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Povzetek

Pri matematiki se pogosto srečamo z mnogokotniki, kot so npr. trikotnik, kvadrat,

šestkotnik, itd.. Zelo malo, ali pa skoraj da ne, pa se srečamo z zvezdastimi. Kljub

temu, da jih mogoče pri matematiki ne srečujemo tako pogosto, jih v naravi lahko

zasledimo skoraj na vsakem koraku. V diplomskem delu je poudarek na geometri-

jskem pomenu pravilnih zvezdastih mnogokotnikov. Zvezdasti poligon je posplošitev

pojma pravilnih poligonov. Pri zvezdastih mnogokotnikih se tudi nesosednje stran-

ice sekajo. Do podobnosti natanko pa so določeni s Schläflijevim simbolom {p/q}.

Ključne besede: Mnogokotnik, enostavni mnogokotnik, pravilni mnogokotnik,

konveksni mnogokotnik, pravilni zvezdasti mnogokotnik, heksagram, magični hek-

sagram, sakralna geometrija, Davidova zvezda.



Abstract

In mathematics we often encounter polygons, such us triangle, square, hexagon,

etc., but we hardly encounter star polygons. Despite the fact that we do not meet

them so often in mathematics, in nature they can be traced almost on every step.

In this paper the emphasis is on the geometric meaning of regular star polygons.

Star polygon is a generalization of the concept of regular polygons. In star polygons

also non-adjacent sides intersect. Up to similarity they are determined by Schläfli

symbol {p/q}.

Keywords: Polygon, simple polygon, regular polygon, convex polygon, regular star

polygon, hexagram, magic hexagram, sacred geometry, Star of David.
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1 Uvod

V tem delu uvedemo pojem pravilnega zvezdastega mnogokotnika, ki je do podob-

nosti določen s Schlaeflijevim simbolom. Nastane tako, da njegova oglǐsča izmenoma

povezujejo notranji in zunanji par točk. Zvezdasti mnogokotniki imajo mnogokrat

tudi simbolno vrednost. Tako geometrijska kot simbolna vrednost bo delno prika-

zana v diplomskem delu, ki je razdeljeno na dva glavna dela.

V prvem delu bo predstavljena definicija mnogokotnika, klasifikacija le teh in nato

sledi del o zvezdastih mnogokotnikih. V obzir sem vzela samo pravilne zvezdaste

mnogokotnike. Predstavljena bo definicija zvezdastega mnogokotnika in nekatere

lastnosti. Pri zvezdastih mnogokotnikih je poudarek predvsem na heksagramu, nje-

gov obseg in ploščina ter vsota notranjih kotov. Na koncu sledi še primer uporabe

heksagrama v kombinatoriki in sicer problem magičnega heksagrama.

V drugem delu so predstavljeni zvezdasti mnogokotniki v povezavi s sakralno geo-

metrijo. Sakralna geometrija daje poudarek na geometrijo, ki jo najdemo v naravi

sami. To so razni geometrijski liki, ki v obliki vzorcev sestavljajo stvarstvo. Med

temi geometrijskimi lik lahko najdemo tudi zvezdaste mnogokotnike. V tem delu

je poudarek predvsem na heksagramu in njegovemu pomenu v religiji, umetnosti in

arhitekturi.
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2 Mnogokotniki

Namesto besede mnogokotnik lahko uporabimo večkotnik ali poligon. Kot že sama

beseda pove, mnogokotnik pomeni ”mnogo kotov”. Beseda izhaja iz grških besed

πoλὺς, ki pomeni ”mnogo” in γωνíα, ki pomeni ”kot”. Mnogokotnike poimenujemo

glede na število robov, ki jih imajo. Različni avtorji imajo različne definicije za

mnogokotnike.

Definicija 2.1: Naj bodo A0, A1, . . . , An paroma različne točke v evklidski rav-

nini. Tedaj je unija daljic AiAi+1, kjer je i = 1, 2, . . . , n in i + 1 predstavlja vsoto

po modulu n, sklenjena poligonska črta, če za presek dveh različnih daljic velja

AiAi+1 ∩ AkAk+1 =


∅, k − i 6= ±1

Ak, k = i+ 1

Ai, k = i− 1.

Sklenjeni poligonski črti se pravi tudi Jordanov poligon in po znanem Jordanovem

krivuljnem izreku je komplement sklenjene poligonske črte unija dveh odprtih pod-

množic ravnine, od katerih je ena omejena, druga pa neomejena.

Poligonska črta je rob poligonskega področja, posameznim daljicam v robu pa po-

navadi pravimo stranica poligona. Uniji sklenjene poligonske črte in omejenega dela

njenega komplementa v ravnini pravimo enostavno poligonsko področje ali tudi kar

enostavni mnogokotnik, omejenemu delu komplementa sklenjene poligonske črte pa

pravimo notranjost tega enostavnega poligona. Krajǐsča daljic imenujemo oglǐsča

poligonske črte in potem tudi poligona.

