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1. ВОВЕД 

Во современата математика често се среќаваме со прашањата:  
− Зошто во многу математички теории постојат теореми кои 

немаат директна примена? 
− Зошто имаме математички теории каде што скоро и да не се 

користат броеви и обични математички операции? 
Во некои случаи, одговорот на овие прашања е јасен: за да се ре-

шаваат едноставни проблеми, се формираат нови апстрактни теории и 
во новата теорија има доволни алатки за решавање на проблемот. На 
пример, да ја разгледаме последната Терема на Ферма. 

Теорема на Ферма. Не постојат природни броеви , ,a b c  што ја задо-

волуваат равенката n n na b c+ =  за природен број 2>n . 
Оваа теорема е докажана од англискиот математичар Ендру Вајлс 

(Andrew Wiles) по 358 години откако ја поставил Ферма, [7]. Тој 
користел техники од алгебарска геометрија за да го добие доказот. 

Освен што ни служи како дополнителна алатка за решавање на 
нерешени проблеми, дали модерната математика има допирни точки и 
со реалноста? Се прашуваме: 

1) Дали математиката е апстрактна наука што е вештачки градена?  
2) Дали математиката постои независно од сè и е скриена во приро-

дата? Дали со секоја нова теорема всушност се дешифрира еден 
дел од природата? 

Ќе се обидеме да покажеме дека математиката во суштина не е 
толку апстрактна разгледувајќи три теореми од различни математички 
дисциплини, теорија на мера, теорија на графови и метрички простори 
и ќе ги интерпретираме преку реални ситуации. 

Кога зборуваме за некоја математичка теорија, често имаме некоја 
стуктура ( ),X ρ  каде што првата компонента X  е некој објект (мно-
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жество) од теоријата, а ρ  некое својство во X . На пример, за еден под-

реден пар ( ),X µ  велиме дека е простор со мера ако X  е непразно 

множество, а µ  е мера во X , т.е со µ  се определува квантитативно 

својство за подмножествата на X . Еден подереден пар ( ),X d  се наре-

кува метрички простор ако со d  се определува растојание меѓу точки-
те на X . Една подредена двојка ( ),V E  се нарекува граф ако V  е мно-

жество темиња, а Е е множество линии, уште наречени и рабови, кои-
што поврзуваат одредено подмножество темиња од V (тоа подмножес-
тво може и да е празно).  

2. ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Во стандардната геометрија, еден од најосновните проблеми е да 
се добие информација за периметарот, плоштината или волуменнот на 
некој геометриски објект. Обично, во геометрискиот пристап, за да се 
мери еден објект, тој се дели на поедноставни делови за кои имаме 
информации и се сумриаат сите тие делови за да се добие мера за 
целиот објект. 

Кога станува збор за простори различни од правата  , рамнината 
2

  и просторот 3
  не може да се користат античките техники за да се 

мери некое подмножество. Во 1933 Колмогоров (1903−1987) ја фор-
мулирал теоријата на мера, [4].  

За подредената тројка ( ), ,X µD  велиме дека е простор со мера 

ако: 

1. ( )X⊆D P  (каде што ( )XP  е партитивното множество на X ) кое ги 
исполнува следниве услови: 

(а) , X∅ ∈D . 

(б) Ако A∈D , тогаш CA ∈D . 
(в) Ако iA ∈D  за i∈ , тогаш i

i

A
∈

∈




D . 

Велиме дека D  е σ -алгебра за X . 

2. : [0, ]µ → ∞D  е функција која ги исполнува следниве особини: 
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(а) ( ) 0µ ∅ = , 

(б) Ако iA ∈D  за i∈ , тогаш ( )i i
ii

A Aµ µ
∈∈

 
= 

 
∑






 каде што 

i jA A∩ =∅  за i j≠ . 

На овој начин, ако земеме ( )X=D P , тогаш за произволно подмножес-

тво А од X е дефинирана мерата ( )Aµ . На пример, ако X  е дадено 

множество, со пресликувањето : ( ) [0, ]Xµ → ∞P  дефинирано со: 

, еконечно
( )

, ебесконечно
A A

A
A

µ
= 
∞

 , 

добиваме мера за просторот X . 

Првата теорема што ќе ја разгледуваме овде се вика Теорема за 
сендвич со шунка (Ham Sandwich Theorem), специјален случај на теоре-
мата на Стоун-Туки (Stone-Tukey Theorem). 

