
Czworościan Sierpińskiego
  (uwaga: zanim cokolwiek zaczniesz ciąć zrób ‘xero’ obu stron tej kartki)

Poniżej jest siatka czworościanu, do wycięcia i złożenia. Siatka właściwa składa się z czterech trójkątów równobocznych. Do siatki właściwej 
dodane zostały dodatkowe trzy takie same trójkąty, które pełnią rolę zakładek. Te zakładki umożliwiają zbudowanie modelu przestrzennego 
czworościanu, który po odpowiednim złożeniu trzyma się bez klejenia. Gdy już masz ten model w ręku, spójrz na pewne trzy krawędzie 
tego czworościanu, wychodzące ze wspólnego wierzchołka. Wyobraź sobie płaszczyznę, przecinającą te krawędzie dokładnie w punktach 
środkowych. Ta płaszczyzna odcina od modelu czworościanu naroże, które też jest modelem czworościanu. Ten mały czworościan ma 
krawędzie dwa razy krótsze niż ten duży. Czy widzisz to? Jego objętość jest wobec tego osiem razy mniejsza niż tego dużego czworościanu. 
(Tak już jest, że gdy zmniejszymy wymiary wszystkich krawędzi jakiejś bryły do połowy, to jej objętość zmniejszy się osiem razy. Możesz to 
łatwo sprawdzić dla sześciennego klocka. Z ośmiu sześciennych klocków powstaje sześcian o dwukrotnie dłuższej krawędzi. I na odwrót: 
zmniejszenie krawędzi sześciennego klocka do połowy, zmniejsza jego objętość aż osiem razy. )
Gdy odetniemy w opisany sposób wszystkie cztery rogi dużego czworościanu, to pozostała bryła, to co zostanie w środku, ma objętość dwa 
razy mniejszą niż cały duży czworościan. Wyobraź sobie jednak, że zrobiliśmy dokładnie na odwrót. Z dużego czworościanu wyrzuciliśmy ten 
opisany środek, a zostawiliśmy te cztery rogi, każdy w kształcie małego czworościanu. Objętość takiego czworościanu z dziurą jest dwa razy 
mniejsza od czworościanu bez dziury. Czworościan z dziurą składa się z czterech mniejszych czworościanów, umieszczonych w jego rogach. 
Na zmontowanym modelu, ta dziura została zaznaczona przez białe trójkąty, które widać na każdej ścianie modelu. Wyobraź sobie teraz, że z 
każdym z tych czterech małych czworościanów zrobiono to samo, co z tym dużym. Usunięto ich środki, zostały ich „rogi”. Zmniejszono wobec 
tego ich objętość znów do połowy. Te mniejsze dziury zostały zaznaczone na ściankach, też na biało. Już chyba się domyślasz jaki będzie 
następny krok. Będziemy powtarzali ten proceder usuwania środka „następnego pokolenia czworościanów” co raz to dalej. 
Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że potraktowaliśmy tak wszystkie pokolenia czworościanów. Jest ich nieskończenie wiele. Ale można 
to sobie wyobrazić.  To, co zostało, to jest bardzo dziwny przestrzenny zbiór punktów, który nazywamy czworościanem Sierpińskiego, 
czworościanem S.   Jaką ma objętość czworościan S? W pierwszym pokoleniu odjęto połowę, została połowa. W drugim pokoleniu została 
połowa połowy, w trzecim połowa połowy połowy i tak dalej...   Gdy zapiszemy to za pomocą liczb, to zobaczymy, że odjęto tyle:   

1/2   +  1/4  +  1/8   +   1/16   +  1/32   + ... ,
A co zostało? Chyba się domyślasz, że objętość zmalała do zera! Na osi liczbowej można to narysować w taki sposób

Widać, że z wyjściowego czworościanu wyjęto tyle objętości, ile ma cały czworościan. To co zostało ma więc miarę zero. 
Ten wyobrażony czworościan S „waży” tyle co nic. Czworościan S to jest jeden z najprostszych, nietrywialnych fraktali,  
tj. mimo skomplikowanej struktury, ma części podobne do całości. Np. każdy„róg” czworościanu S, jest podobny do całości. 

