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ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺤﺎﻃﯽ
 ۱.۸ﻗﻀﻴﻪٔ اﺻﻠﯽ
ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ رﺋﻮس ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺤﺪب ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﮐﺮﻩ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻫﺮم ﺷﮑﻞ  ،۱اﮔﺮ
ﻗـﺎﻋﺪﻩ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺎﻃﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻫﺮم ﻧﻴﺰ داﺧﻞ ﮐﺮﻩای ﻣﺤﺎط ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻗـﺎﻋﺪﻩ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮم ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺤﺎﻃﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺤﺪب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﮐﻪ در ﻳﮏ ﮐﺮﻩ ﻣﺤﺎط ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  .۱ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻫﺮم ﺑﺮای ﻣﺤﺎط ﺷﺪن در ﻳﮏ ﮐﺮﻩ
وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۲۸اﺷﺘﺎﻳﻨﻴﺘﺰ  ۱ﻗﻀﻴﻪٔ زﻳﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد.
ﻗﻀﻴﻪ  .۱ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Pﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺤﺪب ﺑﺎ رﺋﻮس ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ رﺋﻮس ﺳﻴﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺋﻮس
ﺳﻔﻴﺪش ﺑﻮدﻩ و ﻫﻴﭻ دو رأس ﺳﻴﺎﻩ آن ﻣﺠﺎور ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .آﻧﮕﺎﻩ  Pﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﻳﮏ ﮐﺮﻩ ﻣﺤﺎط ﺷﻮد.
ﺷﺮط ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺮﮐﻴﺒﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ  Pرا ﻣﺤﺎﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  Pﻳﮏ »ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ

ﻏﻴﺮﻣﺤﺎﻃﯽ« اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﮐﺘﺎب  Mathematical Omnibusﻧﻮﺷﺘﻪٔ  D. Fuchsو  S. Tabachnikovاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات  American Mathematical Societyﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
۱ E. Steinitz
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اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ دارﻳﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻀﻴﻪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻳﮏ ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺋﻮس آن را ﺳﻔﻴﺪ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ وﺟﻪ ،ﻳﮏ ﭼﻬﺎروﺟﻬﯽ )ﺑﺎ ارﺗﻔـﺎع ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺪب ﺑﻮدن را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ( ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ و رﺋﻮس ﺟﺪﻳﺪ را ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
اﮐﻨﻮن  ۶رأس ﺳﻔﻴﺪ و  ۸رأس ﺳﻴﺎﻩ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ دو رأس ﺳﻴﺎﻫﯽ در ﻣﺠﺎورت ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﮑﻞ  ۲را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ

ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖوﺟﻬﯽ اﻧﺠﺎم داد.

ﺷﮑﻞ  .۲ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻃﯽ
در ﻳﮏ ﻧﮕﺎﻩ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻳﮏ ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻃﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان
اﻧﺪازﻩٔ ﭼﻬﺎروﺟﻬﯽﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﺟﻮﻩ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ رﺋﻮس ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺮﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺤﺎﻃﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻳﺮاد ﮐﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺪب ﻧﻴﺴﺖ!

اﺛﺒﺎت .ﮐﺮﻩٔ  Sﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﻮﻩ )ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺻﻔﺤﻪ( ﮐﻪ ﻟﺒﻪٔ آن  Sرا در  Aو  Bﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺗﻼﻗﯽ دو ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﻩ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺮﻩ ،دو داﻳﺮﻩ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ زاوﻳﻪٔ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو داﻳﺮﻩ در ﻧﻘﻄﻪٔ A

ﺑﺮاﺑﺮ  αﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ  αرا زاوﻳﻪٔ دوﺳﻄﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮﻩٔ  ،Sﻳﺎ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر زاوﻳﻪٔ ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ
 Bرا ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ زاوﻳﻪٔ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ ،ﺷﮑﻞ ۳را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زاوﻳﻪٔ ﻧﺴﺒﯽ
دوﺳﻄﺤﯽ  αاﺳﺖ ،زاوﻳﻪٔ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  π − αﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ  .۳زاوﻳﻪٔ ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ
اﮐﻨﻮن ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ و ﻣﺤﺪب ﺑﺎ رأس  Aدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ  Aروی ﮐﺮﻩٔ  Sﻗﺮار دارد و اﺿﻼع آن ﮐﺮﻩ را ﻗﻄﻊ
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ ﻣﺨﺮوط ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲πاﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان از ﺻﻔﺤﻪٔ
ﻣﻤﺎس ﺑﺮ  Sدر ﻧﻘﻄﻪٔ  Aاﺳﺘﻔـﺎﻩ ﮐﺮد و زواﻳﺎی ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی
ﺧﻮدش داﺧﻞ ﮐﺮﻩ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺿﻼع ﻣﺨﺮوط را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﻳﮏ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪب اﺳﺖ ﮐﻪ زواﻳﺎی

