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LA PLATONAJ KORPOJ

Kio estas platona korpo, kaj kial tiuj tridimensiaj solidoj povas ekzisti en
nur kvin formoj?   En Figuro 1 oni vidas æiujn kvin.  Ili estas la kvaredro
aý trilatera piramido (A), la sesedro aý kubo (B), la okedro (C), la dek-
duedro (Æ), kaj la dudekedro (D).   Æiu platona korpo estas tute simetria
laý pluraj kriterioj:  Æiu faco (= edro) estas regula plurlatero, kaj æiu
vertico estas simetria.  En la sama korpo æiu faco kongruas kun æiu alia
faco, kaj æiu vertico kongruas kun æiu alia vertico.  Ankaý en la sama korpo
æiu eøo estas samlonga, kaj estas identaj anguloj inter la du plurlateroj kiuj
kuniøas æe eøo.

Kiel la epiteto implicas, la platonaj korpoj estis konataj al la antikvaj
grekoj, (helenoj) kvankam Platono mem ne multe kontribuis al kompreno
de tiuj figuroj.  La pitagoranoj unue studis ilin.  La antikvaj matematikistoj
mistike imagis, ke perfektaj geometriaj figuroj montras la formon de
atomoj de la kvar elementoj: la kvaredro  de fajro, la kubo (laý ili, la plej

 1

stabila) de tero, la okedro de aero kaj la dudekedro de akvo.  La
dekduedro, kiun ili eltrovis laste, estis laý ilia supozo la formo de la kosmo.

Eæ la renoma matematikisto Johannes Kepler (1571-1630), kiu malkovris la
leøojn de la planedaj orbitoj, opiniis ke devas esti rilato inter æiu planedo
kaj unu el la platonaj korpoj.

En Esperanto la nomo de la figuro indikas la nombron de la simetriaj edroj
de æiu platona korpo.  La formo de la faco povas esti trilatera, kvadrata aý
kvinlatera.  Æe kvaredro, okedro kaj dudekedro la facoj estas regulaj tri-
lateroj (= trianguloj).  Tamen, æi tiuj korpoj malsamas, unu de la aliaj, ne
nur pro la nombro de facoj sed ankaý pro la nombro de trilateroj æe æiu 
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vertico.  Vidu tabelon 1.   Æe la sesedro (= kubo) la facoj estas regulaj kvar-
lateroj (= kvadratoj).  Æe la dekduedro la facoj estas regulaj kvinlateroj
(= pentagonoj).

La helena matematikisto, Eýklido (æ 300 aK), sciis, ke povas esti ne pli ol
kvin platonaj korpoj.   Kial?  Unue pripensu, ke æe æiu vertico devas kuniøi
almenaý tri simetriaj plurlateroj.  Se estus nur du plurlateroj æe vertico, la 
figuro ne povus esti tridimensia.  

Vidu Figuron 2.  En Figuro 2A oni vidas, ke se oni havus tri simetriajn tri-
laterojn kiuj kunmetiøas æe punkto, kaj se oni faldus laý la eøoj tiel ke
rekto ‘a’ kuniøas kun rekto ‘b’, kreiøintus unu vertico de simetria
kvaredro.   Simile, pripensu Figuron 2B: se ekzistus kvar trilateroj æe
punkto kaj oni faldus tiel ke rekto ‘a’ kuniøus kun rekto ‘b’, ekestus vertico
de okedro.  En Figuro 2C ni vidas, ke se estus kvin trilateroj æe punkto,
faldado kaj kunmeto de ‘a’ al ‘b’ kreus verticon de dudekedro.   Tamen, se
ses simetriaj trilateroj kuniøus æe punkto, ne estus spaco por faldi laý la
eøoj por krei verticon (Figuro 2Æ); ses regulaj trilateroj æe vertico ne eblas. 
La nombro de trilateroj æe vertico devas esti tri, kvar aý kvin:  jen la
kvaredro, la okedro kaj la dudekedro.   

Rigardu Figuron 3.  Se estas tri kvadratoj æirkaý punkto (Figuro 3A), oni
povas faldi tiel ke rekto ‘a’ kuniøas kun rekto ‘b’  –   jen vertico de sesedro
(kubo).  Tamen, se kvar kvarlateroj kuniøus æe punkto (Figuro 3B), mankus
spaco por faldi. Do, vertico el kvadratoj devas enhavi precize tri; nek du
nek kvar eblas.  

Pripensu nun kvinlaterojn.  Pli ol tri eæ ne povas kuniøi æe punkto.  Tamen,
en Figuro 3C oni vidas, ke estas faldspaco kiam oni kune kunmetas tri kvin-
laterojn.  Jen vertico de dekduedro.  Tamen, se tri seslateroj kuniøus æe
punkto (Figuro 3Æ), ne estus faldspaco.  Do, ni åus montris, ke regula
seslatero ne povas esti faco de simetria pluredro.

Jen æio.  Ne estas aliaj eblecoj.  Ni devas konsenti kun Eýklido: Ne povas pli
ol kvin tutsimetriaj  pluredroj.

