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 نسبت زمينه اين در ايران کشوري قوانين. نمايد معين را اثرش از ديگران ةداستفا چگونگيِ و شرايط و ميزان تواند مي
 جبران بر عالوه آن، کنندگان نقض براي و هست نيز تر سختگيرانه اي اندازه تا المللي بين هاي معاهده و قوانين به

 و فانمؤلّ از حمايت قانون در. است شده بيني پيش نيز) زندان سال سه تا يک( سنگيني هاي مجازات مادي، خسارات
 پديدآورنده و است نشده شناخته مجاز معنوي حقوق واگذاري حتي ،)۱۳۴۸ سال مصوب( ايران هنرمندان و فانمصنّ
 ةمه « عبارت نوشتن به نيازي حتي قانون، اين موجب به. نمايد واگذار ديگري به را خود اثر مادي حقوق تواند مي تنها

  .هستند قانون حمايت تحت خود خودي به آثار ةمه و نيست آن مشابه هاي عبارت يا »محفوظ حقوق
 

 و چنين بشود، آثار اين به چپ نگاه اگر که( اند کشيده بازديدکنندگان برايها  نشان و خط که يياه جمله امثال امروزه
 جز واقع در اينان اما. شود مي ديده هنرمندان يا )منجمله نگارندهنويسندگان( از بسياري سايت وب در ،)کنيم مي چنان

 عبارت يا © رايت کپي عالمت يک که ام ديده تجربه به. بکنند توانند نمي کاري هيچ دادن خسارت جز و زجرکشيدن
 ااّم. ام نشده روبرو بدان توجهي بي با هيچگاه و کافيست ايراني غير بازديدکنندگان براي All rights reserved کوتاه
 را خود کار و ندارد تأثيري استغاثه و التماس و تهديد و تقاضا و خواهش هيچگونه ما عزيز ميهنان هم برخي براي

 آن روي بر نيز را خود نام حتي بلکه برند، مي خود وبالگ يا نشريه به را يا نوشته عکس تنها نه. کرد خواهند
 کار اين .اند کرده جعل هم آنرا خريد کاغذ حتي که اند، کرده تصاحب را ديگري شخص مايملک فقط نه يعني. کوبند مي
 عالوه و سازد مي محروم خود هاي نوشته در ويرايش و بازنگري از را فمؤلّ که است ديگران حقوق به تجاوز تنها نه
 .بنويسند بايد کسي چه به خطاب را خود نقد که دانند نمي نيز احتمالي منتقدان آن، بر

 سر را بشر حقوق و تقوي و درستي و راستي شعارهاي ما اندازه به تيملّ هيچ -دانم مي که آنجا تا -است جالب اما
 خود مورد در که آنجا تا بگويم که است جالبتر باز و. نيست اعتنا بي شعارها همان به نيز اندازه اين تا و دهد نمي
 اند بوده راستي راه و ايران فرهنگ چاکان سينه و عاشقان که است افتاده فاقاتّ کساني دست به هايي کار چنين ام، ديده

. اند رانده سخن نيک کردار و پندار و گفتار و آريايي پاک نژاد و کورش بشر حقوق منشور از وبالگشان در جا جابه و
 و فمؤلّ حق رعايت به ملزم را خود که اند کرده عااّد خود نشريه پيشاني بر آنان از بسياري اينکه، جالبتر همه از باز و

 !اند دانسته محفوظ خودشان براي را آثار همان نشر حق ضمناً و دانند مي رايت کپي قانون

 در ويژه به( آن ترين معمول و ترين راحت. دارد گوناگوني هاي روش آن از غيرمجاز هاي کپي و ديگران آثار سرقت
 يادشان و ماند مي جا که چيزي تنها. برند مي خود وبالگ به و کنند مي کپي را عکس يا اثر تمام که است اين) اينترنت

 مقيد خيلي اگر. !کنند مي جبران خودشان نام نوشتن با را کمبود اين که است اسعکّ يا و اشنقّ يا نويسنده نام رود، مي
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 است، يکديگر با تصوير چند يا نوشته چند ايِ هفلّ ادغام روش، دومين. »اينترنت منبع: «نويسند مي هم زيرش باشد،
 را منابع نام) دهند افتخار اگر( هم پايان در. است شده برگرفته منبع کدام از کجا به تا کجا از کنند مشخص اينکه بدون

 به را سايت وب چند نخست ةصفح نشاني يا نام مثالً. کنند مي درج ناقص و معيوب شکلي به و اي، هفلّ صورت همان به
 .کنند مي خودداري مطلب همان اصليِ صفحه به لينک از و کنند مي رديف هم دنبال

 دانسته مجاز شود، ذکر منبع و پديدآورنده نام اينکه بر مشروط را خود اثر بازنشر و کپي اجازه اثر صاحب گاهي
 ةاعاد آن، منبع و مؤلف نام آوردن که دانند مي خوبي به پرمخاطب و جدي هاي رسانه مواقعي، چنين در. است 

 سخني مسئوليِت بار توانند مي هنگامي دانند مي بخوبي آنان. است پديدآورنده بر ها نادرستي يا و ها درستي مسئوليِت
. شود شمرده آن مسئول نتيجه در و باشد شده منتشر پديدآورنده نام که نگيرند عهده به را حقوقي عايياّد يا نادرست

 .هستند خبر بي آن از سطحي هاي سايت وب و ها وبالگ يا غيرجدي و متفرقه نشريات که است اي نکته اين

 را اين فمؤلّ که کنند مي رتصّو) اند نداده انجام يا و داده انجام را فمؤلّ شرايط که آنان چه( کنندگان کپي نيز گاهي
 گاه که فيمؤلّ نام انتشار درحاليکه است آمده نشريه يا وبالگ فالن در نامش مثال براي که داند مي خود براي افتخاري

 فمؤلّ منظور اينجا .نرود بشمار برايش افتخاري شايد هيچ نشريه، يا وبالگ يک در دارد، مقاله و کتاب صدها و ها ده
  .باشد پذيرفته را خود ة نوشت تمسئولّي نيز و نشود دار خدشه آينده در اثرش بر تمالکّي که است اين تنها

 پديد ضعيف اثري اگر حتي -است کرده خلق ديگري اثر هرگونه يا و نقاشي تابلوي يا نوشتاري اثر يک که کسي
 توان و وقت ها سال. است کوشيده خود توان حد در و برده رنج و کشيده زحمت خود آفرينش براي - باشد آورده
 يک با که نيست اين او زحمات مزد. است گشته بکر هاي  سوژه دنبال به ها سال و کرده صرف آموختن براي را خود

 بايد ما .کند اثبات را خود مالکيت است، الزم که جايي در نتواند او و کنيم سلب را او دسترنج تمام، »کليک راست«
 يک ة پديدآورند المللي، بين و کشوري قوانين تمامي اساس بر و اخالق، و انسانيت حکم به که باشيم پايبند و بپذيريم

 استفاده حدود و ميزان تواند مي که اوست هم و. است آن بر مترتب معنوي و مادي منافع مالک و اثر آن مالک اثر،
 .کند معين را اثرش از ديگران

 کپي و استفاده هرگونه ممنوعيت بر همواره فرض که باشيم داشته توجه بايد مي داريم، را اثري کپي قصد که هنگامي
 بايد يا. باشد گذاشته آزاد شرايطي ازاي در را خود حقوق از بخشي صراحت به پديدآورنده آنکه مگر است؛ بازنشر و
   .کنيم اجرا کسر و کم بدون را پديدآورنده شرايط اينکه يا و کنيم خودداري آثار بازنشر و کپي از
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 به ما ةهم که( بشر حقوق دردسرِ بي و ساده بسيار بخشِ اين به که هنگامي. است بشر حقوق از بخشي فمؤلّ حقوق
 داد آن ةبار در آنچه و هستيم توجه بي نيز آن ديگر هاي بخش به عمالً باشيم، توجه بي) کنيم اجرا آنرا توانيم مي راحتي
 است بالهايي ها، توجهي بي اين ةهمة نتيج. نيست دگرفريبانه و خودفريبانه و پوچ شعارهاي جز چيزي رانيم، مي سخن

  .آييم نمي بر فصلش و حل ةعهد از و گريبانيم به دست آن با روز هر که

 چنين مرتکب بارها گذشته در که چرا. داند مي آنها از بري را خود نگارنده که نيست معنا اين به باال انتقادهاي
 ذکر بدونرا  ديگران از اثري کهو هرجا  کوشد مي گذشته جبران در اما. است شده هايي مسئوليت بي و ها توجهي بي

 تا شود موجب اعتراف اين اميدوارم. کند مي پاک آنرا يا و نويسد مي و جويد مي آنرا اصلي منبع يا باشد، آورده منبع
  .باشم کرده آغاز خودم از را عيب رفع حکما، قول به

 

  آبادي غياث مرادي رضا

  ۱۳۸۸ مهر ۲۸ شنبه سه

  

  

  

  

  

  

  

. نسخه اصلي و است گرفته صورتتحت همين عنوان  مقاله ايروي از اجازه صاحب اثر، کسب با که  ، ويرايشي استباال نوشته
  قابل دسترس است:در لينک روبرو،  و پژوهش هاي ايراني در پايگاه اينترنتي ،آنکامل 

 internet.html‐http://ghiasabadi.com/manba  
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جامعه در  اين نيز سه عضو دارد و وضعيتي متوسط دارد.  C. خانواده مرفه است ، دو نفره و نسبتاBًخانواده فقير.  و نسبتاً نفره است
 "ميليون" يا "هزار تومان"(واحد، ميتواند  احد است} و  7و  5و4 وA،  } 2درآمد افراد خانواده  . )2+3+4( شهروند دارد 9، مجموع

 واحد } 15 و21 و 8 {نيز  Cخانواده افراد درآمد و  واحد } 25 و B، }20 همرفّ خانوادهافراد درآمد . ديگر باشد) اندازههر يا و 
   ، برابر خواهد بود با :نفره 9مد متوسط افراد اين جامعه با اين حساب، درآ است.

۲	 	۴	 	۵	 	٧	 	۲۰	 	۲۵	 	۸	 	۱۲	 	۱۵
۹  10/9 

در ميتوان  مثالً. وجود دارد اي زيركانه راه حل هاي نيز دهدجلوه از مقدار فوق، زيادتر داليلي  آن را بنا بهبخواهد كه كسي براي اما 
  درآمد متوسط هر فرد در خانواده اش، چنين است: كرد. بيانرا خانوادگي افراد درآمد  متوسطافراد، متوسط عوض درآمد 

۲	 	۴	 	۵	 	٧
۴

 4/5                              	B ۲۰	 	۲۵
۲

 22/5                                 C ۸	 	۱۲	 	۱۵
۳  11/7 

  	: با خواهد شد برابر جامعه، در اين راداف خانوادگي درآمد ميانگين پس

۴/۵ ۲۲/۵ ۱۱/٧
۳  12/9 > 10/9  !! 