Теорема на Стоун-Туки. За секој позитивен цел број n и дадени n мер-
ливи објекти во n-димензионален Евклидов простор, секој од нив може 
да се подели на половина со само една (n − 1)-димензионална хипер-
рамнина.  

Штајнхаус бил првиот кој насетил дека таа важи, а работел на неа 
во текот на Втората светска војна, криејќи се од нацистите на една 
фарма во Полска. Според Бејер (Beyer) и Зардецки (Zardecki), [1], 
првиот доказ на теоремата го дал Банах (Banach). Идејата потекнала од 
работата на проблемот за фер сечење торта: како да се подели хетеро-
ген објект меѓу неколку луѓе со различни склоности, така што секој 
човек да верува дека добил пропорционален удел.  

Ќе разгледаме два едноставни облици на теоремата на Стоун-Ту-
ки. Првиот се однесува на дводимензионален простор, а вториот − за 
тридимензионален простор. Двете варијанти на теоремата се нарекуваат 
Теорема за палачинка и Теорема за сендвич со шунка и кашкавал, 
соодветно. 

Прво, ќе го дадеме поедноставниот облик на теоремата, кога се 
работи на две димензии. Нека 2X =  , 2( )= D P  и ( )Aµ   е плоштина
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на 2A⊆  .  

Теорема 1. За произволни два ограничени објекти во рамнината 2
  

постои една права која истовремено ги дели двата објекти на 
половина.  

(Двата објекти се делаат на два дела така што и двата дела да 
имаат иста плоштина). Ако првиот и вториот објект се заменат со 
палачинки, тогаш теоремата може да се преформулира и вака: 

Интерпретација 1 (2D). Две палачинки секогаш може да се поделаат 
со една права така што двете парчиња да имаат исти плоштини. 

Сега ќе ја воведеме теоремата, кога 3X =  , 3( )= D P  и ( )Aµ   е 

волумен на 3A⊆  . 

Теорема 2. ([6]) За произволни три ограничени објекти во просторот 
3
  постои една рамнина која истовремено ги дели трите објекти на 
половина.  

(Трите објекти се делаат на два дела така што и двата дела да 
имаат иста мера). Ако првиот објект се замени со леб, вториот со шунка 
а третиот со кашкавал, тогаш теоремата може да се преформулира на 
следниот начин. 

Интерпретација 1 (3D). Еден сендвич секогаш може да се пресече со 
едно движење на ножот така што трите парчиња да имаат исти 
количества леб шунка и кашкавал.  

 
Слика 1. Илустрација на теоремата за сендвич со шунка и кашкавал, [8]. 

Оваа теорема има примена и во астрономијата. Имено, во секој 
даден момент на времето, постои една планета, една месечина и еден
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астероид во нашиот Сончев систем, такви што една единствена 
рамнина ги сече сите три на тој начин што ја дели на половина 
вкупната планетарна маса, вкупната маса на месечината и вкупната 
маса на астероидот.  

Теоријата на графови се занимава со структури од облик 
( ),G V E=  каде што 1 2 3{ , , ,..., }nV v v v v=  е множество темиња и 

1 2 3{ , , ,..., }mE e e e e=  е множество рабови, каде што секој раб е некое 

двоелементно подмножество од V . Ако v V∈  е некое теме од G , 
тогаш степен deg( )v  на v  е бројот на темиња што се поврзани со v . 

 

Слика 2. Граф со 4 темиња и 4 рабови. 

На Слика 2 имаме граф со следните степени: 

1deg( ) 1v = , 3 4deg( ) deg( ) 2v v= =  и 2deg( ) 3v = . 

         Според авторот на [5], следната теорема ја формулирал Дирихле 
(Dirichlet) во 1834 година. Таа е позната под името Дирихлеов принцип 
за кутии (Dirichlet drawer principle или Pigeonhole principle или 
Handshaking Lemma). Теоремата гласи вака: 

Tеорема (Принцип на Дирихле). Нека А и B сe конечни множества. 
Ако A B> , тогаш кое било пресликување :f A B→  не е инјекција. 

Принципот на Дирихле може да се формулира и вака: во произ-
волна фамилија од n множества, коишто заедно содржат повеќе од n 
елементи, има барем едно множество што содржи не помалку од два 
елемента.  

Најпопуларната форма на овој принцип гласи:  
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Aко во n кутии се распоредат повеќе од n предмети, тогаш барем 
во една кутија ќе има повеќе од еден предмет. 

 

Слика 3. Илустрација на Дирихлеовиот принцип за кутии. 

