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VARIA

Stanisław Fudali (Szczecin)

PÓŁ WIEKU GEOMETRII INTUITYWNEJ

Wprowadzenie

Elementy Euklidesa wywarły przemożny wpływ na matematykę, w szczególności na
geometrię. Przez długie wieki przedmiotem zainteresowań i badań w zakresie geome-
trii były figury prostoliniowe i koła, mimo iż w niecałe pół wieku po Elementach Apo-
loniusz z Pergi w kilku księgach κονικα opisał własności stożkowych, a przy końcu
III w. p.n.e. Archimedes rozważał spirale. Arabscy kontynuatorzy w zakresie geometrii
wnieśli niewiele znaczącego1 i dopiero w XVII w. rozbudziły się nieelementarne zainte-
resowania geometryczne.

Dzięki rozwojowi rachunku różniczkowego i całkowego matematycy uzyskali instru-
menty badania własności linii krzywych i niepłaskich powierzchni – pod koniec XVIII
wieku zaczęła się kształtować geometria różniczkowa. Prawie w tym samym czasie
powstała geometria wykreślna, a nieco później – geometria rzutowa. Żadna z tych
geometrii nie mieściła się w schemacie ustanowionym przez Euklidesa.

Nie zasłużyły też na uznanie matematyków  pojawiające się już od czasów staro-
żytnych zagadnienia polegające na zestawianiu i grupowaniu pewnych elementów okre-
ślonego skończonego zbioru, czyli zagadnienia kombinatoryczne. Mam tu na myśli kwa-
draty magiczne, których układaniem i badaniem ich własności zajmowano się prawie
dwa tysiące lat do czasów Odrodzenia, i jeszcze do dzisiaj zainteresowanie nimi nie
wygasło, acz wyraźnie zmalało. Wiele zadań kombinatorycznych pochodzi od L. 
Eulera, jak choćby zadanie o 36 oficerach2 czy o mostach królewieckich3, od W. R.
Hamiltona wywodzi się zagadnienie komiwojażera4, czy pochodzące od B. Th. Kirkma-
na zagadnienie 15 uczennic5. Kombinatoryczny charakter mają także pojawiające się

1 Nie podzielam tej opinii. Uczeni islamu uzyskali warunki równoważne V Postulatowi Euklidesa. Np. Sabit
ibn Korra dowiódł, że V postulat jest równoważny następującemu zdaniu: przez punkt nie leżący na
prostej przechodzi dokładnie jedna równoległa do niej. Uczeni europejscy odkryli to dopiero pod koniec
XVIII stulecia. Marokański astronom al Marakishi używał układu współrzędnych trzy stulecia przed Kar-
tezjuszem, itd. (Red.)

2 Zadanie polega na tym, aby 36 oficerów w 6 różnych stopniach wojskowych i pochodzących z 6
różnych pułków rozmieścić w czworoboku 6´6 tak, aby w każdej kolumnie i każdym szeregu znalazł
się równocześnie jeden i tylko jeden oficer każdego stopnia i z każdego pułku.

3 Zadanie o mostach królewieckich pochodzi od kogoś z Uniwersytetu w Królewcu, ale pierwszy roz-
wiązał je Euler.

4 Jest pewna liczba miast, odległości między którymi są znane. Zadanie polega na wyznaczeniu naj-
krótszej drogi przechodzącej przez wszystkie miasta i kończącej się w punkcie wyjściowym.

5 Uczennice te miały spacerować w pięciu trzyosobowych grupach. Zadanie polega na ułożeniu takie-
go rozkładu tych spacerów, aby w ciągu 7 dni każda uczennica znalazła się dokładnie jeden raz
w jednej grupie z każdą z pozostałych.
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od dawna zagadnienia parkietażu i układania, rozmieszczania, pakowania – dotyczące
obiektów geometrycznych.

    Metody kombinatoryczne w geometrii na dobre pojawiły się na początku XX wieku,
niemal tuż po uzyskaniu przez teorię mnogości prawa obywatelstwa w matematyce. Naj-
bardziej spektakularne w tym czasie było twierdzenie Helly’ego6 o przekroju zbiorów
wypukłych ze wspólnym punktem:

 Niech K będzie rodziną składającą się z co najmniej n + 1 zbiorów wypukłych
w n-wymiarowej przestrzeni afinicznej An, przy czym K jest skończoną rodziną lub każdy
zbiór z K jest zwarty. Wówczas, jeżeli każdych  n + 1 zbiorów z  K ma punkt wspólny,
to istnieje punkt wspólny dla wszystkich zbiorów rodziny K.

