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1 Nazorna predstavitev števila tri . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Ahil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Möbiusov trak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4 Pascalov trikotnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5 Središčna šestkotniška števila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6 Središčno šestkotniško število, sestavljeno iz trikotniških . . . . 34

7 Šestkotniška števila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8 Zvezdasta števila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

9 Miška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

10 Krogle v kvadratni piramidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

11 Predstavitev petega tetraedrskega števila . . . . . . . . . . . . 56

12 Središčno kvadratno število Q114, sestavljeno iz trikotniških . . 78

13 Točke s celoštevilskimi koordinatami na krožnicah . . . . . . . 91

14 Elipsa skozi 5 točk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

15 Hiperbola skozi 5 točk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

16 Parabola skozi 5 točk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

17 Stožnica skozi 5 točk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

18 Pravokotni trikotnik z racionalnimi stranicami . . . . . . . . . 100

19 Eliptična krivulja E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

20 Kolobarja enakih ploščin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5



Predgovor

Naravna števila sicer opredeljujejo Peanovi aksiomi, toda vsako posebej ima

vrsto zanimivih lastnosti, ki jih obravnava teorija števil. Matematiko še

posebej zanimajo naravna števila, ki imajo hkrati eno ali več lastnosti. Taka

so dobila z razvojem matematike prav posebna imena, včasih iz naravnega

jezika, včasih po utemeljiteljih, sem pa tja pa so popolnoma umetno skovana.

V tem gradivu si jih bomo ogledali le nekaj.

Slika 1: Nazorna predstavitev števila tri

Pri predmetu Matematične teme z didaktiko, ki je na Pedagoški fakulteti

v Ljubljani potekal v okviru magistrskega študijskega programa Poučevanje

(predmetno poučevanje – matematika), sem kot soizvajalec v zimskem semes-

tru akademskega leta 2015/16 22 študentkam in 9 študentom razdelil projek-

tne naloge na temo teorije števil. Vsakdo razen ene izjeme je dobil po eno

naravno število, za katero je bilo treba poiskati čim več lastnosti z vidika
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teorije števil. Svetovana je bila tudi primerna literatura in danih je bilo tudi

nekaj zgledov.

Naloge so morali predstaviti v predavalnici. Pri tem so jim bili določeni

recenzenti in izpraševalci z namenom, da bi se razvil pogovor in da bi bilo

v končnem izdelku čim manj napak. Predavatelj, avtor pričujočega dela, je

zbral projektne naloge in recenzentske liste, nakar je sledil še ustni zagovor,

ki je dal delne ocene.

Večino študentk in študentov je predavatelj spoznal že na prvi bolonjski stop-

nji, kjer jim je predaval Matematične tehnologije, Funkcije več spremenljivk

in izbirni predmet Diferencialne enačbe. Ujeli smo se zelo dobro in večjih

nesporazumov ni bilo. Vse obveznosti pri predmetu Matematične teme z

didaktiko so vsi brez izjeme opravili v predpisanem roku.

Tudi na drugi bolonjski stopnji ni bilo težav. Čeprav so predavanja in semi-

narji potekali po urniku pozno (od 17.50 do 21.00), je bila udeležba zelo do-

bra. Nikoli jih ni manjkalo več kot 10. Na razpolago smo imeli 30 pedagoških

ur, 15 za predavanja in 15 za seminarje. Prvi del predmeta je potekal ob

ponedeljkih, od vključno 5. oktobra 2015 do 23. novembra 2015. Prvih

sedem ponedeljkov smo izvajali po 4 pedagoške ure, zadnji ponedeljek pa 2.

Študentke, ki so sodelovale, so bile (po abecednem vrstnem redu imen): Anja,

Barbara, Beti, Darja, Dragana, Gloria, Ilona, Janja, Katarina, Marina, Ma-

riza, Mateja, Neja, Nina, Petra, Sabina I., Sabina II., Sanja, Sara, Špela,

Tamara in Tjaša. Sodelujoči študenti pa so bili: Blaž, Davor, Dejan, Gre-

gor, Luka Viktor, Maj, Mitja, Nik in Peter. Tjaša in Maj sta uporabila izraz

izkaznica števila, avtor pa je dodal še besedo osebna, in tako je nastal naslov.

V gradivu bomo predstavili 32 števil glede na nekaj njihove najbolj zanimive

lastnosti, ki so jih našli študentke in študenti in jih predstavili na seminarju
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ter zapisali v svojih projektnih nalogah. Naneslo pa je tako, da je Mariza

obdelala dve števili. Tako je bilo v 31 projektnih nalogah obdelanih 32 števil.

Vsem iskrena hvala za sodelovanje.

Števila niso bila izbrana slučajno, ampak iz italijanskih libretov Mozartovih

oper Figarova svatba (števila 5, 10, 20, 30, 43), Don Juana (števila 91, 100,

231, 640, 1003) in Čarobne piščali (števili 7 in 77). Figarovo število 36 je

po nerodnosti avtorja izpadlo. Preostala števila v slovenščini najdemo v

besedni obliki v Genezi (gr. γένεσις – rojstvo, izvor) prve Mojzesove knjige

Stare zaveze. Seveda so ista števila lahko v različnih delih, na primer število

77, ki ga pa najdemo v Knjigi sodnikov in v Ezrovi (Ezdrovi) knjigi. Tudi v

Genezi so števila 5, 10, 20, 30, 100 iz omenjenih oper.

Ponovimo, kar je sicer zapisano že v [3]. S števili se srečujemo že od mladih

nog. Še preden smo vstopili v osnovno šolo, smo že znali šteti vsaj do de-

set. Hitro smo spoznali, da je, na primer, sedem več kot pet. Postopoma

smo se števila naučili zapisovati in z njimi tudi računati. Ugotavljamo, da

imamo s števili opravka na vsakem koraku: doma, v svojem žepu ali torbici,

v otroškem vrtcu, v vsaki šoli, na cesti, v še tako majhni trgovini, na banki,

v prometu in drugod, tudi v glasbi in literaturi.

Ogledali si bomo števila (navajamo jih v naraščajočem vrstnem redu): 5, 7,

10, 20, 30, 32, 34, 35, 43, 65, 77, 91, 100, 120, 182, 187, 200, 207, 209, 231,

300, 365, 403, 430, 500, 595, 640, 777, 782, 962, 969, 1003,

Na seminarju in v projektnih nalogah je bilo moč opaziti nekaj standardnih

napak, ki so jih delali udeleženci. Kar se tiče slovnice, je pogosta napaka

postavljanje vejic. Neprimerno je tudi začeti stavek s številko, še posebej

takrat, ko se je predhodni stavek končal s številko. Takrat je veliko lepše

stavek tako preoblikovati, da se bo začel z besedo. Pogosto je tudi napačno
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prevajanje besed in besednih zvez iz angleščine, zlasti takrat, ko imamo v

slovenščini že ustaljene izraze.

Grške črke, brez katerih v matematiki ne gre, tudi še vedno nekaterim delajo

težave. Pogosto črke ne razpoznajo ali pa jo zamenjajo s podobno, na primer

η z μ, δ s σv in ζ s ξ.

Da bi branje prgišča grških besed v tekstu potekalo brez zapletov, najprej

ponovimo standardni grški alfabet. Samo 24 črk (gr. γράμματα) ima. Upa-

jmo, da bo šlo! Najboljšo razlago grških besed najdemo v [1].

Α α alfa Ι ι jota Ρ ρ ro

Β β beta Κ κ kapa Σ σv ς sigma

Γ γ gama Λ λ lambda Τ τ tav

Δ δ delta Μ μ mi Υ υ ipsilon

Ε ε epsilon Ν ν ni Φ φ fi

Ζ ζ zeta Ξ ξ ksi Χ χ hi

Η η eta Ο ο omikron Ψ ψ psi

Θ θ theta Π π pi Ω ω omega

Naravna števila se pojavljajo tudi na drugih področjih človeškega delovanja,

na primer v umetnosti, kot smo že videli. Veliko jih je tudi v oznakah apara-

tov, strojev, vozil, cest, ulic in drugje. Taka lahko pri pouku vsaj malo

vzbudijo pozornost in morda celo koga navdušijo za matematiko. Ker je na-

ravnih števil nešteto, se nam ni treba bati, da bi jih kdaj zmanjkalo in da ne

bi mogli odkriti še kakšne njihove zanimive lastnosti.

Ljubljana, februarja 2016 Dr. Marko Razpet
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1 Nekateri manj znani pojmi iz teorije števil

Osnovni pojmi iz teorije števil so pojasnjeni že v [3], zato jih tu po navadi ne

ponavljamo. Imena nekaterih števil so prav nenavadna, kot vidimo v [2, 5,

6], nekatera nosijo imena po manj znanih matematikih. Vsoto vseh deliteljev

naravnega števila n bomo označevali s σpnq, torej:

σpnq “
ÿ

d|n

d.

Vsoto pravih deliteljev naravnega števila n pa bomo označevali s σ˚pnq, torej:

σ˚pnq “
ÿ

d|n,d‰n

d.

Za delitelje danega naravnega števila bomo šteli samo pozitivne delitelje.

Spodnji celi del realnega števila x bomo označevali z txu. To je največje celo

število, ki ne presega x.

Eulerjevo funkcijo naravnega števila n bomo označevali s ϕpnq. Število ϕpnq

pomeni, koliko naravnih števil, manjših kot n, je tujih n.

Primer. tπu “ 3, t5u “ 5 t´5u “ ´5, t´
?

3u “ ´2.

abundantno število —Naravno število n je abundantno (bogato), če vsota

vseh njegovih deliteljev σpnq presega njegov dvakratnik, torej

σpnq ą 2n oziroma σ˚pnq ą n.

Število 18 je abundantno. Delitelji števila 18 so 1, 2, 3, 6, 9, 18, torej je

σp18q “ 39 ą 36.

abundantnost števila — Naravnemu številu n priredimo abundantnost

κpnq z izrazom

κpnq “
σpnq

n
.
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Abundantna števila imajo abundantnost večjo kot 2.

Besedi abundanten in abundantnost izhajata iz latinske abundantia,

razliv, izobilje, preobilnost, prenasičenost.

Ahilovo število — Naravno število n je Ahilovo, če je močno in ni potenca

nobenega naravnega števila. Vsako Ahilovo število je močno, ni pa

vsako močno število Ahilovo. Število 648 “ 23 ¨ 34 je Ahilovo. Število

625 “ 54 je močno, ni pa Ahilovo.

Ahil (gr. Ἀχιλλεύς) je bil grški junak (slika 2), ki se je boril pred Trojo

v Homerjevi Iliadi.

Slika 2: Ahil

aritmetično število — Naravno število n je aritmetično, če je povprečje

vseh njegovih deliteljev naravno število.

Primer. Aritmetična so števila 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15. Delitelji

števila 15 so 1, 3, 5, 15, njihovo povprečje je p1`3`5`15q{4 “ 6. Zato

je 15 aritmetično število. Število 18 ima delitelje 1, 2, 3, 6, 9, 18, katerih

povprečje je p1` 2` 3` 6` 9` 18q{6 “ 13{2, kar ni naravno število.

Zato 18 ni aritmetično število.

Beseda aritmetika izvira iz grške ἀριθμός, število.
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Armstrongovo število — Naravno število n je v številskem sistemu z os-

novo b Armstrongovo, če ga lahko zapišemo kot vsoto k-tih potenc

svojih števk v tem sistemu, kjer je k število števk v n.

Primer. V desetiškem sistemu je število 371 Armstrongovo, ker je

371 “ 13 ` 33 ` 73.

Michael F. Armstrong je ameriški profesor računalništva.

avtomorfno število — Naravno število n je v številskem sistemu z osnovo

b avtomorfno, če se n2 konča s števkami števila n v istem vrstnem redu.

Primer. Avtomorfna so, v desetiškem sistemu, števila 1, 5, 6, 25, 76,

376, 625, 9376, ker je

12
“ 1, 52

“ 25, 62
“ 36, 252

“ 625, 762
“ 5 776, 3762

“ 141 376.

Beseda avtomorfen je sestavljena iz grških αὐτός, sam, osebno, on, in

μορφή, oblika.

Beattyjeva števila — Za pozitivni iracionalni števili α in β, katerih vsota

je 1, sestavimo Beattyjevi zaporedji a1, a2, a3, . . . in b1, b2, b3, . . . s členi

an “
Yn

α

]

, bn “

Z

n

β

^

,

ki jim pravimo Beattyjeva števila, ki pripadajo številoma α oziroma β.

Primer. Za α “
?

3{2, β “ 1´
?

3{2 dobimo Beattyjevi zaporedji:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, . . . in 7, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59, 67, 74, . . .

Samuel Beatty (1881–1970), po katerem so števila dobila ime, je bil

kanadski matematik.
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Bellovo število — Bellova števila Bn so koeficienti v razvoju

ee
x
´ 1

“

8
ÿ

n“0

Bn
n!
xn.

Nekaj začetnih je:

B0 “ 1,B1 “ 1,B2 “ 2,B3 “ 5,B4 “ 15,B5 “ 52,B6 “ 203.

Število Bn pove, na koliko načinov lahko množico A z n elementi razde-

limo na paroma tuje neprazne podmnožice, katerih unija je A. To se

pravi, da je Bn število ekvivalenčnih relacij v množici A.

Eric Temple Bell (1883–1960) je bil škotsko–ameriški matematik in

pisec zgodovinsko–matematičnih del.

brezkvadratno število — Naravno število n je brezkvadratno, če ga ne

deli kvadrat nobenega praštevila p.

Primer. Število 21 je brezkvadratno. Število 18 ni brezkvadratno, ker

ga deli 32 “ 9.

