
   رياضي ديگرهاي مسئلهحل تجربي 

اي از مايع فقط در صورتي در حالت تعادل است كه مـساحتش مينـيمم             به علت پديده كشش سطحي، اليه     

اگر اجزاي مرزهاي يك اليه آزاد گذاشته . هاي مهمي از لحاظ رياضي استناپذير آزمايش  موضوع، منبع زوالاين. باشد

  .حركت كنند، آنگاه اليه در اين مرزها عمود بر روية تعيين شده خواهد بودشوند تا بر روية مفروضي مانند صفحه 

  

  

   نقطه۴نمايش كوتاهترين راه ارتباطي بين ). ۱(شكل 

  

 دو  .هـيم  اشتاينر و تعميمهايش ترتيب د     مسئلةشمگيري از   هاي چ م با استفاده از اين موضوع نمايش      تواني  مي

اگر شيء . كنيم ي را به وسيله دو يا سه ميلة عمودي به هم وصل مياي يا ورقة پالستيك شفاف و مواز صفحة شيشه

ها بـه     حاصل را در محلول صابون فرو بريم و در آوريم، الية صابون دستگاهي مركب از چند صفحة قائم بين صفحه                   

   . كنند هاي ثابت را به هم وصل مي آورد كه ميله وجود مي

  



  

  قطه ن۵كوتاهترين راه ارتباطي بين ). ۲(شكل 

  

 كه به هاييها خميده باشند، آنگاه خم ا صفحهها عمود بر آنها نباشند، ي ها موازي نباشند، ميله اگر اين صفحه

 وردشـي جديـدي   هـاي   مـسئله شوند مستقيم نخواهند بود و نشان دهندة          ها تشكيل مي  وسيلة الية صابون روي ورق    

  .هستند

كنند،   قطع مي۱۲۰ينيمال در آنها يكديگر را به زواياي هايي را كه سه دامنه از يك روية متوان ظهور خط مي

  . اشتاينر به سه بعد دانستمسئلة تعميم پديدة مرتبط با

هاي صـابون را       در فضا را به وسيلة سه خم به هم وصل كنيم و دستگاه پايدار متناظر اليه                B و   Aاگر مثالً دو نقطة     

خط راست    توانيم يك خم را پاره      ترين حالت، مي    ه عنوان ساده  ب. شود  مورد مطالعه قرار دهيم، اين موضوع روشن مي       

ABنشان داده شده است)۳(نتيجه در شكل . اي برابر  بگيريم و دو خم ديگر را دو كمان دايره .  

  

  

  .شوند  درجه كه بين سه قطعه سيم وصل كننده دو نقطه تشكيل مي۱۲۰سه رويه متقاطع به زاويه . )۳(شكل



  

آوريم كه يكـديگر را بـه          درجه با هم تشكيل دهند، سه رويه به دست مي          ۱۲۰اي كمتر از      زاويهها  اگر صفحات كمان  

كنند؛ اگر دو كمان را بچرخانيم چنانكه زاوية بين آنها افزايش يابد، جواب به طور پيوسته   درجه قطع مي۱۲۰زواياي 

  .شود اي مسطح تبديل مي كند و به دو كمان دايره تغيير مي

توانيم سه خط شكسته در نظـر         مثالً مي . كنيم  تر به هم وصل مي       را به وسيلة سه خم پيچيده      B و   Aاكنون  

سه : كند بگيريم كه هر يك از آنها مركب از سه ضلع يك مكعب است و دو رأس واقع بر يك قطر را به هم وصل مي      

هـا را از شـكل        ن دسـتگاه رويـه    اي. (كنند  آوريم كه يكديگر را در قطر مكعب قطع مي          روية قابل انطباق به دست مي     

اگـر سـه    .) آوريم  اند، به دست مي     هاي مجاور به سه ضلع كه به طرز مناسبي انتخاب شده            ، با خراب كردن اليه    )۱۱(

