
 

  

  YoGum-Yo 2011יוגם -יו

  תיאור כללי 

  המשימה

 לגובה החבליו צריך לטפס חזרה במעלה -יוה. ' מ20 הוא החבלכאשר אורך '  מ30יו ממנוף בגובה -שחרור יו

  .החבל במעלה ' מ5של  כמה שיותר פעמים מעל גובה ולחזור ולעלות מקסימאלי

  : צוות השופטים ימדוד את
  .יו בניתור הראשון לאחר השחרור-אליו יגיע היו המרביהגובה  .1

  .'מ 5 לגובה מעל הניתורים מספר .2

  

  מקום התחרות

  . בלב הקמפוס על השביל המרכזי שבין הדשא לאמפיתיאטרוןהתחרות תתקיים 

  

  מועד התחרות

  .15/06/2011' התחרות תתקיים בצהרי יום ד

  .17/05/2011רישום עד לתאריך 

  .16:00 בשעה 23/05/2011שלב חצי הגמר ייערך בתאריך 

  . יש לעקוב אחר הפרסומים בקמפוס ובאתר– ויים במועד התחרותייתכנו שינ

  

  תיאור מפורט

  הגדרות

  יו  -שחרור היו
  . כלפי מטהישתחרר לתנועהיו - תפתח והיוהתארצפת . יו- ובתוכו היותא נושאהמנוף 

  



  מקורות אנרגיה

  .חיצוני מכל סוג שהואאין להשתמש במקור אנרגיה 

  

  החבל

י מארגני התחרות לאחר פרסום תוצאות המיון בחצי "מ שיסופק למתחרים ע" מ10ר החבל יהיה חבל דינמי בקוט

    .הגמר

פני ב לעשות זאת בתנאי שהחבל יוצג רשאית,  בכוחות עצמהאותו תשיג, שונה להשתמש בחבל אשר תבחרקבוצה 

 אשרועדת השיפוט לא תאשר שימוש בחבלים . ידה-ר עלויאוש) עד שבועיים לפני מועד התחרות(ועדת השיפוט 

  . או שאינם בטיחותיים מספיק)ב"י וכיו'חבלי בנג( הסביר עולה על שלהם הגמישות רמת לדעתה

  .מטעם הועדהיו יעשה על ידי המתחרים תוך כדי פיקוח של אחד השופטים או אחראי בטיחות -ליפוף החבל על היו

   .' מ20שר יהיה לא כולל הק החבל אורך

  .מצורף איור להמחשה בסוף המסמך

  

  מימדי המתקן 

  .'מ 1.2 צלע אורך בעלת בקובייה חסום : השחרור בעת המתקן מימדי

  מסת המתקן 

  .ג"ק 10 על תעלה לא) החבל משקל כולל לא (ההתחלתית המתקן מסת

  המשימה

מקסימאלי לגובה , ו לעלות חזרה במעלה החבל ללא עזרה חיצונית-על היו',  מ30יו ישוחרר מזרוע מנוף בגובה -היו

  . כמפורט בהמשך המסמךhביחס למפלס יחוס   מטרים5ולבצע את מספר הניתורים הגדול ביותר מעל גובה 

  

  אופן הניקוד וקביעת המנצח

  חיזוי

,  יו-היו תנועת לניתוח, נוסחאות כולל, ההנדסי המודל את המתאר מסמך התחרות פתיחת לפני תגיש קבוצה כל

  . המודל מתוך בחישוב המתקבל הראשון הניתור גובה חיזוי ואת

  .זה מסמך עם הגמר חצי בלשל להגיע יש

  ).11:30 שעה עד (התחרות לפני יום עד מחדש ולהגישו הגמר חצי לאחר המסמך את לשנות ניתן

  ושם מזההעיצוב 

  .בברכה יתקבלו וצבעים ציורים, קישוטים, חזותית מבחינה מושקעים מתקנים על יינתן ניקוד

  .הקבוצה ורוח המתקן אופי את המבטא מזהה שם יהיה יו- יו לכל

  

:נוסחא לחישוב הציון



  :תהיה לפי הנוסחה, אשר יסיים את המשימה בהצלחה, יו-הערכת ביצועי יו
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.ניקוד כולל למתקן -  

1H  -אם באורח פלא הניתור הגבוה ביותר (יו בניתור הראשון - אליו הגיע היו במטרים הגובה המקסימאלי

  ). לא יהיה הניתור הראשון אזי יילקח בחשבון הניתור הגבוה ביותר
h  - נמצא במצבו הסופי לאחר סיום התנועההואכאשר במטרים  יו-היו גובה .  

