
 ترازو

  اول باید  نگا کن ببینم ازم چی میخواد و برحسب چی؟ )گزینه

( اگه چیزی که دنبالشم به تعداد الزم یا بیشتر مهارو چک کن

وجود داشت همه یه سمت باشن تعدادم همون باشه که دیگه 

کاری نداره...اگه نه باید برعکس کنم و ضریب بدم تا اون تعداد 

 مدنظرم به دست بیاد

 گه با ضرب و برعکس کردن وزنه ی خواسته شده مستقیم به اقا ا

دست نیاد باید برم سراغ روش کلی و عدد دهی به وزنه ها 

...واسه این کار الزم دارم هرچند نوع وزنه داشتم جوری حذف 

کنم که در نهایت دوتاشون بر حسب هم نوشته شن و بعدش 

ا مثلث ت 3به  و جایگذاری ... مثال فرض کن رسیدمعدد بدم 

 تا گیشنیز ....هرکی ضریب اونیکیو میگیره. 5برابره با 

 

  وزنه های هم جهت با هم جمع و وزنه های روبرو با هم ساده

 میشن

 ای دوتا کفه رو باهم عوض کنمنیاز باشه میتونم ج 



  الزم باشه دو طرف یه ترازو رو تو یه عدد ضرب میکنم تا تعداد

 مورد نظرمو بسازم

 که تنهایی تو یه کفه اومده راحت تره...مثال  حذف کردن وزنه ای

تو یه کفه فقط موز دارم ...موزو راحت میشه حذف کرد. )البته که 

سوتی نمیدم با توجه به شرایط مساله و گزینه ها تصمیم 

 (میگیرم کیو حذف کنم کیو نگه دارم

  همه اینا هم رو تک ترازو هم رو مجموعه ترازو ها بعنوان یه

 جواب میده دستگاه معادله

 ترازوهایی که تو تعادل نیستن اکثرا نیاز به روش کلی دارن 

  تو نامساوی ها هم میتونم دو طرف رو باهم ساده کنم به شرطی

 که جهت نامساوی ها یکی باشه

  ترازوهایی که تعدادشون باالست عموما وزنه های خواسته شده

که خب  ساخته میشن یه کوچولو حواس جمع و خالقیت میخواد

 من دارم.

 

  حواسم هست که واسه ایجاد تعادل باید اختالف وزنه های دو

 02و  61طرف صفر باشه ... یعنی کال با اختالف کار دارم مثال بین 



بخوام به تعادل برسم باید دوتا از سنگینه بردارم بذارم رو 

 سبکه.

  عاقالنه اس هرچی دارم و نصف نصف بذارم تو کفه ها و وزن کنم

 کفه دارم...چون دوتا 

  ترازوهای اهرمی مثل االکلنگ میمونن... فاصله وزنه از مرکز

 تعادل ترازو رو هم قاطی بازی میکنم ... یعنی :

  و این که اگه وزن وزنه ها مشخص نباشه به تعداد کفه ها ربطش

 میدم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واسه تعادل از کدوم استفاده نمیشه؟ 

61-02-02-33-33-26-24 


