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زمستان 1397

 نرم افزار:
تنها پلهایی به مرحله ی داوری راه پیدا می کنند که با نرم افزار  Bridge Designerورژن 2016
طراحی شده باشند.
الزم بذکر است فایلهای طراحی شده با ورژنهای دیگر این نرم افزار پذیرفته نمی شود.
 تنظیمات اولیه ی نرم افزار:
مطابق شکلهای  2 ،1و  3عمل کنید.

شکل 1

شکل 2

شکل 3

 تنظیمات مربوط به عرشه و بارگذاری:
مطابق شکل  ،4تنظیمات را انجام دهید.
 در قسمت ) (Deck Elevationارتفاع عرشه از سطح آب برابر  16متر میباشد.
 در قسمت) (Support Configurationتکیه گاه نوع استاندارد)(Standard abutment


همراه با تکیه گاه وسط(Pier(two Span)) ،

 بدون اتصال کابلی

شکل 4

جنس و ضخامت عرشه و نوع بارگذاری پل بر اساس تنظیمات شکل  5تعیین شود:
جنس و ضخامت عرشه در قسمت ) (Deck Materialاز نوع بتنی با ضخامت  23سانتیمتر انتخاب
شود.
در قسمت ) (Loadingنوع بارگذاری )) (Standard 225 KN(Two Lanesانتخاب شود ،به معنی
بار به وزن  225کیلو نیوتن در دو طرف پل.

شکل 5

در پنجره ی پنجم از ) ، (Design Project Setup Wizardمجموعه ای از طرحهای آماده جهت
ساخت پل وجود دارد که می توانید آنها را از قسمت) (Select A Templateانتخاب کنید)شکل
)6
).الزم به ذکر است این طرحها تنها جهت تمرین کاربرد دارند(

شکل 6

 ثبت مشخصات تیم:
در پنجره ) ، (Design Project Setup Wizardدر قسمت ) ، (Designed Byنام عضو شماره یک
تیم را با حروف التین و در قسمت ) ، (Project IDشماره موبایل عضو شماره یک تیم که در ثبت
نام بعنوان کد شناسایی تیم ثبت شده را با اعداد التین وارد کنید تا پل طراحی شده با این مشخصات
ثبت شود.

شکل 7

با زدن دکمه ) ، (finishتنظیمات پروژه به پایان رسیده و وارد مرحله طراحی می شوید) .شکل) 8

شکل 8
 ذخیره ی فایل پل:
پس از انجام تنظیمات اولیه ،مطابق آیین نامه اقدام به طراحی پل نموده و در پایان ،پروژه را با
فرمت ) (.bdcکه تنها فرمت این نرم افزار است ذخیره کنید.
نام فایل پروژه را تغییر داده و شماره موبایل عضو شماره یک تیم که بعنوان کد شناسایی در زمان
ثبت نام معرفی گردید را با اعداد التین بجای آن بنویسید و فایل را بطریقی که در سایت توضیح
داده شده ارسال نمایید.
هزینه ی تمام شده برای پروژه که معیار داوری پلها می باشد را مطابق شکل  9و  10می توان در
جدول ) (Cost Calculation Reportمشاهده نمود.

شکل 9

شکل 10

 داوری:
داوری پلها بر اساس کمترین هزینه صرف شده برای پل صورت میگیرد.
تیمها در دو مرحله داوری میشوند.
مرحله ی اول:
انتخاب بیست تیم برتر از بین فایلهای ارسال شده برای داوران ،و دعوت از آنها برای شرکت در مرحله
ی حضوری مسابقه.
مرحله دوم:
انتخاب سه تیم برتر از بین بیست تیم منتخب.

تذکر  :الزم بذکر است در مرحله ی حضوری ،هر تیم باید یک لپ تاپ که نرم افزار Bridge
 Designerورژن  2016بر روی آن نصب شده بهمراه بیاورد و در حضور داوران ،در مدت زمان محدود
با آیین نامه ی جدیدی که همان روز به تیمها داده می شود یک پل طراحی کند.
هر گونه ارتباط از طریق تلفن همراه یا اینترنت با خارج از محیط مسابقه غیر مجاز بوده و منجر به
حذف تیم می شود.
جهت کسب اطالعات از نحوه ی ثبت نام ،پرسش و پاسخ در زمینه ی مسابقه ،ارتباط با داوران و
دریافت فایل نرم افزار و آموزش آن ،به کانال تلگرام زیر مراجعه فرمایید:
Telegram.me/polmajazi
@polmajazi

 تیم داوری:
 مهندس روزبه نوری
 مهندس فرهاد رادمنش
 مهندس جواد عباسی
 مهندس مسعود افضلی

