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АБАКУС
Драги читаоче,
Пред тобом се налази први број електронског часописа АБАКУС.
Часопис је резултат вредног рада ученика првог разреда, чланова
математичке секције. Часопис је намењен свима који воле математику.
Добродошли у свет математике!

Фебруар 2021.

Чланови математичке секције
Гимназија ,,Светозар Марковић“ Ниш
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Исак Њутн
Генијални математичар, физичар и астроном Исак Њутн рођен је у енглеском
индустријском граду Вулсторп 1642. године. Један је од највећих умова свих времена.
У школи је важио за непажљивог и беспосленог ученика. Након завршеног основног
образовања, одлучио је да похађа Тринити колеџ на Универзитету у Kембриџу.
Његова даровитост и упорност у раду су се убрзо испољиле, па је постао један од
најбољих студената на Универзитету у Kембриџу. После студија сасвим се посветио
науци.
Године 1665. универзитет је затворен због црне куге, а Њутн се повукао у Линколншир.
Тамо се, за 18 месеци колико је провео код куће, усредсредио на механику и
математику, а посебну пажњу је посветио оптици и гравитацији. Верује се да му је у то
време јабука пала на главу и то га је подстакло да дефинише законе гравитације.
Професор математике на Универзитету у Kембриџу постао је 1669. године.

Њутнов највећи противник био је Роберт
Хук који га је изазвао да пружи даљи доказ
својих ексцентричних оптичких теорија са
којима се он није слагао. Због сукоба са
њим, своју књигу ,,Оптика“ објавио тек
након Хукове смрти, 1703. године.

Њутну је одато признање за откриће биномне теореме и развој диференцијалног
рачуна. Он је, такође, извршио апроксимацију парцијалних сума хармонијских
низова помоћу логаритама, што је претходило Ојлеровој сумирајућој формули. Био
је први математичар који је почео да користи редове, а открио је и нову формулу за
број пи.

Њутн се није бавио само науком. Био је активан и у друштвеном животу и политици.
Од 1689. до 1690. године био је члан енглеског Парламента, а 1696. године добио је
посао управника Kраљевске ковнице новца.
Kонтролишући читаву промену валуте показао се као делотворан и немилосрдан
управник. Због рада у ковници новца, више него због његовог доприноса науци,
стекао је титулу витеза.
Иако му је живот био обележен ситничавим расправама и великом ароганцијом,
Исак Њутн је веома скромно говорио о својим достигнућима. Живео је 84 године ,
углавном у добром здрављу.
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Бесмртан је по томе што је:
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖

Написао Општу аритметику у којој, између
осталог, стоји и: ,,Да би се решио неки
проблем, треба га само превести са обичног
језика на језик алгебре“;
Пронашао и објаснио три основна закона
кретања класичне механике (Њутнова
механика);
Открио закон гравитације (Њутнов закон
гравитације);
Извео Кеплерове законе;
Дао основе инфинитезималног рачуна
(независно од Лајбница);
Објаснио многе светлосне појаве и открио
њихове законе;
Објаснио спектар боја сунчеве светлости, итд.
На његовом надгробном споменику пише:
,,Нека се радују смртници што је постојао такав
и толики украс људског рода.“

Следећи задатак преузет је из Њутнове књиге Arithmetica
universalis (Општа аритметика):

Три ливаде, покривене једнако густом травом која једнако брзо
1

расте, имају површину 3 хектара, 10 хектара и 24 хектара. Прва
3
исхрани 12 волова 4 недеље, а друга 21 вола 9 недеља. Колико волова
може исхранити трећа ливада 18 недеља?

Аутор текста: Марта Станковић
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Танграм
Танграм је врло популарна кинеска игра, која се састоји од седам делова,
“танова”, који се слажу тако да се формира одређена фигура користећи свих
седам делова. Уколико се из сложене фигуре може препознати о каквом је
облику реч, игра је успешно завршена. Реч танграм на кинеском језику
значи “седам плочица мудрости”.
О самој историји танграма зна се веома мало. Једна од легенди каже да је
слуга неког кинеског цара заслужан за настанак танграма. Носећи веома
вредну керамичку плочицу, спотакао се и пао. У паници је покушавао да
комадиће керамике сложи у квадратни облик, али то није никако успевао. У
својим покушајима створио је разне фигуре животиња, људи и ствари.
Порекло саме речи танграм такође није разјашњено. Реч танграм први је
употребио Thomas Hill у својој књизи “Геометријске загонетке за младе” која
је објављена 1848. године.

