
}همسايگي   }vu,   وz    را با همسايگي{ }yx,   به G بنابر بسط لم، گـراف   . مي افزاييمG′   همبنـد  -2حاصـل 

 اين   هستند،2هر يك داراي درجه  ,wzچون.  در  قرار دارندC روي يك دور مشترك ,wzو از اين رو  است،

uwvدور بايد شامل مسيرهاي    xzy و   ,, uwvمسيرهاي  . xy يا   uv اما نه مسيرهاي    ، باشد ,, xzy و   ,, را  ,,

  .  به دست آيدGجايگزين مي كنيم تا دور مطلوب در  xy و uv  به جاي يالهاي Cدر 

و افزودن يك  uvعبارت است از عمل حذف G از يك گراف بيسوي uvزير تقسيم يك يال .تعريف

uwvمسير    .wميان يك راس جديد ,,

 همبنـد-G،  2به دست آمده از زير تقـسيم يـك يـال          ′Gآنگاه گراف   شد، همبند با  -G،  2 اگر .فرع

  .است

  ′Gثابت مي كنيم كه هر دو يال از . به زير تقسيم  به دست مي آيد w با افزودن′G فرض كنيم .اثبات

مگر  استفاده مي كنيم، G از دور تضمين شده در براي هر جفتي كه شامل   يا نباشد،. روي يك دور قرار دارند

براي يك جفت .  بگذرد,uv ميانw استفاده كند، كه در اين حالت آن را تعديل مي كنيم تا از uvآنكه آن از 

}و يكي از   xyمتشكل از  }wvuw,،  دور حاصل ازuvxy,  را درG تعديل مي كنيم؛ اين مطلب در مورد 

{ }uw wv,نيز انجام مي گيرد .  

هايي براي يك رده از گرافهـاي  ساختاري يا شيوه هاي تجزيه مي توانند به الگوريتم         مشخص سازيهاي 

 همبند داراي يك مشخص سازي هستند كه ساخت چنين گرافهايي را از يك دور -2رده گرافهاي   . بيانجامند
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  .بيان مي كند

 ، كـه    G ميـان دو راس از     l≤1  با طول  G افزودن مسيري است به     ،G يك مسير افزودن به    .تعريف

1−l             يك تجزيه دسته عبـارت اسـت از    . راس جديد را ارائه مي كند؛ مسير افزوده شده يك دسته مي باشد

)يك افراز    )GE      01  به مجموعه هاي PPPk 0PCبه طوري كه       ,...,,   i≤1بـه ازاي   iPيك دور باشـد،  و       =

01يك مسير افزودن به گراف تشكيل شده به وسيله  PPi   .باشد −,...,

 هـر دور   عالوه بر ايـن، . ك تجزيه دسته باشد داراي ي  و فقط اگر،  همبند است اگر،-2 يك گراف   .قضيه

  . دور آغازي در يك تجزيه دسته است  همبند،-2در يك گراف 

 -2 كافي است نشان دهيم كه افزودن مسير، حافظ   همبند هستند،-2چون دورها .  كفايت شرط  .اثبات

.  افـزوده شـوند  G همبند -2باشند كه بايد به گراف     Pنقاط پاياني يك دسته   ,uvفرض كنيم . همبندي است 

uvGافزودن يك يال نمي تواند همبندي را تحويل كند، پس          تسلسلي از زير تقـسيمهاي.  همبند است-2 +

uvGيال، PG را به +   . همبندي است-2بنابر فرع قبل  هر زير تقسيم حافظ  ند؛تبديل مي ك ∪
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  در C  را از يـك دور  G، يك تجزيه دسـته از      G همبند   -2 با در نظر گرفتن يك گراف        .لزوم شرط 

G  فرض كنيم     .  مي سازيمCG =o .       فرض كنيم يك زير گراف iG       اگـر  .  ايـم  را با افزودن دسته ها سـاخته

GGi )را از    uv آنگاه مي توانيم يك يال       ≠ )iGEG ) و يك يال      − )iGExy∈   چون  . را انتخاب كنيمG ،

 باشد كه شـامل     ′Cمسيري در  Pفرض كنيم   . قرار دارند  ′C روي يك دور مشترك    ,uvxy همبند است    -2

uv  ًدو راس از      و دقيقا iG  ،هر كدام در يك انتهاي         مي باشدP .  حالP        دسته اي است كه مي تواند به  iG 

 جذب  Gاين فرآيند هنگامي پايان مي يابد كه همه .    به دست آيدiG+1افزوده شود تا يك زير گراف بزرگتر        