Twierdzenie to zostało odkryte w 1913 roku, a opublikowane w 1923. Okazało się
ono niezwykle inspirujące dalsze badania tego rodzaju. Prace wielu innych autorów,
dotyczące tego twierdzenia lub nawiązujących do niego, ukazywały się dość często
w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku; w późniejszych latach też.  W 1963 roku
wydana została książka Helly’s Theorem and Its Relatives7 , poświęcona właśnie bada-
niom związanym z twierdzeniem Helly’ego, w której zamieszczono ponad dwudziesto-
stronicową bibliografię. Warto odnotować w tym miejscu, że termin geometria kombi-
natoryczna, do jakiej bez wątpienia należy Twierdzenie Helly’ego, został wprowadzony
bodajże dopiero w 1955 roku przez Hugona Hadwigera8. Wcześniej termin ten nie
pojawiał się w matematyce, mimo że metody kombinatoryczne w geometrii od dawna
były znane.

W 1932 r. Karol Borsuk w materiałach Kongresu Matematycznego w Zürichu9 podał
problem, nazwany później zagadnieniem Borsuka:

Rozpatrujemy dowolną figurę  F ⊂  E n, mającą średnicę h, i rozkładamy ją na czę-
ści. Jaka jest najmniejsza liczba β (F) części figury F takich, że każda z nich ma śred-
nicę h* < h? Równocześnie udowodnił, że Kula K ⊂ E n, nie może być rozłożona na
n części o mniejszej średnicy.

Rok później, w 20-tym tomie Fundamenta Mathematicae opublikował pracę Drei
Sätze über die n-dimensionale euklidische Sphäre, w której sformułował przypuszcze-
nie, nazywane w literaturze hipotezą Borsuka:

6  Eduard Helly (1. VII 1884-21. XI 1943) – urodzony w Wiedniu matematyk austriacki. W latach 1921-
-1938 pracował w uniwersytecie wiedeńskim, w 1938 r., po Anschlussie opuścił Austrię i zamieszkał
w USA, gdzie pracował w college’ach w New Jersey i Technologicznym Instytucie stanu Illinois. Zmarł
w Chicago.

7 Ludwig Danzer, Branko Grünbaum, Victor Klee, Helly’s Theorem and Its Relatives. American
Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 1963.

8 W tytule pracy: Hugo Hadwiger, Eulers Charakteristik und kombinatorische Geometrie. J. reine an-
gew. Math., 194 (1955), s. 101-110.

9 Karol Borsuk, Über die Zerlegung einer euklidischen n-dimensionalen Vollkugel in n Mengen,
Verhandlungen Intern. Math. Kongr., Zürich, 2, 1932, s. 192.
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Każda figura F ⊂ E n  może być rozłożona na n + 1 części o mniejszej średnicy

i podał rozwiązanie dla n = 2, ustalając że dla dowolnej płaskiej figury F jest β (F) ≤ 3.
Dość długo nie udawało się ustalić prawdziwości Hipotezy Borsuka.10 Dopiero

w 1955 roku H.G. Eggleston11 udowodnił jej  prawdziwość dla n = 3. Później potwier-
dzano ją dla niektórych typów figur, podawano prostsze dowody, ale w całej ogólności
hipoteza ta nie została udowodniona12. Inspirowała ona wielu matematyków, uogólniano
ją na przestrzenie unormowane.

Geometria intuitywna

Badania prowadzone nad własnościami figur wypukłych i różnymi aspektami z tymi
figurami związanymi do lat 80-tych XX wieku nazywano geometrią kombinatoryczną.
W ostatnim ćwierćwieczu tego wieku badania pewnych zagadnień takiej geometrii
zaczęto nazywać geometrią intuitywną; w latach 80-tych ub. stulecia termin ten upo-
wszechnił się i utrwalił13. Chodziło o zagadnienia, w badaniu których dużą rolę odgry-
wała intuicja i wyobraźnia badającego przy stosunkowo skąpym aparacie matematycz-
nym. Do zagadnień takich należą głównie takie jak: pokrycie homotetyczne, oświetlenie
a także stabilizacja figur wypukłych.