У игри танграм користи се седам плочица. Пет плочица има облик
једнакокраког троугла, једна облик паралелограма, а једна облик квадрата.
Од ових седам облика паралелограм је јединствен јер се његова симетрична
слика не може добити ротацијом. То је такође једини део који се мора
преокренути кад се формирају танграм узорци.
ДЕЛОВИ
Оригинални танграм је квадрат исечен на седам делова, тако да се добију:
•

2 велика једнакокрако-правоугла троугла (хипотенуза 1, страница
√2/2, површина 1/4)

•

1 једнаркокрако-правоугла троугао средње величине (хипотенуза
√2/2, странице 1/2, површина 1/8)

•

2 мала једнакокрако-правоугла троугла (хипотенуза 1/2, странице
√2/4, површина 1/16)

•

1 квадрат (страница √2/4, површина 1/8)

•

1 паралелограм (странице 1/2 и √2/2, површина 1/8)

Аутор текста: Филип Лазаревић
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Mагични квадрат
Магични квадрат реда је квадрат димензија попуњен различитим бројевима код
кога је збир бројева у свакој врсти (реду), свакој колони и свакој дијагонали једнак.

У почетку су му давана магична или
религијска својства. Верује се да су
први магични квадрати били познати у
древној Kини око 2200.године пре нове
ере.
Из Kине су се магични квадрати раширили до Индије где је могуће наћи описе
магичних квадрата 4×4 у првом веку. Kасније се магични квадрати шире арапским
земљама .За њега је, сасвим сигурно, знао и Kонфучије у петом веку пре нове ере, као
и Фибоначи који је с дивљењем описивао квадратну таблицу (величине 3×3) испуњену
бројевима 1, 2, 3..., 9 у свом делу Liber Abaci.
Први детаљнији рад на тему магичних
квадрата објавио је француски математичар
Ф. Бернард де Бессy 1693. године. Он је
показао да постоји 880 магичних квадрата
четвртог реда. Занимљиво је да је највећи
“ручно”
израчунат
магични
квадрат
димензије 1111 × 1111. Магичним
квадратима бавили су се из хобија и многи
научници. Један од њих је и Бењамин
Франклин (амерички државник, филозоф,
проналазач, физичар, економиста и писац).
Он је 1736. године проучавао конструкцију
магичних квадрата, тако да је у својим
радовима објавио два магична квадрата
осмог реда.

Са појавом рачунара магични квадрати више
нису нерешена мистерија, иако се још увек не
може тачно одредити колико их је за сваки n!
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Mагични квадрат
Постоје различити магични квадрати. Постоје квадрати са више од 9 квадрата
(16-4x4 или 25-5x5), али и они у којима се не уписују бројеви, већ слова или
неки други симболи. Ипак, ми ћемо се бавити са бројевним магичним
квадратом (приказаним на слици горе).
Сваки магични квадрат има своје карактеристике које важе за сваки постојећи
квадрат. Те карактеристике су централни број и карактеристични збир.
Централни број (постоји само у квадратима који имају непаран број квадратића)
je број који се уписује на централном месту у квадрату. Занимљивост у вези са
тим бројем јесте да је он онолико пута мањи од збира бројева у једном низу,
колико има и квадратића у том низу (квадрат 3x3-три пута мањи, квадрат 5x5пет мањи...). Централни број такође можемо добити и када збир два
дијагонална броја поделимо збир два дијагонална броја поделимо са два (
(8+2)/2=5; (6+4)/2=5)
Карактеристични збир добија се када се саберу сви бројеви у квадрату. Када се
он подели са бројем квадратића у једном низу добија се број који се добија
када се саберу и сви бројеви из једног низа.
Покушајте да решите следећи магични квадрат:

5

10

?

Решавање оваквог квадрата веома је једноставно.
Његово решавање представићемо у корацима.

4

6

?