، حتي ميتوان متوسط درآمد خانواده ها را پيش كشيد. و نه تناقضي. گذشته از اينها نه شعبده اي در كار بود عجيب نيست؟ مسلماً
  : دارد پس ميانگين درآمد خانوار ها، برابر خواهد بود بادر خود اين جامعه، سه خانواده 

۲	 	۴	 	۵	 	٧ 	 	 ۲۰	 	۲۵ 	 	 	۸	 	۱۲	 	۱۵
۳ 	32/7 

اين كار به سادگي  افسوس كه و مطرح شوديكي بجاي ديگري  آنجاست كه. حيله صحيحنددر جاي خود  آمارها همه اين مسلماً
 "متوسط درآمد خانوار"و  "افراد خانوادگي درآمدمتوسط "و  "فرادمتوسط درآمد ا" مثلي تاچراكه تفاوت ميان عبار. شدنيست

  نيست. چنينافراد، اينها مفاهيمي مترادفند در حاليكه  اغلبروشن نيست و در ذهن چندان ، اكثر مردم براي

ثير أت همانما همه آنها در يك چيز، مشتركندكه ا نجا ختم نميشونديبه ا) Aggregation paradox(پارادوكس هاي اجتماعي 
نمونه ديگري  ادامه، . در استنتيجه نهايي  بر )در مثال باال "نفر به نفر"يا  "خانه به خانه"مثل تفاوت تحليل(تغيير مقياس تحليل 

بصورت  نميتوانرا  وابستهنشان مي دهيم كه آمارهاي  .خواهيم پرداختنيز ا هبه موضوع استقالل آمار ،بررسيو ضمن مطرح را 
  جداگانه اعالم و از آن بهره جويي كرد.
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 بيشتر در خانواده؟اقتصادي ا تنگناي اّم ،درآمد سرانه بيشتر  م)نمونه دّو  

بيايد؟ مگر ميشود  تر  رود اما درآمد خانواده ها پايين ترباال(نسبت به سال گذشته) درآمد سرانه در يك كشور كه آيا ممكن است 
 .ستشدني داد كه در زير نشان خواهيم؟ تنگنا قرار بگيرندبيشتر در ها خانواده در عين حال، وضع مالي افراد بهتر شود اما 

 ،اين شهرافراد  سرانه، درآمد 87در سال  نفر جمعيت ) كه 90  معاًشش نفره (ج ةخانواد 15شهري را تصور كنيد با براي سادگي، 
 29 ،در اين شهر قيمت اتوموبيلبيشينه به فرض اگر ). 5×6واحد ( 30بوده با . پس درآمد خانوارها در آن سال برابر هواحد بود 5

 .واحد مي رسد 7ميرود و به سرانه باالتر ، درآمد )88سال(يكسال بعد . يكي داشته باشدكه هر خانواده قادر است  فعالً، تومان باشد
رفاه  زود است. قدري براي نتيجه گيريهنوز ، درنگ كنيد اما مي رود پيش به نظر مي رسد كه جامعه به سوي رفاه بيشتر ظاهراً

  سته است. برامترهاي ديگري نيز وااجامعه، به پ

 /طالق ازدواج/ . فرض كنيد بر اثر پديده هاي معمول اجتماعي (تولد / مرگ/پايسته نمي ماندشهر ، جمعيت در طول يكسال مسلماً
در سال در آمد خانواده ها . پس نفر) 100دگرگون شده باشد (جمعيت خانواده چهار نفره  25به  88، اين شهر در سال)مهاجرت
و را بخرند . حتي اگر قيمتش ثابت مانده  اتوموبيل) و ديگر خانواده ها قادر نيستند همان 7×4( واحد 28با خواهد شد برابرجديد ، 

اما درآمد  )7به  5(از درآمد سرانه افزايش يافتهرچند . توان اين دوگانگي را به وضوح ديداكنون مي. تورم را ناديده انگاشته باشيم
  . [1] !قدرت خريد مردم باال رفت اما قدرت خريد خانواده ها پايين آمد .)28به  30(از خانواده ها كاهش يافت

. كرد داوريآنها  بربه يكديگر وابسته اند. جدا جدا نميتوان  ( مثل آمار درآمد و آمار جمعيت) چگونه آمارهااز ديديم كه برخي 
نميتوان يك جامعه را در (يا هر پارامتر ديگر)  رفاه. در كنارش، از افزايش جمعيت گذشت اماافزايش درآمد سرانه باليد  بهنميتوان 

ربين جلوي دو. نميتوان جستبهره مقايسه و از آن براي تبليغ،  و اشاره نكردن به آمارهاي مرتبط)(با استناد به يك آمار  تنها
را به رخ  جداگانه هريكول) رشد (يا اف ه وكردپشت هم رديف ، )ارتباطشان بر (با چشم بستنرا  نشست و ده ها آمار پراكنده

   كشيد. جهانيان

، در آن مجزا دارندكهتوضيح خواهيم داد كه هركدام جايگاهي  پرداخته و مقياس تحليل داده هاثير أتله أ، بيشتر به مسدر مثال بعد
  فريبكاري قرار بگيرند.، ميتوانند دست آويزي براي بكار روندبجا نااما اگر خواهند بود مفيد 

  

 ؟! زيادتر هل،أمتعين حال، تعداد افراد در وبيشتر باشد ، ود تعداد خانواده هاي تک نفرهچطور ميش م)نمونه سّو  

خانه در اختيار  10 از اين تعداد،  بطوريكه .دارد خانواده) 25خانه (و در نتيجه،  25 تنها ، شهري را  تصور كنيد كهباز براي سادگي
   .باقي مانده در اختيار افراد مجرد است ةخان 15و جوان زوج  10
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١۵ (يعني نسبت ، تك نفره اندگفت كه اكثر خانواده هاي اين شهراكنون ميتوان 

٢۵
هلند اكثر افراد جامعه متأ، . امادر عين حال) 

٢٠(نسبت 

٣۵
دو نمونه قبلي، از تقسيم اطالعات آماري به بخشهاي مجزا  همچونشده در اين مثال نيز  نمايانتناقض ظاهري .  ! ) 

ي و به قصدردو درستند اما هريك در جاي خود ه كداميك از اين دو آمار درستند و كدام نادرست؟ مسلماًسرچشمه مي گيرد. اما 
  . كه گردآوري شده

  آمار نخست (در يك جامعه واقعي، 
١۵

٢۵
باشد چراكه گوياي ت ملكي اهميت داشته معامال يا بنگاههايبراي دولت بيشتر ميتواند  )

اما ثير گذار است. أو اين در تنظيم قيمتها ت د استمجرّ قشركه بازار خريد و فروش مسكن، بطور عمده در دست اين واقعيت است 

٢٠( آمار دوم مسلماً، د هستند)هل و تجرّأبيشتر در پي آمار تكه مدني (زمان كمك هاي يك سابراي ، بالعكس

٣۵
خواهد  سودمند ) 

تحت  ود سرچشمه مي گيراز نفر به خانواده)  تغيير واحدهاي اندازه گيريست (مثالًكه  يننخستاصل  همان، از اين نتايجتمام  بود.
كه در ادامه، نمونه هاي بيشتري از آن را خواهيم  [1]د طبقه بندي ميشوو شناخته  "پارادوكس سيمسون تعميم يافته"عنوان كلي 

  ديد.

  

 (ميگويد نرخ بيکاري کم شده اما دولت بيداد ميکند. در شهرها بيکاري   نمونه چهارم!  

كشور كم كل افزايش يابد اما نرخ بيكاري كشور،  يك ينرخ بيكاري در تك تك شهرهادر آن، وضعيتي را بررسي خواهيم كرد كه 
 .مي ناميم Cو  Bو  Aآنها را  سه شهر دارد كه ،جوان. اين كشور نفر جمعيت 290000با ر كنيد كشوري نمادين را تصو . !شود!

س نرخ بيكاري در اين پ. نده انفر از آنان بيكار بود 8000نفر بوده كه  A ،90000 ، جمعيت جوانان شهر 87در سال گيريم كه 

٨٠٠٠بوده ( ٪ 8/8، برابر شهر

٩٠٠٠٠
(در همان سال) طبق  Cو  B).  به همين ترتيب، جمعيت و تعداد بيكاران شهرهاي 100

 :استجدول پايين 

 

 

 

 

  

 87  آمار سال

    Aشهر  Bشهر  Cشهر

 جوان جمعيت ٩٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠

 جمعيت بيکار ٨٠٠٠ ۶٠٠٠ ۴٠٠٠ 

نرخ بيکاري در شهر ٪ 8/8 ٪ 6/0 ٪ 4/0 
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  : ، برابر خواهد بود با. اما نرخ بيكاري كل كشورمحاسبه شدهبصورت تفكيكي  هر شهر، ، نرخ بيكاريباالدر جدول 

٨٠٠٠	 	۶٠٠٠	 	۴٠٠٠

١٠٠٠٠٠	 	١٠٠٠٠٠	 	٩٠٠٠٠
100 		  ٪ 6/2 

ثير أت هابر جمعيت … /مهاجرت مرگ/ ، پديده هاي اجتماعي از قبيل تولد/گفتيم كه با گذشت زمان در بحث آمارهاي وابسته،
نفر  290000)، جمعيت آن كشور، قدري افزايش و از 88(سال لذا فرض ميكنيم در سال جديد .دگرگون ميسازدرا گذاشته و آنان 

ذا ل .داشتاز دو شهر ديگر وضع بهتري ، به لحاظ نرخ بيكاري C، شهر 87چنان كه ديديم، در سال  رسيده باشد. 300000به 
ت و تعداد . اكنون جمعيآن شهر مهاجرت كنندبه خيال يافتن كار  به ، بخشي از جمعيت كشور،انتظار مي رود كه در سال جديد

  اشاره كرديم در آن مشهود است:كه تغييراتي كنيم. ه مي) را نگا88(يعني سالبيكاران در سال بعد 

  

  

  

  

جالب  وليباال رود  Cپس از قبل هم انتظار ميرفت كه نرخ بيكاري در شهر  .سرازير شدند Cبيكاران از شهرهاي خود به سوي شهر 
نرخ بيكاري در هرسه شهر پيداست كه  ،از مقايسه جداول تا اوضاع دو شهر ديگر بهبود يابد.نشد  كه اين مهاجرت، سبب جاستآن

  . شناخته ميشودنيز ) Will rogers phenomenonر ويل راجرز (ثبه ا گاه، شرايطين نارضايتي نيز بيشتر! . ا و طبعاً! رفتباالتر 
  بياندازيم : 88، اوضاع بهتر شده! بياييد نگاهي به نرخ بيكاري كل كشور در سال ، آن است كه از ديد دولتاز همه عجيب تر اما

