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Το τρίγωνο του Sierpinski 

Α 

Γ Β 
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Στο πιο πάνω σχήµα  έχουµε ενώσει τα µέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ του τριγώνου ΑΒΓ. Ονοµάστε Κ, Λ, Μ αυτά τα µέσα αντίστοιχα. 

Σχηµατίστηκαν έτσι 4 µικρότερα τρίγωνα , τα ____________________________________ .Θα τα ονοµάσουµε τρίγωνα πρώτης γενιάς.  

Από τα τρίγωνα αυτά, ______ και συγκεκριµένα τα __________________________ είναι «όρθια» (έχουν τον ίδιο προσανατολισµό µε το ΑΒΓ) 

ενώ το __________ είναι αντεστραµµένο. 

Η ευθεία ΚΛ είναι παράλληλη στην ___________________. Οµοίως οι ___________________ είναι παράλληλες στις ______________. 

Αγνοείστε το αντεστραµµένο τρίγωνο και ενώστε τα µέσα των όρθιων τριγώνων. Θα σχηµατιστούν έτσι _______ ακόµα µικρότερα τρίγωνα, τα 

τρίγωνα δεύτερης γενιάς , από τα οποία ______ είναι όρθια (έχουν τον ίδιο προσανατολισµό µε το ΑΒΓ). 

Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία µε τα νέα τρίγωνα. (Προσοχή, ασχοληθείτε ΜΟΝΟ µε τα όρθια τρίγωνα  

Σχηµατίζονται τώρα _______ τρίγωνα τρίτης γενιάς από τα οποία _______  είναι όρθια. 

Επαναλαµβάνουµε µια ακόµα φορά την ίδια διαδικασία µε τα νέα τρίγωνα.  

Σχηµατίζονται τώρα _______ τρίγωνα τέταρτης γενιάς από τα οποία __________ είναι όρθια. 

Φανταστείτε ότι επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία άπειρες φορές. Το τελικό αποτέλεσµα λέγεται τρίγωνο ή τρυπητό του Sierpinski. 

Συµπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα. Το αρχικό τρίγωνο έχει πλευρά α και εµβαδόν Ε: 
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Σε κάθε νέα γενιά  

Το πλήθος των τριγώνων ________________________________ 

Το πλήθος των όρθιων τριγώνων __________________________ 

Η συνολική περίµετρος των όρθιων τριγώνων___________________________ 

Το συνολικό εµβαδόν των όρθιων τριγώνων____________________________ 

Στο τελικό τρυπητό η συνολική περίµετρος των όρθιων τριγώνων θα είναι  

______________________ και το συνολικό εµβαδόν τους _________________ 
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 Όταν ρίχνουµε δυο φορές το ζάρι υπάρχει 1 αποτέλεσµα µε δυο κορώνες (ΚΚ), 2 αποτελέσµατα µε µία κορώνα και µία γράµµατα 

(ΚΓ – ΓΚ)  και 1 αποτέλεσµα µε δύο γράµµατα (ΓΓ). Συνοπτικά 1Κ2 +2Κ1Γ1+1Γ2. 

  Όταν ρίχνουµε τρεις φορές το ζάρι υπάρχει ___ αποτέλεσµα µε τρεις κορώνες (Κ3), ____ αποτελέσµατα µε δύο κορώνες και µία 

γράµµατα (Κ2Γ1)  ____ αποτελέσµατα µε µία κορώνα και δύο γράµµατα (Κ1Γ2)  και ___ αποτέλεσµα µε τρία γράµµατα (Γ3). 

Συνοπτικά ___Κ3  + ___Κ2Γ1 + ___Κ1Γ2 + ___Γ3. 

  Όταν ρίχνουµε τέσσερις φορές το ζάρι υπάρχει ___ αποτέλεσµα µε τέσσερις κορώνες (Κ4), ____ αποτελέσµατα µε τρεις κορώνες και 

µία γράµµατα (Κ3Γ1)  ____ αποτελέσµατα µε δύο κορώνες και δύο γράµµατα (Κ2Γ2) ___ αποτελέσµατα µε µία κορώνα και τρία 

γράµµατα (Κ1Γ3)  και ___ αποτέλεσµα µε τέσσερα γράµµατα (Γ4).  

 Συνοπτικά ____Κ4  + ____Κ3Γ1  +  ____Κ2Γ2 + ____Κ1Γ3 + ____Γ4. 

