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Nauczmy siê dziwiæ

Kwadratura
odcinka
a,
ag ks!
Uw ado
r
pa
Rys. 1

W artykule pokazujemy, ¿e odcinek jest kwadratem. Dok³adniej, ¿e istnieje
ci¹g³e odwzorowanie odcinka na kwadrat, co jest sprzeczne z powszechn¹ intuicj¹. Istnienie takiego odwzorowania odkryto dopiero w XIX w.
Nasze zadanie polega na tym, aby ka¿demu punktowi odcinka przyporz¹dkowaæ w sposób ci¹g³y pewien punkt kwadratu tak, by ka¿dy punkt
kwadratu by³ wykorzystany. Przyporz¹dkowanie to bêdzie ci¹g³e, jeli
nie rozerwie odcinka, tzn. bliskie punkty odcinka przejd¹ na bliskie
punkty kwadratu.

Krok 1. Podzielmy odcinek T na cztery równe czêci i oznaczmy je
literami T1, T2, T3, T4 w kolejnoci od lewej do prawej  rys. 1. Podzielmy
kwadrat Q na cztery przystaj¹ce kwadraty i oznaczmy je przez Q1, Q2,
Q3, Q4 jak na rys. 2 (linia wskazuje kolejnoæ numerowania). Powsta³e
w ten sposób odcinki Ti i kwadraty Qi nazwijmy odcinkami i kwadratami
pierwszego rzêdu.
Krok 2. Podzielmy dalej ka¿dy z odcinków T1, T2, T3, T4 znowu na
Rys. 2

Rys. 3

cztery równe czêci i oznaczmy powsta³e w ten sposób odcinki z podzia³u T1 kolejno przez T11, T12, T13, T14, z podzia³u T2 przez T21, T22,
T23, T24, z podzia³u T3 przez T31, T32, T33, T34, z podzia³u T4 przez T41,
T42, T43, T44. Szesnacie nowo otrzymanych odcinków nazwijmy odcinkami drugiego rzêdu. Podzielmy te¿ ka¿dy z kwadratów Q1, Q2, Q3, Q4
na cztery przystaj¹ce kwadraty. Powstanie szesnacie kwadratów rzêdu drugiego. Kwadraty otrzymane z Q1 oznaczymy przez Q11, Q12, Q13,
Q14, z Q2 przez Q21, Q22, Q23, Q24, z Q3 przez Q31, Q32, Q33, Q34, z Q4
przez Q41, Q42, Q43, Q44 (rys. 3).

Krok n. Opisany proces podzia³u odcinków i kwadratów mo¿emy kon-

tynuowaæ w nieskoñczonoæ (rys. 4 ilustruje krok 3, linia wskazuje kolejnoæ numerowania kwadratów)*. D³ugoci odcinków i boków kwadratów otrzymanych w kolejnych krokach d¹¿¹ do zera. Je¿eli przyjmiemy,
¿e d³ugoæ wyjciowego odcinka i boku kwadratu wynosi 1, to d³ugoci
Q
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odcinków rzêdu n bêd¹ równe ¼«  ²³  a boków kwadratów ¼«  ²³ 
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Rys. 4

W ka¿dym kroku konstrukcji otrzymujemy kolejne przybli¿enie pewnej fraktalnej krzywej zwanej od nazwiska pomys³odawcy krzyw¹ Hilberta. Ciekawym zadaniem jest napisanie programu komputerowego, który potrafi³by
te przybli¿enia rysowaæ.

Nauczmy siê dziwiæ
Odwzorowanie. Przyporz¹dkujmy teraz ka¿demu odcinkowi 7l  l 


l Q
gdzie l i Î {1, 2, 3, 4} dla i = 1, 2, ..., n, kwadrat tego samego rzêdu i o tym
samym numerze, czyli 4l  l  l Q . Pozwoli nam to zbudowaæ interesuj¹ce
nas odwzorowanie.