۴۵٠٠	 	٣٣٠٠	 	٨٨٠٠

۵٠٠٠٠	 	۵٠٠٠٠	 	٢٠٠٠٠٠
100 5 ٪ /5 

ديديم كه اين يك حقيقت است اما  كه هرچندرسيده!  ٪  5/5به  ،) 87(در سال ٪  6/2بيكاري در كشور پايين آمده و از نرخ ! آري
 بيكاري در شهرها، افزايش و در عين حال، از گفتكم شدن نرخ بيكاري كشور  ازتنها ميتوان . بودحقايق ديگري هم در ميان 
 رسيدن به مقاصد برايي از آمارها، گلچينتنها به و در يك كالم،  ديگر، بي سر و صدا گذشت حقايقوضعيت مهاجرت و بسياري 

 آمار ديگربه  آن بسط ندادنآمار بيكاري در كل كشور ) و  كه تكيه بر يك آمار (مثالً آشكار شد بار نيز اين لذا. سنده كردب، يتبليغات
و راه را  كردهرا پنهان (يا بخشي از آن) حقايق  ديتوانچگونه م ،). . . مهاجرت/ آمار رشد جمعيت/ مار/ آمرتبط (از قبيل آمار تفكيكي

مشتي نمونه . آماري) (يا ريزه كاريبا سه شهر اما با اينهمه آشوب  تنها آن هم. كشوري فرضي، مثال بودتنها يك  ، هموارتر.براي سودجويان
  ، چه داستانها كه نميتوان سر هم كرد. كشوري بزرگدر كه  يدحدس بزن تانخودخروار. 

 88 آمار سال
    Aشهر  Bشهر  Cشهر

 جمعيت جوان ۵٠٠٠٠ ۵٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠

 جمعيت بيکار ۴۵٨٨٠٠ ٣٣٠٠ ٠٠ 

نرخ بيکاري در شهر ٪ 9 ٪ 6/6 ٪ 4/4 
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 شهردار اليق ! )ونه پنجمنم  

 طرح در دستور كار A ،100، شهردار با هم در رقابتند. در سال اول "شهردار نمونه"، براي كسب عنوان Bو  A شهردار دو شهر
طرح داشته كه  50، (در همان سال) Bسوي ديگر، شهرداردر . ) ٪ 40تا از آنها ميشود (موفقيت  40داشته كه تنها موفق به انجام 

  موفق تر عمل كرده : Bشهردار  پس ميتوان گفت كه در سال نخست،. )٪ 42تا را به سرانجام رسانده (پيشرفت  21

٢١

۵٠

۴٠

١٠٠
 

پروژه  B، 100) اما شهردار ٪ 10تا را سامان مي دهد (پيشرفت  5مي گيرد و تنها  تازهپروژه  50 مجدداً، A، شهردار در سال دوم
  موفق تر بوده : B. پس در سال دوم نيز شهردار )٪ 11تا را پايان مي دهد (پيشرفت  11كه  گرفته تازه

١١

١٠٠

۵

۵٠
 

، عملكرد دوساالنه او ميتواند به جاي عملكرد ساالنهواگذار كرده، بايد چه كند؟ را پياپي كه رقابت در هردو سال  Aحال ، شهردار 
  ميشود:، خواهيم ديد كه وضعيت وارونه را بطور دوساالنه انجام دهيمرا پيش بكشد! اگر بررسي 

 مجموع پروژه از 32 ، جمعاBًشهردار در مقابل، تا را پايان داده اما  45 پروژه داشته و جمعاً 150 ، در طول دو سال، جمعاAًشهردار
	تا را انجام داده و داريم: 150

٢١ ١١

١٠٠ ۵٠

۴٠ ۵

۵٠ ١٠٠
 

حيله سرآغاز هم و باز . هردو درستند؟ مسلماً اين بررسي هااما كدام يك از  ! چرخيد Aاوضاع به نفع شهردار گويا  اين بار،پس 
داده هاي آماري بيشتري ، ديد ساالنه داراي ارزشي باالتر است چراكه . به لحاظ آماريت كه يكي مطرح و ديگري پنهان شودآنجاس

 برنميتوان اظهار نظري  ديد دوساالنه را داشته باشيم،چنانچه اما (ميتوان از آن نتيجه گرفت نيز ديد دوساالنه را در خود دارد و 
  . ديد ساالنه داشت)

شهردار . دارد هم بلكه بستگي به وعده هاي آنان نيست و نسبتها به اين اعدادتنها وابسته ، شهردار اليق كدام است؟ پاسخحال، 
. هردو)حتي ، پيشرفت بيشتر در دوسال بوده باشد و خواه ساالنه و يا را عمل كرده باشد (خواه آن وعده آن است كه وعده اش ،اليق

اما در غير ميتواند ادعاي پيروزي كند باشد،  را دادهوعده پيشرفت بيشتر در بازه دوساالنه  ابتدااز ، A شهردار چنانچهفي المثل، 
بازه و همان شرايط وعده داده شده، تنها در  بايستهر ادعا مي  .B همينطور است درباره شهردار .شانسي نخواهد داشت آنصورت
به نحوي خود را هركس ممكن است بتواند با تغيير بازه ها، همانگونه كه در اين نمونه ديديم، اگر چنين نباشد، شود كه  بررسي
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سال از شروع 15

مروزي، حريف طل

بررسي

:  

ترين زمان، مس
براي کالسيک يي

کهسنل (روشي 
ي هاي جبربرابر
آن ميتوان و ست

ي آن روش، قدر
 . ت

کشي شوار : ژه

خم كوتاهترين زم
ت(وردش ها) ايفا
هايي كه با اين ح

96 گردد به سال 
5ا تنه آن زمان، 

در اصطالح امد (

	

 

چکيده:

خم کمت
روشهاي

اسنتايج 
کمک ناب

آنهاس از
بازگويي
پرداخت

  
کليدواژ

  
له خأمس

تغييرات
نوشته ه

ميباز 
آكه  در

فراخواند
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ن شروع به 

ن پرسش را 

به عنوان  يم
سير مستقيم 

 كمترين" با 
م يا شكسته 

يك  سپس 
ر نقطه روي 

يكي از را؟). 
 ACOB  را

 هاي مناسبي

نروي آ  وزنش

   مسير است)

بل تر، گاليله اين
  . فراهم آورد

خط مستقيخاب 
از مس بيش، )ني

، معادل"مسافت
سير غير مستفيم

.باشد ه دلخوا
هرمجموع فاصله 

واره شدنيست(چر
فت) طوالني تر

بايد مكانهمي و  

، تحت m ي
   

قيد به ماندن در

قب مطرح ميشد. 
ران واگشايي آن 

زيادي براي انتخ 
و يا منحن(كسته 
مكمترين "بارت

 و براي نمونه، مس
   مقصد برساند.

 مقدار ثابت و د
م ثانياًو ) 1(شكل

ين شرايطي همو
و (به لحاظ مساف
ونهاي مشترك)

که جرم نقطه ا
برسد. ه پايان)

كنيد كه توپ، مق

اين مسالهد كه
ي نبود كه امكان

و رغبتكشش  
مسير شك ت بر هر

عب ثابت نباشد،ي
 دروني فائق آمد
 زودتر از آن، به

، برابر بايشونها
ولي منطبق بوده(

برقراي چني. 
مسير شكسته و

ابتند(كانوث Cو 

سيري بيابيد ک
(نقطه Bوع) به

(فرض ك ده شده

ري نبودخستين با
به اندازه اي،  زمان

شود، معموالً گير
زمان حركتدت
سرعت خطيتي

ن بر آن كشش
ستقيم و يا حتي

آن از كانو نقطه
كانون هاي هذلو

2طوريكه

Bخواهد بود و (
A  باشد. نقاطB

د. منحني يا مس
(نقطه شروAاز 

ختلف نمايش داد

مي كند، اين نخ
رياضي در آن زي

درگاين مبحث  ا
ميشود كه مد ته

وقت كهضح است
تواني محاسبه مي

زمان با مسير مس

فاضل فاصله هر
كانون هايش بر ك

باشد بط خواه
Bه پايان مسير(

AB مستقيم سير

صفحه قائم اند
تاهترين زمان

ين، سه مسير مخ

يادآوري مبرنولي 
روشهايپيشرفت

كه تازه با هركس
و اينطور پنداشت 

چنين نيست. واض
هر روي، با اندكي

 m را بطور هم ز

رفته بطوريكه تف
ك اوالًي كنيم كه

 مقدار ثابت و دلخ
، نقطهمت راست)

ه هم زمان با مس
 .  

در ص Bو  Aطه
و در کو ردهن ک

ثال، در شكل پايي

به باليب نيتز  ر
اما پ [6]كرده بود

ه نخست و براي 
وجود دارد هينه
در حاليكه چ  بود

. به هنخواهد بود
ت كه بتواند جرم

گردر نظر لي ذلو
رسم مي را طوري

و كانون، برابر با
كانون سم (مثالً

ن ميكنيم كهمعي
يافت Oو A اط

 

دو نقط
لغزيدن

مث براي

  

  

  

همانطور
مطرح ك

در نگاه
پاسخ به
خواهد
،"زمان

اي يافت

  
يك هذ
ر بيضي
دوآن از 
كانونها
چنان م

نقا براي
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وان گفت كه 
طول كمتري 
نگام گذر از 

در انتگرال،  

∆   

AC  است و
قضيه   نيز از

∆   

 ن دو مسير

∆ ∆ 

⇒   

د كه نسبت 
 روي بيضي 

ون محاسبه ميتو
هم ط  AC مسير

، هنm جرمت و 
 )Mean value(

C، به سود مسير 

حاسبه اين زمان

رط هم زمان شدن

∆ ⇒ 1

2

ه اي انتخاب شوند
نقطه دلخواهي ال

بدو و همينطور، 
A است (چراكه م

ارتفاع استسته به 
يه مقدار متوسط

| | |

محاسبه شد، كه
براي محم داشت. 

| |

ت است. اينك شر

1

0

بگونه O و Aط 
حساب كرد. مثالً

AB خواهد بود
AB طي مسافت

تنها وابس،  لحظه
از قضيه واهد بود.

  د با:

| | |

ني كزما  اختالف
هم زماني خواهيم

| |

سر، مقداري ثابت

⁄

دارد. مي بايد نقاط
را حت و ديگري 

A ًكمتر از الزاما
 زمان الزم براي ط

در هر سرعت زه
 لحاظ اندازه) خو

  استفاده كرد:

Aبرابر خواهد بود ،

| |

.