Zgoraj uporabljeni pridevnik ‘enostavni’ se nanaša na to, da ima tak poligon le eno

robno komponento ali drugače rečeno, da nima lukenj. Tak mnogokotnik imenujemo

enostavni mnogokotnik ali mnogokotnik brez lukenj. Primer takega mnogokotnika je

na Sliki 1. Če je meja mnogokotnika P sestavljena iz dveh ali več robnih komponent,

potem se P imenuje poligon z luknjami (Slika 2) [2].
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Slika 1: Enostavni mnogokotnik.

Slika 2: Poligon z luknjami.

Definicija 2.2: Mnogokotnik je povezana kompaktna množica v ravnini, katere rob

je unija končno mnogo sklenjenih poligonskih črt.

Diagonala mnogokotnika je daljica, ki povezuje dve nesosednji oglǐsči. Mnogokotnik

mora imeti vsaj štiri oglǐsča, da bi imel diagonalo. Trikotnik je posebni primer mno-

gokotnika. Mnogokotnik z n stranic se imenuje n-kotnik [2].

Definicija 2.3: Mnogokotnik P z oglǐsči A1, ..., An je skladen mnogokotniku R

z oglǐsči B1, ..., Bn, natanko tedaj, ko obstaja bijekcija φ med množicama oglǐsč,

da je za vsak k hkrati z AkAk+1 tudi φ(Ak)φ(Ak+1) stranica, ki ima isto dolžino

kotAkAk+1, in tudi vsak notranji kot pri Ak je skladen notranjemu kotu pri φ(Ak).

Definicija 2.4: Mnogokotnik P s stranicamo a1, ..., an je podoben mnogokotniku R

s stranicami b1, ..., bn, ko obstaja bijekcija φ, ki preslika stranice a1, ..., an tako, da
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velja φ(a1, ..., an) = k(a1, ..., an) in je tudi vsak notranji kot pri P skladen notra-

njemu kotu pri R.

2.1 Nekatere družine mnogokotnikov

Enostavni mnogokotnik (tudi Jordanov mnokogotnik) je ravninski lik, ki ga ome-

jujejo ravne, nesekajoče daljice, ki se paroma stikajo v krajǐsčih daljic in tvorijo

omejen lik.

Mnogokotnik je kompakten lik, ki je omejen s končno mnogo sklenjenimi poligon-

skimi črtami.

Posebna družina mnogokotnikov so konveksni in nekonveksni mnogokotniki.

Slika 3: Konveksni mnogokotniki.

Definicija 2.1.1: Konveksni mnogokotniki so tisti poligoni, v katerih vsaka daljica

med dvema poljubnima točkama, ki se nahajata znotraj mnogokotnika, leži popol-

noma znotraj mnogokotnika (slika 3) [6].

Definicija 2.1.2: Nekonveksni mnogokotniki so tisti, ki imajo nekatere kote vdrte

notri (Slika 4) [6].

Oglǐsče A je vbočeno, če notranji kot oglǐsča, ki ga tvorita dve stranice tega oglǐsča,

ni večji od π. Pri takih mnogokotnikih vedno obstajata tudi taki točki znotraj mno-
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gokotnika, da je nekaj daljice med njima zunaj.

Slika 4: Nekonveksni mnogokotniki.

Mnogokotnike lahko delimo tudi na pravilne in nepravilne mnogokotnike.

Definicija 2.1.3: Pravilni mnogokotniki so tisti, ki imajo vse stranice enakih dolžin

in vse kote med seboj skladne [6].

Definicija 2.1.4: Nepravilni mnogokotniki so tisti, ki imajo dolžine stranic različno

dolge ali različno velike kote [6].

Torej, če niso vse stranice mnogokotnika istih dolžin ali vsi koti istih velikosti, potem

je mnogokotnik nepravilen.

Posebna družina mnogokotnikov so tudi zvezdasti mnogokotniki, za katere je značilno,

da je zvezdasti lik narisan glede na enako medsebojno oddaljena oglǐsča, ki ležijo na

krožnici [6]. Več o njih v nadaljevanju.

Pri mnogokotnikih lahko govorimo tudi o vidnosti, ki jo lahko uporabimo kot kriterij

za določanje vrst mnogokotnikov.

Definicija 2.1.5: Točki Z in Q v mnogokotniku P sta medsebojno vidni, če daljica,

ki združuje Z in Q ne vsebuje nobene točke v zunanjosti mnogokotnika P [2].

To pomeni, da daljica ZQ leži popolnoma znotraj mnokogotnika P . Pravimo tudi,

da je točka Z vidna iz točke Q, če sta Z in Q vidna v mnogokotniku P . Logično
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je, da če je točka Z vidna iz Q, da je potem tudi točka Q vidna iz Z. Zato se kdaj

lahko tudi reče, da sta Z in Q vzajemno vidni. Na Sliki 1, je točka A vidna iz točk

B in C, ne pa tudi iz točke D [2].

Če uporabimo definicijo vidnosti v mnogokotniku, lahko definiramo dva posebna

razreda enostavnih mnogokotnikov. To sta že prej omenjeni konveksni ter mnogo-

kotniki zvezdaste oblike.

