Çokgenler Üzerine Bir Soru

ay› saymak, özel yetenek de¤ilse de, çal›flmak isteyen bir u¤raflt›r. San›ld›¤› kadar kolay de¤ildir. Bunun bir bilimi vard›r.
Bugün köflegenlerin çokgenleri en fazla kaç parçaya ay›rd›¤›n› sayaca¤›z.
Bir dörtgenin köflegenleri dörtgeni dört parçaya ay›r›rlar:

S

Bir beflgenin köflegenleri beflgeni kaç parçaya ay›r›rlar? Çizerek hesaplayal›m:
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Sayarsak, beflgenin 11 parçaya ayr›ld›¤›n› görürüz.
Ya bir alt›gen kaç parçaya ayr›l›r? Gene bir flekil çizelim:

Ve sayal›m. Alt›gen 25 parçaya ayr›lm›fl. Ancak bu kez dikkat etmek gerekiyor, e¤er köflegenlerin üçü ayn› noktadan geçerse, parça say›m›z azal›r. Örne¤in alt›genimiz düzgün alt›gense bu bafl›m›za gelir ve parça say›s› 25’ten 24’e düfler:

Asl›nda dörtgende de dikkat etmek gerekir. Örne¤in e¤er
dörtgenimiz, içbükey de¤ilse, yani dörtgenimiz afla¤›daki biçimdeyse, köflegenler kesiflmezler ve yan›t›m›z de¤iflik olur.
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Dolay›s›yla n-genlerimizi içbükey almak zorunday›z.
n kenarl› içbükey bir çokgenin hiçbir üç köflegeni bir noktada kesiflmiyorsa, köflegenler çokgeni kaç parçaya ay›r›rlar?
Yan›t küçük say›lar için flöyle:
n = 3 için 1
n = 4 için 4
n = 5 için 11
n = 6 için 25.
Genel yan›t nedir?
Bulal›m.
Bölgelere ayr›lm›fl çokgenin içindeki köflegenlerin kesiflim
noktalar›na içnokta ad›n› verelim. Örne¤in, afla¤›daki flekilde 5
içnokta vard›r. Her köflegen 2 içnokta içerir.

Bafllang›çta bir tek bölgemiz var:
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Köflegenleri teker teker çizelim. Birinci köflegenimiz bir bölge daha ekler:

Bu köflegenin üstünde flimdilik hiç içnokta olmad›¤›na dikkatinizi çekerim. Bir sonraki köflegen de bölge say›s›n› bir art›racakt›r ve bu köflegenin de üstünde hiç içnokta olmayacakt›r:

Bu köfleden ç›kaca¤›m›z her köflegen, bölge say›s›n› bir art›r›r:

‹kinci köfleye gelelim ve ikinci köfleden ilk köflegenimizi ç›kal›m:
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Bu köflegenin üstünde üç içnokta var ve bölge say›m›z› dört
art›yor.
Bir sonraki köflegenin üstünde (flimdilik) iki içnokta olacak
ve bölge say›m›z› üç art›racak:

Çekilen her köflegen, bölge say›s›n›, çekildi¤i anda üstünde
bulunan içnokta say›s›n›n bir fazlas› kadar art›racakt›r.
Ayr›ca, çokgenin her içnoktas› bu yöntemle yaln›zca bir kez
say›lacakt›r.
Demek ki, bölge say›s›,
1 + (içnokta say›s›) + (köflegen say›s›)
say›s›na eflittir.
‹çnokta say›s›
’e eflittir. Çünkü, çokgenin d›fl›ndaki her
dört nokta tam bir tane içnokta verir.
Köflegen say›s›
! n say›s›na eflittir, çünkü do¤ru say›s›
’ye eflittir ve bunlardan n tanesi çokgenin kenarlar›d›r.
Demek ki bölge say›m›z,
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say›s›na eflittir. E¤er n = 4 ise,

bölge buluruz. E¤er n = 7 ise,

bölge buluruz.

68

