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ZVEZDNI POLIEDRI
K ad ar v m at em atiki postavljamo defin icijo novega pojma , se t ega obič ajno
lotimo izkus t veno . Vendar se nam lahko pri tem zgodi, da se po d definiranim pojm om skriva ve č, kak or smo ime li v mi slih v z ačet ku . Lep prime r
za to je defini cija pr avilnih p olied rov. Ko se je stolet ja dolgo zdelo, da so
m alodane vse, ka r se skriva pod tem poj mo m , ved eli že st ari Grki, se je
n a lep em obrnilo drugače . A p ojdimo po vrsti.
Pravilni ravninski večko tnik je definir an kot lik, ki im a skladne vse
st ranice in skladne vse notranj e kot e. Vemo , da z ad ošča te ma za hte vama
neskončno mnogo likov (enakostranični t rikot nik, kvadrat , pravilni p et kot nik ).
Vzemimo oglišča A l , A 2 , .. . A n p oljubnega pravilnega n- kot nika ,
šteta v n asp ro t ni sme ri urinega kazalc a. Izb er imo n ar avno število k
(O < k < n ) in povežimo oglišč a z dalj icami

A1Al+ k , A 2A 2+ k' A 3A3 +k , A 4A4 + k , ... An A n+ k.
Č e pri t em indeks i + k oglišča Ai+k preseže število n, ga sprem enimo
v i + k - n. Za vsak izbor števil n in k dobimo eno ali več sklenjenih
lomlj enk. Dom en im o se , da b om o pri te m izpust ili vse ti st e p rimere, kjer
razp ad e op isani obho d p o vseh ti točkah A i v več kakor eno samo sklenje no
lomlj enko (npr.: n = 6, k = 2). Opazujmo območj a , ki jih ograj ujejo te
lomlj en ke.
Pri izboru k = 1 dobi m o "ob i č aj n e" pravilne n -kotnike, sa j p ovezujem o med sebo j kar vsa sose dnja ogl išča večkotnika . P ri k = 2 p ovezuj em o
med seboj vsak o drugo oglišče v zapore dju, p ri k = 3 vsako tretj e it d .
(slika 1) .
Naj n as ne zbega, ker se stranice večkotnikov pri k > 1 m ed sebo j tudi
seka jo . Rekli b om o, da je večkotnik enos ta ven , če se nob en par nj egovih
stranic ne seka; v n asprotnem primeru je neenostaven. Pri te m p reseč išč
st ranic neenost avn ega večkot nika ne štejemo za oglišča .
Zanimivo je, da definiciji pr avilnega večkot nika zad oščaj o t udi liki
pri vre dnos t ih k > 1. Zaradi nj ihove ob like se jih je op rije lo im e zvezdni
večkotniki. P rav t ako je o čitno , d a so vsi enos tavni pravilni ve čkotniki
kon veks ni ( iz bočeni ). Med zvezdnim i večkotniki seveda ni kon veksnih.
Zvezdne večkot nike lahko dobimo t udi s p omo čjo p odaljškov stranic
pravilnih kon veksnih večkotnikov , ki se sekajo. Denimo: zvezdni p etkot nik
dobimo tako , da p od alj šamo st ran ice kon veksnega p etkotnika . Oba načina
sta enakovredna, to je, omogočata konstrukcijo kat er egak oli zvezd nega
večkotn i ka .
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Slika 1.

Poskusimo s pos plošit vijo ve čko t nikov še nekoliko drugače . P oglejmo,
ali obst aja podoben splo šnejši op is tudi za pr avilne poliedre. Spomnimo
se: polieder je pravilen, če so vse njegove stran ske ploskve pravilni in med
seboj skladni več kotniki in če se v vsakem nj egovem ogliš ču stika ena ko
število rob ov.
Že starogrški mat em atik Evklid (365-300 pr.n.št .) je v svojih Elem entih dokazal, da je pravilnih polied rov samo pet , in sicer t etraeder,
oktaeder , kocka , dod ekaeder in ikozaeder (slika 2).

Slika 2.