1)

Морамо да приметимо да је 6 централни број. Овим
смо урадили већи део посла, јер је централни број у
?
?
?
оваквом квадрату 3 пута мањи од збира бројева у
једном низу. То значи да је збир бројева у једном
низу једнак 6*3=18.
2) Следећи корак је да се израчунају бројеви који стоје
у квадратићима.
Прво решавамо цревни квадратић: 18 (збир бројева у
низу)-10-5=3 (број који стоји у црвеном квадратићу).
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Mагични квадрат

Решења у осталим квадратићима су:

8-број у жутом квадратићу (18-4-6=8)

7-број у зеленом квадратићу (18-5-6=7)

9-број у љубичастом квадратићу (18-5-4=9)

Аутор текста: Филип Лазаревић
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К Х ВА ПАХУЉИЦА
Међу првим описаним фракталним кривама спадају Кохова крива и Кохова
пахуљица. За то је заслужан шведски математичар Нилс Фабиан Хелге вон Кох
1904.године. Разлика између криве и пахуљице је у томе што се код криве
почиње са дужином, а код пахуљице једнакостраничним троуглом. Тополошка
димензија им је 1, а фрактална 1.2619.
Кох који је проучавајући сличност, уочио да ако се на једнакостранични
троугао додају мањи једнакостранични троуглови на средишњу трећину сваке
његове странице, а затим се понови тај поступак додавања све мањих и
мањих троуглова на средишње трећине страница, на крају ће се добити облик
који се данас назива Коховом пахуљом.
Хелге Вон Kох у свом раду 1904. године описао је непрекидан процес у
ком
на
страницама једнакостраничног троугла додаје умањене
једнакостраничне троуглове. Добијену криву назвао је пахуља и то је управо
данас позната Kохова пахуља или Kохова крива. Kох је презентовао криву која
је одмах проузроковала две математичке дилеме у то време. Прво је
постављено питање како је могуће да ова непрекидна крива ни у једној тачки
није диференцијабилна, односно да се ни у једној њеној тачки не може
повући тангента. Друго питање које се наметнуло је како ова непрекидна
крива која је бесконачне дужине без преклапања ни у једној тачки може да
ограничава коначну површину.

Kонструкција Kохове криве почиње јединичном
дужи која се назива иницијатор. Иницијатор
заправо представља нулту итерацију ове криве.
Прву итерацију добијамо тако што почетну
јединичну дуж поделимо на три једнака дела, па
средњи део заменимо са две једнаке дужине које
заклапају угао од 60◦. Тиме добијамо криву која се
састоји од четири једнака сегмента, сваки дужине
1
и она се назива генератор. Наредну итерацију
3
добијемо тако што сваки од сегмената претходне
итерације
заменимо
скалираном
верзијом
генератора.
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К Х ВА ПАХУЉИЦА
Kохова крива има бесконачну дужину. Ако бисмо сада уместо јединичне
дужи у горњој конструкцији узели једнакостранични троугао чије су
странице дужине један, добили бисмо још једну варијанту Kохове криве.
Нека је сада иницијатор баш такав троугао, а ознаке за број корака, број и
дужину сегмената исте су као код претходне конструкције. Добијамо
следеће објекте:

У првом кораку, сваку страницу троугла поделимо на три дела и
средњи део заменимо умањеном копијом иницијатора, а то је управо
1
једнакостранични троугао чије су странице дужине 𝑠 = 3 . На тај начин
долазимо до генератора који има 𝑁 = 3 ∙ 4 сегмента. У следећем кораку
поново сваки сегмент поделимо на три дела и средњи део заменимо са
умањеном копијом иницијатора. Добијена фигура има 𝑁 = 3 ∙ 42 сегмената
1
дужине 𝑠 = 32 . Може се приметити да ће у 𝑛-тој итерацији број сегмената
1

би 𝑁 = 3 ∙ 4𝑛 сваки бити дужине 𝑠 = 3𝑛 . Ако, као у претходном случају,
уместо једнакостраничног троугла чије су странице дужине један узмемо
за иницијатор једнакостранични троугао чије су странице произвољне
дужине, онда ове формуле можемо уопштити на следећи начин. Нека је
дужина странице троугла једнака 𝑆. Тада је број сегмената у n-том кораку
могуће изразити као:
𝑁𝑛 = 𝑁𝑛−1 ∙ 4 = 3 ∙ 4𝑛
док је дужина сегмената:
𝑠𝑛 =

𝑠𝑛−1
3

𝑆

= 3𝑛 .