نيست. A مكان
و مسير ه ده ايم

.

ت قبل، صورت كس

2 

) د2 و بزرگتر از
توان فرض گرفت

 ACت پس طول

AC نيز كمتر از
ري سيستم، انداز

(بهي يك سرعت
حركت يكنواخت

ACو  ABسير

.

 كسر فوق، تابع
، به مقصود رسيد

  : ت

.

 و به مانند حالت
  :  اشيم

قداري مشخص (
 كار، يكي را ميت

 هذلولي واقع است
Cطي مسافت  و 

اطر پايستاربخ). 
، داراي C و B ل

ار به حكت شتابد

ميان دو مس زماني

ست لذا صورت
CO،جبران شود (
خواهيم داشتل 

وي بيضي است
باست كه داشته

نيست و مق O و
 باشد. براي اين

A در سمت چپ
لغزيدنزم براي 

هم شيب بيشتر)
ي مثلم پتانسيل

تبديل حركبراي 

زالف اخت حساب،

A روي هذلولي اس
OBادامه مسير(

در انتگرال متوسط

ر Oجا نيز، نقطه 
A   وAB آن اس ،

و Aتابع مكان  
رابطه باال صادق

	

  
Aنقطه 

الززمان 
دارد و ه
نقاط هم
ميتوان

  

  

  

  

با اين ح

Aنقطه 

ادر اگر 
مقدار م

در اينجا
ACOB

اندازه 
در ر 
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فقي هذلولي 
  

  اشيم:

∆ ∆   

زمان با خط 
به  ين زمان)

(ژاكوب  رش
 ي نبوده جز

ه، (براي نمون
د توجه قرار 

عدسي ها، 

كه  يش داد

	  

	

از محور اف له 

شوند كه داشته با

∆ ⇒

بطور همزند كه 
ينه (يا كوتاهتري

تال، برادر بزرگتر
كسيمتعلق به ، ل

( ش وجود دارد
ر موردكمت عموالً

ر اينگونه عکه د

نما p + qان با 

  

1
1 1

ي افقي و به فاصل
 :                

ونه اي انتخاب ش

2

هستن مستقيمي 
ز مسير بهيحبتي ا

  . ش بگشايد

اليب نيتز، هوپيت
راه حلند كه آن 

اين پرسشي حل 
معاست كه  وشي

  : م

ميدانيم کهست؟ 
 

را ميتوا اش يقي

                    

0 ⇒

خطيدر نهايت 
: خواهيم داشت 

A  وO  بگوبايد

و مسيرهاي غير
صح اما همچنان

يات زمان خودش

الپاسخ از  چند
همه دانستن ت و

برا  و كالسيكي
روها،  نابرابريز

ميكنيمتري آغاز

چقدر است بحّد
 )p<Fي باشد (

صوير حقيسم از ت

                   

2 ⇒

بدست مي آيد. 
ين اين دو نقطه

نقاط مستقيم هم

ين زمان نيست و
 مقصد برسانند ا
لي تازه در رياضي

،ل در اپتيك بود
چيزي نگذشت رد.

ه هاي استاندارد
ا استفاده ازام ت)
ا مثال ساده ت، بم

مح در عدسي
ر فاصله کانوني

يست. فاصله جس

                    

از رابطه باال،
. با تعييقطع كند

از خط مس سريعتر

 معناي كوتاهترين
را به m د جرم

تا فصلي  مي رفت

اسنل ي بر نتايج
يافت كررد يگري

شيوهو مي گذرد
يافت ]2],[1[در 

 مسائل اكسترمم

حقيقي اش ر
که جسم درني

 چندان دشوار ني

           : افتي

  شت:

4  

و استفاده ا ن
Aقطه اي مثل

سي يفتن مسيرها

به مسافتترين 
ميتوانندآن)،  ر از

ضيدان سوئيسي،

تنيكه مب خودل 
دي حل بدون نام

م ماجرااز آن ن 
آنها را ميتوانز 

در حل ربرد آنها

 جسم و تصوير
ي است مگر زما

 چنين پرسشي چ

اين شرط تحت 

يري، خواهيم داش

و با داشتن كرده
رده تا آن را در نق

است كه براي ياف

كوتاهتكه  شد ص
م (يا حتي زودتر

رياضله أامده. مس

ه حلر راعالوه ب
راه ح همچنين و

   .نيوتن

بيش از چهار قرن
خوبي ازرست و 

معرفي كاربراي .

فاصله ميانن
 همواره حقيقي

ستاندارد بررسي

د اكسترمم آن را

مشتق گيذاري و 

	

  
انتخاب
رسم كر

بديهي ا

مشخص
مستقيم
ميان نيا

برنولي
برنولي)
آيزاك ن

باكنون 
درشرح 

.ميگيرد

کمترين
تصوير

  

  

  

روش اس

بايدمي 

با جايگذ
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بدون بهره از ست. ي جبرياستفاده از نابرابري هاو آن،  به پاسخ رسيد) نيز ميتوان به مشتق گيريبدون نياز  اي ديگر (واما به شيوه 

  خواهيم داشت:، مثبت yو  xكه براي هر ميتوان گفت (چرا؟). پس  2 ،مثبت tكه براي هر ميتوان دريافت مفهوم مشتق 

  

 پس به سادگي خواهيم داشت:

		⇒	 	⇒ 	 4   

  ره برد.شوارتز براي حل آن به -پرداخت و از نابرابري كشيله خم كمترين أمسميتوان به با اين مقدمه، 

  

 نابرابري کوشي شوارتز  : 1هقضّي)Cauchy-Schwarz(:  براي هرa,b,c,d  حقيقي، داريم: 

√ . √   

̂ضرب داخلي بردارها، به سادگي ميتوان به صحت آن پي برد. دو بردار  با تكيه بر ̂و  ̂ در نظر  را ̂
  گرفته. از تعريف ضرب داخلي مي دانيم:

. | | ∗ | | cos θ ⇒
√ .√

cos θ 1   

معرفي شده ] 4],[5[در خالقانه، له برنولي، بايد نامساوي فوق را اندكي تغيير داد. اين تغيير أبراي حل مسا ام. 

  

 براي هر  اصالح شده: نابرابري کوشي شوارتز  :2هقضّيa,c و هر مثبت b,d  :حقيقي، داريم  

√ . √   

  :با بازآرايي رابطه خواهيم داشت د نيست(چرا؟).اثبات مجد با توجه به عالمت عبارت اضافه شده، نيازي به

√ √
√

  

⇒ √ √
√
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زمان  بلغزد، Bبه  A ازو  y=f(x)ذير روي منحني مشتق پ m به پرسش خم كوتاهترين زمان بازميگرديم. در حالت كلي اگر جرم

  حركت، برابر خواهد بود با: كل 

.
   

 و  . قرار مي دهيم هنوز چندان آشكار نباشد، 2و قضيه آنشباهت ميان  شايد امي بايد كمينه شود امپس اين انتگرال 
  ر، انتگرال فوق را بازنويسي ميكنيم:ين تغيير متغيبا ا

2 . 4 	   

بنا نمايش دهيم،  با  رادلخواه ديگري منحني  اگر .ميتوان شباهت آنها را به وضوح ديد 2	و		از طريق اينك 
  خواهيم داشت: 2قضيهبه 

4 	 	 4 	

√2 . 2

   

ينه يا همان خم منحني بهزماني ،   ال معلوم است كهاز رابطه با. هستنددر آغاز و پايان، با يكديگر مشترك الاقل اين دو منحني 
كرده و قرار دهيم  تقسيم را بر آن چنانچه صورت و مخرج  .برابر صفر باشدانتگرال دوم،  خواهد بود كه كمترين زمان

  : انتگرال تا اندازه زيادي ساده ميشود، آن 4

  

يتوان قرار داد مق، صفر خواهد شد. چراكه باشد، انتگرال فو اگر مخرج كسر، عددي ثابت و نيز  حال 
  خواهيم داشت:و  

0 0   

  ل داريم:نون آن دو شرط را كنترل مي كنيم. از شرط اواك

4 				 ⟹ 				4 1   

 yبا تبديل مجدد  م نيز برقرار خواهد بود.فوق، شرط دو تساويميشود كه در  ديده جبري،معمول با انجام قدري عمليات و 

	                                                                                                                     : خواهيم داشت ر نهايتد
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  است.  چرخزاد معروفمنحني همان ، ديفرانسيل ةاين معادلكه پاسخ 

. نيز از كاربرد نابرابري ها در داشتاز خط مستقيم  بهينه ترو  كه چگونه ميتوان مسيرهاي شكستهاز تاريخچه گفتيم و اينمختصري 
شوارتز بررسيد.  -نامساوي كشيميتوان به كمك هم معلوم شد كه بهينه بودن مسير چرخزاد را حل مسائل اكسترمم يابي گفتيم و 

 جاآندر واقع، بود چراكه انتخاب شده  ال از روي عمداشاره اي نكرديم. آن مث، ارتباط اين نامساوي و مثال عدسي در اين ميان، به
  بازآرائي روابط است. دانستيم كه:به . براي تحقيق اين موضوع، تنها نياز اندكي امساوي كشي شوارتز بهره گرفته شداز ن هم

.   

