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 جربان جرباندكتور املادة:  ◄

 البياناث املسطحتعنوان احملاضرة :                         : السابعتاحملاضرة ◄

 احملاضرة عه البياواث املسطحت  . يسىكمل معًا زمالئي يف هذبسم اهلل وباهلل املستعان ...
 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐚𝐫 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐬لبٌانات المسطحة  ا

  . أنه بٌان مسطح إذا أمكن رسمه فً مستٍو بحٌث ال تتقاطع أضالعه  البٌان  نقول عنتعرٌف :

  أنه مستوي إذا تم رسمه فً المستوي  نقول عن 

  المعطى بالشكل التالً   لٌكن لدٌنا البٌان مثال :

 

 

 

 

 مسطح ؟  هل 

 كما فً الشكل : ضالعه "بٌان مسطح " ألننا استطعنا رسمه فً مستوي دون تقاطع أل  البٌان  إن نعم :

 

 

 

 

 
 فً البٌان المستوي " بحٌث ال توجد أضالع فً المنطقة المختارة "وعندها تتشكل المناطق التالٌة 

                                   

                                         

 نظرية البيان
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    وفً مثالنا السابق هو واحدة فقط ) المساحة الخارجٌة ( فً كل بٌان ٌوجد منطقة خارجٌة مالحظة :

عدد   حجمه و   مرتبته و   مستوي و على بٌان مترابط   )) صٌغة أوٌلر (( إذا كان نظرٌة :  

         : مناطقه عندئذٍ 

  البرهان 

     فإن     و     إذا كان   قراء الرٌاضً على االستنستخدم 

 ألنها تمثل منطقة خارجٌة       ومنه

                 

نفرض صحة القضٌة من أجل كل البٌانات المترابطة المستوٌة ول    من أجل  ةالقضٌة صحٌح إذا  

ذات الحجم   ومرتبته   عدد مناطقه وبٌان مترابط ومستوي   بفرض و،       ذات الحجم 

    من أجل          صحة القضٌة التالٌة لنثبت      

نمٌز الحالتٌن : 

     و                شجرة فإن   إذا كان الحالة األولى :

       (   )        

  " فرضا   مترابط وهو ٌحتوي على حلقات "  لٌست شجرة ومنه   الحالة الثانٌة :

ولٌس جسرا   ٌقع على حلقة   وبالتالً  نفرض أنه ٌوجد حلقة على األقل ولنأخذ ضلع منها ولٌكن 

          و        مرتبته وعدد أضالعه  بٌان مترابط وإن     وبالتالً 

           حسب الفرض االستقرائً ومنه 

  (   )                

 وبالتالً تم المطلوب .

، كما فً المثال السابق نحذف أي ضلع ٌقع على منطقتٌن بحذفه نكون قد جمعنا المنطقتٌن 1 مالحظة   )

      نكون قد جمعنا المنطقتٌن        الضلع 

( ن ٌبقى مستوي لستوي أما باإلضافة لٌس بالضرورة فً البٌان المستوي إذا حذف منه أضالع ٌبقى م 2

أجل أي لٌس مسطح من      أنه مسطح أعظمً إذا تحقق ما ٌلً   نقول عن البٌان تعرٌف :  

 غٌر متصلٌن .    رأسٌن 

: مالحظات مسطح أعظمًبٌان    وغٌر مسطح      إضافة ضلع بٌن رأسٌن غٌر متصلٌن ٌصبح  

 دائرٌة وواحدة منها خارجٌة  حلقات المناطق هً

  مسطح أعظمً إذا وفقط إذا كانت كل منطقة من مناطقه حلقة ذات طول   
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نظرٌة :       فإن     بحٌث  (   )مسطح أعظمً   إذا كان  

 البرهان 

إن عدد أضالع المناطق و عدد مناطقه ،  بٌان مسطح أعظمً نرسمه على مستوي ولتكن   لٌكن لدٌنا 

 "  " ألن كل منطقة من مناطقه حلقة ذات الطول     ٌساوي 
 د مرتٌن الضلع (ع  وكل ضلع ٌقع فً منطقتٌن ) اي ٌُ 

        
  

 
 

        مستوي فإن   بما ان 

             
 

 
    

   
 

 
          

        عندئٍذ     بحٌث  (   )مسطح   إذ كان نتٌجة :

 اإلثبات 

 ٌتم المطلوب          أعظمً  (   ) مسطح  إذا كان 

،    وحجمه    مرتبته    أضالع حتى نحصل على بٌان مسطح أعظمً   وفً خالف ذلك نضٌف لــ 

 مسطح أعظمً   وبما أن      ( و أضالع  ٌفض) ألننا ن      إن

                

نظرٌة :   لــ تجاوزطح ٌحوي على األقل رأس درجته ال ٌكل بٌان مس 

  البرهان 

     إذا كان  +          *  ولٌكن   (   )بٌان مسطح   لٌكن لدٌنا 

                ألن   األمر محقق فإن        أي 

                  ، ونفرض جدال  أن     بفرض

         بٌان مسطح حسب مبرهنة سابقة   من الفرض  لدٌنا

                   ∑             (    )         ( ) 

∑ولدٌنا من جهة اخرى                  ( ) 

         تناقض نحصل على  ( ) و ( )من 

   إذا الفرض الجدلً خاطئ إذا  ٌوجد راس على األقل درجته ال تساوي وبالتالً 

الحظة :م مسطح .  إذا وفقط إذا كان  خرٌطة   
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 المناطق على شكل عقد تمثل 

 

 

 

 
 

ٌتصل بــ     إذا     و    بٌن  تجاوروٌوجد     تصل بـ ٌ   أي    و   ٌن ٌوجد تجاور ب نالحظ :

 وبالخوارزمٌة نفسها بالنسبة لجمٌع المناطق .   