Дужина криве биће:
𝑃𝑛 = 𝑁𝑛 ∙ 𝑠𝑛 = 3 ∙ 𝑆 ∙
Па када 𝑛 → ∞ , следи:
4
lim 𝑃𝑛 = lim 3 ∙ 𝑆 ∙
𝑛→∞
𝑛→∞
3

4 𝑛
,
3

𝑛

= ∞,

4
>1
3

Дакле, Кохова пахуља је бесконачне дужине. Међутим, ова крива је
затворена и може се показати да је површина коју описује коначна.
Нека је број додатих троуглова у 𝑛–том кораку 𝑇𝑛 . Овај број можемо наћи
из:
3
𝑇𝑛 = 𝑁𝑛−1 ∙ 3 = 4𝑛−1 ∙ 3 = 4𝑛
4
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К Х ВА ПАХУЉИЦА
Ако са 𝑎𝑛 обележимо површину троугла додатог у 𝑛–тој итерацији, онда се
𝑎
𝑎
површина тог троугла може наћи из: 𝑎𝑛 = 9𝑛 = 9𝑛0 , где је површина
иницијатора. У том случају, укупна додата површина у 𝑛-тој итерацији биће:
3
𝑎0 3
4
𝑏𝑛 = 𝑇𝑛 ∙ 𝑎𝑛 = ∙ 4𝑛 ∙ 𝑛 = ∙ 𝑎0 ∙
4
9
4
9

𝑛

Одакле следи површина пахуље 𝐴𝑛 у 𝑛- тој итерацији:
𝐴𝑛 =𝑎0 + σ𝑛𝑘=1 𝑏𝑘 =
3

4

4 2
3
4 𝑛
+…+
𝑎
)
9
4 0 9
2
𝑛
3 4
3 4
+…+
)
4 9
4 9
𝑘
3

= 𝑎0 + ( 4 𝑎0 9 + 4 𝑎0
3

4

= 𝑎0 + 4 𝑎0 ( 9 +
𝑛

3
4
= 𝑎0 (1 + 
4
9
𝑘=1
𝑛

1
4
= 𝑎0 (1 + 
3
9
= 𝑎0
= 𝑎0
= 𝑎0
= 𝑎0

1
(1 + 3
1
(1 + 3
3
(1 + 5
8
3
(5 − 5

)
𝑘

)

𝑘=1
9
4 𝑛
∙ 5 (1 − 9 ))
9
4 𝑛
∙ 5 (1 − 9 ))
3 4 𝑛
−5 9 )
4 𝑛
)
9

па је коначно:

𝐴𝑛 =

𝑎0
4
8−3
5
9

𝑛

Када 𝑛 → ∞ , добијамо:
𝑎0
𝑛→∞ 5

lim 𝐴𝑛 = lim

𝑛→∞

8−3

4 𝑛
9

8
5

= 𝑎0 ,

4
9

<1

На овај начин, дошли смо до површине пахуље која износи
иницијатора 𝑎0 .

8
5

од површине

Аутор текста: Стана Миловановић

12

Златни пресек
Златни пресек у математици и уметности
представља специфични однос између две величине
које задовољавају следеће правило: однос њиховог
збира и веће величине једнак је односу веће
величине према мањој. Где год приметимо лепоту и
склад најчешће ћемо открити присутност златног
пресека. Златни број 𝝋 и Фибоначијев низ уткани су
у само ткиво стварања: од морских шкољки до
галаксија.
Свуда у природи проналазимо изразе божанских пропорција. Број 𝝋 је у пропoрцијама
лица, ритму откуцаја срца, структури ДНК. Све, баш све око нас, у себи садржи овај однос
бројева који се назива „златни пресек“: биљни и животињски свет, људско тело, музика,
сликарство, вајарство, на крају и грађевине, почев од оних из античког временапа до
савремених архитектонских здања.
Кажемо да су две величине 𝑎 и 𝑏, 𝑎 > 𝑏, 𝑎, 𝑏 > 0 у односу златног пресека када се збир ове
две величине односи према већој величини, као што се већа величина односи према мањој.
Математички изражено:

𝒂+𝒃 𝒂
=
𝒂
𝒃
Иначе, једначина
1+ 5

решење: 𝜑=

2

𝒂+𝒃
𝒂

=

𝒂
𝒃

= 𝝋 , 𝑎 > 𝑏, 𝑎, 𝑏 > 0 има јединствено (ирационално) позитивно

≈ 1,6180339887. .