  ميتوان آن را به اينصورت نوشت:

   

  ، به دست مي آيد: و  و  و  اگر تعريف كنيم و 

   

در نظر نابرابري كه اگر  .مورد استفاده قرار گرفتدر پرسش عدسي، شد كه  ، تبديل به همان نابرابري خواهد a=b=1 به ازايكه 
  رقم مي خورد. ي ديگرتاريخچه اين پرسش هم طور، چه بسا گاليله مي آمد

  

  

  

  

  مراجع:
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  علي اكبر بابائي و ابوالقاسم ميامئي ة. ترجممعادالت ديفرانسيل و كاربردهاسيمونز. جرج اف  ]2[

[3] V. M. Tikhomirov. Stories about Maxima and Minima (Mathematical World. Volume 1) 

[4] Troutman, J.L. Variational Calculus and Optimal Control: optimization with elementary convexity 

[5] Erik Balder. The brachistochrone problem made elementary (2002) 
[6] MIGUEL. DE ICAZA HERRERA, Galileo, Bernoulli, Leibniz and Newton around the brachistochrone 

problem (1994) 

  شوارتز -کشي برابرينا کمک به خم کمترين زمانبررسي 

 

۲۴ 





 

  
   

  

  حل مسائل رياضي رهيافت فيزيکي براي

  پ.مرشد

 

 چکيده :

  امري عادي و تا اندازه زيادي بديهي است ، مسائل فيزيک به کمک رياضي حل شوند  اينکه

  ، با آنکه پيشينه است  فيزيک  ل رياضي به کمککه همان حل مسائ ا رهيافت معکوس آناّم

   ، بسيار متنوع و در عين سادگي،اهرهيافتاينگونه . اندکمتر شناخته شده  نسبتاً، دارد ديرين                         

  روشهاي  معرفي برخي از، ضمن  ميتوانند به درک مسائل، کمک فراوان کنند. در اين نوشته

  آشنايي  هارود خواننده از قبل با آن که انتظار ميمشهور رياضي  تاً، چند مثال نسب متداول

     . خواهد شدبررسي فيزيکي،  هيافتر از طريق باشد،داشته                           

  
  نيروي قيدي. -مقاطع مخروطي -انعکاس -نقطه فرما - پتانسيل - اکسترمم: کليدواژه

  
انكه گفتيم، رهيافتهاي فيزيكي پيشينه اي ديرين دارند و رد پاي آنها در تاريخ رياضي را ميتوان الاقل از نيم قرن پيش ديد. نچ

خم كمترين  ةشيوه براي ارائه درك بهتري از مسئلهمين از آنجا ايشان  كه ديده ]6[اللهي در  آقاي فتح نگارنده مطلبي از اخيراً
زمان، بهره برده اند. به هر روي، مثالي كه ايشان (به نقل از يكي از شماره هاي مجله يكان) مطرح كرده اند، همان است كه يوهان 

خواهيم پرداخت. رهيافتهاي فيزيكي، شاخه اي  به آناين نوشتار)  مدر جاي خود (بخش دو كرده بود كه معرفي ]4[در  برنولي
در نقش وانند با برقراري پيوند ميان بحث رياضي و هندسه فيزيكا چنانكه در ادامه خواهيم ديد، ميتمجزا از رياضي نيستند ام ،

  ادل كنند. به اين معنا كه هر پرسش را با پرسش ساده تري مع ميان بري براي رسيدن به پاسخ باشند،

به بخش دوم را  وهاي معمول رياضي  پرسشقالب در آن به معرفي  بخش پي خواهيم گرفت. بخش اول را عمدتاً سهبحث را در 
اختصاص تحليلي م را به كاربرد آن در هندسي بخش سو و نهايتاً (يافتن ماكزيمم يا مينيمم ها) در حل مسائل اكسترمم كاربرد آن

  .خواهيم داد
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  2بخش  
قوانيني در  به جستجوي انتظار ميرود پاسخ گوييم، طبعاًوقتي بنا باشد پرسشهاي اكسترمم يابي در رياضي را به كمك فيزيك 

يكي از آنها، قانون پايستگي انرژي است. مي دانيم  كزيمم و مينيمم، مرتبط باشند ومفاهيم ما باآنها نيز به نوعي فيزيك باشيم كه 
ا اما مينيمم انرژي پتانسيل و بالعكس. و لذا ماكزيمم انرژي جنبشي، متناظر است ب ي داردكه سيستم پايستار، انرژي مكانيكي ثابت

 بحث، ورود بههت وجود برخي ريزه كاريها (كه طبق تجربه نگارنده، اغلب مورد توجه قرار نمي گيرند)، الزم است كه پيش از به ج
  نكاتي از فيزيك مرور شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ييادآور  
در بحث انرژي مکانيکي، مفاهيمي مثل تعادل، کمينه پتانسيل، پايداري، بسيار استفاده ميشوند که به رابطه ميان آنها 

  و "ب" در حالت کلي اشتباه هستند و جايگزين صحيح آنها "ج" و "د" است: "الف"گزاره هايي مانند   بايد دقت داشت. مثالً

  .ه در حالت تعادل خواهد بوده اي کمينه باشد، آنگاه آن ذّرانسيل ذّردر سيستم پايستار، اگر انرژي پت الف)
  ه در تعادل ناپايدار خواهد بود.ه اي بيشينه شود، آنگاه آن ذّردر سيستم پايستار، اگر انرژي پتانسيل ذّر ب)
  ه در حالت تعادل باشد، آنگاه انرژي پتانسيل اش کمينه خواهد بود.در سيستم پايستار، اگر ذّر ج)
 در سيستم پايستار، اگر جسمي در تعادل ناپايدار باشد، آنگاه انرژي پتانسيل اش بيشينه خواهد بود. د)

  
گزاره الف، تنها در حرکت هاي يک بعدي  هريک از گزاره هاي نادرست، در شرايطي ميتوانند درست باشند. مثالً
ره اي واحد در دست داشت که بتوان در هر صحيح است. پس الزم است که براي پرهيز از چنين آشفتگي هايي، گزا

 :شرايطي، نتايج خاص را از آن برداشت

ه يا در تعادل است و يا اکسترمم شود، آنگاه آن ذّره در حالت کلي، اگر در سيستمي پايستار، انرژي پتانسيل ذّر
   در سکون و يا در تعادل مماسي.

اکسترمم شود، آنگاه انرژي جنبشي آن نيز اکسترمم ل ذره انرژي پتانسيبررسي گزاره فوق،چندان دشوار نيست. اگر 
⟹                                                                      است و خواهيم داشت: . ⟹ .  

  : که اين ميتواند سه امکان در پي داشته باشد

  )( ته در حال سکون اسذّر : i حالت
 )( ه در حال تعادل استذّر : ii حالت
  ) ⟺(شتاب مماسي برابر صفر باشد يا به عبارتي عمود بر بردار شتاب است بردار سرعت : iii حالت

کمترين انرژي به معناي  iحالت  معادل يکديگرند. ثانياً iiiو  iiهاي  واضح است که در حرکت يک بعدي، حالت اوالً
  . iiiبرقرار است و يا  ii(يا انرژي پتانسيل بيشينه) است. پس در کمينه انرژي پتانسيل، همواره يا حالت  جنبشي

حل مسائل رياضي رهيافت فيزيکي براي  

۲۹ 



 

  
 

ستار تشكيل 
قابل  گيري 

ه اندازه د ك
   طرح كرد:

، در ز دارند
آموزان مي 

ا رهيافت  ام
قره ثابت در 

 و   

   نوشت:

| | 

كه آن نيز به 
يلش، معادل 
ت هاي يك 

سك، سيستمي پاي
مشتق نياز بهن 

بيابيد Dن روي 
يوه ديگري نيز مط

دانش آموز 
تي که دانش آ

 گيري حل كرد
يله افقي و دو قر

 هايجرمسم به 

و ميتوان ت است

| |

بوده ك |
ينه انرژي پتانسي

تيم كه در حركت

حو كه براي هريك
بطوريكه بدون يم

را چنان Pقطه 
توان به شي را مي

و  رتيب، 
مجموع مسافت 

 معمول مشتق
، ميرداشته شده)

جسبه دو   ، مان

ثابت ريسمانهاول 

| |

| | |

خته شد كه كمي
ii است و باز گفت

م كرد. به اين نح
مي كنيجايگزين

نظر بگيريد. نق
. اين پرسشتند)

به ترهرکدام که
تا ده) کجاست

را به شيوه هاي
بر ]4[برنولي در

ريسمه كمك دو 

يكند. مجموع طو

| |

|بيشينه اندازه ا

 و پايستاري ساخ
 iiiيا ii دل حالت

يمهرا بررسي خوا
ائل ساده تري ج

سوي آن را در
يبي دلخواه هست

ک Bو  Aستاي
درسه(در جادم

آن ر و تيار كرد
يوهان نوشتهاز 

و آن را به ذرانده

(نوسان) ميركت

 

با، معادل  |
 سيستم فيزيكي
ي پتانسيل، معاد

يابي در رياضي ر
 مسائل را با مسا

  سه :

A  وB در دو س
ضراي و  

 دارد که دو روس
 براي ساخت م

مناسبي اختات
اًكل زير (كه عين
گذز داخل ميله

، بطور آزادانه حر

| |

ست(چرا؟). پس
 كه كمينه انرژي

رسش اكسترمم ي
فوق، هركدام از

ب براي مدرس

Aنقطه دلخواه

( كمينه شود 

مستقيم وجود
 بهترين مکان

  د؟

 دستگاه مختصا
است. مطابق شك

حلقه اي ا،  رفته

ك، اين سيستم،

|كمينه اندازه

نسيل سيستم اس
گفتيمضي است.

چهار پرادآوري، 
 از طريق نتايج ف

   باشند.

ل مناسبمح 

و دو ن Dست
| |

کنيد جاده اي م
.دي آن واقعن

د را کمينه کند

 پرسش، ميتوان
 بسيار كوتاهتر ا

در نظر گرآن ي
  :زيم

ب هرگونه اصطكا

واضح است كه ك
تاكمينه انرژي پ

له رياضأ آن مس

 

  
با اين يا
داده و ا
بررسي

2-1
خط راس
| |

فرض ک
دو سو
پيمايند

ايندر 
فيزيكي
دو سوي
مي آويز

  

  

  

  

  

در غياب

اكنون و
معناي ك

خبا پاس

حل مسائل رياضي رهيافت فيزيکي براي  

۳۰ 



 

  
 

جاييست كه 

. 

 فاده ميشود.
   اشد برقرار ب

   

XA+XB (
 كه مجموع 

سه، جن براي مدر

.

ب شكست) استف
كه تساوي فوق،

  . Dت به خط 

B+XC( ث  مثلّ

در جايي بسازيم

س بهترين مكان

. ⟹

حيط(با دو ضريب
ميشود ك كمينه 

نسبت A,B نقاط 

 

 

سرأآن از سه  
 مدرسه اي را د

. پس)معناي تعادل

 

عت نور در دو مح
، زماني|

ف مكاند و معرّ

  :درسه را يافت

ما مشهور است.

ةه مجموع فاصل
طوريكه بخواهيم

به م( و هردو، دنل
 ي:

ن براي بيان سرع
| |

له هستندأاي مس

ن مناسب براي مد

فرم ةبه نقطكه  م

كه Xمانند ست
بطكنيد  ررا تصو

نبا هم معادل iiiو
يا به عبارتي نند

ك است كه از آن
| شد كه اندازه

هاثابت ، و  

مكان آن، ميتوان

مي كنيم بررسي

نقطه اي اسفرما، 
ر Cو  Bو  Aي

و iiش)، دو حالت
ديگر را خنثي كن

پتيكن اسنل در ا
ق گيري معلوم

و  دل باشد).

