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ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ در ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی

ﻣﭽﺎﻟﻪ!۱

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪٔ ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﮔﻮن در ﺻﻔﺤﻪ ،ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ آنﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺷﺪﻩ در اﺻﻞ

رﻳﺸﻪ در رﺷﺘﻪٔ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ دارد .ﻳﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮای ﮐﺮوﻣﺰومﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﭘﻴﭽﻴﺪﻩ  ۲ﺷﺪﻩ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﺎ ﺧﻮردن ﻳﮑﯽ از
اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آن ﺑﺮ روی ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .ﺑﻪ وﺿﻮح
ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ،ﻳﮏ -nﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪ  nﻧﻘﻄﻪٔ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ،ﻫﺮ ﺳﻪ

ﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﺗﺤﺖ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن از ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﺣﺪس ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ
ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ آراﻳﺶ  nﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮان -nﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻤﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺘﻮان از
ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻘـﺎط رﺳﻴﺪ .ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﺪس درﺳﺖ اﺳﺖ و ﮐﺮانﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ زدنﻫﺎی ﻻزم اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

۱اﻳﻦ ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از ﻣﻘـﺎﻟﻪ  Transforming n -gons by Folding the Planeﻧﻮﺷﺘﻪٔ  P. Sabininو  M. G. Stoneﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪٔ The

 American Mathematical Monthlyدر ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﺷﻤﺎرﻩ  ۱۰۲ﺟﻠﺪ  ۷ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  :۱ﮐﺮوﻣﺰومﻫﺎ و ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎ

ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺗﺎ زدن ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻮل ﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .ﺗﺎ زدن ﺣﻮل ﺧﻂ  Lﻫﻤﻪٔ ﻧﻘـﺎط ﻳﮏ ﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪ را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻘـﺎط را ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪٔ آﻳﻴﻨﻪای آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Lﻣﯽﻧﮕﺎرد .ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر در اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎد را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻗﺮار داد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪٔ  xدر اﺛﺮ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﻄﻪٔ  xرا ﺑﺎ  x ′ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﻘـﺎط  aو  bاز  abو ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻧﺪازﻩٔ آن از ﻧﻤﺎد | |abاﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎد x ∈ ab
ﻳﻌﻨﯽ x :روی ﭘﺎرﻩﺧﻂ  abاﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﺪام ﻧﻘـﺎط از ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﺸﺨﺺ  cﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﻗـﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪٔ دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ  ،dﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ را ﺣﻮل ﺧﻂ  Lﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ

 cdﺗﺎ ﺑﺰﻧﻴﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺜﻞ  aﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ زدن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﻘـﺎط ﻗـﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس دﻗﻴﻘـﺎً ﻧﻘـﺎﻃﯽ
ﻣﺜﻞ  dﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻳﺎ روی داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  aو ﺷﻌﺎع | r = |acﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪن دو ﻧﻘﻄﻪٔ  aو  bاﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺷﮑﻞ  (۲ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻧﻘـﺎط
ﻗـﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از  cﺑﻪ ﻧﻘـﺎط داﺧﻞ ﻋﺪﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺷﺘﺮاک دو داﻳﺮﻩ ﺗﻘـﻠﻴﻞ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻘﻄﻪٔ  dدر ﻧﺎﺣﻴﻪٔ

ﻫﺎﺷﻮرﺧﻮردﻩ ،ﺗﺎ زدن  cﺑﺮ روی  ،dﻧﻘـﺎط  aو  bرا ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖﺗﺮ ،ﭼﻮن  cdﺑﺨﺸﯽ از وﺗﺮﻫﺎﻳﯽ
در ﻫﺮ دو داﻳﺮﻩ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒﻫﺎی اﻳﻦ وﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ دو داﻳﺮﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن  aو  bﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،ﭘﺲ L
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎرﻩﺧﻂ  abرا ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺖ:
ﻟﻢ  .۱ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از  cﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﻧﻘﺎط  a۱ , a۲ , . . . , anﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻘﺎط
داﺧﻞ ﯾﺎ روی ﻣﺮز اﺷﺘﺮاک داﯾﺮهﻫﺎی ) C iداﯾﺮۀ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  aiو ﮔﺬرﻧﺪه از  ،(cﺑﺮای  ۱ ≤ i ≤ nاﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت .درﺳﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ازای  n = ۱, ۲روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺮای  k + ۱ ،k ≥ ۲ﻧﻘﻄﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ
∩

