۱۲

.

ﻋﺮﻓـﺎن ﺻﻠﻮاﺗﯽ
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮا
رﻳﺎﺿﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ

.

ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎب رﻳﺎﺿﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻗـﻠﻴﺪس ﺑﺎﺷﺪ .اﻗـﻠﻴﺪس رﻳﺎﺿﯽدان ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﯽزﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ،ﭘﻴﺶ از اﻗـﻠﻴﺪس در آﺛﺎر رﻳﺎﺿﯽداﻧﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻗـﻠﻴﺪس ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آنﻫﺎ را در ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﮔﺮدآوری ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ  .۱اﻗـﻠﻴﺪس
ﮐﺘﺎب اﺻﻮل  ۱۳ﺟﻠﺪ اﺳﺖ .اﻗـﻠﻴﺪس در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺪ اول ،ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﺑﺮای ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ

در ﻫﺮ ﺟﻠﺪ ،ﻳﮏ ﺳﺮی ﮔﺰارﻩ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺰارﻩﻫﺎی اﻗـﻠﻴﺪس دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻗﻀﻴﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ.
ﻗﻀﻴﻪﻫﺎ ،ﮔﺰارﻩﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗـﻠﻴﺪس آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ،ﺗﺮﺳﻴﻢِ
ﻳﮏ ﺟﺰء ﻫﻨﺪﺳﯽ از روی اﺟﺰاء دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﻗـﻠﻴﺪس روش ﺗﺮﺳﻴﻢ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ درﺳﺘﯽ آن را اﺛﺒﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻗـﻠﻴﺪس وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

 .۱از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﻳﮕﺮ رﺳﻢ ﮐﺮد.
 .۲ﻫﺮ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ اﻣﺘﺪاد داد.
ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.
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ﺷﮑﻞ  .۲ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪٔ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ از ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻗـﻠﻴﺪس .ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارﻩٔ  ۵از ﺟﻠﺪ دوم اﺳﺖ.
 .۳ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان داﻳﺮﻩای رﺳﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪای دﻳﮕﺮ ﺑﮕﺬرد.
 .۴ﻫﻤﻪٔ زواﻳﺎی ﻗـﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
 .۵اﮔﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ ،دو ﺧﻂ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع زواﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻤﺘﺮ
از دو زاوﻳﻪٔ ﻗـﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎﻩ آن دو ﺧﻂ در ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ از ﺧﻂ اول ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع زواﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دو زاوﻳﻪٔ ﻗـﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ در واﻗﻊ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻂ  ،aﺧﻄﻮط  bو  cرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۳ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ
ﮐﻤﺘﺮ از ◦ ۱۸۰ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎﻩ ﺧﻄﻮط  bو  cدر ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ از ﺧﻂ  aﮐﻪ زاوﻳﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻳﮏدﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﻴﺎق اﻗـﻠﻴﺪس در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ ،ﮔﺰارﻩٔ اول از ﺟﻠﺪ اول و اﺛﺒﺎت آن را از ﮐﺘﺎب اﺻﻮل
ﻧﻘـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﮔﺰارﻩ ) ۱از ﺟﻠﺪ اول اﺻﻮل اﻗـﻠﻴﺪس( .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
راﻩ ﺣﻞ .ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ را  ABﺑﻨﺎﻣﻴﺪ )ﺷﮑﻞ  ۴را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع  ،۳داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aو ﮔﺬرﻧﺪﻩ

از  Bرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﮔﺬرﻧﺪﻩ از  Aرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻳﺮﻩٔ اول را در ﻧﻘﻄﻪٔ  Cﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ،
ﭘﺎرﻩﺧﻄﻬﺎﻳﯽ از ﻧﻘﻄﻪٔ  Cﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ  Aو ﻧﻘﻄﻪٔ  Bرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ )اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع  .(۱ﭼﻮن  Cروی داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aو ﺷﻌﺎع AB
اﺳﺖ ،ﭘﺲ  ACﺑﺎ  ABﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻮن  Cروی داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺷﻌﺎع  BAاﺳﺖ ،ﭘﺲ  BCﺑﺎ  ABﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺜﻠﺚ  ABCﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع اﺳﺖ.
ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

۱۳

۱۴
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ﺷﮑﻞ ۴

۱.۳

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر

از ﻣﺠﻤﻮع  ۴۸ﮔﺰارﻩٔ ﺟﻠﺪ اول اﺻﻮل اﻗـﻠﻴﺪس ۱۴ ،ﮔﺰارﻩ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارﻩٔ  ۱ﻫﻢ دﻳﺪﻳﺪ،
اﻗـﻠﻴﺪس در ﻫﻴﭻﺟﺎی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺳﺨﻦ از اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ را ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع  ۱و  ۲و ،۳
ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ اول و دوم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺧﻄﮑﺶ و اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻮم )داﻳﺮﻩ( را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺮﮔﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﻣﺮوزی .در واﻗﻊ

ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻗـﻠﻴﺪس ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎری را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی  ۱و  ۲و  ۳را اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ اﻗـﻠﻴﺪس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ رﺳﻢ ﮐﺮد و ﻳﺎ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ را از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﺎ ﻫﺮﺟﺎی
دﻟﺨﻮاﻩ اﻣﺘﺪاد داد .ﺑﺎ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻴﺰی را اﻧﺪازﻩ ﮔﺮﻓﺖ )ﺧﻂﮐﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج( ،روی آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻋﻼﻣﺖ
زد و ﻓﻘﻂ از ﻳﮏ ﻟﺒﻪٔ آن ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر اﻗـﻠﻴﺪس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ داﻳﺮﻩای رﺳﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪای دﻳﮕﺮ ﺑﮕﺬرد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮﮔﺎرﻫﺎی
اﻣﺮوزی ،ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻫﺎﻧﻪٔ ﭘﺮﮔﺎر را ﺑﻪ اﻧﺪازﻩٔ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﻄﻪای در ﺟﺎی دﻳﮕﺮی از ﺻﻔﺤﻪ ،داﻳﺮﻩای
ﺑﺎ آن ﺷﻌﺎع رﺳﻢ ﮐﺮد .اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﮔﺎر اﻗـﻠﻴﺪس »ﻓﺮورﻳﺨﺘﻨﯽ« اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﮑﻪ از روی ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪٔ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارﻩٔ  ۲از ﺟﻠﺪ اول اﺻﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺮﮔﺎر اﻗـﻠﻴﺪس ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد
ﭘﺮﮔﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ.
ﮔﺰارﻩ ) ۲از ﺟﻠﺪ اول اﺻﻮل اﻗـﻠﻴﺪس( .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ راﺳﺖ از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
راﻩ ﺣﻞ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Aﻧﻘﻄﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ و  BCﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ۵را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ از  Aﺑﻪ  Bرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ
)اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع  ،(۱و ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع  DABرا روی آن ﺑﺴﺎزﻳﺪ )ﮔﺰارﻩٔ  .(۱ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎی  DAو  DBرا از ﻃﺮف  Aو B
اﻣﺘﺪاد دﻫﻴﺪ )اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع  .(۲ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bداﻳﺮﻩای رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از  Cﺑﮕﺬرد )اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع  .(۳ﺗﻘـﺎﻃﻊ اﻳﻦ داﻳﺮﻩ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد

 DBرا  Gﺑﻨﺎﻣﻴﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Dداﻳﺮﻩای رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از  Gﺑﮕﺬرد )اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع  .(۳ﺗﻘـﺎﻃﻊ اﻳﻦ داﻳﺮﻩ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد  DAرا
 Lﺑﻨﺎﻣﻴﺪ AL .ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
زﻳﺮا از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚ  DABﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع اﺳﺖ ،ﭘﺲ  DA = DBو از آنﺟﺎ ﮐﻪ  Gروی داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺷﻌﺎع BC
اﺳﺖ ﭘﺲ  BG = BCو از آنﺟﺎ ﮐﻪ  Lروی داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Dو ﺷﻌﺎع  DGاﺳﺖ ،ﭘﺲ  DG = DLو در ﻧﺘﻴﺠﻪ
AL = DL − DA = DG − DB = BG = BC.

ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺷﮑﻞ ۵

ﮔﺰارﻩٔ  ۲ﻣﺎ را ﻗـﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر اﻗـﻠﻴﺪﺳﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ و ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ در ﺟﺎی دﻳﮕﺮی از ﺻﻔﺤﻪ ،ﻳﮏ داﻳﺮﻩ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ.
در زﻳﺮ ،ﻫﻤﻪٔ ﮔﺰارﻩﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﺟﻠﺪ اول اﺻﻮل اﻗـﻠﻴﺪس ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ راﻩ ﺣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را ﻣﯽآورﻳﻢ .از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺎ
اﺑﻬﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ذﮐﺮ اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع و ﻳﺎ ﮔﺰارﻩﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽِ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ،در ﻃﻮل ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﺳﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ روش ﺗﺮﺳﻴﻢ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻴﻢ و اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﮔﺰارﻩ ) ۳از ﺟﻠﺪ اول( .دو ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ دادﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .روی ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﮔﺰارﻩ ) ۹از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﻧﻴﻢﺳﺎز ﻳﮏ زاوﻳﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
راﻩ ﺣﻞ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  ∠BACزاوﻳﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ۶را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( D .را ﻧﻘﻄﻪای دﻟﺨﻮاﻩ روی  ABﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و داﻳﺮﻩای
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aو ﺷﻌﺎع  ADرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺿﻠﻊ  ACرا در  Eﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع  DEFرا روی  DEﻣﯽﺳﺎزﻳﻢ
)ﮔﺰارﻩٔ  .(۱در اﻳﻦ ﺻﻮرت  AFﻧﻴﻤﺴﺎز زاوﻳﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۶

