
THE SUNFLOWER BLUEBIRD
MATH CIRCLE

Огляд 3 Заняття:
Шахи і покриття

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

https://aimathcircles.org/the-sunflower-bluebird/
Стежте за нами:

https://www.facebook.com/SunflowerBluebird

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

Четвер, 4 серпня, 19:00-20:30 за
київським часом online.

Вступ
Ми почали з цитати J.C. Elliot-а Високого Орла: “Свобода вільної думки — це не думки про те, про що нас навчили
думати. Це означає відкинути всі старі комфортні уявлення. Страх перед невідомим завжди був каменем
спотикання. Ви повинні бути готові повністю відпустити себе, без страху і без страху перед тим, що ви для себе
знайдете.” Також ми слухали його власний твір, зіграний ним на традиційній флейті
https://www.youtube.com/watch?v=mwpN0-oE3rQ

Потім ми познайомилися з персонажем, який виникає в нашій першій задачі, - Тавою, уособлення Сонця в культурі
хопі. Ми поговорили про народ хопі, хто вони, і де вони живуть.

Плем'я хопі - це суверенна нація, розташована в північносхідній Аризоні:

Резервація Хопі охоплює понад 1,5 мільйона акрів і складається з 12 сіл на трьох столових горах - месах. Меса - це
гора з пласкою, ніби зрізаною, вершиною. Це широка, пласка, висока форма рельєфу із крутими схилами. "Меса" - це
іспанське слово, що означає "стіл". Іспанські дослідники південного сходу Америки, де, власне, ці меси і зустрічаються,
використовували це слово, бо вершини гір виглядали точно як поверхні столів. На фото нижче можна розгледіти три
села хопі:
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Земля хопі дуже гарна, але це сувора краса (схожа на красу математики).

Потім ми запитали в учасників, хто зараз де знаходиться. Ось деякі з відповідей:

- Надвірна, Івано-Франківська область (Максим)
- Дніпро (Оксана)
- Хмельницький (Юлія)
- Київ (Анна, Олексій)
- Черкаси (Лариса)

- Чернівці (Валентина)
- Пирятин (Олена)
- Дюссельдорф, Німеччина (Олена)
- Кері, Північна Кароліна, США (Марія)
- Сан Хосе, Каліфорнія, США (Тетяна)

Дуже вражає, що люди з багатьох різних куточків зустрічаються в одному місці та разом займаються математикою. І
так, тепер ми готові і дуже хочемо почати розв'язувати задачі.

Гурток для всієї родини: Математика шахової дошки і покриттів
Ми попросили учасників обрати одну з трьох наступних задач і попрацювати над нею наступні 20 хвилин.

Задача 1
1. Прямокутне поле розфарбоване у чорне і біле в шаховому порядку, і
виглядає, як шахівниця розміром 100 на 85. Тава (Сонце) стоїть із великим
мішком кукурудзяних зерен в одному кутку поля, у цей момент поле порожнє.

Він може переходити з довільної клітинки на одну з суміжних (вгору, вниз,
ліворуч чи праворуч, але не по діагоналі). Коли він наступає на порожню
клітинку, він садить в неї зерно. Але якщо в клітинці уже є зерно, то Тава його
вилучає.

Чи може Тава обійти все поле так, щоб зрештою в кожній із чорних клітин
лежало по одному зерну, і в жодній з білих клітин зерен не було?

Задача 2

Для послідовності фігур 1, 2 і 3 ліворуч, знайдіть наступну, 4-ту фігуру.
Скільки клітинок займатимусь в сумі (разом із 4-ю) ці фігури? Скільки
клітинок займатиме 100-та фігура послідовності (чи в загальному,
фігура з номером n)?
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Задача 3

Визначте кількість способів покрити кожну з трьох фігур вище плитками доміно 2-на-1.

Коли спливли 20 хвилин, ми почали обговорювати різні речі, які помітили учасники. Виявилось, що багато з учасників
намагалися вирішити більше, ніж одну задачу. Це було вражаюче! Ми попросили всіх написати в чаті номери задач,
хто над якими працював. Ось список (були учасники, які не поділилися своїм вибором у чаті. Дуже прикро, адже ми
хотіли б відзначити роботу кожного. Будь ласка, не соромтеся наступного разу).

- Задача 1:   Анна С., Максим С., Костянтин K., Юлія K., Кирило M.

