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Peraturan
Staedtler Spaghetti Bridge Competition 2007

Dalam kejuaraan spaghetti bridge kali ini, terdapat perubahan mendasar pada sistem 
pengujian, yaitu pengujian dilakukan dengan beban bergerak. Jembatan akan dibebani 
dengan sebuah mobil yang bergerak, yang didalamnya diisi beban awal sebesar 100 gram 
sampai beban maksimum yang dapat ditahan oleh jembatan. Contoh cara pengujian dapat 
anda lihat pada CD yang tersedia.

Peraturan Dasar
1. Jembatan harus mempunyai dimensi sebagai berikut :

Tinggi : 12,5 cm
Lebar : 10 cm
Panjang : 50 cm

2. Berat maksimum jembatan adalah 50 gram.
3. Ketebalan bagian jembatan yang akan dilalui beban bergerak adalah 

maksimal 1,1 cm. 
4. Panjang tumpuan yang disediakan pada alat penguji adalah 3 cm dengan 

lebar 10 cm (sama dengan lebar jembatan). 
5. Peserta wajib membuat gambar rencana jembatan di kertas milimeter blok 

dengan skala 1:2 terlebih dahulu (dibuat sebelum hari-H). 
6. Peserta di beri kebebasan dalam mendesain jembatan, tetapi harus mengikuti

peraturan dasar yang disebutkan di atas.

Kriteria Penilaian
1. Penilaian didasarkan pada rasio antara beban yang dapat ditahan oleh 

jembatan dengan berat jembatan (peserta yang memiliki rasio paling besar 
adalah pemenang).

2. Tiga tim dengan nilai terbaik dengan jembatan yang belum runtuh akan 
maju ke babak final dimana akan diadakan pengujian dengan beban diam.

3. Jika tim dengan jembatan yang belum runtuh tidak mencapai tiga tim, maka 
pengujian dengan beban diam hanya dilakukan pada kedua tim yang 
bertahan. Jika hanya satu tim yang bertahan maka tim tersebut langsung 
dinyatakan juara 1. 

4. Jika jembatan runtuh maka beban bergerak yang menyebabkan keruntuhan 
itu dicatat sebagai beban maksimum yang dapat ditahan jembatan 



Hal – hal yang perlu diperhatikan
1. Dalam mendesain jembatan harus memperhatikan peraturan dasar yang 

telah ditetapkan diatas.
2. Letak sambungan dan ketebalan bagian jembatan yang akan dibebani 

harus diperhatikan dan disesuaikan dengan peraturan dasar.
3. Dalam pengujian jembatan, kemungkinan beban bergerak,tidak akan 

berjalan semestinya (mungkin terjadi tumbukan dengan jembatan seperti 
yang dapat kita lihat pada cd yang dilampirkan), oleh karena itu peserta 
harus memperhatikan bagian jembatan yang akan dibebani (dalam kasus 
ini peserta harus memperhatikan letak sambungan pada bagian jembatan 
yang dibebani).

Alat Uji Jembatan
1. Alat penguji terdiri dari tumpuan, alas pembebanan, dan beban bergerak 

(mobil).
2. Pada alat penguji terdapat dua tumpuan, dimana kedua tumpuan berjarak 

50 cm.
3. Alas tempat mobil berjalan mempunyai panjang 50 cm, yang dibagi 

menjadi 5 bagian (masing – masing 10 cm).
4. Mobil beban berukuran 12 cm x 7 cm x 5 cm.

Cara Pengujian
1. Peserta menempatkan jembatan yang telah dibuat sebelumnya, pada alat 

penguji dengan jarak antar tumpuan 50 cm.
2. Kemudian peserta menempatkan alas tempat mobil berjalan, pada bagian 

jembatan yang akan dibebani.
3. Peserta menjalankan mobil dengan beban awal sebesar 100 gr, jika 

berhasil menahan beban tersebut, peserta dapat melanjutkan dengan beban 
yang disediakan.

4. Peserta mengulangi langkah 3, sampai jembatan tersebut runtuh, dan 
beban terakhir sebelum jembatan runtuh dicatat sebagai beban maksimum 
yang dapat ditahan oleh jembatan.

Keterangan : 
1. Untuk peraturan detail, dapat melihatnya melalui website kami di 

hmjsipiluph.wordpress.com
2. Selain hal di atas, kami juga memberitahukan serta mengundang untuk dapat 

hadir dalam technical meeting untuk para peserta yang diadakan :
Tanggal :    13 Agustus 2007 
Tempat : Ruang 307 Gedung B Universitas Pelita Harapan ,                          

Lippo Karawaci



Formulir Registrasi Peserta

Spaghetti Bridge Competition 2007

Asal Sekolah : .....................................................

Nama Tim : .....................................................

Nama Anggota : 1. ......................................... (ketua tim) Kelas :

2. ......................................... Kelas :

3. ......................................... Kelas :

Guru Pembimbing  : .........................................     (bila ada)

Contact person (ketua tim atau guru pembimbing) : 

...................................... No HP : ...................... 

Jenis pembayaran : (pilih salah satu)

� Tunai (dibayar pada hari perlombaan / Tech Meeting tahap 2)

� Transfer ke Bank Lippo dengan No Rekening : 570-30-800-253 atas nama Yayasan 

UPH.  (Mohon bukti transfer difax ke No : (021) 5460910 u.p. : FDTP – HMJ 

Teknik Sipil dan menghubungi panitia setelah melakukan fax)

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Freddy   (08561415731/71306796)

Rendy    (08174847849)

Atau dengan mengirim email ke : spag_bridge07@yahoo.com

Mengetahui ,

(Kepala Sekolah / (Ketua tim)

Guru pembimbing)

*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah tim yang dikirimkan tiap sekolah. 


