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 روش بهتری برای بستن شکل 8 است؟

به ظاهر يکسان وجود دارد اما يك تفاوت بسيار ظريف وجود دارد كه مي تواند تاثير  8در اينجا دو شکل گره 

ذاری داشته  باشد  مي بيني  چست ؟زيادی در گره گشايي اسان  پس از بارگ  

 

از وسط گره عبور مي كند ، در حالي كه رشته بار در ( سبز)رشته بار در سمت چپ  .بگذاريد مقداری رنگ اضافه كنيم

 خارج مي شود "گره"از باالی ( قرمز)سمت راست 

https://rpu45vy22ev52upglm353op6oq--www-alpinesavvy-com.translate.goog/blog/a-better-way-to-tie-the-figure-8
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 .قابل توجهي به طوردر سمت راست .(قرمز)گره  پس از بارگيری كامالً راحت باز مي شود( سبز)گره سمت چپ 

 سخت تر باز مي شود

. ، رشته بار روی كل گره پايين مي آيد ، حتي تا حدی كه تغيير شکل مي دهد "قرمز"با گره   

اما با گره سبز ، رشته بسيار بااليي حداقل وزن را . از مي شودبدون رشته های شل ، جوش داده شده ، سخت ب

 .رشته ای كمي شلتر برای شروع به كار مي آيد درصورت نياز به باز كردن آنبا اين كار . مي گيرد

 .خودتان امتحان كنيد ، فوراً خواهيد ديد كه چگونه كار مي كند

 

. . . باز شود 8شکايت دارند كه بعد از بارگيری ، سخت است گره بنابراين ، برای همه كوهنوردان ورزشي كه 

و بله ، من مي دانم . )استفي نفسه مشکل نداشته باشد ، بلکه بيشتر نحوه گره زدن  8شايد اين مسئله با شکل 

 .(ا ندارد ، اما بياييد اينجا بحث نکنيمرا ترجيح مي دهند زيرا در واقع اين مشکل رگره بولين  كه بعضي ها ب
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 :يادداشت

 

 .برای تأكيد ، استفاده از هر دو نوع گره كامالً ايمن و قابل قبول است    

 

اگر الزم است گره ای از وسط طناب ببنديد و انتظار داشته باشيد كه بار زيادی را تحمل كند ، گره پروانه     

 .تقريباً هميشه باز كردن آن راحت تر است. ای مي تواند انتخاب بهتری باشد

 


