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شوند، پا )اعضای فشاری و کششی( طراحی و ساخته میهایی که با استفاده از ماکارونی و چسب که عمدتا به صورت خربه سازه

مصالحی مانند فوالد و بتن وجود دارد، از سازه ماکارونی شود. با توجه به شباهتهایی که بین ماکارونی و های ماکارونی گفته میسازه

 توان به عنوان یک مدل کوچک از نمونه حقیقی برای آزمایش عملکرد یک سازه واقعی استفاده کرد.می

هایی سازه اتوانید پلهایی بسازید که قابلیت عبور یک وسیله نقلیه کوچک از روی خود را داشته باشد، یشما با استفاده از ماکارونی می

های حقیقی بسازید که با تکیه بر چند نقطه به عنوان تکیه گاه، بار مشخصی را در یک نقطه تحمل کند. اینها مواردیست که در سازه

 توانید با استفاده از ماکارونی و چسب در ابعاد کوچک بسازید.با ابعاد بزرگ وجود دارند و شما می

شوند که در برابر کشش و فشار مقاومت خوبی ای انتخاب میگونهسازه ماکارونی همیشه به های مورد استفادهدر ساختماکارونی*

کشور  های رایج درترین حالت ممکن باشد.  از ماکارونیباشند، و از نظر وزن نسبت به باری که قرار است تحمل کنند در پایین داشته

متری نام برد. سانتی ۵۰و  ۲۵در طولهای Barilla و  Zaraونی توان به ماکارکه در برابر کشش مقاومت مناسبی دارند می

توان از آنها در قسمتهایی از سازه که تحت فشار قرار سوراخدار در برابر فشار مقاومت مناسبی دارند و میتر های ضخیمماکارونی

 گیرند استفاده کرد.می

تواند گیرند. هر چسب با توجه به نوع و مواد تشکیل دهنده آن میها برای اتصال اعضای سازه به یکدیگر مورد استفاده قرار می*چسب

نوع متفاوتی از اتصال بین اعضا را بوجود آورد. برای مثال چسب حرارتی برای اتصاالت مفصلی و چسب دوقلو برای اتصاالت صلب 

کشد تا گیرایی اولیه خود را به دست آورد، ها مانند دوقلو مدت زمان زیادی طول میجایی که برخی چسبباشند. از آنمناسب می

 شود. انجام می ۱ ۲ ۳برای سهولت کار، متصل کردن اولیه اعضا توسط چسب 

. برخی از این ابزار عبارتند از روند* ابزار مورد نیاز در ساخت سازه جهت بریدن، سابیدن و قرار دادن اعضا در کنار یکدیگر به کار می

، خالل دندان (چسباندن نقشه بر روی آن )جهتای صاف سطح شیشه کش، سمباده، چسب نواری شفاف، چسب کاغذی، کاتر، خط

ها(، دستکش التکس )جهت جلوگیری از خیس شدن ماکارونی با تعریق دست( و هر ابزار دیگری که به شما )برای چسب زدن گره

 ها را با دقت و سرعت باالتری انجام دهید.ساخت سازه کمک کند تا

 باشد.*شرکت در این مسابقه برای تمامی دانشجویان مرکز آموزش عالی المرد )دانشگاه دولتی( آزاد می

 ها:شرایط و محدودیت

 شود.باشد که یک نفر به عنوان سرپرست انتخاب و معرفی مینفر می ۴تا ۳هر تیم متشکل از ـ ۱

قبل از شروع مسابقه به کمیته اجرایی مسابقه  روز  ۲ساخته و  حداکثر را های خود نویسی سازهنام و نام ها پس از ثبتـ. گروه۲

 دهند.تحویل می

ت از ماکارونی و چسب استفاده شود.بایسدر ساخت سازه فقط میـ ۳



 

ی قیل برجی، پل با بار متمرکز، سازه سبک، سازه سنگین و هدفمند باشند که نحوهتوانند در انواع مختلف جرثها میـ سازه۴

 .ی اشاره شده یکسان خواهد  بودهاهامتیازدهی برای تمامی انواع ساز

های کم بارگزاری با وزنه دشود. بهتر است فراینانتخاب وزنه جهت شروع فرایند بارگزاری سازه توسط سرپرست هر تیم انجام میـ ۵ 

 انجام شود.

جدید باشد که این مورد ثانیه تحت بارگزاری  ۳ـ پس از اضافه کردن هر وزنه و شروع مجدد فرایند بارگزاری، سازه باید حداقل ۶

 شود.توسط داوران یا تحت نظارت آنها انجام می

 ها از یک جنس باشند.شود اعضای تیمتواند در یک تیم عضو شود. توصیه میـ هر نفر تنها می۷

 باشد و پس از برگزاری مسابقه هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.ت داوران میتفسیر و داوری بر عهده هیئـ ۸

 اشانتری را کسب کند، یعنی نسبت وزنه تحمل شده توسط سازه آنها به وزن سازهباشد که امتیاز بیشروهی برنده میـ گ۹

 بیشترین مقدار باشد.

 

 بندی:امتیاز

شوند. در صورتی که امتیاز دو یا چند گروه یکسان باشد، گروه برنده با نظر داوران و بر محاسبه می امتیازها با توجه به فرمول زیر 

 .شودزه انتخاب میمورد استفاده در ساو ظرافت اساس خالقیت 

 

امتیاز =
وزن تحمل شده توسط سازه

وزن سازه
 