Pravim o jim tudi Pl atonovi poli edri (Platon jim je namreč dod elil
pomembno vlogo pri svoji razlagi ustroj a sveta). Ne smemo pa pozabiti,
da so imeli mat em atiki antičnega obdobja v mislih le konveksne poliedre.
Težko je r eči , kd aj so odkr ili pr vi nekonveksni pr avilni polieder , saj
o tem nim amo zadostnih podatk ov. Znan a je mozai čna podoba malega
zvezdnega dod ekaedra (glej naslovno st ran) na tleh baz ilike Sv. Marka v
Benetkah (okrog let a 1420), ki jo pripisujemo slikarju P aolu Uccellu . Zelo
blizu zvezd nim polied rom so t ud i nekatere risbe iz dela O zlatem rezu
it alijan skega mat em atika Luca P aciolija (1445- 1514) , ki jih je domnevn o
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narisal Leonardo da Vinci, vse pozornosti pa je vred na t udi risb a nem škega
um etnika Went zelna J amnit zerj a iz
sre dine 16. stoletja (slika 3). Prvi,
ki je obš irneje pisal o te h te lesih in
čigar de lo se je ohranilo do dan es , pa
je bil nemški astronom in mat em atik
J ohannes Kepler (1571- 1630) .
Kep ler je sicer znan pr edvsem kot
astronom . Odkril je, da se plan et i
gibljejo okrog Son ca po el i p t ičn i h tirih in razložil osnovne za kone tega
gibanja. Zanimivo pa je, da je pri
svoje m razmi šljanju o zgra dbi Oson čj a
predvsem v zgodnejš ih let ih delovan ja
izhajal iz t .i. polied erskega mod ela, ki
je v osnovi dol o čen s petimi pr avilnimi
poliedri. Takšni nazor i so ga prit egnili
k poglob ljenemu št ud iju polied rov nasploh .
V svoje m naj pomembnejšem delu
Harm onija sveta (Harm on ices mu ndi ,
1619) je Kep ler povzel svoja od kritja v
astronomiji. Pri svoji, pr ecej mističn o
zas nova ni razlagi harmonije sveta, je
v veliki meri up or ab ljal t ud i jez ik mate matike. Vse življe nje se je n amre č
dr žal načela , da je pr av geometrija
praslika lep ot e sveta. Tako najdem o v
te m de lu t udi prvi poskus t em eljit ejše
klasifikacije p olied rov , Kepler je poliedr e delil na konveksne in nekonveksne.
Med pr vim i je poseb ej izpo st avil pet
pravilnih in trinajst polp ravilnih.! Zanimivo je, da je pr avilne poliedre odkr il tudi med nekonveksnimi . Čeprav
Kep ler samega post opka , ki ga je pri peljal do odkritja, ni opisa l, ga je
vendarle mogoče rekonstruirati.
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Slika 3. Iz Jamnitzerjevega de la P erspektiva pravilnih t eles .

J oh annes K epl er

G lej : T. P isanski , Uni fo r m n i polie d r i, Presek 1993- 94 , št . 4 .
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Omenili smo že, da lahko dobimo zvezdne večkotnike tudi s podaljš ki
st ranic pravilnih konveksnih ve čkotnikov. Ta postopek posplošimo v pro st or na ta način, da za vsak pr avilen po lieder razširimo nj egove ploskve
v ravnine, pri če mer se vsa ka seka vsaj z eno od pr eost alih. V nekaterih
primerih dobimo z območjem , ki ga ogra jujejo te ravni ne, novi polieder.
Pri tetraedru in kocki dobimo na ta
ena ko te lo. Polieder , ki ga dobimo
z raz širitvijo ploskev oktaedra, je Kepler
imenoval st ella octangula (slika 4). Že sam
je opazil, da ga ne mor emo šte t i kot novo
te lo, saj je pr av zaprav sestavlje n iz dveh tetraedrov . Zar adi tega spada med t.i. sestavljene poliedre, ki so bili v veliki meri znani
že t udi pr ed Keplerjem . Metoda r azvršč a
nj a je v primeru stelle octangule pod obna
kakor pri zvezdnih večkotnikih, kjer šte jejo
le tisti , ki so ogr aj eni z eno samo sklenjeno
lomlj enko.
n ačin

Slika 4. Stella octang ula .

