
   

   אתגר הטכנוראש-"אינדיפנדולום"

   2010 לשנת

  תיאור כללי

  המשימה

  . של אנרגיה נתון וסופיניצול מקורתוך , הארוך ביותרלמרחק  מתקן שיגור

  מועד התחרות

  .07/04/2010' צהרי יום דהתחרות תתקיים ב

  .21-25/03/2010בין התאריכים , ייערך שלב חצי גמר, בנוסף

  . יש לעקוב אחר הפרסומים בקמפוס ובאתר–תחרות  במועד השינוייםייתכנו 

  האתגר

  הגדרות

  תחרותגבולות מתחם ה

  המיםשבין בריכות באיזור ,בניין אולמן בטכניוןמול , תחרות תתקיים על משטח הדשא המרכזי בקמפוסה

  .בין שביל ההליכה המרכזי שעובר ליד בניין אולמןל" מכלול"חניית ל סמוך )הריקות(

  .הליכה המרכזישביל ה  : צפון

  .ממנו'  מ10במרחק , מקביל לגבול הצפוניקו   : דרום

  .האמפיתאטרוןהמערבי של שער ה  : מזרח

  .חניית בניין טאוב  : ערבמ

  המטוטלת

  .) מטרים10כלומר רדיוס הסיבוב הוא  (' מ10 באורך בלמטוטלת נתונה בעלת ח

  .בטבעתמפני הקרקע ויסתיים '  מ1.5יהיה בגובה בל  החו התחתון שלקצה

 במהלך . לטבעתחוברהמ מ" ס25 באורך  נתון באמצעות קטע חוט נוסףמטוטלת ייתלה על המתקןה

  .י חוט להט" קטע החוט הנוסף עתנועת המתקן ייחתך

   וההכנה לשיגורנקודת הזינוק

  .שיגור בכיוון הנגדי ל30°בזווית , נקודה על מסלול תנועת המטוטלת

ולהסיט את ) בעזרת הטבעת(לתלות את המתקן על המטוטלת הצוות במסגרת ההכנה לשיגור יידרש 

  .המתקן לנקודת הזינוק



  טווח התנועה 

 המתקן על  חרטוםנקודת עצירתל המטוטלת עדאנך ציר היטל נקודת  יימדד על פני הקרקע מטווח התנועה

תנועת  יכלול את טווח התנועה. ל"מ למדוד את המרחק יימתח קו ישר בין שתי הנקודות הנ"ע. הקרקע

  .הקרקעפני ויר ועל והמתקן בא

  המטרה

שם ייחתך החוט הנוסף והמתקן ישוגר  ,ציר האנךבמסלול המטוטלת עד לינוע  מתקן ה,לאחר הזינוק

 למרחק שלעל הקרקע וימשיך להתקדם על פני הקרקע נחת  ימתקןסיום מוצלח ייחשב כאשר ה. לאוויר

  .' מ1.5 לפחות

   וקביעת המנצחאופן הניקוד

,  תוצאה זההישיגו מתקניםומספר במידה .  ביותרארוךה טווח התנועה את הצוות אשר ישיג יהיה המנצח

  .קצר ביותרהמ החל, זמן הביצועהדירוג ביניהם יהיה על פי 

  "גמר- חצי"שלב 

שלב חצי הגמר הינו שלב מחייב ותנאי הכרחי . "גמר-חצי" שלב יערך י21-25/03/2009 ין התאריכים ב

 המתקן לשלוח קטע וידאו בו מצולםבשלב חצי הגמר יידרשו צוותי המתחרים . ופילעלייה לשלב הס

צוותי המתחרים יזומנו לראיון בו יהיה עליהם להציג את . מסמך מאפיין של המתקןוכן , שישתתף בתחרות

. הסודיות מובטחת לכל צוות מתחרים. ועדה המקצועית של התחרותו חברי הי"הראיונות ינוהלו ע. המתקן

  . להיצמדות לתכניות המתקן כפי שהוצגו בשלב חצי הגמרדגש רב יינתן , יום התחרות עצמהב

  תנאים והגבלות

  . ' מ1חסום בקובייה בעלת אורך צלע :  בעת הזינוקמתקןמימדי ה .1

 .אין מגבלה על המימדיםלאחר הזינוק 

 .ג" ק4עד : המתקןמשקל  .2

 .במהירות התחלתית אפס, ממצב מנוחההזינוק הוא  .3

 .מרחוק  לרבות שליטה,  כלשהי אסור להשפיע עליו בצורה– הזינוק המתקן פועל עצמאית לאחר .4

,  הטבעיים ביום התחרות על כל המשתמע מכךפני הקרקע בתנאיהםתחם התחרות יהיה על מ .5

 .כלומר ללא חיפוי וללא הכשרה

בות לר, יום על כל המשתמע מכךאותו בשישררו הטבעיים התחרות תתקיים בתנאי מזג האויר  .6

 . משתניםרוחתנאי 

האמור כולל שימוש הן במנוחה והן במהלך . לתנועתולא יכלול מקור אנרגיה המשמש המתקן  .7

  .התנועה

 .'בקרה וכד, לצורך תזמוןמותרים מקורות אנרגיה המשמשים 

  . בכל גז קל מהאויראין להשתמש .8



 מחוץ לגבולות  של מתקן הנעטווח התנועהלצורך חישוב , תחרותמתחם האין לחרוג מגבולות  .9

 . תחשב נקודת העצירה הסופית בקו התוחם את מתחם התחרות- המתחם

 .תר להשתמש בחלקים קנוייםומ). לא ניתן להשגה בשלמותו(המתקן יהיה תוצר ידי המשתתפים  .10

 .כך שלא יהווה סכנה כלשהי לקהל הנוכחים, המתקן חייב להיות בטיחותי במידה סבירה .11

    

  השתתפות בתחרותהרשמה ו

  .לקראת מועד חצי הגמרתינעל תיפתח כחודשיים לפני התחרות והרשמה ה

  .תתבצע באמצעות טופס שיפורסם באתר האינטרנטההרשמה 

  .התחרות פתוחה לסטודנטים במוסדות אקדמיים ולתלמידי תיכונים

  .  אנשים3עד  שלניתן להשתתף בצוותים 

  פרסים 

  .ח" ש10,000       :פרס ראשון

  .ח" ש5,000       :פרס שני

  .ח" ש3,000      : פרס שלישי

  .שיוענק בהתאם לשיקול דעת השופטים, טכנולוגי עיצוב עלפרס 

  מידע נוסף

  . il.co.technobrain.wwwלפורום האתר שאלות ובירורים ניתן לפנות , מידע נוסףל

  .יש לעקוב אחר העדכונים באתר, הודעה מוקדמת ל הפרטים דלעיל עשויים להשתנות מעת לעת ללאכ

  


