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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۱دﺳﺖﮔﻴﺮی ﻗﻴﺼﺮ!
اﻟﻒ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دو ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻴﺼﺮ را دﺳﺖﮔﻴﺮ ﮐﺮد .دو ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﺪول را »ﻫﻢﻃﻮل« ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ اﮔﺮ دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮑﯽ زﻳﺮ
دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺆﻟﻔﻪی اول آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .ﺑﺮای دﺳﺖﮔﻴﺮی ﻗﻴﺼﺮ ﻳﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ اول از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽرود،
ﺳﭙﺲ آن ﻗﺪر در راﺳﺘﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻴﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﻃﻮل ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻮارﻩ در ﺳﻄﺮ اول ﻃﻮری
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﻢﻃﻮل ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮر دوم ﺑﻪ ﺳﻄﺮ دوم ﻣﯽرود و ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯽدﻫﺪ )اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻗﻴﺼﺮ ﻫﻢﻃﻮل
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻓﻘﯽ او را ﺗﻘـﻠﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮ ﻗﻴﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﺮ دوم ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﺮود .ﺣﺎل

اﮔﺮ ﻗﻴﺼﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺮ اول و دوم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺄﻣﻮر دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﺳﺖﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﻮر
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺄﻣﻮر اول ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺳﻮم ﻣﯽرود و ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻴﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﺮ ﺳﻮم ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﺮود
و اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺮ دوم و ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺄﻣﻮران ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ،ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻴﺼﺮ را در ﺑﻴﻦ دو ﺗﺎ از ﺳﻄﺮﻫﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻩ و او را دﺳﺖﮔﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﻴﺼﺮ را دﺳﺖﮔﻴﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﻴﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻓـﺎﺻﻠﻪی  ۱۲واﺣﺪ از او ﺑﺮﺳﺪ.
۱
در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻮن در ﺷﻬﺮ ﺑﻦﺑﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻗﻴﺼﺮ در ﻳﮑﯽ از ﺟﻬﺖﻫﺎ از ﻣﺄﻣﻮر دور ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻮارﻩ اﻳﻦ ﻓـﺎﺻﻠﻪی ۲
را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻴﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ( .اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻓـﺎﺻﻠﻪ از  ۱۲ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺪ ،ﻗﻴﺼﺮ ﻣﯽاﻳﺴﺘﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺄﻣﻮر دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮد.

ب .در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗـﻞ  n + ۱ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻴﺼﺮ را دﺳﺖﮔﻴﺮ ﮐﺮد وﻟﯽ  n − ۱ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮای دﺳﺖﮔﻴﺮی
او ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﺣﺪاﻗـﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺄﻣﻮرﻫﺎی ﻻزم ﻳﮑﯽ از دو ﻋﺪد  nﻳﺎ  n + ۱اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ  n + ۱ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻴﺼﺮ را دﺳﺖﮔﻴﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ nﺗﺎ از ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪ ﺳﻄﺮ اول رﻓﺘﻪ در ﺗﻘـﺎﻃﻊﻫﺎی
اﻳﻦ ﺳﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮر n + ۱ام اﻳﻦ ﺳﻄﺮ را اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ ﻗﻴﺼﺮ در ﺳﻄﺮ اول ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً
دﺳﺖﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﻳﻦ  nﻣﺄﻣﻮر ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮر n + ۱ام ﻫﻤﺎن ﮐﺎر
را اﻳﻦ ﺑﺎر در ﻣﻮرد ﺳﻄﺮ دوم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻗﻴﺼﺮ را
دﺳﺖﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺑﺎ  n − ۱ﻣﺄﻣﻮر ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان او را دﺳﺖﮔﻴﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن را )ﺑﺮای ﻗﻴﺼﺮ( »ﺧﻄﺮﻧﺎک«
ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻋﺮض  ۴۱واﺣﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و »اﻣﻦ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ،

اﮔﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻳﮏ ﺗﻘـﺎﻃﻊ را ﻫﻢ اﻣﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ،اﮔﺮ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ آن ﻫﺮ دو اﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺄﻣﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧﯽ اﻣﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘـﺎﻃﻌﯽ اﻣﻦ وﺟﻮد دارد .اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻗﻴﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
)ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ( در ﺗﻘـﺎﻃﻊﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻗﻴﺼﺮ اﺑﺘﺪا در ﺗﻘـﺎﻃﻌﯽ اﻣﻦ ﻣﺜﻞ  Aﺑﺎﺷﺪ .در
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﮔﺮ  Aﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺸﻮد ،ﺗﻘـﺎﻃﻊ اﻣﻦ دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ  Sدر ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن A
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و  Sﺧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻴﺼﺮ ﺑﻼﻓـﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪودش و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  Sﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﻴﺼﺮ آن ﻗﺪر در  Sﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آنﺟﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮد و ﺑﺎز روش ﺑﺎﻻ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﺼﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ )ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ( در ﺗﻘـﺎﻃﻊﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان او را دﺳﺖﮔﻴﺮ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ.ﻣﯽﺗﻮان ﻳﮏ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻴﺼﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢراﻩ او روﺷﻦ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ )ب( ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  n − ۱ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺄﻣﻮر n + ۱ام از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اراﺋﻪﺷﺪﻩ در ﻗﺴﻤﺖ
)ب( و ﮐﻤﯽ دﻗﺖ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  nﻣﺄﻣﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۲درﮔﻴﺮی ﻣﺜﻠﺜﺎﻧﻪ!
ﻳﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Aرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻴﻢ ،ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻫﻢﺧﻂ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮ  C ،Bو  Dﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ در ﻃﻮل ﺣﺮﮐﺖ ،ﻳﺎل  ADاز  BCرد ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﻳﺎل ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن  Aدر دو ﻃﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺤﻪی  BCDﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻢ .اﮔﺮ ﻳﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ را )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ( ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﻢ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻳﺎﻟﯽ از ﻳﺎل دﻳﮕﺮ رد ﺷﻮد ،آنﮔﺎﻩ ﺗﻌﺪاد
ﺟﻔﺖﻫﺎی در ﻫﻢﮔﻴﺮﮐﺮدﻩ )درﮔﻴﺮ( از ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زوﺟﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺛﺒﺎت .ﺑﺪون ﮐﻢﺷﺪن از ﮐﻠﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎل  ABاز  CDرد ﺷﻮد .دو ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺠﺰا را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از
آنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎل ) ABﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ  (CDﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﻴﺖ درﮔﻴﺮﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ
ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﻣﺜﻠﺚ ﺷﺎﻣﻞ  ABو دﻳﮕﺮی ﺷﺎﻣﻞ  CDﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ  Fو  Eدو ﻧﻘﻄﻪی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد
وﺿﻌﻴﺖ دو ﺟﻔﺖ }  {ABE, CDFو } {ABF, CDEﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﺎل ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻳﮏ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ را اراﺋﻪ دﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖﻫﺎی درﮔﻴﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪی ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد و ﻟﺬا ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای
ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻓﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺜﻠﺚ  ABDو ﻧﻘﻄﻪی  Cﻫﻢﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ و درون آن ،و دو
ﻧﻘﻄﻪی  Eو  Fدر دو ﻃﺮف ﺻﻔﺤﻪی ﮔﺬرا از  A, B, C, Dﮐﻪ  EFﺑﺮ آن ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎی ﻋﻤﻮد آن درون ﻣﺜﻠﺚ
 ABCﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻔﺖ درﻫﻢﺗﻨﻴﺪﻩ ﻫﻤﺎن دو ﻣﺜﻠﺚ رﺳﻢﺷﺪﻩ ﻳﻌﻨﯽ  ABCو  DEFﻫﺴﺘﻨﺪ،

و  ۱ﻋﺪدی ﻓﺮد اﺳﺖ!
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۳ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎ
اﻟﻒ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ) .h(x) = (x − ۱)(x۲ − ۱)(x۴ − ۱) · · · (x۲ − ۱در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﺿﺮاﻳﺐ )h(x
n

ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻀﻮ } {۰, ۱, −۱ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ ) h(x) = f (x)g(xﮐﻪ
)+ · · · + ۱

−۲

+ x۲

n

−۱

f (x) = (x + ۱)(x۲ + x + ۱) · · · (x۲

n

ﺣﺎل دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺿﺮب  xدر ) f (xدﻗﻴﻘـﺎً  n − ۱و ﺿﺮﻳﺐ  xn−۲در ) g(xدﻗﻴﻘـﺎً
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

)n(n−۱
۲

g(x) = (x − ۱)n ,

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دلﺧﻮاﻩ ﺑﺰرگ

ب .ﺟﻮاب ﺧﻴﺮ اﺳﺖ.
راﻩﺣﻞ اول .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  α > ۲رﻳﺸﻪی ﺑﺰرگ  x۲ − ۳x + ۱ﺑﺎﺷﺪ و  f (x) = an xn + an−۱ xn−۱ + · · · + a۰ﺑﺮ x۲ − ۳x + ۱
ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ aiﻫﺎ ﻫﻤﻪ در } {۰, ۱, −۱ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ  .an = ۱در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮن  ،f (α) = ۰ﭘﺲ:
αn − ۱
< αn − ۱
α−۱

= αi

n−۱
∑

= |α|i

i=۰

n−۱
∑
i=۰

≤ |ai α|i

n−۱
∑
i=۰

≤ ai α i

n−۱
∑

= αn

i=۰

ﮐﻪ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
راﻩﺣﻞ دوم ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  g(x) = bm x + · · · + b۱ x + b۰ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮاﻳﺐ
) ،f (x) = g(x)(x۲ − ۳x + ۱ﻫﻤﮕﯽ } {۰, ۱, −۱ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد  .b۰ = ۱ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
m