گانه است به صورت خميده       بينيم كه خطي كه محل تقاطع سه        مي تحرك داشته باشند،     B و   Aخط شكستة واصل    

  ).۴شكل (شوند  فظ مي درجه ح۱۲۰هاي  اما زاويه. آيد ميدر

  

  .پيوندند سه خط شكسته كه دو نقطه را به هم مي. )۴(شكل 

  

 ماهيت يكساني دارند و كنند اساساً هايي هم را قطع ميه در آنها سه روية مينيمال در خطهايي ك همة پديده

  .ند هست ه به وسيله كوتاهترين شبكة خطوط نقطn مسطحة وصل كردن مسئلةهاي تعميم

دهنـد كـه در ميـان همـه           هاي كروي صابون نشان مي    حباب. اي دربارة حبابهاي صابون     ه، چند كلمه  االخرو ب 

 كمتـرين  ، كـره )شـود  كه با ميزان هواي درون آنها مشخص مـي  (بر دارند   اي كه حجم مفروضي را در       هاي بسته  رويه



نقبـاض و تبـديل بـه سـطح     هاي صابوني با حجم مفروض در نظر بگيريم كه گـرايش بـه ا            اگر حباب . مساحت را دارد  

هـايي بـا      هاي حاصل كره نخواهند بود بلكه رويه        كند، آنگاه رويه    مينيمم دارند ولي شرايط خاصي آنها را محدود مي        

  .هاي خاصي از آنها هستند خميدگي ميانگين ثابت خواهند بود كه كره و استوانة مستدير نمونه

انـد ايجـاد      ابون خيس شده  اي موازي كه قبالً با آب ص        به عنوان مثال، حبابي از صابون بين دو صفحة شيشه         

  .كنيم مي

  

  . نشان دادن اينكه به ازاي يك مساحت مفروض، دايره كمترين محيط را دارد). ۵(شكل 

  

گيرد و به محض برخورد با  كره را به خود مييابد ناگهان شكل نيم فحه تماس ميوقتي حباب با يكي از دو ص

 برابر محيطي بـه     مسئلهآيد و به اين ترتيب، ويژگي دايره را در            ل استوانة مستدير در مي    صفحة ديگر ناگهان به شك    

ده تطبيـق   ا به طور قائم بـا رويـة محـدود كننـ           اين واقعيت كه الية صابون خودش ر      . دهد  طرزي ديدني نمايش مي   

  . يش استدهد، نكتة اساسي در اين آزما مي

تـوان رفتـار جـواب        اي با نوك ظريف، مـي       حباب، به وسيلة لوله   زودن يا كاستن ميزان هواي موجود در        با اف 

از (هاي مثلث مستدير      يابد، زاويه   موجود در حباب كاهش مي    وقتي حجم هواي    .  برابر محيطي را بررسي كرد     مسئلة

آوريـم كـه اضـالع آنهـا بـه            را به دست مـي     ۷ و   ۶ درجه نخواهند شد؛ ولي شكلهاي       ۱۲۰كوچكتر از   ) لحاظ نظري 

  .كنند هاي راست ميل ميطخ پاره
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  .شكلهاي برابر محيط با محدوديتهاي مرزي .۷ و ۶شكلهاي 

  

ه به هاي مماس بر هم را تشكيل دهند اين است كتوانند كمان هاي صابون نمي  اليهدليل رياضي اين پديده كه

 و ۸هاي آزمايشهاي مربوطه در شكل. آيند اب نميدو بار به حسهاي واصل ديگر محض جدا شدن حباب از رأسها، خط

  .اند اده شدهد نشان ۹

  

            

  

  )۹(                                                   شكل                             )۸(                      شكل 

  



خواهيم مثلثي مـستدير پيـدا كنـيم كـه            يم: ها را بررسي كنيد    رياضي متناظر با اين آزمايش     مسئلة :تمرين