P ovsem novi te lesi, ki v mat em ati čni lit eraturi do Keplerj evega časa
nista bili znani, dobimo z razširit vijo ploskev dod ekaedra in ikozaedra.
Kepler ju je sprva imenoval m ali in veliki m orski ježek. Dan es sta v
lit er aturi znani pod imenom a mali zvezdni dod ekaeder in veliki z vezdni
dodekaeder (slika 5) . Uvedel ju je angleški matemat ik Arthur Cayley
(1859) .

Slika 5. Mali zvezdni dod ekaed er (levo) in veliki zvezd ni d od eka ed er (desno) .
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Obe t elesi zadoščata defini ciji pravilnega poliedra. Njune st ranske
ploskve so n amre č med seb oj skladni zvezdni petkotniki, pri malem zvezdnem dodekaedru se jih v vsakem ogli šč u st ika po pet, pri velikem pa po
trij e. Za razliko od preprostejših p oliedrov, pri kater ih se stranske ploskve
le st ikajo vzdolž ro bo v, se njune ploskv e tudi sekajo, podobno, kakor se
sekaj o stranice zvezdnih večko t ni kov . Ob a zvez dna dod ekaedra spadata
zaradi svojih "bodic" med nekonveksne poli ed re.
Mali zvezdni dodekaed er im a 12 st ranskih ploskev (v vsakem od 12
se jih st ika po pet) in 30 robov. Njegova oglišča so hkrati oglišča
očr tanega ikozaedra . Veliki zvezdni dodekaeder im a prav t ako 12 stranskih
ploskev , pri čemer se v vsakem od 20 ogli š č stikaj o po t ri, in spet 30 rob ov.
Njeg ova oglišča so razme ščena v ogliščih dodekaedra.
oglišč

Morda bo koga za mikalo izdelati tudi papirnata modela obe h zvezdnih poli edrov. Za model velikega zvezdne ga dodeka edra je naj enostavneje, če napravite model ikozaedra in nad vsako nj egovo ploskev prilep it e
t ristrano piramido . Seveda je rob osnovne plos kve t e piramide enako dolg
kot rob ikozaedra , kot stran ske ploskve piramide ob vr hu pa meri 36° ,
sa j je to pravzaprav kot v pravilnem zvezdnem petkot niku . Na podobe n
način izdelate tudi model malega zvezdnega dodeka edra: na vsako st ransko ploskev dodekaedra nalepite pet strano piramido. Za dimen zije t eh
pi ramid veljajo enake opombe kot v prejšnj em primeru.
Občudovalci papirnatih modelov poliedrov seved a najraje izde lajo svoj model iz
enega samega kosa papirj a . Njim je namenj ena mreža malega zvezdnega dodekaedra na
sliki 6. Sestavljaj o jo zgolj plašči omenjenih
pet kotnih piramid .

Leta 1809 je fran coski mat ematik Louis
P oin sot odkril še dva pr avilna nekonveksna
poli edra , in sicer veliki dodekaeder t er veliki
ikozaeder (slika 7) . Kmalu zatem pa je leta
1813 francoski matematik Au gustin-Loui s Cauch y doka zal, da pol eg št irih že znanih ne
obst aja več noben drug nekonveksen pravilni
polieder. S t em je postala zgodba o pravilnih poli edrih z aključena: pet je konv eksnih
(Platonovi poli edri) , št irje pa nekonveksni
(Ke pler-Poinsotovi polied ri).

Sli ka 6.

Zmimiw js, da dva Keplerjev-Poinmtova polfedra ne 5adcSEah EulerjevipoEiederekiw. T a p r N da je o + p = t+2, kjer jeoBtevilo,
,%@c
p iftevila ploe$ev, r pa W,r o b poliedm Za N o ju poakusite
Plamipchkwti.
vib DomtzjnkO