Można uważać, że początek takiemu kierunkowi badań geometrycznych dała praca
F. W. Leviego (Überdeckung eines Eibereiches durch Parallelverschiebung seines
offenes Kerns, Archive der Mathematik 6 (1955), s. 369-370).

1. Pokrycie homotetyczne

We wskazanej pracy Levi rozważał pokrycie płaskiej figury wypukłej Q, którego
elementami były obrazy wnętrza tej figury w pewnej translacji. Pokazał, że do pokrycia
figury wypukłej wystarczą 3 jej wnętrza, odpowiednio przesunięte, o ile figura nie jest
równoległobokiem; dla równoległoboku potrzeba 4 takich wnętrz.

Ideę Leviego uogólnił Hugo Hadwiger w pracy Ungelöste Probleme (Elemente der
Mathematik 12 (1957), s. 121), wprowadzając pojęcie pokrycia homotetycznego figu-
ry wypukłej Q.

10 W dyskusji po odczycie prof. A. Schinzel zauważył, że S. Straszewicz miał jakiś udział w rozwiązaniu
tego problemu. Nie znalazłem takiej pracy, a tylko S. Straszewicz, Un théorème sur la largeur des
ensembles convexes. Ann. Soc. Polonaise Math. 21 (1948), s. 75-81, tematycznie najbliższą do hi-
potezy Borsuka;  okazało się, że nie dotyczy ona tego problemu.

11 H.G. Eggleston, Covering a three-dimensional set with sets of smaller diameter. J. London Math. Soc.,
30 (1955), s. 11-24.

12 W dyskusji po odczycie prof. Z. Skupień podał informację, że przed paroma laty hipotezę tę obalono;
w przestrzeni o wymiarze dla pewnego n > 300 hipoteza ta nie jest spełniona – do pracy tej (ani jej
współrzędnych) nie umiałem dotrzeć.

13  W dniach 13-18 maja 1985 roku w Siofoku na Węgrzech odbyła się Conference On Intuitive Geo-
metry, zorganizowana przez Węgierskie Towarzystwo Matematyczne im. Jánosa Bolyaia; zapewne nazwa
ta nie była użyta po raz pierwszy.
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DEFINICJA 1. Figurę Q’ nazywamy homotetyczną względem figury Q, jeżeli istnieje
homotetia taka, że Q’ jest obrazem figury Q w tej homotetii. Jeżeli homotetia ta ma
współczynnik k ∈ (0,1), to obraz przez nią figury Q oznaczamy czasem kQ.

DEFINICJA 2. Pokryciem figury Q nazywamy rodzinę figur Qi (gdzie i ∈ T, a T jest
pewnym zbiorem wskaźników) takich, że dla każdego punktu p ∈ Q istnieje wskaźnik
i ∈ T taki, że p ∈ Qi. Pokrycie to nazywamy homotetycznym, jeżeli każdy jego element
jest figurą homotetyczną względem Q.

SPOSTRZEŻENIE 1. Żadnej figury wypukłej Q ⊂ E n nie można pokryć n homote-
tycznymi jej kopiami o współczynnikach k ≤ 1.

Istotnie, niech Q1, …, Qn będą homotetycznymi obrazami figury Q w homotetiach,
odpowiednio, χ1, …, χn o współczynnikach k1, …, kn i o środkach w dowolnych
afinicznie niezależnych punktach o1, …, on (rys. 1 – w przypadku n = 2). Przez punkt
c ∈ bd (Q), najbardziej oddalony od hiperpłaszczyzny C wyznaczonej przez o1, …, on,

poprowadźmy hiperpłaszczyznę L, równoległą do C. Obrazem punktu c w homotetii χi

(i ∈ {1,…, n})  jest punkt ci ∈ ico \{c,oi}, a obrazem hiperpłaszczyzny L w tej homotetii
jest hiperpłaszczyzna Li, równoległa do L, przy czym Li przechodzi przez punkt ci  i jest
podpierającą figury Qi. Dla każdego i hiperpłaszczyzna Li  zawarta jest we wnętrzu
warstwy między L i C,  co znaczy, iż dla każdego i punkt c należąc do L, nie należy
do Qi. Jest zatem punktem figury Q nie pokrytym przez żadną z n homotetycznych kopii
figury Q.

