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واقع  باشد. درهای مختلف میشود، برای بکارگیری خالقیتهای مختلفی برگزار میمرغ که همه ساله در دانشگاه مسابقه نجات تخم

ها و همچنین رساندن امکانات و وسایل آسمانی از جمله سیارهاز وقتی این مسئله مطرح شد که ناسا برای پرتاب ماهواره به اجرام 

فاصله  ای ازگونههایی در این مورد گرفت که بتواند اجسام شکننده را به الزم به فضانوردان ساکن در فضا تصمیم به انجام آزمایش

در  های مناسب، برای اتخاذ ایدهداردتخم مرغ به دلیل حساسیت و ظرافتی که  مشخص رها کند تا به جسم مورد نظر آسیبی نرسد.

های خاصی ساخته شود و تخم مرغ در بایست سازهاین مسابقه مورد استفاده قرار گرفته است، لذا برای شرکت در این مسابقات می

ن تریکه سبکسعی بر این است ترین آسیب را ببیند. مرغ کم ای جاسازی شود که با سقوط سازه از ارتفاعی مشخص، تخمگونه آن به

ترین فرود به هدف ساخته شود. شرکت در این مسابقه برای تمام دانشجویان مرکز آموزش عالی المرد ترین و نزدیکسازه با سریع

 .باشد)دانشگاه دولتی( آزاد می

 ها:شرایط و محدودیت

 شود.انتخاب میباشد و از هر تیم یک نفر به عنوان سرپرست تیم نفر می ۳تا  ۲تیم متشکل از هر ـ ۱

ها شود. گروهها تهیه میشود ولی مواد و سایر ابزار مورد نیاز توسط خود گروهها در روز مسابقه تخم مرغ فراهم میـ برای گروه۲

 قبل از شروع مسابقه به روز۲مختلف ساخته و  حداکثر ها و استفاده از مواد های خود را با طرحنویسی سازهنام و نام پس از ثبت

 دهند.کمیته اجرایی مسابقه تحویل می

 ـ تخم مرغ نباید با چسب به سازه متصل شود و باید پس از برخورد به زمین به راحتی توسط داوران از سازه جدا شود.۳

یا ها  اجازه هیچگونه تغییر اجرایی مسابقه وزن خواهند شد و پس از وزن کردن سازه ها پس از تحویل به کمیتهتمامی سازهـ ۴

 تعمیری در آنها داده نخواهد شد.

داوران رها خواهند شد. پس از سقوط سازه تنها داوران اجازه برداشتن سازه از توسط  ها باهم و از یک ارتفاع،اجزای سازه ـ تمامی۵

 زمین را دارند.

 ای استفاده شود.ـ در ساخت سازه نباید از مواد شیشه۶

 گردد.باشد که این زمان از لحظه فرمان داور مسابقه برای شروع آغاز میانیه میث ۱۲۰ـ حداکثر زمان برای فرود سازه ۷

 ی خود را برای داوران تشریح خواهد کرد.دقیقه سازه ۳هر تیم قبل از شروع مسابقه به مدت  سرپرست ـ۸

 ها از یک جنس باشند.شود اعضای تیمتواند در یک تیم عضو شود. توصیه میـ هر نفر تنها می۹

قبول نیست.اعتراضی قابل باشد و پس از برگزاری مسابقه هیچگونه ت داوران میـ تفسیر و داوری بر عهده هیئ۱۰



 

 برنده اعالم خواهد شد ـ گروهی که بیشترین امتیاز را کسب کند به عنوان گروه۱۱

شوند. در صورتی که امتیاز دو یا چند گروه یکسان باشد، گروه برنده با نظر داوران بندی محاسبه میـ امتیازها با توجه به فرمول۱۲

 .ودشزه انتخاب میو بر اساس خالقیت مورد استفاده در سا

 امتیازبندی:

 امتیاز( ۲۰۰ـ وزن: )۱

ازه ترین سوزن به عنوان یک معیار، باید در کمترین مقدار خودش باشد. کمترین وزن بیشترین امتیاز را خواهد گرفت و سنگین

 گیرند.صفر امتیاز خواهد گرفت و سایرین متناسب با وزنشان امتیاز می

                                  𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 200 ×
(𝑊𝑚𝑎𝑥−𝑊𝑖)

(𝑊𝑚𝑎𝑥−𝑊𝑚𝑖𝑛)
              𝑊𝑖 =  وزن سازه شما 

 

امتیاز( ۲۰۰ـ دقت: )۲  

خود را در  ها باید تمام تالشمتر( با رنگ قرمز مشخص شده است. گروهسانتی ۲۰ای به شعاع دایرهسطحی روی زمین هدفی ) 

راستای نزدیک بودن محل برخورد سازه به هدف انجام دهند. نزدیکترین فاصله ماکزیمم امتیاز و دورترین فاصله صفر امتیاز خواهد 

 گرفت و سایرین ما بین این امتیازات.

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 200 ×
(𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑖)

(𝑅max −𝑅𝑚𝑖𝑛)
              𝑅𝑖 =  فاصله سازه شما از هدف

 

امتیاز( ۲۰۰ـ زمان: )۳  

گیرد و دیگران با توجه به امتیاز و به بیشترین زمان صفر امتیاز تعلق می ۲۰۰شان در کمترین زمان سقوط کند به تیمی که سازه

گیرند.زمانشان امتیاز می  

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 200 ×
(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑖)

(𝑇max −𝑇𝑚𝑖𝑛)
              𝑇𝑖 =  زمان سقوط سازه شما 

 

امتیاز( ۲۵۰ـ خالقیت: )۴  

بدهد که در نهایت میانگین  ۲۵۰تا  ۰تواند به هر طرح امتیازی بین این معیار به دیدگاه و نظر داوران بستگی دارد و هر داور می

.شودامتیازات داوران در امتیاز نهایی لحاظ می  

 

 

 



 

 شانس مجدد!!!

و بدون اینکه سازه خود را تعویض یا تعمیر کنند،  امتیازی ۴۰۰تا  ۲۰۰د با درخواست تواننمیها پس از پرتاب موفق اول، گروه

ای از هدف که برای داوران قابل پرتاب مجدد انجام دهند. در صورتی که پرتاب دوم نیز موفق باشد )برخورد به هدف یا در فاصله

شود و در غیر اینصورت از امتیازات شما کسر خواهد شد. در می قبول باشد( امتیاز درخواستی به مجموع امتیازات شما اضافه

 صورت ترک خوردن تخم مرغ در شانس مجدد، امتیاز درخواستی شانس مجدد نصف خواهد شد.

 امتیاز کل:

 امتیاز کل شما مطابق رابطه زیر حساب خواهد شد. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = (𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 + 𝑇𝑖𝑚𝑒) × 𝐸𝐼𝐹 × 𝐸𝐶𝐹 + 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 + 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛            

مطابق جداول زیر است:  EIF و   ECF که مقادیر   

 

EIF وضعیت تخم مرغ 

 شکسته 0

 ترک برداشته 0.66
 سالم 1

 

ECF وضعیت تخم مرغ نسبت به سازه 

 درون سازه 1
 بیرون سازه 2

 