- Задача 2:   Олексій K., Макс Б., Максим С., Анна С., Лариса K., Оксана Б., Олена K., Світлана K., Костянтин K.,
Кирило M.

- Задача 3:   Макс Б., Анна С., Олена K., Світлана K.

Ми попросили добровольців поділитися своїм розв'язанням, і ми вдячні тим, хто це зробив. Зокрема, Кирило M.,
Олексій K., Максим С., Анна С., Макс Б. і Катя A. представили повністю або частково наведені нижче розв'язання.

Розв'язання задачі 1

Почнемо з того, що ми розуміємо, що поле, з яким має справу Тава, занадто велике. Тому доцільно почати з меншого
поля, скажімо, 2 на 5, або 3 на 5, або 6 на 6. І якщо ми починаємо з цих невеликих полів, ми отримуємо позитивний
результат після кількох спроб. Крім того, ми можемо отримати загальну стратегію, яка працює для поля будь-якого
розміру! Одну зі стратегій можна описати як двоетапний процес:

A. Намалюйте будь-який шлях, який починається з першого квадрата і проходить через кожен квадрат рівно один
раз. Наприклад, одним із таких шляхів буде рух вгору по першому стовпцю, потім вниз по другому стовпцю,
потім вгору по третьому стовпцю тощо.

B. Продовжуйте крок за кроком по стежці. Коли ви наступаєте на наступну клітинку, поверніться назад і
подивіться на попередню. Якщо вона у правильному стані (порожня біла, чи чорна з зернинкою), тоді зробіть
один крок вперед. Якщо вона в неправильному стані, тоді зробіть крок назад, таким чином зробивши цю
клітинку правильною. Продовжуйте цей процес, поки не досягнете кінця шляху.

Нижче показано два можливі шляхи через поле 6 на 6. Використовуйте кроки пункту В, щоб виконати завдання в
кожному з випадків.

Задача вирішена? Так, вирішена, якщо ми просто хочемо
відповісти на запитання, сформульоване в умові. Але є інші
запитання, над якими ми могли б подумати. Наприклад:

● Скільки кроків робить Тава для заповнення поля?
● Чи можливо йому вирішити задачу за меншу кількість

кроків?
● Яка найменша кількість кроків необхідна для

вирішення задачі?

Дайте знати Соняшниковій синій пташці, якщо ви вирішите
одну з цих додаткових задач, або ж якщо ви маєте інше

розв'язання початкової задачі, або ви думали над якимись іще питаннями до цієї задачі.

Розв'язання задачі 2

Існує багато можливих способів формувати закономірності й уявлення про ці фігури, і кожен із них призведе до
цікавого підходу до побудови наступних фігур і підрахунку клітин сітки в кожній із них. Дуже привабливим є такий
спосіб:

Для кожної фігури проведемо горизонтальну і вертикальну пряму крізь центр. Ці прямі ділять кожну з фігур на чотири
рівні частини. Погляньмо на заштриховану частину кожної фігури. Ми бачимо, що кожна фігура породжується
заштрихованою частиною наступним чином: (а) віддзеркалюється відносно вертикальної прямої; (б) отримана
"подвійна" фігура віддзеркалюється відносно горизонтальної прямої.
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Тепер погляньте на послідовність заштрихованих фігур. Наступна фігура повинна бути "сходами" із чотирма
сходинками, і якщо ми віддзеркалимо вищеописаним методом (a) і (б), отримається наступна, четверта фігура:

Тепер підрахуємо клітинки в кожній фігурі:

Фігура 1: кількість клітинок у заштрихованій частині дорівнює 1, отже, всього .4 · 1 = 4

Фігура 2:кількість клітинок у заштрихованій частині дорівнює , отже, всього .1 + 2 4 · (1 + 2) = 4 · 3 = 12

Фігура 3: кількість клітинок у заштрихованій частині дорівнює , отже, всього .1 + 2 + 3 4 · (1 + 2 + 3) = 4 · 6 = 24

Фігура 4: аналогічно, загальна кількість клітинок дорівнює .4 · (1 + 2 + 3 + 4) = 4 · 10 = 40

У загальному випадку, для n-тої фігури кількість займаних клітинок становить

.4 · (1 + 2 + 3 +... + 𝑛) = 4 · 𝑛(𝑛+1)
2 = 2𝑛(𝑛 + 1)

Зауваження: сума перших n натуральних чисел називається(1 + 2 + 3 +... + 𝑛)
"n-тим трикутним числом" і зазвичай позначається як .  Отже, ми можемо записати𝑇

𝑛
кількість клітинок, що займає n-та фігура, як .4𝑇

𝑛

До речі, чи помітили ви, як фігура праворуч ілюструє той факт, що ?𝑇
𝑛

= 𝑛(𝑛+1)
2

Розв'язання задачі 3

Спочатку домовимося про правила. По-перше, всі плитки доміно однакові. По-друге, ми не дозволяємо повертати
папір, тобто покриття першої фігури двома горизонтальними плитками і покриття двома вертикальними плитками
рахуються як два різні покриття.

