َفتمیه ديرٌ مسابقات استاوی
علمی مُارتی داوش کاپ
لَاًیي هسبثمِ وویىبس
دس ایي سضتِ هبضیيّبیی وِ ًیشٍی هحشوِی آىّب تَسط هَاد ٍ ٍاوٌصّبی ضیویبیی تأهیي هیضَد ضشوت هیوٌٌذ ٍ صهبى
ٍهسبفت طی ضذُ تَسط ّش هبضیي ستجِی آى سا تؼییي هیوٌذّ .ذف اص اًجبم هسبثمِ ًوبیص تَاًبیی وٌتشل یه ٍاوٌص ضیویبیی
است .داًص آهَصاى ضشوت وٌٌذُ دس ایي سضتِ هی ثبیست لَاًیٌی سا سػبیت وٌٌذ وِ ثِ ضشح صیشاست

لَاًیي هسبثمِ وویىبس
.ياکىشَای شیمیایی کٍ استفادٌ از آنَا مجاز ومیباشد بٍ شرح زیر است






ٍاوٌصّبیی وِ ثبػث پخص دٍد یب هِ هَاد سوی دسفضبی اطشافگشدد؛
ٍاوٌصّبیی وِ ثب ضؼلِ ّوشاُ است؛
ٍاوٌصّبیی وِ احتوبل اًفجبس ثِ ػلت خشٍج سشیغ گبص ،هبیغ یب ّش ػبهل دیگشی دس آىّب ٍجَد داضتِ ثبضذ؛
ٍاوٌص ّبیی وِ هٌجش ثِ حَادثی اص لجیل اًفجبس ،غذای ًبٌّجبسً ،طت ٍ سیضش هَاد ٍ آة ضَد ،سجت حزف دست سبصُ
اص هسبثمِ هیگشدد؛
ٍاوٌصّبیی وِ خشٍجی آى ّب ثِ غَست جت گبصّبی داؽ هی ثبضذ

 .استفادٌ از مىابع اورشی بٍ جس سًخت شیمیایی برای راودن ماشیه هثل استفبدُ اص ثبطشیّبی خطه ،لیتین پلیوش ٍ
دیگش ثبطشی ّبی تجبسی ٍ غٌؼتی هَجَد دس ثبصاس ٍ ثِ طَس ولی ًیشٍی هحشوِ خبسجی هوٌَع هی ثبضذ
 .حشوت هبضیي ثبیستی ثِ يسیلٍ ی ياکىش شیمیایی کىترل گردد ٍ استفبدُ اص ٍسبیل وٌتشل اص ساُ دٍس ٍ هَاسد هطبثِ هوٌَع
است.
هىبًیضمّبیی هثل ّل دادى یب وَن وشدى ،چشخبًذى چشخّب ثِ ٍسیلِی دست ،استفبدُ اص تىیِگبُ ٍ ٍاسد وشدى ضشثِ ثشای ضشٍع
حشوت هجبص ًویثبضذ ّوچٌیي استفبدُ اص پیصساى یب ساًطبًِ وِ اص تخلیِی گبصّب ٍ هبیؼبت (جت گبص) ثشای ًیشٍی هحشوِ ثْشُ
هیثشًذ ،هوٌَع هیثبضذ
 .صهبى تَلف هیثبیست تَسط یه فشآیٌذ ضیویبیی تؼییي گشدد ،استفبدُ اص اًَاع تشهض ّبی غشفب هىبًیىی ٍ الىتشیىی ثشای تَلف
ٍاوٌص ضیویبیی یب لطغ ًیشٍی هحشوِ ٍاوٌص اویذا هوٌَع هیثبضذ ٍ فشآیٌذ تؼییي وٌٌذُ دس تَلف الضاهب ثش اسبس یه فشآیٌذ
ضیویبیی هیثبضذ.
 .استفبدُ اص ّشگًَِ سٌسَس الىتشیىی اػن اص ًَسی ،غَتی ٍ ....خطب هحسَة ضذُ ٍ هَجت حزف تین اص هشحلِ ػولىشد هیگشدد

 .استفبدُ اص جشلِ ،ضؼلِ وجشیت ٍ  ...ثشای ضشٍع ٍاوٌص تٌْب دس غَستی هجبص است وِ ایي اجضاء پس اص ایجبدجشلِ اص هبضیي جذا
ضذُ ٍ جضء هبضیي هحسَة ًگشدد
 .اجضای ّش هبضیي سبختِ ضذُ ثبیستی دس جؼجِ ای ثِ اثؼبد * * سبًتی هتش هىؼت جبی ثگیشد ایي هَسد ثب لشاس دادى اجضا
هبضیي دس جؼجِ ای ثب ایي اثؼبد ،تَسط ّییت داٍساى چه هیگشدد .حذالل اثؼبد وویىبس لبثل لجَل * *

