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تاریخچه مسابقات
نا سا بهمنظور ساخت سازه ار سال و پرتاب كاو شگرها به سیارههای ديگر اولین
بار توسطط ) (Gravity Challengeمسططابتا نجا تخممرغ يا چالش جاذبهها را
طراحی نمود .چرا كه كاوشگرها بايد در درون سازههايی قرار گیرند كه پس از برخورد با
سیارهها و اجرام آسمانی ،بتوانند ضمن كاستن سرعت ،به سادگی و با حفظ دستگاههای
درون خود ،با كمترين خ سار بر سطح سیاره موردنظر ن ش سته و به كاوش و برر سی
بپردازند و اطالعا كسط شطده را به زمین ارسطال كنند .اين مسطابته در نتاط مختلف
جهان از جمله ايران برگزار میشود و طرفداران زيادی را به همراه دارد.

نحوه ثبتنام در مسابقه
تیمهای عالقهمند به شركت در مسابته میتوانند از  2طريق زير اقدام نمايند:
 .1با مراجعه به مسطط ول پشوهش دانشطططگاه جام علمی كاربردی مركز
شماره  3مهاباد
 .2تماس با  09199994190مهندس سیاوش عزيزی
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قوانین مربوط به سازهها
  سازه بايد كامالً ايزوله بوده و در ارتباط با محی نبا شد و م ستتیماً و بدون
هیچ واسطهای با محی اطراف ،پرتاب شود.

 از مواد شکستنی و شیشهای و مواد مضر نبايد استفاده شود.
 استفاده از هر نوع موتور ،كنترل از راه دور و موجودا زنده ممنوع است.
 سازهی حامل تخممرغ نبايد محی اطراف را تخري يا آلوده نمايد.

توضیحات نحوهی اجرا
 شططركت در مسططابته بهمنزله پذيرش تمامی قوانین مندرج در آيیننامه
مسابته است .لطفاً با دقت مطالعه فرمانید.
 وضطعیت تخممرغ :در صطور سطالم ماندن يا ترك برداشطتن تخممرغ سطاير
امتیازا نیز برای تیم محا سبه می شود )هدف سالم ماندن تخممرغ ا ست( اما
در صور شک ستن تخممرغ هیچ امتیازی از بخش نحوهی اجرا به تیم تعلق
نمیگیرد .ضمناً تركهای مويی قابل صرفنظر است .تخممرغ سالم  100امتیاز
و تخممرغ تركخورده  57امتیاز دارد.
 خالقیت و نوآوری  :در صططور هرگونه خالقیت و نوآوری در طراحی سططازه
حداكثر  70امتیاز به تیم تعلق خواهد گرفت.
 محدوده برخورد سازه به زمین  :در مركز محدوده  30امتیاز و به ازای هر 10
سانتیمتر فاصله از مركز  1امتیاز كسر خواهد شد.
 خروج تخممرغ از سططازه  :چنانچه سططازه بهگونهای طراحی شططود كه پس از
برخورد به زمین تخممرغ از آن سطططالم بیرون بیايد  100امتیاز تعلق خواهد
گرفت.
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 در صططور اسططتفاده نکردن از وسططايل كاهنده مانند چتر ،بادكنک ،بالن و ...
حداكثر  27امتیاز مثبت به تیم تعلق میگیرد.
 ارتفاع پرتاب  9متر است.
 به هر تیم تنها يک عدد تخممرغ خام از سوی كمیته برگزاری تعلق میگیرد و
ا ستفاده از تخممرغ خارجی ممنوع ا ست .پس تخممرغ نبايد از قبل در سازه
جاسازیشده باشد.
 وزن سازه :هرچه وزن سازه كمتر باشد از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد شد .
چنانچه وزن سازه  70گرم يا كمتر باشد  70امتیاز و به ازای هر گرم وزن بیشتر
يک امتیاز كسر خواهد شد.

 هر تیم  17دقیته وقت دارد تخممرغ را در سازهی خود جاسازی نمايد.
 تیمهای شركتكننده حداكثر میتوانند  7نفر باشند.

 در صور اعالم نام تیم جهت اجرای م سابته وعدم ح ضور تیم ،تیم مربوطه از
لیست شركتكنندگان خارج خواهد شد.

 در صططور پرتاب سططازه توس ط افراد تیمها ،ايمنی افراد به عهده خودشططان و
سرپرست آنان خواهد بود.
 تیمها موظفاند از طريق سايت اعالم شده  ،از آخرين تغییرا احتمالی مطل
شوند.
در صططور هر گونه سططوال با شططماره  09199994190آقای مهندس عزيزی
مکاتبه نمايید.
برای ثبت نام به امور پشوهشی مراجعه نمايید.
دبیر علمی مسابقات
دانشگاه جامع علمی کاربردی شعبه  3مهاباد
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