آن ﺑﺮاﺑﺮ زواﻳﺎی ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ )ﭼﺮا؟( .از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﻤﻊ زواﻳﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪب ﺑﺮاﺑﺮ  ۲πاﺳﺖ و اﻳﻦ
ادﻋﺎﻳﻤﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۴را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  .۴اﺛﺒﺎت ﻗﻀﻴﻪٔ ۱
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺤﺎﻃﯽ  Pﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ رأس ،ﻣﺠﻤﻮع
زواﻳﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎرﺟﯽ  ۲πاﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Σﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ زواﻳﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﻧﻘـﺎط ﺳﻔﻴﺪ و ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻧﻘـﺎط ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻳﮏ ﻃﺮف ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﻧﻘـﺎط ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ .Σ < ۰

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دو ﻧﻮع ﺿﻠﻊ وﺟﻮد دارد :اﺿﻼع ﺑﺎ دو رأس ﺳﻔﻴﺪ و اﺿﻼع ﺑﺎ ﻳﮏ رأس ﺳﻴﺎﻩ و ﻳﮏ رأس ﺳﻔﻴﺪ .زواﻳﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ در دو ﺳﺮ اﺿﻼع ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻳﮏ ﺿﻠﻊ ﺳﻔﻴﺪ-ﺳﻔﻴﺪ ،دو ﺳﻬﻢ در  Σﻣﺜﺒﺖاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻳﮏ ﺿﻠﻊ
ﺳﻴﺎﻩ-ﺳﻔﻴﺪ اﻳﻦ دو ﺳﻬﻢ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ  Σ ≥ ۰ﮐﻪ اﻳﻦ ﻳﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ□ .

۲.۸

ﻣﺜﺎﻟﯽ دﻳﮕﺮ

ﻗﻀﻴﻪٔ  ۱ﻳﮏ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻃﯽ ﻧﺒﻮدن ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ
در ﺷﮑﻞ  ۵را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻣﮑﻌﺐ ﻟﺐﭘﺮﻳﺪﻩٔ  Pدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻀﻴﻪٔ  ۱ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ  Pﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﻃﯽ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ و رأس  Aﮐﻪ ﺿﻠﻊﻫﺎﻳﺶ داﻳﺮﻩ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﻟﻢ  .۲ﻣﺠﻤﻮع زواﻳﺎی ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ  Aﺑﻴﺮون ،روی ﺳﻄﺢ و ﻳﺎ درون  Sﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻣﺴﺎوی
و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  πاﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت .وﺟﻮﻩ ﻣﺨﺮوط ،ﮐﺮﻩ را در ﺳﻪ داﻳﺮﻩ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زواﻳﺎی ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دواﻳﺮ ،زواﻳﺎی ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ
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ﺷﮑﻞ  .۵ﻣﮑﻌﺐ ﻟﺐﭘﺮﻳﺪﻩ
از ﮐﺮﻩ ﮐﻪ روی داﻳﺮﻩﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  Sرا از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺞﻧﮕﺎری  ۲ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﻪ داﻳﺮﻩ روی ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﻢ و زواﻳﺎی ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دواﻳﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ زواﻳﺎی روی ﮐﺮﻩ اﺳﺖ )دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﮐﻨﺞﻧﮕﺎری ،زواﻳﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ و داﻳﺮﻩ را ﺑﻪ داﻳﺮﻩ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺗﻤﺮﻳﻦ  ۲در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘـﺎﻟﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(.

اﮔﺮ  Aروی ﮐﺮﻩٔ  Sﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻪ داﻳﺮﻩ در ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﺮساﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮع زواﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  πاﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ  ۶را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮐﻪ  Aﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ داﻳﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۶آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻣﺠﻤﻮع زواﻳﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از  πو در ﺣﺎﻟﺖ دوم اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ از  πﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد□ .

ﺷﮑﻞ  .۶وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻪ داﻳﺮﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﻟﺐ ﭘﺮﻳﺪﻩٔ  Pﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ و ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ درون ﮐﺮﻩٔ  Sﻣﺤﺎط ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﮑﻌﺐ اوﻟﻴﻪ ﮐﻪ  Pاز ﺑﺮﻳﺪن ﻟﺒﻪٔ
آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ را  Qﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ Q .را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ دو ﺳﺮ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ.