۱C
 d ∈ k+و  Lﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ  cdﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  cرا ﺣﻮل  Lروی  dﺗﺎ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮای ﻫﺮ  ۱ ≤ j ≤ nدارﻳﻢ
i =۱ i
 .d ∈ C jﭘﺲ  Lاز ﭘﺎرﻩﺧﻂ  c a jﻳﺎ دو ﺳﺮ آن ﻣﯽﮔﺬرد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎ زدن ﺣﻮل  Lﺗﻤﺎم ﻧﻘـﺎط  a jرا ﺑﺮای ۱ ≤ j ≤ n
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ﺷﮑﻞ  :۲ﻧﻘـﺎط ﻗـﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
ﻟﻢ  .۲ﺗﺎ زدن ﺣﻮل ﻫﺮ ﺧﻂ  ،Lﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭻ دو ﻧﻘﻄﻪای را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻘﻄﻪ دارﯾﻢ:
| .|ab| ≥ |a ′ b ′

اﺛﺒﺎت .ﻧﺘﻴﺠﻪٔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺜﻠﺚ )ﻗﻀﻴﻪٔ ﺣﻤﺎر( اﺳﺖ.
ﻗﻀﻴﻪ  .۳ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﮥ دﻟﺨﻮاه در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺜﻞ  ،a, b, cﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع  Tﺑﺎ رﺋﻮس  x, y, zوﺟﻮد دارد
ﮐﻪ  a, b, cﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻘﺎط  x, y, zﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺛﺒﺎت .ﺑﺪون ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﮐﻠﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ | |abﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓـﺎﺻﻠﻪٔ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ

a, b, c

ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ c ،درون ﻳﮑﯽ از دو ﻧﻴﻤﻪٔ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻی اﺷﺘﺮاک دو
داﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع | |abو ﻣﺮاﮐﺰ  aو  bﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺮار دﻫﻴﺪ  x = a, y = bو  zرا ﻃﻮری در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ  Tﻣﺜﻠﺜﯽ
ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زدن ﺣﻮل ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ  z ،c zرا ﺑﻪ  cﻣﯽﺑﺮد و ﻃﺒﻖ ﻟﻢ ﻧﺨﺴﺖ  aو  bرا
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽدارد.

ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ
ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪٔ دﻟﺨﻮاﻩ در ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ رﺋﻮس ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺑﺎر ﺗﺎ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ
دو ﻗﻀﻴﻪٔ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
۷۲
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ﺷﮑﻞ  :۳ﻧﻘـﺎط ﻗـﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع
ﻗﻀﻴﻪ  .۴ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﮥ دﻟﺨﻮاه در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺜﻞ  ،a, b, c, dﻣﺮﺑﻊ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن a, b, c, d ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  x, y, z, wﺑﺎﺷﻨﺪ.

S

ﺑﺎ رﺋﻮس

x, y, z, w

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺛﺒﺎت .ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺳﻪ آراﻳﺶ ﻣﻤﮑﻦ در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ

ﻧﻘـﺎط ﻳﮏ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻓﺮض
ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻢﺧﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮﺑﻌﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻧﻘـﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ رأس آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ
روی ﻳﮏ ﻧﻴﻤﻪ از ﻳﮏ ﻗﻄﺮ آن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻧﻴﻤﻪٔ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ رأس ) .xﺷﮑﻞ  ۴اﻟﻒ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ (.در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ

ﺗﺎ ﮐﺮدن  zروی  ،dﻧﻘـﺎط  y, wﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ  wو  yرا روی  bو  cﺗﺎ ﺑﺰﻧﻴﻢ.
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪٔ ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺧﻂ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻳﻢ .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۴ب و  ۴پ ﻓﺮض ﮐﺮدﻩاﻳﻢ زاوﻳﻪٔ رأس  aﮐﻤﺘﺮ از ﻗـﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ دو
ﺷﮑﻞ ،ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﻘـﺎﺑﻞ  aرا  cﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮدﻩاﻳﻢ .ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﺎ رﺋﻮس  x, y, z, tرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ  xو  aﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﻤﺴﺎز زاوﻳﻪٔ  aاﺳﺖ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩٔ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺷﺮوط
زﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد:
 .۱ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒﻫﺎی  adو  abﻫﺮ دو ﺿﻠﻊ  x yو  xwرا ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .۲در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  abcdﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ  acﻧﻴﺰ ﻫﺮ دو ﺿﻠﻊ  x yو  xwرا ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۳ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﻣﺤﺪب  abcdداﺧﻞ ﻧﻴﻤﻪٔ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻋﺪﺳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ دو داﻳﺮﻩٔ ﮔﺬرﻧﺪﻩ از  zو ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
 yو  wﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺣﺎل ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻊ  x y ztﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ  abcdﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
• اﺑﺘﺪا  zرا روی ﻳﮑﯽ از ﻧﻘـﺎط  b, c, dﮐﻪ ﻓـﺎﺻﻠﻪٔ ﮐﻤﺘﺮی ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  xzدارد ﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
• ﺳﭙﺲ  yرا روی ﻧﻘﻄﻪٔ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدش از ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪٔ دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
۷۳
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• در آﺧﺮ  wرا روی ﻧﻘﻄﻪٔ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺷﺮوط  ۱, ۲, ۳و ﻟﻢ  ۱ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘـﺎط  a, b, c, dﺗﺤﺖ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ
زدنﻫﺎ ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺮﺑﻊ  x y ztﺑﻪ  abcdﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﻀﻴﻪ  .۵ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﮥ ﻫﻢﺧﻂ در ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺑﺎر ﺗﺎ زدن اﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  a, dﻧﻘـﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘـﺎط ﻃﻮری ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ | |ac| < |abو | .|ac| ≤ |bd
ﻳﻌﻨﯽ | |acﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪٔ دروﻧﯽ و ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ از دو ﺳﺮ ﭘﺎرﻩﺧﻂ اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﺷﮑﻞ  ۵را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن  qروی  ،cﻧﻘـﺎط  a, dﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ  pﻧﻘﻄﻪٔ  p ′ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺑﻌﺪ  p ′را روی  bﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻘـﺎط  a, c, dﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .درﺳﺘﯽ ادﻋﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪﻩ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﭼﻮن  cداﺧﻞ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻩ از

ﺷﮑﻞ ) :۴اﻟﻒ( ﻧﻘـﺎط ﻫﻢﺧﻂ )ب( ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪب )پ( ﻣﺜﻠﺚ و
ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪٔ دروﻧﯽ
۷۴
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ﺷﮑﻞ  :۵ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪٔ ﻫﻢﺧﻂ
داﻳﺮﻩﻫﺎی ﮔﺬرﻧﺪﻩ از  qو ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  aو  dﻗﺮار دارد ،ﺗﺎ ﮐﺮدن  qروی  ،cﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎ زدن ﺣﻮل ﺧﻂ  Lﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ ،qc

ﻧﻘـﺎط  a, c, dرا ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽدارد.
ﺑﺮای دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﺪﻻﻟﻤﺎن ﺑﺮای ادﻋﺎی دوم ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘﻄﻪٔ  ،p ′ﺗﺼﻮﻳﺮ ) p = (۰, ۰دارﻳﻢ .ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺧﻂ  Lﮔﺬرﻧﺪﻩ از ) c = (k, ۱و ) q = (۱, ۰ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) ۱ t
) (x, y) = (۱ + t , (۱−−kو ﺑﺮای ﺧﻂ  Lﺑﻪ ﺷﮑﻞ
۱
k۲
k+۱
)  (x, y) = ( ۲ + t , ۱۲ + (۱ − k)tاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  Lﺿﻠﻊ  apرا در ﻧﻘﻄﻪٔ )  (۰, ۲ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓـﺎﺻﻠﻪٔ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ
¯