Rys. 1

We wskazanej wyżej pracy H. Hadwiger nieco inaczej ujął rozważania Leviego,
stawiając pytanie, znane jako:

ZAGADNIENIE HADWIGERA. Ilu pomniejszonych obrazów figury wypukłej Q po-
trzeba do pokrycia Q tak, aby figura Q całkowicie zawierała się we wnętrzu sumy tych
obrazów?

Oznaczając liczbę tych obrazów jako a (Q), Hadwiger w tejże pracy wskazał, że dla
pewnych k-wymiarowych figur wypukłych Q liczba ta jest równa k + 1, a dla k-wymia-
rowego równoległościanu jest równa 2k. Stąd wynika
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HIPOTEZA HADWIGERA. Dla dowolnej ograniczonej figury wypukłej Q ⊂  E n speł-
niona jest nierówność an (Q) ≤ 2n, przy czym równość an (Q) = 2n, zachodzi tylko wte-
dy, gdy Q jest n-wymiarowym równoległościanem.

Hipotezę tę zwykle ujmuje się w postaci nierówności: n + 1 ≤  an (Q) ≤ 2n.
Trzy lata później I.C. Hochberg i A.S. Markus  w pracy ���� ������ � ��	
��

����	��� ���
 �������� (���. ����. �	�	
�
 �� � 10 (1960), s. 87-90),
w sposób wyraźny zajmują się homotetycznym pokryciem:

ZAGADNIENIE HOCHBERGA-MARKUSA. Niech Q ⊂ E n będzie dowolną figurą
wypukłą, a Q1, …, Qm niech będą figurami homotetycznymi względem Q o współczyn-
nikach homotetii odpowiednio k1, …, km, mniejszych od 1. Jaka jest najmniejsza liczba
naturalna  m,  przy której figury Q1, …, Qm stanowią pokrycie figury Q?

Tę najmniejszą liczbę kopii w tym wypadku oznacza się qn (Q) bądź q (Q). We wska-
zanej wyżej pracy Hochberg i Markus, inną metodą niż F. W. Levi, udowodnili, że dla
płaskiej figury Q różnej od równoległoboku jest q (Q) = 3, a dla równoległoboku
q (Q) = 4. Oczywiście, chodzi tu o kopie homotetyczne figury o współczynniku mniej-
szym od 1, ale dostatecznie dużym.

Mniej więcej rok po Levim, raczej niezależnie od niego, bo na fali badania modne-
go jeszcze wówczas Zagadnienie Borsuka, H. Lenz w pracy Über die Bedeckung
ebener Punktmengen durch solche kleineren Durchmessers (Archive der Mathematik
7 (1956), s. 34-40), rozważał pokrycia figury kopiami o mniejszych średnicach, nie
nazywając ich homotetycznymi. Pokazał tam, że aby pokryć koło K (o średnicy 2R)
trzema kołami wystarczy, aby każde z pokrywających kół miało średnicę nie mniejszą

od RRR 73205,1322
3 ≈= , a gdy średnica jest mniejsza, koła K nie można pokryć

trzema kopiami, ale można czterema, o ile średnica kopii jest nie mniejsza od

RRR 4142135,1222
2 ≈= , ale mniejsza od RR 73205,13 = ; dla pokrycia koła 7

kopiami Lenz pokazał, że średnica każdej kopii musi być nie mniejsza od promienia
koła K.

Podobnymi problemami – pokrywaniem koła mniejszymi kołami – zajmował się H. E.
Neville w pracy On The Solution Of Numerical Functional Equations  (Proc. London
Math. Soc. (2) 14 (1915), s. 308-326), zupełnie bez związku z pojęciem pokrycia
homotetycznego, a także bez powiązania z problemem Borsuka. Chodziło mu o po-
kazanie możliwości pokrycia koła pięcioma jego mniejszymi kopiami na użytek jakiejś
– popularnej wówczas w Anglii – gry.

