
 

 

 

 قوانین مسابقه طراحی و چاپ سه بعدی 

 گرایش پل بار گسترده

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 فیتعار 

 گردد.  یدو گره( عضو اطالق م نیب یاستفاده شده در ساخت سازه )المان ها یعضو: به المان ها ●

چسب در محل اتصال  لهیباشند( فقط به وس یم یمواز ریصورت غ که به) شتریب ایگره: به محل اتصال دو عضو  ●

 گردد. یشوند، گره اطالق م یبه هم متصل م

 گردد. یم عضو اطالق ، طولعضو ییطول عضو:  به فاصله مرکز تا مرکز دو گره انتها ●

 گردد. یارتفاع سازه اطالق م ،یگاه هیمت سازه از تراز صفر تکقس نیباالتر یارتفاع سازه: به فاصله عمود ●

سازه  یآمدگ نییپا یگاه هیقسمت سازه از تراز صفر تک نیتر نییپا یسازه: به فاصله عمود یآمدگ نییپا ●

 گردد. یاطالق م

 .ندیدهانه سازه: به طول سازه به اصطالح دهانه سازه گو ●

 شود. یم دهیجا بازار نام نیها در ا میمورد نظر ت یها لیپروف یفرض دیمحل خر بازار: ●

 باشد(. یم انیزمان هخامنش یواحد پول کیدر) باشد یدر بازار م دیخر یبرا یواحد پول :(Daric) کیدر ●

مسابقه  یها در ابتدا میت یتمام اریدر اخت یاست که به طور مساو ییها کیدر زانی: بودجه به مهیبودجه اول ●

 قرار خواهد گرفت.

 مسابقه: مراحل

 اول: مرحله

 ۴تها   ۱ نیمتر(، تعداد وزنهه هها به    یسانت ۳متر ) با گام  یسانت ۳۳تا  ۵۳ نیها دهانه سازه ب میت انیحضور مرب در

 شود.  یم یگرم( قرعه کش ۳۵۵) با گام  لویک ۲گرم تا  ۳۵۵ نیعدد، مقدار وزنه ها ب



 

 

 

 

 مرحله دوم:  

کننهد.   یپل خود م یخود شروع به طراح انیشده بدون حضور مرب نهیقرنط یمرحله دانش آموزان در فضا نیا در

دفترچهه محاسهتات    ستیبا یمرحله دانش آموزان م نیا انیباشد که در پا یم قهیدق ۰۵مرحله حداکثر  نیزمان ا

 باشد:  یم ریقرار دهند که شامل موارد ز یداور میت اریخود در اخت

  S)1((=امتیاز ۱۵ (  ۲به  ۱دو بعدی طراحی شده توسط تیم ها با مقیاس  نقشه .۱

   S)2=(امتیاز ( ۱۵مشخص کردن محل قرار دادن بارها و محاستات مربوط به تحلیل سازه و تعیین نیروها ) . ۲

 یصورت حداقل مه  نیا ریدر غ میدار ینقطه بارگذار کیشود  ۱ یکه تعداد بار در قرعه کش ی: فقط در صورتنکته

گاه فاصله  هیمتر از تک یسانت ۳مرکز اعمال بار حداقل  ستیبا یاعمال بار مشخص گردد که م ینقطه برا ۲ ستیبا

 داشته باشد.

   S)3=(امتیاز ( ۱۵هزینه طرح ) تره و برآورد وزن سازه و . م۵

شود کمتر  یم یریکه در مرحله آخر با ترازو اندازه گ یسازه در محاستات با وزن ینیکه وزن تخم ی: در صورتنکته

 بخش اضافه خواهد شد. نیمثتت به ا ازیامت ۱۵درصد خطا داشته باشد  ۱از 

  S)4=(امتیاز ( ۱۵پروفیل ها از بازار )  دیخر ستیل.۴

ها قرار گرفته است در نظر گرفته شهود. در   میت اریکه در اخت یپول زانیبا توجه به م ستیبا یپروژه م نهی: هزنکته

 دیه خر هیه درصهد بودجهه اول   ۲۵توانند تا سقف  یها م میت هیپروژه از سقف بودجه اول نهیشدن هز شتریصورت ب

اسهت در صهورت    یهینظر گرفته خواهد شهد. بهد   رد شانیمسابقه برا یدر انتها یمنف ازیکه به صورت امت ندینما

 ها قرار نخواهد گرفت. میت اریدر اخت یبودجه اضاف نهیشدن هز شتریب

 سوم:   مرحله

خود را از بازار بنها بهه    دیموجود در بازار و طرج خود، خر یها لیبا توجه به پروف ستیبا یها م میمرحله ت نیا در

 خود انجام دهند. یمحاستات مال

درصد و با شکل مقطع  ۳۵درصد و  ۱۵۵ یبا درصد پرشدگ PLAدر بازار وجود خواهد داشت:  جنس  لینوع پروف ۶