رأس ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ را  Aﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ و ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ  Qزاوﻳﻪٔ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺿﻠﻊ در  Pرا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﺑﺮای ﻫﺮ رأس  Qﺑﻪ ﺟﺰ  ،Aﻣﺠﻤﻮع
اﻳﻦ زواﻳﺎ  ۲πاﺳﺖ .رأس  Aﺑﻪ وﺿﻮح ﺧﺎرج ﮐﺮﻩ ﻗﺮار دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻢ  ۱ﻣﺠﻤﻮع زواﻳﺎی ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ  Aﮐﻤﺘﺮ از
 πاﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع زواﻳﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۲πاﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﻴﻪٔ  ،۱زواﻳﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﯽ دوﺳﻄﺤﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ روی ﺗﮏ ﺗﮏ رﺋﻮس  Qﺟﻤﻊ ﻣﯽزﻧﻴﻢ.
از ﻳﮏ ﻃﺮف ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ :ﺳﻪ رأس  Qﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۳ﺳﻔﻴﺪ و  ۴ﺳﻴﺎﻩ اﺳﺖ،
در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩٔ  −۲πدارد و ﺳﻬﻢ  Aﻣﻘﺪاری ﺑﻴﺶ از  ۲πاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ□ .

در ﭘﺎﻳﺎن ،اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای وﺿﻌﻴﺖ ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ و ﻳﮏ ﮐﺮﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺿﻼع ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﮐﺮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮﺑﻪ  ۳در ﺳﺎل  ۱۹۳۶ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻮرتﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﻴﺎﺗﯽ
 ۲اﮔﺮ  Sﻳﮏ ﮐﺮﻩ و  Pﻧﻘﻄﻪای روی آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﮐﻨﺞﻧﮕﺎری« ﮐﺮﻩ از  Pﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد :ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Hﺻﻔﺤﻪٔ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﮐﺮﻩ در
ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﻗﻄﺮی  Pﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺞﻧﮕﺎری ﻧﻘﻄﻪٔ دﻟﺨﻮاﻩ  Xروی ﮐﺮﻩ ،ﻧﻘﻄﻪٔ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﺧﻂ واﺻﻞ  Pو  Xﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪٔ  Hاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ
در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪٔ دﻟﺨﻮاﻩ روی ﮐﺮﻩ ﻏﻴﺮ از  Pﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ و ﻳﮏ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻘـﺎط وﻧﻘـﺎط ﺻﻔﺤﻪٔ  Hﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۳ P. Koebe
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۶۳

ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺤﺎﻃﯽ
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽﻫﺎی ﻣﺤﺪب را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﺮام  ۴در ﺳﺎل  ۱۹۹۲در ﻣﻘـﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻴﻢ« ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﻀﻴﻪٔ ﮐﻮﺑﻪ ،ﮐﺮﻩ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ  ۵دﻟﺨﻮاﻩ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﺮد.

۳.۸

ﺗﻤﺎرﻳﻦ

 .۱ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪٔ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻬﺎروﺟﻬﯽﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﻳﮏ ﻫﺸﺖ وﺟﻬﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

رﺋﻮس ﺟﺪﻳﺪ روی ﮐﺮﻩٔ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺪب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﮑﻞ  ۲را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
 .۲ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺞﻧﮕﺎری از ﮐﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ،دواﻳﺮ را ﺑﻪ دواﻳﺮ ﺑﺮدﻩ و زاوﻳﻪٔ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 * .۳ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Pﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻮﻩ آن ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﺟﻮﻩ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و ﻫﻴﭻ

دو وﺟﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ  Pﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﮐﺮﻩای ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ )ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺮﻩای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮﻩ  Pﺑﺮ
آن ﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎدﻩ از ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ،ﻣﮑﻌﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺋﻮس آن ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ  ۷را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  .۷ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﯽ
 .۴ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ رأس آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ وﺟﻪ ﻣﺠﺎور اﺳﺖ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ رﺋﻮس ﺑﺎ دو
رﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ دو رأس ﻣﺠﺎوری ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎﻩ ﺗﻌﺪاد رﺋﻮس ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ

اﺳﺖ.

 .۵ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ رﺋﻮس ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دو رﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻧﮓﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻴﭻ دو رأس ﻣﺠﺎوری
ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ وﺟﻪ ﺗﻌﺪاد زوﺟﯽ ﺿﻠﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ .ﻳﮏ رأس را رﻧﮓ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ رأس ﺑﻌﺪی را و اﻟﯽ آﺧﺮ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪٔ ﻣﻄﻠﻮب را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻓﺮد از اﺿﻼع ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ وﺟﻮد دارد.

Schramm

۴ O.

۵ ovaloid
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