Definicija 2.1.6: Enostaven mnogokotnik P je konveksen, če je vsak par točk v P

vzajemno viden (Slika 5) [2].

Slika 5: Enostavni konveksni mnogokotnik.

Slika 6: Enostavni mnogokotnik zvezdaste oblike.

Definicija 2.1.7: Enostaven mnogokotnik P je zvezdaste oblike, če obstaja taka

točka Z znotraj mnogokotnika P , da so vse točke mnogokotnika P vidne iz točke Z

(Slika 6). Množica vseh točk Z v mnogokotniku P se imenuje jedro mnogokotnika

P [2].
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Izrek: Jedro mnogokotnika P je vedno konveksno [2].

Dokaz: Naj bosta točki A in B iz jedra, C pa naj bo poljubna točka tega zvez-

dastega mnogokotnika; ker je daljica od A do C v mnogokotniku, je ta daljica vidna

iz B, torej je cel trikotnik ABC znotraj mnogokotnika, to pa pomeni, da je točka C

vidna tudi iz poljubne točke daljice AB (s tem je konveksnost jedra dokazana).

Shapira in Rappoport sta definirala mnogokotnike zvezdastih oblik sledeče.

Definicija 2.1.8: Če znotraj mnogokotnika P obstaja točka Z, ki je vidna vsaki

točki na robu, potem se P imenuje mnogokotnik zvezdaste oblike in Z se imenuje

zvezdasta točka [7].

Izrek: Zgornja definicija se ujema z Definicijo 2.1.7.

Dokaz: Naj bosta poligon P in točka Z kot v Definiciji 2.1.8, Točka A pa naj

bo poljubna točka znotraj poligona. Pokazati moramo, da je tudi točka A vidna iz

točke Z. Na poltraku
−→
ZA so od nekje naprej točke zunaj poligona, ker je poligon

omejen. Točki Z in A pa sta v notranjosti poligona. Toraj obstaja točka na poltraku
−→
ZA, ki pripada robu poligona P ; ker je P zvezdaste oblike, je taka točka ena sama,

imenujmo jo B in je A vmes med Z in B. Če bi namreč prva točka na poltraku
−→
ZA

od točke Z, ki pripada robu poligona P bila med Z in A, bi morala biti vmes še ena

točka roba, ki ne bi bila vidna iz Z. To pa je protislovje. Ker je A na daljici ZB je

tudi A vidna iz Z.

Če poligon ustreza Definiciji 2.1.7, očitno ustreza tudi Definiciji 2.1.8.

Konveksni mnogokotnik je zvezdasta oblika mnogokotnika in vse točke konveksnega

poligona pripadajo jedru. Med zvezdaste oblike mnogokotnika spadajo tudi pravilni

zvezdasti mnogokotniki. Mnogokotnik P je zvezdast, če obstaja takšna točka Z ∈

P , da je vsaka točka Q ∈ P vidna iz mnogokotnika P [2].
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3 Zvezdasti mnogokotniki

Dosedaj smo obravnavali običajne mnogokotnike, pri katerih se sosednje stranice ne

sekajo, kar smo zagotovili z Definicijo 2.1. Obstaja pa posplošitev pravilnih mnogo-

kotnikov, ki jim pravimo zvezdasti, pri katerih pa se tudi nesosednje stranice sekajo.

Zvezdasti poligon je posplošitev pojma pravilnih poligonov, zaradi enostavnosti pa

bomo besedo pravilni izpustili. Zvezdaste poligone najlažje opǐsemo v ravnini kom-

pleksnih števil C.

Slika 7: Primeri zvezdastih mnogokotnikov.

Definicija 2.1.8 je najsplošneǰsa definicija zvezdnatosti, ki še ustreza naši Definiciji

2.1. Pravilni zvezdasti mnogokotniki pa so drugačni, ker se tudi nesosednje stranice

sekajo, zato bomo raje ostali pri pravilnih zvezdnatih mnogokotnikih, ki jih Schläfli-

jevi simboli do podobnosti natanko določajo.

Definicija 3.1: (Enopotezni zvezdasti mnogokotnik) Naj bo n racionalno število

večje od 2, zapǐsimo ga kot n = p/q, kjer sta p in q tuji si naravni števili. Tedaj tako

število n določa zvezdasti poligon, ki ga zapǐsemo s simbolom {n}, katerega oglǐsča

so točke

Ak = e2πik/n, k ∈ Z,
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njegove stranice pa so daljice

AkAk+1, k ∈ Z/pZ.

Ker je n racionalno število, je množica takih števil Ak končna, ima natanko p

različnih elementov. Zvezdasti poligon {p/q} ima torej p oglǐsč in p stranic. Imeno-

valec q pa nam pove, kolikokrat obkrožimo število 0, da se ob prehodu vseh stranic

vrnemo v začetno točko A0 = e0 = 1.

Zvezdasti mnogokotnik torej označimo s simbolom {p/q} ali (p, q), kot je to nave-

deno na Sliki 7. Švicarski matematik L. Schläfli (1814-1895) je bil prvi, ki je uporabil

numerični simbol {p/q}. Taka uporaba je upravičena s pojavom formul, ki držijo za

{n} tudi kadar je n celo število ali pa ulomek.