ﺿﺮﻳﺐ  xدر ) ،f (xدارﻳﻢ } .b۱ − ۳b۰ ∈ {−۱, ۰, ۱ﭘﺲ  .b۱ ≥ ۲ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪی biﻫﺎ اﮐﻴﺪاً ﺻﻌﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻟﺬا  .bn ≥ ۲در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ  xm+۲در ) f (xﺣﺪاﻗـﻞ دو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﺳﺖ .اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی
 bk+۱ − ۳bk + bk−۱ ≥ −۱روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا:
۰ < bk−۱ + ۱ ≤ bk ⇒ bk+۱ ≥ ۳bk − bk−۱ − ۱ ≥ ۲bk > bk > ۰

)ﭘﺎﻳﻪی اﺳﺘﻘﺮا ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ  k = ۱ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ(.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۴ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺒﺮی
اﻟﻒ .ﺟﻮاب ﺧﻴﺮ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ) P (x, yﻳﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﻧﻘـﺎط ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ y = ax + b
ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻳﮑﯽ از اﺿﻼع ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎﻩ ) P (x, ax + bﻳﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  xاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار x

ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ) P (x, ax + bﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺧﻂ  y = ax + bﺑﺎﻳﺪ در
ﺻﻔﺮﻫﺎی  Pﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺻﻔﺮﻫﺎی اﻳﻦ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﺿﻼع ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ب .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﺧﻴﺮ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ) P (x, yﻳﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻧﻴﻢداﻳﺮﻩ ،ﺻﻔﺮﻫﺎی
آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻴﻢداﻳﺮﻩ روی ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ و ﺷﻌﺎع آن ﺑﺮاﺑﺮ  rاﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪی ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی روی اﻳﻦ
)
(
)
(
۲
۲t
۱−t۲
۲t
P r ۱−t
,
r
ﻋﺒﺎرت
ﭘﺲ
داد.
ﻧﻤﺎﻳﺶ
t
ﺣﻘﻴﻘﯽ
اﻋﺪاد
ﺑﺮای
r
,
r
داﻳﺮﻩ ﻏﻴﺮ از ﻧﻘﻄﻪی ) (r, ۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت
۲
۲
۲
۲
۱+t
۱+t
۱+t
۱+t
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  tاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار )tﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻧﻴﻢداﻳﺮﻩ( ﻣﺴﺎوی ﺻﻔﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ

)A(t
) B(tﻗـﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ) A(tو ) B(tﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  tﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ) A(tﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای
ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
(
)
۱−t۲
۲t
ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار  tﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ ) A(tﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ  .P r ۱+t۲ , r ۱+t۲ = ۰ ،tدر ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی داﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻔﺮﻫﺎی ) P (x, yﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۵ﺑﺎزی »ﺟﺎدﻩی اﻣﻦ«
ﻳﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Pرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ،Pﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﻳﯽ در ﺻﻔﺤﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓـﺎﺻﻠﻪی آنﻫﺎ ﺗﺎ  Pاز ﻓـﺎﺻﻠﻪی آنﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪی  Pو  P ′ﺣﺪاﮐﺜﺮ روی ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ  P P ′اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪی آﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﻄﻪی »ﻗﺮﻣﺰﮔﻮن« ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﮏ
ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺴﻴﺮی از  Rﺑﻪ  R′اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﻣﺰﮔﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪی »آﺑﯽﮔﻮن« ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﻳﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗـﻞ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺪادی ﭘﺎرﻩﺧﻂ و ﻧﻴﻢﺧﻂ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﻳﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﮔﺮاف ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
رﺋﻮس ﮔﺮاف را ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﻗـﻞ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ

دوم ﻫﻤﻪی ﻧﻴﻢﺧﻂﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎلﻫﺎی ﮔﺮاف را ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎ و ﻧﻴﻢﺧﻂﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ درﺟﻪی
ﻧﻘﻄﻪی ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ  ۴و درﺟﻪی ﺑﻘﻴﻪی ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ  ۳اﺳﺖ.
اﮔﺮ درﺟﻪی ﻧﻘﻄﻪای ﻏﻴﺮ از ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Pﺑﺮاﺑﺮ  ۳ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎﻩ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗـﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل
ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎ ﻫﻢداﻳﺮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ از  Pﻓـﺎﺻﻠﻪی ﻳﮏﺳﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
رﺋﻮس ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ  RBR′ B ′ﺑﺎﺷﺪ و  Pﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮﻩی ﻣﺤﻴﻄﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ در ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻗﺮار
دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻓـﺎﺻﻠﻪی  Pﺗﺎ آن ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻢﺗﺮ از ﻓـﺎﺻﻠﻪی  Pﺗﺎ رأسﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻄﻪی ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎم دواﻳﺮی ﮐﻪ از دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ ﺗﺎ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﻴﻪی ﻧﻘـﺎط ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ داﺧﻞ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺧﺎرج اﻳﻦ دواﻳﺮ اﺳﺖ،
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  R′ ،B ،Rﻳﺎ  B ′ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺜﻞ  Xدر ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Pﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻏﻴﺮ از
ﭼﻬﺎر رأس ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن  Pﺑﻪ ﭼﻬﺎر رأس ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻢﺧﻂ X ،درون ﻳﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪی
اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻼً ﻧﺎﺣﻴﻪی ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢﺧﻂ  P Rو  P Bﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮن ∠XBP < angleXP B ،XP < XB
و ﻣﺸﺎﺑﻬﺎً  .∠XCP < ∠XP Cﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻳﻦ دو راﺑﻄﻪ ◦ ∠XBP + ∠XCP < ∠BP C < ۱۸۰و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻘﻄﻪی
 Xدرون داﻳﺮﻩی ﻣﺤﻴﻄﯽ  P BCﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﻢﺧﻂﻫﺎی ﮔﺮاف ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒﻫﺎی ،R′ B ′ ،B ′ R
 BR′و  RBﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ درﺟﻪی ﻧﻘﻄﻪی ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴اﺳﺖ.

اﻟﻒ .اﺑﺘﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ آﺑﯽ و ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ دو ﻣﺴﻴﺮ ﻳﮏدﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻘـﺎﻃﻊ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﻣﺰﮔﻮن و ﻫﻢ آﺑﯽﮔﻮن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد.
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ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ،از ) Rو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ از  (R′ﻳﮏ ﻧﻴﻢﺧﻂ ﺑﺮ  BB ′ﻋﻤﻮد
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ  BB ′را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﺪ .ﻧﻘـﺎط اﻳﻦ دو ﻧﻴﻢﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻣﺴﻴﺮ آﺑﯽ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ،اﻳﻦ دو ﻧﻴﻢﺧﻂ را ﻗﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﻴﺮ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﻦ  Rو  R′را ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻴﻢﺧﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  Bو  B ′در
دو ﻃﺮف آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺴﻴﺮ آﺑﯽ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽرﺳﻴﻢ.
ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮ آﺑﯽ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻮد دارد .ﻧﻘﻄﻪای در اﺷﺘﺮاک ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Rو  Bدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و آن را روی
ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ  RBﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رأس ﻳﮏ ﮔﺮاف ﺑﺮﺳﻴﺪ .ﻳﮏ ﺳﻤﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﻢﺧﻂ ،ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Rاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰﮔﻮن
اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ آن ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Bاﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﯽﮔﻮن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ رأس درﺟﻪی ﺳﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻀﻮ

دﻗﻴﻘـﺎً ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪی ﺳﻮم ،ﻗﺮﻣﺰﮔﻮن و ﻳﺎ آﺑﯽﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،از روی ﻳﺎﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز
ﻫﻢ دو ﺳﻤﺖ ﻣﺴﻴﺮ از دو رﻧﮓ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ .ﺑﺎ اداﻣﻪی
اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮏﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻃﻮری ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ آﺑﯽﮔﻮن و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﻣﺰﮔﻮن اﺳﺖ .ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮدش را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﮑﺮاری ﻣﯽرﺳﺪ را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ )ﻧﻘﻄﻪی  .(Pاﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﮏ رأس ﮔﺮاف اﺳﺖ و درﺟﻪی  ۳دارد و ﻣﺴﻴﺮ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی  Pاز دو ﻳﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎﺣﻴﻪی ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻳﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮏ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ
ﻫﻤﻮارﻩ آﺑﯽﮔﻮن و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮارﻩ ﻗﺮﻣﺰﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
′ ′
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﻢﺧﻂ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﻢﺧﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ  R Bﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا در

اﻳﻦ ﺻﻮرت رﻧﮓ دو ﻃﺮف اﻳﻦ ﻧﻴﻢﺧﻂ ﺑﺎ رﻧﮓ دو ﻃﺮف آن در  RBﻣﺘﻔـﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﺴﻴﺮ در اﻧﺘﻬﺎ روی ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ
 BR′ﻳﺎ  RB ′ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ روی ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ  RB ′ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺎ ﻳﮏ
ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺑﻪ  Bو ﻧﻘﻄﻪای روی ﻧﻴﻢﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺑﻪ  B ′وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺎل ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ از  Bﺑﻪ  B ′ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف آن آﺑﯽﮔﻮن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﮐﻤﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی آن آﺑﯽﮔﻮن ﺷﻮد و ﻳﮏ
ﻣﺴﻴﺮ آﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ب .ﻧﻔﺮ دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻧﻔﺮ اول ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺜﻞ  Pﮔﺬاﺷﺖ ،او ﻧﻘﻄﻪای دلﺧﻮاﻩ روی ﭘﺎرﻩﺧﻂ

