مسابقه چالش جاذبه (نجات تخم مرغ)
تاریخچه مسابقات:
هسبثقبت ًجبت تخن هشغ یب چبلص جبرثِ ) (Gravity Challengeاٍلیي ثبس تَسظ  NASAثِ هٌظَس سبخت سبصُ ّب ٍ اجسبهی كِ
اًسبى سا دس اسسبل ٍ پشتبة كبٍضگشّب ثِ سیبسُ ّبی دیگش یبسی كٌذ ،اجشا ضذ .كبٍضگشّب ثبیذ دس دسٍى سبصُ ّبیی قشاسگیشًذ كِ پس
اص ثشخَسد ثب سیبسُ ّب ٍ اجشام آسوبًی ثتَاًٌذ ضوي كبستي سشعت ثِ سبدگی ٍ ثب حفظ دستگبُ ّبی دسٍى خَد ثب كوتشیي خسبست ثش
سغح سیبسُ هَسد ًظش ًطستِ ٍ ثِ كبٍش ٍ ثشسسی ثپشداصًذ ٍ اعالعبت كست ضذُ سا ثِ صهیي اسسبل كٌٌذ .ایي هسبثقِ دس ًقبط هختلف
جْبى اص جولِ ایشاى ثشگضاس هی ضَد ٍ عشفذاساى صیبدی سا ثِ ّوشاُ داسد.

قوانین ثبت نام:
 حذاكثشافشاد یک تینً 3فش هی ثبضذ .
 دس ّشگشٍُ یک ًفش ثِ عٌَاى سشگشٍُ اًتخبة ضذُ ٍ ثِ هسئَلیي ثشگضاسی هعشفی هی ضَد
 افشاد تین هیتَاًٌذ اص داًطگبُ ّبی سشاسش استبى ثبضٌذ.

قوانین اجرایی:
 تخن هشغ ًجبیذ اص قجل دس سبصُ جبسبصی ضذُ ثبضذ.
 پس اص فشٍد سبصُ ثبیذ ثتَاى ثِ ساحتی تخن هشغ سا اص دسٍى آى خبسج ًوَد.
ّ ش تین  5دقیقِ ٍقت داسد تخن هشغ سا دس سبصُ ی خَد جبسبصی ًوبیذ.
 اص ّش تین فقظ یک ًفش ثِ هحل پشتبة سفتِ ٍ سبصُ سا سّب هیكٌذ.
قبثل تَجِ ضشكت كٌٌذگبى :هسبثقِ دس فضبی ثبص ثشگضاس خَاّذ ضذ لزا عَاهل عجیعی هبًٌذ ٍصش ثبد سا دس ًظش ثگیشیذ.

قوانین مربوط به سازه:
 سبصُ ثبیذ كبهال ایضٍلِ ثَدُ ٍ دس استجبط ثب هحیظ ًجبضذ ٍ هستقیوبً ٍ ثذٍى ّیچ ٍاسغِ ای ثب هحیظ اعشاف پشتبة ضَد.
 اص هَاد ضکستٌی ٍ ضیطِای ٍ ّوچٌیي هَاد هضش ًجبیذ استفبدُ ضَد.
 استفبدُ اص ّش ًَع هَتَس ،كٌتشل اص ساُ دٍس ٍ هَجَدات صًذُ هوٌَع است.
 سبصُ حبهل تخن هشغ ًجبیذ هحیظ اعشاف سا تخشیت یب آلَدُ ًوبیذ .
 استفبدُ اص ّشگًَِ هبیعبت هثل آة ٍ  ...دس عشاحی ٍ سبخت سبصُ هوٌَع است.
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نحوه امتیازدهی:
-1وزن سازه:
ٍصى سبصُ ثبیذ دس كوتشیي هقذاس خَدش دس هقبیسِ ثب سبیش گشٍُ ّب ثبضذ .كوتشیي ٍصى  200اهتیبص سا هی گیشد ٍ سٌگیي تشیي سبصُ
صفش اهتیبص خَاّذ گشفت ٍ سبیشیي هتٌبست ثب فشهَل صیش اهتیبص هی گیشًذ:

 -2دقت:
سٍی صهیي ّذفی جْت دقت ثشخَسد ًصت هی ضَد كِ ضوب ثبیذ توبم تالش خَد سا دس ساستبی ًضدیک ثَدى هحل ثشخَسد ثِ ّذف ثِ
كبس گیشیذً .ضدیکتشیي فبصلِ ً 200وشُ ٍ دٍستشیي فبصلِ صفش ًوشُ سبیشیي هب ثیي ایي ًوشات سا ثب استفبدُ اص فشهَل صیش هی گیشًذ:

 -3زمان:
ثِ تیوی كِ سبصُ ضبى دس كوتشیي صهبى سقَط كٌذ  200اهتیبص ٍ ثِ ثیطتشیي صهبى صفش اهتیبص تعلق هیگیشد ٍ دیگشاى ثب تَجِ ثِ فشهَل:

 -4خالقیت:
ایي هعیبس كبهال ثِ دیذگبُ ٍ ًظش داٍسّب ٍاثستِ است ،ثِ عَسی كِ ّش یک اص داٍسّب ًوشُ ای اص  0تب  250ثِ ّش عشح هی دٌّذ كِ
هیبًگیي آًْب هحبسجِ ٍ دس ًظش گشفتِ هی ضَد.

امتیاز كل:

خالقیت [ +وضعیت تخم مرغ ×( زمان  +دقت  +وزن)] = امتیاز كل
هقذاس ٍضعیت تخن هشغ ضکستِ  ،0تخن هشغ تشک ثشداضتِ  ٍ 0/66تخن هشغ سبلن  1هیثبضذ.