آ ةير و حل معادل

از اين پرسش را

ةر بگيريد. نقط
، سه روستايگي

  : حداقل باشد

مانند اين پرسش
يكدبر آن،  دي وار

قانون يادآورفوق،
ون نياز به مشتق
ستم در حال تعاد

اخير ة كمك رابط

ديگري اشكل  ه،

   نقطة فرما 

ABC را در نظر
 باشد. براي سادگ
ش از سه روستا

 

   
عدي (ب

نيروهاي

  

  

  

نتيجه ف
پس بدو
(يا سيس

  

  

  

  

پس به

در ادامه

2-2
ث مثلّ 

كمينه
صله اشفا

حل مسائل رياضي رهيافت فيزيکي براي  

۳۱ 



 

  
 

رسه در نظر 
 زير ميز) به 

ا تم است ام
در هد بود و 

 نقطه تعادل 
 ة همان نقط

جايي است  
 با هم برابر 

خاصيتي از  
 بر ي االضالع

ماكتي براي مدر
ديگر نخها را (در

سيستپتانسيل ي 
يك بعدي نخواه

فرما همان ةقط
تعادل، ةنقط شد،

 مكان تعادل آن
بينشان ةكه زاوي

سوم در رياضي،
ث متساويسه مثلّ

 ميز گذاشت و م
راخها برد و سر د

انرژي ة با كمين
ي الزاماًت مدرسه 

 داشته باشد، نق
اشتعادل داشته ب

ميشود و واردسه 
ند كيگر در تعادل

كسترمم يابي مر
افيست س. كافت

ت نقشه را روي
سه به محل سور

XA+X معادل ،
هتر، حركت ماكت
تم، امكان تعادل
 سيستم امكان ت

) بر  ماكت مدرس
زماني با يكديها

روشهاي اكهره از
فرما را يا ةق نقط

( 

ه است؟ كافيست
ماكت مدرس جزا از

XB+XCمينه

ت بهت يا به عبار
د. اگر اين سيست

اگري مي كنيم.

) Mgه مساوي
تنهزه هاي برابر،
يا بهرق گيري و

وان مكان دقيقيت
(چرا؟)وصل شود

فرما ، چگونه ةط
كرد و سه نخ مج

ل داده شد، كم
 در كار نيست و

وجود دارد iiiو
را بررسي تعادل)

سه نيرو (با اندازه
 سه نيرو با انداز

ن هيچگونه مشتق
، به راحتي ميجه

ل را به يكديگر و

 براي يافتن نقط
ستا ها را سوراخ ك

  : ت

 كه در نمونه قبل
بار، ميله اي ين

و ii حالت هاي
(ت ii مكان حالت

همواره س ، داست
 صفر باشد. اما

شند . پس بدون
 حصول اين نتيج

رئوس مقابل خت و

رهيافت فيزيكي
 سپس مكان روس

مساوي آويخت ي

ه به توضيحاتي
 در بين است. اين
 پتانسيل، امكان

پس ابتدا ام ، بود
  . واهد بود

ركه از تصوير پيد
ند اين سه نيرو

درجه) با 120ي
بارما را يافتيم و 

ث اصلي ساخمثّل

 

 

 

  

  

اكنون ر
گرفت.

مهايجر

 

  

  

  

  
با توجه
تفاوتي
كمينه
خواهد

فرما خو

همانطور
كه برآين
(مساوي

فر ةنقط
يالهاي م

 

  

  

حل مسائل رياضي رهيافت فيزيکي براي  
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(روش  دسه
درجه  120 

يكي، كاربرد 

حال نظرتان 
همان  پاسخ 

  ه شود؟

نها را از سه 

  يه فنر.

به كمك هند يتاً
)يا مساوي(شتر 

 اين سيستم فيزي

ح فيزيكي يافتيم.
اينبار نيزت وآيا 

كمينه 

آن اختيار كرده و

ل طول ثانوي و اولي

  باشد.

 تر تبديل و نهاي
اراي زاويه اي بيش

iii خواهد بود و

طريق رهيافت ف
بل خواهد داشت

) ا2ضريب سختي

رابر است با تفاضل

ب  .انسيل

 پرسشي ساده
داصلي ث كه مثّل
ii ، در حالتسيل

فرما را از ط ةنقط
فاوتي با حالت قب

 باشد تا حاصل 

  :م

صفر و ضيه لل او

بر  dو سختي آن)

K.L و انرژي پتا

بهكمك فيزيك،
ي شدني است ك

كمينه پتانسرد و

فتيم و نسخن گ
چيست؟ آيا تف 

  تان مي رسد؟

كجا Xنقطه  د .

شويممي  يادآور

 (هركدام با طول

ت فنر (يا ضريب س

 

Lاراي نيروي داخل

ضي، ابتدا به كم
يهنگام، ين روش

 تعادل وجود ندار

XA+XB+X  س

 فيزيكي به ذهنتا

   عات

را در نظر بگيريد

ته در فيزيك را

سه فنر ( .ت ياف
 :م

K.d  کهK را ثابت

  .با  ست

  

، داL که در طول

يك پرسش ريا 
پيداست كه اي ته

امكان، ينصورت
   داد.

X+شدن مجموع

 موع 

چه رهيافت ؟ د

ن مجموع مربع
ر Xو نقطه  افق 

چند نكت مجدداً،  

له راأي پاسخ مس
مي بنديم  Xخواه

d  ک ، برابر است با

 فنر هوک برابر اس

وع پايستار است.

صفر ، فنريست ک ة

ديده شد كه ر
ناگفتي) حل شد. 

در غير ايچرا؟) و 
 از دست خواهد

درباره كمينه ش 
كمينه شدن مجم

خواهد بود  "فرما

کمينه شدن 
ABC در صفحه

پرسش بررسي 

توان به آسانيمي
ث به نقطه دلخلّث

  يادآوري:  

نيروي فنر هوک  -

انرژي پتانسيل  -

نيروي فنر، از نو  -

ةفنر با طول اولي  -

  
بار ديگر
ترسيمي

(چاشدنب
خود را
تا اينجا
درباره ك

ف نقطة"

  

2-3
Cث مثلّ

  

  

از پيش

  

  

  

  

  

  
اكنون م

س مثأر

 

 

-

-

-

-

حل مسائل رياضي رهيافت فيزيکي براي  
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 لحظه برابر 

1
2

ل را بررسي 

1 1 

  

چندان دشوار 

  

  

  

در هر X ة نقط

2

كان رخداد تعادل
  

1 0⟹

اگرم كه 

اثبات آن چ و ت

  ا :

.

نسيل كشساني

د دارد. ابتدا امك
ود : رابر صفر ش

⟹ . .

دانستيمه تر شد. 

ث استهر مثلّ ح

رابر خواهد بود با

⇔

	

ا انرژي پتاند ام

 دو احتمال وجو
ند آنها مي بايد بر

. .

له قدري سادهأس

سطحصيت مركز 

بر أنسبت به مبد

.

		∑ ⟹

ي تغيير نمي كن

X نيست. پس
 ميشود كه براين

0 ⟹

مسه وجود دارد).

ا اين خاصام  بود.

) ن A,B,Cصات

.

  :يافت

⟹

 پتانسيل گرانشي

 

X ةدي براي نقط

 طرف فنرها وارد

0 

 خاصيت، همواره

اهدخو رابر صفر

 :گزيده أان مبد

ا رئوسي به مختص

.

ي نيز ميتوان دري

افق است پس ة

 حركت يك بعد
سه نيرو ازمواره 

 (نقطه اي با اين

بر 

ي در فضا به عنوا

ث (باز سطح مثلّ

⟺

فيزيکية  از شيو

⟹

ةيستم در صفح
  بود با :  

 نيز تضميني بر
هم، X. بر نقطه 

همواره شدنيست

 آنگاه باشد،
  

   يادآوري:
دلخواهي ةنقط

مختصات مرکز

اين موضوع را

 

  
تمام سي
خواهد ب

اين بار
ميكنيم

 

  

و اين ه

كمينه
نيست.
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فرما،  ةا نقط
قه مند، اين 

 همين به  و 

   فرانتس سور
 روشي ديگر 

 ةشد تا زاوي

  

، دو آن نقطه
. بين ت كنند

 كند. اكنون 
امكان  ابتدا 

گي همشوند، 
اين سه  كه 

مكانش با و است
ده عالقكه خوانن 

كار را انجام داده
   ميشود. 

از پرفس آن طرح 
اينجا آن را بها 

باش چقدر x ةنداز

:ي بيشينه باشد

مچنين از آند. ه
مسير آنها حركت
رده وآلفا را زياد
،ند دو مثال قبل

B  وP وارد ميش
آن است، تعادل 

ركز سطح آن)م
بد نيستزيكي، 

اين كل توانست 
شناخته "وازيم

. ي خود ديده اند
اام بررسي شده. 

ان شده مي نگرد .

ش متناظر با آلفاي

MN حركت كن
آزادانه از م توانند

ز يكديگر باز كر
همانن. بالعكس) 

Bو  Aدر نقاط 

براي ) نه كافي

م(يا همان ث مثّل
فت فيزت رهيازي

ز سيصد سال قبل
محورهاي م ةضي

مرين هاي درسي
االر رياضي هوپا

   .هيم كرد

ي ديوار نصب ش

 انرژي پتانسيلش

ةميلزادانه روي
ميت و تنهاده اند
PA  وPB را ا
خواهد بود(ويل

يي كه دنيروها.
(والزم شرط ون

خورد ميانه هاي م
شن تر شدن مزو

يبنيتس بيش از
قض"ك، تحت نام

مدر ميان تآن را
پيشتر در تانيز  ن

خواهيري بررسي

ه تابلويي که روي

كمينه  دهيم كه

تا بتواند آزشود 
B دجوش داده نش

ل دارد دو ميله
رين انرژي پتانسي

.جي وارد ميشود
M  اكنو. عمودند

محل برخ در، 
براي رو  الضالع).

. اليز بررسي كند
سنامه هاي فيزيك

  د

آ ، احتماالً ستاني
آنه حل رياضي

 نياز به مشتق گي

يوار ايستاده و به

ميستار تشكيل

وصل P ةبه نقط
Bو  A در نقاط

. اين فنر تمايلم
متر متناظر با ك

سه نيروي خارج
P  وPB  وMN

ث متساوي االمثلّ
طريق رياضي نيز

 كه امروزه در درس

رين زاوية ديد

دوستان دبيرس و 
راهو  ]5[ ) است

بدون و است كي

از دي x ةدر فاصل
  ؟ ينه شود

 ، سيستمي پايس

دون اصطكاك) ب
د كرده (ميله ها

ي قرار مي دهيم
،ه آلفاي بيشينه

  ي مي كنيم.