Ако су две величине у односу 𝜑, оне су у односу
златног пресека. Број 𝜑 познат је у математици
као златни број. У XII веку математичар из Пизе,
Леонардо Фибоначи2, открио је низ бројева
који одређује сразмеру златног пресека:0, 1, 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...Овај низ назива
се Фибоначијев низ.
Полазећи од бројева 0 и 1 сваки следећи број је
једнак збиру претходна два.

Аутор текста: Андреј Шево
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Златни пресек кроз историју
Математичари још од Еуклида су проучавали својства златног односа, укључујући појављивање у
димензијама правилног петоугла и у златном правоугаонику, који може да се подели у квадрат
и још један правоугаоник истог односа.
Не постоје писани трагови који доказују тврдњу
да су још стари Египћани знали за златни пресек
и да су га користили приликом изградње
пирамида мада је однос дужине странице
Велике пирамиде и њене висине приближно
једнак златном пресеку.

Грци су још у петом веку пре нове ере комплетан
изглед Партенона засновали на божанској
пропорцији. Грчки скулптор Фидија3је проучавао
златни пресек и примењиваога приликом израде
украсних скулптура.

Прву јасну дефиницију онога што је касније названо
златни пресек дао је Еуклид, оснивач геометрије, око
300 година пре нове ере у свом делу „Елементи“. Он
је дефинисао пропорцију која произилази из
једноставне поделе дужи коју назива “поделом у
средњој и крајњој размери“. Захваљујући познавању
ове поделе Еуклид је у четвртој књизи „Елемената“,
успео да конструише „златни троугао“ као
једнакокраки троугао чији је сваки угао на основи,
два пута већи од трећег угла.
Фибоначи објављивањем „Књиге о абаку“ 1202. год. знатно проширује опсег примене златног
пресека. Овај низ је био познат још у шестом веку индијским математичарима , Фибоначи га је
приближио Европи.
Највероватније је појам златни пресек, тек у првој половини деветнаестог века, у другом
издању свог уџбеника „Чиста елементарна математика“ увео професор Берлинског
универзитета, Мартин Ом. Он у својој књизи јасно даје до знања да није он измислио термин
златни пресек, већ да је прихватио опште коришћено име.
На почетку двадесетог века амерички математичар Марк Бар6за уводи симбол ɸ за
означавање златног пресека (од првог слова имена грчког скулптора Фидије).
Текст написале: Миња Павловић и Емилија Контрец
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РАЗМРДАЈ СВОЈЕ ВИЈУГЕ

1. Бројеви који недостају
Бројеви који недостају у
следећој шеми су
једноцифрени цели
бројеви. Збирови сваке
колоне и сваког реда, и
једне дијагонале,
наведени су изван табеле
димензија 4 пута 4. Који
бројеви недостају?

?

3

?

6

16

4

?

4

?

17

?

0

?

8

15

2

?

5

?

17

2. Фродови магични квадрати

Ваш мали пријатељ Фродо обожава магичне квадрате. Тражи од вас да
замените четири броја у једном реду са четири броја у другом да би
формирали два магична квадрата у којима сваки ред, свака колона и
свака дијагонала имају исти збир.
16

3

2

15

18

1

14

1

11

24

7

7

12

17

5

13

21

9

23

6

19

2

15

4

12

25

8

16

13

5

10

11

8

9

6

20

3

4

10

14

22

Колико вам је времена потребно да испуните Фродову захтевну жељу?
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РАЗМРДАЈ СВОЈЕ ВИЈУГЕ

3.
Којим
цифрама
треба
заменити слова у квадратној
мрежи па да сви троцифрени
бројеви који се појављују како у
хоризонталним
тако
и
у
вертикалним редовима дате
мреже, читани у оба смера,
представљају по један квадрат
природног броја?

D

A

R

A

N

A

R

A

D

4. Попунити квадратну мрежу величине 3х3 поља цифрама од 1 до 9
тако да се на крајњим хоризонталама, крајњим вертикалама и
дијагоналама у оба смера добију квадрати целих бројева (поједине
цифре се могу понављати).
5. Пирамида од десет квадрата
Пирамиду састављену од десет нумерисаних квадрата као на слици
треба заменити другом, истог облика и састављеном од истих квадрата,
али тако да се ниједан од њих не додирује ни са једним од оних са
којима се сада додирује.

1
2

4
7

3
5

8

6
9

10
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