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 قوانین مسابقه نجات تخم مرغ

 ۲۱/۲۱/۲۱مصوب 

 

برای  نشرکت در آ راحی مهندسی است کهط رقابت این مسابقه یک :اندچیزی نشنیده هدرباره این مسابق به حال برای کسانی که تا

 مرغ شما در برابر سقوط از ارتفاعاز تخم کهای نیاز دارید مشخص و گویاست... شما سازه کامالآزاد است. هدف  دانشگاههای همه بچه

 محافظت کند.  و برخورد پس از آن

نین چشوند و همانتخاب می دوم واول  هایگروهبرترین امتیازها به عنوان  گروه با دوبرنده با توجه به قوانین زیر مشخص خواهد شد. 

 بیشترین خالقیت را داشته باشد اهدا خواهد شد. طرحشان گروهی که ای هم بهجایزه

 

و برای سایر موارد مرتبط با مسابقه، با دفتر  ۱۲۳۲۱۳۲۹۱۰۰آمده سوالی دارید با شماره تماس  ذیلاگر در مورد قوانین و مطالب 

  .فرماییدتماس حاصل  ۱۲۳41۲۲۰۰۱۲یا با شماره  ۱۱۲-1۰۱4۳۱4۲انجمن به شماره تماس 

 

 

 هاشرایط و محدودیت

 .شرکت برای همه دانشجویان آزاد است 

  باشد.نفر می ۰ا ی ۳ اعضای هر تیم،تعداد 

 د.تواند تنها یک سازه بسازتیم می هر  

 ها تنها مجاز به استفاده از مواد ارائه شده از طرف برگزارکنندگان هستند.گروه 

 نظر گرفته شده استها دو ساعت زمان در برای ساخت سازه. 

 شودها تحویل داده میگروه دقیقه پیش از پرتاب به ۲۹ هاتخم مرغ. 

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

وجه تمان و خالقیت شماست و با ز ،ما، وزن کمتر، دقت در پرتاب هایید، اما واقعا ساده هستند. معیارابیشاید قوانین پیچیده به نظر 

 :امتیازشوید. اما نحوه اعمال بندی میبه معیارهای مشخص شده، رتبه

 

 امتیاز( ۰۲۲وزن: ) .1

رد و گیوزن بیشترین امتیاز را می باشد. کمترین رقبایتانقیاس با  وزن به عنوان یک معیار، باید در کمترین مقدار خودش در

 :گیرندو سایرین متناسب با وزنشان امتیاز می ترین سازه صفر امتیاز خواهد گرفتسنگین

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  200 ×
(𝑊𝑚𝑎𝑥 − 𝑊𝑖)

(𝑊𝑚𝑎𝑥 − 𝑊𝑚𝑖𝑛)
 ,           𝑊𝑖 =  وزن سازه شما

 امتیاز( ۰۲۲) :دقت .۰

 هبخورد بربودن محل  مام تالش خود را در راستای نزدیکشود که شما باید تنصب می برخورد دقت تعیینروی زمین هدفی جهت 

 نمره و دورترین صفر نمره، سایرین مابین این نمرات: ماکزیمم فاصله ترین. نزدیکبه کار گیریدهدف 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  200 ×
(𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑖)

(𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛)
 

 امتیاز( ۰۲۲) :زمان .3

با توجه به  دیگرانگیرد و بیشترین زمان صفر امتیاز تعلق می به امتیاز و ۱۱۱شان در کمترین زمان سقوط کند به تیمی که سازه

 گیرند.زمانشان امتیاز می

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  200 ×
(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑖)

(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)
 

 امتیاز( ۰۵۲خالقیت ) .4

 که دهندبه هر طرح می ۱۹۱تا  ۱از  اینمره اساتید هر یک از ، به طوری کهوابسته استاین معیار کامال به دیدگاه و نظر اساتید 

 .گیردتعلق می بخشدر این  گروه برترینشود. جایزه خالقیت هم به می و در نظر گرفته محاسبهها میانگین آن

 د شرح دهد.یتابرای اس اخودش ر طرحثانیه  ۲۱تواند به مدت می هر گروه
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 !شانس مجدد

 :ایم، اما با این شرایطما آماده داشته باشد مجددا شانس خود را امتحان کنداگر گروهی قصد  موفق، از پرتاب اول بعد

 ۰۱۱تا  ۱۱۱تا پرتاب را انجام دهید. شما بین  گیرددر اختیارتان قرار میمرغ دیگری ود و با همان شرایط تخمد ترمیم شسازه نبای

 استهکاز امتیازتان  در غیر این صورتو  افزودهشما  این نمره به امتیازشدید  موفقاگر  ؛کنید تان را امتحانشانستوانید نمره می

 در صورت ترک خوردن تخم مرغ در شانس مجدد، امتیاز شانس مجدد نصف می شود. شود.می

 

 امتیاز کل:

 امتیاز کل شما از رابطه ی زیر محاسبه می شود:

 (Weight + Acc + Time)*EIF*ECF + Creativity + Repetition = امتیاز کل 

 ول زیر است.امطابق با جد ECFو  EIFکه مقدار 

EIF وضعیت تخم مرغ 

 شکسته ۱

 ترک برداشته 44/۱

 سالم ۲
 

ECF وضعیت* 

 درون سازه ۲

 بیرون سازه ۱

 (از سازه بیرون بیاید یا نه)از سقوط سازه سپ  مرغتخم گرفتنمحل قرار  *        

 د:گیروادی که در اختیار شما قرار میم

 )کیسه فریزر( نایلون دو عدد –عدد  ۱۱نی  -های محدود نوار در طول و قطعهچسب  –چسب مایع  –متر ۰نخ  – ۹۱×1۱عدد ۱مقوا 

 پنج عدد  A4 ذکاغ –عدد  ۲۹چوب بستنی  -

 گیرد:ابزاری که در اختیار شما قرار می

  یک عدد کاتر و یک قیچی


