
 

1 

 تعالیباسمه

 

 خوانمدح مرتضی مدرس: دکتر       (هاکابل) 11استاتیک، تکلیف سری 

 پورحل تمرین: محمدعلی رستم  1317-1ترم تحصیلی ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده

 

قرار گرفته خطی  یتحت بار گسترده ABکابل  (1سوال 

منحنی شکل  یمعادلهنظر از وزن کابل، است. با صرف

ی کابل و حداکثر کشش تشکیل شده در آن را گرفته

 تعیین کنید.

 

تر گاه پایینشکل زیر در تکیه ابل بدون وزنِک (2سوال 

ای این کابل بار گستردهدارای شیب صفر است. 

ای که ند؛ به گونهکرا تحمل می 2ی درجه شکلی ازهمیس

ی معادله رسد.می lb/ft01شروع شده و به  lb/ft111از 

 منحنی کابل را بدست آورید.

 

 Aی نیوتن بر متر به نقطه 111کابلی به وزن  (3سوال 

، از روی و در ترازی یکسان تصل شده و از طرف دیگرم

وارد شده  نیروی حداقل مقداریک قرقره عبور کرده است. 

 hکه خیزی به میزان  ه نحوی بدست آوریدبرا  Tکابل  به

 در آن ایجاد شود.

 

 یهنقط توسط یک کابل به روبک کشتی الیی (4سوال 

بطور افقی  Aطناب در محل  وصل شده است. B یساحل

در  نیاز است. Aدر  kN311قرار دارد و کششی به میزان 

باشد،  kg/m11صورتی که جرم واحد طول این طناب 

 و همچنین طول طناب را بدست آورید. Hمقدار 

 

توسط یک کابل به یک لنگری که  شناور توپی (5سوال 

از  یان آبِرج رودخانه قرار دارد متصل شده است. در کف

)از اثر  تاثیر قرار داده است توپ را تحت چپ به راست،

در صورتی که  .شود(این جریان بر کابل صرف نظر می

واحد  موثر و جرممتر  17برابر با  Bتا  Aطول طناب از 

 ؛باشد kg/m3 ،شناوریبا در نظر گرفتن اثر  ،طناب طول

 محاسبه کنید. Bو  Aکشش کابل را در نقاط 

 

به  =lb111Pنیرویی به میزان  کوچکی کشتی (6سوال 

 ft011به طول زنجیر نگری ل کند.سمت راست ایجاد می

است؛ به طوری که  شده دریا انداختهفوتی  111عمق  به

 .رداداز زنجیر آن بر روی کف دریا قرار  lطولی به میزان 

نش و نیروی برکَ lb/ft33/1طول زنجیر  وزن واحد

(upward) شناوری آب  اشی ازنlb/ft21/1 باشد. طول می

l .را محاسبه کنید 

 