Cantorjevo število — Cantorjevo število je člen Cantorjevega zaporedja,

katerega splošni člen cn je dan z rekurzijo:

c0 “ 2, cn`1 “ 2cn ` 1, n ě 0.

Nekaj členov Cantorjevega zaporedja: 2, 3, 7, 127.

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845–1918) je bil nemški

matematik.

Catalanovo število — Catalanova števila Cn so koeficienti v razvoju

1´
?

1´ 4x

2x
“

8
ÿ

n“0

Cn x
n.
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Eksplicitno se n-to Catalanovo število izraža v obliki

Cn “
1

n` 1

ˆ

2n

n

˙

.

Catalanova števila so naravna, kar je posledica identitete
ˆ

2n

n

˙

´

ˆ

2n

n` 1

˙

“
1

n` 1

ˆ

2n

n

˙

in dejstva, da so binomski koeficienti naravna števila ali 0. Nekaj za-

četnih Catalanovih števil je:

C0 “ 1, C1 “ 1, C2 “ 2, C3 “ 5, C4 “ 14, C5 “ 42, C6 “ 132, C7 “ 429.

Eugène Charles Catalan (1814–1894) je bil francosko–belgijski matem-

atik.

cifrni koren — Cifrni koren naravnega števila n je število νpnq, ki ga do-

bimo po naslednjem postopku.

Izračunamo vsoto števk n1 števila n. Če je n1 enomestno število, je

νpnq “ n1, sicer izračunamo vsoto števk n2 števila n1. Če je n2

enomestno število, je νpnq “ n2, sicer izračunamo vsoto števk n3

števila n2. Na tak način postopek nadaljujemo, prej ali slej pridemo do

enomestnega števila nr, kar je cifrni koren νpnq števila n.

Primer. νp2016q “ 2` 0` 1` 6 “ 9, νp69 789q “ 3, ker je 6` 9` 7`

8` 9 “ 39, 3` 9 “ 12, 1` 2 “ 3.

ciklično število — Naravno število n je ciklično, če n in ϕpnq nimata skup-

nega praštevilskega delitelja. Pri tem ϕ označuje Eulerjevo funkcijo.

Primer. Število 1 in vsa praštevila so ciklična. Števili 15 in 35 sta

ciklični: ϕp15q “ ϕp3 ¨ 5q “ ϕp3qϕp5q “ 2 ¨ 4 “ 8, 15 in 8 nimata
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praštevilskega skupnega faktorja; ϕp35q “ ϕp5 ¨7q “ ϕp5qϕp7q “ 4 ¨6 “

24, 24 in 35 nimata praštevilskega skupnega faktorja. Število 165 ni

ciklično: ϕp165q “ ϕp3 ¨ 5 ¨ 11q “ ϕp3qϕp5qϕp11q “ 2 ¨ 4 ¨ 10 “ 80. Ker

imata 165 in 80 praštevilski skupni faktor 5, število 165 ni ciklično.

Beseda cikličen izvira iz latinske cyclus, krog, kolobar; ta pa iz grške

κύκλος, krog, kolo, obroč.

Cullenovo število — Naravno število n je Cullenovo, če obstaja tako na-

ravno število k, da velja enakost:

n “ k2k ` 1.

Primer. 65 “ 4 ¨ 24 ` 1.

Števila so poimenovana po irskem matematiku Jamesu Cullenu (1867–

1933).

deficientno število — Naravno število n je deficientno (pomanjkljivo), če

vsota vseh njegovih deliteljev σpnq ne dosega njegovega dvakratnika,

torej

σpnq ă 2n.

Število 11 je deficientno. Delitelji števila 11 sta 1 in 11, torej je σp11q “

12 ă 22.

Beseda deficienten ima izvor v latinski deficio, upadem, izneverim se.

dovršeno polpraštevilo — Polpraštevilo n “ pq je dovršeno, če imata

prafaktorja p in q enako mnogo števk v desetiškem zapisu.

Primer. Števila 121 903 “ 139 ¨ 877, 517 “ 11 ¨ 47, 61 849 “ 127 ¨ 487

so dovršena polpraštevila.
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dobro praštevilo — V zaporedju vseh praštevil

p1, p2, p3, . . .

je praštevilo pn dobro, če presega geometrijsko sredino praštevil pn´i

in pn`i, kar pomeni p2n ą pn´ipn`i za vsak i, 1 ď i ă n.

Primer. Število 17 je dobro praštevilo, ker veljajo relacije

2¨41 “ 82, 3¨37 “ 111, 5¨31 “ 155, 7¨29 “ 203, 11¨23 “ 253, 13¨19 “ 247,

pri čemer je vsako število na desni strani enačajev manjše kot 172 “ 289

(stran 107).

Praštevilo 13 ni dobro, ker je 132 “ 169 ą 187 “ 11 ¨ 17.

družabno število — Naravno število n je družabno reda p, če je tako imen-

ovano alikvotno zaporedje

σ˚pnq, σ˚pσ˚pnqq, σ˚pσ˚pσ˚pnqqq, . . .

periodično s periodo p. Pri tem pomeni, kot smo zapisali že na začetku

razdelka, σ˚pnq vsoto vseh pravih deliteljev števila n.

Zaporedje je periodično s periodo p, če je oblike

a1, a2, . . . , ap, a1, a2, . . . , ap, a1, a2, . . . , ap, . . .

za neko naravno število p, ki mu pravimo perioda zaporedja.

Primer. Konstantno zaporedje ima periodo 1, zaporedje 1, 2, 1, 2, . . .

periodo 2, zaporedje 0, 1, 2, 0, 1, 2, . . . periodo 3.

Popolna števila so družabna reda 1, prijateljska pa reda 2.
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Primer. σ˚p6q “ 6, σ˚pσ˚p6qq “ 6. Število 6 je družabno reda 1.

Primer. σ˚p220q “ 284, σ˚pσ˚p220qq “ σ˚p284q “ 220. Števili 220 in

284 sta družabni reda 2.

Ni znano, če obstajata družabni števili reda 3 in 7. Število 1 264 460

je družabno reda 4. Belgijski matematik Paul Poulet (1887–1946) je

našel družabno število 12 496 reda 5 in družabno število 14 316 reda 28.

O družabnih številih je v resnici malo znanega.

ekonomično število — Naravno število je ekonomično v številskem sis-

temu z osnovo b, če je bodisi enakocifrno bodisi skromno.

Beseda ekonomičen pride iz grščine: οἰκονομικός pomeni vešč gospo-

darstva, gospodaren, iz οἶκος, hiša, bivališče, in νόμος, pravilo, zakon,

načelo, predpis, odredba, postava, red.

enakocifrno število — Naravno število je enakocifrno v številskem sistemu

z osnovo b, če ima v tem sistemu enako mnogo števk kot v razcepu na

prafaktorje z eksponenti, večjimi kot 1 vred.

Primer. Število 1025 “ 52 ¨ 41 je v desetiškem zapisu enakocifrno.

Beseda cifra je arabskega izvora: Q
	
®��Ë@, kar izgovarjamo as-sifr, pomeni

znak za ničlo. Postopoma so to besedo začeli uporabljati za vse števke.

estetsko število — Naravno število n je estetsko v številskem sistemu z

osnovo b, če se v zapisu števila n s to osnovo sosednji števki razlikujeta

za 1.

Primer. V desetiškem sistemu je 17 estetskih dvomestnih števil:

10, 12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54, 56, 65, 67, 76, 78, 87, 89, 98.
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Opomba. Beseda estetski izvira iz grške αἰσθητός, kar pomeni tisto,

kar je mogoče zaznati s čutili, občuten, doumljiv, opazljiv, opazen.

Eulerjevo število — Eulerjeva števila En so koeficienti v razvoju

1

coshx
“

8
ÿ

n“0

En
n!

xn.

Vsa Eulerjeva števila z lihim indeksom so enaka 0. Nekaj Eulerjevih

števil:

E0 “ 1, E2 “ ´1, E4 “ 5, E6 “ ´61, E8 “ 1 385, E10 “ ´50 521.

Leonhard Paul Euler (1707–1783) je bil švicarski matematik, fizik in

astronom.

Fermatovo število — Vsakemu naravnemu številu n ali 0 pripada Ferma-

tovo število fn “ 22n ` 1. Če je fn praštevilo, pravimo, da je fn

Fermatovo praštevilo. Fermatova praštevila so

f0 “ 3, f1 “ 5, f2 “ 17, f3 “ 257, f4 “ 65537.

Ni znano, če obstaja še kakšno drugo Fermatovo praštevilo. Fermatovo

število f5 “ 4294967297 “ 641 ¨ 6700417 je sestavljeno.

Pierre de Fermat (1601–1665) je bil francoski pravnik, matematik in

fizik.

Fibonaccijevo število — Fibonaccijevo število Fn je vsak člen Fibonacci-

jevega zaporedja F0, F1, F2, . . ., za katero je F0 “ 0, F1 “ 1, za n ě 2

pa 3 člene veže rekurzivna relacija Fn “ Fn´2 ` Fn´1. Fibonaccijevo

zaporedje ima začetek:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, . . .
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Splošna formula Fibonaccijevih števil je:

Fn “
1
?

5

˜

ˆ

1`
?

5

2

˙n

´

ˆ

1´
?

5

2

˙n
¸

.

Fibonacci, pravilneje Leonardo iz Pize (1170–1250) je bil italijanski

matematik.

figurativno število — Glej večkotniško in središčno večkotniško število.

Gaußovo število — Gaußovo število, tudi celo kompleksno število, je vsako

kompleksno število m ` in, kjer sta m in n celi števili. Vsa Gaußova

števila sestavljajo za seštevanje in množenje kompleksnih števil kolobar,

v katerem so cela števila podkolobar (več o tem v [4]).

Carl Friedrich Gauß (1777–1855) je bil nemški matematik, astronom,

fizik in geodet.

Giugovo število — Sestavljeno število n je Giugovo, če vsak njegov prafak-

tor p deli število n{p´ 1.

Primer. Števili 30 “ 2 ¨ 3 ¨ 5 in 858 “ 2 ¨ 3 ¨ 11 ¨ 13 sta Giugovi, ker

2|
30

2
´ 1 “ 14, 3|

30

3
´ 1 “ 9, 5|

30

5
´ 1 “ 5

oziroma

2|
858

2
´ 1 “ 428, 3|

858

3
´ 1 “ 258, 11|

858

11
´ 1 “ 77, 13|

858

13
´ 1 “ 65.

Števila so poimenovana po italijanskem matematiku Giuseppeju Giugi.

golo število — Naravno število n je golo v številskem sistemu z osnovo b,

če je deljivo z vsako svojo števko v tem sistemu.

Primer: V desetiškem sistemu so gola števila 124, 126, 128.
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haršadno število — Naravno število je haršadno ali Nivenovo v številskem

sistemu z osnovo b, če je deljivo z vsoto svojih števk v istem sistemu.

Primer. Število 1 729 “ 19 ¨ 91 je haršadno (v desetiškem številskem

sistemu), vsota njegovih števk je 19, kar deli 1 729.

Ivan Morton Niven (1915–1999) je bil ameriško–kanadski matematik,

po katerem se tudi imenujejo opisana števila. Niven je leta 1947 na eni

strani dokazal, da je število π iracionalno.

Beseda haršada je izvedena iz sanskrtske harša – hars.a – hq, kar pomeni

sreča, ugodje, veselje in da – dā – dA, kar pomeni dati.

Haršadna števila je vpeljal indijski matematik Dattatraj Ramčandra

Kaprekar (1905–1986), v hindijščini Dattātray Rāmcam. dra Kāprekar

— d(tA/y rAmc\dý kApr�kr.

izjemno praštevilo — Praštevilo p je izjemno, če v množici t1, 2, . . . , p´1u

ne obstajajo tri zaporedna števila, ki bi bila po modulu p kongruentna

kubom. Praštevili 2 in 3 sta izjemni, ker v množicah t1u oziroma t1, 2u

sploh ni treh števil. Praštevilo 5 ni izjemno, ker so števila 1, 2, 3 iz

množice t1, 2, 3, 4u zaporedna in veljajo relacije

13
” 1 pmod 5q, 33

“ 27 ” 2 pmod 5q, 23
“ 8 ” 3 pmod 5q.

Števila 1, 2, 3 so zaporedna in so kubi števil 1, 3, 2 po modulu 5. Praštevi-

lo 7 je izjemno. V množici t1, 2, 3, 4, 5, 6u ni treh števil, ki bi bili kubi

po modulu 7. Vsi kubi naravnih števil so namreč kongruentni 1 ali 6

po modulu 7. Obstaja samo 13 izjemnih praštevil:

2, 3, 7, 13, 19, 31, 37, 43, 61, 67, 79, 127, 283.
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izvrstno število — Naravno število n je izvrstno, če ima tak pravi delitelj

d, da velja enakost

σpnq ´ 2d “ 2n.

Primer. Števili 12 in 42 sta izvrstni, ker je

σp12q ´ 2 ¨ 2 “ 28´ 4 “ 24, σp42q ´ 2 ¨ 6 “ 96´ 12 “ 84.

V prvem primeru je d “ 2, v drugem pa d “ 6.

Število 32 ni izvrstno. Enačba

σp32q ´ 2d “ 63´ 2d “ 64

ni izpolnjena za noben delitelj d števila 32.

klinasto število — Naravno število n je klinasto, če je produkt treh ra-

zličnih praštevil: n “ prpspt.

Primer. Število 2 431 “ 11 ¨ 13 ¨ 17 je klinasto.

kolegialna števila — Naravna števila n1, n2, . . . , nr, kjer je r ą 1, so si

kolegialna, če velja:

σpn1q

n1

“
σpn2q

n2

“ . . . “
σpnrq

nr
“ κ.

