
THE SUNFLOWER BLUEBIRD
MATH CIRCLE

Огляд 4 Заняття:
Рахуємо зірки

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

Вступ

Image credit: https://www.getyourguide.com/grand-canyon-l489/tours-tc1/

Цього тижня ми розглянули деякі керамічні вироби, створені митцями народів хопі, зуні, навахо та джемез із Арізони та
Нью-Мексико. Цей регіон Сполучених Штатів є домом для багатого та різноманітного спектру різних культур, кожна з
яких має власні традиції, мови та форми художнього вираження. Жителі південного заходу Америки працюють над
інтеграцією своїх рідних звичаїв і сучасних технологій. Наше дослідження їхньої кераміки, продукту їхніх глибоких
культурних традицій, привело нас до розгляду кількох глибоких математичних питань.

Родинне коло: Зірчаті многокутники
Ми розпочали наше дослідження з цього горщика
Фанні Нампейо, відомої гончарки хопі. Цей горщик
має копій візерунку "ведмежі пазурі", розташованих
по колу.

Ми вибрали однакову точку на кожному екземплярі
лапи ведмедя, потім пронумерували їх по колу. Потім
ми з’єднали ці точки двома різними способами. Сині

лінії з’єднують кожну наступну точку та утворюють правильний восьмикутник. Жовті
лінії з’єднують інші точки. Точки 1, 3, 5, 7 утворюють квадрат, але деякі точки ми
пропустили. З’єднавши точки, які ми пропустили, ми отримуємо ще один квадрат, і
разом вони утворюють «зірку».
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З'єднавши кожну третю точку, ми отримали третю зірку. (На
рисунку ліворуч ми «зняли» креслення з початкового
горщика). Ми помітили, що цей останній зірчатий
многокутник містить у собі два інші.
Якби ми з’єднали кожну четверту вершину, ми б просто
отримали діаметр кола, описаного навколо горщика,
пропускаючи багато вершин. Якщо ми повторимо цю
процедуру, ми отримаємо «астеріск», який, насправді, був
не дуже цікавим. Включно з астеріском, тепер ми маємо
чотири зірки.

Запитання: Що станеться, якщо ми пропустимо більше точок? Відповідь така, що ми знову отримаємо ті самі зірки,
але під іншим нахилом по колу.

Запитання: Коли ми з’єднали кожну другу точку навколо цього кола, наш многокутник не був «зв'язним»: нам
довелося підняти олівець, щоб намалювати другий квадрат. Але такого не відбувається ні для простого
восьмикутника, ні для зірчатого многокутника, отриманого з’єднанням кожної третьої точки. Коли наш зірчатий
многокутник є зв'язним? Відповідь така: він зв’язний, коли ми з’єднуємо кожну n-ту точку, якщо n взаємно просте з 8.

Далі ми подивилися на горщик митця зуні Андерсона
Пейнеца. Він мав сім зображень оленя, розташованих
рівномірно по колу. Знову ми взяли відповідні точки на
кожній фігурі оленя та з’єднали їх, щоб утворити правильний
многокутник, семикутник.

І знову ми з’єднали кожну другу точку, кожну третю точку
тощо. Ми знайшли три різні зірчаті многокутники (якщо ми
включимо до них початковий 7-кутник). На рисунку праворуч
зображено зірку, намальовану шляхом з’єднання кожної

третьої точки, і вона включає в себе два інші многокутники всередині.

Помітьте, що оскільки 7 є простим числом, кожен многокутник, який ми малюємо, буде
зв'язним.

Задача: Які зірчаті многокутники включають в себе інші? Як ми визначимо термін
«включати»? Як ми можемо довести твердження, що один многокутник містить інший? Ми
зауважили, що хоча учні швидко бачать, які явища ми описуємо, вони часто відчувають
труднощі з їх формальним поясненням.

Задача: Якщо описати кожен многокутник, як показано на схемі, то яким буде відношення
радіусів описаних кіл?

Число обмотки

Почніть з будь-якої вершини простої зірки праворуч (яка є звичайним 9-кутником) і «обійдіть» її.
Подумайте про центр кола як про стовп і уявіть собі стрічку, прикріплену до стовпа.

Коли ви обходите багатокутник, стрічка обертається навколо стовпа. Коли ви повернетеся до
вершини, із якої почали, стрічка зробить навколо стовпа один оберт.
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Тепер почніть із вершини зірчатого многокутника, зображеного ліворуч, і обходьте, поки не
повернетеся до початкової вершини. Цього разу стрічка двічі обмотається навколо стовпа. Ми
говоримо, що «число обмотки» або «щільність» цього зірчатого многокутника дорівнює 2.
Число обмотки простого 9-кутника дорівнює просто 1.

Задачі:

1. Яким є число обмотки в кожної з цих зірок?

2. Як число обмотки пов'язане з величиною кута при вершині?
3. Що б могло означати, що в многокутника число обмотки дорівнює -2? Підказка: тут ми зобразили лише чотири

многокутника.

Ми зауважили, що число обмотки це топологічна властивість: якби ми змістили «стовп», навколо якого ми
обертаємося, з центру кола, кількість «обертів» залишалася б незмінною, доки ми не перетнемо сторону одного з
багатокутників.

Загадковий горщик

Горщик ліворуч - витвір митця навахо (підпис важко прочитати,
він зображений праворуч). Автор розмістив на горщику
десятикутну зірку, зобразивши лише вершини. Він або вона також
розмістив 11-кутну зірку у внутрішньому кільці.