ﮔﺰارﻩ ) ۱۰از ﺟﻠﺪ اول( .ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
راﻩ ﺣﻞ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  ABﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ۷را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع  ABCرا ﺑﺮ روی  ABﻣﯽﺳﺎزﻳﻢ
)ﮔﺰارﻩٔ  .(۱ﻧﻴﻤﺴﺎز زاوﻳﻪٔ  ∠ACBرا رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ABرا در  Dﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن  Dوﺳﻂ ﭘﺎرﻩﺧﻂ اﺳﺖ.
ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

۱۵

۱۶

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺷﮑﻞ ۷

ﮔﺰارﻩ ) ۱۱از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ دادﻩﺷﺪﻩ از ﻧﻘﻄﻪای روی آن ﺧﻂ.
راﻩ ﺣﻞ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  ABﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ و  Cﻧﻘﻄﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ روی آن ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ۸را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .داﻳﺮﻩای دﻟﺨﻮاﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
 Cرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ  ABرا در دو ﻧﻘﻄﻪٔ  Dو  Eﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع  F DEرا روی  DEرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .اﮐﻨﻮن
 F Cﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۸

ﮔﺰارﻩ ) ۱۲از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ دادﻩﺷﺪﻩ از ﻧﻘﻄﻪای ﺧﺎرج آن ﺧﻂ.
ﮔﺰارﻩ ) ۲۲از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺎ اﺿﻼع ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
راﻩ ﺣﻞ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  b ،aو  cﺳﻪ ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  ۹را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( AB .را ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  aﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ  Aداﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  bو ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bداﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  cرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻳﮑﯽ از ﻧﻘـﺎط ﺗﻘـﺎﻃﻊ آنﻫﺎ را  Gﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .اﮐﻨﻮن
 ABGﻣﺜﻠﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﮔﺰارﻩ ) ۲۳از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ زاوﻳﻪای ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ زاوﻳﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺰارﻩ ) ۳۱از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﺧﻄﯽ راﺳﺖ ،ﻣﻮازی ﺧﻄﯽ دادﻩ ﺷﺪﻩ و از ﻧﻘﻄﻪای دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺷﮑﻞ ۹
راﻩ ﺣﻞ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Aﻧﻘﻄﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ و  BCﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ۱۰را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( D .را ﻧﻘﻄﻪای دﻟﺨﻮاﻩ روی BC

ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ADرا رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .زاوﻳﻪٔ  DAEرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ∠ADCرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﮔﺰارﻩ  .(۲۳اﮐﻨﻮن ﺧﻂ  AEﻣﻮازی
ﺧﻂ  BCاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۰
ﮔﺰارﻩ ) ۴۲از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﻳﮏ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﺑﺎ زاوﻳﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زاوﻳﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ دادﻩ
ﺷﺪﻩ.
ﮔﺰارﻩ ) ۴۴از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﻳﮏ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﺑﺎ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ و زاوﻳﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ زاوﻳﻪٔ دادﻩ
ﺷﺪﻩ و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺰارﻩ ) ۴۵از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﻳﮏ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﺑﺎ زاوﻳﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ زاوﻳﻪٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ
دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺰارﻩ ) ۴۶از ﺟﻠﺪ اول( .رﺳﻢ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
در اداﻣﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺰارﻩﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﺟﻠﺪﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺻﻮل اﻗـﻠﻴﺪس را ﻣﯽآورﻳﻢ.
ﮔﺰارﻩ ) ۱از ﺟﻠﺪ ﺳﻮم( .رﺳﻢ ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮﻩٔ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺰارﻩ ) ۱۷از ﺟﻠﺪ ﺳﻮم( .رﺳﻢ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﻳﮏ داﻳﺮﻩٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ ،از ﻧﻘﻄﻪای ﺧﺎرج از داﻳﺮﻩ.
ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

۱۷

۱۸

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﮔﺰارﻩ ) ۱۱از ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم( .رﺳﻢ ﻳﮏ ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﺎط در ﻳﮏ داﻳﺮﻩٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺰارﻩ ) ۱۵از ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم( .رﺳﻢ ﻳﮏ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﺎط در ﻳﮏ داﻳﺮﻩٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺰارﻩ ) ۱۶از ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم( .رﺳﻢ ﻳﮏ ﭘﺎﻧﺰدﻩﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﺎط در ﻳﮏ داﻳﺮﻩٔ دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺰارﻩ ) ۱۲از ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ( .رﺳﻢ ﺟﺰء ﭼﻬﺎرم در ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﺰء دﻳﮕﺮ آن ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎی دادﻩ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎی دادﻩ ﺷﺪﻩٔ  b ،aو  ،cﭘﺎرﻩﺧﻂ  xرا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ (. ab = xc
راﻩ ﺣﻞ .روی ﺧﻄﯽ دﻟﺨﻮاﻩ ،ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎی  OAو  OBرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  aو  bدر ﻳﮏ ﻃﺮف  Oرﺳﻢﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و روی ﺧﻄﯽ دﻳﮕﺮ
ﮔﺬرﻧﺪﻩ از  ،Oﭘﺎرﻩﺧﻂ  OCرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  cرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﺷﮑﻞ  ۱۱را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .اﮐﻨﻮن ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ACرا رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و از B
ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی  ACرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻂ  OCرا در  Dﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ،ODﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۱
ﮔﺰارﻩ ) ۱۳از ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ( .رﺳﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ دو ﭘﺎرﻩﺧﻂ دادﻩﺷﺪﻩ) .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎی دادﻩ ﺷﺪﻩ  aو  ،bﭘﺎرﻩﺧﻂ c