 متر   یلیم ۳و  ۴و  ۵در سه نوع قطر  یا رهیدا

 یدر طراحه  سهت یبا یها مه  میشود که ت یهرکدام در روز مسابقه اعالم م متیق و لیهر پروف یکیزیف مشخصات

 .رندیخود در نظر بگ یها



 

 

 

 

کهه تنهها از دو نهوع     ییهها  میت یبرا یدرصد ۳و  لینوع پروف کیکه تنها از  ییها میت یبرا یدرصد ۱۳ فیتخف

 سازه خود را بسازند وجود دارد. لیپروف

 مرحله چهارم: 

خود را با توجه بهه طهرح خهود بسهازند.      یساعت زمان دارند تا سازه ها ۵ها به مدت حداکثر  میمرحله ت نیا در

هها ملهزم هسهتند     میها قرار خواهد گرفت. ته  میت اریعدد در اخت کیمتوسط به تعداد  ترپلیمارک م ۱۲۵چسب 

طرح با سازه ساخته شده با  رتیمغا ورتدادند را بسازند و در ص یداور میت لیکه در مرحله دوم تحو یهمان طرح

با  قهیدق ۵۵ساعت نتواند سازه خود را تمام کتد حداکثر  ۵در  یمیکه ت یمواجه خواهند شد. در صورت ازیکسر امت

گرفتهه   لیتحو یعنوان سازه ا چیداده خواهد شد و بعد از آن به ه میبه آن ت ریتاخ قهیهر دق یازا به ازیامت ۱کسر 

 نخواهد شد.

 پنجم:   مرحله

 ها انجام خواهد شد.  میارائه شده در مرحله دوم ت یسازه ها طتق نقشه ها یمرحله بارگذار نیا در

 ۲۳ زانیه خواهند شد. حداکثر چسب مجاز در طول ههر عضهو بهه م    یو وزن کش یسازه ها داور یاز بارگذار قتل

 خواهد شد. میباشد. پر کردن المان با چسب موجب حذف ت یدرصد طول عضو م

مورد نظر بر  ی(  سپس وزنه هامیدر صورت درخواست تسازه قرار خواهد گرفت ) یصلب بر رو ریغ یصفحه ا ابتدا

عرض سهازه حهداکثر    یعنیباشد  یمتر م یسانت ۱۵ یبارگذار یگاه ها هیسازه قرار داده خواهد شد. عرض تک یرو

 متر باشد. یسانت ۱۵ ستیبا یم

بهه   سهت یبا یشود. سازه ها مه  یمحاسته م میت یسازه ها به طور کامل زمان برا یاز قرار دادن وزنه ها بر رو پس

 بار وارده را تحمل کنند.  هیثان ۰۵مدت 

 توانند حضور داشته باشند. یها م میت انیمرحله مرب نیا در

که  یشوند و در صورت یم یینها یکه سازه آن ها به طور کامل وزنه ها را تحمل کند وارد بخش رتته بند ییها میت 

 شود. ینم یمرحله عتور کند وارد رتته بند نینتواند از یمیت

هها وارد رتتهه    میتحمل ت شتریتحمل کند بر اساس زمان ب هیثان ۰۵نتواند  یکه هچ سازه ا ی: فقط در صورتتتصره

 شوند. یم یبند

 

 



 

 

 

 

 : یینها یده ازیامت نحوه

   S)5=(امتیاز ( ۴۵امتیاز وزن سازه ) 

  S)6=(امتیاز( ۴۵متلغ کل برگردانده شده از طرف تیم ها ) 

 
حداکثر 

 امتیاز

چه تیم )هایی( باالترین امتیاز این بخش را می 

 گیرند ؟
 امتیاز سایر تیم ها

1S 01 
یم)هایی( که نقشه دقیق مقیاس شده سازه ت

 .خود را تحویل دهند
5 

2S 01 
تیم)هایی( که محاسبات حداقلی از رفتار سازه 

 .خود ارائه دهند
5 

3S 01 3 متره و برآورد دقیق 

4S 01 
لیست کاملی که موجب یک بار خرید در بازار 

 شود
3 

5S 01 
رتبه بندی سازه هایی که سبکترین سازه در 

 .زمان کامل تحمل کرده اند

به نسبت تیم اول با ازای 

 0هر رتبه پایین تر 

 امتیاز کمتر

6S 01 
بیشترین مبلغ برگردانده شده در سازه هایی که 

 .زمان کامل تحمل کرده اند

به نسبت تیم اول با ازای 

 0هر رتبه پایین تر 

 امتیاز کمتر

 

 :زیر به دست می آید که حائز باالترین رتبه خواهد شد امتیاز نهایی از فرمول

)6+ S 5) + 3 × (S4+ S3+ S2+ S 1T= 2 × (S 

 


