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چكیده:
در ســال 1938 مارســتون مــورس و جی.ای.هدالنــد طــی مقالــه ای دســته ای از دنباله هــای دودويــی 
ــان  ــياری از محقق ــداد بس ــه تع ــورد توج ــا م ــن دنباله ه ــد. اي ــی كردن ــه را معرف ــی كمين ــا پيچيدگ ب
ــتم های  ــات و سيس ــه، تركيب ــداد، هندس ــه  اع ــر، نظري ــه جب ــات از جمل ــف رياضي ــای مختل حوزه ه
ديناميكــی قــرار گرفــت. در اواخــر قــرن بيســتم، كشــف شــد كــه ايــن خانــواده از دنباله هــا را می تــوان 
بــه صــورت دنبالــة برخوردهــای متوالــی خطــوط بــا شــيب گنــگ در صفحــه با خطــوط افقــی و عمودی 
شــبكه در نظــر گرفــت. طــی ســال های اخيــر، مقــاالت بســياری در خــواص هندســی، تركيبياتــی و ... 
ــرای  ــابه ب ــدی مش ــك صورت بن ــه ي ــرای ارائ ــی ب ــن تالش هاي ــده. همچني ــته ش ــا نوش ــن دنباله ه اي
دنباله هــا ســه حرفی و خطــوط در فضــای ســه بعدی صــورت گرفتــه. در ايــن طــرح، ابتــدا بــا اســتفاده 
ــح در  ــی صحي ــبكه ی مكعب ــن ش ــر گرفت ــه بعدی و در نظ ــای س ــوط در فض ــی خط ــواص هندس از خ
ــا اســتفاده از مختصــات كــروی  فضــا، از هــر خــط، يــك دنبالــه ســه حرفی به دســت آمــده، ســپس ب
ــا آن هــا محاســبه می شــوند. در ادامــه،  از دنباله هــای ســه حرفی خطــی، مختصــات خطــوط متناظــر ب
ســاختاربندی های متعــدد تركيبياتــی هــم ارز بــا دنباله هــای خطــی ســه حرفی ارائــه می شــوند. بــرای 
ــای  ــه، دنباله ه ــی كمين ــا پيچيدگ ــه حرفی ب ــای س ــه دنباله ه ــده ك ــت ش ــرح ثاب ــن ط ــال، در اي مث
ــول  ــه ط ــای ب ــام زيردنباله ه ــه تم ــه در مجموع ــه حرفی ك ــای س ــن دنباله ه ــتند. همچني ــی هس خط
 n ــه ازای ــر 3 و ب ــد 10201( آن براب ــارن )مانن ــای متق ــداد زيردنباله ه ــر n، تع ــه ازای ه ــا، ب n آن ه
هــای زوج برابــر صفــر باشــد، دنباله هايــی هســتند كــه از برخــورد خطــوط بــا شــبكه مكعبــی در فضــا 

به دســت می آينــد. همچنيــن، در ايــن طــرح بــه معرفــی 
دنبالــه ای بــا خــواص منحصــر بــه فــرد متعــدد و مشــابه 

بــا دنبالــة فيبوناچــی دودويــی پرداختــه شــده اســت. 
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