Задачі:

1. Що це за зірки?
2. По скільки вершин пропускав митець в кожному з випадків?

Кілька додаткових ідей

Одними з радісних моментів математики є те, що прості ідеї швидко переростають у глибокі та складні. Ось кілька
додаткових ідей, які ми можемо вивчити.

Беремо коло. Зафіксуємо на колі точку А. Ми будемо
малювати многокутники з A.

Тепер виберіть (довільну) точку B для другої вершини
многокутника. Точки A і B визначають многокутник таким
чином:

Знайдіть третю вершину C так, щоб дуга AB = дуга BC.
Знайдіть четверту вершину D так, щоб дуга BC = дуга CD.

…і так далі, поки ми не повернемося до точки А. Отримаємо або зірчатий многокутник, або правильний.
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Задачі:

1. Як за положенням точок A і В можна визначити, скільки сторін буде мати многокутник?
2. Чи ми ВЗАГАЛІ можемо повернутися в точку A?  Може, ми будемо кружляти і ніколи не опинимось в A вдруге.

Це означає, що «число обмотки» нашого многокутника - нескінченність.

Останнє запитання пов’язане з поняттям співмірності. Дві величини співмірні, якщо їх відношення є раціональним
числом (тобто якщо їх відношення таке ж, як відношення двох цілих чисел).

Многокутник замкнеться, якщо міра дуги AB співмірна з мірою цілого оберту (повного кола).

Якщо це не так, у нас виникає інше запитання: припустимо, що точка B вибрана так, що довжина дуги AB не співмірна
з повним обертом. Тоді ми отримаємо «многокутник» з нескінченною кількістю вершин. Як ці вершини розподілені по
колу?

Чи вони зрештою «заповнять» коло? Тобто чи буде набір вершин «щільним» на колі? Якщо так, то набір із, скажімо,
мільйона вершин виглядатиме неозброєним оком так само, як коло, хоча, якщо ми подумаємо про це, то точки P, дуга
яких AP співмірна з повним обертом, ніколи не будуть вершинами.

АБО набір вершин буде лише в обраних областях? Наприклад, чи буде набір із мільйона вершин виглядати так (усі
червоні точки, жодних інших):

Виявляється, це питання розкривається і стає захопливою та важливою теоремою, яка тісно пов'язана з
таким загадковим питанням: Погляньте на кілька перших степенів 2 ліворуч. Нескладно побачити (і навіть
довести), що цифри розряду одиниць формують цикл (уже з першого): 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. . .

А що стосовно найлівіших цифр? Виявляється, вони ніколи не формують цикл. Якщо ми переберемо дуже
багато степенів 2, то знайдемо число, яке починається з цифри 7. Або двох 7: 77. Чи навіть трьох: 777….

Ми тут цього не доводимо, але дамо нарис доведення. Нехай ми хочемо отримати степінь двійки, що
починається на 7. Тоді 7x10k < 2n < 8x10k. Взявши десятковий логарифм, отримаємо:
k + lg 7 < n lg 2 < k + lg 8.

Тепер зауважимо, що найлівіша цифра не зміниться, якщо ми помножимо чи поділимо число на 10. Ділення
на 10 впливає лише на розряд одиниць числа. Ділимо число на 10 і віднімаємо 1 від його логарифма.
Оскільки ми можемо повторювати цю операцію, то ми можемо відняти будь-яке ціле число з наведеної вище
нерівності. Це означає, що нам потрібно лише знайти таке число n, що lg 7 < {n lg 2} < lg 8, де {n lg 2}
означає дробову частину від числа lg 2: частина, що залишається після віднімання від числа найбільшого
цілого числа, меншого за наше.

І тепер ми можемо пов’язати це питання з питанням про многокутники. Подумайте про коло, утворене намотуванням
одиничного інтервалу 0 ≤ x < 1 на коло так, що кожна точка кола має мітку (координату), яка є дійсним числом від 0 до
1. Тепер оберіть точку B так, щоб її координата була lg 2 (яка дорівнює його дробовій частині, оскільки вона лежить на
одиничному інтервалі). Складаючи послідовність 2 lg 2, 3 lg 2, 4 lg 2… означає, що ми знаходимо точки C, D, E… , як
ми й робили по колу. І питання полягає в тому, чи хоча б одна точка послідовності лежить між lg 7 і lg 8.

Виявляється, що це виконується завжди: дробові частини чисел, що кратні деякому (будь-якому!) ірраціональному
числу, є щільними на одиничному інтервалі.
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Отже: (1) де б ми не вибрали точку B для побудови нашого многокутника, вийде, що або многокутник замикатиметься
точно в точці A, або матиме вершини, які «заповнюють» усе коло (майже).

І: (2) яке б ціле число T ми не взяли (не обов'язково 2), ми можемо знайти ціле число Tn (n = 1, 2, 3….), яке
починається з довільної заданої послідовності цифр.

Для вчителів: Вам може бути корисною презентація Powerpoint:
https://docs.google.com/presentation/d/1dKlaFK3tyW2ksa4zDnRqD1IgvxdX_mH1/edit#slide=id.p1 (англійська)
або
https://docs.google.com/presentation/d/1xN89VQHeN-TVnaxteQXHVbmXVGNcijt9/edit#slide=id.p1 (українська)

Надсилайте свої математичні запитання https://aimathcircles.org/the-sunflower-bluebird/
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