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Wprowadzenie 

Teoria węzłów to dziedzi a ate at ki, która w hodzi w 
skład topologii.  

Topologia to zęść ate at ki, która 
zaj uje się ada ie  kształtów. 

O iekta i zai teresowa ia teorii węzłów 
są krz we za k ięte, za urzo e w 
trójwymiarowej przestrzeni, które 

nazywamy węzła i.  



Co kryje się pod pojęcie  
„węzeł”? 

 

Węzeł to dowol a 
konformacja liny, 

której koń e został  
złą zo e  



Węzeł – najprostsza definicja 

Najprostsza 

składowa węzła 



Mate atycz a defi icja węzła 

Węzeł to homeomorficzny 

obraz okręgu w przestrze i, 
otrzymujemy go poprzez 

u iesz ze ie okręgu w 
przestrze i a róż e sposo . 

Węzeł to krz wa za k ięta 
zanurzona w R3 



 
Węzły, ale ie ate atycz e 



Więc, co oz acza homeomorfizm? 
 

      Przekształ e ie, które dowolnie ś iska, 
roz iąga, wygina lub skrę a figurę, nie robi 

jednak w niej dziur, nie rozrywa jej ani nie skleja 

jej fragmentów. Inaczej ówią , przekształ e ie 

to na ogół zmienia pierwotny kształt i rozmiar 

figury, zawsze jednak zachowuje potocznie 

rozu ia ą iągłość i spoistość.  



Zatem, w jaki sposób otrzymuje 
się węzły? 

Etapy: 
1. Splata ie ze so ą dwó h koń ów 

sznurka 

2. )łą ze ie  koń ów 

R s. Tworze ie węzła 



Jak wygląda ajprostszy węzeł… ? 

Jest to WĘZEŁ TRYWIALNY 

Oz a za to, że jest o  
rów oważ   

okręgowi położo e u a 
płasz z ź ie. 



… a jak węzły nietrywialne? 

 

 

Nie ulegają rozpląta iu ez ięć. 



Więcej przykładów … 



Trójlistnik – jeden z 
ajpopular iejszych węzłów 

 

 

Liczba prze ięć: 3  

 

Nieważ e jak go spląta  – zawsze 

po uproszczeniu, jego aj iejszą 
li z ą prze ięć ędzie li z a .  



Rodzaje trójlistnika 

lewy 
prawy 



Węzeł dziki 
 

 

Węzeł, którego nie da się przedstawić w 

postaci skoń zo ej, za k iętej ła a ej 
łań u ha.  



Ciekawostka 

 

=  

)awił  węzeł oże okazać się węzłe  tr wial . 



Kolej e pojęcie… Splot 

    Splot jest  to su a skoń zo ej iloś i węzłów og iwa  
wzajemnie rozłą z h, zwa h składow i splotu, które 

ogą ć zasupła e i sple io e ze so ą. Węzeł jest splote   
o jed ej składowej.  

Jeśli weź ie  kilka róż h węzłów i je  

wzaje ie poplą ze  otrz a  splot.  



Węzeł a splot 

WĘZEŁ SPLOT = 

W  

W matematyce oba poję ia ie są ide t z e! 

      Węzeł to inaczej zapleciony sznurek o złą zo h 

koń a h. Kilka węzłów tworzy splot, a poszczególne węzł  

nazywane są jego ogniwami. Sam węzeł zatem jest 

szczególnym przypadkiem splotu. 



Splot trywialny 

 

 

W splocie trywialnym okrąg nie ma 
punktów wspólnych z drugim okręgie .  



Splot nietrywialny 

 

 

    W splocie nietrywialnym 
okrąg ma punkty wspólne z 
drugim okręgie .  



Najprostszy przykład splotu –  
Splot Hopfa 

Splot Witeheada 



… trochę przykładów 



Splot Boromeuszów – dlaczego jest 
ciekawy  przykłade  splotów? 

     Splot ten w stępuje w herbie rodu 

Boromeuszów. Ma on e hę: wszystkie trzy 

ogniwa są splecione, ale dowolne dwa nie. 

Oznacza to, że gdy rozetniemy dowolne ogniwo, 

pozostałe dwa ędą niezaplecione. 

Roz ię ie dowol ego og iwa 
spowoduje rozpad ałego splotu.   



Herb Boromeuszów 

SPLOT 



Poliboromeusze 

 

 

Nazywane czasem splotami 

Brunna. W dalszym iągu, 
sploty te ędą iał  

włas ość taką, że usu ię ie 

jednego pierś ie ia ze splotu 

spowoduje rozpad ałej 
struktury splotu.  





