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Mat ematika I

MALA ŠOLA TOPOLOGIJE - 4. del

Z eno potezo

K o je veliki švicarski m atematik Leonard Euler na po
vabil o ruske carice Kata rine Velike živel in delal na ru
skem dvoru , se je srečal t ud i z vprašanjem, znanim kot
problem konigsberških mostov. Mesto Konigsberg,
današnji Kaliningrad, leži ob reki Pregel, ki se izliva v Baltik. Reka obliva
v mestu dva otoka , ki ju med seboj in z bregovoma reke povezuje sede m
mostov , kot kaže naslednja skica. Vprašanje se glasi: Ali se da spreho
diti preko vseh sedmih konigsberških mostov tako, da prečkamo

vsak most natanko enkrat?

E uler je nalogo rešil t ako , d a je namesto zgo rnje
skice opazova l krivuljo , narisano na de sni. Kri
vulj a ima štir i izhodišča , ki preds tavlja jo otoka
in ob a bregova reke. Posamezni loki , ki iz
hodišča povezuj ejo , pomenijo ustrezne most ove.
Konigsber ški problem tako preide v naslednje
vprašanje:

Ali lahko krivuljo desno zgo raj narrserno z eno samo potezo, t o
je , z enim sam im potegljajem svinčnika, ne da bi svinčnik dvignili od risbe
in ne da bi kakšen lok prešli dvakrat ? Lahko pa gremo večkrat skozi isto
izhodišče .

P osk usite odgovoriti na t o vprašanje . Še prej pa premislit e, kd aj neke
krivulj e zaneslj ivo ne bo moč narisati z eno samo potezo, četudi j e kr ivulja
povezana, torej sestoj i iz enega samega kosa. (Napotek: Za posamezno
krivuljo op azujte število izhodišč lihe stopnje!)



Za pama& je v naslednjii doeh && nariaanih nehj hrikrivuij. Z 
ena potao hhh nar&mo w a h  hhlja is prve urske, pa ~1abers.e 




