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Zadanie 9. Uogólnij zadanie 7 na n przyjaciół.

Wskazówka. Na początek zmień dane na prostsze, na przykład na takie:

niech punkt A będzie równo oddalony od każdego z punktów A1, A2, . . . , An.

Z każdego z tych punktów kursują autobusy do A co godzinę i jadą godzinę

do A. Każdy z przyjaciół wsiada do losowo wybranego autobusu o godzinie 8, 9

lub 10 i po dojechaniu do A czeka co najwyżej godzinę na resztę. Oblicz praw-

dopodobieństwo, że wszyscy się spotkają. Następnie komplikuj dane. W pewnym

momencie przerwij obliczenia na kartce i weź komputer.

Z tego wszystkiego wynika kilka wniosków, z których najważniejszy to ta-

ki, że przestrzenie wysokich wymiarów nie są tylko zabawą, w jaką bawią

się matematycy. Przestrzenie takie pojawiają się w najbardziej naturalnych

rozumowaniach i sytuacjach matematycznych. Możemy wyobrazić sobie, że

w zagadnieniu nie chodzi o piknik koleżeński, ale o uniknięcie zderzenia sa-

molotów wlatujących do obszaru powietrznego w niewiadomych momentach.

Wykresem sytuacji powietrznej jest wtedy pewna konfiguracja w przestrzeni

o tylu wymiarach, ile samolotów wchodzi w grę. To trudno już nazwać igraszką

matematyków.

Kwadrat Rynku wpisany w koło Plant,
To geometria wesoła.
W ten sposób Kraków rozwiązał
Kwadraturę koła.

Jan Izydor Sztaudynger, Kwadratura koła46

Lekcja 7. Kule

Najbardziej fascynująca jest opowieść o geometrii kuli47. Nie omówię tu

trudnych zagadnień matematyki współczesnej, w tym nierozwiązanego od stu

lat najpoważniejszego zadania topologii: hipotezy Poincarégo. Obliczmy obję-

tość kul w przestrzeniach kolejnych wymiarów. Wymaga to obliczenia trudnych

całek. Znajdziemy jednak ścieżkę, która doprowadzi nas do tego drogą elemen-

tarnych rozważań, niekiedy tylko nie całkiem uzasadnionych, za to intuicyjnie

zrozumiałych.

46 [W:] Krakowskie piórka i inne wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.

47 Jest taka zasada wygłaszania referatów na konferencjach, nie tylko naukowych. Jeżeli
wykład trwa, na przykład, godzinę zegarową, wykładowca powinien przez 55 minut mówić
przystępnie i zwracać uwagę na audytorium. Wykład jest bowiem dla słuchaczy. Ale ostatnie
pięć minut każdej godziny jest dla wykładowcy. Może on wtedy nie zwracać uwagi na salę
i mówić, co chce. Do pewnego stopnia korzystam tu z tego prawa i zapewniam, że jest ono
niegłupie.
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Powierzchnię kuli nazywamy sferą. Zwiążemy najpierw n-wymiarową objętość

kuli z jej powierzchnią, czyli objętością (n− 1)-wymiarową sfery, będącej brze-

giem takiej kuli. Znany trick pozwala obliczyć pole

jako granicę pól pasków krzywoliniowych, otrzymanych

z podziału koła na części takie jak w serku topionym.

Okazuje się, że do obliczenia pola koła można to ko-

ło traktować jak trójkąt o wierzchołku w środku koła

i podstawie będącej obwodem. Istotnie, jeśli obwodem

koła jest 2πr , to według wzoru na pole trójkąta ma-

my jako pole koła właśnie πr2. Przekonuje nas to —

szczególnie jeżeli przypomnimy sobie, jak się oblicza objętość ostrosłupa —

że objętość kuli w wymiarze n jest równa „polu powierzchni” sfery pomnożo-

nemu przez 1
n · r . Sprawdźmy: kula trójwymiarowa ma objętość 4

3πr
3 i pole

powierzchni 4πr2. Stosunek tych wielkości jest równy 1
3 r .

Będziemy teraz obliczać pola powierzchni sfer — czyli ich objętości (n − 1)-

-wymiarowe. Jak to robił Archimedes dla zwykłej sfery? Spójrzmy na rysunek.

