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Rozdział 1

Rys historyczny

Ludzkość posługiwała się węzłami już w starożytności do przesyłania infor-
macji i łączenia ze sobą różnych obiektów. Rzecz jasna nie były to węzły
w sensie matematycznym, ale budziły zainteresowanie ze względu na swoją
estetykę i symbolizm. Jednym z najstarszych przykładów węzłów w sztuce
jest pieczęć z Ur (ok. 2600-2500 p.n.e.), wśród wyznawców buddyzmu po-
jawia się Shrivatsa, jako rytualne przedstawienie nieskończonego cyklu na-
rodzin i śmierci, natomiast w herbie rodu Boremeuszy znajdował się splot,
który dziś nazywamy pierścieniami boromejskimi.
Prawdopodobnie węzłem, w matematycznym tego słowa znaczeniu, był też
węzeł gordyjski, ponieważ, jak donoszą źródła, ”nie można było ani dostrzec,
ani nawet domyślić się, gdzie szukać jego początku czy końca” i nie było moż-
liwe jego rozsupłanie.

Węzły zostały wspomniane po raz pierwszy w matematycznym kontekście
w 1771 roku przez Alexandre-Theophile’a Vermonde’a. Umiejscowił on wę-
zły i warkocze jako przedmiot badań geometrii situs (położenia), którą dziś
nazywamy topologią. Przez całe swoje życie węzłami interesował się także
Carl Friedrich Gauss. Pierwsze jego notatki z ich rysunkami tworzył gdy
miał 17 lat, w późniejszych etapach życia zdefiniował m. in. indeks zacze-
pienia. Gauss niczego jednak nie publikował, robił to natomiast jego uczeń,
Johann Listing, który w 1847 wydał Vorstudien zur Topologie. Nie można
mówić o topologii jako nauce ścisłej w tamtym czasie, gdyż nie oferowała
ona narzędzi do precyzyjnych dowodów.

Sytuacja ta zmieniła się w XX wieku. W wydanej przez Maxa Dehna i Pola
Heegaarda w 1907 słynnej encyklopedii matematycznej zarysowano syste-
matyczne podejście do topologii i ściśle określono zakres teorii węzłów.
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Rozdział 2

Definicje

Definicja 1. Węzłem nazywamy obraz zanurzenia homeomorficznego okrę-
gu S1 ↪→ R3.

Zazwyczaj wystarczy nam jednak myśleć o węźle jako kawałku zaplątanego
(lub nie) sznurka ze sklejonymi końcami.

Rysunek 2.1: Przykłady węzłów.

Definicja 2. O węzłach mówimy, że są równoważne, jeśli istnieje home-
omorfizm przestrzeni R3 na siebie, przekształcający jeden węzeł w drugi.

Intuicyjnie: jeżeli z jednego węzła możemy uzyskać drugi tylko poprzez po-
ruszanie sznurkiem w przestrzeni (bez rozcinania go).

Definicja 3. Węzeł trywialny to węzeł równoważny z okręgiem.

Rysunek 2.2: Węzły trywialne.

Definicja 4. Definiujemy splot jako uogólnienie węzła: sploty mogą się
składać z kilku węzłów. Każdy węzeł powstały z jednego kawałka sznurka
wchodzący w skład splotu nazywamy składową spójną splotu.
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Rysunek 2.3: Przykłady splotów.

Definicja 5. Splot trywialny o n składowych to suma n rozłącznych wę-
złów trywialnych, którą oznaczamy przez (Tn).

Zazwyczaj operowanie na trójwymiarowych splotach nie jest wygodne, dla-
tego matematycy zajmujący się teorią węzłów posługują się ich dwuwymia-
rowymi diagramami.

Definicja 6. Diagram splotu to obraz rzutu prostopadłego węzła na płasz-
czyznę.

Należy przyjąć pewne założenia dotyczące diagramów:
(1) w każdym skrzyżowaniu zaznaczamy który kawałek sznurka idzie górą,
a który dołem.
(2) w każdym skrzyżowaniu przecinają się dokładnie dwa kawałki sznurka
(3) skrzyżowania są transwersalne (sznurek zawsze przechodzi na drugą stro-
nę).

Rysunek 2.4: Przykłady sytuacji niedozwolonych

Definicja 7. Węzeł poskromiony to taki, który jest równoważny skoń-
czonej, zwyczajnej i zamkniętej łamanej w R3. Pozostałe węzły nazywane są
dzikimi.