Следната теорема од теорија на графови е директна последница од 
принципот на Дирихле. 

Теорема 3. За секој граф со N  темиња, постојат барем две темиња 
со ист степен. 

Интерпретација 2. На една забава присуствувале n ( 2≥n ) гости. 
Тогаш двајца од присутните имаат ист број пријатели на забавата. 
(Притоа, ќе сметаме дека релацијата „е пријател на“ е симетрична, 
т.е. ако x е пријател на y, тогаш и y е пријател на x.)  

Образложение. Секој гостин е или не е пријател со останатите 
1n −  гости на забавата. Значи, можните вредности на бројот на 

пријатели што може да ги има еден гостин од присутните на забавата е 
0,1,..., 1n − . Сепак, не може да се случи некој на забавата да има 0 прија-
тели и некој да има 1n −  пријатели: ако некому сите присутни на 
забавата му се пријатели, тогаш (од тоа што релацијата „е пријател на“ 
е симетрична) следува дека секој на забавата има барем еден пријател. 
Значи, можните вредности за бројот на пријатели по лице се 
0,1,2,..., 2n −  или 1,2,..., 1n − . Во кој било од овие два случаја, има n 
броеви на кои може да им се придружат најмногу 1n −  различни 
вредности. Според принципот на Дирихле, два од броевите се еднакви. 
Значи, некои двајца гости имаат ист број пријатели на забавата. 

Нека X  е произволно множество и ( )Xτ ⊆ P . За подредената 

двојка ( ),X τ  велиме дека е тополошки простор ако ги задоволува 

следниве услови: 
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(а) , X τ∅ ∈ , 
(б) Конечен пресек на елементи од τ  е пак во τ , 
(в) Произволна унија на елементи од τ  е пак во τ . 

Ако за множесвото O X⊆  важи дека O τ∈ , тогаш велиме дека O  е 
отворено множество. 

Во [2], Фреше (Fréchet) го обопштува поимот за растојание со 
дефинирање на метрички простор. За подредената двојка ( ),X d  велиме 

дека е метрички простор ако : [0, )d X X× → ∞  е непрекинато преслику-
вање со особините: 

(а) ( , ) 0d x y x y= ⇔ = , 
(б) ( , ) ( , )d x y d y x= , 
(в) ( , ) ( , ) ( , )d x z d x y d y z≤ + . 

Од секој метрички простор може да се добие тополошки простор, 
но обратното не мора да важи. Значи, класата тополошки простори е 
поопшта од класата метрички простори. Во еден тополошки простор 
X , близина меѓу две точки ,x y X∈  може да се мери според следното 
правило: тие се толку блиски колку што постојат отворени множества 
O τ∈  така што ,x y O∈ . 
 Посебно во метрички простори, може да зборуваме за растојание 
меѓу две точки. Ако земаме 2X =  , тогаш за две точки 2,x y X∈ =   со 
координати 1 2 1 2( , ), ( , )x x y y , соодветно, може да дефинираме растојание 
на следниот начин:  

( ) ( ) ( )2 2
1 1 2 2,d x y x y x y= − + − . 

Точките ,x y X∈  велиме дека се R -блиски, ако тие лежат во внатреш-
ност на кружница со дијаметар R . Исто може да се дефинира и поимот 
за R -непрекинатост на фукнција. Ако :f X Y→  е дадена фунцкија, 
тогаш велиме дека f  е R -непрекината во точката 0x X∈ , ако постои 
некој позитивен реален број r  така што сите точки што се r  блиски до 

0x  се пресликуваат во точки R  блиски до 0( )f x . Дефиницијата може 

да се интерпретира и со сликата: 
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Слика 4. R -непрекинатост на функција. 

За фунцијата :f X X→  велиме дека има ρ -инваријантна точка 
ако постои 0x X∈  така што 0( )f x  и 0x  се ρ -блиски. 

Теорема 4. ([3]) Нека 2X =  . За секој 0ρ > , постои 0R >  така што 
секоја R -непрекината функција :f X X→  има ρ -инваријантна точ-
ка. 

За множеството 2X =   од горната теорема, велиме дека го 
задоволува условот за стабилност. 

Нека X  е некоја група луѓе. Ако ,x y X∈  и x y≠ , тогаш дефини-

раме ( )info ,x y  да е природниот број m  ако личноста x  знае m  инфор-

мации од биографијата на личноста y . 