    Idąc współczesnym tropem, Jurij F. Biełousow w pracy ���
��� � ��	
��
����	� ���
 (���
	���	� �������	����	� ����	� 20 (1977), s. 10-17), zauwa-
żył, że rezultat uzyskany przez Hochberga i Markusa jest uzależniony od wielkości współ-

czynników homotetii. Nie można, na przykład, pokryć trójkąta trzema jego kopiami, jeżeli

współczynnik każdej takiej kopii jest 13
2 <<k , a koła – gdy  dla każdej kopii jest

18660254,02
3 <≈<k  (patrz: rys. 2):
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Rys. 2

Pokrycia przedstawione na rys. 2 składają się z 3 kopii i są nazywane progowymi,
tzn. takimi, że w wypadku pomniejszenia każdego ze współczynników homotetii o ε > 0,
figury homotetyczne nie stanowią pokrycia figury Q. W takim wypadku do pokrycia figury
Q ⊂ En trzeba użyć więcej niż n + 1 kopii homotetycznych. W taki sam sposób można
mówić o pokryciach progowych figury Q m (> n + 1) przystającymi kopiami.

DEFINICJA 1.  Niech Q ⊂  E n będzie dowolną figurą należącą do pewnej klasy Ω
figur i niech )(QK m

n  oznacza zbiór liczb k ∈ (0,1) takich, że m przystających figur,
z których każda jest homotetyczna względem Q, i o współczynniku homotetii równym
k, nie pokrywa Q. Kres górny zbioru )(QK m

n  nazywamy m-tą liczbą progową klasy Ω
i oznaczamy )(Ωm

nk :

.)(sup)( QKk m
n

Q

m
n

Ω∈
=Ω

Poszukiwaniem m-tych liczb progowych (w zasadzie dla figur płaskich) w latach 80.
XX wieku zajmowali się m.in. K. Bezdek14, M. Lassak15, S. Fudali16.

2. Oświetlenie

W. G. Bołtiański w pracy ������ �� ������� �
���� ����	���� ���� (���.
����. �	�	
�
 �� � 10 (1960), s. 79-86) zaproponował rozważanie oświetlenia
figury wypukłej wiązką równoległych promieni świetlnych (zakładając milcząco, że źró-
dła oświetlające są nieskończenie odległe) i postawił

14 Über einige Kreisüberdeckung. Beiträge zur Algebra und Geometrie 14 (1983), s. 7-13.
15 Covering Plane Convex Bodies With Smaller Homothetical Copies. Math. Soc. Jànos Bolyai 48.

Intuitive Geometry, Siófok 1985, s. 331-337.
16 Homothetic Coverings Of Frustums Of Simplicies. Demonstratio Math. 16 (1983), s. 133-150;

Jeszcze o homotetycznym pokryciu koła. Matematyka 38 (1985) nr 3,s. 162-165; Homothetic Co-
verings Of Trapezoids. Demontratio Math. 16 (1983) nr 2, s. 329-356 (wspólny z H. Brzozowską).
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PROBLEM. Dla dowolnej figury wypukłej znaleźć najmniejszą liczbę wiązek świetl-
nych niezbędnych do jej oświetlenia.

Liczba wiązek niezbędnych do oświetlenia figury Q ⊂  E n oznaczana jest bn (Q) bądź
b(Q), gdy nie ma wątpliwości co do wymiaru figury Q.

DEFINICJA. Mówimy, że punkt p ∈ bd (Q) figury wypukłej Q ⊂ E n jest oświetlony
wiązką ) (lΛ , jeżeli zorientowana prosta  L ∈ ) (lΛ  przechodzi przez p i istnieje punkt
m ∈ int(Q) taki, że zwroty wektorów pm  i  l  są zgodne (rys. 3).