Geom etria  F iguro Form o de
Facoj (edro j)

No . da
Faco j

No . da
Vert ico j

N o . da faco j
æe  æ iu  vert ico

No . da
Eøo j

   Kvaredro   tr ilatera     4       4       3      6

   Sesedro (kubo)   kvarlatera     6       8       3    12

   Okedro   tr ilatera     8       6       4    12

   Dekduedro   kvin latera   12     20       3    30

   Dudekedro   tr ilatera   20     12       5    30

Tabe lo  1
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Rimarku en Tabelo 1, ke sesedro (kubo) kaj okedro havas æiu 12 eøojn, kaj
ke, dekduedro kaj dudekedro havas æiu 30 eøojn.  Æu estas rilato inter la du
membroj de æiu grupo?  Jes.  Æiu membro de paro estas inverso de la alia: la
nombro de facoj æe unu estas la nombro de verticoj æe la alia. Sesedro havas
6 facojn kaj 8 verticojn, kaj okedro havas 8 facojn kaj 6 verticojn, kaj æiu
havas 12 eøojn.  Simile, dekduedro havas 12 facojn kaj 20 verticojn, kaj du-
dekedro havas 20 facojn kaj 12 verticojn, kaj æiu havas 30 eøojn.  Sekvas, ke
oni povus enskribi (desegni ene) sesedron en okedron tiel ke æiu vertico de la
sesedro estas la mezpunkto de æiu faco de la okedro, kaj oni povas enskribi
okedron en sesedron tiel ke æiu vertico de la okedro estas la mezpukto de æiu
kvadratfaco de la sesedro.  Fakte, oni povus senfine enskribi en okedron:
sesedron, okedron, sesedron, okedron, ktp; kaj ankaý inverse.  Oni povus
simile trakti la paron, dekduedro kaj dudekedro. 

Kaj kio pri la kvaredro?   Æu partnero mankas?   Tute ne.  Tiu figuro havas
kvar facojn kaj kvar verticojn.  Do, la inverso de la kvaredro estas alia
kvaredro.

Inøenieroj, inklude Alexander Graham Bell  kaj Buckminster Fuller , jam
 2  3

de longe havis grandan intereson pri kvaredroj.   Analoge al trilateroj en
dudimensia geometrio, kvaredroj estas la plej simplaj kaj ankaý la plej
stabilaj el pluredroj.  Oni povas krei aliajn pluredrojn el kombinaåoj de
kvaredroj.  El æiuj tridimensiaj figuroj, simetria kvaredro havas la malplej
grandan volumenon proporcie al la surfaco (kaj sfero – ankaý simetria
figuro – havas la plej grandan).  

Se oni simetrie sekcus (transtranæus) verticon de kvaredro, sesedro aý
dekduedro, la kversekco estus trilatero.  Figuro 4A montras rezulton de
transtranæo de vertico de sesedro (kubo); la kversekco montras trilateron. 
Se oni sekcus verticon de okedron, la kversekco montrus kvadraton (Figuro
4B).  Se oni transtranæus verticon de dudekedron, la kversekco estus
pentagono.

Geom etria
Figuro

N om bro D a
Latero j Æe  Kver-
sekco De Vert ico

Inverso
N om bro Da Latero j
Æe  Æ iu  Faco De La
Inverso

   kvaredro    3    kvaredro    3

   sesedro (kubo)    3    okedro    3

   okedro    4    sesedro  (kubo)    4

   dekduedro    3    dudekedro    3

   dudekedro    5    dekduedro    5

Tabe lo  2
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Oni povas vidi la rilatojn en Tabelo 2.  Estas kvazaý transtranæo de vertico
montras facon de la inverso ( de interna pluredro).

Pluredroj (ne nur platonaj) montras la formojn de multaj aferoj en la
naturo: kristaloj, molekuloj, eæ atomoj.   La antikvaj grekoj en sia mistik-
ismo eraris pri multaj detaloj, sed ili øuste divenis kiam ili studis simetriajn
pluredrojn kaj asignis la æefformojn el la strukturo de naturo al la platonaj
korpoj, la plej perfektaj el æiuj.

  —   verkis Steæjo Norvell

1. Modernaj ðemiistoj informas al ni, ke atomo de karbono havas formon de kvaredro.

2. Oni povas vidi tutan æambron plenplenan de diversaj kvaredroj en la Muzeo Alexander
Graham Bell en Baddeck, Nov-Skotio, Kanado.  La muzeo mem estas konstruita form
kvaredro.  La vizitanto tuj konvinkiøas, ke la fama inventisto havis multajn interesojn
krom nur telefonoj.

3. En 1985 tri ðemiistoj (Richard E. Smalley, Robert F. Curl, Jr., kaj Sir Harold W. Kroto)
eltrovis novan (trian) formon de karbono: molekulo el multaj karbonatomoj aranøitaj
kvazaý æe la verticoj de diversaj pluredroj.  La grupo nomiøas “fulerenoj”, honore
Buckminster Fuller, inventinto de la geodezia kupolo.  Unu el tiuj karbonmolekuloj

60estas “bukminsterfulereno” (C ), en kiu æiu karbonatomo estas æe vertico de la plur-
edro kiu rezultiøus, se oni sekcus æiun el la 12 verticoj de dudekedro (12 oble 5 =
60).  Oni þerce nomas tiun formon “Bukipilko”, pro ties simileco al piedpilko.
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