Običajna definicija (Coxeter 1969) zahteva da sta p in q tuji si naravni števili. Vendar

je zvezdasti mnogokotnik lahko tudi posplošen na zvezdaste like (nepravilne zvez-

daste mnogokotnike) kjer imata p in q najmanǰsi skupni delitelj, torej D(p, q) 6= 1

(Savio in Suryanaroyan 1993). Število q se imenuje specifična teža zvezdastega mno-

gokotnika. Primer pravilni zvezdasti mnogokotnik npr. {6
2
}, (Slika 8).

Slika 8: Pravilni zvezdasti mnogokotnik {6
2
}.

Definicija 3.2: (Večpotezni zvezdasti mnogokotnik) 2-potezni zvezdasti mnogoko-

tniki imajo poleg oglǐsč Ak, kot smo jih definirali za enopotezne (kjer ulomek p/q
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kar okraǰsamo) še oglǐsča Bk = Ak ∗ e2πi/2n (znak ∗ označuje množenje in bo tudi v

nadaljevanju uporabljen v primerih, kjer bi lahko brez znaka prǐslo do zmede). Za

3-potezne pa so poleg Ak še Bk = Ak ∗ e2πi/3n in Ck = Ak ∗ e2πi2/3n. Podobno kot

smo definirali za 2-poteznega in 3-poteznega, naredimo tudi za naprej.

Zvezdasti mnogokotniki vključujejo notranje in zunanje dele daljic. {p/1} oziroma

samo {p} označuje pravilni konveksni mnogokotnik s p stranic, kjer je p ∈ N. V

primeru, ko sta si p in q tuji si naravni števili, je {p/q} enopotezni mnogokotnik.

To pomeni, da se ga da narisati v eni sami potezi, ne da bi odmaknili svinčnik od

papirja. Kadar imata p in q največji skupni delitelj d > 1, potem se {p/q} sestoji

iz d kopij {(p/d)/(q/d)}. Primer heksagram {6
2
} se sestoji iz dveh enakostraničnih

trikotnikov {3} [5]. Iz Slike 8 vidimo, da je heksagram {6
2
} sestavljen iz trikotnika

1A1A2 in B1B2B3.

Slika 9: Mnogokotnik s sredǐsčem O.

Katera koli stranica mnogokotnika {n}, pri čemer je n ∈ N, tvori s sredǐsčem O

enakokrak trikotnik OP0P1 (Slika 9), s kotom pri O je 2π/n. Osnovnica tega ena-

kokrakega trikotnika, ki je stranica poligona, je prikladno označena z 2l. Drugi

stranici trikotnika sta enaki polmeru R mnogokotnika. Vǐsina iz O je notranji radij

r poligona. Sledi

R = l ∗ csc(π/n),

r = l ∗ ctg(π/n).
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Kosekans (csc) je v pravokotnem trikotniku razmerje med hipotenuzo in kotu na-

sprotno kateto. Velja: cscx = 1
sinx

[1].

Če je n = p/q, je ploščina mnogokotnika definirana kot vsota ploščin p kopij enako-

krakih trikotnikov, saj p ∗ l ∗ r = p ∗ l2 ∗ ctg(π/n). Kadar je q = 1, je to enostavno

p ∗ l2 ∗ ctg(π/p), kar je enako ploščini pravilnega mnogokotnika. Kadar imamo

zvezdaste mnogokotnike, ima naša definicija za ploščine posledico, da je vsak del

notranjosti štet tolikokrat, kolikor je q. Na primer pentagonalno območje v sredini

pentagrama {5
2
} je šteto dvakrat, saj je q = 2.

To se lepo vidi na Sliki 10, kjer je en enakokraki trikotnik EOB in je njegova

ploščina obarvana z oranžno barvo, drugi enakokraki tirkotnik pa je ADO in je nje-

gova ploščina obarvana z vijolično.V sredinskem delu pentagrama vidimo, da smo

področje obarvano z oranžno in vijolično šteli 2−krat. Če to naredimo za vse p

kotnike pentagrama vidimo, da je notranji del štet 2−krat.

Slika 10: Kot BEC.

Kot BEC med dvema sosednima stranicama mnogokotnika {n}, n ∈ Q, ki je

vsota osnovnih kotov enakokrakega trikotnika, je suplementaren kotu 2π/n, namreč

(1–2/n)π. Tu se misli sosednost po definiciji o zvezdastih mnogokotnikih, ne pa po
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sosednosti na krogu. Daljica, ki povezujejo razpolovǐsča dveh sosednih stranic, se

imenuje oglǐsčni lik {n}-ja. Njena dolžina je 2 ∗ l ∗ cos(π/n) [1].

3.0.1 Konstrukcija zvezdastih mnogokotnikov

Pravilni zvezdasti mnogokotnik {p/q} je konstruiran tako, da v množici p točk ena-

komerno razdeljenih na krožnici, povežemo z daljicami vsako q-to točko.