۲

¯

 pو  p ′ﺑﺮاﺑﺮ  k۲اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ¯  ¯ap ′ﺑﻪ اﻧﺪازﻩای ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن
ﺗﺤﺖ ﺗﺎ زدن p ′ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ  bﺑﺮﺳﺪ.
ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن |  ،|ac| ≤ |bdﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  k = |ac| < ۱۲ﻳﺎ ﻣﻌﺎدﻻً  .k ۲ < k۲ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﺎﻣﺴﺎوی
¯
¯
¯ ¯
۲
۲
۲
ﺣﻤﺎر درﺑﺎرﻩٔ ﻣﺴﻴﺮ  p ← (۰, k۲ ) ← p ′ ← aدارﻳﻢ |  .¯ap ′ ¯ + k۲ + k۲ > ¯ap ¯ = |adﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎوی
a

¯
¯
 ¯ap ′ ¯ > |ad |−k ۲ > |ad |− k۲را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻩاﻳﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻮن | |bd | ≥ |acراﺑﻄﻪٔ ||ad |− k۲ ≥ |ad |−|bd | ≥ |ab
¯
¯
ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺘﻴﺠﻪٔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ | ¯ap ′ ¯ > |abﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  bدرون ﻋﺪﺳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞﺷﺪﻩ

ﺗﻮﺳﻂ داﻳﺮﻩﻫﺎی ﮔﺬرﻧﺪﻩ از  p ′و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  aو  dﻗﺮار دارد .ﭘﺲ  p ′ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮری روی  bﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺗﺎ
زدن  aﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺎ زدن  c, dرا ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽدارد و ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪٔ ﻫﻢﺧﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺮان ﺑﺮای

n ≥۵

ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﻴﻪﻫﺎی  ۳و  ۴ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ  nﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ -nﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﺤﺖ
ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮای  n = ۵ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
۷۵
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ﻗﻀﻴﻪ  .۶ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن اﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ از ﺑﺮﺧﻮرد داﻳﺮﻩﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ رﺋﻮس
ﻣﺠﺎور ﻳﮏ رأس و ﮔﺬرﻧﺪﻩ از آن دارای ﻧﺎﺣﻴﻪای ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﺎ درون ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﻫﺎﺷﻮرﺧﻮردﻩ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﻟﻢ  ۱ﺑﺎ ﺗﺎ زدن ﻫﺮ
ﮐﺪام از رﺋﻮس روی ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻧﻘـﺎط ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻘـﺎط ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۶ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ و اﺷﺘﺮاک ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ
ﻗﻀﻴﻪ  .۷ﻫﺮ ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن اﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت .روﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ

در دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ .ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻘـﺎط ﻣﺎ درون ﻳﮏ داﻳﺮﻩٔ
ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺮﮐﺰ ﻳﮏ ﻋﺪﺳﯽ )ﻣﺜﻞ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎﺷﻮرﺧﻮردﻩ( ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻧﻘﻄﻪٔ رو ﺑﻪ روی ﻧﻘﻄﻪٔ  aﻳﻌﻨﯽ  bرا روی
 b ′ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ،ﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .از ﺑﻴﻦ ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ a
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  b ′′و  a ′ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺎل ﺗﻤﺎم رﺋﻮس دﻳﮕﺮ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روی ﻧﻘـﺎط ﺑﺪون اﺳﻢ از
ﺑﻴﻦ ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪٔ داﺧﻞ ﻋﺪﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا دو رأس ﻧﺰدﻳﮏ  bو ﺳﭙﺲ دو رأس ﻧﺰدﻳﮏ  aﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻟﻢ  ۱ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘـﺎط  aو  b ′دﺳﺖﻧﺨﻮردﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ  aرا روی a ′
و  b ′را روی  b ′′ﺗﺎ ﮐﻨﻴﻢ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻳﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻧﻘـﺎط را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ زدن اﻧﺠﺎم
دادﻳﻢ.

