
 قوانین مسابقه نجات تخم مرغ

 مصوب:

برای کسانی که تا به حال درباره این مسابقه چیزی نشنیده اند: این مسابقه یک رقابت طراحی مهندسی 

ل مشخص و گویاست... شما سازه ای شجویان آزاد است. هدف کامنداتمام است که شرکت در آن برای 

 نیاز دارید که از تخم مرغ شما در برابر سقوط از ارتفاع و برخورد پس از آن محافظت کند. 

گروه با برترین امتیازها به عنوان گروه های اول  سهبرنده با توجه به قوانین زیر مشخص خواهد شد. 

  .انتخاب میشوند و سوم دوم،

به آیدی تلگرام                پیام دهید. مورد قوانین و مطالب ذیل آمده سوالی داریداگر در   

 

  شرایط و محدودیتها:

 .شرکت برای همه دانشجویان آزاد است 
  میباشد.نفر 4تا  2تعداد اعضای هر تیم 

 سازه بسازد. هرتیم میتواند تنها یک 

  میباشندها مجاز به استفاده از هر ماده ای گروه. 

 دقیقه پیش از پرتاب به گروه ها تحویل داده میشود. 30 تخم مرغ ها 

 .تخم مرغ نباید توسط چسب به سازه متصل شود و به راحتی از سازه خارج شود 

 هر گروه مجاز به یک بار شرکت در مسابقه است. 

 

 

 امتیازبندی:

ن کمتر، دقت در پرتاب، زمان و وزشاید قوانین پیچیده به نظر بیاید، اما واقعا ساده هستند. معیارهای ما، 

قیت شماست و با توجه به معیارهای مشخص شده، رتبه بندی میشوید.خال  
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اما نحوه اعمال امتیاز:   

امتیاز( 002).وزن: 1  

تان باشد. کمترین وزن بیشترین بانیمترین مقدار خودش در قیاس با رقوزن به عنوان یک معیار، باید در ک

شان امتیاز  د و سنگین ترین سازه صفر امتیاز خواهد گرفت و سایرین متناسب با وزنامتیاز را میگیر

.میگیرند  

 

 

امتیاز( 220دقت: ).2  

روی زمین هدفی جهت تعیین دقت برخورد نصب میشود که شما باید تمام تالش خود را در راستای 

نمره و دورترین صفر  هدف به کار گیرید. نزدیک ترین فاصله ماکزیمم نزدیک بودن محل برخورد به

 نمره، سایرین مابین این نمرات.

 

 

امتیاز( 220زمان: ) 3  

امتیاز و به بیشترین زمان صفر امتیاز تعلق  220شان در کمترین زمان سقوط کند به تیمی که سازه 

.میگیرد و دیگران با توجه به زمانشان امتیاز میگیرند  

 

 

امتیاز( 250.خالقیت ) 4  

تا  1دیدگاه و نظر اساتید وابسته است، به طوری که هر یک از اساتید نمرهای از ل به این معیار کام

قیت هم به برترین و در نظر گرفته میشود. جایزه خال میانگین آنها محاسبه به هر طرح میدهند که 1۹1

ثانیه طرح خودش را برای اساتید شرح  30گروه در این بخش تعلق میگیرد.هر گروه میتواند به مدت 

د.ده  

 

 

 


