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طناب در  ایکابل  کیکشش  یرویقطعا شما هم بارها و بارها با عبارت ن
 نی که ا نجاستیسوال ا اما .دیخود مواجه شده ا لی تحص  ایکار  طیمح
 ست؟ یدر واقع به چه معناست و کاربرد آن در صنعت چ  روین فیتعر 

شما  یبرا روینوع از ن نیدرباره ا ی گر ید  یسوال ها و پرسش ها نیا اگر
 .آن هاست یمناسب برا ی مطلب پاسخ نی هم مطرح شده، ا

 .دیما باش  همراه

 

 روین فی تعر  1#

 ی محسوب م   یبردار  ی ت یکم رویتوان گفت، ن ی م  رویساده از ن  ی فی تعر در
توان به  ی را م روین .شتاب گرفتن اجسام است یبرا ی واقع عامل در شود که

به   گریکدی یمتقابل دو جسم بر رو  ریتأث  ایبرهم کنش و  کی حاصل  ی نوع
 .باشد ی م  فیهل دادن قابل توص ای و  دنیدو عامل کش  با شمارآورد که

وارد شده بر   یروهاین یبرابر با جمع بردار  انیم نیدر ا  زیجسم ن شتاب
 .جسم است

شکل  رییجسم صلب* باعث چرخش، تغ کیرا دارد که در  تیقابل نیا روین
  ریبا متغ  ی اثر چرخش نیا فشار وارد شده بر آن شود که شی افزا ایو 

 .خواهد شد فیشکل با تنش توص ریگشتاور و فشار و تغ 
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شود که در آن فاصله ذرات ثابت بوده   ی اطالق م  ی جسم صلب به جسم *
 .شکل ندهد ر ییتغ  رویو با فشار ن

 

 

 کشش  یروین فی تعر  2#

چند   ای کی نیحرکت ماب  جادیا یمورد استفاده برا یرویکشش به ن یروین
که به طور مثال در  ی اصطالح .شود  ی جسم و سطح مماس با آن اطالق م

سطح جاده   نیجهت غلبه بر اصطکاک حاصل، ماب ازیمورد ن یرویرابطه با ن
 .ردیگ یجسم متحرک مورد استفاده قرار م  کیبه عنوان  لیو اتومب

از  زین میآن را دار ی طناب که در ادامه قصد بررس ایکشش نخ  یروین
پرکاربرد در  یرو ین نیا ی ادامه به بررس در .کند ی م یرو یپ فی تعر نیهم
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 ی شرح روش محاسبه آن م به پرداخته و کیکالس کیو مکان کیزیف
 .می پرداز

 .دیادامه مطلب با ما همراه باش با

 

 What is) ست؟یکشش نخ چ یروین 3#
Tension force) 

جسم، به   نیچند ایو  کیوارد شده به   یرویتوان ن  ی کشش نخ را م یروین
که   ی اصطالح .نمود فی کابل تعر ی حت  ایو  میطناب، نخ، س کی لهیوس

  کیمکان ی حت ایو  کی زیمختلف ف یاحتماالً شما به وفور آن را در بخش ها
 .دیا دهیشن کیکالس

که با استفاده از نخ  ی توان به هر جسم ی را م  روین نیا دیداشته باش توجه
آونگ مانند )منظور از  ای ی حرکت دوران ای شده است و زانیطناب آو ایو 

 .است( دارد اعمال نمود ی آونگ حرکت رفت و برگشت

 فی توان در تقابل با اصطالح فشار تعر ی اصطالح کشش را م  دیبدان دیبا
اندازه   وتنی باشد با واحد ن ی م  رویکننده اندازه ن انیکه ب کشش .نمود

توسط  رویو هم راستا با اعمال ن یآن در جهت مواز  محاسبه شده و یر یگ
 .ردی گ ی طناب صورت م 
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طناب نگه داشته  لهیبه وس ی که جسم ی توان گفت زمان  ی م  ی طور کل به
 :خواهد شد جادی طناب و جسم ا نیشود دو حالت ب ی م

 .باشد ی اول: شتاب صفر و تعادل برقرار م حالت .1
 .موجود است  ی اصل ییرویدوم: شتاب صفر نبوده و ن حالت .2

بلکه در رشته  ک،یزیکشش و طناب نه تنها در ف یرو ین فی تعر تیاهم
 علت .شود ی درک م  ی به خوب یمعمار   ایعمران و  ی مانند مهندس   یی ها

دو گروه است  نی ا  یاز طناب در پروژه ها اریاستفاده بس رو،ین نی ا تیاهم
مثال از قرقره و طناب   یبرا گرید یاجسام و کاربردها  ییبه جا جا یبرا که

 .شود ی استفاده م 

 

در ادامه   د،یکشش نخ آشنا شد یرویبا مفهوم ن  یکه تا اندازه ا حال
 .پرداخت میخواه روین نیمحاسبه ا ی مطلب به بررس
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 کشش نخ  یرویروش محاسبه ن 4#

وارد شده   یروین جهیکابل در نت ایطناب، نخ و   کیحاصل شده در  کشش
که طبق قانون   دیداشته باش ادیبه  دیشا .باشد ی از هر دو سمت به آن م

  زانیم  نیا با حاصل ضرب جرم در شتاب است که یمساو روین وتنیدوم ن
 .شود ی شناخته م  وتنیبا واحد ن

 :دییمشاهده نما دیتوان ی م ر یرا در ز روین فرمول

F = ma 

شتاب و جرم جسم متصل  زانیتواند در م  ی طناب م ایکشش نخ و  شدت 
 نیدر ا البته .دی حاصل نما  ی راتییکشش نخ تغ یرویدر ن جهیبه آن و در نت

کشش   زانیاست که م نیما بر ا فرض  جا از جرم طناب صرف نظر کرده و
جرم   یجهت دارا  نیهم به بوده و کسانیبخش ها  ی نخ در تمام 

 .در واحد طول است کنواختی

 زیدر رابطه با جسم متصل به نخ، شتاب گرانش را ن دیداشته باش ادی به
با استفاده از    ی که جسم ی زمان می ریگ ی م  جهینت پس .دیریدر نظر بگ دیبا
کشش نخ و   یرویجا ن نی تعادل است، در ا یدارا بوده و زانینخ آو کی
  دیبا آن آشنا شو دیکه با یگر یاصطالح د اما باشد و یوزن برابر م  یروین

 .م ی پرداز ی از آن م یکشش است که به شرح مختصر  بیضر
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 ست؟ی کشش چ بی ضر  1-4#

کشش به گوش شما  یرویکه هنگام صحبت از ن ی از اصطالحات ی کی
کشش برابر با حاصل  بیضر .کشش است  بیخواهد خورد عبارت ضر

 ی بر مقدار وزن جسم متحرک م  میجهت کشش، تقس ازیمورد ن یروین
 .باشد

ادامه  در است که ی وابسته به عوامل گوناگون  بیضر نی به ذکر است ا الزم
 :کرد میعوامل را ذکر خواه نیاز ا ی برخ

دو  انیانواع چسب در م ایروان کننده ها و  رینظ  یی ها ندهیآال وجود .1
 سطح 

 و سمت کشش جسم  جهت .2
 ام تماس فشار وارده به دو سطح در هنگ یروین .3
 بافت سطوح ی چگونگ .4