Figura Q jest oświetlona wiązkami ,,,1 kΛ…Λ  jeżeli każdy punkt jej brzegu jest
oświetlony co najmniej jedną z tych wiązek.

p – jest oświetlony wiązką ) (lΛ ,
a – nie jest oświetlony wiązką ) (lΛ ,
d – nie jest oświetlony wiązką ) (lΛ ,

cb  – nie jest oświetlony wiązką ) (lΛ ,

Rys. 3

W tejże pracy Bołtianski podaje rozwiązanie postawionego PROBLEMU dla figury
płaskiej, a mianowicie b2 (Q) = 3, gdy Q nie jest równoległobokiem, a gdy nim jest, to
b2 (Q) = 4.  Również tamże udowodnił, że zagadnienie pokrycia homotetycznego figury Q
jest równoważne oświetleniu tej figury dla każdego wymiaru, czyli dla każdej figury Q
jest a (Q) = b (Q). Ze stwierdzenia tego wynikają udogodnienia przy rozważaniach
dotyczących pokryć homotetycznych: oświetlenie figury jest bardziej intuitywne niż jej
pokrywanie. Również, wobec ostatniej równości a (Q) = b (Q)  można hipotezę Hadwi-
gera sformułować w terminach oświetlenia:

HIPOTEZA (OŚWIETLENIA). Najmniejsza liczba bn (Q) wiązek niezbędnych do
oświetlenia figury Q spełnia nierówność:

n + 1≤ bn (Q) ≤ 2n.
Jasne jest, że uzasadnienie tej hipotezy jest równoznaczne z uzasadnieniem Hipotezy

Hadwigera, ale do końca XX wieku żadne takie uzasadnienie nie zostało opublikowane;
Hipoteza Hadwigera jest nadal otwarta. Przy rozpatrywaniu tego zagadnienia pojawiło
się wiele pytań szczegółowych, na których odpowiedzi wzbogacają naszą wiedzę na
temat oświetlenia figury wypukłej, ale dla ogólnej idei oświetlenia są niezbyt znaczące.

Dwa lata później P. S. Sołtan w pracy �� ������� �
���� ����	���� ����
����
, (�
���. ����	� 57 (99) (1962),  s. 443-448) wprowadził pojęcie oświe-
tlenia figury z jej wnętrza:

) (lΛ
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DEFINICJA. Mówimy, że punkt  a ∈ bd (Q)  jest oświetlony z wnętrza figury wypu-
kłej Q ⊂  En przez punkt b ∈ bd (Q), jeżeli a ≠ b i otwarty odcinek ab  jest całkowicie
zawarty w int (Q).

Podstawowe  w takim ujęciu jest znalezienie minimalnej liczby p (Q) źródeł światła,
znajdujących się w bd (Q), niezbędnych do oświetlenia całej figury. Sformułowane
w tej pracy i udowodnione twierdzenie orzeka:

TWIERDZENIE. Dla dowolnej figury Q ⊂ E n spełniona jest nierówność: 2 ≤ p (Q) ≤ n + 1.

Koło (a ogólnie: n-wymiarowa kula) jest oświetlona najmniejszą liczbą wiązek, czyli
dwiema, ale dla oświetlenia trójkąta trzeba 3 wiązek:

Rys. 4

Interesujące jest w tej pracy Sołtana
TWIERDZENIE.  Dla dowolnej liczby całkowitej w ∈  [2, n + 1] istnieje n-wymiarowa

figura wypukła Q taka, że p (Q) = w.

W aspekcie takiego rodzaju oświetlenia rozpatrywane są nieograniczone figury
wypukłe, dla których uzyskiwane były interesujące stwierdzenia.

Rok później P. S. Sołtan w pracy � ������� � ��	
��  ������� ����	���
���, (���. ��
���		 �
�� ����
����� � 1 (1963), s. 49-57) wprowadził pojęcie
oświetlenia figury ze źródeł światła umieszczonych w punktach „skończenie” odległych
od rozważanej figury – a więc oświetlenia nie równoległymi wiązkami, ale rozbieżnymi.
Sformułowania zagadnień dla takiego oświetlenia są takie same jak przy wiązkach
równoległych, ale nie zawsze mają takie same rozwiązania.