Člani množice tn1, n2, . . . , nru imajo isto abundantnost κ.

Primer. Števila 30, 140 in 2 480 so si kolegialna s κ “ 12{5.

Naravno število je osamljeno, če ni kolegialno nobenemu drugemu nar-

avnemu številu. Osamljeno število je kolegialno samemu sebi.
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Primer. Števila 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21 so osamljena.

Za nekatera števila pa ni znano, ali so osamljena ali ne, na primer

10, 14, 15.

Kolegialnost je v množici naravnih števil ekvivalenčna relacija. Ekvi-

valenčni razred sestavljajo med seboj kolegialna števila.

Beseda kolegialen prihaja iz latinske collegium, zbor, zadruga.

kvadratno piramidno število —Kvadratno piramidno število Pn je vsota

kvadratov n zaporednih naravnih števil:

Pn “ Q1 `Q2 ` . . .`Qn “ 12
` 22

` . . .` n2
“
npn` 1qp2n` 1q

6
.

Kvadratno piramidno je zato, ker Pn enakih objektov lahko zložimo

v kvadratno piramidno skladovnico tako, da jih je na osnovnici Qn,

razporejenih v kvadrat, eno plast više Qn´1, dve plasti više Qn´2 itd.,

vse do vrha, kjer je le eden.

kvadratno število — Kvadratno število Qn je kvadrat naravnega števila n:

Qn “ n2. Zaporedje kvadratnih števil se prične takole: 1, 4, 9, 16, 25, 36 . . .

Za kvadratna števila velja rekurzivna relacija Qn`1 “ Qn ` 2n ` 1.

Kvadratna števila so figurativna števila.

Besedi kvadrat, kvadraten izvirata iz latinščine: quadratus pomeni

štirikoten.

Beseda piramiden ima izvor v grški πυραμίς, piramida.

leva faktoriela — Leva faktoriela !n naravnega števila n je definirana z

izrazom

!n “ pn´ 1q!` pn´ 2q!` . . .` 1!` 0!.

22



Primer. !1 “ 1, !2 “ 2, !3 “ 4, !4 “ 10.

Beseda faktoriela ima izvor v latinski factor, činitelj, ki nekaj dela.

Namesto besede faktoriela se uporablja tudi beseda fakulteta.

Leylandovo število — Naravno število n je Leylandovo, če obstajata taki

naravni števili x in y, večji od 1, da velja enakost

n “ xy ` yx.

Primer. 8 “ 22`22, 17 “ 23`32, 32 “ 24`42, 54 “ 33`33, 57 “ 25`52.

Števila so poimenovana po britanskem matematiku Paulu Leylandu.

Lucasovo število — Lucasovo število Ln je vsak člen Lucasovega zaporedja

L0, L1, L2, . . ., za katero je L0 “ 2, L1 “ 1, za n ě 2 pa 3 člene veže

rekurzivna relacija Ln “ Ln´2`Ln´1. Lucasovo zaporedje ima začetek:

2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, . . .

Splošna formula Lucasovih števil je:

Ln “

ˆ

1`
?

5

2

˙n

`

ˆ

1´
?

5

2

˙n

.

François Édouard Anatole Lucas (1842–1891) je bil francoski matem-

atik.

magično število — Naravno število n je magično, če obstaja tako nar-

avno število k ą 2, da velja enakost n “ kpk2 ` 1q{2. V magični

kvadrat tipa k ˆ k lahko razvrstimo števila 1, 2, . . . , k2, tako na do

vsota po vrsticah, stolpcih in diagonalah enaka n. Število n je kon-

stanta magičnega kvadrata. Magični kvadrat tipa 2 ˆ 2 ne obstaja,
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magični kvadrati tipa k ˆ k za k ą 2 pa obstajajo, kot je dokazal

nemški matematik Ludwig Bieberbach (1886–1982).

Beseda magičen pride iz grške μαγεία, čarodejstvo, čaranje, slepilo,

sleparstvo, vraža.

Möbiusova funkcija — Möbiusova funkcija µ je definirana za vsako nar-

avno število n tako:

µpnq “

$

’

’

’

&

’

’

’

%

1, če je n “ 1;

0, če je n deljiv s kvadratom nekega praštevila;

p´1qr, če je n produkt r različnih praštevil.

Primer. µp2q “ ´1, µp6q “ 1, µp9q “ 0, µp30q “ ´1.

Funkcija µ je poimenovana po nemškem matematiku Augustu Ferdi-

nandu Möbiusu (1790–1868), ki je znan tudi po Möbiusovem traku,

enostranski ploskvi, ki nastane z lepljenjem pravokotnika vzdolž nasprot-

nih stranic v nasprotni smeri (slika 3).

Slika 3: Möbiusov trak

Beseda funkcija pride iz latinske functio, opravljanje, izvedba.
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Mertensova funkcija —Mertensova funkcijaM je definirana za vsako nar-

avno število n z izrazom

Mpnq “ µp1q ` µp2q ` . . .` µpnq,

kjer je µ Möbiusova funkcija.

Primer. Mp10q “ ´1,Mp11q “ ´2,Mp12q “ ´2.

FunkcijaM je poimenovana po poljsko–avstrijskem matematiku Francu

Mertensu (1840–1927).

močno število — Naravno število n je močno, če ga deli kvadrat vsakega

njegovega praštevilskega delitelja.

Če je n močno število in ima prafaktor p, sta dve možnosti: ali nastopi

p s sodim eksponentom ali pa z lihim. Če nastopi z lihim eksponentom

k, mora biti ta vsaj 3. Torej je tedaj k “ 2`` 3, kjer je ` “ 0, 1, 2, . . ..

Iz tega lahko sklepamo, da je vsako močno število produkt kvadrata in

kuba nekih naravnih števil a in b: n “ a2b3.

Primer. Močna so števila 500 “ 22 ¨ 53, 1 800 “ 152 ¨ 23 “ 23 ¨ 32 ¨ 52.

mnogokotniško število — Glej večkotniško število. Tudi poligonalno šte-

vilo, iz πολύ, več, mnogo, in γωνία, kot, ogel.

nedotakljivo število —Naravno število n je nedotakljivo, če ga ne moremo

zapisati kot vsoto vseh pravih deliteljev deliteljev nobenega naravnega

števila x. Pravi delitelji naravnega števila x so vsa naravna števila,

manjša kot x, ki delijo x. Vsoto vseh pravih deliteljev števila x oz-

načimo s σ˚pxq. Za nedotakljivo število n torej enačba σ˚pxq “ n ni

rešljiva. Prva nedotakljiva števila so na primer 2, 5, 52, 88, 96, 120, 124

(stran 110).
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nenavadno število —Število n je nenavadno, če je njegov največji praštevil-

ski delitelj večji kot
?
n.

Primer. Število 65 “ 13 ¨ 5 je nenavadno, ker je 13 ą
?

65. Število

63 “ 32 ¨ 7 ni nenavadno, ker velja 7 ă
?

63.

nialpdromno število — Naravno število n je nialpdromno v številskem

sistemu z osnovo b, če v zapisu števila n s to osnovo nastopijo števke

nenaraščajoče.

Primer. V desetiškem sistemu so nialpdromna števila 222, 765, 8 776.

Opomba. Beseda nialpdromen je makaronarska, sestavljena iz nialp in

grške besede δρόμος. Prvi del dobimo, če črke besede plain – preprost,

brez ovinkov, preberemo z desne proti levi, druga pa tek, pot, steza.

Pri plaindromnih številih, za razliko od nialdromnih, nastopijo števke

nepadajoče.

Nivenovo število — Glej haršadno število.

osamljeno število — Glej kolegialna števila.

Padovanovo število — Nenegativno celo število m je Padovanovo, če je

člen Padovanovega zaporedja Π0,Π1,Π2,Π3, . . ., ki ima rodovno funkcijo

1` x

1´ x2 ´ x3
“

8
ÿ

n“0

Πnx
n.

Členi Padovanovega zaporedja zadoščajo za n ą 2 rekurziji

Πn “ Πn´2 ` Πn´3

pri začetnih vrednostih Π0 “ Π1 “ Π2 “ 1.

26



Richard Padovan je leta 1935 rojeni britanski arhitekt, matematik, pre-

davatelj, pisatelj in prevajalec.

pandigitalno število — Naravno število je pandigitalno v številskem sis-

temu z osnovo b, če zapis tega števila v tem sistemu vsebuje vsako

števko tega sistema natančno enkrat.

Primer. Število 10 je pandigitalno v dvojiškem sistemu, v desetiškem

pa 1 023 456 789.

Beseda pandigitalen je makaronarska, nastala iz grške πᾶν, ves, cel, in

angleške digit, števka.

palindromno število — Število je v številskem sistemu z osnovo b palin-

dromno, če velja enakost

rarar´1 . . . a1a0sb “ ra0a1 . . . ar´1arsb.

Palindromno število pri osnovi b se bere v obeh smereh enako. Nekateri

definirajo palindromno število kot število, ki je palindromno vsaj v

enem številskem sistemu.

Beseda palindromen je grškega izvora: πάλιν pomeni nazaj, zopet, in

δρόμος, pot, steza, tek.

Pascalov trikotnik — Pascalov trikotnik je številski trikotnik (slika 4),

zaseden z binomskimi koeficienti. Na poševnih stranicah je zaseden

z enicami, v n-ti vrstici na k-tem mestu pa binomski koeficient
ˆ

n

k

˙

“
npn´ 1q . . . pn´ k ` 1q

k!
,

njegove elemente pa izračunamo na podlagi Pascalove enakosti
ˆ

n

k ´ 1

˙

`

ˆ

n

k

˙

“

ˆ

n` 1

k

˙

.
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Vsota elementov v n-ti vrstici je 2n.

n “ 9 S9 “ 5121 19 936 3684 84126 126

n “ 8 S8 “ 2561 18 828 2856 5670

n “ 7 S7 “ 1281 17 721 2135 35

n “ 6 S6 “ 641 16 615 1520

n “ 5 S5 “ 321 15 510 10

n “ 4 S4 “ 161 14 46

n “ 3 S3 “ 81 13 3

n “ 2 S2 “ 41 12

n “ 1 S1 “ 21 1

n “ 0 S0 “ 11

Slika 4: Pascalov trikotnik.

Blaise Pascal (1623–1662) je bil francoski matematik, fizik in filozof.

Po njem imenujemo znameniti številski trikotnik, dasi so ga poznali

Kitajci in drugi že več stoletij pred njim.

Perrinovo število — Nenegativno celo število m je Perrinovo, če je člen

Perrinovega zaporedja π0, π1, π2, π3, . . ., ki ima rodovno funkcijo

3´ x2

1´ x2 ´ x3
“

8
ÿ

n“0

πnx
n.

Členi Perrinovega zaporedja zadoščajo za n ą 2 rekurziji

πn “ πn´2 ` πn´3

pri začetnih vrednostih π0 “ 3, π1 “ 0, π2 “ 2.

François Olivier Raoul Perrin (1841–1910) je bil francoski matematik.

28



petkotniško število — Petkotniško število Pn lahko priredimo vsakemu

naravnemu številu n po formuli. Pn “ np3n ´ 1q{2. Tako se izraža

n-to petkotniško število. Sestavljajo zaporedje 1, 5, 12, 22, 35, 51, . . . Za

petkotniška števila velja za n ě 1 rekurzivna relacija Pn`1 “ Pn`3n`1.

podolžno število — Naravno število je podolžno, če je produkt dveh za-

porednih naravnih števil. Vsako podolžno število je oblike npn`1q, kjer

je n naravno število. Podolžnih števil je nešteto. Sestavljajo zaporedje

2, 6, 12, 20, 30, 42, . . .

pogubno število — Naravno število je pogubno, če je število enic v nje-

govem dvojiškem zapisu praštevilo.

Primer. Število 115 “ r1110011s2 je pogubno.

polpopolno število — Naravno število n je polpopolno ali semiperfektno

ali psevdoperfektno, če je enako vsoti nekaterih ali vseh svojih pravih

deliteljev. Najmanjša polpopolna števila so 6, 12, 18, 20, 24, 28.

Opomba. Nekateri popolna števila ne uvrščajo med polpopolna.

polpraštevilo — Naravno število n je polpraštevilo, če je enako produktu

dveh, ne nujno različnih praštevil.

Primer. Polpraštevila so 4 “ 2¨2, 6 “ 2¨3, 10 “ 2¨5, 14 “ 2¨7, 15 “ 3¨5.

popolno število — Naravno število n je popolno ali perfektno, če je enako

vsoti svojih pravih deliteljev: σ˚pnq “ n. Najmanjši popolni števili sta

6 in 28.

potratno število — Naravno število je potratno v številskem sistemu z

osnovo b, če ima v tem sistemu manj števk kot v razcepu na prafaktorje
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z eksponenti, večjimi kot 1 vred.

Primer. Število 60 “ 22 ¨ 3 ¨ 5 je v desetiškem zapisu potratno.

praktično število —Naravno število n ą 1 je praktično, če je vsak element

množice t1, 2, . . . , n´1u bodisi deli n ali pa je vsota različnih deliteljev

števila n.

Samo soda števila so lahko praktična. Praktična števila so na primer:

2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20. Zakaj je 8 praktično število? Delitelji števila 8

so 1, 2, 4 in 8. Poglejmo števila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Od teh 1, 2, 4 delijo 8.

Za preostale pa je: 3 “ 1 ` 2, 5 “ 1 ` 4, 6 “ 2 ` 4, 7 “ 1 ` 2 ` 4.

Zadoščeno je definiciji.