Οι αριθµοί των διαφόρων περιπτώσεων δηµιουργούν ένα τρίγωνο: 

1   1 
1   2   1 

Κορώνα  ή Γράµµατα; 

Κ Γ 
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1   3   3   1 
________________ 

_______________________
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Μπορείτε να µαντέψετε το µηχανισµό µε τον οποίο σχηµατίζονται οι αριθµοί στο τρίγωνο του Pascal; 
 

 

Το τρίγωνο του Pascal 
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To αριθµητικό τρίγωνο ήταν γνωστό στην Ινδία, την Κίνα και την Περσία ήδη από τον 11ο ή 12ο αιώνα µ.Χ. Στη δύση, πριν από τον Pascal το 

χρησιµοποίησαν ο Michael Stiffel (1486–1567) στην Αrithmetica Integra για τον υπολογισµό τετραγωνικών ριζών καθώς και οι Tartaglia (1499-

1557) και Cardano (1501-1576) στη συνδυαστική ανάλυση. 

 

To αριθµητικό τρίγωνο του Yangui 

γνωστό στην Κίνα πολλούς αιώνες 

πριν από τον Πασκάλ 

Το αριθµητικό τρίγωνο στα Ιαπωνικά  µε 

οδηγίες για την κατασκευή του 

(1781)  

 

 

Το αριθµητικό τρίγωνο από το βιβλίο του Pascal, 

Traité du triangle arithmétique (1654) 
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Χρωµατίστε τις κυψέλες του τριγώνου που αντιστοιχούν σε περιττούς αριθµούς αφήνοντας λευκές αυτές που αντιστοιχούν σε άρτιους. Προσοχή! Αν έχετε 

κατανοήσει τον αλγόριθµο σχηµατισµού του τριγώνου και τις ιδιότητες των άρτιων και περιττών αριθµών µπορείτε να βρείτε ένα µηχανικό τρόπο 

χρωµατισµού, χωρίς υπολογισµούς!

Περιττός = Μαύρο 

Άρτιος = Άσπρο 

Μαύρο + Μαύρο =                               

Μαύρο + Άσπρο =  

Άσπρο + Άσπρο =  
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Γενίκευση 
Χρωµατίστε µε κόκκινο τα πολλαπλάσια του 3, µε 
µαύρο τους αριθµούς που αφήνουν υπόλοιπο 1 όταν 
διαιρούνται µε 3 και µε κίτρινο τους  αριθµούς που 
αφήνουν υπόλοιπο 2 όταν διαιρούνται µε 3. 
Βρείτε τους κανόνες πρόσθεσης των υπολοίπων: 
0+0=         0+1=         0+2=         1+2=         2+2= 
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Δηµιουργία τριγώνου Pascal στο Excel 

 

1. Γεµίζουµε τη στήλη Α µε 1 (τόσες γραµµές όσες θέλουµε στο τελικό τρίγωνο) 

2. Γράφουµε στη στήλη Β2 τον τύπο =Α1+Β1 

3. Γεµίζουµε τη στήλη Β µε Fill Down (Συµπλήρωση… Προς τα κάτω) 

4. Επιλέγουµε όλη τη στήλη Β και κάνουµε Fill Right (Συµπλήρωση…Προς τα δεξιά) 

5. Για να εξαφανίσουµε τα ανεπιθύµητα µηδενικά επιλέγουµε όλα τα κελιά και κάνουµε Μορφοποίηση υπό όρους: 

Η τιµή του κελιού − είναι ίση µε − 0  

Μορφοποίηση − Γραµµατοσειρά − Χρώµα Άσπρο 

 

Για να χρωµατίσουµε το τρίγωνο  του Pascal 

Δουλεύουµε όπως και πιο πάνω αλλά στο βήµα 2  γράφουµε στη στήλη Β2 τον τύπο =ΜΟD(A1+B1;2) 

Αν θέλουµε τα υπόλοιπα της διαίρεσης δια 3 γράφουµε τον τύπο =ΜΟD(A1+B1;3) 

Στο βήµα 5 προσθέτουµε όρους: 

Η τιµή του κελιού − είναι ίση µε − 0  

Μορφοποίηση − Γραµµατοσειρά − Χρώµα Άσπρο 

Η τιµή του κελιού − είναι ίση µε − 1  

Μορφοποίηση − Γραµµατοσειρά − Χρώµα Πράσινο 

Μορφοποίηση − Φόντο − Χρώµα Πράσινο 
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Το παιχνίδι του χάους 
Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ και ένα εσωτερικό του σηµείο  Μ. Ρίχνουµε ένα ζάρι.  

Αν το αποτέλεσµα είναι 1 ή 2 ενώνουµε το Μ µε το Α και βρίσκουµε το µέσο Μ1 του ΜΑ. 

Αν το αποτέλεσµα είναι 3 ή 4 ενώνουµε το Μ µε το Β και βρίσκουµε το µέσο Μ1 του ΜΒ. 

Αν το αποτέλεσµα είναι 5 ή 6 ενώνουµε το Μ µε το Γ και βρίσκουµε το µέσο Μ1 του ΜΓ. 

Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία για το Μ1 και βρίσκουµε το Μ2, ξανά για το Μ2 και βρίσκουµε το Μ3 και ούτω καθ’ εξής. .  

 

 