جمعاًفنر) ،  -ه
PAبه ترتيب بر

  : س باشند

 مقدار مينه
 دارد (مگر در م

از ط مستقيماً را
ك برسد. نتيجه اي

يافتن بيشتر 

اي مشهور است
)1906 - 1955(

ن رهيافت فيزيك

و د P ةي در نقط
بيشي ،)آلفاخص (

پيشينثال  دو م

كنيد حلقه اي (بد
رد B وA   نقاط

ه را فنر فشرده ا
مي ساخته ايم كه
سيستم را بررسي

ستم شامل (ميله
ب و لذا ندحركت ي

همرس يك نقطه 

 

  
كمپس 

اختالف
پرسش

نتيجه بر

  

2-4
مسئله ا

لليشرِ
كه همان

شخصي
ديد شخ

  

  

  

  

همانند

فرض ك
ميله به
لهدو مي

يستميس
تعادل س

به سيس
هايقيد

درنيرو 

حل مسائل رياضي رهيافت فيزيکي براي  
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بر خط  ،Bو 

 شت:

 

حتي فتيم و 
خته و از آنها 

،  ده شودابان
 دو عمو ازي

و Aو  Pه نقطه 
  :ي بررسي شود

OD خواهيم داش

را يافديد  ة زاوي
ي فيزيكي پرداخ

ك كانون بيضي تا
با هم مو الزاماً د،

 دايره گذرا از سه
ت بيشتريبا دقّه 

DBث در مثلث 

عات، و بيشترين
ي از رهيافت هاي

كه از يك رتويي
شنده شده باتابيد

جايي است كه، 
رهاين دايكه ست

ساده فيثاغورث ةط

√  

ينه مجموع مربع
، به جنبه ديگري

هر پربازتاب ، ثال
ون يك سهمي ت

   شده:

Pبهينه براي  ةط

كافيستنها آلفا،  ة

. با نوشتن رابط 

  . مي آيد

فرما، كمي ة. نقط
م،در بخش سو م.

  هيم گرفت.

  مخروطي

ند. براي مثي دار
كه از كانو توهايي

ي زير نشان داده

نقط  حاصل شد:
ةافتن مقدار بهين

و  

ناليز نيز بدست م

را بررسي كرديم.
تيمفمشتق نگري

ه خواهخروطي بهر

سي مقاطع م

 انعكاسي ويژه اي
ا بازتاب تمام پرت
يت در شكل هاي

 اي هندسي نيز
اكنون براي يا. ؟)

ت كه 

به شيوه آنت كه 

سش اكسترمم ر
عمول در رياضي
كاسي مقاطع مخ

خواص انعکاس 

، خواصخروطي
يا و  خواهد رفت

. اين دو خاصيود

، نتيجهاي كارنج
(چرا؟شود مماس

 شكل واضح است

همان پاسخي است

چهار پرس،  بخش
به روشهاي معهم

رسي خواص انعك

 3بخش :
يم كه مقاطع مخ
ه كانون ديگرش

د بونخواه  هادي

 

 

  

  

  

  

تا همينج
MN م

  

  

  

  

از روي

و اين ه
  

در اين
يكبار ه
براي برر

  



مي داني
به حتماً

بر خط

حل مسائل رياضي رهيافت فيزيکي براي  
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اي سيستم ه

مي را فرض 
 طناب قابل 
ول ريسمان، 

كشش نخ، از 
:  

	 cos   

داند كه خط 

 آنها و ساخت س

سيستم. ت باشد
(جرماست  كرده

ن طول ثابت بود

نيروي هاي كا م
ه خواهيم داشت

	 cos

گردي را ي بيض

 به كمك تعريف

 برابر مقداري ثابت
ك صلمتّبه ديوار 
به دليل ي آويزيم.

  : د كرد

رابر صفر نيست ا
. پس هموارهچرا؟)

⟹

ظه ميتوان طوري

، تنهاا در اينجا

ثابت، ة دو نقط
)  L>R  (  برا

رمي را به آن مي
ركت خواهدلي ح

اب مماسي بر شت
عمود است(چ ه)

در هر لحظ.  دارد

اامتحقيق كرد ل

ع فاصله اش از
( Lبه طول  اني
طريق، جر اين از

مسير بيضي شكل

هرچند كه. ست
(در هر لحظهركت

يگري هم وجود

ساب ديفرانسيل

  

مجموع  است كه
ريسماكه ديگر)
و گذراندهطناب

روي م يرد، جسم

با هم برابر اسقه،
شان بر مسير حر

يگا نباشند، راه د
  يرد:

از حس ن مستقيماً
   شد.

کاسي بيضي

 هندسي نقاطي
از يكد Rه فاصله 

درون ط از قه اي
ه گرانش قرار بگي

حلقدر دو طرف  
تند و لذا برآيندش

هاي قيدي آشنا
گرانش قرار بگيي 

را ميتوانها  ژگي
اهنداثبات خو، 

خاصّيت انعک 

مكانيم بيضي، 
شامل دو ميخ (به

حلقوشي است). 
تحت جاذبه ستم

يروي كشش نخ
وهاي قيدي هست

رادي كه با نيرو
راستايعمود بر 

 

  

  

 

ويژ اين
فيزيكي

  

3-1
مي داني
كنيد ش
پوچشم 

اگر سيس

  
  
  

  

نياندازه 
نوع نيرو

براي افر
مماس،
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 iiiيا دارد و 
از صفر نبود). 

0⟹   

ي دانيم كه 
  .ام كانون)

)  S ةه فاصل
بوسيله ن را 

ريسمان مي 

و در (چرا؟) 

	 	
	 	 

وضعيت  در 
ت صفر باشد 
	∠  

ii  (تعادل)قرار د
ب مماسي برابر ص

⟹ 	cos

مي ايت مي كند.
ز يك نقطه (به نا
به ط هادي (مثالً
آو  له عبور داده

ب، جرمي را به ر

استعمود  R ةل

⟹

كه چنين گفتيم
ممكن است كزي

∠

iيا در حالت  لذا 

اي قيدي، شتاب

	 cos

كفا راي حل آن
له اش ازبا فاص د
خطدلخواهي از  ة

ميلاز درون  ه اي
قالب ز طريق يك

 :نش باشد

O ر ميلريسمان، ب

 

. همچخواهد بود
 است (شتاب مرك
∠ ⟹

(چرا؟) ول است
نيروها ةه در شيو

⟹

بر تعريف سهمي
باشد هادي) برابر 

ةا در فاصلر R ةل
حلقه . قرار بگيرد

از نهايتاً  كرده و
د بر راستاي گرانش

OM قسمت ن،

خ اس بر سهمي
ماسي برابر صفر

        

ين انرژي پتانسيل
ت كنيد كه(دقّ د

  ت :

  

دانستن ت تنها  و
 خط(به نام خط

. ميل نظر بگيريد
 جايي ميان آنها

به كانون وصل ،
عمود PQه خط

لذا در آن زمان و

راستاي خط مما
شتاب مما ست ام

                    

ت يا كمترينعيوض
ر صفر خواهد بود

توان نوشت ، ميت

  ي

است حالت قبل
اصله اش از يك

قائم در ةصفحر
ون دروريكه كان

،ه ميان دو خط)
طوري گردانده كه

پتانسل است طح
  : هد بود زيرا

PQر ة)، نمايند
مي بر تعادل نيس
                    

در پايين ترين و
رابرتاب مماسي ب
استود بر گرانش

سهميکاسي

حكماكان شبيه
قاطي است كه فا

را درF  و كانون 
بطو  ب مي كنيم

فاصله ةعني انداز
، سيستم را طبل

در كمترين سط 
مي خواهعضو سه

Q( ي سرعت آن

الزام، )iiiيا  iiت 
         م داشت:

د P ة، نقط حالت
هردو صورت، شت

عمو MN خط

خاصّيت انعک 

ي نيز وضع كسهم
 مكان هندسي نق

L با خط هادي 

وازي با آن نصبم
(يعS ي به طول 

مثال قب همانند 

M، نقطه  حالت

ع ، الزاماMً ةنقط

راستاين حالت، 
(وضعيت پتانسيل

پس خواهيمشد)

 

  
در اين

در ه كه
آنجا كه

3-2
براي س
سهمي
سهمي
و بطور

ريسماني
.آويزيم

  

  

  

 

 

  
  

در اين
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  چکيده:

که با وجود تالشهاي مداد پاک کن، هنوز روي کاغذ  دوران کودکيمان، سايه روشني از ردپاي مداد هاي بازمانده از در نقاشي
؛  آنقدر طوالني مي شد : آن خط نبايد خطهايي است که به گمان طراح کوچک به خطا رفته اند خمها و يادآور، مي کند خودنمايي

 است متناسب و زيبا کدام که داند مي نيک... . يکي دير پيچيده و ؛ اين آن خم خوب نيست فرود و فراز؛  اين يکي خيلي کوتاه است
گرافيکي ، بسيار رام تر  زه قلمهاي مجازي در نرم افزارهايامرو .نيستند گويا دست و مداد آنقدرها هم همداستان و سازگار ولي

زيه و  هدر اين مقاله به معرفي خم ب .از آن مدادهاي کربني سرکش هستند؛ چرا که دانش رياضي چاشني کار اين ابزار شده است
 .رياضيات آن مي پردازيم

  
  

   - Bézier curve   de Casteljau Algorithm ‐ Bernstein polynomials : کليدواژه

 

احي ايجاد كرد و با ردر طرا  يهر خم مي توان باًيتقر يكي از پركاربردترين ابزار در گرافيك كامپيوتري است. با اين ابزارزيه  خم به
كرد.  كمك نقاط كنترلي كه دارد، آن را به هر شكلي تغيير داد. با تركيب اين خمها براحتي مي توان طرحهاي پيچيده اي خلق

تصاويري كه به هر ميزان  ؛اين خمهاست وابسته بهگرافيك برداري  زيه خيره شده ايد!. االن به مجموعه اي از خمهاي بههمين شما 
 از جمله مشهورينرم افزارهاي گرافيكي در  خماين  كاهش كيفيت داشته باشند. ،بزرگ كرد، بدون اينكه هنگام چاپ دلخواه مي توان

Adobe Photoshop  ،Adobe Illustrator و Inkscape 3در نرم افزارهاي سه بعدي مثل  .استفاده شده اندds Max ،عالوه بر خم 
   زيه نيز بكار برده مي شود. سطوح به

 

  
  	

 

 

 

 

  

 

  زيه به  اندرخمِ
  حسين خدادادي
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و    هاي  
 اي چند جمله

																							

0

1

0

1

  . مي رسيم

 شود و نيز برداره
 خم توابعي از چ

																

																

																

					⇒ 					

					⇒ 					
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		⇒ 				

2 2

م زيه بهخم  به ،

ختم	  ي هط
هاي ؤلفهم دكني

														

									

									

:  
	 	

 

، گيريمبدر نظر  

شروع و به نقط	
فرض ك ط باشند.

