
THE SUNFLOWER BLUEBIRD
MATH CIRCLE

Огляд 1 Заняття:
Ігри з трикутниками

Діліться своїми задачами, рішеннями, моделями,
історіями і творчістю:

https://www.facebook.com/SunflowerBluebird

ОГОЛОШЕННЯ
Приєднуйтесь онлайн до засідань
гуртка  разом із друзями та родиною.

Четвер, 7 липня, 19:00-20:00 за
київським часом online.

Вступ
Це було перше засідання математичного гуртка «Соняшникова синя пташка», і ми раді повідомити, що в ньому взяли
участь як учні, так і вчителі. Велике спасибі всім, хто прийшов і брав участь у створенні чудової математики – ваш
ентузіазм і проникливість були неймовірними! Люди не тільки із задоволенням грали з трикутниками, але й робили
цікаві та далекосяжні спостереження та висували сміливі припущення. Це саме те, на що ми очікуємо під час кожної
зустрічі Sunflower Bluebird.

Катерина Терлецька розпочала зустріч із короткого представлення проєкту та лекторів засідання: Тетяни Шубін та
Марії Дружкової. Далі почалася взаємодія, і все пройшло дуже добре завдяки блискучому перекладу Каті Антошиної.

Спершу ми поглянули на три фотографії кошиків помо.

Image credit: California State Parks collection. Unknown Pomo artists.

Ці кошики робили з вербових прутів або очерету. Дивовижно, але майстри сплітали їх так міцно, що в такому кошику,
ніби в горщику, можна було готувати супи та рагу. Автори кошиків намагалися зробити їх не просто корисними, а й
красивими. Вони прикрашали їх різними малюнками. Усі три кошики на фотографіях мають деякий спільний елемент
дизайну. Ми попросили учасників впізнати його й одразу отримали відповідь – це трикутник. Таким чином, ми перешли
далі до роботи з трикутниками.

Розминки
1.  Який із двох трикутників має більшу площу: синій, чи жовтий? Зауважте, що BC і DE мають однакову
довжину. Також зверніть увагу, що в них є спільна вершина А, а також висота АН.

Учасники швидко дали відповідь, що трикутники ABC і ADE мають однакову площу. І далі було пояснено, що дійсно,
площа трикутника дорівнює половині добутку основи на відповідну висоту. Отже, площа трикутника ABC дорівнює

, а площа трикутника ADE дорівнює , і ці величини рівні, бо BC=DE.1/2 × 𝐵𝐶 × 𝐴𝐻 1/2 × 𝐷𝐸 × 𝐴𝐻

Звичайно, це правильно. Але є інший і більш візуальний спосіб побачити це: ми
можемо розрізати трикутник на шматки, а потім переставити шматки так, щоб вони
утворили прямокутник, основа якого збігається з основою трикутника, а висота рівна
половині висоти трикутника. І маємо, що площа прямокутника дорівнює добутку його
сторін.
Ось один із способів це зробити. Починаємо з трикутника ABC і робимо такі кроки:

a. Ділимо висоту AH на два рівні відрізки точкою M, тобто вийде AM=MH. Через
точку М проводимо пряму паралельну до основи BC. Ця пряма перетинає AB і AC у
точках P і O відповідно.
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b. Розрізаємо трикутник по прямій PO. Розташовуємо трикутник APO так, щоб точка A збіглася із точкою C, а
відрізок AO наклався на CO. (іншими словами, поверніть трикутник AOP на кут 180° навколо вершини O.) Ми
перегрупували частини ABC, склавши паралелограм PBCQ. Очевидно, він має таку саму площу, як трикутник
ABC. Також він має ту ж саму основу BC, і висоту, що рівна половині AH.

c. Із точки P опустимо висоту PT на сторону BC. Відріжемо трикутник PBT і пересунемо його вздовж основи так,
щоб його сторона PB наклалася на QC. Таким чином, ми побудували прямокутник PTSQ. він має таку ж
площу, як трикутник ABC. Його основа дорівнює TS=BC, і висота дорівнює рівно половині AH.