Zakaj 10 ni praktično število? Delitelji števila 10 so: 1, 2, 5 in 10.

Oglejmo si števila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. Od teh 1, 2 in 5 delijo 10,

od preostalih pa 4 in 9 nista vsoti različnih deliteljev števila 10.

Beseda praktičen je grškega izvora: πρακτικός pomeni sposoben, spre-

ten, vešč, izveden, prizadeven, delaven, podjeten.

praštevilo — Praštevilo je naravno število p, ki ima natančno dva različna

delitelja: 1 in p. Začetna praštevila so: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Samo praštevilo 2 je sodo, preostala praštevila so liha. Število p1 “ 2

je prvo praštevilo, p2 “ 3 drugo, p3 “ 5 tretje itd. Obstaja neskončno

mnogo praštevil. Včasih je pomembno, če liho praštevilo pri deljenju s

4 da ostanek 1 ali 3.

praštevilski dvojček — Praštevilski dvojček je urejeni par pp, p` 2q, ses-

tavljen iz praštevil p in p` 2. Najmanjši praštevilski dvojčki so p3, 5q,

p5, 7q, p11, 13q.
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praštevilski trojček — Edini praštevilski trojček, ki ga sestavljajo za-

poredna liha števila, je p3, 5, 7q. Praštevilski trojček prve vrste je ure-

jena trojka pp, p ` 2, p ` 6q, kjer so p, p ` 2, p ` 6 praštevila. Primer:

p5, 7, 11q. Praštevilski trojček druge vrste je urejena trojka pp, p`4, p`

6q, kjer so p, p` 4, p` 6 praštevila. Primer: p7, 11, 13q.

prijateljski števili — Naravni števili m in n sta prijateljski, če velja

σpaq “ σpbq “ a` b.

Števili a in b sestavljata prijateljski par. Vsota vseh pravih deliteljev

števila a je enaka b in vsota vseh pravih deliteljev števila b je enaka a.

Primer. Števili 220 in 284 sta prijateljski. Pravi delitelji števila 220

so 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, katerih vsota je 284; pravi delitelji

števila 284 pa so 1, 2, 4, 71, 142, katerih vsota je 220. To je najmanjši

prijateljski par, ki je poznal že Pitagora – gr. Πυθαγόρας (570–495

pne.). Drugi po velikosti prijateljski par sta 1 184 in 1 210, kar je bilo

odkrito šele leta 1866.

prikladno število — Število n je prikladno (po Eulerju), če ima naslednjo

lastnost. Če ima liho število k ą 1 enoličen zapis k “ x2`ny2, kjer sta

x in y nenegativni celi števili ter sta si števili x2 in ny2 tuji, potem je k

praštevilo. Znanih je samo 65 prikladnih števil (stran 109). Primer.

Za x “ 7 in y “ 13 dobimo k “ 72 ` 30 ¨ 132 “ 5 119, ki je praštevilo,

zapis pa en sam.

psevdoperfektno število — Glej polpopolno število.

redko število —Naravno število n je redko, če obstaja tako naravno število

r ă n, da sta števili n´ r in n` r kvadrata.

31



Primer. Število 65 je redko: 65´ 16 “ 49 “ 72, 65` 16 “ 81 “ 92.

Do 1020 je le 84 redkih števil, kot trdi indijski rekreativni matematik

Šjam Sunder Gupta, Śyām Sum. dar Guptā, [yAm s�\dr g� =tA.

semiperfektno število — Glej polpopolno število.

sestavljeno število —Naravno število n je sestavljeno, če je produkt enega

ali več praštevil. Sestavljeno število lahko enolično zapišemo v obliki

n “ pα1
1 p

α2
2 . . . pαr

r ,

kjer je r naravno število, eksponenti α1, α2, . . . αr pa naravna števila ali

0. Zgornji zapis imenujemo faktorizacija števila n na prafaktorje.

skromno število — Naravno število n, zapisano v številskem sistemu z

osnovo b kot

n “ rnrnr´1 . . . nk`1nknk´1 . . . n1n0sb,

kjer je r ě 1, je skromno v tem sistemu, če število n, deljeno s številom

m “ rnknk´1 . . . n1n0sb

da ostanek

o “ rnrnr´1 . . . nk`1sb

za neki 0 ď k ă r, torej n “ qm` o oziroma n{m “ q ` o{m. Pri tem

je q ě 0 in 0 ď o ă m.

Primer. Število 2 018 je v desetiškem zapisu skromno, ker njegove

števke lahko razdelimo na dva dela o “ 2 in m “ 018 “ 18 in velja

n{m “ 2 018{18 “ 112 ` 2{18 “ 112 ` o{18. Število 14 518 je tudi

skromno: m “ 518, o “ 14.
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Smithovo število — Sestavljeno število je Smithovo v številskem sistemu

z osnovo b, če je njegova cifrna vsota enaka vsoti števk v razcepu na

prafaktorje, kjer ne uporabljamo eksponentov.

Primer. Število 4 937 775 “ 3 ¨ 5 ¨ 5 ¨ 65837 je Smithovo v desetiškem

sistemu. Velja namreč: 4`9`3`7`7`7`5 “ 3`5`5`6`5`8`3`7 “

42.

Ime je številom dal (leta 1982) ameriški matematik Albert Wilansky,

ker je njegov svak Harold Smith opazil to lastnost v svoji telefonski

številki (4937775).

srečno število — Do srečnih števil pridemo, če naravna števila presejemo

po naslednjem postopku. Na seznamu naravnih števil ohranimo 1, nato

pa vsako drugo začenši z 2 brišemo. Ostanejo sama liha števila. Nato

pa od teh brišemo vsako tretje število. Potem pa od preostalih brišemo

vsako sedmo število. Nato brišemo od preostalih vsako deveto število.

Tako delamo v nedogled in na seznamu nam ostanejo srečna števila:

1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43, 49, . . .

središčno večkotniško število — Če je n naravno število, s pa naravno

število, večje kot 2, potem je n-to središčno s-kotniško število Spsqn dano

z izrazom

Spsqn “ 1` s
npn´ 1q

2
“ 1` sTn´1.

Za s “ 3, 4, 5, 6 dobimo po vrsti središčna trikotniška, kvadratna, petkot-

niška in šestkotniška števila.

T 1n “ 1` 3
npn´ 1q

2
, Q1n “ 1` 2npn´ 1q,
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P 1n “ 1` 5
npn´ 1q

2
, H 1

n “ 1` 3npn´ 1q.

Predstavimo jih lahko s točkami v ogliščih in na stranicah koncentričnih

s–kotnikov ter njihovih središčih.

Prva središčna šestkotniška števila so: 1, 7, 19, 37 (slika 5).

Slika 5: Središčna šestkotniška števila

Središčno večkotniško število lahko izrazimo s trikotniškim kot

Spsqn “ 1` sTn´1.

To pomeni, da lahko tako število grafično predstavimo kot unijo središča

in s enakih trikotniško predstavljenih števil (6).

Slika 6: Središčno šestkotniško število, sestavljeno iz trikotniških
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super Nivenovo število —Naravno število je super Nivenovo v številskem

sistemu z osnovo b, če je deljivo z vsoto svojih števk, pa tudi s pozi-

tivno vsoto poljubne neprazne podmnožice teh števk v istem številskem

sistemu (glej haršadno število).

Primer. Število 68 040 je v desetiškem sistemu super Nivenovo, ker je

deljivo s 6, 8, 4, 6` 8 “ 12, 6` 4 “ 10, 8` 4 “ 12.

šibko praštevilo — V zaporedju vseh praštevil

p1, p2, p3, . . .

je praštevilo pn šibko, če je manjše kot aritmetična sredina praštevil

pn´1 in pn`1, to se pravi pn ă ppn´1 ` pn`1q{2.

Primer. Šibka so praštevila

7 ă
5` 11

2
“ 8, 13 ă

11` 17

2
“ 14, 31 ă

29` 37

2
“ 33,

131 ă
127` 137

2
“ 132, 151 ă

149` 157

2
“ 153, 193 ă

191` 197

2
“ 194.

Sylvestrovo število — Sylvestrovo število je člen Sylvestrovega zaporedja,

katerega splošni člen Sn je dan z rekurzijo:

S0 “ 2, Sn “ S2S1 . . . Sn´1 ` 1, n ě 1.

Nekaj členov Sylvestrovega zaporedja: 2, 3, 7, 43, 1807.

James Joseph Sylvester (1814–1897) je bil angleški matematik.

število celoštevilskih točk na krožnici — Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v

pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy, kjer je njen polmer r naravno

število, je Nprq točk s celoštevilskimi koordinatami x in y. Pri tem je

Nprq “ 4p2β1 ` 1qp2β2 ` 1q . . . p2βu ` 1q,
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kjer so β1, β2, . . . , βu eksponenti praštevil p1, p2, . . . , pu, ki pri deljenju

s 4 dajo ostanek 1 v razcepu

r “ 2αpβ11 p
β2
2 . . . pβuu q

γ1
1 q

γ2
2 . . . qγvv

števila r na prafaktorje. Prafaktorji q1, q2, . . . , qv, ki pri deljenju s 4

dajo ostanek 3, na število Npnq ne vplivajo.

tetraedrsko število — Tetraedrsko število Tn, kjer je n naravno število, je

vsota prvih n trikotniških števil:

Tn “ T1 ` T2 ` . . .` Tn “
npn` 1qpn` 2q

6
“

ˆ

n` 2

3

˙

.

Tetraedrsko je zato, ker Tn enakih objektov lahko zložimo v tetraedrsko

skladovnico, v kateri jih je na osnovnici Tn, razporejenih v enakos-

tranični trikotnik, eno plast više Tn´1, dve plasti više Tn´2 itd., vse do

vrha, kjer je le eden.

Beseda tetraedrski izhaja iz grških τέτταρες, štiri, in ἕδρα, stol, osnova.

trikotniško število — Trikotniško število je poseben primer poligonskega

ali figurativnega števila. Vsakemu naravnemu številu n priredimo n-to

trikotniško število Tn s formulo

Tn “ 1` 2` . . .` n “
npn` 1q

2
“

ˆ

n` 1

2

˙

.

Vsako trikotniško število je naravno število. Velja preprosta rekurzivna

relacija Tn`1 “ Tn`n`1 za n ě 1. Ime so trikotniška števila dobila po

trikotni skladovnici, v katero lahko zložimo Tn enakih objektov tako,

da jih je na osnovnici n, eno vrsto više n´ 1, dve vrsti više n´ 2 itd.,

vse do vrha, kjer je le eden. Trikotniška števila sestavljajo zaporedje
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1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, . . . Vsota dveh zaporednih trikotniških števil je

kvadratno število: Tn ` Tn`1 “ Qn`1.

Ulamovo število — Naravno število je Ulamovo, če je člen Ulamovega

številskega zaporedja u1, u2, u3, . . ., ki se prične z u1 “ 1 in u2 “ 2,

vsak naslednji člen un pa je večji od un´1 in se da na en sam način

izraziti kot vsota dveh različnih elementov množice tu1, u2, . . . , un´1u.

Ulamovo zaporedje ima začetek: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18.

Stanisław Marcin Ulam (1909–1984) je bil poljsko–ameriški matematik.

uravnovešeno praštevilo — V zaporedju vseh praštevil

p1, p2, p3, . . .

je praštevilo pn uravnovešeno, če je aritmetična sredina praštevil pn´1

in pn`1, kar pomeni pn “ ppn´1 ` pn`1q{2.

Primer. Uravnovešena so praštevila

5 “
3` 7

2
, 53 “

47` 59

2
, 157 “

151` 163

2
, 173 “

167` 179

2
,

211 “
199` 223

2
, 257 “

251` 263

2
.

varčno število — Naravno število je varčno v številskem sistemu z osnovo

b, če ima v tem sistemu več števk kot v razcepu na prafaktorje z ek-

sponenti, večjimi kot 1 vred.

Primer. Število 1 875 “ 3 ¨ 54 je v desetiškem zapisu varčno.

varno praštevilo — Praštevilo p je varno, če obstaja tako praštevilo q, za

katero velja enakost p “ 2q ` 1.
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Primer. Praštevilo 11 je varno, ker je 11 “ 2 ¨ 5` 1 in je 5 praštevilo.

Praštevilo 11 je tudi Zofijino, ker je 2 ¨ 11 ` 1 “ 23 praštevilo. Prav

tako je 7 varno praštevilo, toda ni Zofijino, ker je 2 ¨ 7` 1 “ 15 “ 3 ¨ 5

sestavljeno število.

večkotniško število — Če je n naravno število, s pa naravno število, večje

kot 2, potem je n-to s-kotniško število P psqn dano z izrazom

P psqn “ n` ps´ 2q
npn´ 1q

2
“ n` ps´ 2qTn´1.

Za s “ 3, 4, 5, 6 dobimo po vrsti trikotniška, kvadratna, petkotniška in

šestkotniška števila:

Tn “
npn` 1q

2
, Qn “ n2, Pn “

np3n´ 1q

2
, Hn “ np2n´ 1q.

Predstavimo jih lahko s točkami v ogliščih in na stranicah s–kotnikov.

S tujkami imenujemo petkotniška števila pentagonalna, šestkotniška

heksagonalna, sedemkotniška heptagonalna števila. Besede so izvedene

iz grških števnikov πέντε, ἕξ, ἑπτά, pet, šest, sedem, in samostalnika

γωνία, kot, ogel.

Prva šestkotniška števila so: 1, 6, 15, 28 (slika 7).

veselo število — Naravno število n je veselo v številskem sistemu z osnovo

b, še se zaporedje Spnq, SpSpnqq, SpSpSpnqqq konča z 1. Pri tem pomeni

Spkq vsoto kvadratov števk števila k v sistemu z osnovo b.

