
 

 

 

 قوانین مسابقه نجات تخم مرغ گرایش مکانیزم بازیافت

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 محموله عبارتند از: افتیباز زمیمسابقه نجات تخم مرغ با مکان نیقوان نیتر مهم

 برسد. نی. تخم مرغ سالم به زم1

 .دیایب رونیمرغ از سازه ب. تخم 2

 باشد. نی. زمان فرود سازه کمتر3

 وزن را داشته باشد. نی. سازه کمتر4

 مسابقه: نیقوان

 شود. یبرگزار م ی. مسابقه به صورت گروه1

 شود. یشرکت داده م کباریتواند ارائه دهد و هر سازه تنها  یسازه م کیتنها  می. هر ت2

 شود. یداده م لیتحو. سازه به صورت آماده به داور 3

)پس از وزن  ماند یم یتخم مرغ تا زمان پرتاب نزد داور باق یگردد و پس از جاگذار ی. سازه بدون تخم مرغ درون آن وزن م4

 .توان داد( یدر سازه نم یرییگونه تغ چیشدن ه

 نیاعضدا در زمد   هید کندد. بق  یگرفته و پرتاب م لیسازه، آن را تحو تیداده و هنگام هدا لیگروه سازه را به داور تحو ندهی. نما5

 (.ن را دارد که سازه را پرتاب کندنفر اجازه باال رفتن از ساختما کی)از هر گروه فقط  پرتاب حضور خواهند داشت

 گردد. یکل کسر م ازیدرصد از امت 22حذف و در صورت ترک خوردن  می. در صورت شکستن تخم مرغ، ت6

 شود. یتخم مرغ داده م کی. به هر گروه فقط 7

پدس از رهدا    سدت یبا یتوسط چسب به سازه متصل گردد و مد  ایشود  یچسب کار دیخام و نپخته باشد و نبا دی. تخم مرغ با8

 .(نشده باشد دهیچیپنبه پ ایکاغذ  ای)در پارچه  توسط داور از سازه جدا شود یبه راحت یساز

باشد. اگر سازه خارج از نقطه هدف سدقو  کندد بدر اسدا       یمتر م 2به قطر  یا رهیفرود دا یدر نظرگرفته شده برا ی. فضا9

 کسر خواهد شد. ازیدقت)فاصله تا هدف(، امت زانیم



 

 

 

 

 متر خواهد بود. 15تا  12 نیب ی. ارتفاع رها ساز12

 یازید صدورت امت  نید ا ریقل بخورد. در غ نیزم یآمده و رو رونیپس از سقو  بدون دخالت دست از سازه ب دی. تخم مرغ با11

 شود. یکسب نم

 و کنترل از راه دور استفاده کرد. یکیالکترون لیتوان از وسا یخارج شدن تخم مرغ از سازه م ی. برا12

 باشد. یکاهش سرعت سازه ممنوع م یبرا یکی. استفاده از هر گونه موتور ، ملخ و لوازم الکترون13

کده سدرعت سدقو  سدازه را      یزیهر چ ایسرعت )چتر، بالن ، بادکنک  یدر ساخت، استفاده نکردن از کاهنده ها تی. خالق14

 شوند. یم یده ازیهر کدام بسته به نظر داور جداگانه امت یبصر ییبایکاهش دهد( و ز

 دارد(. ازیامت یعیاستفاد از مواد صد در صد طب) استفاده شود عاتیما ای شهیاز ش دی. در ساخت سازه نبا15

 .دیآلوده نما ای بیاطراف را تخر طیمح دینبا. سازه حامل تخم مرغ 16

 تا قبل از شروع مسابقه آماده پرتاب باشد. دیهر گروه با ی. سازه 17

 یبد  ن،ینکدردن قدوان   تید رعا. در صورت مشاهده هر گونده تخلد) )  گردد یمسابقه چک م نی. قبل و پس از پرتاب تمام قوان18

 از مسابقه حذف خواهد شد. می( تداوران ئتیه ای گرید یبه گروه ها یاحترام

 یدگیاعتراضات خود را به صورت مکتوب به مسدئول رسد   ،یدر صورت اعتراض به هر مسئله ا ستیبا ی. شرکت کنندگان م19

گردد و بدا هدر    یم میت تیموجب محروم یدهند. هر گونه اعتراض شفاه لیمسابقات تحو یبه اعتراضات حاضر در محل برگزار

 .ردیگ یصورت م یبرخورد جدامر  نیاز ا یگونه تخط

 : یبند ازیامت

است. کده   تیآمدن تخم مرغ، وزن کمتر سازه، دقت در پرتاب، زمان و خالق رونیب ؛یاصل یارهایساده هستند. مع اریبس نیقوان

 شود. یم یمشخص شده، رتبه بند یارهایهر گروه با توجه به مع

 :ازیاعمال امت نحوه

 نیو سدنگ  ردید گ یرا م ازیامت 222وزن  نیگروه ها باشد. کمتر ریبا سا سهیمقدار خودش در مقا نیدر کمتر دی. وزن سازه: با1

 :  رندیگ یم ازیامت ریمتناسب با فرمول ز نیریخواهد گرفت و سا ازیسازه صفر امت نیتر

 

 



 

 

 

 

بدودن محدل    کید نزد یتمام تالش خود را در راستا دیشود که شما با یجهت دقت برخورد نصب م یهدف نیزم ی. دقت: رو2

 .تعلق می گیردفاصله صفر نمره  نینمره و دورتر 222فاصله  نیکترینزدبه .  دیریبرخورد به هدف به کار گ

 :رندیگ یم رینمرات را با استفاده از فرمول ز نیا نیما ب نیریسا

 

و  ردید گ یتعلدق مد   ازید زمدان صدفر امت   نیشتریو به ب ازیامت 222زمان سقو  کند  نیکه سازه اش در کمتر یمی. زمان: به ت3

 :ریبا توجه به فرمول ز گرانید

 

 و استفاده نکردن از کاهنده سرعت: یعیو استفاده از مواد صد درصد طب تی. خالق4

 نید در ا یشدتر یب ازید در ساخت آن استفاده شدده باشدد امت   شتریب یعیباشد و از مواد طب باتریچه طرح سازه خالقانه تر و ز هر

 .ردیگ یبخش به گروه تعلق م

 كل: ازیامت

 شود: یمحاسبه م ریکل از رابطه ز ازیامت

 کل ازیزمان + دقت + وزن([{= امت×) تخم مرغ  تی+ ] وضعتیخالق×}محل تخم مرغ بعد از سقو  ×تخم مرغ تیوضع

 است: ریتخم مرغ و محل تخم مرغ مطابق با جداول ز تیمقدار وضع

 

 تخم مرغوضعیت  امتیاز  از سقوطبعد  محل تخم مرغ  امتیاز

 شکسته 0  درون سازه 0

 ترک برداشته 8/0  بیرون سازه 1

 سالم 1   

 