 P Rﻗﺮار دﻫﺪ .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ( ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﺴﻴﺮی ﻗﺮﻣﺰ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﺑﺘﺪاﻳﺶ  Rو اﻧﺘﻬﺎﻳﺶ  R′اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﺮوع از
 Rو ﺣﺮﮐﺖ روی اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ،از ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Rﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ .اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و
ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻧﻘﻄﻪی دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ ) Pﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ( وارد ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﺘﺤﺮک روی ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ RP

اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ  ،P ̸= R′ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪی آﺑﯽ روی ﭘﺎرﻩﺧﻂ  RPوﺟﻮد دارد .ﺣﺎل ﻓـﺎﺻﻠﻪی ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ  RPﺗﺎ اﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﻢﺗﺮ از ﻓـﺎﺻﻠﻪی آن ﺗﺎ  Rاﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪی  Rﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  ،P = R′ﻣﺘﺤﺮک روی ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ  RR′اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺳﻤﺘﯽ از ﺧﻂ  RR′ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  Bﻗﺮار دارد ،ﻓـﺎﺻﻠﻪی

ﻣﺘﺤﺮک ﺗﺎ  Bﮐﻢﺗﺮ از ﻓـﺎﺻﻠﻪی آن ﺗﺎ  Rاﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓـﺎﺻﻠﻪاش ﺗﺎ  B ′ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ وﺳﻂ RR′

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻓـﺎﺻﻠﻪی ﻣﺘﺤﺮک ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪی دﻳﮕﺮ ﮐﻢﺗﺮ از ﻓـﺎﺻﻠﻪی آن
ﺗﺎ  Rاﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺘﺤﺮک در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Rﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
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ج .دو ﺗﻌﻤﻴﻢ زﻳﺮ را ﺑﻴﺎن و اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
• ﺗﻌﻤﻴﻢ اول .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ◦ ،∠R + ∠R′ ≤ ۱۸۰ﻧﻔﺮ دوم ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،اﮔﺮ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﻣﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪی  Rﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪای ﻏﻴﺮ از  R′وارد ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽرﺳﻴﻢ .ﭘﺲ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﻧﻮاﺣﯽ  Rو  R′اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Bﺑﺎﻻی  RR′ﻗﺮار دارد .داﻳﺮهی ﻣﺤﻴﻄﯽ RBR′

را  Cو ﻣﺮﮐﺰ آن را  Oﺑﻨﺎﻣﻴﺪ .ﺣﺎل  B ′داﺧﻞ  Cو زﻳﺮ  RR′اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺜﻞ  Tدر اﺷﺘﺮاک ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎی  RR′در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ  .T ̸= Oاﮔﺮ ) Tﮐﻪ روی ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ  RR′اﺳﺖ( ﺑﺎﻻی  Oﺑﺎﺷﺪ ،ﻓـﺎﺻﻠﻪاش ﺗﺎ  Bﮐﻢﺗﺮ از
 Rاﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ  Oﺑﺎﺷﺪ ،ﻓـﺎﺻﻠﻪاش ﺗﺎ  B ′ﮐﻢﺗﺮ از  Rاﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽرﺳﻴﻢ.
• ﺗﻌﻤﻴﻢ دوم .اﮔﺮ ◦ ∠R + ∠R′ ≤ ۲۷۰ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﻧﻔﺮ دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬاﺷﺘﻦ  R۱ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺮ اول ،ﻧﻔﺮ دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  B۱را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ  Rو  R′ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاک ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮاﺣﯽ  Rو  R۱و ﻳﺎ  R′و  R۱ﻫﻢ اﺷﺘﺮاک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﻮاﺣﯽ R
و  R۱اﺷﺘﺮاک ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،از ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺣﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪی  Rﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻫﻴﭻ

ﻳﮏ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ اﺷﺘﺮاک ﻧﺪارد و ﻧﻔﺮ دوم ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ) .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻧﺎﺣﻴﻪی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺜﻞ  Pو  Qﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاک ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ(.
در ﻃﻮل اﺛﺒﺎت از اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪی  Pو  Qﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ

اﮔﺮ داﻳﺮﻩای از آن دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ درون آن ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪی دﻳﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻴﻦ داﻳﺮﻩ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪی اﺷﺘﺮاک
دو ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ(.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  R۱در ﻣﺜﻠﺚ  RB ′ R′ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ  Cداﻳﺮﻩی ﻣﺤﻴﻄﯽ  RBR′و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Oﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺧﻂ
 RR′اﻓﻘﯽ و  Bو زﻳﺮ  RR′ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ  Rو  R′اﺷﺘﺮاک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