.(  h    ביחס לגובה הייחוס('  מ5 מספר הניתורים מעל לגובה -

P  - במהלך הניתוריםיו-אליו יגיע היוהמקסימלי  חיזוי של הגובה   

  ). תוריד נקודה'  מ2 כאשר סטייה של כל 0-10בטווח  (  

.סעיף זה יכול רק להוריד ניקוד ולא להוסיף    

D  - יקבע לפי שיקול דעת השופטים, )0-10ציון בטווח (יו - של היועיצוב.

F  -0-10ציון בטווח . (יקבע לפי שקול דעת השופטים,  של הפתרון יצירתיות הנדסית(  

  

  "גמר-חצי"שלב 

 של ביצוע המחשה והיתכנותמהלכו יידרשו המתחרים להציג ב, "גמר-חצי"ם שלב  יתקיי23/05/2011בתאריך 

  !יעמדו בתנאי זה יורשו להשתתף בתחרות הסופית  אשררק מתחרים . י המתקן"המשימה ע

 •  .י המתקן"ביצוע המשימה על  יכולתהמציגים לצלם סרטוני וידאו מומלץ

 תשתמש הקבוצה ביום בועם אותו סוג חבל  )ולתעדם בוידאו ( לבצע את הניסויים המקדימיםמומלץ •

  .התחרות

,  מתקןמימדי, חבלאורך ( המקדים יהיו דומים יותר לתנאי המשימה ביום התחרות בניסויככל שהתנאים  •

 . יגדלו סיכויי הקבוצה להעפיל לגמרכן, )אזור פתוח לרוחות

ניסויים עליו הסתיימו יו ולאחר שה-שיטת העבודה הנכונה והמומלצת היא לבנות דגם מוקטן של היו •
 .בהצלחה לעבור ולבנות דגם גדול יותר ולהריץ עליו ניסויים

את הניתוח המתאים של ,  יו-יש להביא לשלב חצי הגמר מסמך המפרט את המודל ההנדסי של תנועת היו •

  . הנוסחאות עבור המתקן ואת חישוב החיזוי לגובה הניתור הראשון המתבסס על המודל

  

  .גע לשלב זה יפורסמו בסמוך למועדופרטים נוספים בנו

  .הגמר היא תנאי הכרחי לעליה לשלב הסופי-ההשתתפות בשלב חצי: שימו לב

  

  בטיחות
.יש לבצע את הניסויים המוקדמים תוך הפעלת שיקול דעת והקפדה על הבטיחות  • 

.ניסויים מוקדמים שיתבצעו בתוך שטח הטכניון חייבים לקבל אישור מיחידת הבטיחות  •



יו ביד בזמן הניסויים - אין לאחוז את היו- !!!ש"מגיעה לעשרות קמיו - מהירות היונפילהבמהלך ה •

  .יו- ויציב אשר יעמוד בעומס הדינמי של תנועת היולרכיב מבנה חזקיו -חובה לקשור את היו, המוקדמים
  

  

  

  תנאים והגבלות

 .מרחוק לרבות שליטה,  אסור לאדם להשפיע עליו בצורה כלשהי–לאחר השחרור המתקן פועל עצמאית  .1

  . אין להשתמש במקור אנרגיה חיצוני מכל סוג שהוא .2

לרבות ,  על כל המשתמע מכךביום התחרות  ישררואשרהתחרות תתקיים בתנאי מזג האוויר הטבעיים  .3

 .רוח

 .מותר להשתמש בחלקים קנויים). לא ניתן להשגה בשלמותו(המתקן יהיה תוצר ידי המשתתפים  .4

 .כך שלא יהווה סכנה כלשהי לקהל הנוכחים, טיחותי במידה סבירההמתקן חייב להיות ב .5

    

  השתתפות בתחרות

  .התחרות פתוחה לקהל הרחב

  .  אנשים4ניתן להשתתף בצוותים עד 

  

  הרשמה

  .17/05/2011התחרות ותינעל במועד ההרשמה תיפתח כחודשיים לפני 

  .ההרשמה תתבצע באמצעות טופס שיפורסם באתר האינטרנט

  

  אלותמענה לש

  .  או לפורום באתרil.org.asat@technoroshניתן לשלוח שאלות למייל 

  . המתנה לתשובה יכולה להמשך עד שבועיים–לא כל השאלות יזכו למענה מיידי 

  .נענוועדת ההיגוי תתכנס פעם בשבועיים ולאחר כל מפגש תצא סדרה של תשובות לשאלות שלא 

  פרסים 

  .ח" ש10,000  : פרס ראשון

  .ח" ש5,000  : פרס שני

  .ח" ש3,000  : פרס שלישי

  

  מידע נוסף

  .שאלות ובירורים ניתן לפנות לפורום האתר, למידע נוסף

il.org.asat@technorosh: מקצועי ניתן לפנות במייל-בנושאים בעלי אופי אישי או סודי

mailto:technorosh@asat.org.il
mailto:technorosh@asat.org.il


  

  

  

  .כל הפרטים דלעיל עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת
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