  .شده باشد

 2 همبند نيز مي باشد، اما عكس آن برقرار نيست، پس تجزيه گرافهـاي  – يال -2   همبند، -2هر گراف   

  .اثبات آن ساده تر است. همبند نياز به عمل كليتري دارد–يال –
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V1 2

3 4V

V

V

  :مقدمه 

  گراف، سطح و رسم گراف

  :  زير دقت كنيد4Kبه گراف 

4132همان گونه كه مي بينيد يالهاي  ,, ,ee    

ه . ي قطع كرده اند    هم ديگر ر ادر نقطه     با رسم مجدد اين گراف به صورت زير ترسيمي از اين گـراف ـب

  :ي همديگر را قطع نكننددست مي آوريم كه هيچ دو يال

2V
V1

4V

3V

V1 2

3 4V

V

V

  ! هم به كاربردK,32 و يا 5Kحال آيا به نظر شما اين امر را مي توان براي

532يعني گرافهاي  KK ا قطع هيچ در آنها همديگر ر به طوري كه    ) روي صفحه   ( را به گونه اي بكشيم       ,,

  )امتحان كنيد( ؟نكنند
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K3,3                    
K5

اكنون خود متوجه شده ايد در اين فصل مي خواهيم گرافهـا را از ديـد هندسـي شايد همان گونه كه ت    

آنچه تا به حال از گرافها مي خوانديم و مي ديديم و اثبات مي كرديم تنها مجموعه هايي بودنـد . بررسي كنيم 

ايش همديگر هيچ گاه برايمان مهم نبود كه يك گراف ياله. از رئوس و يالها كه به طور مجرد در نظر مي گرفتيم           

تفـاوتي  ) مانند تيوپ دو چرخـه      ( اگر گراف را روي كره مي كشيديم يا اينكه روي چنبره            .  را قطع كنند يا نه    

ي گرافها از ديد   آن را بيابيم كه در واقع مطالعه ولي حال مي خواهيم اين تفاوتها و قضاياي مربوط به         . نمي كرد 

  .هندسي و توپولوژي مي باشد
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  گراف هاي مسطح

  :تعريف 

 را مي توانيد روي سطح كاغذ  به گونـه اي كـشيد كـه هـيچ دويـالي 4Kدر مقدمه ديديم كه گراف      

  : گراف مسطح گوييم به اين گونه گرافها،. يكديگر را قطع نكنند

) و يا روي سطح كره ( آن را روي سطح صاف را يك گراف مسطح گوييم هر گاه بتوان  G گراف .تعريف

  .به گونه اي رسم كرد كه هيچ دو يالي يكديگر را قطع نكنند

همان گونه كه در تعريف مي بينيد، در واقع مسطح بودن گراف معادل است با اين كـه گـراف را بتـوان 

كه در برخي محاسبات آنها  فوايدي حاصل مي آورد  اين كه گراف را روي كره ترسيم كنيم،  . روي كره رسم كرد   

  .خواهيم ديد

! و اما اولين سوالي كه به  ذهن خطور مي كند اين است كه آيا هر گرافي، يك گراف مسطح است يا نه؟                 

از اين به بعد منظـور  (  را روي صفحه رسم كنيد 5Kاگر همان طور كه در مقدمه آمد سعي كرده باشيد گراف             

). گراف روي  صفحه اين است كه گراف طوري رسم شود كه هيچ دو يالي همديگر را قطع نكنند  از رسم كردن    

ه كمـك برخـي ( كمي بعـد  . حتي اگر مدت زيادي به آن ور رفته باشيد شكست خورده ايد  همـين بخـش، ـب

3 تكنيكها و قضايا اثبات خواهيم كرد كه       3 5K K, البته براي اينكه   . يستند بسياري گرافهاي ديگر مسطح ن      و ,

مي توانيد به طور شهودي قبول   را  همان طوري كه در زير ذكر شده است،          5K كمي قانع شويد نامسطح بودن    

  :كنيد

  :روي صفحه رسم مي كنيم و نواحي بين يالها را براي روشنتر شدن رنگ مي كنيم  4Kيك گراف 
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 هر گاه

 5V  كافيست كه يـك راس  5K  است پس براي رسم يك گراف 5Kجزيي از گراف   4Kمي دانيم كه  

ه   . را بدست آوريم   5K گراف دن گراف و رسم يالهاي باقي مانده،       بيفزاييم سپس با كامل كر     4Kبه   همان گوـن