3. Stabilizacja figury układem punktów

Pojęcia tego można dopatrzyć się już w pracy E. Steinitza Über diejenigem
konvexen Polyeder mit n Grenzflachen, welche nicht durch n-4 ebene Schnitte aus
einem Tetraeder abgeleitet werden können (Archive der Mathematik und Physik 14
(1909), s. 1-48), ale wyraźniej o nim mówi dopiero L. Fejes Tóth prawie 70 lat później
w pracy On Primitive Polyhedra (Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae
29 (3-4) (1977), s. 355-360), niejako na marginesie tematyki, jakiej poświęcony jest
ten artykuł. Natomiast siedem lat wcześniej B. Grünbaum w Fixing System And Inner
Illumination (ibidem 15 (1964), s. 161-163), poświęca temu pojęciu część swojej
publikacji.
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Intuicyjnie pojęcia tego można dopatrzyć się w oczywistym fizycznym fakcie
obserwowanym na płaszczyźnie: szpilka wbita w punkt płaszczyzny może uniemożli-
wić translacje figury płaskiej, umieszczonej w tej płaszczyźnie. Dla figury Q ⊂  E fizycz-
na interpretacja tego pojęcia jest taka sama, tyle że trudniej jest wyobrazić sobie szpilkę
wbitą w punkt przestrzeni.

Utr (D, p)  jest obszarem, w którym jest niemożliwe przesunięcie figury D poza punkt
p w kierunku wychodzącym z p i znajdującym się wewnątrz Utr (D, p), czyli w obszarze
zacieniowanym.

Rys. 5

Na rys. 5a widzimy sytuację, kiedy z powodu szpilki wbitej w punkt a nie można

figury Q przesunąć w kierunku wektora w  do położenia Q’, a tylko do położenia Q’’.
W każdym kierunku wychodzącym z punktu a i zawartym w obszarze Utr (Q, a) figurę
Q można przesunąć tylko do punktu a. Część b rys. 5 przedstawia obszary  Utr (Qn, …),
do których nie można przesunąć figury Q; punkt a jest tam nieregularny (z wieloma
prostymi podpierającymi), a punkt b jest regularny (z jedną prostą podpierającą).

DEFINICJA. Zbiór A = {a1, … as} ⊂  bd (Q) jest układem stabilizującym figury Q ⊂ E n

⇔ ∅≠∩∨∧
…∈

)(int)(        
     

} , ,1{  
QTaTa iisiT

; T oznacza tu translację.

Ilustruje to rys. 6: układ A = {a1, a2, a3} nie jest stabilizujący dla figury Q, bo wa-
runek podany w definicji ie jest spełniony: istnieje bowiem translacja T* o wektor w ,
za pomocą której Q może być przesunięta. Natomiast układ A = {a2, a3, a4} jest sta-
bilizujący – przy tym układzie nie można Q przesunąć w jakimkolwiek kierunku.

a)                       b)
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Rys. 6

Punkt w układzie A stabilizującym figury Q, którego usunięcie sprawia, że pozba-
wiony tego punktu układ A przestaje być stabilizującym nazywamy istotnym; układ A
składający się tylko z punktów istotnych nazywamy istotnym. Istotny układ stabilizujący
o najmniejszej liczbie punktów nazywamy prymitywnym.

    a)            b)
Rys. 7

Na rys. 7 przedstawione są dwa istotne układy stabilizujące koła, ale układ na rys. b
jest prymitywny, a na rys. a – nie.

W żadnej z wymienionych wyżej prac nie ma wyraźnego sformułowania zagadnienia
stabilizacji figury układem punktów, ale wynika z nich, że:

ZAGADNIENIE STABILIZACJI: Ilu co najmniej punktów potrzeba do ustabilizowa-
nia dowolnej figury Q ⊂  E n ?

Liczbę tych punktów oznacza się f (Q) bądź fn (Q).  Odpowiedź mamy u Fejesa Tótha:

TWIERDZENIE. Dla każdej figury płaskiej różnej od równoległoboku istnieje układ
stabilizujący składający się z trzech punktów; dla równoległoboku układ taki składa się
z czterech punktów.
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Dla figury Q ⊂  E n na podstawie badań Grünbauma i Fejes Tótha mamy

WNIOSEK. Prymitywny układ stabilizujący dowolnej figury wypukłej Q ⊂  E n składa
się z s ∈ {n + 1, …, 2n} punktów.

     f3 (K) = 4           f3 (O) = 5        f3 (S) = 6

Rys. 8

Istotny, ale nie prymitywny, układ stabilizujący dowolnej figury wypukłej Q ⊂  E n może
zawierać więcej niż 2n punktów. Oto przykład:

     f2 (Q) = 3        f2 (Q) = 4   f2 (Q) = 5             f2 (Q) = 6
Rys. 9

Na tym rysunku wszystkie układy stabilizujące są istotne, ale tylko pierwszy jest
prymitywny; ostatni zawiera nie 2n = 2·2 = 4, ale 6 punktów.