							

	

  

	

	

س خواهيم داشت

	  

	

3

3

 ي  كه از نقطه
در آن نقاطق خم

  : مال مي كنيم

. پسر مي گيريم

  :پس  ،وريم

3

	و  
  :	ت است از

بدست بياوريم ك
مشتق بردارهاي

																	

															,

را اعما مسئلهيط

در نظر 0,1  ت

بدست بياو دالت

2

3

عبارت زيه بهي خم

خمي رارامتري
ر خم مماس و

							 

               ∈

, , شراي  ,

0, را بصورت 1

ين معاداز ا توانيم

	 را بصورت	
پارامتري ي عادله

پا ي اهيم معادله
ر اين دو نقطه بر

   : سوم باشند ي

0, 	 										

  فتن بردارهاي

	بازه 	،اده سازي

	ي 	, را مي ت	

 

 و  	رهاي
جانشين سازي مع

	

 

مي خوا
در  	

ي درجه
  
  

 

													

  

  

  

 

  
براي ياف

براي سا

بردارهاي
  

  
اگر بردا
با اين ج
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روي  ، 1و  0

	ط 	 P1P2	 	

 

م كه نسبت 

1

					 					 		

0مابين  دي است

P  و روي پاره خط

تخاب مي كنيم
   بود.

3 1

			1

1					
			3		
3						

			1						

عدد كه    

P0P  0ي  نقطهP1

يي انتدر جاو  ط
خواهد زيه بهخم 

3 1

		3		 3							
6								3						
	3								0						
	0								0						

بردار
  هد بود با :

P1وي پاره خط 

ي اين پاره خط
ه ، نقطه اي از خ

1

1
0
0
0

 

ب را بدست آوريم.
برابر خواه 

 

رو .نظر بگيريدر
  :  م

		
	 	

	 	

	ي طه را روي	
اين نقطه باشد. 

 

ر  		و	ي 
 به شكل، بردار

   .است زيه به

دررا  		و	
م كه داشته باشيم

	 	

	 	

كنيم و نقط ل مي
ن مقدار دلخواه

 

  ستلژو

ي ط بين دو نقطه
. با توجه گيريم

بخم  اول ي رتبه
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انتخاب مي كنيم

									,

ه يكديگر متصل
برابر با همان،  

 :ورت ماتريسي

دوکاسريتم 

خط ي هيم معادله
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1

مر ي معادله  ،دله
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P11  را طوري ا

,									0
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درحال 
ي نقطه
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كه  دلخواه 
م، براي بردار 

1
1

  ب مي كنيم 

	 	

	 	
  

  دري قبلي 

براي مقدار ده ، 
كه در باال گفتيم

1

1
1

1 1

1

ه گونه اي انتخاب

	 	

	 	

	

همانند نسبتهاي 

در ادامه  بياوريم.
ند حالت خطي ك

 
 

2 1

P1P  و P2P3،  به

 	

	 	

،ين دو پاره خط

بدست زيه بهخم
همانن . مي آوريم

 

1

P0P1  ،P2طهاي

				,	 						        

روي ارا   P21  و

ط ديگري را از خ
بدست ين حالت

  :  به

ب روي پاره خط

					0

P ، 	 نقاطP20	  و

 مي توانيم نقاط
براي اين را زيه به

  داريم :

مي رسيم ،قبلي

 

  است. ه

  كنيم.

  

را به ترتيب  و	

1 																										

P12  به  	P11نين

كرار اين مراحل،
خم ي معادلهت ، 
  يم :

د 	و	 

ق ي دله در معادله

زيه بهي دوم  رتبه

 نقطه پيدا مي كن

		وط  ،	 	

																																

و همچن  P11  ه

   داشته باشيم :

و تكر  ر مقدار 
است 1و 0مابين

مي توانيم بنويسي

ي براي بردارهاي

دادن اين دو معاد

 :ايت

ي مر معادلهدله ،

را براي چهار يه

نقاط  بخش قبلي

												:	ته باشيم

به  	P10ي  ل نقطه

دهيم كه رار مي

	

  
با تغيير
عددي م
	 م 

از طرفي

با قرار د
  

و در نها

معاداين 
  
  

زي بهخم 
  

  

 

 

 

  
ماننده

كه داشت

با اتصال

جايي قر
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  :بصورتي قرار گيرد كه   P20P21روي پاره خط   P30  اگرو در نهايت 
	 	
	 	

 

  .مي آيدبدست  زيه به، نقاط ديگري از خم  	tبراي مقادير ديگري از  خواهد بود. زيه بهاين نقطه روي خم 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

  
0را براي  زيه بهپارامتري خم  ي ، معادلهدوم ي خم مرتبه ي معادله بدست آوردن روش مشابه اين حالت نيز محاسبه  در 1

   :كنيم مي
1 1 1 1  

																							 1 2 1  

																 1 1 2 1 1 1  

																									 1 3 1 3 1  
  

  است كه پيش تر هم به آن رسيديم. زيه بهي سوم  ي مرتبه معادلهمعادله، اين 

ƷƴǱƗǬƱ   Ǵƛ Ǵǽƹ

۴۴ 
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ـاط كنتـرل      
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ايهاي جمله
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  كنيم. بررسي مي  ها اين چند جمله اي را با استفاده اززيه  خم به هاي برخي از ويژگي

, 0 , 				⟹ 			 0 , 	 	 

, 1 , 				⟹ 			 1 , 	 	 

  دلتاي كرونكر است. ،  ختم مي شود. 	ي شروع و به نقطه 	ي زيه از نقطه خم به

, , 1 				⟹ 			 , 	 , 1 		

  در جهت معكوس طي شود، خم تغيير نمي كند. t، به شرطي كه پارامتر  بصورت وارون با تغيير ترتيب نقاط كنترل

′ , , , 				⟹			

′ , 	 , 	 , 	 																														

	
	 n(Pn - Pn-1)، . . . و  n(P1 - P0)  ، n(P2 - P1)، با نقاط كنترلn-1ي  اي است به مرتبه زيه ، خم بهnي  زيه به مرتبه مشتق خم به

′ 0 , 0 	 , 	 	 	 	

′ 1 , 1 	 , 	 	 	 										 

	بردارهاي  	و    	   زيه است. ي خم به مرتبه زيه مماس هستند.  بر خم به  	و  	در نقاط  	

, 1 1 	 1	

  برابر يك است. ،زيه خم به مجموع ضرايب نقاط كنترل
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  كند. درستي اين گفته را بررسي مي كنيم. تقسيم مي ديگر زيه زيه را به دو خم به م بهستلژو، خاگفتيم الگوريتم دوك

  

	ي  كنيد با اين الگوريتم به نقطه فرض ي  زيه خم بهي  معادلهخواهيم  ميايم.  رسيده	 در  ي  زيه از خم به 	
…كه با نقاط كنترل	 ،	 	،	 	،	 	و  	   شكل اين خم بايد به اين صورت باشد :تعريف مي شود را پيدا كنيم. 	

	 , 							,							 ∈ 0, 	

م بر حسب نقاط كنترل را مي تواني  	زيه نشان داديم، هر كدام از بردارهاي  خم به ي معادله ي همانطور كه قبالً هم در محاسبه
  بنويسيم، يعني : خم 

	 , 	 

  خواهيم داشت : ي  معادله با قرار دادن اين معادله در

, , 	 	

												 , , 	 , , 	 ⋯ , , 	 	

												 , , 	 , , 	 , 	 ⋯ 	

																 , , 	 , 	 ⋯ , 	 	

												 , , , , ⋯ , , 	 	

																 , , , , ⋯ , , 	 ⋯ , , 		

												 , , 	 , , 	 ⋯ , , 		

												 , , 	 , , 		
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  و در نهايت خواهيم داشت :

	 	

  با همين روش براي خم دوم بدست مي آوريم :

	 1 	

,0در بازه هاي  ي  زيه همان خم به ،پس نشان داديم كه اين دو خم ,  و 	 	.است 1

	

  

  افزايش مرتبه
  براي چند جمله اي برنشتاين داريم :

1 ,
!

! !
1

1 ! 1 !
! ! 1 1 !

1 	

																										
1
1 , 	
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∗
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1
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وند و شـكل                  
تقريــب  ي ه

ابع پيوســته 
ــن موضــوع 

ه ذرات براي 

زديكتـر مـي شـو
از قضــيه شــكلي 

ن قضــيه، هــر تــا
ز ايــن قضــيه ايــ

∑
∑

	

جرم اين دستگاه

∑
∑

ـلي نزديـك و نز
ايــن در واقــع ت.

. برطبــق ايــنديم
بــا اســتفاده ا 1

ر بگيريم، مركز ج

∑ ,0

∑ 0

ـد، بـه خـم اصـ
زيــه اســت م بــه

ز آن نــام بــردر ا
1در مرجــع  زد.

   شود :

   است.

 برنشتاين در نظر

	

,

اط كنتـرل جديـ
تقريبــي از خــم ،

ت كــه پــيش تــر
لــه اي تقريــب ز

ورت تعريف مي

مكان هر ذره م و

 تابعي از ضرايب

	

ر هـر مرتبـه نقـا
،ســت مــي آيــد

(Stone–W  اســت
 يــك چنــد جمل

  زيه ه

بدين صوكز جرم

جرم به ترتيب  

جرم هر ذره را ت
  خواهد بود.

دامـه دهـيم، در
ل ايــن نقــاط بدس
Weierstrass th

 دلخــواه توســط

ي از خم به

مرك ات،هي از ذر

و   و  جرم

 مكان هر ذره و
زيه خ روي خم به

فـزايش مرتبـه ا
ي كــه از اتصــال

(heorem تراس

 تــوان بــا دقــت
  .شود مي

فيزيکي ير

، براي دستگاهك

بردار مكان مركز

را ط كنترل  
نقطه اي ر tار از

  
به افاگر 

هندســي
راشــتيوا

را مــي
اثبات مي

	

	

	

	

	

	

	

	

	

تعبير

در فيزيك

ب  

اگر نقاط
هر مقدا
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از اين  او معرفي گرديد. 1962ي فرانسه در مهندس شركت خودروسازي رنو (Pierre Bezier) "زيه هپير ب"زيه توسط  بهخم 
ه گذاران طراحي و مدلسازي يكي از پاي زيه هپير ب در واقع .ردتوسط رايانه استفاده ك خودروها و قطعات ها براي طراحي بدنه منحني
 با ،فيزيكدان و رياضيدان شركت خودروسازي سيتروئن) Paul de casteljau( "دوكاستلژو پل"پيش از او  البته است. اي رايانه

  يكي از اسرار سيتروئن بود. 1959و اين موضوع تا سال بود  رسيده خود به اين خم الگوريتم
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دد                                                                                                                     ا     با علم ا عمل 
دد                                                                                                                       ر  و را  ھان        کام دو 

و                                                                                                                                                                                                                                          ودور  دی ور      یوا
دد                                                                                                                                                                                                                                              ن  ورق  ذر   زان روز 

                                                ابوسعيد ابوالخير                                                
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