2. Розріжте квадрат на трикутники однакової площі:
A. 2 трикутники
B. 3 трикутники
C. 4 трикутники
D. 6 трикутників
E. 10 трикутників

2.A. Розрізати квадрат на 2 трикутники однакової площі виявилось не складно: усі намалювали діагональ.

2.C. Схожим чином, всі провели дві діагоналі квадрата, щоб отримати 4 трикутники однакової площі.

2.D. Це завдання виявилось складнішим і цікавішим. Тут було запропоновано кілька різних розв'язків; ми відмітили
принаймні ці 5 наведених нижче. Помітимо, що в (i) і (ii) всі (мінімальні) трикутники однакові. У той час як у розв'язках
(iii) – (v) трикутники мають рівні площі, але не подібні (згадайте нашу розминку 1).

(i) (ii)
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(iii) (iv) (v)

Найбільш математично вдалим тут було спостереження, на яке майже одразу вказали багато людей, наприклад, Катя,
Анастасія, Денис, Анна, Андрій, що, використовуючи точно такий самий підхід, можна розрізати квадрат на будь-яке
парне число 2n трикутників рівної площі. Наприклад, розрізавши квадрат на n рівних прямокутників, а потім провести
в кожному з цих прямокутників діагональ (як у (i) або (ii)). Або розділивши дві протилежні (iii) або суміжні (iv) сторони
квадрата на n рівних відрізків і з’єднавши ці точки з двома (iii) або однією (iv) вершиною квадрата. Або накреслити
діагональ, розділити її на n рівних частин і з’єднати їхні кінці з двома протилежними вершинами квадрата (v). Чи
можете ви знайти інші способи? Поділіться своїм рішенням із Sunflower Bluebird.

А як щодо задачі 2.B.? Чи можна розрізати квадрат на 3 трикутники однакової площі? Багато з учасників, наприклад,
Кирило, Катя, Марія, Денис, Андрій, Володимир, Владислав, сказали, що це неможливо. Більше того, дехто озвучив,
що неможливо розділити квадрат на будь-яку непарну кількість трикутників рівної площі. І ці люди були страшенно
праві! Так, це факт. Дивно, що довести це узагальнене твердження нелегко, про це ми поговоримо пізніше. Перш ніж
читати далі, спробуйте довести неможливість розрізання квадрата на 3 трикутники однакової площі. І поділіться своїм
доведенням із соняшниковою синьою пташкою!

Діліться своїми ідеями з іншими учасниками гуртка "Соняшникова синя пташка" на сторінці
https://www.facebook.com/SunflowerBluebird

Гра «Трикутник»

Гра «Трикутник» проводиться на полі у формі рівностороннього трикутника. Вершини трикутника
помічені проти годинникової стрілки трьома кольорами, назвемо їх 1, 2, і 3 для зручності.  Також,
паралельно до кожної зі сторін на рівній відстані проведені по три відрізка, таким чином розділяючи
великий трикутник на 16 маленьких.

Це гра для двох осіб, які мають по черзі нумерувати непронумеровані вершини на полі за такими
правилами:

● Вершина на стороні {1,2} може бути позначена 1, 2, але не 3
● Вершина на стороні {2,3} може бути позначена 2, 3, але не 1
● Вершина на стороні {1,3} може бути позначена 1, 3, але не 2
● Вершина всередині трикутника може бути позначена 1, 2 або 3.

Коли всі вершини отримають свої номери, підрахунок очків гравців відбувається так:
● Рахунок першого гравця дорівнює кількості маленьких трикутників, які пронумеровані {1, 2, 3}

проти годинникової стрілки.
● Рахунок другого гравця дорівнює кількості маленьких трикутників, які пронумеровані {1, 2, 3} за

годинниковою стрілкою.
Виграє гравець із більшим рахунком.
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Ми розпочали з демонстрації прикладу гри на екрані.