Primer. Število 19 je v desetiškem sistemu veselo, ker je Sp19q “

12 ` 92 “ 82, Sp82q “ 82 ` 22 “ 68, Sp68q “ 62 ` 82 “ 100, Sp100q “ 1.

vljudno število — Naravno število n je vljudno, če se ga da zapisati kot

vsoto vsaj dveh zaporednih naravnih števil, kar pomeni, da obstajata
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Slika 7: Šestkotniška števila

naravni števili k ě 1 in r ě 2, da velja:

n “ k ` pk ` 1q ` pk ` 2q ` . . .` pk ` r ´ 1q.

Primer. Števili 12 in 666 sta vljudni: 12 “ 3 ` 4 ` 5, 666 “ 1 ` 2 `

. . .` 36. Vsa trikotniška števila so vljudna.

Wagstaffovo praštevilo — Praštevilo p je Wagstaffovo, če obstaja liho

tako praštevilo q, da velja enakost

p “
2q ` 1

3
.

Wagstaffova praštevila, manjša kot 1 000, so: 3, 11, 43, 683.

Števila so poimenovana po ameriškem matematiku in računalniškem

strokovnjaku Samuelu Standfieldu Wagstaffu mlajšem, rojenim leta

1945.
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Woodallovo število — Naravno število je Woodalovo, če je člen zaporedja,

katerega splošni člen je Wn “ n2n ´ 1 za n ě 1. Nekaj Woodalovih

števil: 1, 7, 17, 23, 63, 80.

H. J. Woodall je bil britanski matematik.

zelo sestavljeno število — Naravno število n je zelo sestavljeno, če ima

več deliteljev kot katerokoli naravno število, manjše kot n. Števila

1, 2, 4, 6, 12, 24, 3648, 60, 120 so zelo sestavljena. Grški filozof Platon, gr.

Πλάτων (427–347 pne.), omenja število 5 040, ki je zelo sestavljeno. Ima

60 deliteljev. Platonova idealna država naj bi štela 5040 državljanov.

zigodromno število — Naravno število n je zigodromno v številskem sis-

temu z osnovo b, če v zapisu števila n s to osnovo nastopijo strnjene

skupine vsaj dveh enakih števk.

Primer. V desetiškem sistemu so zigodromna števila

666, 1 100, 1 122, 55 500 111.

Beseda zigodromna je sestavljena iz grških besed ζυγός in δρόμος. Prva

pomeni jarem, vprega dveh volov ali konj, dvovprežni voz, tehtnica,

druga pa tek, pot, steza.

zlobno število — Naravno število je zlobno, če njegov dvojiški zapis vse-

buje sodo število enic.

Primer. Število 99 “ r1100011s2 je zlobno.

Legendarni starorimski kralj Numa Pompilius (753–673 pne.), Romulov

naslednik, je odredil, da se daruje bogovom na nebu liho število, bo-

govom podzemlja pa sodo število žrtev. Tako piše Plutarh, grško
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Πλούταρχος (46–120) v Vzporednih življenjepisih, grško Βίοι παράλληλοι.

Od takrat je navada, da si ljudje ob različnih priložnostih poklanjajo

šopke z lihih številom cvetlic.

Zofijino praštevilo — Praštevilo p je Zofijino, če je tudi 2p` 1 praštevilo.

Število 3 je Zofijino praštevilo, 7 pa ne. Ime so Zofijina praštevila

dobila po francoski matematičarki Marie Sophie Germain (1776–1831).

Germainova je za Zofijina praštevila p ě 3 dokazala, da enačba xp`yp “

zp ni rešljiva v naravnih številih.

Zumkellerjeva števila — Naravno število n je Zumkellerjevo, če lahko vse

njegove delitelje razdelimo na dve tuji si množici tako, da sta vsoti

števil v vsaki množici enaki. Posledično sta vsoti enaki σpnq{2.

Primer. Število 54 je Zumkellerjevo (stran 110). Števila 1, 2, 3, 6, 9,

18, 27, 54 delijo 54. Ker je 6 ` 54 “ 1 ` 2 ` 3 ` 9 ` 18 ` 27 “ 60, je

54 Zumkellerjevo število. Število 10 ni Zumkellerjevo. Njegovi delitelji

so 1, 2, 5, 10, σp10q{2 “ 9, toda števila 9 ne moremo izraziti kot vsoto

nekaterih deliteljev števila 10.

Števila so poimenovana po nemškemmatematiku Reinhardu Zumkellerju.

zvezdasto število — Za vsako naravno število n je n–to zvezdasto Zn

število dano z obrazcem

Zn “ 1` 6npn´ 1q.

Prva tri zvezdasta števila so 1, 13, 37. V bistvu so dvanajstkotniška

števila, le da jih kot figurativna upodabljamo zvezdasto (slika 8).
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Slika 8: Zvezdasta števila

2 Pet

Pet je tretje praštevilo in tretje liho število. Je brezkvadratno število. Möbiusova

funkcija ima za 5 vrednost µp5q “ ´1, Mertensova pa Mp5q “ ´2. Rimska

in hindijska oblika: V, 5. V nekaterih drugih številskih sistemih je:

5 “ r101s2 “ r12s3 “ r11s4 “ r10s5.

Palindromno je v dvojiškem in štiriškem sistemu.

Število 5 je najmanjše praštevilo, ki pri deljenju s 4 da ostanek 1. Tako

število lahko zapišemo kot vsoto dveh kvadratov: 5 “ 12`22. To pa pomeni,

da je

5 “ p1` 2iqp1´ 2iq “ p2` iqp2´ iq “ p´1` 2iqp´1´ 2iq “ p´2` iqp´2´ iq.

Število 5 je torej produkt Gaußovih števil, ki se ne dajo razstaviti v kolobarju

Gaußovih števil. Število 5 je torej praštevilo v kolobarju celih števil, ni pa

praštevilo v kolobarju Gaußovih števil.

Število 5 je edino nedotakljivo liho praštevilo. Število 5 je prvi člen kratkega

aritmetičnega zaporedja praštevil: 5, 11, 17, 23. V desetiškem sistemu za-
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pisano naravno število je deljivo s 5, če je na mestu enic bodisi 0 bodisi 5.

Produkt naravnih števil, ki se v desetiškem sistemu končajo s 5, se tudi konča

s 5. Od enomestnih imajo še 0, 1 in 6 tako lastnost.

Število 5 je aritmetično. Njegova delitelja sta 1 in 5, katerih aritmetična

sredina je naravno število: p1 ` 5q{2 “ 3. Število 5 je uravnovešeno, ker

je aritmetična sredina praštevila neposredno pred 5 in za 5: p3 ` 7q{2 “

5. Število 5 je ciklično, ker 5 in ϕp5q “ 4 nimata skupnega praštevilskega

delitelja. Število 5 je ekonomično v desetiškem sistemu. Število 5 je zlobno.

Število 5 je dobro praštevilo, ker je 52 ą 3 ¨ 7 in 52 ą 2 ¨ 11. Število 5 je

Zofijino praštevilo, ker je 2 ¨ 5 ` 1 “ 11 praštevilo, prav tako je 5 varno

praštevilo, ker je 5 “ 2 ¨ 2 ` 1 in je 2 praštevilo. Število 5 je estetsko:

5 “ r101s2 “ r12s3 “ r10s5. Število 5 je v desetiškem sistemu avtomorfno:

kvadrat števila, ki se konča s 5, se tudi konča s 5. Število 5 je vljudno, ker je

vsota zaporednih naravnih števil: 5 “ 2 ` 3. Ker je 5 “ r101s2, je to število

pogubno in zlobno. V dvojiškem zapisu sta namreč dve enici, 2 pa je sodo

praštevilo.

Za n “ 5 je število n!`1 “ 5!`1 kvadrat, in sicer 112. Število 5 je v središču

magičnega kvadrata tipa 5ˆ 5.

Obstaja pet pravilnih teles: tetraeder, kocka, oktaeder, ikozaeder in do-

dekaeder. Pet točk, od katerih nobena trojka ni kolinearna, natančno določa

pravo stožnico: parabolo, elipso, hiperbolo. Kako jo dobimo analitično, je

pojasnjeno na strani 94.

Pravilni petkotnik je konstruktibilen. Konveksen petkotnik ima 5 diagonal.

Po Abel–Ruffinijevem izreku se ničel polinoma pete in višje stopnje ne da

izraziti z radikali.

Naravno število, zapisano desetiško, je deljivo s 5, če se konča z 0 ali 5.
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Število 5 je avtomorfno: kvadrat števila, ki se konča s 5, se tudi konča na 5.

Število 5 je kongruenčno, ker velja

p41{12q2 ` 5 “ p49{12q2, p41{12q2 ´ 5 “ p31{12q2.

Število 5 je prikladno. Primer. Število 42 ` 5 ¨ 32 “ 61 je praštevilo, 4 in 3

pa sta si tuji„ zapis pa en sam.

Število 5 je Padovanovo: Π7 “ 5. Število 5 je Fermatovo, f2 “ 5; je Fibonac-

cijevo, F5 “ 5; je Catalanovo število, C3 “ 5; je Bellovo število, B3. Število

5 je Zofijino praštevilo, ker je 2 ¨ 5` 1 “ 11 tudi praštevilo.

Število 5 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Število 5 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 5 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

3 Sedem

Sedem je liho število in četrto praštevilo ter najmanjše praštevilo, ki pri

deljenju s 6 da ostanek 1. Möbiusova funkcija ima pri 7 vrednost µp7q “ ´1,

Mertensova pa Mp7q “ ´2. Je drugo praštevilo, ki pri deljenju s 4 da

ostanek 3. Število 7 ni vsota dveh kvadratov. Število 7 skupaj s 5 sestavlja

praštevilski dvojček. Število 7 je prvi člen kratkega aritmetičnega zaporedja

praštevil: 7, 37, 67, 97, 127, 157. Zemljevid držav na torusu lahko pobarvamo

s 7 barvami tako, da sta poljubni dve sosednji državi različno pobarvani.

Sedem je najmanjše število stranic pravilnega večkotnika, ki se ga ne da

konstruirati samo s šestilom in neoznačenim ravnilom.

Rimska in hindijska oblika: VII, 7. Število 7 je palindromno v dvojiškem in

šestiškem sistemu: 7 “ r111s2 “ r11s6. Je tudi estetsko število v bazah 3,

44



5, 7: 7 “ r21s3 “ r12s5 “ r10s7. Je tudi ciklično število, ker 7 in ϕp7q “ 6

nimata praštevilskega skupnega delitelja.

Sedem je Mersennovo praštevilo: M3 “ 23´1 “ 7. Sedem je varno praštevilo,

ker je 7 “ 2 ¨ 3` 1, ni pa Zofijino praštevilo, ker 2 ¨ 7` 1 “ 15 ni praštevilo.

Sedem je veselo število: ker je Sp7q “ 72 “ 49, Sp49q “ 42`92 “ 97, Sp97q “

92 ` 72 “ 130, Sp130q “ 12 ` 32 “ 10, Sp10q “ 11 “ 1.

Sedem je Lucasovo število: L4 “ 7.

Sedem je Perrinovo število: π7 “ 7. Sedem je Woodallovo število: W2 “

2 ¨ 22 ´ 1 “ 7. Sedem je Sylvestrovo število: S2 “ 7. Sedem je Cantorjevo

število: c2 “ 7. Število sedem je Padovanovo: Π8 “ 7.

Za n “ 7 je število n!` 1 “ 7!` 1 kvadrat, in sicer 712.

Fermatov kvocient p2p´1 ´ 1q{p je za p “ 7 kvadrat: p26 ´ 1q{7 “ 9. To se

zgodi samo še za p “ 3.

Če sta a in b kateti primitivnega pitagorejskega trikotnika, potem 7 deli eno

od števil a, b, a´ b, a` b. Primer: a “ 12, b “ 5, c “ 13; a´ b “ 7, a` b “ 17;

7 deli a´ b “ 7.

Število 7 je v dvojiškem in šestiškem sistemu palindromno in zigodromno:

7 “ r111s2 “ r11s6. Število 7 je pogubno, ker v njegovem dvojiškem zapisu

sodeluje praštevilsko mnogo enic. Število 7 je srečno število (stran 107).

Prav tako je aritmetično, ker je aritmetična sredina njenih deliteljev naravno

število: p1 ` 7q{2 “ 4. Je tudi vljudno število, ker je vsota zaporednih

naravnih števil: 7 “ 3` 4.

Število 7 je kongruenčno, ker velja p337{120q2`7 “ p463{120q2, p337{120q2´

7 “ p113{120q2.

Število 7 je prikladno. Primer. Število 42 ` 7 ¨ 32 “ 79 je praštevilo, 4 in 3

pa sta si tuji, zapis pa en sam.
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Enačba x2 ` 7y2 “ 79 ima samo eno rešitev: px, yq “ p4, 3q. Če pa vzamemo

enačbo x2 ` 7y2 “ 869, ugotovimo, da ima dve rešitvi: px, yq “ p13, 10q in

px, yq “ p29, 2q, kjer sta si koordinati tuji. Nič čudnega, da sta rešitvi dve,

saj število 869 ni praštevilo: 869 “ 11 ¨ 79.

Število 7 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Število 7 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy so za

r “ 7 natančno 4 točke s celoštevilskimi koordinatami.

V Mozartovi operi Čarobna piščal je število sedem uporabljeno v besedi sed-

meren: sedmerni sončni krog.

