بیست وچهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن ) – (ACIشاخه ایران

آیین نامه مسابقات بین المللی دانشجویی بتن شاخه های منطقهای )(ACI
مسابقه طراحی و ساخت سازه پل كاغذی

Paper Bridge Competition
ایران  -تهران
دی ماه ۰۰۱۱
باهمکاری وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری

مجری:

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی
 www.aciiranchapter.orgمراجعه كرده و یا با شماره تلفن  6688۰۰5۰تماس حاصل نمایند.
دانشجویان علاوه بر سایت ها ی انجمن می توانند تمامی آئ ین نامه های مسابقات دانشجویی و فرم ثبت نام را از كانال تلگرام انجمن دانلود نمایند.

aciiranchapter
aciiranchapter

هدف:
 طراحي و ساخت يك پل ساخته شده از كاغذ و چسب براي رسيدن به عملكرد ايده ال تحت معيار بار تحمل كرده.
 در طراحي و ساخت سازه پل كاغذي با استفاده از كاغذ و چسب و تحمل بار ،يكي از اهداف مسابقه ارايه طرح هاي
مختلف و ايجاد خلاقيت مي باشد .

 - 1قوانين مسابقه:
تيم هاي شركت كننده در مسابقه :
 ۰-۰اعضاي تيم ها ،دانش آموزان دبيرستانها ،هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفهه اي ،دانجهجويان دانجه اه
هاي سراسري ،آزاد و موسسات آمورش عالي(مقطع كارشناسي مهندسي عمران ،معماري ،مكانيهك ،معهدن،
مهندسي شيمي و  ...در تمامي گرايش ها) ،مراكز آموزش عالي ،مراكز تحقيقاتي پژوهجي دولتي و غير دولتي
مي باشند.

لازم به ذكر است تعداد تیم های شركت كننده از هر دانشگاه ،موسسه آموزش عالی ،دبیرس تان ،هنرس تان و ...

نامحدود و درهر گرایش می توانند حداكثر دو تیم داشته باشند كه بای د اعضای تیم ها متفاوت باشند.

 2-1مثال:
تيم  Aاز دانج اه  Aجهت مسابقه  Epdو ( Cubeاستاد راهنما A:و اعضاي گروه1 :و  2و  3و  4و  5و  6و  7و )8
تيم  Bاز دانج اه  Aجهت مسابقه  Epdو ( Cubeاستاد راهنما A:و اعضاي گروه 9 :و  11و  11و  12و  13و  14و  15و )16

تيم  Cاز دانج اه  Aجهت مسابقه  Bowlingو پل كاغذي (استاد راهنما B :و اعضاي گروه 17 :و  18و 19و  21و  21و  22و  23و )24
توجه  :تيم  Cاز دانج اه  Aاجازه شركت در مسابقات  Cubeو  Epdرا نخواهد داشت.
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اين شرايط براي تمامي مسابقات غير از مسابقه كانو بتني و مسابقه هنر بتني صادق مي باشد.
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چنانچه تعداد تيم هاي شركت كننده در هر گرايش به حداقل  4تيم برسد مسابقه برگزار مي شهود
در غير اينصورت مسابقه آن گرايش برگزار نخواهد شد و نمونه تحويل گرفته شده به تيم هاي ثبت
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نام كننده عودت داده نمي شود.
هرتيم شامل حداقل  2نفر و حداكثر  8نفر عضو به همراه  1نفهر اسهتاد راهنمها از همهان موسسهه
آموزش عالي ،دبيرستان ،هنرستان و  ...مي باشد.
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هر شخص تنها مي تواند در يك تيم عضويت داشته و تيم شركت كننده مهي بايهد معرفهي نامهه
مهمور به مهر از موسسه آموزش عالي ،دبيرستان ،هنرستان و  ...معرفي شده را ارائه دهد.
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هر موسسه آموزش عالي ،دبيرستان ،هنرستان و ...برنده حداكثر يك رتبه ( مقام ) خواهد بود.
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استاد راهنما فقط مسئوليت هدايت اعضاي تيم و رعايت قوانين مسابقه از طرف تهيم را بهر عههده
دارد .
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هر استاد راهنما نمي تواند سرپرستي بيش از دو تیم از يك دبيرستان ،هنرستان ،موسسه آمهوزش

عالي و  ...بر عهده ب يرد.
 11-1فرم هاي ثبت نام از طريق ايميل يا فكس مي بايست ارسال گردد ،شركت كنندگان فرم ثبت نهام
را مي بايست از وب سايت  www.aciiranchpter.orgدانلود و تكميل نموده  ،بهه همهراه مهدار
خواسته شده شامل(معرفي نامه برروي سربرگ دانج اه و يا گهواهي اشهتغال بهه تحصهيل ،كهارت
دانججويي معتبر ،كارت ملي ،فيش واريزي ثبت نام ) به دبير خانه همايش از طريق ايميل به آدرس
 convention@aciiranchapter.orgو يا از طريق فكس به شهماره  55979888ارسهال
نمايند.

