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 مرغنجات تخم   عنوان پروژه و کارگاه :

 پیشینه تحقیق:  

نجات تخم مرغ یا چالش جاذبه اولین  مسابقات  

ناسا به منظور ساخت سازه ها و   بار توسط

اجسامی که انسان را در ارسال و پرتاب کاوش  

گر ها به سیاره های دیگر یاری کند ، اجرا شد ،  

  باید در درون سازه هاییها  چرا که کاوش گر 

قرار گیرند که پس از که پس از برخورد با  

مانی ، بتوانند ضمن کاستن  و اجرام آس سیاره ها 

سرعت ، به سادگی و با حفظ دستگاه های درون  

خود ، با کمترین خسارت بر سطح سیاره مورد  

 نظر نشسته و به کاوش و بررسی بپردازند . 

   روند یا شرح پروژه: 

چسب   –متر  0نخ  –  ۹1×11ددع  1مقوا د مورد نیاز :  موا

  11  ی ن - محدود   یچسب نوار در طول و قطعه ها –  عیما

عدد   2۹  یچوب بستن  -(زری فر  سهیدو عدد )ک لونینا – عدد

 ی چیق  کی  عدد کاتر و  ک ی  – پنج عدد  A4 کاغذ –

  سپس از میکن یت گفته شده را درست م حاال یبتدا همه ا

سپس   م یکنیحاالت را رها م یهمه    یمتر ک ی  ی فاصله

تا   میده یم  ش یمتر افزا  یسانت  50متر  ی سانت 50 را  فاصله

  شودیمانده م  یبشکنند، حالت باق   یکیبجز   ت حاال یهمه 

که هر   یفاصله ا  نیشتر یب نی. همچن سازه  ن یمستحکم تر

 . مین کیم تشاددای را    بگذراند  حالت توانسته

 

 کسهای پروژه:ع

 

 پژوهشی دبیرستان فرزانگان دو تهران ) دوره اول(-سیزدهمین نمایشگاه علمی

 : نتایج و پیشنهادات

که از   م یشده متوجه شد  ق یبا توجه به مطالب تحق  

  ی و منحن ی و شکل کرو مثلثی اشکال هندس نیب

ما    یسازه  اگر نیاستحکام را دارند و همچن نیشتریب

  داشته باشد استحکام یشتریب  یاز تخم مرغ فاصله 

کاهش وارد شدن   یبرا م یتوان یدارد و م  یشتریب

  م یو اسفنج و ... استفاده کن  فوم  ضربه به تخم مرغ از 

   .ما کمتر شود   یتا ضربه به سازه 

که هر چه وزن و   میدیمسابقه د   نیدر قوان  چون) 

 یشتر یب از یکمتر باشد امت نی زم   سطح به  دن یزمان رس

حال هم وزن سازه کم   نیع  در  م یو اگر بخواه  میری گیم

  یسازه  باشد  کم ن یآن به زم دن یباشد و هم زمان رس

موارد   ن یداشته باشد و ب  کی نامی رودی حالت آ د یما با

 (  تر است  کی نامی رودی مثلث ا شده  ذکر

 kntu.ac.irسایت  منابع :منابع مطالعاتی:  -

 سایت تبیان   ،  .combumec.mihanblogسایت   -
 sazepol.comسایت  -
- You tube)سایت    )فیلم ها  ، www.polynovin.com     

  

 
ملیکا زرین کاله و دینا اقدامی    نام و نام خانوادگی:   

7/ 4 شماره کالس:   

خانم بلوک آذری  : نام استاد راهنما  

http://bumec.mihanblog.com/