Trójkąty PQR i PSO są podobne, więc r
l
2

= r1
h
2

, a zatem rh = r1l, więc tak-

że 2πrh = 2πr1l. Lewa strona tej równości jest polem powierzchni bocznej

walca, którego przekrojem osiowym jest prostokąt ABCD, prawa — polem po-

wierzchni bocznej stożka ściętego, którego przekrojem osiowym jest widoczny

na rysunku trapez o ramieniu l.
Archimedes był w stanie wykonać trudną operację myślową: przejście gra-

niczne. Gdy podzielimy walec na wiele plasterków, do każdego zastosujemy to

rozumowanie. . . i potem przejdziemy do granicy, to dojdziemy do wniosku, że

pole powierzchni bocznej walca opisanego na sferze jest równe polu powierzch-

ni sfery. Pole powierzchni bocznej walca o promieniu podstawy r i wysokości 2r
wynosi 4πr2. Tyle samo wynosi zatem powierzchnia sfery. Dochodzimy zatem

do wzoru na objętość kuli, V = 4
3πr

3.

Dążymy do wyznaczenia objętości w sensie wymiaru n. Przeformułujmy to,

co osiągnął Archimedes. Odcinek można traktować jako kulę wymiaru 1, składa

się on bowiem z punktów odległych od środka nie więcej niż o promień.
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Twierdzenie. Niech n ≥ 3. Wtedy pole powierzchni kuli wymiaru n jest równe

objętości kuli wymiaru n− 2 pomnożonej przez 2πr .

Wyobraźmy sobie, że „pionowy” bok kwadratu na rysunku z poprzedniej

strony to kula wymiaru n − 2. Obracamy ją; osią obrotu jest prosta w prze-

strzeni wymiaru n. Patrz, Czytelniku, tak długo na rysunek, aż zrozumiesz, że

twierdzenie jest prawdziwe dla dowolnego n. Jeśli nie zrozumiesz, to uwierz.

Jeśli zrozumiesz, to nie ciesz się. Wcale nie udowodniłeś, że tak jest.

Ja też poprzestanę na tym, że proszę Cię, Czytelniku, mój uczniu (bo je-

steśmy przecież w szkole), żebyś uwierzył w takie właśnie twierdzenie. Jeśli to

zrobisz, to masz już algorytm na obliczanie objętości i pól powierzchni kul do-

wolnego wymiaru. Ile wynosi objętość kuli wymiaru 4? Bardzo proste. Mnożę

objętość (pole) kuli wymiaru 2 (koła) przez 2πr , a następnie mnożę przez r
4 .

Wynikiem jest 1
2π

2r4. Co z wymiarem 5? Mnożę objętość kuli trójwymiarowej

przez 2πr , a następnie przez r
5 . Otrzymuję 8

15π
2r5, trochę dziwny wynik, ale

tak jest. A dalej jest. . . podobnie. Wzór rekurencyjny na objętość kuli n-wymia-

rowej jest zadziwiająco prosty. Interesujące, że mamy tu indukcję ze skokiem 2

(wymiary nieparzyste i wymiary parzyste znajdują się na innej ścieżce):

Vn = 2πr2

n · Vn−2

Gdybyśmy żyli w przestrzeni wymiaru 9, czy moglibyśmy wymagać od

naszych, też dziewięciowymiarowych, dzieci, by pamiętały, że objętość kuli

o promieniu r to 32
945π

4r9? No, a w wymiarze 25 byłoby zupełnie źle.

Objętość kuli Pole powierzchni kuli
Stosunek objętości

Wymiar n-wymiarowej n-wymiarowej
do pola powierzchni

o promieniu r o promieniu r

3 4
3πr

3 ≈ 4,18r3 4πr2 ≈ 12,57r2 1
3 r

4 1
2π

2r4 ≈ 4,93r4 2π2r3 ≈ 19,74r3 1
4 r

5 8
15π

2r5 ≈ 5,26r5 8
3π

2r4 ≈ 26,32r4 1
5 r

6 1
6π

3r6 ≈ 5,18r6 π3r5 ≈ 31,01r5 1
6 r

7 16
105π

3r7 ≈ 4,71r7 16
15π

3r6 ≈ 33,07r6 1
7 r

8 1
24π

4r8 ≈ 4,65r8 1
3π

4r7 ≈ 32,47r7 1
8 r

9 32
945π

4r9 ≈ 3,30r9 32
105π

4r8 ≈ 29,69r8 1
9 r

10 1
120π

5r10 ≈ 2,54r10 1
12π

5r9 ≈ 25,50r9 1
10 r

8192
7905853580625π

12r25 ≈ 8192
316234143225π

12r24 ≈
25 1

25 r≈ 0,00096r25 ≈ 0,02394r24
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Czytelnik może się zżymać, że w kluczowym miejscu „dowodu” prosiłem