Rysunek 2.5: Przykład węzła dzikiego.

W dalszej części pracy będziemy zajmować się tylko węzłami poskromiony-
mi.

Definicja 8. Orientacja diagramu D to wybór kierunku obiegu każdej skła-
dowej splotu. Na diagramach orientację oznacza się poprzez strzałkę.
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Każda składowa posiada dwie orientacje, więc jeśli rozważany splot posiada
n składowych, to można go zorientować na 2n sposobów.

Definicja 9. Splot zorientowany ~L to splot z wybraną orientacją.

Rysunek 2.6: Zorientowany diagram splotu Hopfa.
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Rozdział 3

Ruchy Reidemeistera i
niezmienniki splotów

3.1 Ruchy Reidemeistera

Temu samemu splotowi w przestrzeni odpowiada wiele diagramów, dlatego,
jeżeli dwa diagramy różnią się tak, jak na rysunku (3.1), to oba odpowiadają
temu samemu splotowi.

Definicja 10. Wszystkie operacje na diagramach splotów, które nie zmie-
niają samoprzecięć, nie zmieniają także typu splotu. Takie transformacje
nazywamy izotopiami planarnymi.

Rysunek 3.1: Izotopia planarna.

Ponadto, wyróżniamy trzy inne operacje na diagramach, które nie zmieniają
typu splotu. Operacje te nazywamy ruchami Reidemeistera.

Rysunek 3.2: Pierwszy ruch Reidemeistera.
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Rysunek 3.3: Drugi ruch Reidemeistera.

Rysunek 3.4: Trzeci ruch Reidemeistera.

Składając Ruchy Reidemeistera możemy tworzyć kolejne ruchy, które nie
zmieniają typu splotu.

Twierdzenie 1 (Reidemeister). Jeśli D1 i D2 są diagramami splotów, któ-
re odpowiadają temu samemu splotowi, wówczas istnieje ciąg ruchów Re-
idemeistera oraz izotopii planarnych przekształcających jeden z diagramów
w drugi.

Z twierdzenia Reidemeistera wynika, że istnieje skończona i zupełna lista
ruchów, które można wykonywać na diagramach, które nie zmieniają typu
splotu.

Przykład. Pokażmy, poprzez wskazanie ciągu ruchów Reidemeistera, że po-
niższe węzły są równoważne.
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Najpierw wykonujemy izotopię planarną:

Trzeci ruch Reidemeistera:

Drugi ruch Reidemeistera:

Trzeci ruch Reidemeistera:

Pierwszy ruch Reidemeistera:

3.2 Niezmienniki splotów

Definicja 11. Niezmiennikiem splotów nazywamy funkcję, która każde-
mu diagramowi przyporządkowuje pewien obiekt algebraiczny w taki sposób,
aby równoważnym diagramom odpowiadały te same wartości.

Fakt. Liczba składowych spójnych splotu jest niezmiennikiem splotu.

Podzielmy teraz skrzyżowania w zorientowanym diagramie ~D splotu K na
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skrzyżowania dodatnie, którym przypiszemy wartość +1 oraz skrzyżowanie
ujemne, którym przypiszemy wartość −1. Niech skrzyżowaniem dodatnim
będzie skrzyżowanie, w którym kawałek sznurka przechodzący górą idzie
w prawo.

Definicja 12. Indeksem zaczepienia splotu K nazywamy liczbę

lk( ~D) =
1
2

∑
±1,

gdzie powyższa suma wzięta jest po przecięciach różnych składowych spójnych
splotu K, a składnikami tej sumy są liczby przyporządkowane odpowiednim
skrzyżowaniom, jak wyżej.

Przykład. Policzmy indeks zaczepienia dla splotu Hopfa.

lk( ~D) =
1
2

(−2) = −1

Na rysunku wybrano jedną z czterech orientacji. Przy zmianie orientacji
jednej ze składowych indeks zaczepienia zmienia znak.

Przykład. Policzmy indeks zaczepienia dla splotu Whiteheada.

lk( ~D) =
1
2

(1− 1 + 1− 1) = 0
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Twierdzenie 2. Indeks zaczepienia jest niezmiennikiem splotu.