Pri Grkih je 23 mož sodelovalo v skupinah sedmih modrih, grško οἱ ἑπτὰ

σοφοί, odvisno od okoliščin. Če bi iskali vse možnosti, kako bi jih iz 23

izbrali 7, bi dobili kar 245 157 sedmeric. V resnici so bili Tales, Pitakos,

Bias in Solon v vseh znanih sedmericah. Preostale tri bi potem lahko dodali

izmed 19 mož še na 969 načinov. Sokrat, grško Σωκράτης, pravi, da med

sedem modrih spadajo: Tales, Pitakos, Bias, Solon, Kleobulos, Mison in

Hilon (grško Θαλῆς, Πιττακός, Βίας, Σόλων, Κλεόβουλος, Μύσων, Χείλων).

Za matematiko je od teh pomemben Tales.

Večno mesto, Rim, je zgrajen na 7 hribih, latinsko Septem montes Romae:

Palatin, Aventin, Kapitol, Kvirinal, Viminal, Eskvilin in Celij (latinsko Palat-

inus, Aventinus, Capitolium, Quirinalis, Viminalis, Esquilinus, Caelius).

Sicer pa število 7 srečamo zelo pogosto. Je ljudsko število. Srečamo ga

v pravljicah in drugih literarnih delih. Pitagorejci so mu dajali poseben,

božanski pomen.

Na Rhindovem papirusu, ki je nastal v Egiptu okoli leta 1650 pne., je naloga,

ki bi jo lahko povedali tako: V neki vasi je 7 hiš; v vsaki hiši je 7 mačk; vsaka
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Slika 9: Miška

mačka je ujela 7 miši; vsaka miš je bila pojedla 7 zrn ječmena; iz vsakega

zrna zraste 7 hekat ječmena. Koliko je vseh omenjenih reči? Hekata je bila

enota za merjenje žita, okoli 4,8 litra. Mačke so bile v starem Egiptu zelo

pomembne, saj je lovile miši, ki so uničevale pridelek. Častili in spoštovali

so jih tako zelo, da so jih pokopavali tako kot ljudi.

4 Deset

Število 10 je sodo, sestavljeno in brezkvadratno: 10 “ 2 ¨ 5. Leži med

prašteviloma 7 in 11. Möbiusova funkcija zavzame pri 10 vrednost µp10q “ 1,

Mertensova pa Mp10q “ ´1. Število 10 je nenavadno, ker njegov največji

prafaktor 5 presega
?

10. Je vsota dveh kvadratov: 10 “ 12 ` 32.

Rimska in hindijska oblika: X, 10. V nekaterih drugih številskih sistemih je:

10 “ r1010s2 “ r101s3 “ r22s4 “ r12s8 “ rAs16.

Število 10 je palindromno pri osnovi 3 in 4. Je estetsko pri osnovah 2, 3

in 8. Je tudi polpraštevilo, ker je 10 “ 2 ¨ 5. Ker sta faktorja enomestni
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števili, je 10 dovršeno število. Ker je 10 “ π8, je tudi Perrinovo število. Ker

zapis 10 “ r1010s2 vsebuje praštevilsko mnogo enic, je 10 pogubno število, pa

tudi zlobno. Število 10 je vljudno, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

10 “ 1`2`3`4. Število 10 je deficientno: σ˚p10q “ 1`2`5 “ 8 ă 10. Vsota

vseh deliteljev števila 10 je σp10q “ 18. Eulerjeva funkcija pri 10 zavzame

vrednost ϕp10q “ 4. Je pa 10 v zalogi vrednosti te funkcije: 10 “ ϕp11q.

Lahko ga izrazimo netrivialno kot binomski koeficient:

10 “

ˆ

5

2

˙

“

ˆ

5

3

˙

.

Število 10 je prikladno. Število 72 ` 10 ¨ 32 “ 139 je praštevilo, 7 in 3 pa sta

si tuji, zapis pa en sam.

Pravilni desetkotnik je konstruktibilen. Število 10 je četrto trikotniško in

tretje središčno trikotniško število: T4 “ 4 ¨ 5{2 “ 10, T 13 “ 1` 3 ¨ 3 ¨ 2{2 “ 10.

Število 10 je tretje tetraedrsko število:

T3 “ T1 ` T2 ` T3 “ 1` 3` 6 “ 3 ¨ 4 ¨ 5{6 “ 10.

Posebnost: 10 “ 0!` 1!` 2!` 3!. Število 10 je veselo: Sp10q “ 12 ` 02 “ 1.

Število 10 je osnova desetiškega ali decimalnega številskega sistema. Za zapis

števil v tem sistemu uporabljamo 10 števk: 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem

so razvili v stari Indiji. Ker je dokaj praktičen za računanje, se je postopoma

razširil po celem svetu. Deset števk v sanskrtu zapišemo takole: 0, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9. Take še danes uporabljajo po Indiji in Nepalu.

Število 10 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 10 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.
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5 Dvajset

Število 20 je sodo in sestavljeno: 20 “ 22 ¨ 5. Möbiusova funkcija ima pri

20 vrednost µp20q “ 0, Mertensova pa Mp20q “ ´3. Je nenavadno število,

ker njegov največji prafaktor 5 presega
?

20. Število 20 tudi vsota dveh

kvadratov: 20 “ 22 ` 42. Rimska in hindijska oblika: XX, 20. V drugih

številskih sistemih ga zapišemo tako:

20 “ r10100s2 “ r203s3 “ r32s6 “ r22s9 “ r14s16.

Zato je 20 palindromno število v trojiškem in devetiškem sistemu. V slednjem

je tudi zigodromno. Ker ima zapis v dvojiškem sistemu dve enici, je 20 zlobno

in pogubno število. V šestiškem sistemu je 20 estetsko število. Ker vsota

števk števila 20 le-tega deli, je 20 haršadno število. Število 20 je izvrstno,

ker obstaja njegov pravi delitelj d, za katerega je σp20q ´ 2d “ 2 ¨ 20 “ 40.

Ker je σp20q “ 1 ` 2 ` 4 ` 5 ` 10 ` 20 “ 42, je očitno d “ 1. Prav tako

je abundantno, ker je σ˚p20q “ 22 ą 20. Število 20 je podolžno število,

ker je produkt dveh zaporednih naravnih števil: 20 “ 4 ¨ 5. Prav tako

je aritmetično, ker je aritmetična sredina njenih deliteljev naravno število:

p1 ` 2 ` 4 ` 5 ` 10 ` 20q{6 “ 42{6 “ 7. Število 20 je vljudno, ker je vsota

zaporednih naravnih števil: 20 “ 2 ` 3 ` 4 ` 5 ` 6. Število 20 je potratno

v desetiškem sistemu, ker je zapisano z dvema števkama, toda za razcep na

22 ¨5 potrebujemo 3 števke. Eulerjeva funkcija ima pri 20 vrednost ϕp20q “ 8.

Tudi 20 je v zalogi vrednosti te funkcije: 20 “ ϕp25q.

Število 20 je kongruenčno, ker veljata enakosti p41{6q2`20 “ p49{6q2, p41{6q2´

20 “ p31{6q2.
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Netrivialno ga izrazimo kot binomski koeficient:

20 “

ˆ

6

3

˙

.

Pravilni dvajsetkotnik je konstruktibilen. Konveksen osemkotnik ima 20 di-

agonal. Število 20 je četrto tetraedrsko število:

T4 “ T1 ` T2 ` T3 ` T4 “ 1` 3` 6` 10 “ 4 ¨ 5 ¨ 6{6 “ 20.

Število 20 je praktično število. Poglejmo števila 1, 2, 3, . . . , 19. Od teh

1, 2, 4, 5, 10 delijo 20. Za preostala pa je: 3 “ 1 ` 2, 6 “ 1 ` 5, 7 “ 2 ` 5,

8 “ 1 ` 3 ` 5, 9 “ 4 ` 5, 11 “ 1 ` 10, 12 “ 2 ` 10, 13 “ 1 ` 2 ` 10,

14 “ 4`10, 15 “ 5`10, 16 “ 1`5`10, 17 “ 2`5`10, 18 “ 1`2`5`10,

19 “ 4` 5` 10.

Število 20 je polpopolno, ker ni enako vsoti svojih pravih deliteljev, ampak

le nekaterih: 20 “ 1 ` 4 ` 5 ` 10. Število 20 je Zumkellerjevo, ker lahko

njegove delitelje razdelimo na skupini 2, 4, 5, 10 in 1, 20 z enakima vsotama:

2` 4` 5` 10 “ 1` 20 “ 21.

Število 20 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.

Število 20 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 20 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

6 Trideset

Število 30 je sodo in sestavljeno, je produkt prvih treh praštevil: 30 “ 2 ¨3 ¨5.

Je brezkvadratno in klinasto, v desetiškem sistemu tudi potratno. Möbiusova

funkcija ima pri 30 vrednost µp20q “ ´1, Mertensova pa Mp30q “ ´3.
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Rimska in hindijska oblika: XXX, 30. V nekaterih številskih sistemih ima

zapis:

30 “ r11110s2 “ r1010s3 “ r132s4 “ r110s5 “

“ r50s6 “ r42s7 “ r36s8 “ r33s9 “ r1Es16.

V devetiškem sistemu je 30 palindromno in zigodromno število. Štiri enice v

dvojiškem sistemu pomenijo, da je 30 zlobno število. V trojiškem sistemu je

30 estetsko število.

Število 30 je podolžno, ker je produkt dveh zaporednih števil: 30 “ 5 ¨ 6.

Delitelji števila 30 so: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Njegova vsota je σp30q “ 72.

Prav tako je abundatno, ker je σ˚p30q “ 42 ą 30.

Enačba σp30q ´ 2d “ 2 ¨ 30, to je 72 ´ 2d “ 60, ima rešitev d “ 6, ki

deli 30. Zato je 30 izvrstno število. Prav tako je 30 aritmetično število,

ker je povprečje njegovih deliteljev σp30q{8 “ 9 naravno število. Ker je

30 “ 4 ` 5 ` 6 ` 7 ` 8, to je vsota zaporednih naravnih števil, je 30 tudi

vljudno število. Ker vsota števk števila 30 le-tega deli, je 30 haršadno število.

Število 30 je polpopolno, ker ni enako vsoti svojih pravih deliteljev, ampak

le nekaterih: 30 “ 5`10`15. Število 30 je Zumkellerjevo, ker lahko njegove

delitelje razdelimo na skupini 1, 2, 3, 5, 10, 15 in 6, 30 z enakima vsotama:

1` 2` 3` 5` 10` 15 “ 6` 30 “ 36.

Število 30 je praktično število. Poglejmo števila 1, 2, 3, . . . , 29. Od teh

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 delijo 30. Za preostala pa je: 4 “ 1`3, 7 “ 1`6, 8 “ 3`5,

9 “ 3` 6, 11 “ 5` 6, 12 “ 2` 10, 13 “ 3` 10, 14 “ 1` 3` 10, 16 “ 6` 10,

17 “ 2 ` 15, 18 “ 3 ` 15, 19 “ 1 ` 3 ` 15, 20 “ 5 ` 15, 21 “ 6 ` 15,

22 “ 2 ` 5 ` 15, 23 “ 3 ` 5 ` 15, 24 “ 3 ` 5 ` 6 ` 10, 25 “ 10 ` 15,

26 “ 1` 10` 15, 27 “ 2` 10` 15, 28 “ 3` 10` 15, 291 “ 1` 3` 10` 15.

51



Število 30 je kongruenčno, ker veljata enakosti p13{2q2`30 “ p17{2q2, p13{2q2´

30 “ p7{2q2.

Število 30 je prikladno. Primer. Število 72`30¨132 “ 5 119, kar je praštevilo,

7 in 13 pa sta si tuji, zapis pa en sam.

Število 30 je Giugovo število, ker so števila 30{p ´ 1 deljiva s p za vse

praštevilske delitelje števila 30, to pa so: 2, 3, 5. Res je:

30

2
´ 1 “ 14 “ 2 ¨ 7,

30

3
´ 1 “ 9 “ 3 ¨ 3,

30

5
´ 1 “ 5.

V resnici je 30 najmanjše Giugovo število. Naslednje je 858.

Eulerjeva funkcija ima za 30 vrednost ϕp30q “ 8. Število 30 je v zalogi

vrednosti te funkcije: 30 “ ϕp31q.

Pravilni tridesetkotnik je konstruktibilen.

Število 30 je vsota štirih kvadratov zaporednih naravnih števil: 30 “ 12 `

22 ` 32 ` 42. Število 30 je kvadratno piramidno: P4 “ 30.To pomeni, da 30

enakih krogel lahko zložimo v kvadratno piramido (slika 10).

Slika 10: Krogle v kvadratni piramidi

Število 30 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.

Število 30 je produkt Fibonaccijevih števil F3F4F5 “ 2 ¨ 3 ¨ 5 “ 2 ¨ 3 ¨ 5.
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Število 30 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 30 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

7 Dvaintrideset

Število 32 je sodo in sestavljeno: 32 “ 25. Ker ga deli 22 “ 4, je to močno

število. Möbiusova funkcija števila 32 je µp32q “ 0, Mertensova pa Mp32q “

´4. Je tudi vsota dveh kvadratov: 32 “ 42 ` 42. Rimska in hindijska oblika:

XXXII, 32.

V nekaterih številskih sistemih ima zapis:

32 “ r10000s2 “ r1012s3 “ r200s4 “ r112s5 “

“ r52s6 “ r44s7 “ r40s8 “ r35s9 “ r20s16.

Pri osnovah 3 in 10 je 32 estetsko število, palindromno in zigodromno pa pri

osnovi 7.

Eulerjeva funkcija da pri 32 vrednost ϕp32q “ 16. Delitelji števila 32 so 1,

2, 4, 8, 16, 32. Njihova vsota je σp32q “ 63. Število 32 je praktično število.

