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 سخ سؤال اول.پا

 دو نیرو به غواص وراد می شود:

 نشان داده ایم،  �⃗�نیروی خود)ِ  غواص( که آن را با 

 نشان داده ایم.  �⃗⃗�و نیروی )جریانِ( رودخانه که آن را با 

 نشان می دهیم. 𝑐جمع این دو نیرو را با 
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به جلو  cبردار تواند در جهت بنابراین غواص می 

 Bحرکت کند. برای اینکه غواص بتواند در نقطۀ 

به ساحل دشمن برسد، باید خط موازی جهت 

کنیم و ببینم که ساحل  رسم Bرا در نقطۀ c بردار

 چه نقطه ای قطع می کند.  رخودی را د

 

 ینیرو ن شروع به شنا کردن کند، با توجه به(، نقطه ای است که اگر غواص از آ’Bآن نقطه )یعنی 

 در ساحل دشمن سر درآورد. Bخود و نیروی رودخانه، می تواند پس از مدتی در نقطۀ 

 

 پاسخ سؤال دوم.

درست مثل حالت قبل عمل می کنیم، ولی انگار پنج مسأله داریم. انگار پنج تا رودخانۀ کنار هم 

 داریم، که هر کدام نیروی متفاوتی با کناری اش دارد.

 داریم:بنابراین 
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و ند به جواب خواهیم رسید با ادامۀ این روبرای هر رودخانه، جداگانه محاسبه می کنیم. پس س

 داشت: خواهیم

 

 شروع به حرکت کند. ’Cبنابراین غواص باید از نقطۀ 

 

 پاسخ سؤال سوم.

ن مسأله مثل مسألۀ قبل عمل می کنیم؛ با این تفاوت که مقدار نیروی غواص هم متفاوت است. در ای

 کرد و سپس جهت های مربوط را محاسبه کرد.پر جدول سمت راست را بنابراین مجدداً باید 
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 :بیشتر بدانیم

 می گوییم. « مدل سازی»به کاری که در صورت مسأله رفته رفته انجام دادیم، 

به نظر شما چطور می توان این مسألۀ عبور غواص از رودخانه را در دنیای واقعی بهتر مدل 

 کرد؟

 شاید بتوان از دیدن این چند بردار ایده گرفت:

 

 ونه است؟به نظر شما یک جریان آب در یک رودخانۀ خروشان واقعی چگ

 :بیشتر بدانیمباز هم 

است  یاتروشی که یک رودخانه را به پنج رودخانه تقسیم کردیم، مبنای روشی در علم و ریاض

 می گوییم.  «اِلِمان گیری»که به ان 

در تحلیل فرایندها و مدل سازی علوم تجربی و به ویژه  این نگاه و روش را به خاطر بسپارید.

 بسیار کاربردی است! «المان گیری»فیزیک، روش 