Dowód. Na mocy twierdzenia Reidemeistera wystarczy, że sprawdzimy za-
chowanie indeksu zaczepienia pod wpływem ruchów Reidemeistera.
1. Pierwszy ruch Reidemeistera dotyczy tylko jednej składowej splotu, za-
tem skrzyżowanie, które powstało w ten sposób nie bierze udziału w sumie
definiującej indeks zaczepienia.
2. W przypadku drugiego ruchu Reidemeistera dowód powinien zawierać
cztery przypadki ze względu na orientację wybranych składowych, ale są
one analogiczne, więc rozpatrzony będzie tylko jeden. W rozważaniach po-
może nam następujący rysunek.

Zauważmy, że skrzyżowania powstałe w ten sposób są przeciwnych znaków,
zatem ich wkład w indeks zaczepienia jest zerowy. Wynika z tego, że drugi
ruch Reidemeistera nie wpływa na indeks zaczepienia splotu.
3. W przypadku trzeciego ruchu Reidemeistera należy rozpatrzyć kilka przy-
padków, ze względu na różną orientację splotu, oraz przynależność do skła-
dowych, ale są one analogiczne, więc rozpatrzymy tylko przypadek, w którym
wszystkie kawałki należą do różnych składowych.

Widzimy, że po wykonaniu trzeciego ruchu Reidemeistera suma lokalna po-
została niezmieniona, zatem trzeci ruch Reidemeistera także nie zmienił in-
deksu zaczepienia.

Wynika z tego, że jeżeli dwa diagramy mają różne indeksy zaczepienia, to
odpowiadają one różnym splotom, ale nie wynika z tego, że jeżeli dwa sploty
są różne, to ich indeksy zaczepienia są różne.

Przykład. Indeks zaczepienia pozwala nam odróżnić splot Hopfa od splotu
trywialnego, ale nie rozróżnia on splotu Whiteheada od splotu trywialnego.
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Rozdział 4

Wielomian Jonesa

W 1984 roku nowozelandzki matematyk Vaughan Jones odkrył wielomiano-
wy niezmiennik splotów, który jest dziś nazywany wielomianem Jonesa. Za
to odkrycie otrzymał on w 1990 roku medal Fieldsa.
Wielomian Jonesa V ~D(t) jest wielomianem Laurenta zmiennej

√
t (wielo-

mian Laurenta to wielomian, który dopuszcza wykładniki całkowite, a nie
tylko naturalne) określonym dla zorientowanego diagramu splotu.
Spełnia on poniższą zależność rekurencyjną:

t−1V
( )

− tV
( )

= (
√
t− 1√

t
)V
( )

(4.1)

przy warunku początkowym VT1 = 1. Równanie (4.1), nazywane relacją
motkową, mówi nam jak zachowuje się wielomian Jonesa, gdy wybrane
skrzyżowanie zamienimy na skrzyżowanie przeciwne lub kiedy je rozwiążemy.

Przykład. Policzmy wielomian Jonesa dla splotu Tn.
Widzimy, że jeżeli w pewnym miejscu zamienimy na , to złączymy
dwie składowe, więc otrzymamy Tn−1, podobnie, gdy zamienimy to miejsce
na . Mamy zatem

(
√
t− 1√

t
)VTn(t) = t−1VTn−1(t)− tVTn−1(t)

VTn(t) = VTn−1(t)
t−1 − t√
t− 1√

t

VTn(t) = VTn−1(t)(−
√
t− 1√

t
)

Stąd, biorąc pod uwagę warunek początkowy, otrzymujemy:

VTn(t) = (−
√
t− 1√

t
)n−1
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Rysunek 4.1: Wygładzenia skrzyżowania w splocie Hopfa.

Przykład. Wielomian Jonesa dla dodatniego splotu Hopfa:
jeżeli jedno z dodatnich skrzyżowań zamienimy na przeciwne - otrzymamy

splot T2; jeżeli je rozwiążemy - otrzymamy węzeł trywialny.

t−1VH+(t)− tVT2(t) =
√
t− 1√

t

VH+(t) = t2(−
√
t− 1√

t
) + t(

√
t− 1√

t
) = t

3
2 (−t− t−1)

Twierdzenie 3. Niech D będzie odbiciem lustrzanym diagramu D. Wów-
czas VD(t) = VD(t−1).

