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Soal. Lima buah kotak disusun secara melingkar, dengan satu kotak berisi
satu bola dan kotak-kotak lainnya kosong. Ada dua operasi yang diizinkan
untuk dilakukan terhadap kotak dan bola ini:

Ambil satu bola dari suatu kotak tak kosong, lalu tambahkan satu bola
ke masing-masing dua kotak tetangganya (yang berada di kiri dan kanan ko-
tak yang diambil bolanya) Ambil satu bola dari suatu kotak tak kosong, lalu
masukkan bola tersebut ke salah satu kotak kosong di sebelah kotak tersebut.
Mungkinkah pada akhirnya, setiap kotak berisi tepat 175

2016

bola?
Soal’. Angka 175

2016

diganti 20162016
2016

.
Solusi. (Untuk versi asli, yaitu 20162016

2016

, namun berlaku juga untuk
175

2016

dengan sedikit modifikasi.)
Pandang konfigurasi awal berikut ini secara siklis: (0, 1, 0, 0, 0). Kita bisa

membuat kondisi berikut untuk sembarang bilangan cacah a: (a, 1, 0, 0, 0).
Untuk a = 0, jelas benar. Misalkan benar untuk suatu a = k, maka dari
(k, 1, 0, 0, 0) kita bisa aplikasikan operasi tipe 1 di kotak 3, maka diperoleh
(k + 1, 0, 1, 0, 0). Kemudian, kita bisa melakukan operasi tipe 2 untuk mem-
peroleh (k + 1, 1, 0, 0, 0).

Untuk sembarang bilangan cacah a, kita bisa mencapai konfigurasi (a, 1, 0,
0, 0).

Kita tunjukkan bahwa dari konfigurasi tersebut kita bisa mencapai konfig-
urasi (a, b, 1, 0, 0). Hal ini dapat dilakukan dengan langkah operasi (a, 1, 0, 0, 0)
→2 (a, 0, 1, 0, 0) terlebih dahulu. Untuk b = 0, jelas benar. Sekarang, mis-
alkan benar untuk b = k, maka dari (n, k, 1, 0, 0) →1 (n, k + 1, 0, 1, 0) →2

(n, k + 1, 1, 0, 0). Terbukti.
Dari (a, b, 1, 0, 0), kita bisa hasilkan (a, b, c, 1, 0) dan kemudian (a, b, c, d, 1).
Sekarang, misalkan dilakukan operasi 2, maka diperoleh (a + 1, b, c, d +

1, 0). Pindahkan bola dari kotak pertama ke yang kosong, maka diperoleh
(a, b, c, d+ 1, 1). Lakukan operasi pertama pada kotak kelima, maka diperoleh
(a+ 1, b, c, d+ 2, 0). Pindahkan bola dari kotak keempat, maka diperoleh (a+
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1, b, c, d+ 1, 1). Akan dibuktikan dengan induksi bahwa dari (a, b, c, d, 1) dapat
diperoleh (a + k, b, c, d + k, 1) untuk setiap bilangan cacah k. Untuk k = 0
dan k = 1, sudah terbukti. Misalkan benar untuk k = `, maka dari (a +
`, b, c, d + `, 1) lakukan operasi pertama pada kotak kelima, diperoleh (a + ` +
1, b, c, d+ `+ 1, 0). Pindahkan bola dari kotak pertama ke kotak kelima, maka
(a + `, b, c, d + ` + 1, 1). Lakukan lagi operasi 1 pada kotak pertama, maka
(a + ` + 1, b, c, d + ` + 2, 0). Terakhir pindahkan bola dari kotak keempat ke
kotak kelima, maka diperoleh (a + ` + 1, b, c, d + ` + 1, 1). Terbukti bahwa
sembarang konfigurasi (a + k, b, c, d + k, 1) bisa diperoleh, di mana a, b, c, d, k
merupakan bilangan cacah.

Sekarang, lakukan operasi pertama pada kotak pertama sebanyak k kali.
Diperoleh konfigurasi (a, b + k, c, d + k, k + 1). Lakukan operasi kedua pada
kotak keempat sebanyak k − 1 kali, maka diperoleh konfigurasi (a, b + k, c +
k, d+1, 2k). Di sini, a, b, c, d, k merupakan bilangan cacah sembarang. Misalkan
N = 20162016

2016

, kita bisa ambil a = N , b = c = k = N
2 , dan d = N − 1.

Komentar. Soal ini memungkinkan untuk dikerjakan dengan berbagai
langkah prosedur.
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