
 

 

 

 سازه فشاری شیگرا چاپ سه بعدی نیانقو

 دوره اول و دوم متوسطه
 

 ای با استفاده از پرینتر سه بعدی است که بتواند بیشترین نیروی فشاری را در عین سبکی تحمل نماید.هدف ساخت سازه

 تعاریف:

 :الزم است سازه  .است شکل است که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده مثلثی از واحدهای صلبجسمی  خرپا

 باشد. تو خالیشکل مطابق 

 :شود.در ساخت خرپا استفاده می در حد فاصل بین دو گره المانها یا اجزاء باریک و بلندی است که عضو 

 :غیر موازی است.محل اتصال دو یا چند عضو  گره 

 است. هنگام قرار گرفتن در زیر دستگاه بارگذاری سازهگاه: سطح تکیه 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB


 

 

 

 ی برگزاری مسابقه:نحوه

 گردد.ابتدا وزن می سازه ●

ی اسپس درون دستگاه بارگذاری قرار گرفته و بار به صورت فشاری بر روی آن اعمال میگردد. نمایشگر دستگاه به صورت لحظه ●

 گردد.میزان بار تا انهدام سازه را نشان میدهد. میزان اعمال حداکثر نیرو به عنوان معیار داوری، ثبت می

گروه شرکت کننده مصاحبه کرده و شرکت کنندگان در مورد طرح و تحلیل سازه و شکست آن، از طرح خود هیئت داوران با افراد  ●

 کنند.دفاع می

ین ا بایست مستندات طرح خود را پیش از شروع مسابقه و در مهلت مقرر به هیئت داوران ارائه داده باشند.شرکت کنندگان می ●

 مستندات باید حاوی موارد زیر باشند:

 اطالعات اولیه )نام طرح، تکنیک چاپ سه بعدی و ماده مورد استفاده در چاپ سه بعدی(. 1

 تصویر طرح، توضیحات در خصوص طرح و محاسبات انجام شده(. 2

 

 قوانین مربوط به ساخت سازه:

 .گیردتعلق میهای نوآورانه امتیاز ویژه های دیگران استفاده کرد اما به سازهتوان از ایدهدر طراحی سازه می ●

 باشد.سازه دارای یک ساختار خرپا با استفاده از تعدادی عضو می ●

 هر عضو میتواند صاف یا منحنی باشد. ●

 .سطح مقطع هر عضو میتواند هر شکل هندسی اعم از دایره، بیضی، مربع، مثلث و ... باشد ●

 سانتیمتر باشد. 3تواند کمتر از طول هر عضو نمی ●

 تنها مجاز به اتصال در دو نقطه هستند.هر دو عضو  ●

 عدد بیشتر باشد. 8تعداد اجزا، متصل به هر گره نباید از  ●

یری، گ)مقاطع میتواند توپر یا تو خالی باشد اما معیار اندازه میلیمتر بیشتر باشد 6بزرگترین ضخامت سطح مقطع هر عضو نباید از 

 سطح بیرونی عضو است(.

 



 

 

 

خودی خود، تراز و پایدار باشد و برای تراز کردن سازه در محل اعمال نیرو، استفاده از هر گونه شیء اضافی نظیر سازه باید به  ●

 سکه، کاغذ، ورق فلزی، پالستیکی و ... مجاز نیست.

 سازه باید به صورت یکپارچه و از طریق چاپ سه بعدی ساخته شده باشد. ●

 فیالمنت یا رزین پلیمری استفاده شده باشد.صرفاً باید از در پرینتر سه بعدی  ●

 نمایند، مجاز نیست. سه بعدی که از فلز استفاده می استفاده از پرینترهای ●

 استفاده از هر گونه چسب برای اتصال قطعات مختلف مجاز نیست. ●

 مجاز نیست.و یا بکار بردن روکش ی اولیه استفاده از مواد افزودنی یا هرگونه تغییر در ساختار ماده ●

 سانتیمتر محاط گردد. 11در  11ای باشد که در یک مربع باید به گونه گاه سازهحداکثر ابعاد تکیه ●

 .تواند باشدمی سانتیمتر 21، آنحداکثر ارتفاع سانتیمتر و  11حداقل ارتفاع سازه،  ●

 معیارهای داوری:

 زیر گردد:ای برنده است که حائز بیشترین امتیاز متشکل از موارد سازه

ود. شدر نظر گرفته می« راندمان سازه»میزان حداکثر بار فشاری تقسیم بر وزن سازه به عنوان  ی بارگذاری:مربوط به نتیجه 01% ●

 و بقیه بسته به عدد راندمان، امتیازی متناسب کسب خواهند کرد. 01ای که حائز باالترین راندمان باشد، حائز امتیاز سازه

ها( میزان انحراف انحراف از محدودیتهای عنوان شده در قوانین مسابقه )محدودیتهای ابعادی، عضوها و گره در صورت وجود ●

باشد، کل  %1در صورتیکه حتی یکی از انحرافات بیش از  گردد.توسط هیئت داوران محاسبه و از امتیاز کل کسر می %1حداکثر تا 

 شود.سازه از انجام رقابت حذف می

 است. به مستندات طرح مربوط 11% ●

 .است ی دفاع از طرحمربوط به نتیجه 21% ●