Poglejmo števila 1, 2, 3, . . . , 31. Od teh 1, 2, 4, 8, 16 delijo 32. Preostalih 26

pa so vsote različnih deliteljev le-teh.

Ker je 32 “ 42 ` 24, je 32 Leylandovo število. Število 32 je deficientno:

σ˚p32q “ 31 ă 32.

Pravilni dvaintridesetkotnik je konstruktibilen.

Zanimivost. 32 “ 11 ` 22 ` 33. Prisekani ikozaeder ima 32 ploskev: 12

pravilnih petkotnikov in 20 pravilnih šestkotnikov. Število 32 je veselo:

Sp32q “ 32 ` 22 “ 13, Sp13q “ 12 ` 32 “ 10, Sp10q “ 12 ` 02 “ 1.
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Število 32 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy so za

r “ 32 natančno 4 točke s celoštevilskimi koordinatami.

8 Štiriintrideset

Število 34 je sodo in sestavljeno: 34 “ 2 ¨ 17. Je polpraštevilo, ker je

prodikt dveh praštevil. Vrednost Möbiusove funkcije: µp34q “ 1. Vred-

nost Mertensove funkcije: Mp34q “ ´2. Število 34 je nenavadno, ker nje-

gov največji prafaktor 17 presega
?

34. Je brezkvadratno, je pa vsota dveh

kvadratov: 34 “ 52 ` 32. Je deveto Fibonaccijevo število: F9 “ 34.

Rimska in hindijska oblika: XXXIV, 34. V nekaterih številskih sistemih ima

zapis:

34 “ r100010s2 “ r1021s3 “ r202s4 “ r114s5 “

“ r54s6 “ r46s7 “ r42s8 “ r37s9 “ r22s16.

Število 34 je palindromno v sistemu z osnovama 4 in 16, estetsko pri osnovah 6

in 10. Zigodromno je v šestnajstiškem sistemu. Ker ima dve enici v dvojiškem

sistemu, je 34 pogubno in zlobno število.

Število 34 je vljudno, ker velja 34 “ 7 ` 8 ` 9 ` 10. V magičnem kvadratu

tipa 4ˆ 4, kamor postavimo števila 1, 2, . . . 16, je vsota po vrsticah, stolpcih

in obeh diagonalah enaka 34.

Število 34 je četrto sedemkotniško: P p7q4 “ 4`p7´2q¨4p4´1q{2 “ 4`5¨6 “ 34.

Število 34 je kongruenčno, ker veljata enakosti, v kateri nastopajo sama

racionalna števila:

p145{12q2 ` 34 “ p161{12q2, p145{12q2 ´ 34 “ p127{12q2.
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Pravilni štiriintridesetkotnik je konstruktibilen, ker je faktor 17 v razcepu na

praštevilska faktorja Fermatovo praštevilo, faktor 2 pa pomeni za konstruk-

cijo samo razpolavljanje središčnih kotov pravilnega sedemnajstkotnika.

Eulerjeva funkcija ima pri 34 vrednost ϕp34q “ 16. Delitelji števila 34 so 1,

2, 17, 34. Njihova vsota je σp34q “ 54.

Število 34 je deficientno: σ˚p34q “ 20 ă 34. Število 34 je v desetiškem

sistemu potratno: vsebuje 2 števki, v faktorizirani obliki pa 3.

Število 34 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.

Če zamenjamo števki števila 34, dobimo 43. Vsota obeh je palindromno

in zigodromno število 77. Zanimivo je tudi, da je 34 leva faktoriela: !5 “

0!` 1!` 2!` 3!` 4!.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 34 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

9 Petintrideset

Kakšna je osebna izkaznica števila 35? Število 35 je liho in sestavljeno:

35 “ 5 ¨ 7. Ker sta prafaktorja dva, je 35 polpraštevilo. Je brezkvadratno.

Möbiusova funkcija: µp35q “ 1. Mertensova funkcija: Mp35q “ ´1. Število

35 je nenavadno, ker njegov največji prafaktor 7 presega
?

35.

Delitelji števila 35 so 1, 5, 7, 35, njihova vsota pa σp35q “ 48. Povprečje

deliteljev je naravno število σp35q{4 “ 12, zato je 35 aritmetično število. Je

pa deficientno število, ker je σ˚p35q “ 13 ă 35.

Eulerjeva funkcija števila 35: ϕp35q “ 24. Ker 35 in 24 nimata skupnih

praštevilskih faktorjev, je 35 ciklično število.

Rimska in hindijska oblika: XXXV, 35. V nekaterih številskih sistemih ima
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zapis:

35 “ r100011s2 “ r1022s3 “ r203s4 “ r120s5 “

“ r55s6 “ r50s7 “ r43s8 “ r38s9 “ r23s16.

Pri osnovah 8 in 16 je 35 estetsko število, palindromno in zigodromno pri os-

novi 6. V dvojiškem zapisu ima 35 praštevilsko mnogo enic, zato je pogubno.

Število 35 je vljudno, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

35 “ 2` 3` 4` 5` 6` 7` 8.

Peto petkotniško število je 35, ker je P5 “ 5p3 ¨ 5 ´ 1q{2 “ 35. Je tudi peto

tetraedrsko število (slika 11), ker velja enakost

T5 “ T1 ` T2 ` T3 ` T4 ` T5 “ 1` 3` 6` 10` 15 “ 5 ¨ 6 ¨ 7{6 “ 35.

Slika 11: Predstavitev petega tetraedrskega števila

Pravilni 35–kotnik ni konstruktibilen. Binomski koeficient je 35 na netriv-

ialen način:

35 “

ˆ

7

3

˙

“

ˆ

7

4

˙

.

Število 35 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Avtorjeva rojstna hiša je nosila številko 35. Konveksen desetkotnik ima 35

diagonal.
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Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 35 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

10 Triinštirideset

Število 43 je liho in po vrsti 14. praštevilo. Je šibko praštevilo, ker ga

aritmetična sredina najbližjih praštevil presega: p41 ` 47q{2 “ 44 ą 43.

Število 43 skupaj z 41 sestavlja praštevilski dvojček. Vrednost Möbiusove

funkcije pri številu 43 je µp43q “ ´1, Mertensove pa Mp43q “ ´3.

Rimska in hindijska oblika: XLIII, 43. Navedimo njegov zapis v nekaterih

številskih sistemih:

43 “ r101011s2 “ r1121s3 “ r223s4 “ r133s5 “

“ r111s6 “ r61s7 “ r53s8 “ r47s9 “ r2Bs16.

Vidimo, da je 43 zigodromno in palindromno v šestiškem sistemu. V de-

setiškem je estetsko. Ker ima v dvojiškem zapisu sodo število enic, je zlobno.

Eulerjeva funkcija števila 43 je ϕp43q “ 42. Ker 42 nima praštevilskih delitel-

jev, ki bi bili skupni deliteljem števila 43, je le-to ciklično število. Vsota

njegovih deliteljev je σp43q “ 44, pravih pa σ˚p43q “ 1 ă 43. Torej je 43

deficientno število.

Število 43 je srečno (glej stran 107), prijazno, ker je 43 “ 21 ` 22, pa tudi

aritmetično, ker je p1` 43q{2 “ 22 naravno število.

Število 43 je vsota štirih kvadratov:

43 “ 12
` 12

` 42
` 52.

Število 43 je četrto središčno sedemkotniško: Sp7q4 “ 1` 7T3 “ 1` 7 ¨ 6 “ 43.
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Število 43 je Sylvestrovo: S3 “ 43.

Število 43 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy so za

r “ 43 natančno 4 točke s celoštevilskimi koordinatami.

11 Petinšestdeset

Število 65 je liho, sestavljeno in brezkvadratno: 65 “ 5 ¨ 13. Ker sta prafak-

torja dva, je 65 polpraštevilo. Möbiusova funkcija: µp65q “ 1. Mertensova

funkcija ima pri 65 ničlo: Mp65q “ 0. Število 65 je nenavadno, ker njegov

največji prafaktor 13 presega
?

65.

V desetiškem sistemu je potratno število, ker v faktorizirani obliki potrebu-

jemo za zapis 3 števke, kar je več kot v desetiškem sistemu.

Zapišemo ga lahko na dva načina kot vsoto dveh kvadratov: 65 “ 12 ` 82 “

42 ` 72. Najmanjše naravno število, ki se da na dva različna načina zapisati

kot vsota dveh kvadratov, je 50, ker je 50 “ 52 ` 52 “ 12 ` 72. Rimska in

hindijska oblika: LXV, 65. Navedimo zapise v nekaterih številskih sistemih:

65 “ r1000001s2 “ r2102s3 “ r1001s4 “ r230s5 “

“ r145s6 “ r122s7 “ r101s8 “ r72s9 “ r41s16.

Število 65 je palindromno pri osnovah 2, 4, in 8, estetsko pa pri osnovah 8

in 10. Delitelji števila 65 so 1, 5, 13 in 65. Njegova vsota je σp65q “ 84. Za

Eulerjevo funkcijo je ϕp65q “ 48. Noben prafaktor števila 48 ni prafaktor

števila 65, zato je 65 ciklično število. Ker ima v dvojiškem zapisu dve enici, je

65 zlobno in pogubno. Hkrati pa je vljudno, ker je 65 “ 32`33, aritmetično,

ker je povprečje njegovih deliteljev σp65q{4 “ 84{4 “ 21 naravno število,
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magično, ker je konstanta v magičnem kvadratu tipa 5ˆ 5. Ker je σ˚p65q “

19 ă 65, je 65 deficientno število.

Število 65 je peto osemkotničko:

P
p8q
5 “ 5` p8´ 2qT4 “ 5` 6 ¨ 4 ¨ 5{2 “ 5` 3 ¨ 4 ¨ 5 “ 65.

Število 65 je redko, ker ima lastnost, da zmanjšano in povečano za 16 da

kvadrat: 65 ´ 16 “ 49 “ 72, 65 ` 16 “ 81 “ 92. Naslednje tako število je

621 770, ki zmanjšano in povečano za 77 126 da kvadrat:

621 770´ 77 126 “ 7382, 621 770` 77 126 “ 8362.

Število 65 je Cullenovo, ker je oblike n2n`1. Na n “ 4 dobimo 4 ¨24`1 “ 65.

Število 65 je kongruenčno:

p97{12q2 ` 65 “ p137{12q2, p97{12q2 ´ 65 “ p7{12q2.

Število 65 je Padovanovo: Π16 “ 65. Konveksen trinajstkotnik ima 65 diag-

onal.

Število 65 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Zanimivost.

65 “ 15
` 24

` 33
` 42

` 51.

Znanih je samo 65 prikladnih števil (stran 109).

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 65 natančno 36 točk s celoštevilskimi koordinatami.

12 Sedeminsedemdeset

Število 77 je liho. Je polpraštevilo, ker je produkt dveh prafaktorjev: 77 “

7 ¨ 11. Je brezkvadratno. Vrednost Möbiusove funkcije pri 77 je µp77q “ 1,
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Mertensove pa Mp77q “ ´2. Število 77 je nenavadno, ker njegov največji

prafaktor 11 presega
?

77. V desetiškem sistemu je potratno število, ker v

faktorizirani obliki potrebujemo za zapis 3 števke, kar je več kot v desetiškem

sistemu. Rimska in hindijska oblika: LXXVII, 77. Navedimo njegove zapise

v nekaterih številskih sistemih:

77 “ r1001101s2 “ r2212s3 “ r1031s4 “ r302s5 “

“ r205s6 “ r140s7 “ r115s8 “ r85s9 “ r4Ds16.

Palindromno in zigodromno je v desetiškem sistemu. V dvojiškem sistemu

ima sodo število enic, zato je 77 zlobno število. V devetiškem in desetiškem

sistemu je nialpdromno število.

Delitelji števila 77 so 1, 7, 11, 77. Njihova vsota je σp77q “ 96. Eulerjeva

funkcija števila 77 je ϕp77q “ 60. Noben prafaktor števila 60 ni prafaktor

števila 77, zato je slednje ciklično število. Povprečje njegovih deliteljev je

naravno število: σp77q{4 “ 96{4 “ 24. Zato je 77 aritmetično število. Je

tudi vljudno, ker je vsota dveh zaporednih števil: 77 “ 38 ` 39. Prav tako

je deficientno, ker je σ˚p77q “ 19 ă 77.

Število 77 je dvaindvajseto Ulamovo število (glej stran 108). Je tudi golo

število, ker je deljivo s svojo števko 7. Zapišemo ga lahko kot vsoto treh

zaporednih kvadratov in vsoto osmih zaporednih praštevil:

77 “ 42
` 52

` 62
“ 2` 3` 5` 7` 11` 13` 17` 19.

Število 77 je kongruenčno:

p15 820 337{127 200q2 ` 77 “ p15 859 663{127 200q2,

p15 820 337{127 200q2 ´ 77 “ p15 780 913{127 200q2.
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Ugotavljanje kongruenčnosti ni enostavno delo. Hitro nas pripelje do ve-

likih števil. Problem je enakovreden iskanju pravokotnega trikotnika, ki ima

racionalne stranice in ploščino, ki je naravno število. Nič lažja ni obravnava

z eliptično krivuljo E77:

y2 “ x3 ´ 772x.

Število 77 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Konveksen štirinajstkotnik ima 77 diagonal.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy so za

r “ 77 zgolj 4 točke s celoštevilskimi koordinatami.

V Mozartovi čudoviti operi Čarobna piščal je Sarastrov višji paznik Monos-

tatos dobil, malo kruto, za svojo preveliko gorečnost sedeminsedemdeset

udarcev po podplatih.