Dowód. Zauważmy, że po odbijając diagram zamieniamy wszystkie skrzy-
żowania na przeciwne. Powyższe twierdzenie jest zatem prostym wnioskiem
z relacji motkowej (4.1).

Przykład. Policzmy wielomian Jonesa dla prawego trójlistnika.

=

Rysunek 4.2: Wygładzenia skrzyżowania dla trójlistnika.

t−1V31(t)− tVT1(t) = (t
1
2 − t−

1
2 )VH+(t)

V31(t) = t2 + (t
3
2 − t

1
2 )(t

3
2 )(−t− t−1) = −t4 + t3 + t
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Korzystając z powyższego twierdzenia możemy policzyć wielomian Jonesa dla
lewego trójlistnika:

V3̄1(t) = V31(t
−1) = −t−4 + t−3 + t−1

Wynika z tego, że prawy i lewy trójlistnik są różnymi węzłami.

Wielomian Jonesa zazwyczaj daje odpowiedź, czy dane sploty są równoważ-
ne, ale wiążą się z nim także otwarte problemy.

Przykład. Wielomian Jonesa poniższych splotów jest taki sam i wynosi(
t−2 − t−1 + 1 + t+ t2

)2

Problem. Czy istnieją nietrywialne węzły K takie, że VK = 1, czyli takie,
których wielomian Jonesa jest taki sam jak węzła trywialnego?

Problem ten jest nierozstrzygnięty, ale wiemy, że istnieją sploty o wielomia-
nie Jonesa takim samym jak splotu trywialnego o tej samej liczbie składo-
wych.

Rysunek 4.3: Splot o wielomianie Jonesa takim jak splotu trywialnego.
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Rozdział 5

Nawias Kauffmana

W 1985 roku Louis Kauffman podał prostą konstrukcję wielomianu Jonesa,
która jest znacznie bardziej elementarna od oryginalnej, którą zaproponował
Jones.

Definicja 13. Nawiasem Kauffmana 〈D〉 diagramu D nazywamy wielo-
mian Laurenta trzech zmiennych A,B, d, który spełnia następujące warunki:

〈T1〉 = 1 (5.1)

〈D t T1〉 = d〈D〉 (5.2)〈 〉
= A

〈 〉
+B

〈 〉
(5.3)

W tym rozdziale przyjmiemy że Tn jest takim splotem trywialnym o n skła-
dowych, że żadna z jego składowych nie ma przecięć.
Przyjrzyjmy się teraz, co oznaczają kolejne fragmenty definicji nawiasu Kauf-
fmana:

1. Warunek (5.1) mówi nam, że dla diagramu T1 nawias przyjmuje war-
tość 1.

2. Relacja (5.2) mówi nam, jak zmieni się nawias Kauffmana, jeżeli do
diagramu D dodamy diagram T1, tak, aby nie miały one żadnych
wspólnych skrzyżowań.

3. Relacja (5.3) mówi jak zmienia się nawias Kauffmana, gdy rozwiążemy
wybrane skrzyżowanie.

Lemat 1. Zachodzi następująca tożsamość

〈Tn〉 = dn−1. (5.4)

Dowód. Przeprowadźmy dowód indukcyjny ze względu na n. Baza induk-
cyjna jest spełniona ze względu na warunek (5.1). Z założenia indukcyjnego
〈Tn〉 = dn−1 możemy przejść do tezy indukcyjnej 〈Tn+1〉 = dn na mocy
warunku (5.2).
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Twierdzenie 4. Nawias Kauffmana jest niezmiennikiem diagramu.

Dowód. Pokażemy, że kolejność rozwiązywania skrzyżowań nie wpływa na
nawias Kauffmana. Weźmy pewne dwa skrzyżowania ustalonego diagra-
mu D. Jeżeli rozwiążemy najpierw pierwsze skrzyżowanie mamy:〈

,
〉

= A
〈

,
〉

+B
〈
,

〉
=

= A2
〈

,
〉

+AB
〈

,

〉
+

+AB
〈
,

〉
+B2

〈
,

〉
Natomiast jeżeli najpierw rozwiążemy drugie skrzyżowanie mamy:〈

,
〉

= A
〈

,
〉

+B
〈

,

〉
=

= A2
〈

,
〉

+AB
〈
,

〉
+

+AB
〈

,

〉
+B2

〈
,

〉
Wynika z tego, że kolejność rozwiązywania skrzyżowań nie zmienia nawiasu
Kauffmana, co kończy dowód.