   بٌان غٌر مسطح         كل من البٌانٌن نظرٌة :

 البرهان 

 بالتالً و    ألن وذلك غٌر مسطح    لنثبت أن 

                                   
 (   )

 
   

 (   )

 
     ( ) 

( )          :                  ولدٌنا       ( )  

     نجد أن  ( )و  ( )ومنه من 
              ولدٌنا     و     غٌر مسطح ألن      لنثبت

                                                 
 أم ال .مسطح      وبالتالً ال ٌمكن اتخاذ قرار فٌما إذا كان 

 عدد مناطقه   مستوي ونفرض أن      نفرض أن 

                    
 ومنه طول كل منطقة من مناطقه )) ال ٌحوي على حلقات فردٌة (( بٌان ثنائً التجزئة     بما أن 

 : مجموع أضالع المناطق عندئذٍ   ، ولتكن   أو ٌساوي  أكبر

         وإن       

  ومنه 
  

 
 غٌر مسطح .     وبالتالً إن البٌان            
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 البٌان ومشتقه

   (   ) لٌكن لدٌنا البٌان مثال :

 

 

 

 

 

 

 تكون مسارات    المستقٌمات بٌن الرؤوس تمثل أضالع أما فً البٌان المشتق   فً البٌان المباشر

 ٌن فً المحاضرة السابقةحل تمار

               أثبت صحة القضٌة التالٌة ول :السؤال األ

                          والقٌم االبتدائٌة                   أن أثبت 
                          ل القضٌة السابقة صحٌحة من أجل القٌم االبتدائٌة هو

 حل ال

    نحسب لكقٌمة ابتدائٌة      إن  الطلب األول : 

                       

                           

                          

             

 ٌة .القضٌة االبتدائ     إذا القضٌة محققة من أجل 

 نستخدم االستقراء الرٌاضً القوي

       ولنثبت صحتها من أجل    نفرض صحتها من أجل
  ⏟      ٌصبح     ومنه دلٌل                بــ      عن دلٌل ونعبر

    

 

 ⏟
بتعويض

               ⏟
    

 

𝐺   مشتقهو 𝐺 
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      أي  

      (     )  (     ) 

               

 .ومنه الشرط الثانً محقق 

          ٌجب أن تكون القضٌة محققة حتى 

                

                       

                       

  ومنه القضٌة صحٌحة من أجل أكبر أو تساوي 

   نحسب لقٌمة ابتدائٌة      ن إالطلب الثانً : 

                      

 غٌر ممكن ومنه القضٌة غٌر صحٌحة .وهذا 

  ثنائً التجزئة عندئٍذ   ن بسٌط من المرتبة بٌا  : السؤال الثانً
  

 
  

 الحل 

  |(  ) |     |(  ) |   مركباته ومنه       بٌان ثنائً التجزئة و   بما ان 

         ( ) 

 ثنائً التجزئة فإن   بما أن 

         ( ) 

 فنجد : ( )فً المعادلة    نعوض         نجد  ( )من العالقة 

    (    )  ( )           
  

(  ) ومنه           وبما أن          
  

 ( فنجد :   وحتى تكون القٌمة أعظمٌة  نعدم المشتق ) نشتق بالنسبة لـ 

  (  )             
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 فنجد : ( )نعوض النهاٌة العظمى فً 

  
 

 
(  

 

 
)  

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 طرٌقة ثانٌة 

 |(  ) |     |(  ) |   مركباته ومنه       بٌان ثنائً التجزئة فإن   بما أن 

         ( )          

         ( ) 

  نفرض جدال  أن 
  

 
 ولنصل إلى تناقض  

  

 
         

  

 
   (    )  

  

 
        

  

 فنجد   نضرب الطرفٌن بــ  

            
  

             
    (     )

    

  الفرض الجدلً خاطئ ومنه  مستحٌل )) إذا   وهذا
  

 
 )) 

  مترابط . ̅ غٌر مترابط أثبت أن   بٌان بسٌط إذا كان   : السؤال الثالث

 الحل 

 مترابط . (̅   )̅ غٌر مترابط ومنه  (   ) 

      ( ̅)   ( ) 

    بحٌث     وبفرض أنه ٌوجد            هً و له مركبات   غٌر مترابط فإن   وبما أن 

   (  )        (  )   :الحالة األولى نمٌز حالتٌن : 

 (̅ )    عندئٍذ ٌوجد 

   رأسٌن مختلفٌن وال ٌوجد ضلع ٌصل بٌنهما فً   و   أي 

 (̅ )    وبالتالً     ضلع ٌصل بٌن الرأسٌن  ̅ وبالتالً ٌوجد فً 
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   (  )      بنفس المركبة أي     إذا كان :الحالة الثانٌة 

  (  )   وتحقق     بحٌث    نبحث عن مركبة 

  فً     َو     وبالتالً ال ٌوجد ضلع ٌصل بٌن الرأسٌن 
 أي :         مسار  ̅ وبالتالً ٌوجد فً 

    ( ̅)            ( ̅) 

 ̅                    ٌوجد أضالع ومنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة

 حممد علي فليون   ∗∗ إعداد : فطوم مرعي

𝐺 

�̅� 