 4 نارنجي يا بنفش بايد بيافتد چـرا كـه جـز ايـن     ، آبي  در يكي از نواحي سبز،    5Vكه در شكل مي بينيد راس     

  ! ناحيه ي ديگري در صفحه نداريم،ناحيه

ارنجي  . طا مساله برايمان روشن خواهد گشتحال با آزمون و خ     مثالً فرض كنيد   در ناحيه ي به رنگ ـن

با هيچ يالي برخورد نداشته باشد؟ من كه اين طور فكـر كه  رسم كنيد طوري     1Vرا به   5Vآيا مي توانيد  . دباش

  :حال بايد به من حق بدهيد كه كه بگويم.  مي گذارم بررسي بقيه نواحي را برعهده ي شما !نمي كنم

         nK5 گراف مسطح نيستn n( , )∈ ≥   

3 ذكــر شــد و بــه طــور شــهودي اثبــات كنيــد كــه  5K ماننــد روشــي كــه بــراي .مــساله 3k   و ,

)نيز )3 n mn m K ,, .گراف مسطح نيستند  ≤

الزم به ذكر است كه از قضيه مربوط به توپولوژي كه باال استفاده كرديم با عنوان قضيه ي خم  •

Jodanردانژ Cure theorem( كه بيان مي دارد از يك خم بسته روي صفحه يك نقطه را  (
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واصل دو نقطه خط كه  وصل كرد طوري  با خطياز درون خم نمي توان به نقطه اي خارج از خم

  .خم را قطع نكند
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  قضيه اويلر

 -حه را به دو قسمت تقسيم كرده است در واقع يك مثلث است كه صف–را در نظر مي گيريم    3Kگراف

 3 يـال و  3 راس، 3:  تقسيم كنيم آنچه خواهيم داشت عبارتند از 3Kاگر بخواهيم اجزاي صفحه را با توجه به    

  .نگهاي متفاوت مشخص شده اندوجه كه در شكل با ر

  و تعداد e تعداد يالها را با ،vتعداد رئوس را با 

  3Kيعني در . نشان مي دهيم f را باح سطو

 2=f  3   و=e3   و=v  

گيج مي شويد مي توانيد از اين به بعد گرافتـان را روي يـك  ها   اگر فكر مي كنيد در مورد تعداد وجه       

  :در اين صورت شايد از لحاظ شهودي بهتر باشد. كره فرض كنيد

  .م من گراف زير  را انتخاب مي كنمثالً. حال يك گراف دلخواه بكشيد

) من گراف زير    مثالً .گرافي كه رسم كرده ايد حساب كنيد       را براي  ,veحاال   )R      م را انتخاب مـي كـن :

109 www.Toghraee.ir



  مثالً من خواهم داشت 

17=v   18   و=e  3   و=f

  !يك چيز عجيب

)عدد زير  )C 3 و   را براي اين گرافKحساب مي كنيم .  

fevC +−=  

3K:                                                2233براي گراف  =+−=C  

R :                                             231817براي گراف =+−=C  

 نرسيده ايد دوبـاره  2 اگر شما به عدد - به دست مي آيد2  برابر Cمي بينيم كه براي هر دو گراف عدد    

سد  اين موضوع در نظر اول عجيب مي ر- يالي همديگر را قطع نكرده باشند     بشماريد و نيز دقت كنيد هيچ دو      

  . مي باشد2 براي هر گراف مسطح Cقضيه زير در خواهيم يافت كه عدد  ولي با اثبات

  . كشف كرده است1750 معروف است كه اويلر آن را در سال ربه قضيه ي چند وجهي اولاين قضيه 

 قضيه  اند ولي آنها   ع نبوده رما نيز از اين موضوع بي اطال      نان قبل از اويلر مانند دكارت و ف       البته رياضيدا 

شبيه اين فرمول در مواقع تعميم آن در . حاالت و با اثبات كامل نمي دانسته اند       را به صورت كلي و در همه ي         

  . معروف استپوانكاره-با عنوان قضيه اويلر) يكي از شاخه هاي مهم رياضي محض ( توپولوژي جبري 

R
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رسم شده باشد به طـوري  ) كره (  روي صفحه    Gمسطح   اگر گراف    ).فرمول چند وجهي اويلر      ( .قضيه

  : وجه باشد آنگاه داريمf يال و eراس،   Vدارايكه 

( ) 2C G v e f= − + =  

داراي  Gابتدا فرض مي كنيم كه . بات مي كنيم   حكم را با استقرا بر روي تعداد دورهاي گراف اث          .اثبات