Nie od rzeczy będzie tutaj wspomnieć, że S. Fudali w pracy Six-point primitive fi-
xing System in a plane (Demonstratio Math. 19 (1986) nr 2, s. 341-348) podał
i udowodnił:

TWIERDZENIE. Sześcioelementowy istotny układ stabilizujący w płaszczyźnie
istnieje jedynie dla sześciokąta o równoległych przeciwległych bokach.

Jest to zgodne z hipotezą podaną przez L. Danzera w recenzji wyżej wymienionej
pracy L. Fejes Tótha (On primitive Polyhedra), zamieszczonej w Math. Reviews (26
(1963), s. 569-570). Oto ona

HIPOTEZA DANZERA.  Maksymalna liczba punktów w istotnym układzie stabilizu-
jącym dowolnej figury wypukłej Q ⊂ E n wynosi co najwyżej 2(2n – 1).
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Można przypuszczać, że w E 3 istotnym układem stabilizacyjnym o maksymalnej
liczbie punktów (tzn. 14, zgodnie z Hipotezą Danzera) jest  figura Conv {Ι3 ∪ (–Ι3)} czyli
uwypuklenie dwóch 3-wymiarowych kostek Ι, mających wspólny jeden wierzchołek,
a przekątne wychodzące ze wspólnego wierzchołka zawarte są w jednej prostej p;
figurę tę przedstawia rys.10:

Wspólny wierzchołek c obu kostek Ι3 znajduje się we wnętrzu {Ι3 ∪ (–Ι3)}, pozosta-
łe wierzchołki tych kostek są wierzchołkami w {Ι3 ∪ (–Ι3)} i w nich znajdują się punkty
układu stabilizującego.

Rys. 10

Konstrukcyjne problemy geometrii intuitywnej

Przedstawione wyżej problemy miały charakter numeryczny: w każdym z nich py-
tano ILE? co najmniej potrzeba – kopii homotetycznych, wiązek równoleglych, punk-
tów w przestrzeni E n – do pokrycia, oświetlenia bądź stabilizacji figury wypukłej.

    Satysfakcjonująca odpowiedź w każdym z tych zagadnień wymaga jednak od-
powiedniego rozwiązania problemu o charakterze konstrukcyjnym: jakie mają być
współczynniki homotetii i jakie zastosować translacje dla kopii, gdzie należy ustawić
i jak skierować wiązki świetlne bądź gdzie umieścić punkty w przestrzeni E n, aby po-
kryć, oświetlić bądź ustabilizować figurę wypukłą.

Problemy konstrukcyjne geometrii intuitywnej nie miały wielkiego wzięcia u badają-
cych. Nie znam żadnej pracy, która byłaby w całości poświęcona problemom konstruk-
cyjnym geometrii intuitywnej. Niektóre jednak poświęcają im mniej lub więcej uwagi.
Do takich zaliczyłbym pracę K. Bezdeka, Über einige Kreisüberdeckung (Beiträge
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zur Algebra und Geometrie 14 (1983), s. 7-13);  B. Grünbauma, Fixing System And
Inner Illumination (Acta Mathematica Akademiae Scientiarum Hungaricae 15 (1964),
s. 161-163); S. Fudalego, Some Remarks And Questions About The Illumination
Of Convex Bodies (Acta Math. Pomeranica 2 (1993), s. 91-113), Fixing System And
Homothetic Covering, Acta Math. Akademiae Sci. Hungaricae 50 (3-4) (1987), s. 203-
225); oraz moich szczecińskich magistrantek: A. Pomianowskiej, Homotetyczne po-
krycie sześciokąta o równoległych przeciwległych bokach, (Acta Math. Pomeranica 1
(1991), s. 41-70) i E. Cieślewicz, Wieloelementowe istotne układy stabilizujące figury
w E. Praca magisterska (Wydz. Mat.-Fiz. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991),
a także we wspólnej: U. Dymarek, S. Fudali, E. Kurz, Wielokąty dopuszczające pry-
mitywny układ stabilizujący zawierający jedynie punkty regularne (Acta Math. Pomeranica
2 (1993), s. 69-90).




