
 



 هسئلِ تب کزدى کبغذ

 ضَد تب کزد؟داًیذ یک کبغذ را چٌذ ببر هیآیب هی

 کٌین بزای رسیذى بِ جَاة بب هب ّوزاُ ضَیذ.َال بزای ضوب ّن پیص آهذُ ببضذ، پیطٌْبد هیضبیذ ایي س

دٍببرُ آى را اس ٍسط تب کٌیذ ٍ بزای ببر سَم.تقزیبب بِ ضخبهت ًبخي بزداریذ ٍ آى را اس ٍسط تب کٌیذ ٍ  A4یک بزگِ کبغذ 

 .خَاّذ آهذدرغذ بِ ضخبهت یک دفتزچِ کب ،در ّفتویي تب خَاّیذ دیذتَاًیذ بِ تب کزدى اداهِ دّیذ اگز هی اًگطتتبى خَاّذ ضذ.

 خَاّذ رسیذ. ذ را تب کٌیذ بِ ضخبهت دست ضوباگز ضوب قبدر ببضیذ کِ تب دُ ببر کبغ

دیک در تبی ّفذّن ضخبهت آى ًش تَاًیذ اهتحبى کٌیذ.هی ببر تب کزدى را اداهِ داد.21ًیست کِ بتَاى بیص اس تقزیبب  هتبسفبًِ هوکي

اس اتوسفز تبی دیگز  20رسبًذ.  ببهتزی هی 440ضَد. سِ تبی دیگز ضخبهت را بِ یک چْبرم یک بزج دٍطبقِ هی یبِ یک خبًِ

ضؼبع کل جْبى را خَاّذ داضت. ضبیذ ایي  ،در صذهیي تب، قطز هٌظَهِ ضوسی را خَاّذ داضت ٍ در ضصتویي تب خبرج هی ضَد.

 هؼقَل بِ ًظز بزسذ.هَضَع ًب

ُ استفبدُ کزد یک چبلص تَاى اس کبغذی بِ ّز ضکل یب اًذاساس ّفت یب ّطت ببر بِ ًحَی کِ هیبیص  َع تب کزدى کبغذهَض

 داًبى قزار داضت.بحث افزاد گًَبگَى اس جولِ ریبضید هطَْر بَد کِ بزای سبلْب هَر

 .هسئلِ تب کزدى کبغذ را حل کٌذ تَاًست  Britney Gallivanببالخزُ

ّبی گستزدُ اٍ یک بؼذ اس اًجبم آسهبیص د.ببر اًجبم دا21را تب )اسٍسط(  هَضَع را هطزح کزدُ بَد کِ هی تَاى بِ تب سدىاٍ ایي 

  (alternate directions)اس رٍش تب سدى جْت جبیگشیيٍی بزای ایي کبر د را ضکست.رببر تب سد ٍ رکَ 21طال را  یٍرقِ

 ی تب سدى یک قطؼِ کبغذ هطزح ضذ.اهب ایي چبلص دٍببرُ بزا .کزداستفبدُ 

اٍ سپس هؼبدلِ هحذٍدیت تب سدى را  ّب را بفْوذ.یتاٍ هسئلِ را هطبلؼِ کزد ٍ اٍلیي ًفزی بَد کِ تَاًست ػلت اصلی هحذٍد

 دادُ ضذُ استخزاج کزد. یبزای ّز اًذاسُ

ضذ. هیاستفبدُ  کِ اس یک ًَار بلٌذ کبغذ هذُ بَدجبیگشیي بذست آهحذٍدیت بزای تب سدى در یک جْت یب در جْت ّبی هؼبدلِ

هحذٍدیت تب  .خَاّذ،تب سدى در یک جْت کبغذ کوتزی هیاهتیبسات ّز دٍ رٍیکزد در تب سدى بحث ضذُ اهب بزای تؼذاد سیبد تب 

 .دضَکِ ًبضی اس ّز تب در فزآیٌذ تب سدى است ایجبد هی ،اثزّبی هحذٍد کٌٌذُ جوغ ضًَذُبز اسبس  ،کزدى در یک جْت



  ضَد:ى در یک جْت هؼبدلِ دقیق هحذٍدیت بِ صَرت سیز تؼزیف هیبزای تب سد

  
   

 
              

 

 ببیذ اس یک جٌس ببضٌذ. L ٍt ّبی هوکي در یک جْت ّست.تؼذاد تب nضخبهت ٍ   tهیٌیون طَل هوکي ، L کِ

 n یک قبًَى ایي است کِ: بزای کبغذی کِ قزار است اًذ.ضذُ ٌذ تب سدى تؼزیفیآبزای فز Britney قَاًیي ٍ تؼبریف دقیق تَسط

 الیِ هٌحصز بِ فزد در یک خط هستقین قزار گزفتٌذ. 2nییذ ضَد کِ ٍ بِ طَر هستقل تأببیذ بِ طَر دقیق هستٌذ سدُ ضَد، تب دفؼِ 

 ّبیی کِ بب ایي هؼیبر هطببقت ًذارًذ بِ ػٌَاى بخص ّبی تب ضذُ هحسَة ًوی ضًَذ.بخص

 
Diagram showing part of a rotational sliding folding sequence 

 هحذٍدیت تب سدى جْت جبیگشیي: هؼبدلِ 

                

 دفؼِ بِ صَرت تب سدى در جْت جبیگشیي، nیک قطؼِ هزبؼی را هی دّذ کِ ایجبة هیکٌذ یک قطؼِ کبغذ  "”Wپٌْبی  هؼبدلِ ببال

کِ هحذٍدیتی  اهب فزهَل ببال ًسبتب فزهَل سبدُ ایست .تز اس ایي هؼبدلِ استبزای تب سدى جبیگشیي پیچیذُاقؼی هؼبدلِ ٍ تب ضَد.

 .ًشدیک بِ هحذٍدیت حقیقی است تَاى تخطی کزد ٍ بسیبرى ًویدّذ کِ اس آبذست هی

 