Двоє добровольців - Сергій та Кирило - грали одне проти одного. Вони по черзі називали вершину і число, щоб обрану
вершину занумерувати цим числом, а ведучий пересував на екрані відповідні позначки, демонструючи це для всіх в
Zoom. Звичайно, кожен намагався виграти в суперника. У результаті виграв Сергій (Гравець 1). Якщо ви хочете також
пограти, то можете взяти наше ігрове поле звідси: http://tinyurl.com/SBB1-jam

Потім настав час, щоб кожен спробував власноруч цю гру. Учасники гуртка заходили на сайт
https://scratch.mit.edu/projects/707742053/fullscreen/ і ходили за двох гравців по черзі. Ми попросили всіх записувати
свої рахунки. Поки йшла гра, у чаті з'являлися цікаві спостереження, і було сформульовано кілька загальних
припущень:

- Перший гравець завжди виграє (Андрій, Анастасія, Сергій, Дар'я, Оксана, Максим та інші).
- Неможливо отримати нічию (Кирило, Святослав, Марія та багато інших)
- Перший гравець завжди має на 1 трикутник більше, ніж другий (Олександр, Марія, Святослав)
- Загальна кількість малих трикутничків із вершинами {1,2.3} непарна (Анна)

Марія зазначила, що завжди виграє гравець, який рахує малі {1, 2, 3}-трикутники, які мають таку ж орієнтацію, як
великий трикутник.
Потім ми склали таблицю, у яку внесли рахунки ігор, що їх записали учасники:

Вражаючий результат, чи не так? Ми бачимо, що в усіх записаних випадках перший гравець завжди перемагає, і його/її
рахунок завжди рівно на одиницю більше, ніж рахунок другого гравця. Це не може бути просто збігом! І це дійсно не
збіг, це результат леми Шпернера (надалі ми будемо називати її скорочено ЛШ).
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Ось гарне формулювання твердження ЛШ (взяте з Su, Francis E., et al. “Sperner’s Lemma.” Math Fun Facts.
https://www.math.hmc.edu/funfacts):

Розділіть трикутник T на безліч маленьких трикутників так, щоб маленькі трикутники перетиналися
лише по спільному ребру або спільній вершині (такий поділ називається триангуляцією). Позначте
кожну вершину всього трикутника цифрами 1, 2 або 3; потім позначте вершини на стороні {1,2} цифрою
1 або 2, на стороні {2,3} цифрою  2 або 3, а на стороні {1,3} цифрою 1 або 3. Позначте точки всередині
довільним числом 1, 2 чи 3. Ми назвемо це триангуляцією з розміткою Шпернера.

Твердження в тому, що кожна так розмічена триангуляція матиме малий трикутник з вершинами {1,2,3}. І
насправді, таких трикутників виявиться непарна кількість. Більше того, кількість {1,2,3}-трикутників із
такою ж орієнтацією, як великий трикутник, є завжди на 1 більшою за кількість {1,2,3}-трикутників із
протилежною орієнтацією (напр., якщо цифри 1, 2, 3 на великому трикутнику розміщені проти
годинникової стрілки, то для кожної розмітки Шпернера кількість трикутників із 1, 2, 3 проти
годинникової стрілки буде на 1 більшою за кількість трикутників із 1, 2, 3 за годинниковою стрілкою).

Абзаци вище описують ЛШ для розмірності 2 (на площині). Але фактично, лема справедлива для всіх розмірностей!
Зокрема, 1-вимірний випадок звучить так:

Нехай маємо скінченну кількість точок на відрізку. Позначимо першу точку відрізка цифрою 1, а
останню ― 2. Тоді незалежно від того, як саме ми занумеруємо інші точки відрізка цифрами 1 і 2,
обов'язково знайдеться непарне число маленьких відрізків із кінцями 1 і 2.

Спробуйте самостійно довести цей 1-вимірний випадок. (Підказка: Застосуйте математичну індукцію за кількістю точок.
Напишіть Соняшниковій синій пташці, якщо вам треба допомога, або щоб поділитися своїм доведенням.)