Zvezdasti mnogokotnik {p/q} lahko načrtamo tudi tako, da podalǰsamo vsako stra-

nico pravilnega p-kotnika v obe smer tako, da se srečata v vsaki tako podalǰsani q-ti

stranici. Takemu procesu nastajanja zvezdastih mnogokotnikov rečemo zvezdenje

[5]. Koliko zvezdenj ima pravilni n-kotnik lahko ugotovimo po formuli (n− 4)/2, če

je n sodo število ali (n− 3)/2, če je n liho.

Za primer vzemimo pravilni 7-kotnik. Po zgornji formuli vidimo, da imamo dve

možnosti za zvezdenje; (7 − 3)/2 = 2. Zvezdimo pa lahko na različne načine, saj

lahko q v ulomku n = p/q nasploh zavzame različne vrednosti, da bo n pri danem p

še vedno več kot 2. Če upoštevamo, da mora biti pri danem p, ki je v našem primeru

7, vrednost n > 2, dobimo tri možnosti za q, in sicer q = {1, 2, 3}. Pri vrednosti

q = 1 ostane pravilni 7-kotnik, torej nimamo še zvezdastega mnogokotnika. Tako

ostaneta samo drugi dve možnosti, in sicer {7
2
} in {7

3
} (Slika 11).

Slika 11: Sedemkotnik ima dve obliki zvezdenja, levo je {7
2
}, desno pa {7

3
}.
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3.0.2 Vsota kotov pri zvezdastih mnogokotnikih

Thomas Bradwardine je v 14. stoletju ugotovil formulo za vsoto kotov pri oglǐsčih

{p/q}. Formula je

(p− 2q)180 ◦.

Vsak od p oglǐsč meri [1−2(q/p)]180 ◦ in od tod potem sledi, da je vsota (p−2q)180 ◦.

Ta formula drži za splošne zvezdaste mnogokotnike [p/q], ki so konstruirani iz

splošnih konveksnih mnogokotnikov analognih {p/q} [5].

Predpostavimo, da sta p in q tuji si naravni števili. Za primer vzemimo {7
3
}. Za-

mislimo si, da mravlja prepotuje zvezdasti mnogokotnik (Slika 12) tako, da začne

v oglǐsču A in gre do oglǐsča B, kjer se obrne za označeni zunanji kot in gre proti

oglǐsču C, kjer se ponovno obrne za označeni zunanji kot in tako dalje. Ko prispe

nazaj v oglǐsče A, mravlja gleda v isto smer kot na začetku. Vseh obratov mravlje je

bilo torej za tri celotne obrate, saj če obǐsče vsako tretje oglǐsče zahteva tri obhode

sredǐsča, da obǐsče vsako oglǐsče [5].

Slika 12: Sprehod mravlje.

Iz tega sledi, da je vsota zunanjih kotov 3∗360 ◦, vsak notranji kot pa je 180 ◦ minus

zunanji kot. Tako je vsota sedmih notranjih kotov 7∗180 ◦−3∗360 ◦ = (7−2∗3)180 ◦.

In če zapǐsemo to v splošnem dobimo (p− 2q)180 ◦ [5]. Izrek je leta 1999 dokazal de

Villiers.

Kadar imata p in q največjega skupnega delitelja d > 1, potem [p/q] vsebuje d ko-

pij [(p/d)/(q/d)] zvezdastih poligonov in vsota kotov je ista kot prej : d ∗ [(p/d) −
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2(q/d)]180 ◦ = (p–2q)180 ◦ [5].

3.1 Heksagram

Kot je že zgoraj omenjeno, heksagram uvrščamo med zvezdaste mnogokotnike. He-

ksagram so skupaj z drugimi zvezdastimi mnogokotniki preučevali že stari grški

matematiki. Pojavlja se tudi pod drugimi imeni, kot npr. Davidova zvezda, Salo-

monov pečat, šestkraka zvezda, Davidov ščit. Poznamo pravilni heksagram, ki je

sestavljen iz dveh enakostraničnih trikotnikov in pa enopotezni heksagram (Slika 13).

Enopotezni heksagram ima oglǐsča razporejena po krožnici enako kot pravilni he-

ksagram, povezave med oglǐsči pa ima drugačne. Njegovo obliko določajo tudi koti

pri oglǐsčih. Če pogledamo Sliko 13, vidimo, da imamo dva kota, ki merita 60 ◦ in

štiri kote, ki merijo 30 ◦.

Slika 13: Enopotezni heksagram.

3.1.1 Vsota kotov v heksagramu

Za heksagram lahko po Bradwardinovi formuli izračunamo vsoto kotov pri oglǐsčih.

Iz formule sledi, da je vsota kotov enaka (6− 4)180 ◦ = 360 ◦, saj imamo 6 oglǐsč in

povežemo med sabo vsako drugo oglǐsče. Enopotezni heksagram ni pravilni mnogo-

kotnik, saj koti niso vsi enako veliki, tako da ne moremo uporabiti Bradwardinove
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formule. Vemo pa, da je vsota notranjih kotov ob oglǐsčih enaka 240 ◦ [5].

3.1.2 Obseg in ploščina heksagrama

Slika 14: Heksagram.