 11-1آخرين مهلت ثبت نام براي شركت در مسابقه پل كاغذي ساعت  610::روز پنج شنبه تهاري  8آذر
ماه سال  1411مي باشد.
 12-1نمونه هاي تحويل داده شده به كميته مسابقات براي شركت درمسابقات توسط تيم ههاي شهركت
كننده عودت داده نمي شود.
 13-1هزينه واريزي جهت ثبت نام به هيچ عنوان عودت داده نمي شود.
 14-1استاد راهنما بايد از اعضاي هيات علمي و يا مدرسين دانج اه تيم دانججويي مربوطه باشد .
 15-1همراه داشتن اصل معرفي نامه از دانج اه و كارت دانججويي در روز همايش الزامي است.

 )2مصالح:
 1-2شركت كنندگان در مسابقه فقط و فقط از كاغذ مخصوص ( كه توسط مسئولين برگزاري مسابقه بهه
آنها داده خواهد شد) استفاده و براي اتصال آنهها تنهها مجهاز بهه اسهتفاده از چسهب ههاي مهاتيكي
مي باشند.
 2-2براي بارگذاري لازم است از ريسمان استفاده شود كه تهيهه و انتخهاب جهنس ريسهمان بهه عههده
شركت كننده مي باشد.
 3-2استفاده از چسب هاي دوقلو ،حرارتي  ،اسپري و كاغذي در روز مسابقه ممنوع و تيم ها براي سهاخت
پل ها تنها بايد از چسب هاي ماتيكي كه توسط اين مركز تحقيقات بتن در اختيهار شهركت كننهدگان
قرار مي گيرد استفاده نمايند.
 4-2عدم توجه و استفاده از موارد غير  ،حتي اگر هيچ نقجي را در باربري پل نداشته باشد موجب حذف پل
از دور مسابقات مي شود.
 5-2لازم به ذكر است كه مسئولين برگزاري خواهان برابري شرايط براي شركت كنندگان مي باشند ،لهذا
كاغذ مخصوص ساخت پل در روز مسابقه به شركت كنندگان داده خواهد شد.
 6-2لازم به ذكر است پل طراحي شده در همان سالن برگزاري مسابقه بايد طراحي و ساخته شود و زمان
و وسايلي كه در نظر گرفته شده براي تمام شركت كنندگان يكسان مي باشد.

 )3مصالح مصرفي قابل استفاده :
مصالح مصرفي كه شركت كنندگان بايد در روز مسابقه به صورت شخصي همراه داشته باشند  ،عبارتند از :
 )1قيچي
 )2خط كش فلزي  31سانتي متري
 )3چاقو
 )4ن جهت بارگذاري
مسئولين برگزاري مسابقه هيچ محد وديتي براي به همراه آوردن خط كش ،گيره كاغذ و غيره براي شركت كنندگان
نخواهند گذاشت.

توجه:
* تعداد و نوع كاغذ هايي كه در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيهرد در زمهان برگهزاري مسهابقه تعيهين و
توسط داوران اعلا م مي شود.
* استفاده از موبايل و يا هرگونه نقجه در زمان ساخت پل كاغذي ممنوع مي باشد.

)4مجخصات پل ها :