=+1و  f=1به راحتي ديده مي شود كه .  يك درخت استGهيچ دوري نباشد، يعني  ev در نتيجه  

( ) 1 1 2C G v e f e e= − + = + − + =  

ا كمتـر از            حال فرض مي كنيم فرمول اوي      دور  nلر براي گرافهاي همبند ترسـيم شـده روي صـفحه ـب

vef در نظر مي گيريم كه در آن  رادور n شامل  G گراف همبند.صحيح باشد يـب  را مانند قبـل، بـه ترت   ,,

 را در نظر مي گيريم كه در واقع يك دور Cوجه گراف مانند يك . فرض مي كنيمتعداد راس ها، يالها و وجه ها   

در واقع مرز    P يال   . نيز فرض مي گيريم    نام گذاري مي كنيم   ,PE را كه    C يكي از اضالع وجه   . نيز مي باشد  

pGرا فـرض كنـيم گـراف حاصـل يعنـي       Pپس اگر يـال .    است′C  با وجه ديگري مانند  Cبين وجه    −  

پس از تعداد دورها نيـز    ).   يكي شده اند   ′Cو   C وجوه(  وجه خواهد شد     f−1يال و      e−1  راس، vداراي

PG پس فرمول اويلر طبق فرض اسـتقرا بـراي   –يكي كم مي شود چرا كه از تعداد وجه ها يكي كم شده            − 

  .صدق خواهد كرد

  :يعني داريم

        211 =−+−− )()( fev  

  :پس خواهيم داشت

2=+− fev  
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  .پس طبق استقرا حكم نتيجه مي شود

 را يك ماكسيمال مسطح ناميم هر گاه با اضافه كردن يك يال بين هر كدام از Gگراف مسطح   : تعريف

 چـرا   تگراف مكعبي زير يك گراف مسطح نيس      . رافي نامسطح تبديل شود   به گ  G دو راس غير مجاور، گراف    

 وجهـي يـك     8 گراف     گراف مسطح باقي مي ماند،      مشخص شده است،   eكه با اضافه كردن يالي كه به عنوان         

eKگراف ماكسيمال مسطح است، هم چنين        هر يك از يالهاي  e( ست  نيز يك گراف ماكسيمال مسطح ا     5−

5K    4گراف  . ).   مي تواند باشدK   با توجه به مثالهـاي فـوق  مـشاهده    .  نيز يك گراف ماكسيمال مسطح است

بودن هر يـك از  شكل هاي آنها ويژگي مشتركي مابين اين گرافهاي ماكسيمال مسطح مي بينيم كه آن مثلثي    

 همه ي گرافهـاي نامـسطح وجـود     در واقع به سادگي مي بينيم كه اين ويژگي در ميان  -وجوه اين گرافهاست  

 مي توان هر يك از قطرهاي اين وجه در صورت رسـم  ا كه اگر وجهي غير مثلثي وجود داشته باشد،         چر -دارد

  :مساله را در شكل زير بهتر مي توانيد ببينيد. شدن مسطح بودن گراف به هم نمي خورد

63 آنگاهV≤3 يال باشد وe راس و v يك گراف ماكسيمال مسطح با  G اگر.قضيه −= Ve.  

 مي باشد   6هر وجه آن بزرگتر يا مساوي     . يريددر نظر گ  را   وجه   fبا G گراف ماكسيمال مسطح     .اثبات

  :پس داريم.   يال استeراس و  V داراي Gو 

( )2 6
P V

q deg p V
∈

= ≥∑
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  :بنابراين

Ve 3≥  

63با ين قضيه است كه در گراف هاي مسطحكه تناقض  −≤ Ve.  

   .V≤4يال در نظر مي گيريم كه   eراس و V را گرافي ماكسيمال مسطح باG .قضيه

iVرا راسهاي از درجه يi خواهيم داشت. نام گذاري مي كنيم:  

3 4 5 7 8 9 103 2 12 2 3 4V V V V V V V ...+ + = + + + + +  

   داريم.اتاثب

3 4 5

3 4 52 3 4 5

V V V V

e V V V

...

,

...

= + + +

= + + +

  

63ماكسيمال مسطح است خواهيم داشت     Gاز آنجا كه     −= Ve        ضـرب   6، حال معادله ي اول را در 

  :در نتيجه . كرده و معادله ي دوم را از آن كم مي كنيم

3 4 5 7 8 9 10

3 4 5 7 8 9 10

6 2 3 2 2 3 4

3 2 12 2 3 4

V e V V V V V V V

V V V V V V V

...