Jak łatwo zauważyć, nawias Kauffmana jest zależny od diagramu. Zastanów-
my się, jak możemy uzależnić od siebie A,B, d, tak, aby nawias Kauffmana
był niezmienniczy ze względu na ruchy Reidemeistera.
Zacznijmy od drugiego ruchu Reidemeistera:〈 〉

= A
〈 〉

+A
〈 〉

=

= AB
〈 〉

+B2
〈 〉

+

+A2
〈 〉

+AB
〈 〉

=

= (ABd+B2 +A2)
〈 〉

+AB
〈 〉

Chcemy, aby
〈 〉

=
〈 〉

, dlatego muszą zachodzić następujące równo-

ści:
AB = 1⇒ B = A−1(

ABd+A2 +B2
)

= 0⇒ d = A2 −A−2

Wtedy: 〈 〉
= A

〈 〉
+A−1

〈 〉
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〈Tn〉 =
(
A2 −A−2

)n−1
.

Niezmienniczość ze względu na trzeci ruch Reidemeistera dostajemy auto-
matycznie z niezmienniczości względem drugiego ruchu.
Weźmy następujące równości:〈 〉

= A
〈 〉

+A−1
〈 〉

〈 〉
= A

〈 〉
+A−1

〈 〉
Korzystając z faktu, że nawias Kaufmana jest niezmienniczy względem dru-
giego ruchu mamy

〈 〉
=
〈 〉

, więc jest o także niezmienniczy ze wzglę-
du na trzeci ruch Reidemeistera.
Sprawdźmy jeszcze jak pierwszy ruch Reidemeistera zmienia nawias Kauff-
mana. 〈 〉

=
(
(−A2 −A−2)A+A−1

) 〈 〉
= −A3

〈 〉
〈 〉

=
(
A+A−1(−A2 −A−2)

) 〈 〉
= −A−3

〈 〉
Chcemy przyrównać nawias Kauffmana do wielomianu Jonesa. Rozpatrzmy
równania: 〈 〉

= A
〈 〉

+A−1
〈 〉

〈 〉
= A

〈 〉
+A−1

〈 〉
Mnożąc pierwsze równanie stronami przez A, drugie przez A−1 i odejmując
stronami otrzymujemy:

A
〈 〉

−A−1
〈 〉

=
(
A2 −A−2

)〈 〉
(5.5)

To równanie przypomina relację motkową wielomianu Jonesa. Aby wpro-
wadzić precyzyjny związek, musimy zorientować diagram D i podzielić je-
go skrzyżowania na dodatnie, którym przypiszemy wartość +1 oraz ujem-
ne, którym przypiszemy wartość −1. Niech skrzyżowaniem dodatnim będzie
skrzyżowanie, w którym kawałek sznurka przechodzący górą idzie w prawo.

Definicja 14. Przez w
(
~D
)

będziemy oznaczać liczbę Taita, która jest zde-
finiowana następującym wzorem:

w
(
~D
)

=
∑

v∈skrzyowania
sgn(v),

gdzie sgn(v) oznacza znak skrzyżowania v.

17



Fakt. Zauważmy, że zarówno drugi, jak i trzeci ruch Reidemeistera nie
zmieniają liczby Taita, natomiast w przypadku pierwszego ruchu zachowuje
się w następujący sposób:

w
( )

= w
( )

+ 1

w
( )

= w
( )

− 1

Twierdzenie 5. Wielomian f ~D(A) =
(
−A3)−w( ~D) 〈D〉 jest niezmiennikiem

splotów.

Dowód. Na mocy twierdzenia Reidemeistera wystarczy udowodnić, że nie
zmienia się on ze względu na ruchy Reidemeistera. Drugi i trzeci ruch nie
mają wpływu na ten wielomian, gdyż nie zmieniają liczby Taita oraz nawiasu
Kauffmana.
W przypadku pierwszego ruchy Reidemeistera mamy:

f (A) =
(
−A3

)−w( ) 〈 〉
=

=
(
−A3

)−(w
( )

+1) (
−A3

) 〈 〉
=

=
(
−A3

)−w( ) 〈 〉
= f (A)

Dla zorientowanego diagramu ~D przepisujemy równanie (5.5) jako:

A
〈 〉

−A−1
〈 〉

=
(
A2 −A−2

) 〈 〉
(5.6)

