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  داریم: 𝑐و  𝑏اضالع و طول  𝑎قائم الزاویه به طول وتر در یک مثلث پاسخ. 

𝑎 + 𝑏 > 𝑐. 

 )چرا؟(

سیر  𝑄و 𝑃  بنابراین اگر بین دو نقطۀ ستقیم غیریک م شده از پاره خط های عمودی و م شکیل  ت

 𝑃𝐵𝐷𝐹𝐻𝐽𝑄در نظر بگیریم و آن را با مسیییر مسییتقیم را  𝑃𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻𝐼𝐽𝐾𝑄مثالً افقی 

 خواهیم داشت:مقایسه کنیم، 

 

 

 

𝑎 𝑏 

𝑐 

 

 

( کوتاهترین مسیر ممکن )بین 𝑄و  𝑃چرا مسیر نشان داده شده در شکل )بین دو نقطۀ 

 این دو نقطه( است؟

 تبارش نایس سؤال:

  راهامنی رایضیات تمکییل پایۀ هش متمربوط به 

 بردار و خمتصاتفصل 
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 داریم: 𝑃𝐴𝐵∆در 

𝑃𝐴 + 𝐴𝐵 > 𝑃𝐵 

 داریم: 𝐵𝐶𝐷∆در 

𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 > 𝐵𝐷 

 داریم: 𝐷𝐸𝐹∆در 

𝐷𝐸 + 𝐸𝐹 > 𝐷𝐹 

 داریم: 𝐹𝐺𝐻∆در 

𝐹𝐺 + 𝐺𝐻 > 𝐹𝐻 

 داریم: 𝐻𝐼𝐽∆در 

𝐻𝐼 + 𝐼𝐽 > 𝐻𝐽 

 داریم: 𝐽𝐾𝑄∆در 

𝐽𝐾 + 𝐾𝑄 > 𝐽𝑄 

ستقیم از طبنابراین می  سیر غیر م ست، زیرابینیم که طول یک م ستقیم بزرگتر ا سیر م برای  ول م

 مثال طول مسیر غیر مستقیم برابر 

𝑃𝐴 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐷𝐸 + 𝐸𝐹 + 𝐹𝐺 + 𝐺𝐻 + 𝐻𝐼 + 𝐼𝐽 + 𝐽𝐾 + 𝐾𝑄 

 می شود، در حالی که در این حالت طول مسیر مستقیم برابر

𝑃𝐵 + 𝐵𝐷 + 𝐷𝐹 + 𝐹𝐻 + 𝐻𝐽 + 𝐽𝑄 

 شد.خواهد 

شد، چرا طوالنی  شده از پاره خط های عمودی و افقی عجیب تر با شکیل  ستقیم ت سیر غیر م اگر م

 (در این باره حتماً فکر کنید. تر از مسیر مستقیم خواهد شد.  )چرا؟
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 باز هم بیشتر:

تا اینجا برای پاسخ به این سؤال کافی است، زیرا در واقع منشأ پرسش مسیر یک روبات بوده 

 .   تنها می تواند موازی دو محور مختصات حرکت کند است که

سؤال در حالت کلی سخ کامل به این  سیرهای خمیده را هم  ،با این همه، برای پا باید حتی م

شد، ولی فکر کردن در این مورد  ست پیچیده با شما ممکن ا سی برای  سی کرد. این برر برر

 جالب و بی اندازه الهام بخش خواهد بود: 

 از همۀ مسیرها کوتاهتر است؟ 𝑄و  𝑃سیر مستقیم بین دو نقطۀ چرا م
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 برای ریاضی دانان نوجوان:

سطح روی یک  سطح روی کره، یا  صفحۀ کاغذ، یا  سطحی داریم، مثل  فرض کنید که یک 

المپ. فرض کنید که مورچه ای روی این سییطح در حال راه رفتن اسییت و می خواهد از یک 

 ویند.می گ« ژئودزیک»دیگر برود. به کوتاهترین مسیر بین این دو نقطه نقطه به نقطه ای 

 آنچه اکنون نشان داده بودیم، این بود که:

 کوتاهترین مسیر بین دو نقطه در روی یک صفحه، مسیر مستقیم است.

 اکنون سؤال جالبی می توان مطرح کرد:

 کنید بفهمید که کوتاهترینیک توپ و یک ماژیک بردارید، و با سیی ی و تالو و فکر، سیی ی 

 فاصلۀ بین دو نقطه روی آن چیست؟

مطال ۀ ژئودزیک ها در شاخه های مهمی از علم همچون فیزیک نسبیت، اختر فیزیک و نقشه 

 برداری کاربرد دارد.

 