هاي   ها به نقطه  خط وصل كنندة رأس     فة طول سه پاره   دربرگيرنده مساحتي مفروض باشد و به عالوه، محيطش به اضا         

  .مفروض داراي طول مينيمم باشد

 هايي با خميدگي    اگر حبابي در داخل يك قالب مكعبي شكل بدميم، چنانكه حباب از قالب بيرون بزند رويه               

اگر هواي موجود در حباب را به وسيله يك ني بمكيم، يك رشته . آيند ميانگين ثابت با يك پايه درجه دوم پديد مي

هـاي  پديدة پايـداري و گـذار بـين حالت        . آوريم  شود به دست مي      ديده مي  )۱۰(ساختارهاي زيبا مانند آنچه درشكل      

ها نظرية مقدارهاي مانا اين آزمايش. ي بسيار روشنگرند ياضهايي است كه از ديدگاه ر     مختلف تعادل، سر منشأ آزمايش    

توان طوري ترتيب داد كه شامل عبور از يك حالت تعادل ناپايدار باشند كه  سازد زيرا اين گذارها را مي را مجسم مي

  .ستا» حالت مانا«يك 

  

  

  )۱۰(شكل 

  

كز آن  اي قائم در مر     اظ كه صفحه  دهد از اين لح      عدم تقارني را نشان مي     )۱۱(مثالً ساختار مكعبي در شكل      

  .كند  يها را به هم وصل مدوازده روية صادره از يال



كم دو موقعيت تعادل ديگر وجود داشته باشد، يكي با مربعي قائم در مركز و ديگري با مربعي افقي در  پس بايد دست

يم ساختار را به حـالتي درآوريـم كـه          توان  در واقع، اگر از طريق يك لولة باريك بر اضالع اين مربع بدميم، مي             . مركز

هاي پايدار ديگر كه با     اپايدار بالفاصله به يكي از حالت     مربع به يك نقطه، مركز مكعب، تقليل يابد؛ اين حالت تعادل ن           

  .گردد آيند، تبديل مي  درجه از حالت اوليه به دست مي۹۰دوراني 

مربعـي تـشكيل     اشتاينر را براي چهار نقطه كه        مسئلةتوان آزمايش مشابهي با الية صابون انجام داد كه            مي

  . نمايش دهددهند مي

هاي مسائلي از قبيل حاالت حدي مسائل برابر محيطي را بيابيم، مثالً اگر بخواهيم شـكل                اگر بخواهيم جواب  

 كـامالً متقـارن     )۱۰(در اين صورت شـكل      .  به دست آوريم، بايد هواي درون حباب را بمكيم         )۱۰( را از شكل     )۱۱(

 صفحه ۱۲گرايد، دستگاه متقارني مركب از  خواهد شد و حالت حدي آن وقتي ميزان هواي درون حباب به صفر مي 

اما حالتي كـه در حـد بـه دسـت           . توان واقعاً مشاهده كرد     اين امر را مي   . كنند  است كه يكديگر را در مركز قطع مي       

با استفاده از مايعي كه تا      . شود   تبديل مي  )۱۱(كل  هاي ش پايدار نيست بلكه به يكي از حالت      آيد يك حالت تعادل       مي

دهـد كـه    اين نشان مـي . توان خيلي آسان مشاهده كرد تر از محلول پيشگفته باشد، كل پديده را مي  حدي چسبنده 

ها وابسته نيست زيرا در حالت حدي كـه حجـم     لزوماً به طور پيوسته به دادهمسئلهحتي در مسائل فيزيكي، جواب     

دهـد     مـي  ε براي حجم    )۱۰(آيد، حد جوابي نيست كه شكل          به دست مي   )۱۱(ت، جوابي كه از شكل      هوا صفر اس  

ε  .گرايد به صفر مي وقتي 

  



  

  . آورد  رويه تقريباً مسطح پديد مي۱۳قالب مكعب شكل، دستگاهي مركب از ). ۱۱(شكل 


	حل تجربي مسئلههاي رياضي ديگر

