
  دسته دايره ها

12دو دايره    ,CC  12مجموعه همه دواير عمود بر اين دو دايره  .  مفروض اند ,CC  را دسته دايـره 

12هاي مزدوج  ,CCگويند .  

12گيريم كه دو دايره ابتدا حالتي را در نظر مي   ,CC در صفحه zبه موجب بحـث  .  متقاطع باشند

12توانيم   بخش قبلي مي   ,CC   را با يك تبديل موبيوس بر دو خط متقاطع در مبـدا صـفحه توسـيعي w 

زش چون شرط الزم و كافي براي اينكه يك دايره بر دو خط متقاطع عمود باشد اين است كه مرك. بنگاريم

12بر نقطه تقاطع اين دو خط منطبق باشد، دسته دايره هاي مزدوج با دو دايره       ,CC   بايد بـر مجموعـه 

 غيـر از نقـاط    ،wبه ازاي هر نقطه از صفحه توسـيعي . نگاشته شوندw=0همه دواير هم مركز به مركز  

فقط و فقط يک دايره هم مرکز در اين دسته دايـره هـا وجـود دارد کـه از ايـن نقطـه                    ;مبدا و بينهايت  

، zدر رابطه با شكل اوليه درصفحه       . خوانند  مبدا و بينهايت را نقاط حدي اين دسته دايره ها مي          .ميگذرد

12غير از نقاط تقاطع دوايـر        ( zمعني اين نكته اين است كه از هر نقطه صفحه توسيعي           ,CC (   ًدقيقـا

. كننـد  گذرد و هيچ دو دايره اي از اين دواير در دسته دايـره هـا، همـديگر را قطـع نمـي         يك دايره مي  

  . نامند هاي اين نوع دايره ها را دسته هاي دايره هاي هذلولوي مي رشته

12هيم كه دو دايره د اكنون حالتي را مورد توجه قرار مي       ,CCدر ايـن  . كنند  يكديگر را قطع نمي

توانيم اين دو دايره را به دو دايره هم مركزبه مرکـز مبـدا مختـصات در             حالت با يك تبديل موبيوس مي     

 عمود اسـت كـه خطـي      فقط و فقط هنگامي بر دو دايره هم مركز        )) دايره  (( اما يك   .  بنگاريم wصفحه  

12از اين رو نگاره دسته دايره هاي مـزدوج بـا دو دايـره    . باشد كه از مركز اين دواير بگذرد   ,CC  بايـد 



در رابطه با شكل اوليه     . گذرند  مي wباشند كه از مبدا و نقطه بينهايت صفحه         )) دوايري  (( مجموعه همه   

، معني اين مطلب اين است كه دو نقطه وجود دارند به طوري كه دواير مار بر ايـن دو نقطـه                     zدر صفحه 

12فقط آن دوايري هستند كه بر دو دايره مفروض  ,CCاي هستند كه  اين دو نقطه تنها دو نقطه.  عمودند

12قرينه يكديگر نسبت به هر دو دايره ي          ,CC اين نقاط را نقاط مشترك اين دسته دايره هـا          .  هستند

. دسته دايره هاي متشكل از همه دواير ماربر دو نقطه ثابت را، دسته دايره هـاي بيـضوي گوينـد          . گويند

  ).۱شكل (

12گيريم كه دو دايره مفروض        باالخره حالتي را در نظر مي      ,CC       در صـفحه z       بـر هـم ممـاس 

12در اين حالت مي توانيم      . باشند ,CC         را به دو خط متوازي در صفحه w فقط )) دايره  (( يك  .  بنگاريم

  و فقط، هنگامي بر دو خط متوازي عمود است كه خطي باشد عمود بر آن دو خط موازي، 

  

     

  ۱شکل

  

12دسته دايره هاي اوليه مزدوج با     بنابراين   ,CC            بايد با يك تبديل موبيوس بـر مجموعـه اي از ،

، معني اين مطلـب  zدر رابطه با شكل اوليه در صفحه . خطوط عمود بر اين دو خط متوازي نگاشته شوند      



ط وفقط يك دايره وجـود دارد كـه از ايـن نقطـه     اين است كه از هر نقطه،  بجز نقطه تماس دو دايره، فق     

12گذرد و در نقطه تماس دواير       مي ,CC    دواير اين دسته يك نقطه مشترك دارند كه       .  بر آنها عمود است

  )۱شكل ( اين نوع دسته دايره ها را دسته دايره هاي سهموي نامند . در اين نقطه بر هم مماس اند

چون دسته دايره هـاي هـم    . شود  ته بر اثر يك تبديل موبيوس عوض نمي       روشن است كه نوع دس    

مركز به مركز مبدا بر دسته خطهاي مار از مبدا عمودند، مالحظه مي كنيم كه يك دسته دايره هـذلولوي             

اگر دو دسته دايره اين ويژگي را داشته باشند كه هر       . ممكن است بر يك دسته دايره بيضوي عمود باشد        

از اين . ن دسته بر هر دايره از دسته ديگر عمود باشد، آنها را دسته دايره هاي مزدوج مي نامنددايره از اي

به عکس هردايره بيضوي .رو هر دسته دايره هذلولوي دقيقا يك دسته دايره مزدوج دارد كه بيضوي است

 مزدوج گرفت،   دسته دايره سهموي را مي توان دو به دو با هم          . يک دسته مزدوج دارد که هذلولوي است      

به خصوص اگر دو دايره دلخواه داده شده باشند، منحصراً يك دسته دايره وجود دارد كه شامل هر دوي                    

   يـا دو نقطـه تقـاطع داشـته باشـند،           ۱و۰اين دسته دايره، برحسب اينكه دو دايره داده شده،          . آنهاست

 .هذلولوي، سهموي يا بيضوي خواهند بود


