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  جادو از تك واژه آزاد Nشكل مكعب 
  چكيده مطلب

اين فرض بيان مي كند كه . را ثابت مي كنيم]  A_L[ما در اين مطلب فرضيات بيان شده در مقاله قبلي 
يك تك واره  N<۱بعدي براي هر عدد صحيح Nدر هر عمل نسبتاً طبيعي مجموعه مكعب جادوي 

اين . فرضيه با نتايج مجموعه هاي هندسي ديريچلت مسلماً يكي استنتيج اين . آزاد تشكيل مي دهند 
در اينجا نتايج . مجموعه ها و مجموعه توان هاي مربوط به آن به صورت مختلف نشان داده شده اند

جادو  Nهم چنين ما در اينجا نتايج مختلف و اصلي مكعب . كلي از اين نظريات اساسي بيان شده است
  . مجموعه توان ها ثابت مي كنيم به ويژگي هاي فوق العادهرا نسبت 

  :)AMS )۱۹۸۰نتايج كلي 
آرايش ،ارزيابي ،تك واره آزاد،ايجاد تابع،اجتناب ناپذير، مجموعه تك واره،چند :واژگان كليدي

متقاد جادو،تك واره،مجموعه تك واره Nبعدي نا محدود،كاهش ناپذير،عدد اول چپ،مكعب
  رساناكننده،توليد نيمه 

  مقدمه
،تحقيق در مورد مربع هاي جادو از زمان قديم و دوران تبت ] An[راس اندرو .بر طبق كتاب دابليو

در واقع . باستان، از قرن دوازدهم چين،يا از قرن نهم طالبينان عرب وشايد بيشتر از اينها شروع شده است
تحقيق در اين  .قبل تاريخ برگردد ،اندرو چنين حدس مزند كه نظريه مربع ها ي جادو ممكن است به ما

زمينه كه در دوران باستان توسط رياضيدانان جدي انجام مي شد در واقع اتالف وقت محسوب مي شد، 
و ] R۲[،در مقايسه با ]R۱[،راما نوجان ]E۱[،]E۲[اگر چه بسياري از ريضيدانان بزرگ قديمي مانند اولر

احتماالً كساني در زمينه اين دو . كردن وقت مي باشد دريافتند كه تحقيق در اين زمينه تلف] F[فرمت
استاندارد دليلي دارند و آن اين است كه اگر چه مربع هاي جادو جلب هستند، اما هيچ كس معتقد 

در واقع، تا هميت اواخر تمامي . نيست كه احتماالً قضيه هاي كلي در مورد آنه به اثبات رسيده باشد
مربع هاي جادو يا ارزيابي ويژگي هاي  Nكنوني ساخت  هاروش  كارها روي مربع هاي جادو طبق

تا . اختصاص داده مي شد=۲Nجادو صورت مي گرفت، اما بيشترين توجه آن ها به  Nخاص مكعب 
جادو ارئه شده است و كار محققان زمان  Nكنون هيچ روش روشني در زمينه ساخت همه مكعب هاي 

با اين همه، بعضي از تحقيقاتشان در زمينه . مي شد گذشته محدود به طبقه بندهاي خاص جادو
تحقيقات مربوط به مربع هاي التين و هندسه متناهي ، در اين : رياضيات جالب توجه بود مانند 

  .از روش توالي پروهت استفاده شده است]  A_L[مقاله