Wybierzmy dowolny punkt t0 z odcinka T. Nale¿y on do co najmniej jednego odcinka rzêdu pierwszego, 7a , co najmniej jednego odcinka rzêdu drugiego, 7aa  , zawartego w 7a  itd. Przyjrzyjmy siê teraz kwadratom odpowiadaj¹cym wybranym odcinkom. Otrzymamy w ten sposób
nieskoñczony ci¹g kwadratów 4a  4aa    o tej w³asnoci, ¿e ka¿dy
nastêpny zawiera siê w poprzednim. Poniewa¿ d³ugoci ich boków d¹¿¹
do zera, wszystkie te kwadraty maj¹ punkt wspólny q0, który przyporz¹dkujemy punktowi t0 (patrz twierdzenie obok). Zatem wykazalimy, ¿e ka¿demu punktowi odcinka T odpowiada jeden punkt kwadratu Q.
Musimy jeszcze udowodniæ, ¿e ka¿dy punkt kwadratu Q odpowiada jakiemu (co najmniej jednemu) punktowi odcinka T. Wemy dowolny punkt
q0 kwadratu Q. Nale¿y on do co najmniej jednego kwadratu 4a rzêdu
pierwszego, co najmniej jednego kwadratu rzêdu drugiego 4a a  zawartego w 4a itd. Wemy odcinki odpowiadaj¹ce tym kwadratom
7a  7aa    Ka¿dy z nich jest zawarty w poprzednim oraz ich d³ugoci
d¹¿¹ do zera, wiêc maj¹ one dok³adnie jeden punkt wspólny (dlaczego?). Oznaczmy go przez t0. Temu punktowi odpowiada q0.

Ci¹g³oæ. Pozosta³o jeszcze wykazaæ, ¿e tak skonstruowane odwzoro-

wanie f : T ® Q jest ci¹g³e. Je¿eli punkt t0 jest dowolnym punktem
Q
¼ ²
odcinka T, to dla dowolnego n punkt t odleg³y od niego o mniej ni¿ «  ³
¾Ö
le¿y w tym samym lub s¹siednim odcinku rzêdu n. Wtedy punkty
q0 = f(t0) i q = f(t) nale¿¹ do tych samych lub s¹siednich kwadratów rzêdu
n. Oznacza to, ¿e jeli wemiemy punkt t dostatecznie bliski punktowi
t0, to odpowiadaj¹cy mu punkt q = f(t) jest dowolnie bliski punktowi
q0 = f(t0). Zatem odwzorowanie f jest ci¹g³e.
Ka¿de ci¹g³e przekszta³cenie odcinka na kwadrat nosi nazwê odwzorowania Peana (od nazwiska w³oskiego matematyka Giuseppe Peana ¿yj¹cego
na prze³omie XIX i XX w.). Inne przyk³ady takich odwzorowañ przedstawiono na II stronie ok³adki (krzywa Sierpiñskiego) i s. 11 (krzywa Peana).

To samo? Czy zatem istotnie odcinek i kwadrat s¹ dla matematyka tym

samym? Maj¹ przecie¿ zupe³nie inne w³asnoci. Odcinek jest jednowymiarowy, a kwadrat dwuwymiarowy...
Aby matematyk uzna³ dwa obiekty za to samo, jeden z nich musi daæ siê
odwzorowaæ w sposób ci¹g³y na drugi, ale ten drugi tak¿e w sposób
ci¹g³y na pierwszy. Czy kwadrat mo¿na w sposób ci¹g³y odwzorowaæ na
odcinek? Opisane odwzorowanie nie jest ró¿nowartociowe (dlaczego?),
zatem nie da siê go odwróciæ bez rozrywania. Czy mo¿na wymyliæ inne?
Renata Wiertelak, £ód

27

Twierdzenie
Ci¹g zbiorów domkniêtych na prostej lub p³aszczynie o rednicach d¹¿¹cych do zera,
z których ka¿dy kolejny zawiera siê
w poprzednim ma
niepusty, jednopunktowy przekrój.

A teraz
spróbuj
sam...
1. Jaki punkt krzywej
Hilberta (postaj¹cej
wed³ug opisu w artykule) jest obrazem liczb:
0, 1,  "

2. Na co przechodz¹
liczby 0, 1,  L 


zgodnie z odwzorowaniem Peano ze s. 11?
3. Przyjmijmy, ¿e zero
ma taki sam obraz w
granicznej krzywej
Sierpiñskiego (przedstawionej na ok³adce).
Gdzie wówczas wypadn¹ obrazy liczb:
  "
1,
A jeli
 
obrazem zera by³by
punkt, w kórym krzywa ta wchodzi do
lewej dolnej æwiartki
kwadratu?
Odpowiedzi szukajcie
wewn¹trz numeru.