Rów oważ ość splotów 

Dwa sploty L={K1,K2,…,Km} o raz L’={K’
1,K’

2,…,K’n} są 
rów oważ e jeśli speł io e są astępują e waru ki: 
 

1. m=n, z li splot  L i L’ posiadają taką sa ą li z ę węzłów 

2. Jest ożliwa zamiana splotu L na L’ na skutek skoń zo ej 
liczby ruchów elementarnych. 

 

Zamiana:  K1→K’1 

Zamiana: Km→K’n (m=n) 



Sploty rów oważ e, przykłady 

Splot Boromeusza 



Sploty rów oważ e, przykłady 

Splot Whitheada 



Orie tacja węzłów 

 

 

Moż a ustalić orientacje węzła – poprzez postawienie 

na węźle strzałki w odpowied ią stro ę. 

orientacja 



Orie tacja węzłów 
 

 

    Poprzez dodanie strzałek oż a sprawić, że dwa 

węzł , które ł  rów oważ e nie posiadają  orientacji 

sta ą się nie rów oważ e. 

 

 

    Te węzł  są rów oważ e z 
orie ta ją poprzez o rót o kąt 
180 stopni . 



Diagra  węzła 

O raz węzła w rzu ie regular  z zaz a ze ie  tunelu 

i mostu. 

tunel 

most 



Tu el i ost NA DIAGRAMIE WĘZŁA 

         TUNEL to zęść 

segmentu na diagramie 

węzła, która przechodzi pod 

skrz żowa ie  

            MOST to zęść 

segmentu na diagramie 

węzła, która przechodzi nad 

skrz żowa ie  

MOST 

TUNEL 



8 MOSTÓW 



10 MOSTÓW 



Diagra  węzła – więcej teorii … 

 

Niech p:R3→R2 ędzie rzute , a K węzłe  w R3. Punkt  ależ  do p(K) 

az wa  wielokrot  jeżeli p-1  zawiera wię ej iż jede  pu kt.  



Diagra  węzła 

 

 

 

Jeśli K jest węzłe  ądź splote  to K’ jest rzute  K. 

 

Diagram traktuje 
się 

dwuwymiarowo  



Diagramy dwuwymiarowe 

   Mate at  ie posługują się trójw iarow i splota i, 
tylko ich dwuwymiarowymi diagramami. 

    Każd  diagram splotu składa się z kilku płaski h 

krzywych za k ięt h, które prze i ają się w 

skoń zo ej iloś i punktów.  



Każde u splotowi w przestrze i trójwy iarowej 
odpowiada wiele diagramów. 



Diagram regularny 

 

   Diagram regularny potwierdza jak dany węzeł leż  w 

przestrzeni trójwymiarowej. Ponadto przestawia 

węzeł w postaci przestrzennego diagramu na 

płasz z ź ie.  



Rzut regular y węzła 

 

Rzut węzła azywa y regular y  jeżeli:  
 
1. Jest t lko skoń zo a ilość pu któw wielokrot h i wsz stkie 
pu kt  wielokrot e są podwój e. 

 

 . Żade  wierz hołek węzła wieloś ie ego ie jest 
przeciwobrazem punktu podwójnego.  



Rzut regular y węzła 

Na rysunku c oraz d ła a a wchodzi 

w kontakt z wierz hołka i K’ wię  

oba przypadki nie są dozwolone . 

 

 

Wszystkie 

skrz żowa ia uszą 
ć podwójne  



 

 

    Rzut regularny K’ węzła K ma dowol ą ilość n 

skrz żowań. Każd  punkt skrz żowa ia Pi jest 

obrazem dokład ie dwóch punktów Pi’ i Pi”. 

Rzut regular y węzła 



Diagram regularny złożo  z dwóch węzłów lub splotów 

posiadają  „skrz żowa ie pozor e” oż a poddać 

SKRĘCENIU. 
. 

Rzut regular y węzła 



Zredukowany rzut regularny 
 

 

Zredukowany rzut regularny otrzymujemy w 

przypadku, gdy diagram posiada skrz żowa ia, 

które nie jesteś  w stanie usu ąć poprzez 

pojedyncze skrę e ie. 

 



Zredukowa y rzut regular y, przykład 



Diagram splotu 

 

 

• Ze względu na to, iż splot złożo  jest z dwóch lub 

wię ej okręgów połą zo h ze so ą, to rzut splotu 

ędzie posiadał skoń ze ie wiele skrz żowań 

podwójnych.  

 

• Na diagramie zaznacza się charakter skrz żowa ia – 

która zęść skrz żowa ia biegnie u góry, a która na 

dole.  

Dwuwymiarowe diagramy – rzut splotu na 
płaszczyz ę  
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