سبًتی هتش هىؼت

هی ثبضذ .الصم ثِ تَضیح است وِ اجضای جذا ضذُ هبضیي ثشای احشاص ایي اهش ،ثبیذ لبثلیت اتػبل هجذد ثذٍى غذهِ سسبًذى جذی
ثِ وبس آسایی هبضیي سا داضتِ ثبضٌذ .هسبئلی اص لجیل ضىستي اجضا ،جذا وشدى جَش ّب ٍ  ....غیش لبثل لجَل است ٍ دس غَست ػذم
سػبیت ایي هَاسد ،هتش خطبی اٍلیِ دس هحبسجبت خطب لحبظ خَاّذ ضذ .الصم ثِ روش است ثشای جذا وشدى ٍ اتػبل هجذد اجضا دس
غَست لضٍم ،هی ثبیست غشفب ثب دست ٍ یب اثضاسّبی سبدُ ًظیش آچبس اًجبم گیشد .اگش اص اثضاسّبی غیش هتؼبسف هبًٌذ فشص ٍ  ...استفبدُ
گشدد ،اهتیبص هٌفی فَق الزوش لحبظ خَاّذ هیگشدد.
 .هسئَلیت اًتمبل هبضیي ،هَاد ضیویبیی ٍ اثضاس هَسد ًیبص اص لجیل تشاصٍ ٍ ٍسبیل آصهبیطگبّی ثِ هحل هسبثمِ ٍ سػبیت هَاسد
ایمىی ثب تین ضشوتوٌٌذُ خَاّذ ثَد
 .استفبدُ اص سیستن ّبی جت گبص ثذٍى هسبئل ایوٌی ( ضیش اطویٌبى ،گَاّی فطبس هخضى ٍ )...ثِ خػَظ ثشگِ سالهت وپسَل
هوٌَع هی ثبضذ.
 .استفادٌ از سیستم سیالی ي سیستم َایی کٍ با خريج سیال بدين تاثیر ياکىش شیمیایی بًدٌ باشد ،ممىًع است.
 .استفادٌ از رگالتًر جریان الکتریکی در َر قسمت کمیکار ممىًع می باشد.

لَاًیي ثشگضاسی هسبثمِ ػولىشد
ایي ثخص اص هسبثمِ دس ًَثت ثب یه ثبصُ صهبًی وَتبُ ثشای استشاحت تینّبی ثشگضاس خَاّذ ضذ:
 .تشتیت تینّب دس هشحلِ للك گیشی ثب لشػِ وطی هطخع ضذُ ٍ اهتیبص ایي هشحلِ  %اهتیبص ول هشحلِ ػولىشد هیثبضذ
ٍ ثمیِ ثِ ثخص اغلی تؼلك هیگیشد.
 .دس هشحلِ اغلی ،اهتیبص

 %ول هشحلِ هیثبضذ .تشتیت تینّب ثب تَجِ ثِ سوَسد ثجت ضذُ دس دٍس اٍل تؼییي خَاّذ

گشدیذ .تشتیت تین ّب ثذیي غَست خَاّذ ثَد وِ تیوی وِ ثیطتشیي فبغلِ سا تب خط پبیبى سا داضتِ ثبضذ ،ثِ ػٌَاى تین
اٍل دس هسبثمِ اغلی ضشوت خَاّذ وشد .صهبى حضَس تین اٍل دس هشحلِ ػولىشد اغلی ثب ًظش داٍساى اػالم خَاّذ ضذ.
تجػشُ :تینّبیی وِ هشتىت خطب ضذُ ٍ ثِ ّش دلیلی هَفك ثِ ثجت سوَسد ًطذُ ثبضٌذ ،پیص اص توبهی تینّب ،ثِ ّوبى تشتیت لشػِ
وطی اًجبم ضذُ دس هشحلِ اٍل ػولىشد ضشوت خَاٌّذ وشد.
 .دس دٍس دٍم ،اهتیبص تینّب ثش اسبس فبغلِ هبضیي اص خط پبیبى هسبثمِ هحبسجِ خَاّذ ضذ ٍ تیوی ثشًذُ است وِ ووتشیي
فبغلِ سا اص خط پبیبى سا داضتِ ثبضذ(فبغلِ اص خط پبیبى ثِ غَست هطلك هحبسجِ ضذُ ٍ ػجَس هبضیي اص خط پبیبى یب
ًشسیذى آى ثِ خط پبیبى تبثیشی دس ًتیجِ ًذاسد) ٍ هجٌبی فبغلِ اص خط پبیبى ،هَلؼیت تَلف هبضیي هیثبضذ.

تجػشُ ً:حَُ هحبسجِ خطب ثِ غَست صیش خَاّذ ثَد:

میسان خطای کل={( * .هیضاى خطبی قلق گیری)* . (+هیضاى خطبی عملکرد اصلی)}
.

ضىل صهیي هسبثمِ ثِ غَست صیش است .هبضیي هیثبیست دس هحذٍدُ هَسد ًظش تَلف وٌذ .ػذم تَلف هبضیي دس هحذٍدُ
تؼییي ضذُ ،ثبػث حزف تین خَاّذ ضذ .هیضاى اًحشاف لبثل لجَل اص ّش اًتْبی خط ضشٍع(

دسجِ هی

سبًتوتش)

ثبضذ.

.