Сега, дефинираме растојанието ( , )x yρ  меѓу ,x y  да е следниот 

број 
( ){ }

1( , )
max info( , ), info ,

x y
x y y x

ρ = . Од друга страна, дефинираме 

( , ) 0x xρ =  за сите x X∈ . На овој начин, преку бројот ( , )x yρ  може да 
оцениме колку блиски (пријатели) се две личности. Колку се поголеми 
вредностите ( )info( , ), info ,x y y x , толку се поблиски личностите ,x y .  

Во следната интерпретација ( , ) : [0, )x y X Xρ × → ∞  е метрика за 
просторот X . Во тој случај две личности ,x y X∈  се R -блиски (каде 

(0, )R∈ ∞ ) ако 
( ){ }

1( , )
max info( , ), info ,

x y R
x y y x

ρ = < . 
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Ако претпоставуваме дека X  е некоја група луѓе, тогаш секоја 
екскурзија каде што секоја личност од X  треба да посети некоја 
личност од X  или да остане дома, може да се смета како функција од 
X  во X . Теоремата 3, може да се интерпретира на следниот начин. 

Интерпретација 3. Се организираат екскурзии така што секоја личност 
од една група луѓе X  треба да посети некоја личност од X  или да 
остане дома. Тогаш, за секој број 0ρ > , постои 0R >  така што во 
секоја екскурзија каде што блиските личности посетуваат R  блиски 
личности, тогаш постои една личност којашто треба да оди до некоја 
личност во ρ  близина или ќе остане дома.  

Земајќи го предвид фактот дека множеството X  од предходната 
теорема е конечно, добиваме дека  може да избереме 0ρ >  да биде 
доволно мало за да важи следното: 

( , )x y x yρ ρ< ⇔ = . 
Во тој случај, се добива интерпретацијата: 

Поедноставна нтерпретација на 3. Се организираат екскурзии така 
што секоја личност од една група луѓе X  треба да посети некоја лич-
ност од X  или да остане дома. Тогаш, постои 0R >  така што во секоја 
екскурзија каде што блиските личности посетуваат R  блиски личности, 
постои една личност којашто треба да остане дома.  

3.  ЗАКЛУЧОК 

Во првата интерпретација се претпоставува дека лебот, шунката и 
кашкавалот се ограничени волуменски тела и дека ножот се движи 
прецизно долж една рамнина, што не е можно да е целосно точно во 
природата. Значи, станува збор за апроксимација. 

Втората теорема, од друга страна, се интерпретира категорично. 
Сегогаш во една група од N личности може да најдеме двајца што 
познаваат ист број луѓе од групата. 

Во третиот дел сме помалку прецизни при интерпретацијата. Тука, 
поимот близина (што има геометриска смисла) се мери по односот на 
луѓето и така се интерпретира теоремата. 
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Интересни примени на две теореми и еден принцип 
 

Значи математиката, освен што ги опишува природните појави, 
исто така може да се користи за да добиеме тврдења интерпретирани 
преку реални настани за кои знаеме дека се: 
 1. Апроксимативно точни или 
 2. Целосно точни или 
 3. Дискутабилни. 

Сите тврдења од првата група стануваат попрецизни ако тие се 
реализираат во поидеални услови (може да сечеме вдолж рамнина, 
може да се распредели униформно масата на лебот вдолж волуменот). 
Од друга страна, за третата група не можеме да бидеме сигурни дали 
тврдењето секогаш ќе биде точно, бидејќи, пријателството не може да 
се  мери преку бројот на информации или преку други квантитативни 
особини. Од друга страна, за да имаме метрички простор треба да се 
исполни следниот услов. 

(Неравенство на триаголник) За кои било три точки , ,a b c , расто-
јанието од a  до c  ( ( , )d a c ) е помало од збирот ( , ) ( , )d a b d b c+ . 
Овој услов не е исполнет во конкретниот случај (т.е. ако првата и 

втората личност се 1
m

-блиски а втората и третата личност се 1
n

-блиски, 

тогаш не мора да значи дека првата и третата личност ќе бидаат 

поблиски од 1 1
m n
+ .) 

Од сите овие примери може да заклучиме дека математиката не е 
само апстрактна наука во која се користат некои закони кои се сметаат 
за вистинати (аксиоми) и од нив вештачки се градат нови последници. 
Како сите други научници и математичарите живеаат во реалниот свет, 
се фасционираат од природата и што и да дефинираат внимаваат да е 
природно, бидејќи знаат дека во спротивно теоријата нема да е продук-
тивна. 
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