Існує багато різних доведень цієї леми. Нижче наведено доведення Alexander Adam Azzam
https://adamazzam.wordpress.com/2012/05/18/sperners-lemma/

Доведення: Нехай T - трикутник із триангуляцією з розміткою Шпернера. Вважатимемо цей трикутник будинком,
триангульованим на трикутні кімнати. Назвемо "дверима" кожен мінімальний відрізок {1,2} або {2,1} (див. нижче,
позначено червоним).

Помітимо, що трикутники, розмічені повністю (тобто, {1,2,3}), мають рівно одні двері, а інші малі трикутники, якщо
мають двері, то їх рівно двоє. Це відбувається в силу того, що кожна кімната із принаймні одними дверима або не має
повторення в маркуванні вершин (розмічені повністю), або якась із міток повторюється серед вершин двічі. Оскільки
триангуляція має розмітку Шпернера, то двері, які є "вхідними" в будинок знадвору, можуть лежати лише на стороні Т з
кінцями 1 і 2. Таким чином, за ЛШ для 1-вимірного випадку, маємо, що таких "вхідних" дверей непарна кількість.

Почнемо з деяких "вхідних" дверей і зайдемо через них в будинок. Тоді є два випадки: або в кімнаті, де ми опинилися,
є ще одні двері, або ж їх немає. Якщо ж інших дверей немає, то ми стоїмо в кімнаті з одними дверима, а отже, кути цієї
кімнати пронумеровані {1,2,3}. Ми знайшли повністю розмічений трикутник, чим довели його існування. В іншому
випадку, продовжимо йти крізь двері в сусідню кімнату (повертатися в ту, де вже були, не можна), поки це можливо.
Оскільки кількість кімнат скінченна, ця процедура рано чи пізно завершиться, а отже, ми опинимось або зовні будинку,
або десь всередині. Якщо ми опинимось всередині будинку, то, за попереднім аргументом, ми знайшли повністю
розмічений трикутник.
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Якщо ж ми опинилися "надворі", то ми щойно зафіксували рівно пару дверей на стороні {1,2} трикутника Т (звідки
"зайшли" та звідки "вийшли"), і при цьому не знайшли повністю розмічений трикутник. Однак, кількість "вхідних" дверей
в будинок непарна, а отже, є принаймні одні двері, зайшовши через які, за нашим алгоритмом, в кінці опиняєшся
всередині будинку. Це доводить існування принаймні одного повністю розміченого трикутника.

Але фактично, це доводить, що на стороні {1,2} трикутника Т є непарна кількість "вхідних" дверей, що шлях через них
завершується всередині трикутника, тобто, в малому повністю розміченому трикутнику. Більше того, повністю
розмічених трикутників, не досяжних від "вхідних" дверей, парна кількість, оскільки якщо з такого трикутника почати
шлях, то він завершиться теж всередині Т у повністю розміченому трикутнику.

Підсумуємо наші висновки. Є непарна кількість повністю розмічених трикутників, до яких можна дійти через "вхідні"
двері. Якщо є повністю розмічені трикутники, не досяжні від "вхідних" дверей, то їх парна кількість.
Отже, загальна кількість повністю розмічених трикутників непарна.

Це гарне доведення, але, здається, воно не містить ще одного з тверджень: кількість повністю розмічених трикутників
із такою ж орієнтацією, як Т, на один більше, ніж кількість повністю розмічених трикутників із протилежною орієнтацією.
Отже, нижче є інше доведення, автора Mel Currie (з його книги “Mathematics: Rhyme and Reason”). Перед тим, як
почати доведення, ми хотіли б навести цитату з його книги, де він каже: "Я не пам’ятаю, коли я вперше зіткнувся з
лемою Шпернера. Я знаю, що це було тоді, коли я був далеко за межами дитсадкової фази свого математичного
розвитку. Я б хотів, щоб я наштовхнувся на це набагато раніше. Це справжня насолода."

Доведення: У цьому доведенні замість чисел 1, 2 і 3, використовуватимемо літери A, B і C. Також назвемо
трикутники, розмічені {A, B, C} "повними трикутниками". Припустимо, великий трикутник має орієнтацію проти
годинникової стрілки: якщо читати по сторонах трикутника вершини A, потім B, потім C, то обхід виявиться проти
годинникової стрілки. Казатимемо, що це орієнтація +1. Якщо обходити по периметру проти годинникової стрілки, то
внутрішність трикутника завжди буде ліворуч.