لجل اص اًجبم هسبثمِ هبضیي سبختِ ضذُ تَسط ّیئت داٍساى ثبصثیٌی خَاّذ ضذ ٍ ثِ تینّبیی وِ هَاسد ایوٌی سا سػبیت
ًىشدُ ثبضٌذ  ،حك ضشوت دس هسبثمِ دادُ ًخَاّذ ضذّ .وچٌیي ّیئت داٍساى دس ّش هشحلِ اص هسبثمِ ػولىشد ،هجبص ثِ
حزف هبضیي اص دٍس هسبثمِ ثِ ػلت ایوي ًجَدى ٍ خطش آفشیي ثَدى آى هیثبضذ

 .هیضاى آة ٍ همذاس هسبفت(  -هتش) دس سٍص هسبثمِ ثب لشػِ وطی تؼییي هیگشدد وِ هیضاى آة اص
گبمّبی

گشم ٍ گبمّبی هسبفت،

الی

گشم ثب

سبًتی هتش خَاّذ ثَد.

 .پس اص اػالم اسبهی تینّبّ ،ش تین حذاوثش دلیمِ ثشای حضَس دس جبیگبُ ٍ ساُ اًذاصی هبضیي صهبى داسد (اص آًجبیی وِ
ٍلت هطخع ضذُ ثشای تَلیذ سَخت هَسد ًیبص ثشخی اص هبضیيّب ون هیثبضذ ،لزا توبهی تینّب هجبص ّستٌذ سَخت
خَد سا اص لجل تْیِ ًوَدُ ٍ ثش سٍی هبضیي لشاس دٌّذ ٍ لیىي تَلیذ ایي سَخت ثَسیلِ تین ثبیذ تَسط ّیئت داٍساى
هحشص گشدد)ّ .ش تیوی وِ صهبى آهبدُ سبصی آى ثیطتش اص دلیمِ ثبضذ ،ثِ اصاء َر

ثاویٍ صهبى ثیطتش،

ساوتیمتر

ثِ فبغلِ هطلك اص خط پبیبى افضٍدُ هیضَد.
 .هبضیيّب هی ثبیست هسبفت هؼیي ضذُ سا حذاوثش ثش حست ثبًیِ طجك جذٍل صیش طی وٌٌذ .ثِ اصاء ّش
ثیطتش ،ساوتیمتر ثِ فبغلِ هطلك اص خط پبیبى اضبفِ هیگشدد.

ثاویٍ صهبى

مسافت(متر)

ردیف

زمان(ثاویٍ)

ردیف

مسافت(متر)

..-

..-

-

-

زمان(ثاویٍ)

.

ثؼذ اص ضشٍع ثِ وبس هبضیي ،حك دست صدىّ ،ل دادى ٍ ٍ ...جَد ًذاسد .دس غَست هطبّذُ ،تین ثب ًظش ّیئت داٍساى اص
هسبثمِ حزف خَاّذ ضذ.

.

ٌّگبم آهبدُ سبصی هبضیي پطت خط ثشای ساُ اًذاصی ،ثیطتش اص ًفش ،حك حضَس ًذاسًذّ .وچٌیيٌّ ،گبم حشوت ،تٌْب
یه ًفش حك ّوشاّی هبضیي سا داسد .دس غَست ػذم تَجِ ثِ تزوشات داٍساى دس ایي هَاسد ،تین خبطی اص هسبثمِ حزف
خَاّذ ضذ.

 .اگش دٍ یب چٌذ تین ثِ اهتیبصی هطبثِ ثشسٌذ ،تیوی وِ سشیؼتش هسبفت طی ضذُ پیوَدُ است ،ػٌَاى ثشتش سا وست خَاّذ
وشد.
.

توبهی اػضبی پطت وویىبس وِ ثشای ساًگیشی آهذُ اًذ ،هی ثبیست سٍپَش آصهبیطگبّی ،دستىص آصهبیطگبّی ٍ ػیٌه
هحبفع داضتِ ثبضٌذ .دس غیش ایي غَست ثِ هیضاى  %اص خطبی ّش ساًگیشی ثِ خطبی آًْب اضبفِ خَاّذ ضذ.

امتیاز يیصٌ
دس لسوت ػولىشد ،ثش سٍی خط همػذ وِ ثِ لیذ لشػِ هطخع گشدیذُ است ،دٍ ػذد تَح استبًذاسد پیٌگ پٌگ ثب فبغلِ
سبًتی هتش ،لشاس دادُ هی ضَد .دس غَست ثشخَسد وویىبس ثب ایي تَح ،دس احتسبة خطبی وویىبس،

سبًتی هتش وسش هی

گشدد.
تجػشُ :اگش وویىبس ثؼذ اص ثشخَسد ثب ایي تَح خطبیی ووتش اص

سبًتی داضتِ ٍ هتَلف گشدد ،خطب غفش خَاّذ ثَد ٍ دس

غَستی وِ ثؼذ اص ثشخَسد هسبفت طَالًی تشی سا طی ًوبیذ ،همذاس خطبی ًْبیی ثب احتسبة اهتیبص ٍیژُ ،لحبظ خَاّذ ضذ.

