
Spaghetti Bridge 

ХАОС 2011 
 
Участници: 
За участие в състезанието може да кандидатстват отбори до 5 души от всички специалности и 
курсове, като за целта е необходимо да представят идеен проект за модел на моста. ПОБЪРЗАЙТЕ! 
МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ! Ще участват първите 10 записали се отбора. 
 
Срок за записване на кандидатите: 22 Април 2011 ч. 
 
Време и място: 

Състезанието ще се проведе на 27 и 28 Май 2011 г. от 9.00 ч. във фоайето на Университета. 
 
Какво да се представи 

 

Технически доклад: 

• Всеки отбор изготвя доклад за проектирания от тях мост. Той трябва да съдържа: 

• Инженерни схеми на моста; 

• Изчисления за установяване на максималната сила, която може да се понесе от моста 
(носимоспособността на конструкцията); 

• Обобщение от компютърни изчисления там, където е приложимо; 

• Предвиждане на граничния товар и механизма на разрушение; 
Вашият доклад трябва да бъде напечатан, подвързан и професионално презентиран. 
 
Презентиране: 

В деня на Състезанието трябва да направите презентация (PowerPoint или нещо подобно), на не 
повече от 5 слайда и в рамките на 10 минути, която да описва накратко вашето конструктивно 
решение и предвиждане на поведението на модела. Тази презентация ще бъде направена 
непосредствено преди тестването на модела и отговаряне на евентуалните въпроси на съдиите. 
 
Мостът: 

Всеки отбор трябва да построи мост от паста, който ще бъде натоварен до разрушаване. Мостът 
трябва да бъде построен съгласно правилата описани по-долу. 
 
Оценяване 

Оценката ще се формира както следва: 

• Технически доклад и презентация: 30% от оценката 

• Ефикасност на моста: 40% от оценката 

• Точност на изчисленията: 30% от оценката 
Ефикасността на моста ще бъде оценена по следната формула: 

Ефикасност на моста � 40%� Носимоспособност
Собствено тегло на моста 

Точността на изчисленията ще бъде оценена съгласно: 

Точност на изчисленията � 30%�� ! "#1.5 '1 # Носимоспособност от тест
Носимоспособност от изчисления'() 

 



 

 
 
Изисквания 

Тази точка обхваща изискванията, на които трябва да отговаря конструкцията на моста. Заради 
състезателния характер на мероприятието тези правила трябва да бъдат приети от всички 
участници. При всички случаи: 
 

Решението на съдиите е окончателно! 
 
Съдиите имат право да дисквалифицират всеки мост, който по тяхно мнение не отговаря 
изискванията. 
 
Материали 

Материалите, които се допускат за изработка на носещите елементи на моста са както следва: 

• Паста: Основните носещи елементи трябва да бъдат изработени от спагети. За пътното 
платно на моста може да се използва и листи от лазаня. Пастата може да бъде сварена „al 
dente”. За целите на предварителните изчисления може да се приемат следните 
механични характеристики за спагетите: 
Модул на еластичност – 7 000 000 kN/m2 
Допустима якост – 14 000 kN/m2 

• Конци: Конструктивните елементи натоварени на опън могат да се заменят с обикновени 
конци за шиене. Конците могат да се използват и за осигуряване на съвместната работа на 
сноп от спагети. 

• Залепване: За залепването на елементите може да се използва бързо-залепващо лепило 
или пистолет с горещ силикон. Високата температура намалява механичните 
характеристики на спагетите!!! Не се допуска цялостно или частично обвиване на 
конструктивните елементи със залепващ материал, както и използването на залепващи 
ленти от типа тиксо, скоч, duct-tape и други подобни. 
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Отношение "тест/изчисления"



Размери 

Размерите са ограничени както следва: 

• Светъл отвор: 900 mm - между две маси 

• Дължина: не повече от 1500 mm, за да се събере на двете маси 

• Височина: Горният край на моста трябва да бъде на по-малко от 300 mm, измерено от 
повърхността на масата 

• Дълбочина: Долният край на моста трябва да бъде на по-малко от 100 mm, измерено от 
повърхността на масата 

• Тегло: Общото тегло на моста не трябва да превишава 10 N. 

• Пътно платно: Пътното платно трябва да позволява преминаването на автомобили с 
напречни размери 50x50 mm от единия до другия край 

• Минимална носимоспособност: мостът трябва да издържи минимален товар от 10 N 

• Натоварване: натоварването на моста ще бъде осъществено с помощта на S-образна кука в 
средата на отвора. Конструкцията трябва да бъде пригодена за захващане на куката на 
указаното място. Моля осигурете адекватно усилване за поемане на точковия товар. 

• Подпиране: мостът ще стъпва върху горната повърхност на масите. Не се позволява 
залепване за масите, допълнително анкериране от всякакъв тип или подпиране, което не 
стъпва върху горната повърхност на масата. За предотвратяване на повдигането може да се 
използват противотежести до 10 N от всяка страна.  

Изработване 

Моделът на моста трябва да бъде направен за определеното от съдиите време. 
 
Съдийство 

• Преди теста: Мостът ще бъде грижливо прегледан от съдиите за спазване на правилата. 
След това ще бъде претеглен. 

• По време на теста: Представител на отбора извършва натоварването до разрушаване. 
Разрушаване 

Разрушаването се дефинира като: 

• Гранично състояние по якост- когато моста не може да издържа товар в продължение на 
по-малко от 10 sec. 

• Гранично състояние по деформативност- когато долният край на моста провисне повече 
от 100 mm от недеформираното състояние. 

• След теста: максималният товар понесен от моста се записва в протокола и се изчислява 
отношението „носимоспособност/ собствено тегло” 

 
 