Za heksagram lahko določimo tudi obseg in ploščino. Radij heksagrama je R.

Šestrobi mnogokotnik znotraj heksagrama je šestkotnik. Njegov radij je r. He-

ksagram in šestkotnik sta sestavljena iz enakostraničnih trikotnikov. Trikotnik

ABC predstavlja enega od enakostraničnih trikotnikov, ki sestavljajo heksagram

in šestkotnik. Ker je dolžina vseh stranic tega trikotnika r in vsi notranji koti me-

rijo 60 ◦, je torej ploščina vsakega trikotnika enaka (
√

3/4)r2, obseg pa je 3r. Iz tega

sledi, da je ploščina šestkotnika P = (3
√

3/2)r2, obseg pa O = 6r. Prav tako je

potem ploščina heksagrama P = (3
√

3)r2, obseg pa O = 12r. Na koncu opazimo še,

da je R =
√

3r in od tod je razmerje radijev enako p = r/R = 1/
√

3
.
= 0, 577. Obseg

in ploščina heksagrama lahko izrazimo z R namesto, da bi bila izražena z r. V tem

primeru imamo ploščino P =
√

3R2 in obseg O = 4
√

3R [4]. Kar lahko opazimo je

to, da je ploščina heksagrama dvakrat večja od ploščine šestkotnika znotraj njega.

Prav tako je obseg heksagrama dvakratnik obsega šestkotnika.
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3.1.3 Magični heksagram

Magični heksagram spada na področje kombinatorike. Pri tem se sprašujemo, ali

so lahko števila od 1 do 12 postavljena v heksagram tako, da je v vsaki označeni

smeri enaka dobljena vsota (Slika 15). Ta problem je znan kot problem magičnega

heksagrama.

Slika 15: Označene smeri v heksagramu.

Očitno je, da je 12! možnih načinov postavljanja števil v trikotnike znotraj heksa-

grama. Vendar zaradi rotacije in zrcaljenja se število možnosti zmanǰsa na 11!. Pri

iskanju takih možnosti se lahko omejimo z različnimi načini.

Označimo šest polj na obodu heksagrama z p1, p2. . . p6 in preostalih, ki se nahajajo

znotraj z i1, i2. . . i6. Vidimo, da je p1 + i1 + i2 + i3 + p3 = S, kjer je S skupna vsota.

Če to naredimo v vseh označenih smereh in seštejemo, dobimo 2
∑
pj+3

∑
ij = 6S.

Vsota števil od 1 do 12 je 78; 1+2+...+12 = 78. Vsako število štejemo dvakrat, zato

je 2(
∑
pj +

∑
ij) = 156. Iz enačbe 2

∑
pj + 3

∑
ij = 6S izrazimo 3

∑
ij in dobimo,

da je 3
∑
ij = 6S − 2

∑
pj. Namesto 2

∑
pj lahko vztavimo 2

∑
pj = 156− 2

∑
ij

in dobimo 3
∑
ij = 6S − 156 + 2

∑
ij. To pa je

∑
ij = 6(S–26).
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Iz tega vidimo, da je

•
∑
ij (kakor tudi

∑
pj) deljivo s 6 in

• 30 ≤ S ≤ 35 ( ker 24 ≤
∑
ij ≤ 54).

Opazimo lahko tudi, da če najdemo rešitev, potem rešitvi zamenjamo vsak vnos xj

s 13–xj in tako dobimo drugo rešitev. Ta zamenjava povzroči, da se lihe številke

zamenjajo v sode, sode pa v lihe, kar da rešitev, ki je enaka 65–S 6= S. Ta dobljena

rešitev ni niti rotacija, niti zrcaljenje glede na prvo rešitev S, ki jo dobimo pred

zamenjavo vnosov. Tema dvema potencialnima rešitvama bomo rekli, da sta kom-

plementarni. Potemtakem, če obstaja rešitev, obstaja tudi njen komplement. Zato

skupno število ločenih rešitev (brez upoštevanja rotacij in zrcaljen) mora biti celo

število.

Problem zmanǰsamo na obvladljivo velikost, ko ugotovimo, da uporaba lihih in so-

dih števil mora biti v skladu z zahtevano vsoto, ki mora biti v vseh zahtevanih

smereh enaka. Ker ne delamo razlik glede na rotacijo, zrcaljenje in dopolnjevanjem

(liho/sodo izmenjevanje) se pojavijo samo tri rešitve. Prikazane so na spodnji sliki

(Slika 16), kjer vsaka 0 ustreza sodim številom, vsaka 1 pa lihim.

Slika 16: Tri možne rešitve.

Alternativno lahko te tri možnosti na Sliki 16 interpretiramo kot rešitve magičnega

heksagrama po modulu 2. Problem magičnega heksagrama je sedaj reduciran na
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obvladljiv primer in že skromen računalnik razkrije natanko eno rešitev izmed treh

možnosti iz Slike 16. Ta rešitev ustreza tretjemu primeru iz Slike 16. Skupaj s svojo

komplementarno rešitvijo to poda edino možno rešitev (Slika 17). V enem primeru

dobimo, da je vsota v označeninih smereh vedno 33, oziroma v drugem primeru 32

[8].