...

− = + + − − − −

⇒ + + = + + + + +

در اولين نگـاه مـي بينـيم كـه     . حال اين مساله را مي خواهيم براي گراف هاي دو بخشي بررسي كنيم        

. پس هيچ گراف دو بخشي ماكسيمال مسطح وجود ندارد. گراف هاي دو بخشي هيچ مثلثي را شامل نمي شوند    

در واقع با اضافه    . گراف مكعبي مثالي از يك گراف دو بخشي مسطح است كه ديديم ماكسيمال مسطح نيست              

حال قضيه ي زير را . ودن يا مسطح بودن خارج مي شود   گراف از حالت دو بخشي ب       كردن هر يال به اين گراف،     
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  :اثبات مي كنيم

خــواهيم  V≤3 يــال باشــد و eراس و   vي مــسطح و دو بخــشي بــا  گرافــGهــر گــاه  .قــضيه

42داشت −≤ Ve.  

  . اثبات مانند معادل همين قضيه براي گراف هاي مسطح است كه كمي قبل اثبات كرديم.اثبات

  :پس خواهيم داشت. با اين تفاوت كه در اينجا در حالت ماكسيمال همه ي وجه ها مربعي شكل هستند

2 4 2e f e f≥ ⇒ ≥

  :يعني 

2 2 4 2 42
ev e v e e v− + ≥ ⇒ − ≥ ⇒ ≤ − 

  .  نامسطح استK,33 گراف دو بخشي كامل .قضيه

69:    داريمK,33 در .اثبات ==⇐ ve ,

4629 −×≥  

  . مي باشد5 هر گراف مسطحي شامل حداقل يك راس از درجه ي كوچكتر يا مساوي .قضيه

موجود است كه درجه هر راس آن طبـق G يعني گراف مسطح     - فرض كنيم اين چنين نباشد       .اثبات

  . يال احاطه گشته است3 بوسيله   آنچه كه در باال گفته شد يك مثلث بوده و دقيقاً

fe از آنجا كه هر يال متعلق به دو وجه است خواهيم داشت         32 براي آگاهي از درستي اين تساوي . =

)تعداد دوتايي هاي  hفرض كنيم . شمريموجه ها و يال ها را از دو راه مي   )pt,  باشد كه در آنt  يك مثلـث 

fh  وجود دارد خواهيم داشتمثلث f كل  يال و در   3 آنجا كه هر مثلث شامل       از. است tيالي از    pو   3= .

را با شمردن يالها حساب كنـيم   hپس اگر بخواهيم    . همچنين هر يال گراف در بين دو وجه مشترك مي باشد          
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eh يعني  هر يال را دو بار بشماريم،تكافيس 2=:   

  :پس داريم

efef 3
223 =⇒=  

  :  مسطح است يعني طبق قضيه قبلGاز طرفي داريم گراف 

2=+− feV  

  :خواهيم داشت

2 2 3 6 3 6
3

V e e V e e V− + = ⇒ − = ⇒ = −  

  :قضيه بعد نتيجه ي فوري اين قضيه است

63 بيش از  راس، V≤3 هيچ گراف مسطحي با.قضيه −V يال ندارد .

  . مسطح نيست 5K گراف .قضيه

105 داريم    5K در گراف    .اثبات == eV 9653يعني  , =−×>e     5پـس طبـق قـضيه ي قبـلK

  .نامسطح است

  . خود غير مسطح است رافي غير مسطح باشد،بديهي و مشهود است كه هر گرافي كه شامل زير گ

يك طرف قضيه حالت خاص گزاره ي باالست و بديهي مـي . اما قضيه ي زير بايد براي شما جالب باشد        

  : دشوار  بوده و از اثبات آن مي پرهيزيم اما طرف عكس آن نسبتاً  باشد،

گر و تنها اگر شامل هيچ زير گراف يـك   مسطح است ا G گراف   .) Kuratowskiكوراتووسكي  ( قضيه  

  .نباشد K,33  يا 5Kريخت با
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  نمايش گراف مسطح با خطوط راست

د  . گراف زير يك گراف مسطح است      كـه  راه هاي متفاوتي براي رسم گراف زير روي صفحه وجـود دارـن

  .مانند آنهايي كه در شكل مي بينيد. هيچ دو يالي هم ديگر را قطع نكنند

1
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2

3

4
5

6

7

8

 از گراف مسطح بسازيم كـه  ييم نمايشاگر راس هاي يك گراف را نيز جابجا كنيم بعضي اوقات مي توان            

  :همه ي يالهاي آن خطوط راست باشند مانند شكل زير
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2

4
1

3

1 2

3 4

)،  واگنر    1936در سالي    )Wagner            اثبات كرد كه چنين خاصيتي براي هر گراف مـسطح وجـود دارد  .