ﻟﻢ  .۸ﻫﺮ -nﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  nﻧﻘﻄﮥ ﻫﻢﺧﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮای nﻫﺎی
زوج ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n۲و ﺑﺮای nﻫﺎی ﻓﺮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n−۲ ۱ﺗﺎ زدن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
اﺛﺒﺎت .ﺑﺮای nﻫﺎی زوج ،ﺧﻂ  L ۱ﮔﺬرﻧﺪﻩ از ﻣﺮﮐﺰ را ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زدن ﺣﻮل اﻳﻦ ﺧﻂ  nﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
) (

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ) .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n۲ﺧﻂ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زدن ﺣﻮل آنﻫﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
 L ۱ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ (.در اداﻣﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻳﻢ ﺑﺮشﻫﺎی ﻣﻮازی ﺧﻂ  L ۱را ﻃﻮری در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎ
۷۶

.
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ﺷﮑﻞ  :۷ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ

)اﻟﻒ(

ﺷﮑﻞ ) :۸ب(

زدن ﻫﺮ ﻻﻳﻪٔ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش روی ﻻﻳﻪٔ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﻪٔ ﻧﻘـﺎط روی ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی  L ۱ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .روﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن اﻳﻦ
ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۸اﻟﻒ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺎ زدن ﺣﻮل ﺧﻂ  ،L ۱ﻧﻘـﺎط ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﺗﺎ زدن ﺣﻮل ﺧﻂ  ،L ۲ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪٔ ﺑﺎﻻﻳﯽ را ﻫﻢﺧﻂ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ روﻧﺪ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط  L ۳ , L ۴ , . . .اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻴﻢ
و ﺑﺎ  n۲ﻋﻤﻞ ﺗﺎ زدن ﻧﻘـﺎط را ﻫﻢﺧﻂ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻧﮑﺘﻪٔ اﺻﻠﯽ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓـﺎﺻﻠﻪٔ ﻫﺮ دو رأس ﻣﻘـﺎﺑﻞ -nﺿﻠﻌﯽ از
 L ۱ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎ زدن روی  ،L ۱اﻳﻦ دو رأس ﻣﺘﻘـﺎﺑﻞ روی ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی  L ۱ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ
روش ﺑﺮای nﻫﺎی ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت ﮐﻪ  n−۲ ۱ﺗﺎ زدن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ).ﺷﮑﻞ  ۸ب(

ﻟﻢ  .۹ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻘﺎط }  {a۱ , . . . , anدر داﺧﻞ دﯾﺴﮏ ﺑﺎزی  ۳ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  dﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ }  {x۱ , . . . , xnﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﻧﻘﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاریﺷﺪه روی ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
۳دﻳﺴﮏ ﺑﺎز :ﻧﻘـﺎط درون ﻳﮏ داﻳﺮﻩ ﮐﻪ روی ﺧﻮد داﻳﺮﻩ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.

۷۷

x۱ = a۱

و ﺑﺮای ﻫﺮ

j = i +۱

.
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¯

¯

) .¯xi x j ¯ ≥ ۲d ،(i = ۱, ۲, . . . , n − ۱در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ) (n − ۱ﺑﺎر ﺗﺎ زدن }  {x۱ , . . . , xnرا ﺑﻪ

} {a ۱ , . . . , a n

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

اﺛﺒﺎت .ﺣﮑﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮای ﻗﻮی روی  nﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪٔ اﺳﺘﻘﺮا ،ﺣﺎﻟﺖ  n = ۲را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ  a۲درون داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  x۱ = a۱و ﮔﺬرﻧﺪﻩ از  x۲ﻗﺮار دارد ﺣﮑﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺣﮑﻢ
ﺑﺮای nﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺮط  ۲ ≤ n ≤ kدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘـﺎط  x۱ , . . . , xkرا ﺑﺎ ) (k − ۱ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﺑﻪ ﻧﻘـﺎط