را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ (.a × b = c۲

راﻩ ﺣﻞ .ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎی  ACو  BCرا روی ﻳﮏ ﺧﻂ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  aو  bدر دو ﻃﺮف  Cرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﺷﮑﻞ  ۱۲را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .اﮐﻨﻮن

داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ABرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و از  Cﻋﻤﻮدی ﺑﺮ  ABرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ داﻳﺮﻩ را در ﻧﻘـﺎط  Dو  Eﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ CD .ﭘﺎرﻩﺧﻂ
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻧﻘﻄﻪٔ  Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻳﺮﻩ دارﻳﻢ:
AC × CB = CD × CE = CD۲ .

ﻣﺴﺄﻟﻪ  .۱ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ در ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ  .۲آﭘﻮﻟﻮﻧﻴﻮس ،رﻳﺎﺿﯽدان و ﻣﻨﺠﻢ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۶۲ﺗﺎ  ۱۹۰ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﯽزﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮش در ﻣﻮرد ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻤﺎسﻫﺎ« ،ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﺗﺮﺳﻴﻢ زﻳﺮ را ﻣﻄﺮح و
ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮﺳﻴﻢ داﻳﺮﻩای ﮐﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط از ﺷﺮطﻫﺎی زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺷﮑﻞ ۱۲
) (Pداﻳﺮﻩ از ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﺑﮕﺬرد.
) (Lداﻳﺮﻩ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ.
) (Cداﻳﺮﻩ ﺑﺮ داﻳﺮﻩٔ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻩ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﻳﻦ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد:
)CCC (۱۰) LCC (۹) LLC (۸) PCC (۷) PLC (۶) PPC (۵) LLL (۴) PLL (۳) PPL (۲) PPP (۱

ﺷﮑﻞ  .۱۳ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻫﻢ آﭘﻮﻟﻮﻧﻴﻮس و ﻫﺸﺖ ﺟﻮاب آن

ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

۱۹

۲۰

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﻤﻪٔ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﭘﻮﻟﻮﻧﻴﻮس را ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ ،در ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮاب وﺟﻮد دارد) .راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
آﭘﻮﻟﻮﻧﻴﻮس در ﻣﻨﺒﻊ ] [۲ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(.
ﺑﺮای دﻳﺪن راﻩ ﺣﻞ ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪٔ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ] ،[۲ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱و  ۱۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ  .۳ﺑﺮ روی اﺿﻼع  ABو  ACاز ﻣﺜﻠﺚ ) ABCﻳﺎ اﻣﺘﺪاد آنﻫﺎ( ،دو ﻧﻘﻄﻪٔ  Dو  Eرا ﻃﻮری ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎی
 DE ،ADو  ECﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  ۱۴را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(.

ﺷﮑﻞ ۱۴
ﻣﺴﺄﻟﻪ  .۴ﺑﺮ روی دو داﻳﺮﻩٔ ﻣﻔﺮوض ،دو ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻓـﺎﺻﻠﻪٔ ﻣﻌﻴﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻂ واﺻﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ
دادﻩﺷﺪﻩای ﻣﻮازی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ  .۵ﻣﺮﺑﻌﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ )ﻳﺎ اﻣﺘﺪاد آن( از ﻧﻘﻄﻪٔ دادﻩﺷﺪﻩای ﺑﮕﺬرد.

۲.۳

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺟﺪﻳﺪ در
ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ
اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ  ۱رﻳﺎﺿﯽدان اﻳﺮاﻧﯽ ) ۳۲۸ﺗﺎ  ۳۸۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ۹۴۰ ،ﺗﺎ  ۹۹۸ﻣﻴﻼدی(
در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﻋﻤﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﻩﺣﻞﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎری ﮐﻪ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪٔ آن ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ) ،اﺻﻄﻼﺣﺎً ﭘﺮﮔﺎر »زﻧﮓزدﻩ«(
ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻟﻮﻓـﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 .۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ و ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪٔ ﺛﺎﺑﺖ ،از ﻧﻘﻄﻪٔ  Aﻋﻤﻮدی ﺑﺮ ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ABرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
 .۲ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ و ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪٔ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ را ﺑﻪ  nﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
 .۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ و ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪٔ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻳﮏ ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﺎط در داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع دﻫﺎﻧﻪٔ ﭘﺮﮔﺎر رﺳﻢ
ﮐﻨﻴﺪ.

۱ﺑﺮای اﻃﻼع از زﻧﺪﮔﯽ و دﺳﺖآوردﻫﺎی اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ دوم ،ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،۱۳۹۲اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ.

ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺷﮑﻞ  .۱۵اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ
در زﻳﺮ راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪٔ اول و دوم را ﻣﯽآورﻳﻢ:
راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪٔ اول اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ،داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ABرا در  Cﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۶

را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Cداﻳﺮﻩای رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻳﺮﻩٔ ﻗﺒﻠﯽ را در  Dﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل  CDرا اﻣﺘﺪاد دﻫﻴﺪ و داﻳﺮﻩای ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ  Dرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻣﺘﺪا  CDرا در  Eﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن  AEﺑﺮ  ABﻋﻤﻮد اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻣﺜﻠﺚ  ACDﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع اﺳﺖ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ◦ ∠ADC = ۶۰و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ◦ ∠ADE = ۱۲۰و ﭼﻮن ﻣﺜﻠﺚ  ADEﻣﺘﺴﺎویاﻟﺴﺎﻗﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ◦∠EAD = ۳۰
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ◦.∠EAC = ۹۰

ﺷﮑﻞ ۱۶

راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪٔ دوم اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ABدادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ۱۷را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻣﺴﺄﻟﻪٔ اول ،در A

و  Bدو ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ABرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪٔ ﺛﺎﺑﺖ n − ۱ ،ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎً روی ﻫﺮ ﻳﮏ از
اﻳﻦ دو ﻋﻤﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻧﻘـﺎط را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط راﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .اﮐﻨﻮن ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ABﺑﻪ  nﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎﺳﮑﺮوﻧﯽ
ﻟﻮرﻧﺘﺴﻮ ﻣﺎﺳﮑﺮوﻧﯽ  ۲رﻳﺎﺿﯽدان اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ در ﺳﺎل  ۱۷۹۷ﻣﻴﻼدی اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از
ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﭼﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﻨﺪﺳﻪٔ ﭘﺮﮔﺎری« ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﻗـﺎﺑﻞ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ رﺳﻢ ﮐﺮد.
Lorenzo Mascheroni۲

ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

۲۱

۲۲

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺷﮑﻞ ۱۷
در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ دادﻩ ﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﻘـﺎط
ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ را رﺳﻢ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻫﺪف ﺗﺮﺳﻴﻢ ،رﺳﻢ ﻳﮏ ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر اﻳﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم داد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻀﻴﻪٔ ﻣﺎﺳﮑﺮوﻧﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ »ﻧﻘﻄﻪای« ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮﻩٔ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻳﺎﻓﺖ.

ﻗﻀﻴﻪ )ﻣﺎﺳﮑﺮوﻧﯽ( .ﻫﻤﻪٔ ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺛﺒﺎت .ﺷﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪا اﺛﺒﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﻴﻪای ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ زﻳﺮا درﺑﺎرﻩٔ »ﻫﻤﻪٔ« ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر دﻗﺖ ﮐﻨﻴﻢ ،در ﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﺎم از
ﺗﺮﺳﻴﻢ ،ﻣﺎ ﻳﮑﯽ از اﻋﻤﺎل زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ:

اﻟﻒ( ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘـﺎط ﺗﻼﻗﯽ دو داﻳﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ روی ﻫﺮﮐﺪام را دارﻳﻢ.
ب( ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪٔ ﺗﻼﻗﯽ دو ﺧﻂ راﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ روی ﻫﺮﮐﺪام را دارﻳﻢ.
پ( ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘـﺎط ﺗﻼﻗﯽ ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ از آن را دارﻳﻢ و ﻳﮏ داﻳﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ از آن را دارﻳﻢ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ )اﻟﻒ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﻴﻪٔ ﻣﺎﺳﮑﺮوﻧﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
دﻫﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﻤﺎل )ب( و )پ( را ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﺎم داد .اﻳﻦ ﮐﺎر را در ﭼﻨﺪ ﻟﻢ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﻳﺪن
اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ] [۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻟﻢ اول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﺧﻂﮐﺶ ﻧﻴﺰ ،ﭘﺮﮔﺎر اﻗـﻠﻴﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ.