)اين نتيجه توسط فري )Fary قضيه ي زير برقرار استيعني. به طور مستقل اثبات شد نيز  .

  . هر گراف مسطح يك نمايش روي صفحه دارد به قسمي كه هر يال آن يك خط راست است.قضيه

  Stretch يـك نمـايش     يعني هر نمايش گراف كه در آن يالها خطوطي راست انـد،     –به چنين نمايشي    

ت   . گوييم eStretchablداشته باشد يك گراف  Stretchنمايش  به هر گرافي  كه  -گويند در واقع واگنـر ثاـب

 از گراف را محدب گوييم هر گاه بـين هـر دو   Fوجه. است eStretchablكرد كه هر گراف مسطح يك گراف   

در شكل وجه هاي .  پاره خط به طور كامل داخل وجه بيافتد رسم كنيم،نقطه داخل يا روي اين وجه پاره خطي      

  :محدب و غير محدب را مي بينيد

.  اسـت 4Kپايه ي استقرا گـراف .  اثبات به استقرا روي تعداد راس هاي گراف صورت مي پذيرد           .اثبات

  . هستندeStretchablهاي آن ديده مي شود كه همگي   و زير گراف 4Kبراحتي براي 

ا     Gحال فرض كنيد كه        P و همـه ي گـراف هـاي بـا كمتـر از      P<4 راس باشـد كـه    Pگرافي ـب

  يك گراف ماكسيمال مسطح نباشد، به قدري به آن يال اضافه مي كنيم كه Gر اگ.  باشندeStretchablراس

را گرافي ماكسيمال مسطح فـرض كـرد بـدون  Gپس مي توان    . تبديل به يك گراف ماكسيمال مسطح شود      
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 5 راس از درجه كوچكتر يا مـساوي  4حداقل داراي  Gحال طبق قضيه گراف     . اينكه از مساله چيزي كم شود     

  .است

  وجه نامحدب      وجه محدب

 از جمله وجه بيروني گـراف، بـه صـورت     سيمال مسطح بودن،به دليل ماك Gهمه ي درجه هاي گراف     

 مـي باشـد   5ي كه حداكثر درجه آنها  پس يكي از چهار راس   ه راس دارد،  يعني وجه بيروني گراف س     .مثلث اند 

  . مي ناميمhاين راس را . روي اين وجه نيست

 همان طور كه در سطرهاي اول  ار و يا پنج مي باشد،داراي درجه اي برابر با  سه، چه     h راس   هاز آنجا ك  

hGحال گـراف  .  چهار و يا پنج مثلث است  اين راس محل برخورد سه،      و دوم در شكل زير مي بينيد،        را در −

  ).سطر سوم شكل (نظر گيريد 

hGگراف   يعنـي طبـق فـرض اسـتقرا     .  كمتـر اسـت  G مسطح اسـت و تعـداد راس هـاي آن از      −

hG −،eStretchabl،          پس  .  است همان گونه كه در سطر چهارم شكل مي بينيدhG را با خطوط راسـت      −

ام   ) ر چهارم شكل مشخص شده      همان وجهي كه در سط    ( روي صفحه رسم مي كنيم كه يك وجه          ه ـن  را Rـب

يك شكل محدب باشد آن گاه راس  R اگر - چهار ضلعي و يا پنج ضلعي است ي،سه ضلع Rشامل مي شود و 
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h     را در داخلR        اما  -)سطر پنجم شكل    ( ره رسم مي كنيم     ا نيز دوبا  مي كشيم و سپس يالهاي حذف شده ر 

را در ناحيه ي هاشور خورده مشخص شده در سطر ششم شكل براي چهار     h بايد راس     محدب نباشد،  Rاگر  

 شده و حكم اثبات مي استقرا كامل. ضلعي ها و سطرهاي هفتم تا نهم شكل براي پنجم ضلعي ها انتخاب كنيم           

  .گردد

h

h

 سطر 

1  

  2   سطر 

  3   سطر 
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  4   سطر 

h

hh

  5 سطر 

  6  سطر 

  7  سطر 
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