Korzystając z równości 〈D〉 = f ~D(A) ·
(
−A3)w( ~D) możemy zapisać

f (A) ·
(
−A3

)w( )
·A− f (A) ·

(
−A3

)w( )
·A−1 =

=
(
A2 −A−2

)
·
(
−A3

)w( )
f (A),

stąd:
−A4f (A) +A−4f (A) =

(
A2 −A−2

)
f (A)

Po podstawieniu t = A−4 otrzymujemy relację motkową wielomianu Jonesa:

t−1f − tf = (
√
t− 1√

t
)f (5.7)

czyli dla t = A−4 mamy f ~D(A) = V ~D(t), zatem wykazaliśmy istnienie wie-
lomianu Jonesa.
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Rozdział 6

Kolorowania Foxa

Definicja 15. Łukiem nazywamy fragment diagramu, który znajduje się
między dwoma skrzyżowaniami ”pod”.

Definicja 16. 3-kolorowaniem Foxa diagramu D nazywamy funkcję, któ-
ra każdemu łukowi diagramu D przyporządkowuje jeden z elementów zbioru
kolorów X = {1, 2, 3} tak, aby w każdym skrzyżowaniu występowały wszystkie
kolory, albo tylko jeden.

Warunek z definicji jest równoważny warunkowi

a+ b+ c ≡ 0 (mod 3)

gdzie a, b, c są kolorami występującymi w pojedynczym skrzyżowaniu.
Jeżeli w kolorowaniu diagramu użyjemy tylko jednego koloru, to takie kolo-
rowanie nazywamy trywialnym.
Przez col3(D) będziemy oznaczać liczbę kolorowań diagramu D.

Przykład. Policzmy col3(Tn). Jak łatwo zauważyć każdą ze składowych te-
go splotu możemy pokolorować na trzy sposoby, a ponieważ jest ich n, to
col3(Tn) = 3n

Przykład. Policzmy col3
( )

. W tym przypadku mamy trzy kolorowania
trywialne. Zauważmy, że dla każdego kolorowania nietrywialnego po wyborze
koloru dla pierwszego łuku dwa pozostałe musimy pokolorować pozostałymi
kolorami (w dowolnej kolejności), co daje nam sześć nietrywialnych koloro-
wań.

col3
( )

= 3 + 6 = 9

Przykład. W przypadku węzła ósemkowego mamy tylko trywialne 3-kolorowania,
zatem coln( ) = 3.
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Rysunek 6.1: Nietrywialne 3-kolorowanie trójlistnika.

Możemy uogólnić 3-kolorowanie Foxa na n-kolorowanie diagramu D. Zbiór
X = {0, 1, ..., n − 1} traktujemy jak n kolorów i kolorujemy łuki tak, aby
w skrzyżowaniu w którym występują kolory a, b, c spełniona była relacja
2a− b− c ≡ 0 (mod n).

Twierdzenie 6. Liczba coln(D) jest niezmiennikiem splotu.

Dowód. Wystarczy udowodnić, że kolorowania są zachowane przy ruchach
Reidemeistera.

Rysunek 6.2: Zachowanie kolorowania dla pierwszego ruchu Reidemeistera

Rysunek 6.3: Zachowanie kolorowania dla drugiego ruchu Reidemeistera

Rysunek 6.4: Zachowanie kolorowania dla drugiego ruchu Reidemeistera
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Za pomocą 3-kolorowania Foxa możemy rozróżnić trójlistnik od splotu try-
wialnego i węzła ósemkowego, ale nie rozróżnia ono węzła ósemkowego od
węzła trywialnego.

Liczba 5-kolorowań dla węzła trywialnego wynosi 5.

Przykład. Policzmy 5-kolorowanie dla węzła ósemkowego.
Mamy 5 kolorowań trywialnych oraz 20 kolorowań nietrywialnych.

Rysunek 6.5: Nietrywialne 5-kolorowanie węzła ósemkowego.

Możemy rozróżnić węzeł trywialny od węzła ósemkowego za pomącą 5- ko-
lorowania Foxa.

Problem. Czy dla każdego węzła liczba n-kolorowań jest liczbą podzielną
przez n?

Zauważmy, że jeżeli możemy pokolorować wybrane skrzyżowanie za pomocą
kolorów a, b, c, to możemy je pokolorować także kolorami a+[k]n, b+[k]n, c+
[k]n, gdzie k ∈ Z.