ﻟﻢ  .۱ﺗﺮﺳﻴﻢ داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﺎرﻩﺧﻂ  BCو ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﻄﻪٔ  ،Aﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ.
راﻩ ﺣﻞ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  Aو  Bدواﻳﺮی ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ABرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺗﻘـﺎﻃﻊ آنﻫﺎ را  Dو  Eﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ )ﺷﮑﻞ  ۱۸را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(.
ﺣﺎل داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Dو ﺷﻌﺎع  DCو داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Eو ﺷﻌﺎع  ECرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را در ﻧﻘﻄﻪای دﻳﮕﺮ ﭼﻮن
 Xﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aو ﺷﻌﺎع  AXﻫﻤﺎن داﻳﺮﻩٔ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ ۱۸
ﻟﻢ  .۲ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻗﺮﻳﻨﻪٔ ﻧﻘﻄﻪٔ  Xﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ABﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ.
راﻩ ﺣﻞ .داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aو ﺷﻌﺎع  AXو داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺷﻌﺎع  BXرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﺷﮑﻞ  ۱۹را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .ﻧﻘﻄﻪٔ
ﺗﻘـﺎﻃﻊ دﻳﮕﺮ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۹
ﻟﻢ  .۳رﺳﻢ ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل  nﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻣﻔﺮوض  ABﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ.
راﻩ ﺣﻞ .داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺷﻌﺎع  ABرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﺷﮑﻞ  ۲۰را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( و روی آن ﺑﺎ ﺷﺮوع از  ،Aﻣﺘﻮاﻟﻴﺎً دواﻳﺮی ﮔﺬرﻧﺪﻩ
از  Bرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﻧﻘـﺎط  D ،Cو  Eرا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت  ABEﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ اﺳﺖ و  .BE = ABاﻳﻦ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎی دﻳﮕﺮی در اﻣﺘﺪاد  ABو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﻢ.
ﻟﻢ  .۴رﺳﻢ ﺟﺰء ﭼﻬﺎرم ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﺰء دﻳﮕﺮش  b ،aو  cﺳﻪ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻣﻔﺮوضاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ .ﻳﻌﻨﯽ رﺳﻢ
ﭘﺎرﻩﺧﻂ  xﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ . ab = xc
راﻩ ﺣﻞ .ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﻟﺨﻮاﻩ  Oدواﻳﺮی ﺑﻪ ﺷﻌﺎعﻫﺎی  aو  bرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و آنﻫﺎ را ) O(aو ) O(bﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ )ﺷﮑﻞ  ۲۱را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(.
 Lرا ﻧﻘﻄﻪٔ دﻟﺨﻮاﻫﯽ روی ) O(aﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻧﻘﻄﻪٔ  Mرا روی ) O(aﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ  .LM = cﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Lو ﺑﻪ
ﺷﻌﺎع دﻟﺨﻮاﻩ  ،tداﻳﺮﻩای رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ) O(bرا در  Sﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Mو ﺷﻌﺎع  tداﻳﺮﻩای رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
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ﺷﮑﻞ ۲۰
ﮐﻪ ) O(bرا در  Tﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای  Sدو اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای  Tﻧﻴﺰ دو اﻧﺘﺨﺎب دارﻳﻢ .آن اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﻳﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ

دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮑﯽ از  Sو  Tدرون زاوﻳ ٔﻪ  LOMﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﺎرﻩﺧﻂ  STﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  OLMو
 OSTﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
OL
LM
=
.
OS
ST

ﺷﮑﻞ ۲۱
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  cﺑﺰرگﺗﺮ از ﻗﻄﺮ ) O(aﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ  ،c > ۲aآنﮔﺎﻩ

ﻧﻘﻄﻪٔ  Mرا ﻧﻤﯽﺗﻮان روی ) O(aﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﻴﻢ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل
c
a
c
 naﮐﻪ  nﻋﺪدی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  nرا
ﭘﺎرﻩﺧﻂ xای ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ  ، b = xﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ xای ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ nb = x
آنﻗﺪر ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ) ۲na > cﺣﺘﻤﺎً ﭼﻨﻴﻦ nای وﺟﻮد دارد( و ﺳﭙﺲ ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  naو  nbﻃﺒﻖ ﻟﻢ ﻗﺒﻞ
رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و در ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪ ،از  naو  nbﺑﻪ ﺟﺎی  aو  bاﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﻢ  .۵ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪٔ وﺳﻂ ﮐﻤﺎن  ABاز داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Oﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎ.
راﻩ ﺣﻞ .داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Oو ﺷﻌﺎع  ABرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و آن را ) O(ABﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ )ﺷﮑﻞ  ۲۲را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ A

و ﺷﻌﺎع  AOرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ) O(ABرا در  Cﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﻧﻴﺰ داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺷﻌﺎع  BOرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ) O(ABرا

در  Dﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن  ACOBو  BDOAﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼعﻫﺎﻳﯽ ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Dو ﺷﻌﺎع
 DAﺑﺎ داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Cو ﺷﻌﺎع  CBدر  Eﺗﻼﻗﯽ ﮐﻨﺪ .داﻳﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Cو ﺷﻌﺎع  OEرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺎن  ABرا در ﻧﻘﻄﻪٔ
 Fﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ F .ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ ۲۲
اﮐﻨﻮن آﻣﺎدﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی )ب( و )پ( ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﻴﻪٔ ﻣﺎﺳﮑﺮوﻧﯽ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.
ﻟﻢ  .۶ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Oو ﺷﻌﺎع  rﺑﺎ ﺧﻂ راﺳﺖ ﮔﺬرﻧﺪﻩ از ﻧﻘـﺎط  Aو .B
راﻩ ﺣﻞ .داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Oو ﺷﻌﺎع  rرا ﺑﺎ ) O(rﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ )ﺷﮑﻞ  ۲۳را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( O′ .ﻗﺮﻳﻨﻪٔ  Oﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ  ABرا ﺑﺎ

اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻟﻢ  ۲ﻣﻴﺎﺑﻴﻢ .اﮐﻨﻮن داﻳﺮﻩٔ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  O′و ﺷﻌﺎع  ،rداﻳﺮﻩٔ ) O(rرا در ﻧﻘـﺎط ﻣﻄﻠﻮب  Mو  Nﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۳
اﻳﻦ راﻩ ﺣﻞ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  Oروی ﺧﻂ  ABﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  O′ﺑﺮ  Oواﻗﻊ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ  Pرا ﻧﻘﻄﻪای دﻟﺨﻮاﻩ روی ) O(rﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻗﺮﻳﻨﻪٔ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ  ABرا رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و آن
را  Qﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .اﮐﻨﻮن  Qﻧﻴﺰ روی داﻳﺮﻩ واﻗﻊ اﺳﺖ و  Mو  Nﻧﻘـﺎط وﺳﻂ ﮐﻤﺎنﻫﺎی  P Qﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ آنﻫﺎ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻟﻢ  ۵ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ.
ﻟﻢ  .۷ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ دو ﺧﻂ راﺳﺖ  ABو .CD
راﻩ ﺣﻞ C ′ .و  D′را ﻗﺮﻳﻨﻪٔ  Cو  Dﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ  ABﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ )ﺷﮑﻞ  ۲۴را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  C ′ D′ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﻞ
ﺗﻼﻗﯽ  ABو  CDﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ آن را  Fﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .دواﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  C ′و ﺷﻌﺎع  C ′ D′و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Dو ﺷﻌﺎع  CC ′را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ

ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

۲۵

۲۶

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

و ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ آنﻫﺎ را  Eﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .اﮐﻨﻮن  DCC ′ Eﻳﮏ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع اﺳﺖ .ﭘﺲ  DFﻣﻮازی ﺑﺎ  C ′ Eاﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
D′ E
D′ C ′
′
′ ′
.D
ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  C D Eو  DD Fﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ ′ D = D ′ F

ﺷﮑﻞ ۲۴
اﮐﻨﻮن  DD′ ،D′ Eو  D′ C ′ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻟﻢ  ۴ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺟﺰء ﭼﻬﺎرم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻻ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻃﻮل
را  kﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .اﮐﻨﻮن دواﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Dو  D′و ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  kﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را در ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﻄﻠﻮب  Fﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺛﺒﺎت ﻗﻀﻴﻪٔ ﻣﺎﺳﮑﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ.

۳.۳

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻨﻬﺎ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮﮔﺎر،

ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد.
ﮔﺰارﻩ  .۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ رﺳﻢ ﮐﺮد.
اﺛﺒﺎت .اﺑﺘﺪا اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺷﻬﻮدی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ اﺛﺒﺎت دﻗﻴﻖ را.

اﺛﺒﺎت ﺷﻬﻮدی :ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻨﻬﺎ ،ﺗﺮﺳﻴﻢ را اﻧﺠﺎم داد .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ را روی ﭘﻨﺠﺮﻩٔ اﺗﺎق
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ درون اﺗﺎق ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﺳﺎﻳﻪٔ ﺗﺮﺳﻴﻢ را روی زﻣﻴﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﻫﻤﻪٔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ،ﻋﻴﻨﺎً ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد )زﻳﺮا ﺳﺎﻳﻪٔ ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ ،ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ اﺳﺖ( ،ﭘﺲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﻪٔ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﻪٔ ﺧﻂ اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺎﻳﻪٔ ﻳﮏ زاوﻳﻪٔ ﻗـﺎﺋﻤﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻗـﺎﺋﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﺮای دﻗﻴﻖ ﮐﺮدن اﺛﺒﺎت ﺑﺎﻻ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  πو  π′دو ﺻﻔﺤﻪٔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ  ۲۶را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی  πﺑﺮ  π ′در اﻣﺘﺪاد  aﻧﮕﺎﺷﺘﯽ اﺳﺖ از  πﺑﺮ  ،π ′ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪٔ  Pاز  ،πﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪٔ
 P ′از  π′را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ  P P ′ﻣﻮازی  aﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی ﺧﻮاص ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﺪون
اﺛﺒﺎت ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﻳﺪن اﺛﺒﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ] [۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.

اﻟﻒ( در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی ،ﺧﻄﻮط ﺻﻔﺤﻪٔ  πﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺻﻔﺤﻪٔ  π′ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۲۷را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(.
ب( در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی ،ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺷﮑﻞ  .۲۵ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ درون اﺗﺎق

ﺷﮑﻞ ۲۶

ﺷﮑﻞ ۲۷
پ( در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی ،ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮلﻫﺎی دو ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻫﻢﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ت( در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی دو ﺷﮑﻞ ﻣﺴﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ث( اﮔﺮ  Aو  Bو  Cﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ ﻏﻴﺮ ﻫﻢﺧﻂ روی ﺻﻔﺤﻪٔ  πو  Mو  Nو  Pﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ ﻏﻴﺮ ﻫﻢﺧﻂ روی ﺻﻔﺤﻪٔ  π ′ﺑﺎﺷﻨﺪ .در

ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

۲۷

۲۸

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  πو  π ′را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻓﻀﺎ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی از  πﺑﺮ  ،π ′ﻣﺜﻠﺚ ABC

ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ  M N Pﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺧﺎﺻﻴﺖ )اﻟﻒ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻨﻬﺎ روی ﺻﻔﺤﻪٔ  πاﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺗﺼﻮﻳﺮ آن روی ﺻﻔﺤﻪٔ  π ′ﻧﻴﺰ
ﻋﻴﻨﺎً ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺎﺻﻴﺖ )ث( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی،
ﻳﮏ زاوﻳﻪٔ ﻗـﺎﺋﻤﻪ را ﺑﻪ ﻫﺮ زاوﻳﻪٔ دﻳﮕﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺒﺎت ﺷﻬﻮدی ﺑﺎﻻ دﻗﻴﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﺄﻟﻪ  .۶ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪٔ وﺳﻂ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ را رﺳﻢ ﮐﺮد.
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ :در اﻳﻨﺠﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ )پ( در ﺑﺎﻻ ،ﻧﻘﻄﻪٔ وﺳﻂ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻮازی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ وﺳﻂ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻨﺠﺎ از ﺗﺒﺪﻳﻞ »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﮐﺰی« اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  πو  π ′دو ﺻﻔﺤﻪٔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  Oﻧﻘﻄﻪای ﻏﻴﺮ واﻗﻊ ﺑﺮ آنﻫﺎ )ﺷﮑﻞ  ۲۸را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ( .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺮﮐﺰی  πﺑﺮ  π ′ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،Oﻧﮕﺎﺷﺘﯽ اﺳﺖ از  πﺑﺮ  π′ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪٔ  Pاز  ،πﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪٔ  P ′از  π′را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ
ﮐﻪ  P ′ﺑﺮ  OPواﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﺻﻴﺖ )اﻟﻒ( از ﺧﻮاص ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮازی را دارد وﻟﯽ ﺧﻮاص )ب() ،پ( و
)ت( را ﻧﺪارد.

ﺷﮑﻞ ۲۸
ﻣﺴﺄﻟﻪ  .۷اﻟﻒ( ﻳﺎﮐﻮب اﺷﺘﺎﻳﻨﺮ  ۳رﻳﺎﺿﯽدان ﺳﻮﺋﻴﺴﯽ ،در  ۱۸۳۳اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از
ﺧﻂﮐﺶ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻳﮏ داﻳﺮﻩٔ ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﺮﮐﺰ آن در ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .او ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ
ﻗﻀﻴﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( اﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮﻩ دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد) .راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ:
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻳﮏ داﻳﺮﻩ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ آن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای
دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.

ﻣﺴﺄﻟﻪ  .۸ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ و ﻣﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﻂﮐﺶ
و ﭘﺮﮔﺎر را روی آن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.

اﻟﻒ( در ﺷﮑﻞ  ،۲۹داﻳﺮﻩٔ ﺳﻴﺎﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ،ﭘﺎی ﻋﻤﻮد از  Aﺑﺮ ﺧﻂ دادﻩ
ﺷﺪﻩ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

Jacob Steiner۳

ﭘﺮﮔﺎر ،ﺷﻤﺎرﻩٔ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۹۳

.

ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
.

ﺷﮑﻞ ۲۹
ب( ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ اﮔﺮ ﻳﮏ داﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪٔ ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ
از ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﻳﺎﻓﺖ و ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
] [۱اﻗـﻠﻴﺪس ،ﺳﻴﺰدﻩ ﺟﻠﺪ از اﺻﻮل ،ﺗﺮﺟﻤﻪٔ ﺑﻬﻤﻦ اﺻﻼحﭘﺬﻳﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺒﺘﮑﺮان(۱۳۹۰) ،
] [۲ﻧﺎﺗﺎن آ .ﮐﻮرت ،ﻫﻨﺪﺳﻪٔ ﻣﺴﻄﺤﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪٔ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ و داﻳﺮﻩ ،ﺗﺮﺟﻤﻪٔ ﻣﺤﻤﻮد دﻳﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓـﺎﻃﻤﯽ
)(۱۳۸۶
] [۳اﻳﺰاک م .ﻳﺎﮔﻠﻢ ،ﺗﺒﺪﻳﻼت ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،ﺗﺮﺟﻤﻪٔ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺷﻔﻴﻌﻴﻬﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )(۱۳۷۷
] [۴راس ﻫﺎﻧﺴﺒﺮﮔﺮ ،اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ در رﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﺗﺮﺟﻤﻪٔ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ(۱۳۷۱) ،
] [۵اﺑﻮاﻟﻘـﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪٔ رﻳﺎﺿﯽداﻧﺎن دورﻩٔ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭼﺎپ دوم )(۱۳۷۵
] [۶ﻫﻮارد و .اﻳﻮز ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪٔ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺷﻔﻴﻌﻴﻬﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(۱۳۸۳) ،
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