطول مااز برا مقدار

 باشد.   یطول هر عضو م %51باشد 

 1/2از  دیط نامنطد(  نبا  ینقطس گره م کیرا زر  شتریب ایزر هر صورت مقدار چسب زر هرگره )اتصال هر عضو  یول

 شوز. یکاستس م یینها ازیزارز و از امت یمن  ازیاضافس امت یباشد. هرگونس چسب کار شتریب متریسانت

گطره   لیزر محل برخطورز تشطک   نکسیتوانند بدون ا یهم وجوز ندارز و اعضا م یعبور رشتس ها از رو یبرا ی. منع2

 هم عبور کنند.  یبس چسب باشد از رو ازیزهند و ن

 بس قطع عضو زر گره وجوز ندارز. یلزوم

 باشد. یمتر م یلیم54 ی(  مرکزیزر محل گره )ها یطول مااز )قطر( چسب کار ممیماکز

 

 

 



 

 

 

 

عضطو   نتطری  کوتاه طول  ¼ یرسند مالک طول چسب کار یمت اوت بس هم م یکس چند عضو با طول ها یزر نقاط

 باشد.  یم

 گاه سیتک ه(

 .رزیگ یقرار م یزستگاه بارگاار یاز سازه است کس رو یگاه بخش سیتک

 زر تعداز گره ها وجوز ندارز. یتیمحدوز چیگاه ه سیمحل تک زر

 کی)مانند سکس، کاغطا، پالسطت   یمواز اضاف چگونسیاز ه دیگاه ها نبا سیساخت زر محل تک ایو  یهنگام بارگاار زر

 یهطا  سیط باشطد، پا  یاز بوزن سازه بر عهطده شطرکت کننطده مط     تر تیگره ها است ازه شوز لاا مسئول ریو..( زر ز

 باشد.   یمسابقس تراز م یبارگاار

 گاه بالمانع است. سیتراز کرزن تک یاز مصالح مااز، برا کیهر ای یاست ازه از چسب حرارت 

 یمسابقس سازه ماکارون یبرگزار نی. قوان2

 یبارگاار طی( شراالف

قرار گرفتس و بعد وزنس مورز نظر بطا اسطت ازه از قطالب از سطازه      یزستگاه بارگاار یمسابقس ابتدا پل بر رو نیا زر

 شوز. یم زانیآو

توجطس   دیط با یوجوز ندارز  ولط  سمانیاتصال ر یزر تعداز گره ها یتیبس پل محدوز یبارگاار سمانیاتصال ر یبرا

 خواهد شد. زانیقالب بس سازه آو کیبا بدون ش ت بوزه و وزنس  یزاشت کس بارگاار

 تخلف محسوب شده و باعث حاف سازه خواهد شد. ،یباالتر گره مرکز یبس گره ا یبارگاار سمانیر بستن

هطا   سمانیپاره نشوند. زر صورت پاره شدن ر یانتخاب شوند کس زر طول بارگاار یها از جنس سمانیاست ر بهتر

 بس منزلس انهدام کل سازه است. سمانیشوز و پاره شدن ر یمتوقف م یبارگاار

 آن را  تحمل کند. سیثان 04 دیکس هرسازه  با شوزیاناام م یلوگرمیک 4با وزنس  یبارگاار

کند کس وزن  یمقام برتر را کسب م یکس توانستند زر مدت ذکر شده وزنس را تحمل کنند، سازه ا ییسازه ها نیب از

 زارز. یکمتر

زمان  نیشتریکند کس ب یمقام اول را کسب م یوزنس را تحمل کنند، سازه ا سیثان 04از سازه ها نتوانند  کی چیه اگر

 .اورزیرا زوام ب

 شوز. یاز شروع مسابقس سازه وزن م شیپ

 



 

 

 

 

است زخالت  یهیخوز بهره مند شوند بد یمرب یها ییتوانند از راهنما یشرکت کننده فقط م میطول مسابقس ت زر

 خواهد شد.  میحاف کامل ت ای ازیمر مسابقس منار بس کسر امتزر ا یمرب

سازه سبک تر،  دیبا یبارگاار نیزهد. اما زر اول نسیقرنط لیسازه تحو 2تواند  یم میهرت شیگرا نیمهم: زر ا نکتس

 نیکس سازه سبکتر نتوانسطت وزنطس را زر زمطان معط     یکند. فقط و فقط زر صورت یزو سازه خوز را بارگاار نیاز ب

 شوز. یتر(  اعالم م نیسازه زوم )سازه سنگ یبارگاار یتحمل کند، نوبت برا

و زر صطورت   شرکت کننده بوزه میعهده ت سی یزاور میسازه سبک تر بس ت یاشتباه زر معرف تیاست مسول یهیبد

 .دیآ یسازه زوم ممانعت بس عمل م یات اق از بارگاار نیبروز ا

 ( زفاع از طرحب

 شکستن پل پاسخ زهند.  لیو زل یسازه و چگونگ لیطرح  تحل زاور زرباره یبس پرسش ها ستیبا یگروه م یاعضا

 گرزز.    یم یبررس یمستندات و آزمون تئور ف،یتکال گزارش،

 ریها بس لحاظ اتصال گره، طرز ساخت، مصالح مورز است ازه و ساو پس از اناام مسابقس و ثبت رکورزها، سازه شیپ

 .گرزندیم دییو زر صورت عدم تعارض تأ رندیگیقرار م یمورز بررس نامسنییموارز مشروح زر آ

 یقس، سطازه خطوز را زر بسطتس بنطد    مسطاب  یبارگاار نیزارند کس قبل از شروع اول یاجازه بارگاار ییسازه ها تنها

 بدهند.  نسیقرنط لیمناسب تحو

 باشد. یم یبر عهده گروه زاور یینها یریگ میتصم