 1- 4طول پل مي تواند حداقل  31سانتي متر و حداكثر  35سانتي متر باشد كه  31سانتيمتر حداقل فاصله
لبه به لبه تكيه گاه ها است و توصيه مي شود طول پل را برابر مقداري ب يرند تا از قرارگرفتن آ ن بر روي
پايه ها اطمينان حاصل گردد.
 1-4حداقل ارتفاع پل  11سانتي متر و حداكثر آن  25سانتي متر مي باشد.
 2-4حداقل عرض پل  12سانتي متر و ميتواند در ارتفاع متغيير باشد.
 3-4لازم است شرايط پايين آمدگي و ساير بيرون زدگي ها به گونه اي باشد كه شرايط تكيه گاه ساده را
در دو انتها فراهم كند و باعث كمك به پايداري در محل تكيه گاه ها نجود.
 4-4در ميزان آغجته نمودن اعضاء پل به چسب ماتيكي هيچ محدوديتي وجود ندارد.
 5-4هيچ محدوديتي براي عبور اعضاء از روي هم وجود ندارد و اعضاء مي توانند بهدون اينكهه در محهل
برخورد تجكيل گره دهند و نياز به چسب باشد از روي هم عبور كنند.
 6-4در سازه پل  ،طول ريسمان بايد به اندازه اي باشد كه از پايين ترين نقطه پل حداقل  4سانتي متر و
حداكثر  11سانتي متر پايين تر قرار گيرد.
 7-4در سازه پل ،لازم است ريسمان در تراز تكيه گاه ها به پل متصل شود و خط اثر نيرو را به مركز پهل
منتقل سازد .متصل نمودن ريسمان بارگذاري به گره اي پايين تهر يها بالهاتر از تكيهه گهاه هها مجهاز
نمي باشد .داور بايد قادر باشد ريسمان را جهت بارگذاري در هر نقطه ي دلخواه از طول پل در تهراز
تكيه گاه قرار دهد.
 8-4هرنمونه بايد با يك شماره  5رقمي يا  5حرفي يا تركيبي از آن بعنوان نام تيم مجخص گردد.
 9-4بعد از تحويل نمونه به مسئولين مسابقه به هيچ عنوان نمي توان آن را تعويض نمود يا تغييري درآن
ايجاد كرد.
 11-4سطحي كه به عنوان عرشه پل تلقي مهي شهود بايهد فاقهد دسهت انهداز ( ) bumpو ههر گونهه ههم
پوشاني( )Overlapباشد.
 11-4در هن ام قرار دادن پل روي سطح صاف بايد تعادل خود را به تنهايي حفظ نمايد.

5

بررسي صلاحيت و آزمايش نمونه ها :
 1- 5روند بررسي ص لاحيت نمونه ها براي ورود به مسابقه توسهط داوران منتخهب از طريهق بهوابط
صورت مي گيرد.
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عدم استفاده ا ز كاغذ هايي به غير از كاغذهايي كه مسئولين برگزاري مسابقه در اختيهار شهركت

كنندگان ساخت پل قرار مي دهند.

3- 5

عدم استفاده از چسب هايي غير از چسب ماتيكي در ساخت پل.

 6ارزيابي آزمايش:
 1-6پل ابتدا بر روي تكيه گاه قرار داده مي شود (قرار داد ن پل بر روي تكيه گهاه ،آويهزان كهردن وزنهه و بهر
داشتن وزنه در پايان كار با اجازه داور انجام مي شود ).
 2-6اگر در مدت بار گذاري تنها يك عضو از پلي كه در حال بار گذاري قرار گرفته  ،شكسته  ،پاره ،يا از مفصل
در بيايد و يا اينكه از حالت تعادل خارج شده و بيفتد ،آن نمونه از مسابقه خارج خواهد شد.
 3-6پس از برداشتن وزنه  ،شركت كننده به هيچ وجه اجازه دسهت زدن بهه پهل را نداشهته و پهل توسهط داور
مربوطه از روي تكيه گاه بر داشته مي شود.
 4-6براي پل ها محدويت وزني وجود ندارد و شركت كنندگان تنها با توجه به ابعادي كه در بند هاي قبهل بيهان
گرديد ،مجاز به طراحي خواهند بود.
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در اين مرحله ملا

گزينش و برتري پل ،تحمل وزنه مورد نظر و زيبايي پل مي باشد.

 6-6لازم به ذكر است كه گزينش و برتري پل از لحاظ زيبايي به عهده هيات داوران مي باشد.

 7داوري
 1-7هيأت داوران توسط كميته علمي همايش تعيين مي گردد.
 2-7رعايهههت قهههوانين در تهيهههه نمونهههه هههها از طريهههق داوران بررسهههي و تأييهههد مهههي گهههردد ،چنانچهههه
نمونه اي از نظر داوران رد صلاحيت گرديد اين مطلب به طور كامل قابل اجرا مي باشد.
 3-7حكم داوران در مورد مسابقات بعنوان رأي نهايي بوده و درخواست تجديد نظر قابل قبول نمي باشد.

 8ارتباطات :
آدرس دبيرخانه :تهران ،ميدان ونك ،خيابان ونك ،كوچه ليلي ،پلا

 ،1واحد 1

تلفن88664152 ، 88664151 ، 88661256 :

فكس88797454 :

http://www.aciiranchapter.org
http://www.ConREC.ac.ir
E-mail: convention@aciiranchapter.org

 قابل توجه كليه دانججويان و شركت كنندگان در بيست و چهارمين همايش ملي ساليانه بتن و زلزله:
همايش ملي ساليانه بتن و زلزله و آيين نامه مسابقات دانججويي مركز تحقيقات بتن (متب) طبق مصوبه وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري متعلق و خاص اين مركز بوده و استفاده از آنها خارج از مسابقات فوق پي رد قانوني خواهد داشت.

