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 :مقدمه

 
قرن بیستم قرن تعالی بشر بود، در این قرن انسان به آرزوهای دیرین خود که می پنداشت دست 

نیافتنی اند دست یافت از جمله این آرزوها پرواز، رفتن به فضا و پا گذاشتن به کرات دیگر بود، 

های ترقی را یکی پس از دیگری می پیمود و در این میان  انسان برای رسیدن به این مرحله پله

او روبرو شدن با دنیای جدید بود، برای مثال یکی از مهمترین چالش های آنها برای سفر  مانع تنها

به ماه یا فرستادن کاوشگرها به سطح دیگر کرات مقابله با گرانش و فرود موفق بر سطح آنها بود 

توسط  "gravity challenge"با نام اصلی  "نجات تخم مرغ"ابقاتبدین سان برای اولین بار مس

 آمریکا به صورت جهانی برگزار شد و طرفداران بسیاری را بدست آورد.انجمن مهندسان مکانیک 

هدف از برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ ساخت سازه ها و اجسامی است که بتواند انسان  را در 

ر یاری کند، چرا که کاوشگرها باید در درون سازه هایی قرار ارسال کاوشگرها به سیاره های دیگ

بگیرند که پس از برخورد با سیاره ها و اجرام آسمانی بتوانند ضمن کاستن از سرعت خود به سادگی 

و با حفظ دستگاههای درون خود با کمترین خسارت بر سطح سیاره مورد نظر نشسته و به کاوش و 

 شده را به زمین ارسال کنند. بررسی بپردازد و اطالعات کسب

این مسابقه که هر سال در دانشگاههای مختلف جهان برگزار می شود،در اصل برای بکارگیری 

خالقیتهای مختلف می باشد. شرکت کنندگان در این مسابقه تخم مرغ را در سازه ای که ساخته اند 

شده رها می کنند در مشخص  قرار می دهند و آن را از ارتفاع معینی که در بخش قوانین مسابقه

البته این توضیح را هم باید بدهیم که شما می توانید به  برسد.نهایت تخم مرغ باید سالم به زمین 

 هر وسیله ای را که دوست دارید وصل کنید البته به جز وسایل موتوری.تخم مرغ 

دوره  اولیندانشگاه بر آن شد تا ، به نوآوری ویاندانشججاد شور و نشاط علمی و ترغیب ایبه منظور 

امید است با برگزاری این گونه مسابقات قدمی برای  برگزار نماید.جات تخم مرغ را ی مسابقات ن

 بارور سازی استعدادها، ایجاد خالقیت و باال بردن سطح علمی دانشجویان مستعد برداشته شود.



 نکات مهم:

 

 28/9/1397 زمان برگزاری مسابقه -1

 مرکز آموزش عالی کاشمرمکان برگزاری مسابقه : -2

 شرکت برای همه دانشجویان آزاد است. -3

داشتن کارت دانشجویی)سرپرست گرروه  در روز مسرابقه بررای ارابره بره مسر والن        ههمرا -4

 .مسابقه الزامی است

 نفر می باشد. 4هر تیم حداکثر  دتعداد افرا -5

 د.هر تیم می تواند تنها یک سازه بساز -6

 

 مشخصات سازه:

 کیلو گرم می باشد.2وزن سازه حداکثر  -1

می باشد)الزم به ذکر است که ابعاد در لحظره صرفر    یک مترطول سازه در هر بعد حداکثر  -2

 سقوط آزاد سازه مدنظر می باشد 

سازه نباید باعث تخریب محیط اطراف شود)مثل شیشه  در عین حال نباید حراوی مروادی    -3

 مواد شیمیایی و ... -باشد که محیط اطراف را آلوده کند.)مثل نفت

 

 قوانین مسابقه:

 سازه پس از رها شدن باید از محیط اطراف ایزوله باشد. -1

 مهم سالم ماندن تخم مرغ است نه سالم ماندن سازه. -2

 ت شکسته شدن تخم مرغ تیم از مسابقه حذف می شود.در صور -3

 .ساختمان دانشگاه انجام می شود پشت بامپرتاب از طبقه  -4

به هر تیم تنها یک بار فرصت پرتاب سازه داده می شود و تنها یک نفر از اعضای تیم حرق    -5

بره  دارد در منطقه شروع در ارتفاع تعیین شده قرار گیرد تا ماموریت پرتراب تخرم مررغ را    

 پایان برساند.

 استفاده از هر گونه وسیله موتوری برای فرود آمدن سازه بر روی زمین ممنوع می باشد. -6

 

 نحوه ی امتیاز دهی:

 

 .امتیاز می باشد 100مجموع کل امتیازها 

 

امتیراز تعلرق    20حداکثر به نسبت سالم ماندن تخم مرغ) کامال سالم تا ترک خورده سالم  -1

 می گیرد



امتیاز تعلرق مری    30 امل تخم مرغ از محیط سازه، پس از برخورد با زمینبه خارج شدن ک -2

 گیرد.

 باتعلق می گیرد) زمین مسابقه سه ناحیه مرکزی، میانی و خارجی امتیاز 15به دقت پرتاب  -3

سانتیمتر تقسیم می شود که این سه ناحیه به ترتیب امتیازهرای   -100-75-50 شعاعهای

دهند، به سازه هایی که خرارج از زمرین مسرابقه فررود      را به خود اختصاص می 15-10-5

 آیند امتیازی تعلق نمی گیرد. 

امتیاز توسط هی رت داوران تعلرق مری     25به خالقیت و نوآوری در طراحی و ساخت سازه  -4

 گیرد.

شرر   امتیاز توسرط هی رت داوران داده میشرود) گرزارش سرازه       10تا 1به گزارش سازه از  -5

  مختصری از خصوصیات و طراحی سازه است

 

در صورت تاخیر یا عدم  د.تحویل ده آقای روحانیه ب 27/9/97 خیگزارش شناسه سازه را تا تار

 امتیاز از تیم کسر خواهد شد. 10ارسال گزارش 

 اریخ های مهم: ت  

 آغاز ثبت نام  14/9/1397

 زهاگزارش س تحویلآخرین فرصت برای  27/9/1397

  برگزاری مسابقهزمان  28/9/1397

 

 ریال5،000،000تیم اول: جوابز:

 

مس ول  آقای روحانی هبجهت شرکت  27/9/97تا تاریخ  ریال 250000الزم است هر تیم مبلغ 

  د.برگزاری مسابقه تحویل ده

  


