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 پاسخ. 

 د.نان باشیکسهای تاب طناب جنس فرض می کنیم که ه در این مسأل

 بریم.بحالت پی  روابط برداری دوبه  ،با رسم شکل های مربوطمی خواهیم 

 نشان می دهیم.  �⃗⃗⃗�نیروی وزن دریا را با  

ست را  سمت را سی می کنیم.  ابتدا حالت  𝐹1 طناب را با دو نیروهای وارد بر  در این حالتبرر
⃗⃗  و ⃗ 

𝐹2
 نشان می دهیم.  ⃗⃗⃗⃗

 

 

 تبارش نایس سؤال:

  راهامنی رایضیات تمکییل پایۀ هش متمربوط به 

 بردار و خمتصاتفصل 
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𝐹1طول دانیم که می 
⃗⃗ 𝐹2طول با  ⃗ 

 نابراین به خاطر جهت بردارها خواهیم داشت:ب با هم برابر است.  ⃗⃗⃗⃗

𝐹1با مجموع طول   �⃗⃗⃗�طول 
⃗⃗ 𝐹2و  ⃗ 

 برابر است.  ⃗⃗⃗⃗

 پس:

𝐹1طول 
⃗⃗ 𝐹2و  ⃗ 

 هستند.  �⃗⃗⃗�هر یک نصف طول   ⃗⃗⃗⃗

سمت  اکنون سی می کنیم.  را چپحالت  𝐺1 نیروهای وارد بر طناب را با  در این حالتبرر
𝐺2 و  ⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗  

 نشان می دهیم.

 

𝐺1مطابق شکل، 
𝐺2 و  ⃗⃗⃗⃗

 را تجزیه می کنیم.  ⃗⃗⃗⃗
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 پس:

𝐺1
⃗⃗⃗⃗ =  𝑎⃗⃗⃗  + �⃗�  

 و

𝐺2
⃗⃗⃗⃗ =  �⃗⃗� +  𝑑⃗⃗⃗   

 خواهیم فهمید که:

𝑎⃗⃗⃗ مجموع طول  𝑑⃗⃗⃗ و   �⃗�است، و طول   �⃗⃗⃗�ول برابر با ط  �⃗⃗� و     )چرا؟(با هم برابر هستند.  

 بنابراین:

𝑎⃗⃗⃗ طول   )چرا؟( هستند.  �⃗⃗⃗�هر یک نصف طول   �⃗⃗� و   

𝐹1 کافی است که اال ح
⃗⃗ 𝐺1را  ⃗ 

 مقایسه کنیم.  ⃗⃗⃗⃗

𝐹1طول 
⃗⃗ 𝐺1 ونچاز طرف دیگر،  است.  �⃗⃗⃗�نصف طول   ⃗ 

⃗⃗⃗⃗ =  𝑎⃗⃗⃗  + �⃗�   ، طول پس𝐺1
𝑎⃗⃗⃗ ز طول ا  ⃗⃗⃗⃗   

𝑎⃗⃗⃗ اما می دانیم که طول  .؟()چرابزرگتر است  بنابراین است.   �⃗⃗⃗�برابر نصف طول   

𝐺1طول 
𝐹1از طول   ⃗⃗⃗⃗

⃗⃗  بزرگتر است. ⃗ 
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 احتمال پاره حالت، طناب در حالت سمت چپی بیشتر است و بنابراین در اینپس نیروی وارد بر 

 .ایمنی کمتری داردشدن طناب بیشتر است و تاب 

 باز هم بیشتر:

همین راه شبیه یکسان است.  طناب های تابدر راه حل مسأله از این استفاده شد که جنس 

  ونه؟ناب یکسان نباشد هم ارائه داد. چگطرا می توان در حالتی که جنس دو  حل

 