o uwierzenie, że jest tak, jak napisałem. Dla takiego Czytelnika mam zadanie.

Wzory, które są podane w tabelce, zostały sprawdzone przez obliczenie sto-

sownych całek. Spójrz, jeszcze raz, Czytelniku, na tabelkę. Zauważ, że liczby

z kolumny „objętość”, pomnożone przez 2πr , są równe liczbom z kolumny

„pole powierzchni” dwa stopnie niżej. Teraz sam znajdź zdroworozsądkowy

argument, że tak musi być — jeśli nie wierzysz w mój. Obracaj bryły, aż przeko-

nasz sam siebie. Jeśli nie, to trudno — przypomnij sobie całki wielokrotne!

Spójrzmy jeszcze raz na te liczby, wyrażające objętość kul. Nietrudno udo-

wodnić, że jest tak, jak widzimy. Mianowicie, że kula o promieniu 1 ma

największą objętość, gdy n = 5, a potem dość szybko maleje do zera. Dlacze-

go przestrzeń pięciowymiarowa jest tak wyróżniona? Trudno powiedzieć. To nie

jest zresztą pytanie matematyczne.

Ale pofantazjujmy. Co by było, gdyby w przestrzeni wymiaru 25 pakowano

jabłka do pojemników w kształcie kostki? Załóżmy, że kostka ma krawędź 1.

Kula wpisana ma promień 1
2 , zatem objętość to w przybliżeniu 0,00096 dzielone

przez 2 do potęgi dwudziestej piątej. A jeszcze skórka. . . Do jedzenia zostaje. . .

tyle, co nic.

Wbrew temu, co nam się może wydawać, życie w przestrzeni wysokie-

go wymiaru byłoby uciążliwe. Marzlibyśmy: ciepło ucieka przez skórę, przez

powierzchnię naszego ciała. Stosunek pola powierzchni do objętości rośnie bo-

wiem wraz z wymiarem. W przestrzeni wysokiego wymiaru prawie wszystko

jest blisko powierzchni. Wprawdzie jajko gotuje się błyskawicznie, ale wszystko

stygnie szybko. Gorący barszcz z dymiącym bigosem. . . w pięćdziesiątym wy-

miarze to nieosiągalne marzenie. Dalej, każdy węzeł da się rozplątać (a więc

buty tylko na rzepy!). Może latanie jest bardziej romantyczne: można nurkować

w wymiarze n − 1, chować się w n − 2, wpaść na chwilę w n − 3, spotkać przy-

jaciela, którego tyle lat temu napotkaliśmy na ścieżce wymiaru n − 4, ukryć się

z dziewczyną/chłopakiem w niedostępnym zakątku wymiaru n− 5. . . Może. Po-

dziękujmy jednak, że dokoła rozciąga się nasza poczciwa, dobrze znana, nasza

piękna przestrzeń małego wymiaru n = 3, pełna uroku w każdej z n + 1 pór roku,

mierzonego obrotem naszej kuli48, na której żyjemy od zawsze, w pewnej płasz-

czyźnie, wokół pewnego punktu, z gładkimi powierzchniami P wymiaru n− 1,

widocznymi czasami nad Bałtykiem, i punktami nieróżniczkowalności funkcji

„odległość od P” w Tatrach.

Co ma wspólnego z matematyką treść ostatniego akapitu? Może i niewiele.

Skorzystałem ze swojego prawa, że przy samym końcu wykładu mogę mówić,

co chcę. Ach, jeszcze będzie dodatek. Kto chce, może już wyjść na przerwę. . .

48 Aforyzm Hugo Steinhausa: „Kula u nogi? Ziemia!”.
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