Slika 17: Rešitev magičnega heksagrama.
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4 Zvezdasti mnogokotniki in sakralna geometrija

Najpogosteje se geometrije spomnimo po množici aksiomov, definicijah, dokazih, Ev-

klidovih Elementih, itd.. Moderni akademski pristop geometrijo vidi predvsem kot

utelešenje racionalizma, intelektualnih pristopov, delovanja leve poloble možganov,

kjer se ne upošteva umetnǐske dimenzije predmeta. Sakralna geometrija pa skuša

združiti in sintetizirati ta dva dinamična in komplementarna vidika geometrije v in-

tegrirano celoto. Ključna ideja v definiciji sakralne geometrije je, da v sebi združuje

oboje, tako svojo kontemplativno stran kakor tudi praktično stran, intuitivno in

intelektualno stran. Dejavna je tako leva kot tudi desna polovica možganov [10].

Od osnovnega razumevanja geometrije se razlikuje tudi v povezanosti s števili in

simboli. Že v samih začetkih človeške civilizacije vidimo prisotnost in pomembnost

geometrije. Geometrijo so uporabljali stari mojstri gradnje, kar je lepo razvidno iz

starih piramid, egipčanskih templjev, grške arhitekture in kasneje gotskih stavb ter

vse do dandanes. Geometrija je bila in je ozko povezana z arhitekturo, umetnostjo,

glasbo, ročnim spretnostim. Poleg tega, da je geometrija prisotna v naših stvaritvah,

je vsebovana tudi v naravi sami, v njenem redu, tako biološkem kot kozmičnem ter

v noveǰsem času vidimo, da tudi na atomski ravni [10].

Slika 18: Geometrijski vzorec pri sončnici.

Druga fundamentalna ideja sakralne geometrije je, da je to sredstvo, s katerim je

Bog, kot veliki arhitekt vesolja lahko oblikoval šablono stvarstva. Sakralna geome-
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trija nam v svojem bistvu pojasnjuje odtis stvarstva v razvoju oblik. To je sta-

rodavna znanost, ki raziskuje in razlaga vzorce, ki so posledica teh oblik.Ti vzorci

ustvarjajo, kreirajo, združujejo in povezujejo vse okoli nas. Pojasnjujejo nam or-

ganiziranost stvarstva. Vzorci, ki jih lahko vidimo na vseh nivojih rasti in gibanja

narave, neizbežno sledijo eni ali več preprostim geometrijskim oblikam [11].

Slika 19: Geometrijski vzorec pri školjki.

Slika 20: Geometrijski vzorec pri satju.

Sakralno geometrijo najdemo v verskih in ritualnih umetnǐskih delih pri različnih

kulturah. Pri tem so dostikrat uporabljeni vzorci osnovnih mnogokotnikov, platon-

ska telesa in spojeni krogi, ki skupaj tvorijo simetrične vzorce.

4.1 Zvezdasti mnogokotniki v sakralni geometriji

Zvezdasti mnogokotniki že dolgo časa fascinirajo ljudi. Že od srednjega veka so

uporabljeni kot bajeslovni in religijski simboli, še posebej v judovstvu, islamu in

krščanstvu. Zvezdasto oblikovane predmete lahko najdemo tako v naravi kot v

ustvarjenih predmetih.
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Slika 21: Zvezdasto oblikovani predmeti.

Zvezdasti mnogokotniki se pojavljajo tudi v vzorcih ornamentov na stavbah ali pred-

metih. Prvi, ki so obravnavali zvezdaste mnogokotnike v splošnem so bili Thomas

Bradwardine (1290-1349), ki je bil angleški matematik in canterburyjski nadškof,

Regiomontanus (1436-1476) in Charles de Bouelles (1470-1533). Skupaj s svojo

študijo poliedrov je Johannes Kepler (1571-1630) razpravljal o zvezdastih mnogoko-

tnikih v svojem delu Harmonija sveta (Harmonices Mundi) [5].

4.1.1 Heksagram v sakralni geometriji

Najbolj pogost naziv za heksagram, kot je bilo že zgoraj navedeno, je Davidova

zvezda, poznano tudi pod imenom Magen David. To je simbol na izraelski zastavi,

ki ga Judje uporabljajo kot simbol njihove vere. Davidova zvezda je bila upodo-

bljena tudi na zastavi Nigerije med leti 1914-1960, ko je še bila britanska kolonija

[3].

Znotraj judovske tradicije najzgodneǰsi opis, ki je povezan s heksagramom, izhaja

iz poznega obdobja kraljev (600 pr. Kr.), ko je bil uporabljen na pečatu [14]. Za-

nimivo je, da če pǐsemo enega na drugega vseh 24 črk abecede biblijske oz. stare

hebreǰsčine, vidimo, da skupaj tvorijo Davidovo zvezdo (Slika 22) [12].

