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Matematika I

MALA ŠOLA TOPOLOGIJE - 3. del

V prejšnjih številkah Preseka smo izvedeli , kaj so to 
pološke pr eslikave in ka j topološke lastnost i ter spoznali
poj em izhodišča in stopnje izhodišča.

Naslednj i primer i op isujejo t r i pomembne to po loš
ke las tnosti. Na posamezni sliki je par to pološko enako
vred nih kri vulj . S črticami so opre mljene oznake točk in kri vulj , v kat er e
so se t opološko preslikal i ust rezni or iginali. Velja :

(a ) Če leži točka P na krivulji l; leži P' na kri vulj i l' ,

(b) Če leže točke PI , P2 , P3 , V te m vrstnem redu, na krivulji l , potem leže
njihove slike na l' v vrstne m redu P{ , P~ , P~ .

(c) Če iz točke P vodi n pot i, pot em tudi iz P' vodi n poti . Na sliki ima
vsako od izhodišč P in P' stopnjo 8.

(a)

(c)
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Pomudimo se še ob nalogi 7, zast avlj eni v 2. delu naše topološke
nanizanke. Poskusili naj bi nari sati nekaj kri vul j s predpisanimi števili
i zhodišč danih stopenj . Zagotovo niste mogli narisa ti kri vulj e s t re mi
izhodišči st opnje 3 (naloga (c)) in krivulj e s po enim izhodiščem st openj
1, 3 in 5 (naloga (e)) . Velja namreč :

Ni krivulje, ki bi imela liho mnogo izhodišč lihih stopenj.

Res: Vsaka pot , ki izhaja iz nekega izhodišča , se na drugi strani
konča v nekem izhodišču (ki je lahko t udi začetno) ; to po me ni, da vsaka
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pot izhaja ali iz dveh izhodišč ali dvakrat iz istega izhodišča. Od t od sledi,
da je za vsako krivuljo vsota st openj vseh izhodišč sodo šte vilo, kar je pri
lihem številu izhodišč lihe st opnje nemogoče .

Loki in parcele

Pot , ki povezuj e dve izhodišči , bom o imenovali lok. Področju , om ejen emu
z loki , bom o rekli parcela (v notranj osti parcele ne poteka nob en lok).
P ar cela je tudi področje zunaj risbe. Risbi na nasl ednji sliki im ata po
4 izhodišča , 6 lokov in 4 par cele. (Izhodišč st opnje 2 nismo št eli zraven .
Zakaj ne?)

Oglej te si še naslednje risbe. Za vsako določite število izhodišč (I) ,
število lokov (L) in število par cel (P) . Rezul t at e uredite v t abe lo .

(a) (b) (c)
(d)

(c) (t) (g) (h)

Primerjajte šte vila , zapisana v tabe li. Ali opaz ite kak šno zakonitost?
Če se vam zdi, da st e jo odkrili (re s obst a ja !) , narišite še sami nekaj risb
in pr everite, ali opažena lastnost velja t udi zanje.

Marij a Vencelj