Якщо йти по периметру, і вершини A, B, C зустрічатимуться за годинниковою стрілкою, казатимемо, що орієнтація -1.
Також зручно ввести орієнтацію сторін AB, BC і CA +1, якщо трикутник ABC має орієнтацію +1, і -1 інакше. Іншими

словами, орієнтація ребер успадковує орієнтацію трикутника природним чином.
Тепер розглянемо трикутник нижче. Ми підрозбили сторону AB шляхом додавання точки з міткою A.

Наше початкове AB тепер складається з двох відрізків: AA та AB. Покладемо орієнтацію відрізка AB такою ж, як
орієнтація сторони, якщо напрямок від A до B на відрізку такий самий, як напрямок від A до B на стороні АВ
трикутника. Бачимо, що напрямок відрізка AB такий же, як напрямок по стороні від A до B. Отже, і сторона, і відрізок
мають орієнтацію +1. Схожим чином, якщо ми підрозіб'ємо сторону AB трикутника шляхом розміщення на ній точки з
міткою B, то так само отримаємо відрізок AB із орієнтацією +1.
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Загалом, назвемо індексом сторони AB, яку ми підрозбили, суму орієнтацій відрізків, що мають на кінцях мітки A і B.
Наприклад, індекс підрозбитої сторони (див. рис. нижче) дорівнює +1.

Це можна побачити, рухаючись по стороні від А до В: маємо відрізок AB з орієнтацією +1, потім BA з орієнтацією -1, і
потім ще одне AB з орієнтацією +1. Останній відрізок, BB, не впливає на індекс. Отже індекс цієї сторони як сума
орієнтацій дорівнює +1.

Тепер легко помітити, що індекс довільного підрозбиття AB завжди матиме таке саме значення, як орієнтація AB, що
дорівнює орієнтації великого трикутника ABC. Доведення цього факту проводиться за індукцією за кількістю міток, що
використовуються для підрозбиття. Ми чітко показали вище, що якщо помістити на АВ одну мітку, А чи В, то
твердження справедливе. Тепер припустимо, що ми підрозбили АВ n мітками, і для них твердження виконується. Якщо
тепер ми вставимо ще одну мітку А, то вона опиниться на одному з відрізків: BB, AB, BA чи AA. Розміщення мітки A на
відрізку BB водночас додає один відрізок BA та один відрізок AB. Оскільки вони мають протилежну орієнтацію, то їхня
сума скорочується, і індекс залишається таким, яким і був. Розміщення мітки A на відрізку з кінцями A і B просто
замінює попередній відрізок на такий самий AB чи BA відповідно, додавши ще відрізок AA. Індекс не змінюється. Також
очевидно, індекс не зміниться, якщо помістити мітку А на відрізок AA. Для додавання мітки В аргументи аналогічні.

Можемо підсумувати все так: щоразу, коли ми розмічуємо трикутник АВС за Шпернером, індекс сторони AB завжди
збігатиметься з орієнтацією трикутника, +1 чи -1. Зрозуміло, що вибір сторони AB не має якихось переваг над іншими,
оскільки AC і BC мають таку саму орієнтацію.

Нагадаємо, що нашою метою є показати, що триангуляція ABC з розміткою Шпернера, гарантує існування принаймні
одного трикутничка із усіма трьома мітками при вершинах. Далі, ми хочемо показати, що повних трикутничків із такою
ж орієнтацією, як у великого, буде отримано на один більше ніж повних із протилежною орієнтацією. Для цього
введемо ще одне поняття. Назвемо наповненням суму орієнтацій повних трикутників у триангуляції.