 a۱ , . . . , akﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد .ﻃﯽ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﻄﻪٔ  xk+۱ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ  pواﻗﻊ در ﻓـﺎﺻﻠﻪای ﺑﻴﺶ از  ۲dﺑﺎ  xk′ = akﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن در ﻫﻤﻪٔ اﻳﻦ ﺗﺎ زدنﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻘﻄﻪٔ  xkو  xk+۱ﺗﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓـﺎﺻﻠﻪٔ آنﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  dﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ }  {a۱ , . . . , anاﺳﺖ ،درون داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  akو ﮔﺬرﻧﺪﻩ از  pﻗﺮار دارد .ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻄﯽ اﻳﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زدن ﺣﻮل ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ  ،ak+۱ pﮐﻪ  pرا ﺑﻪ  ak+۱ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ a۱ , . . . , ak ،را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﺎﻩ دارد .ﭘﺲ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻳﻢ ﺑﺎ  kﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ  x۱ , . . . , xk+۱را ﺑﻪ  a۱ , . . . , ak+۱ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ  :۹ﺗﺎ ﮐﺮدن ﻧﻘـﺎط ﻫﻢﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻮﭼﮏ

ﻗﻀﻴﻪ  .۱۰ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  nﻧﻘﻄﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ -nﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن اﺳﺖ.
۳
۳n−۲
 ۳n−ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺮای nﻫﺎی زوج ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲و ﺑﺮای nﻫﺎی ﻓﺮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۲
اﺛﺒﺎت .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Sﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ -nﻧﻘﻄﻪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درون داﻳﺮﻩٔ  Cﺑﻪ ﻗﻄﺮ  dﻗﺮار دارد-n .ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ
را آنﻗﺪر ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻓـﺎﺻﻠﻪٔ دو ﺑﻪ دوی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻧﻘـﺎط ﻫﻢﺧﻂ  ،x۱ , . . . , xnﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻢ ،۸
ﺣﺪاﻗـﻞ  ۲dﺑﺎﺷﺪ P .را ﻃﻮری در ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ  x۱ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی  Sﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزﻩ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻟﻢ  ۹ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻧﻘـﺎط ﻫﻢﺧﻂ  x۱ , . . . , xnﺑﻪ ﻧﻘـﺎط ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ  Sاﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ .ﺣﺎل
P

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ زدن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻟﻢﻫﺎی  ۸و  ۹ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ؛ ﺑﺮای nﻫﺎی زوج
 n−۲ ۱ + n − ۱ﺑﺎر ﺗﺎ زدن اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ.

۲ +n −۱

n

و ﺑﺮای nﻫﺎی ﻓﺮد

ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔـﺎدﻩ در اﺛﺒﺎت ﻗﻀﻴﻪٔ  ۱۰ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪٔ ﮐﻠﯽﺗﺮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ) Pﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ( ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ  Rاز ﻧﻘـﺎط را ﻗﺮار داد .ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ  nﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ  ،R ′ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  ،Rﺗﺤﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) ۲(n − ۱ﺑﺎر ﺗﺎ زدن اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n − ۱ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن از  Rﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻘـﺎط ﻫﻢﺧﻂ و  n − ۱ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ  R ′ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻧﻘـﺎط  .Sﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ  R ′ﻧﺴﺨﻪٔ ﺑﻪ
اﻧﺪازﻩٔ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از  Rﺑﺎﺷﺪ.
۷۸

.
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ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪٔ ﺣﻞﻧﺸﺪﻩ
ﺑﺮای  n = ۴, ۵, ۶, ۷, . . .ﺣﺪاﻗـﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای -nﻋﻀﻮی از ﻧﻘـﺎط را از ﻳﮏ -nﺿﻠﻌﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ؟ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص  n = ۴از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺟﺬاب و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ .آﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
ﻧﻘﻄﻪٔ دﻟﺨﻮاﻩ را ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﺎ زدن ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻳﺎ ﻣﺜﺎل ﻧﻘﻀﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺳﺎدﻩ وﺟﻮد
دارد؟

۷۹

