
 

 

 

 موشک آبی عمود پرتاب با چتر نجاتقوانین مسابقه هوافضا 

 ، دوره اول و دوم متوسطهدوره دوم ابتدایی

 

 عمود پرتاب با چتر نجات: یموشک آب

 فشرده و آب استفاده کند. یهوا شرانیپ یرویاز ن دیپرتاب فقط با یبرا ی. راکت آب1

 اندازه و وزن ندارد. تیمحدود ی. راکت آب2

 باشد. دیآماده باشد. بلکه دست ساز با یها تیاز ک دیچتر نبا ستمیو س ی. راکت آب3

 معمول در بازار باشد. ینوشابه و ... تجار یها یاز بطر دی. بدنه راکت با4

بعد از مسابقه به عهده  شرکت  ایمسابقه، قبل و  نیو ... لوازم و راکت شرکت کننده در ح ی. شکستن، باز شدن قطعات، خراب5

 شود. یکننده است و وقت اضافه تر از زمان مسابقه داده نم

 است.  نیقطعه راکت به زم نیبرخورد  اول یبه مدت زمان از لحظه پرتاب تا لحظه  یازدهی. امت6

در پرتهاب   یشهوند. اگهر شهرکت کننهده ا     یمسابقه در نظر گرفتهه مه   ستیباز شود در لکه چترنجات شان  یی. فقط گروه ها7

 پرتاب دارد. کیشود. هر گروه فقط  یچترش باز نشد، آن پرتاب رد م

 شود. یدر نظر گرفته م ازیامت 2مسافت ماندن راکت در هوا  هیهر ثان ی. به ازا8

 ایه پشهت بهام    ی)رو امهد ین نییپها  یآمدن در منطقهه خهال   نییبود که راکت در پا یاز حد شتری. اگر انحراف از نقطه پرتاب ب9

 شود. یراکت محاسبه م دنیرس نیزمان به زم یبیدرخت...( به طور تقر

 شود. یداده م ازیدر ساخت و ... طبق جدول امت یزیبودن راکت، تم داریپا ت،یو خالق ینوآور ی. برا11

 
 

 جزییاتهمه  بعضی جزییات جزییات کم

 15تا  11 11تا  5 5تا  1

 

 باشد. یاتمسفر )بار( م 5/5تلمبه حداکثر  ایفشار کمپرسور . 11

 یدارد. اعطها  یالنچهر بسهت    ییو کهارا  زمیاضافه به هم راه دارد و مقدار آن بهه مکهان   ازیپرتاب امت یساخت و داشتن سکو. 12

 باشد. یم ازیامت 11النچر  ازیبه همراه دارد. حداکثر امت ازیمدرسه امت کی یمنوط به استفاده از النچر است. هر النچر برا ازیامت

 