Якщо ви не дотримуєтесь одного чи обох цих правил, то ви вирішуєте іншу задачу, і ми були б раді почути ваше
розв'язання - розкажіть нам, що у вас виходить. Але ми продовжимо, дотримуючись цих двох правил.
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Багато учасників погодились із наступними числами для кількості можливих покриттів фігур 1 і 2:

● Фігура 1:   існує 2 покриття.
● Фігура 2:   існує 8 покриттів.

І ці покриття ви бачите нижче:

Переконайтеся, що ми дійсно зобразили всі можливі покриття для фігури 2!

Якщо ви маєте достатньо бажання і витримки, то побачите, що для фігури 3 існує 64 способи покриття.

Що ж стосовно фігури 4? Виглядає очевидним, що тут можливостей для покриття набагато більше, чи не так? Але
наскільки багато? Сто? Більше ста? Більше двохсот? Як ви гадаєте?

Власне, правильна відповідь - 1024!

Отже, ми отримали таку послідовність (кількостей покриттів): 2, 8, 64, 1024. Чи бачимо ми тут закономірність? Якщо ні,
перепишемо цю ж послідовність в іншому вигляді: . Степені виглядають знайомими, чи не так? Так, ви праві,21, 23 26 210

це - трикутні числа! Фактично, можна довести, що кількість можливих покритттів n-тої фігури дорівнює

2
𝑇

𝑛 = 2
𝑛(𝑛+1)

2

Трохи додаткової математики для допитливого читача
Незважаючи на те, що фігури в задачах 2 і 3 дуже часто використовуються в багатьох індіанських культурах і, мабуть,
найчастіше в мистецтві та ремеслах хопі (як видно на фотографіях), у комбінаториці їх називають «ацтекськими
діамантами».
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Кераміка хопі by Ethel Youvella і by Dee Setalla, і килим навахо невідомого автора

Існує багато цікавих результатів щодо ацтекських діамантів та їх тайлінгів із доміно 2 на 1 - наприклад, згаданий вище

факт, що кількість різних покриттів ацтекського діаманту порядку n дорівнює . Ацтекський діамант порядку n2
𝑛(𝑛+1)

2

отримується шляхом віддзеркалень сходів з n сходинками - це те, що ми називали n-тою фігурою у попередньому
розділі.

Ось ще один цікавий факт. Давайте розфарбуємо діамант у шаховому порядку. У покритті кожне доміно покриватиме
рівно один чорний квадрат. Розфарбуємо всі доміно в покритті в такий спосіб: якщо верхня частина вертикальної
плитки покриває чорний квадрат, ми розфарбовуємо її в червоний колір; якщо нижня частина вертикальної плитки
покриває чорний квадрат, ми фарбуємо її в зелений; якщо ліва половина горизонтальної плитки покриває чорний
квадрат, ми забарвлюємо її в жовтий; і якщо права половина горизонтальної плитки покриває чорний квадрат, ми
забарвлюємо її в синій колір. А тепер подивіться на наступний малюнок.

На малюнку зображено деяке довільне покриття
ацтекського діаманту порядку n (чи можете ви
визначити значення n?). Ми бачимо дивовижний
ефект: у кожному з чотирьох кутів діаманта всі доміно
мають однаковий колір! Це відомо як теорема про
полярне коло: доведено, що для великих ацтекських
діамантів "полярні області", де кольори доміно
"вмуровані", ніби цегляна стіна, майже завжди є
областями за межами вписаного кола.

Щоб дізнатися більше про ацтекські діаманти, ви
можете почитати дуже цікаву статтю “My Life With
Aztec Diamonds” професора James Propp. Посилання
нижче.

https://mathenchant.wordpress.com/2021/01/16/my-life-with-aztec-diamonds/

Надсилайте свої математичні запитання нам сюди: https://www.facebook.com/SunflowerBluebird
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