 B۱داﺧﻞ  Cو ﺑﺎﻻی  RR′ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ◦ ∠ORR۱ < ۹۰ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎرﻩﺧﻂ  RR۱درون  Cﻗﺮار دارد و ﻣﯽﺗﻮان B۱

را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط روی  RR۱اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ◦ ∠ORR۱ ≥ ۹۰و ◦.∠OR′ R۱ ≥ ۹۰
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪی  Rﺑﺎ  R۱اﺷﺘﺮاک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  B۱زﻳﺮ  RR۱و داﺧﻞ داﻳﺮﻩی ﻣﺤﻴﻄﯽ RR۱ B ′

ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ داﻳﺮﻩ ﺑﺎ  Cداﺧﻞ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ از  B ′داﻳﺮﻩی  C۱را ﻃﻮری رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در  Rﺑﺮ  Cﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ R۱ ،ﺑﺎﻳﺪ داﺧﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  R۱داﺧﻞ داﻳﺮﻩی  C۲اﺳﺖ ﮐﻪ از  B ′ﻣﯽﮔﺬرد و در  R′ﺑﺮ  Cﻣﻤﺎس اﺳﺖ .اﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ  C۱و  C۲داﺧﻞ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ اﺷﺘﺮاک ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮔﺮ  Pﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ داﻳﺮﻩی  C۱ ،Cو  C۲ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎﻩ زاوﻳﻪی ﺑﻴﻦ  C۱و ﺿﻠﻊ  RB ′در ﻧﻘﻄﻪی  B ′ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

∠B ′ RP = ∠ORB ′ − ۹۰◦ = ∠ORR′ + ∠R′ RB ′ − ۹۰◦ = ۹۰◦ − ∠B + ∠R′ RB − ∠۹۰◦ = ∠R′ RB ′ − ∠B

و زاوﻳﻪی ﺑﻴﻦ  C۲و ﺿﻠﻊ  R′ B ′در ﻧﻘﻄﻪی  B ′ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  .∠B ′ R′ P = ∠RR′ B ′ − ∠Bﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ
ﺟﻤﻊ اﻳﻦ دو از  ∠B ′ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ:
◦∠R′ RB ′ − ∠B + ∠RR′ B ′ − ∠B ≤ ∠B ′ ⇔ ۱۸۰◦ − ∠B ′ − ۲∠B ≤ ∠B ′ ⇔ ∠B + ∠B ′ ≥ ۹۰

ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻻً ﻳﻌﻨﯽ ◦ ∠R + ∠R′ ≤ ۲۷۰و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۶ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮﻳﺦ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ  nﻧﻘﻄﻪ روی ﮐﺮﻩ ﻣﯽﺗﻮان  nﻧﺎﺣﻴﻪی ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪی ﻫﻢﻧﻬﺸﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮏ

ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻳﺮﻩﻫﺎی ﻋﻈﻴﻤﻪای از ﮐﺮﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗـﻞ دو ﺗﺎ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪای را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮازی ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ داﻳﺮﻩی ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن را  Pﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ﺣﺎل دو
ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻮازی ﺑﺎ  Pﮐﻪ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﮐﺮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و آنﻫﺎ را  Nو  Sﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻤﺎس  Nﺑﺎ ﮐﺮﻩ را

»ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل« و ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻤﺎس  Sﺑﺎ ﮐﺮﻩ را »ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب« ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ n − ۱ .ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﻦ  Nو  Sﻣﻮازی  Pدر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ
ﮐﻪ ﮐﺮﻩ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢراﻩ  Nو  Sﮐﺮﻩ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ  nﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درون ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ )و ﻧﻪ روی ﻣﺮز آن(
دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮑﯽ از  nﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب  P۱ﺗﺎ  Pn−۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت
ﻗﻄﺎع ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ  P۰را ﺑﺮاﺑﺮ  Nو  Pnرا ﺑﺮاﺑﺮ  Sﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ .در اداﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮر از دوران ،دوران ﺣﻮل ﺧﻂ واﺻﻞ ﺑﻴﻦ
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﺳﺖ )ﺟﻬﺖ دوران را ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ و دلﺧﻮاﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.
از ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ،ﻳﮏ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر )ﻧﺼﻒ داﻳﺮﻩی ﻋﻈﻴﻤﻪ( رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ از ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از  nﻧﻘﻄﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  P۰ﺗﺎ  Pnرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  A۰ﺗﺎ  Anﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی

 Ai−۱و  Aiروی ﻣﺮز ﻗﻄﺎع iام ﻫﺴﺘﻨﺪ) .(۱ ≤ i ≤ nﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ درون ﻗﻄﺎع iام اﺳﺖ را  Biﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻳﮏ ﺧﻢ درون ﻗﻄﺎع
(i − ۱) ۳۶۰
iام ﻣﯽﮐﺸﻴﻢ ﮐﻪ  Ai−۱را ﺑﻪ  Aiوﺻﻞ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دورانﻳﺎﻓﺘﻪی اﻳﻦ ﺧﻢ ﺑﺎ زاوﻳﻪی n
 i ۳۶۰درﺟﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  Biﺑﺎﺷﺪ )راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺎ ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوران
درﺟﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  Biو دورانﻳﺎﻓﺘﻪی آن ﺑﺎ زاوﻳﻪی n

ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد( .ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﺧﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی iﻫﺎ ﻳﮏ ﺧﻢ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﭘﻴﺪا
 i ۳۶۰ﺑﺮای  ،۰ ≤ i < nﮐﺮﻩ ﺑﻪ  nﻧﺎﺣﻴﻪی ﻫﻢﻧﻬﺸﺖ ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دورانﻫﺎی اﻳﻦ ﺧﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی زاوﻳﻪﻫﺎی n
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩی ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻢﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎ دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮑﯽ از Biﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۷ﮔﺮافﻫﺎی »ﺧﻮد ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ«
اﻟﻒ .ﺟﻮاب nﻫﺎی ﻓﺮد اﺳﺖ .دور ﺑﻪ ﻃﻮل  nرا ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ در ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮاف ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻳﮏ nﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ

ﻫﺮ رأس را ﺑﻪ دو رأس روﺑﻪروﻳﺶ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ(.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  nزوج ﺑﺎﺷﺪ و دور ﺑﻪ ﻃﻮل  nﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﻮس آن را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  P۱ﺗﺎ  Pnﺑﻨﺎﻣﻴﺪ .ﭼﻮن ﻫﻤﻪی ﻳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ  P۱ P۲اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ ،ﭘﺲ رﺋﻮس
 P۳ﺗﺎ  ،Pnﻳﮏ در ﻣﻴﺎن در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﻂ  P۱ P۲ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ

ﮔﺮاف ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ،اﻣﺘﺪاد ﻳﮏ ﻳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ رﺋﻮس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ( .ﭘﺲ P۳

و  Pnدر دو ﻃﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ  P۱ P۲ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻳﺎل  P۱ Pnﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎل  P۲ P۳را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.
ب .اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ﻟﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﻢ .در ﻳﮏ ﮔﺮاف ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ،ﻫﺮ رأس ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻫﻢﺳﺎﻳﻪی ﻏﻴﺮ ﺑﺮگ دارد.
اﺛﺒﺎت .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت رأس  vو ﻫﻢﺳﺎﻳﻪﻫﺎی  b ،aو  cاز آن ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺟﻪی ﻫﺮ ﻳﮏ از آنﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻳﮏ
ﺑﺎﺷﺪ .دو ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ:
• ﻫﺮ ﻳﮏ از زاوﻳﻪﻫﺎی  ∠bvc ،∠avbو  ،∠cvaﺣﺪاﮐﺜﺮ ◦ ۱۸۰ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت  bو  cدر دو ﻃﺮف ﺧﻂ ﮔﺬرﻧﺪﻩ از va

ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  aﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دوی  vbو  vcرا ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.

• ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ زاوﻳﻪی ﺑﺎﻻ ،ﻣﺜﻼً  ،∠bvcﺑﻴﺶﺗﺮ از ◦ ۱۸۰اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻫﻢ  bو  cدر دو ﻃﺮف ﺧﻂ ﮔﺬرﻧﺪﻩ از va

ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻟﻢ ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ ﺑﺮگﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﻴﻢ .ﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ درﺟﻪی ﻫﺮ رأس ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ در
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺪاد رأسﻫﺎ و ﻳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺮاف ﺟﺪﻳﺪ:
∑
∑
= )ﺗﻌﺪاد ﻳﺎلﻫﺎ( × ۲
≤ ) d(vi
)ﺗﻌﺪاد رأسﻫﺎ( × ۲ = ۲
 viرأس

 viرأس

ﭘﺲ اﺛﺒﺎت ﺣﮑﻢ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ج .ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮگﻫﺎ ،ﺗﻌﺪادی ﻣﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺪادی دور ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ( ،دورﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻫﻤﻪی ﺟﻮابﻫﺎ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻌﺪادی ﺑﺮگ و رأس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮافﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﻳﻨﺪ:
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• ﻓﻘﻂ ﻳﮏ دور ﻓﺮد.
• اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺪادی ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺠﺰا )ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﮏرأﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ دور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ رأسﻫﺎی اﻳﻦ دور ،ﻳﺎل دﻳﮕﺮی
ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮ اﮔﺮ ﻳﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﮏ دور زوج در ﮔﺮاف اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ(

اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﺎل دﻳﮕﺮ ﺣﺪاﻗـﻞ ﻳﮏ رأس ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻳﻦ دور دارد .در
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻣﺘﺪاد آن ﻳﺎل از ﻫﻴﭻ رأﺳﯽ از دور ﻧﻤﯽﮔﺬرد .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ(
رﺋﻮس دور ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ در ﻣﻴﺎن در دو ﻃﺮف اﻳﻦ ﺧﻂ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﻮدن دور اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ و رأس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

ﻳﮏ دور ﻓﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر از روش
ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ ﺑﺮای رﺳﻢ ﮔﺮاف ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﻳﮏ دور ﺑﺎ ﻃﻮل ﻓﺮد اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
و ﺑﺮگﻫﺎی ﻫﺮ رأس آن دور را روی ﮐﻤﺎن ﻣﻘـﺎﺑﻞ آن رأس )در داﻳﺮﻩی ﮔﺬرﻧﺪﻩ از رﺋﻮس(
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ .در ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو ﻳﺎلﻫﺎی ﺳﻴﺎﻩرﻧﮓ دور ﺑﻪ ﻃﻮل ﻓﺮد و ﻳﺎلﻫﺎی آﺑﯽرﻧﮓ
ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﮔﺮاف دور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮگﻫﺎی آن ﺗﻌﺪادی ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮاﻓﯽ ﻫﻤﻮارﻩ
ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪادی رأس و ﻳﺎل ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮاف ﺑﻪ ﻳﮏ دور ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺗﻌﺪادی
ﺑﺮگ و رأس ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺮ زﻳﺮ ﮔﺮاف ﻳﮏ ﮔﺮاف ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ،ﻫﻢ ﮔﺮاﻓﯽ ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﻳﺮ ﻧﺤﻮﻩی رﺳﻢ ﮔﺮاف ﺧﻮدﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﮔﺮاف
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۸ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻮرت ﺳﺆال را  X ۱۳ = Aﺑﻨﺎﻣﻴﻢ .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ارﻗـﺎم  Aﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ

 Xﺑﺮ  ۳ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻮن  ،ϕ(۱۰) = ۴ﭘﺲ ).X ≡ X ۱۳ ≡ ۳ (mod ۱۰
اﮔﺮ  ،X ≤ ۱۰۰آنﮔﺎﻩ  X ۱۳ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۲۷رﻗﻤﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ  ۳۰ Aرﻗﻢ دارد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ از  ،X ≥ ۲۰۰آنﮔﺎﻩ ≥ A = X ۱۳
 ۲۱۳ × ۱۰۲۶ > ۸ × ۱۰۲۹و ﻟﺬا  Aﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖﮐﻢ  ۳۰رﻗﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﺶ ﺣﺪاﻗـﻞ  ۸ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ دارﻳﻢ  ۱۰۰ < X < ۲۰۰و  ۳|Xو ) .X ≡ ۳ (mod ۱۰ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻋﺪد  ۱۵۳ ،۱۲۳و  ۱۸۳اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ را ﻫﻢزﻣﺎن
دارﻧﺪ .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .X = ۱۸۳

ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو راﻩ وﺟﻮد دارد:
راﻩ اول .اﮔﺮ  ،X < ۱۶۰آنﮔﺎﻩ:
A = X ۱۳ < ۲۴×۱۳ × ۱۰۱۳ = ۸۱۹۲۴ × ۱۰۱۳ < ۱۰۴×۴ × ۱۰۱ ۳ = ۱۰۲۹

ﭘﺲ  Aﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۹رﻗﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ  X > ۱۶۰و ﻟﺬا .X = ۱۸۳
راﻩ دوم .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ رﻗﻢ دﻫﮕﺎن  ،Xﺑﺮاﺑﺮ  aﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪی اﻋﺪاد ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  ۱۰۰دارﻳﻢ:
)A ≡ ۶۳ (mod ۱۰۰) ⇒ (۱۰۰ + ۱۰a + ۳)۱۳ ≡ (۱۰a + ۳)۱۳ ≡ ۳۱۳ + ۱۳ × ۳۱۲ × ۱۰a ≡ ۶۳ (mod ۱۰۰

دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﻴﻪی ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﻂ دو ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺮ  ۱۰۰ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و در ﻫﻢﻧﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  ۱۰۰ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎل ﭼﻮن ) ۳۱۳ ≡ ۲۳ (mod ۱۰۰و ) ،۳۱۲ ≡ ۴۱ (mod ۱۰۰دارﻳﻢ:

)۲۳ + ۳۰ × ۴۱a ≡ ۶۳ ⇒ ۱۲۳۰a ≡ ۴۰ ⇒ ۳۰a ≡ ۴۰ (mod ۱۰۰

ﭘﺲ ) ۳a ≡ ۴ (mod ۱۰و از ﺑﻴﻦ  ۵ ،۲و  ۸ﺗﻨﻬﺎ  a = ۸در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ  X = ۱۸۳ﺑﺎﺷﺪ.

وبﮔﺎﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪی ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ www.mathysc.com

.