Якщо ми доведемо, що наповнення дорівнює індексу, то задача буде вирішена. Перш ніж перейти до цього, маємо
ще одне означення. Нехай S (substance) буде кількістю відрізків із кінцями A і B в триангуляції, підрахованих шляхом
додавання значень орієнтації (+1 or -1), включно з тими, що лежать на стороні великого трикутника. Якщо відрізок
лежить всередині великого трикутника, його рахуємо двічі, по одному разу для кожного з двох трикутників, яким він
належить. Завершимо доведення, показавши, що і наповнення, і індекс, дорівнюють S.

Спершу покажемо, що наповнення дорівнює S.
Що повний трикутник вносить до значення наповнення?

Якщо орієнтація проти годинникової стрілки, тоді відповідь: +1. Але це те саме, що він вносить і до S, оскільки він має
лише одну сторону AB проти годинникової стрілки.

Аналогічно бачимо, що повний трикутник із орієнтацією за годинниковою стрілкою вносить однакову кількість -1 до
обох величин: S та наповнення. Трикутники, що не мають сторони з вершинами A і B нічого не вносять ні в S, ні в

Sunflower Bluebird Math Circle Issue 1 Recap, July 2022 | For classrooms, math circles, and family mathematics | Creative Commons BY-NC-SA license | p.7



наповнення, адже вони не повні. Зрештою, трикутники, які мають дві B і A або ж дві A і B мають дві сторони AB із
різними орієнтаціями, і не вносять нічого до S, а також не вносять нічого до наповнення в силу своєї "неповності".
Отже, наповнення дорівнює S!

Покажемо, що індекс дорівнює S.
Зауважимо, що відрізок AB всередині великого трикутника нічого не вносить до S, оскільки він рахується двічі з

різною орієнтацією. Отже, всередині великого трикутника нічого не впливає на S, а отже, мають значення лише
відрізки АВ на стороні АВ великого трикутника, а їхня сума, власне, і дорівнює індексу!

Ось так ми і довели, що індекс дорівнює наповненню!
Ми показали, що для довільного трикутника з триангуляцією з розміткою Шпернера наповнення може бути лише 1

або -1, отже, існує принаймні один повний трикутничок (інакше, наповнення було б нульовим). Також, повних
трикутників із орієнтацією великого повинно бути на один більше, ніж повних із протилежною орієнтацією, оскільки
індекс дорівнює орієнтації великого трикутника.

Це завершує доведення леми Шпернера. Кінець!

Отже, тепер ми бачимо, що  гра «Трикутник» нечесна! Що б гравці не робили, перший завжди виграє. Навіть нічиєї
бути не може (згідно зі спостереженнями багатьох учасників). І також, не існує виграшної стратегії (окрім такої, як
зауважили Дар'я, Владислав, Анастасія, Максим, Марія, Кирило та інші, щоб бути першим гравцем!). Ось така гра
«Трикутник».

Потужність леми Шпернера дійсно вражає. Існує багато її застосувань. Зокрема, пригадуєте розминку 2? І гіпотезу, що
неможливо розрізати квадрат на непарну кількість трикутників однакової площі? Насправді, математики це
підозрювали вже давно, але ніяк не могли довести, допоки у 1970-х не було сформульовано доведення, яке
ґрунтувалося на лемі Шпернера.

Іншим приголомшливим фактом є те, що лема Шпернера є еквівалентною теоремі Брауера про нерухому точку,
теоремі з алгебраїчної топології, яка була сформульована та доведена у 1912 році голландським математиком
Л.Е.Я. Брауером. Розглядаючи одновимірний випадок, теорема Брауера є рівносильною теоремі про середнє
значення, що є відомим результатом математичного аналізу. Наочний приклад застосування був наведений у бюлетені
до першого заняття у рубриці Цікавий факт:

Налийте собі чашку кави. Акуратно помішуйте її кілька секунд, а потім зачекайте, поки вона зупиниться.
Тоді обов’язково десь у напої знайдеться принаймні одна молекула, яка опинилася точно в тому ж місці, де
була до того, як ви почали розмішувати! Можливо, вона рухалася по всьому об’єму кави, але врешті-решт
точно повернулася у вихідне положення.

Submit your math-related questions at https://www.facebook.com/SunflowerBluebird
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