V srednjem veku se je heksagram nanašal na Salomonov pečat. Heksagram ima prav

tako tudi okultni pomen. Najdemo ga na primer v kabali1. Možno je, da je kabala

prevzela simbol od templarjev. Kabala uporablja ta simbol za ureditev desetih di-

1Kabala je z okultno razlago prežet judovski filozofski in verski nauk.
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Slika 22: Starohebrejska abeceda.

menzij in postavitev na amulete. V 19. stoletju je simbol prevzelo tudi sionistično

gibanje2.

Na vzhodu, v kabali in okultnih krogih je pomen heksagrama povezan z dejstvom,

da je sestavljen iz dveh trikotnikov, ki gledata v nasprotne smeri. To se nanaša na

unijo nasprotij. Trikotnik, ki je usmerjen navzdol predstavlja žensko, trikotnik, ki

kaže navzgor pa moškega. To je razširjena interpretacija heksagrama. Kombinacija

predstavlja harmonijo in unijo. Poleg tega so trikotniki pogosto uporabljeni v alki-

miji, da označijo štiri različne elemente. Elementa zraka in vode ponazarja navzgor

usmerjen trikotnik. Zrak in ogenj pa navzdol usmerjen (Slika 23). Ker je trikotnik

osrednji simbol v krščanski ikonografiji, saj predstavlja Sveto Trojico, se je uporaba

heksagrama v krščanskem svetu tudi uveljavila [10].

2Politično gibanje Judov za krepitev nacionalne zavesti in za samostojno državo Izrael.
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Slika 23: Heksagram v alkimiji.

Heksagram je tako kot pentagram uporabljen v okultnih vedah, tudi v satanizmu.

V hinduizmu se heksagram imenuje Shatkona. Ta predstavlja unijo Purusha in

Prakriti, brez katerih ne bi moglo biti stvarstva [13]. Simbol se pojavlja v srčni

čakri (Slika 24).

Slika 24: Srčna čakra.

Enopotezni heksagram je šestkraka zvezda, ki jo lahko narǐsemo z eno neprekinjeno

črto. Njegova oglǐsča so enako oddaljena, vendar pa dolžine stranic niso enako dolge.

Še vedno pa ga lahko postavimo znotraj kroga, tako da se vseh šest oglǐsč dotika

krožnice. Pomen takega heksagrama je skoraj isti kot za standardni heksagram,

torej unija nasprotij. Vendar enopotezni heksagram bolj poudarja prepletanje in

končno unijo dveh polovic, raje kot pa njuno nasprotje, ki prihaja skupaj [10].
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Slika 25: Enopotezni heksagram kot čarovnǐski simbol zaščite.

Davidova zvezda se uporablja tudi v dekorativne namene. Najbolj poznan relief iz

zgodnjih časov je na frizu sinagoge v Kapernaumu. Drugi pa se nahaja na obodu

vrat sinagoge v Eshtemou, nekaj kilometrov od Hebrona. Na teh dveh sinagogah

sta upodobljeni šestkraki zvezdi, ki pa se med seboj razlikujeta. Pri zvezdi v Ka-

pernaumu (Slika 26) vidimo, da gre za prepletanje ravnih trikotnikov. Iz nje tudi

izhaja simbol Izraela.

Slika 26: Zvezda iz Kapernauma.

Medtem, ko imamo pri zvezdi Eshtemoa (Slika 27) prepletanje trikotnikov, ki so

rahlo ukrivljeni. Do sedaj sta zvezdi, ki se nahajata na enih od prvih sinagog v

Kapernaumu in Eshtemou, kjer je heksagram bil najden, veljali ne kot simbol juda-

izma, ampak zgolj kot dekorativni okras [14].
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Slika 27: Zvezda iz Eshtemoa.

Že prej je bilo omenjeno, da se je sakralna geometrija uporabljala pri arhitekturi že

od davnega časa. Njen pečat je na evropskem prostoru najlažje zaslediti pri sakralnih

objektih. Za primer vzemimo cerkev svetega Jurija v Bloomsburyju, v Londonu, ki

je bila zgrajena leta 1724. Zgradili so jo po načrtih Nicholasa Hawksmoora, učenca

slovitega sira Christopherja Wrena. Pri tej cerkvi najdemo sakralno geometrijo pri

načrtovanju zgradbe. Notranjost je narejena po principu prvih bazilik. Zunanja

dolžina znotraj cerkve vključuje stolp in apside in je definirana s krogom z včrtanim

trikotnikom (Slika 28). Ta trikotnik je del heksagrama, ki temelji na velikem krogu.

Znotraj šestkotnika, ki ga definira veliki heksagram je vrisan manǰsi krog. Znotraj

njega se nahaja manǰsi heksagram, ki je od večjega zamaknjen za 30 ◦. To definira

širino svetǐsča v sredǐsčnem prostoru cerkve in dimenzije osnovnega plana stolpa [9].

Slika 28: Tloris cerkve.
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[13] Število 6. Online [http://www.adonim.com/numbers/number6.html]. Citirano

24/8/2014.

26



[14] Meinardus O., The Hexagram or the Magen David in Byzantine Art, Deltion

ChAE 8 (1975-1976, Series 4.

Popis ilustracij

27



28


