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که چیزی است، بعدی دو رویه ای ذات انحنای ی گاوس انحنای
باشد. داشته را آن رویه ی باشید نداشته انتظار هرگز شما است ن مم
آیا که وید ب نم تواند م کند زندگ خم ی درون ای حشره وقت
که است این دهد انجام م تواند حشره این چه آن نه؛ یا است خمیده
اما نماید. اندازه گیری را طول و فاصله عقب، و جلو سمت به حرکت با
حرکت با م کند زندگ رویه ی روی بر که هوشمند! حشره ی
انحنای م تواند شود، خارج آن از که این بدون رویه اطراف به کردن

نماید. انداز ه گیری را آن گاوس

انحنای کنید. توجه برش خم های انحنای به ، گاوس انحنای تعریف برای :١ ل ش
آن (منف ترین) ترین کوچ و (مثبت ترین) بزرگترین ضرب حاصل گاوس

انحناهاست.

نمایید، تعریف را خم ی انحنای ونه چ م دانید کنیم فرض تعریف.
م کنید؟ تعریف ونه چ را p مانند نقطه ای در رویه ی انحنای حال
برش p نقطه در آن بر عمود صفحه ی با را رویه ،١ ل ش مانند
است شده حاصل صفحه توسط رویه برش از که خم انحنای دهید.
خواهید مختلف جهت های در انحناهایی بنابراین آورید. دست به را
دست به ترتیب این به که انحناهایی ترین کوچ و بزرگترین داشت.
هم بر عمود جهت   های در و م شود نامیده اصل انحناهای م آید
آنها حاصلضرب و میانگین انحنای عدد دو این میانگین هستند. واق

م شود. نامیده گاوس انحنای
انحنای بنابراین است ١ برابر اصل انحنای دو هر واحد، کرۀ برای

اصل انحناهای واحد، شعاع با استوانه ای در م شود. ١ نیز آن گاوس
ی در است. صفر گاوس انحنای نتیجه در و هستند صفر و ١ برابر

و ١ برابر اصل انحناهای ،٢ ل ش مانند مناسب هذلولوی سهم وار
م باشد. ‐ ١ گاوس انحنای و ‐ ١

کمیت گاوس انحنای این که م کند بیان گاوس اساس قضیه
رویه درون که حشره ای توسط عدد این ر، دی بیان به است؛ ذات
شما اگر که معناست بدان این است. اندازه گیری قابل م کند زندگ
تغییری آن گاوس انحنای نمایید، خم بیاید کش که آن بدون را رویه
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ی به تا کنید لوله ٣ ل ش همانند را صفحه ای شما اگر کرد. نخواهد
١ و صفر به صفر، و صفر از آن اصل انحناهای شود، تبدیل استوانه

م ماند. باق صفر همچنان آن گاوس انحنای ول م کند تغییر

است. (+١)(−١) = −١ گاوس انحنای هذلولوی سهمیوار این در :٢ ل ش

در را رویه ای گاوس انحنای بتواند حشره ی آن، طریق از که راه
بسیار شعاع با ژئودزی دایره به که است این یرد ب اندازه p نقطه

:p پیرامون در r کوچ
C = {x : dist(p, x) = r}

از اصل انحناهای ،r شعاع با استوانه ای به آن تبدیل و صفحه کردن لوله با :٣ ل ش
م ماند. باق ٠ گاوس انحنای ول م کند تغییر ٠ و r/١ به ٠ و ٠

٢πr با برابر محیط باشد، صفر گاوس انحنای اگر کند. توجه

آن محیط باشد، مثبت عددی کره، مانند گاوس انحنای اگر م شود.
گاوس انحنای هذلولوی سهمیوار مانند اگر و م شود. ٢πr از کمتر

، کل حالت در شد. خواهد بزرگتر عددی محیط باشد، منف مقداری
محاسبه قابل زیر فرمول کم با محیط ،G گاوس انحنای برای

است
٢πr −Gπ

r٣
٣ + · · · .

انحنای که گاوس‐بنه فت انگیز ش فرمول بسته، رویه ی برای
دارد. وجود م کند، مرتبط هم به را χ اویلر مشخصه و G گاوس
مثلث بندی با که است ترکیبیات کامال مقدار ی اویلر مشخصه
منهای مثلث ها وجه های و رأس ها تعداد جم با و رویه ی دلخواه

م گوید گاوس‐بنه قضیه م آید. دست به یال هایشان تعداد
∫

G = ٢πrχ.

م شود نتیجه فوق فرمول از است، ٢ کره اویلر مشخصۀ که آنجایی از
مطلب این درست بررس ۴π است برابر آن گاوس انحنای انتگرال
این و است ١ آن گاوس انحنای که زیرا است آسان واحد کرۀ ی در
جالب نکته م باشد. ۴π برابر کره سط مساحت که است آن بیانگر

ل ش و اندازه هر به یافته ل ش تغییر کره هر برای این که است این
م ماند. باق درست همچنان نیز

از است. ترکیبیات و هندس جالب تساوی ی گاوس‐بنه قضیه
از مستقل اویلر مشخصه که گرفت نتیجه م توان بالفاصله قضیه این

ذات کمیت که ، گاوس انحنای انتگرال چون است، رویه مثلث بندی
گاوس انحنای گفت م توان مشابه طور به است. مستقل است، رویه
نم کند. تغییر اویلر مشخصه که چرا م ماند، ثابت ل ش تغییر با

نیرنبرگ درباره مقاله در که همان طور
(Notices, Feb. 2016, Recent Applications ofNirenberg’s Classical Ideas)

بود پرسیده را سؤال این نیرنبرگ ١٩٧٠ در م شود، مالحظه
فضا، در کره مختلف نشاندن های برای کره، روی بر توابع چه که
قضیه به توجه با باشند. گاوس انحنای تابع عنوان به م توانند
وجود نیز ری دی شرایط آیا باشد. ۴π باید آن انتگرال گاوس‐بنه،

دارد؟
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