1 - ( 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32+...) = 0

Jaki kształt ma ta wycięta dziura w czworościanie? Ta dziwna dziura ma po odciętych 
czworościanach cztery “blizny” w kształcie trójkątów, a na każdej ze ścian dużego 
czworościanu widać duży biały trójkąt, który też jest ścianą tej dziury. Bryła ma więc 
kształt wielościanu o powierzchni złożonej z ośmiu trójkątów. Siatki tej ośmiościennej 
dziury i czterech małych czworościanów są na odwrotnej stronie tej kartki.   
         
Miłej zabawy,  K. Mostowski, W. Zawadowski





Sierpiński Tetrahedron
 (caution: before you start cutting the shapes out do make xero copies for later use) 

Below you can see a plane net of the tetrahedron for cutting out and mounting. The proper net consists of four equilateral triangles. 
Three additional such triangles were added as flaps, so that the whole construction keeps together without glue to make a spatial mod-
el of the regular tetrahedron. When the model is ready in your hand, look at one corner of it. There are three edges with a common 
point called a vertex of the tetrahedron. Imagine a plane that passes through the middle of each of these three edges. This plane cuts 
off the corner from the tetrahedron. The corner has the shape of a small tetrahedron. Its edges are twice shorter than the edges of the 
big tetrahedron. Can you see? The volume of the small tetrahedron, is therefore eight times smaller than the volume of the big one. 
(It is a fact that, if you reduce each edge of a spatial shape to one half of it, then the volume of that shape would shrink to eight times 
smaller volume, e.g. imagine the cube, you can see that it could be filled up with eight smaller cubes whose edges are one half shorter) 
When all four corners are cut off the tetrahedron, then the volume of what is left is 4/8 or one half of the volume of the tetrahaedron. 
Now, imagine that we have done vice versa. We leave the corners where they are, but we remove the middle part of the tetrahedron. 
What is the volume of such tetrahedron the middle part of it removed? It is one half of the volume of the entire tetrahedron. It is four 
small tetrahedrons in the four corners and a hole the middle. It looks as big as the entire tetrahedron, but its volume is reduced to one 
half. Looking at the model, you can see that hole. It is marked by the white triangle in the middle of each face. Now imagine that we 
repeat this procedure in every corner of the tetrahedron. We remove the middle part of each of them. Their volume is cut to one half. 
Now, you probably can see what will be the next step. We shall repeat this procedure of removing the middle parts with every new 
generation of smaller tetrahedrons. And every time we do it, the volume reduces to one half.. Now, shut your eyes and imagine that the 
procedure of removing the middle spaces was done to all generations of smaller tetrahedrons. What remains has still the tetrahedro-
nal shape but it is more like a skeleton or a sponge. It is called Sierpiński tetrahaedron, or tetrahedron S. The volume of the Sierpiński 
Tetrahedron is zero.
In the first generation, one half was removed and one half was left. In the second generation, again one half was removed and one half 
was left. And so on. The volume removed is: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + ... ,
And what was left? What was left has the volume zero! We can sketch it on the number line like that:

1 - ( 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32+...) = 0

The tetrahedron S is one of the simplest fractals. In spite of the complicated shape, it consists of parts that are similar to the whole.
E.g. each corner of the tetrahedron S is geometrically similar to the whole. 
The tetrahedron S is one of the simplest fractals. In spite of the complicated shape, it consists of parts that are similar to the whole.
E.g. each corner of the tetrahedron S is geometrically similar to the whole. 

And what is the shape of the hole that was cut out? Each cut off has left a scar, 
there are four such scars. And on each face of the tetrahedron, there is  white 
triangle, which is on the surface of this removed middle space. It seems a regular 
octahedron. Does it? On the reverse side of this sheet of paper, you will find the 
net of this octahedron, and four nets of the small corner tetrahedrons.  You can fill 
them in into the big model.        
     K. Mostowski, W. Zawadowski