2a− b− c ≡ 0pmodn

2(a+ [k]n)− (b+ [k]n)− (c+ [k]n) ≡ 0 (mod n)

Mamy n różnych reszt z dzielenia przez n, zatem z dla pewnego kolorowania
możemy wygenerować kolejne n − 1 kolorowań. Wynika z tego, że liczba
kolorowań jest podzielna przez n.

Problem. Jeżeli węzeł jest n-kolorowalny (możliwy do pokolorowania w nie-
trywialny sposób za pomocą n kolorów), to dla jakich k jest on k-kolorowalny?

Z pewnością możemy stwierdzić, że taki węzeł jest mn-kolorowalny, gdzie m
jest dowolną dodatnią liczbą naturalną.

Dowód. Ponieważ węzeł był n-kolorowalny, to w każdym skrzyżowaniu speł-
niona była relacja 2a− b− c ≡ 0pmodn, gdzie a, b, c ∈ Xn = {0, 1, ..., n− 1}.
Zauważmy, że jeżeli do kolorowania weźmiemy kolory ze zbioru
{0,m, 2m, 3m, ..., (n− 1)m} to będzie spełniona relacja

2am− bm− cm = (2a− b− c)m ≡ 0 (mod n).
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Dodatkowo zbiór ten jest podzbiorem zbioru Xmn = {0, 1, ...,mn−1}, zatem
ten węzeł jest mn-kolorowalny.

Problem. Dla jakich n ∈ N liczba coln(D) jest potęgą liczby n.

Z pewnością jest tak gdy n jest liczbą pierwszą.

Dowód. Zauważmy, że dowolne kolorowanie łuków diagramu daje grupę
(Xn,⊕n), której rozmiar to nl, gdzie l jest liczbą łuków, ponieważ każdy łuk
diagramu możemy pokolorować jednym z n kolorów. n-kolorowania Foxa są
jej podgrupą, zatem z twierdzenia Lagrange’a coln(D)|nl, gdzie l jest liczbą
łuków. Wynika z tego, że jeżeli n jest liczbą pierwszą, to coln(D) jest potęgą
liczby n.

Gdy n nie jest liczbą pierwszą, to ogół liczba n-kolorowań nie jest potęgą
liczby n.

Przykład. Policzmy liczbę 6-kolorowań dla trójlistnika.
Mamy 6 kolorowań trywialnych. Łatwo możemy znaleźć jedno kolorowanie
nietrywialne (Rysunek 6.6), a następnie ,w sposób pokazany powyżej, wypro-
dukować z niego kolejne 5. Okazuje się, że więcej kolorowań nietrywialnych
nie ma.

col6
( )

= 12

Rysunek 6.6: Nietrywialne 6-kolorowanie trójlistnika.

Problem. Czy węzły o takim samym wielomianie Jonesa, o których mowa w
rozdziale czwartym są rozróżnialne przy pomocy kolorowań, czyli czy istnieje
takie n-kolorowanie, że te węzły mają różną liczbę kolorowań?

Problem. Czy splot o wielomianie Jonesa takim, jak wielomian Jonesa
splotu trywialnego z rozdziału czwartego posiada jakieś nietrywialne koloro-
wanie?

Niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na te problemy, ale z pewnością
nie zaprzestanę ich poszukiwań.
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Rozdział 7

Podsumowanie

7.1 Podsumowanie

W niniejszej pracy wprowadzone zostały podstawowe pojęcia teorii węzłów,
niezmienniki węzłów i splotów. Wykazano istnienie wielomianu Jonesa oraz
pokazano jak kolorować węzły.

Pisanie tej pracy pozwoliło mi na lepsze zrozumienie działu topologii jakim
jest teoria węzłów. Dostrzegłem jak wiele zastosowań mogą mieć obiekty z
pozoru bardzo nierealne. Wiele radości sprawiło mi rozwiązanie kilku pro-
blemów, a tym, których nie udało mi się rozwiązać z pewnością poświęcę
jeszcze dużo czasu.

7.2 Podziękowania

Chciałbym serdecznie podziękować pani Joannie Politarczyk oraz doktoro-
wi Wojciechowi Politarczykowi, których pomoc przy pisaniu, sprawdzaniu i
poprawianiu pracy okazała się nieoceniona.
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