13 Enaindevetdeset

Tudi število 91 je liho. Je polpraštevilo, ker je produkt dveh prafaktorjev:

91 “ 7 ¨ 13. Je brezkvadratno. Möbiusova funkcija: µp91q “ 1. Mertensova

funkcija: Mp91q “ ´1. Število 91 je nenavadno, ker njegov največji prafaktor

13 presega
?

91. V desetiškem sistemu je potratno število, ker v faktorizirani

obliki potrebujemo za zapis 3 števke, kar je več kot v desetiškem sistemu.

Rimska in hindijska oblika: XCI, 91. Navedimo njegove zapise v nekaterih

številskih sistemih:

91 “ r1011011s2 “ r10101s3 “ r1123s4 “ r331s5 “

“ r231s6 “ r160s7 “ r133s8 “ r111s9 “ r5Bs16.
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Palindromno je v trojiškem in devetiškem sistemu. Zigodromno je v de-

vetiškem sistemu. V dvojiškem sistemu ima praštevilsko število enic, zato je

91 pogubno število. V trojiškem sistemu je tudi estetsko.

Delitelji števila 91 so 1, 7, 13, 91. Njihova vsota je σp91q “ 112. Vsota pravih

deliteljev je σ˚p91q “ 21, kar je manj kot 91. Število 91 je zato deficientno.

Eulerjeva funkcija ima pri 91 vrednost ϕp91q “ 72. Noben prafaktor števila

72 ni prafaktor števila 91, zato je slednje ciklično število. Povprečje njegovih

deliteljev je naravno število: σp91q{4 “ 112{4 “ 28. Zato je 91 aritmetično

število. Je tudi vljudno, ker je vsota dveh zaporednih števil: 91 “ 45` 46.

Število 91 je na netrivialen način binomski koeficient:

91 “

ˆ

14

2

˙

“

ˆ

14

12

˙

.

Število 91 je trinajsto trikotniško in sedmo šestkotniško:

T13 “ 13 ¨ 14{2 “ 13 ¨ 7 “ 91, H7 “ 7` p6´ 2qT6 “ 7` 4 ¨ 6 ¨ 7{2 “ 91.

Število 91 je šesto središčno šestkotniško:

H 1
6 “ 1` 6T5 “ 1` 6 ¨ 15 “ 1` 90 “ 91.

Obenem pa je tudi peto središčno devetkotniško:

S
p9q
5 “ 1` 9T4 “ 1` 9 ¨ 10 “ 1` 90 “ 91.

Število 91 je vsota treh, štirih in šestih kvadratov zaporednih naravnih števil:

91 “ 12
` 32

` 92
“ 12

` 42
` 52

` 72
“ 12

` 22
` 32

` 42
` 52

` 62.

Število 91 je kvadratno piramidno: P6 “ 91. To pomeni, da 91 enakih kroglic

lahko zložimo v kvadratno piramido, ki ima na robu osnovne plasti 6 kroglic.

Število 91 tudi vsota kubov: 91 “ 33 ` 43.
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Število 91 je veselo: Sp91q “ 92 ` 12 “ 82, Sp82q “ 82 ` 22 “ 68, Sp68q “

62 ` 82 “ 100, Sp100q “ 12 ` 02 ` 02 “ 1.

Število 91 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 91 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

14 Sto

Število 100 je sodo in sestavljeno: 100 “ 22 ¨ 52. Zapis v faktorizirani obliki

vsebuje 4 števke, kar je več kot v desetiškem zapisu. Zato je 100 potratno

število. Möbiusova funkcija: µp100q “ 0. Mertensova funkcija: Mp100q “ 1.

Je vsota dveh kvadratov, 100 “ 62 ` 82, in vsota štirih kubov: 100 “ 13 `

23 ` 33 ` 43. Je tudi Leylandovo število, ker je 100 “ 62 ` 26. Rimska in

hindijska oblika: C, 100.V drugih številskih sistemih ga pišemo tako:

100 “ r1100100s2 “ r10201s3 “ r1210s4 “ r400s5 “

“ r244s6 “ r202s7 “ r144s8 “ r121s9 “ r64s16.

Palidromno je pri osnovah 3, 7 in 9, estetsko pri osnovah 4 in 9. Praštevilsko

mnogo enic v dvojiškem sistemu pove, da je 100 pogubno število. Je vsota

zaporednih naravnih števil: 100 “ 18`19`20`21`22. Zato je 100 vljudno

število.

Delitelji števila 100 so: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Njihova vsota je

σp100q “ 217 ą 2 ¨ 100 “ 200. Vsota pravih deliteljev je σ˚p100q “ 117.

Zato je 100 abundantno število. Eulerjeva funkcija števila 100 ima vrednost

ϕp100q “ 40. Število 100 je polpopolno, ker je vsota le nekaterih svojih

deliteljev: 100 “ 5` 20` 25` 50.
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Število 100 je praktično: vsa manjša števila, ki ne delijo 100, lahko zapišemo

kot vsoto njegovih različnih pravih deliteljev, na primer:

40 “ 5` 10` 25, 51 “ 1` 5` 20` 25, 55 “ 10` 20` 25.

Je seveda tudi deseto kvadratno število: Q10 “ 102 “ 100.

Število 100 je četrto osemnajstkotniško:

P
p18q
4 “ 4` p18´ 2qT3 “ 4` 16 ¨ 3 ¨ 4{2 “ 4` 96 “ 100.

Zanimivost. Število 100 je vsota prvih devetih zaporednih praštevil:

100 “ 2` 3` 5` 7` 11` 13` 17` 19` 23.

Je tudi vsota prvih 10 lihih števil:

100 “ 1` 3` 5` 7` 9` 11` 13` 15` 17` 19.

Število 100 je veselo: Sp100q “ 12 ` 02 ` 02 “ 1.

Število 100 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Število 100 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 100 natančno 20 točk s celoštevilskimi koordinatami.

15 Sto dvajset

Število 120 je sodo in sestavljeno in ima razcep na prafaktorje 120 “ 23 ¨3 ¨5.

Zapis na desni strani te enakosti vsebuje 4 števke, kar je več kot v desetiškem

zapisu. Zato je 120 potratno število. Lahko ga zapišemo tudi kot faktorielo:

120 “ 5!. Möbiusova funkcija: µp120q “ 0. Mertensova funkcija: Mp120q “
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´3. Rimska in hindijska oblika: CXX, 120. V drugih številskih sistemih ga

zapišemo tako:

120 “ r1111000s2 “ r11110s3 “ r1320s4 “ r440s5 “

“ r320s6 “ r231s7 “ r170s8 “ r143s9 “ r78s16.

V dvojiškem sistemu je 120 zigodromsko število, v štiriškem pa pandigitalno,

ker zapis vsebuje vse števke: 0, 1, 2, 3. Število 120 je deljivo s svojo cifrno

vsoto 3, ki deli 120. Zato je 120 haršadno število. V šestnajstiškem sistemu je

120 estetsko število. V dvojiškem zapisu ima 5 enic, zato je pogubno število.

Delitelji števila 120 so: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60

in 120. Njihova vsota je σp120q “ 360 ą 2 ¨ 120 “ 240. Vsota pravih

deliteljev je σ˚p120q “ 240. Vidimo, da je 120 abundantno število. Ker

enačba σ˚pxq “ 120 ni rešljiva, je 120 nedotakljivo število. Eulerjeva funkcija

ima pri 120 vrednost ϕp120q “ 32.

Enačba σp120q ´ 2d “ 2 ¨ 120, to je 360 ´ 2d “ 240, ima rešitev d “ 60, ki

deli 120. Zato je 120 izvrstno število.

Število 120 je kongruenčno:

132
` 120 “ 172, 132

´ 120 “ 72.

Število 120 je prikladno, ker je 112 ` 120 ¨ 22 “ 601 praštevilo, 11 in 2 pa sta

si tuji, zapis pa en sam.

Število 120 je na dva netrivialna načina binomski koeficient:

120 “

ˆ

16

2

˙

“

ˆ

10

3

˙

.

Število 120 je petnajsto trikotniško in osmo šestkotniško:

T15 “ 15 ¨ 16{2 “ 15 ¨ 8 “ 120, H8 “ 8` p6´ 2qT7 “ 8` 4 ¨ 7 ¨ 8{2 “ 120.
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Število 120 je osmo tetraedrsko:

T8 “ T1 ` T2 ` T3 ` T4 ` T5 ` T6 ` T7 ` T8 “

“ 1` 3` 6` 10` 15` 21` 28` 36 “ 8 ¨ 9 ¨ 10{6 “ 120.

Število 120 je Zumkellerjevo. Delitelje števila 120 lahko razdelimo na dve

tuji si množici, tako da bo vsota v obeh enaka 180:

60` 120 “ 1` 2` 3` 4` 5` 6` 8` 10` 12` 15` 20` 24` 30` 40.

Zanimivost. Število 120 je vsota zaporednih praštevil:

120 “ 59` 61 “ 23` 29` 31` 37.

Številu 120 sta najbližji praštevili 113 in 127. Obe sta za 7 oddaljeni od 120.

Število 120 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Število 120 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 120 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

16 Sto dvainosemdeset

Razcep sodega števila 182 na prafaktorje je: 182 “ 2 ¨ 7 ¨ 13. Ker so faktorji

trije, je 182 klinasto število. Je brezkvadratno. V razcepu sodelujejo 4 števke,

v desetiškem zapisu pa 3, zato je 182 potratno število. Ker je 182 “ 13 ¨ 14,

produkt dveh zaporednih števil, je 182 podolžno število. Möbiusova funkcija:

µp182q “ ´1. Mertensova funkcija: Mp182q “ ´5. Rimska in hindijska

oblika: CLXXXII, 182. V drugih številskih sistemih ga zapišemo tako:

182 “ r10110110s2 “ r20202s3 “ r2312s4 “ r1212s5 “
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“ r502s6 “ r350s7 “ r266s8 “ r222s9 “ rB6s16.

Palindromno je v sistemih z osnovama 3 in 9, estetsko pa v petiškem sistemu.

Zigodromno je v devetiškem sistemu.

Število 182 je vljudno število, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

182 “ 8` 9` 10` 11` 12` 13` 14` 15` 16` 17` 18` 19` 20.

Delitelji števila 182 so: 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 182. Njegova vsota je

σp182q “ 336. Vsota pravih deliteljev je σ˚p182q “ 154, kar je manj kot

182, zato imamo opravka z deficientnim številom. Ker je povprečje vseh nje-

govih deliteljev σp182q{8 “ 336{8 “ 42 naravno število, je 182 aritmetično

število. Je pa tudi devetintrideseto Ulamovo število (glej 108). Eulerjeva

funkcija ima pri 182 vrednost ϕp182q “ 72.

Število 182 je kongruenčno:

p117 973{3 990q2 ` 182 “ p129 673{3 990q2,

p117 973{3 990q2 ´ 182 “ p104 977{3 990q2.

Število 182 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 182 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

17 Sto sedeminosemdeset

Število 187 je liho, njegov razcep na prafaktorja je 187 “ 11 ¨ 17, zato je

polpraštevilo. Je brezkvadratno. Prafaktorja sta dvomestni števili, zato je

187 dovršeno polpraštevilo. Möbiusova funkcija: µp187q “ 1. Mertensova
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funkcija: Mp187q “ ´3. Število 187 je nenavadno, ker njegov največji prafak-

tor 17 presega
?

187. Rimska in hindijska oblika: CLXXXVII, 187. V drugih

številskih sistemih ga zapišemo tako:

187 “ r10111011s2 “ r20221s3 “ r2323s4 “ r1222s5 “

“ r511s6 “ r355s7 “ r273s8 “ r227s9 “ rBBs16.

Sodo mnogo enic v dvojiškem zapisu pomeni, da je 187 zlobno število. V

štiriškem sistemu je estetsko, v šestnajstiškem pa zigodromno.

Število 187 je vljudno število, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

187 “ 3` 5` 8` 9` 10` 11` 12` 13` 14` 15` 16` 17` 18` 19.

Delitelji števila 187 so: 1, 11, 17, 187. Njihova vsota je σp187q “ 216. Vsota

pravih deliteljev je σ˚p187q “ 29, kar je manj kot 187, ki je zato deficientno.

Eulerjeva funkcija zavzame pri 187 vrednost ϕp187q “ 160. Ker 160 in 187

nimata skupnih praštevilskih deliteljev, je 187 ciklično število.

Ker je

S
p31q
4 “ 1` 31T3 “ 1` 31 ¨ 3 ¨ 4{2 “ 1` 186 “ 187,

je 187 četrto središčno 31–kotniško število.

Število 187 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.

Zanimivost. Število 187 je vsota zaporednih praštevil:

187 “ 59` 61` 67 “ 7` 11` 13` 17` 19` 23` 29` 31` 37.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 187 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.
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18 Dvesto

Število 200 je sodo, njegov razcep na prafaktorje pa je 200 “ 23 ¨ 52. Slednji

izraz vsebuje več števk kot 200 v desetiškem sistemu, zato je 200 potratno

število. Ker sta eksponenta večja kot 1, je 200 močno število. Ker ni potenca,

je Ahilovo število. Möbiusova funkcija: µp200q “ 0. Mertensova funkcija:

Mp200q “ ´8. Rimska in hindijska oblika: CC, 200. V drugih številskih

sistemih 200 zapišemo tako:

200 “ r11001000s2 “ r21102s3 “ r3020s4 “ r1300s5 “

“ r532s6 “ r404s7 “ r310s8 “ r242s9 “ rC8s16.

Tri enice v dvojiškem zapisu pomenijo, da je 200 pogubno število. Število

200 je palindromno v sedmiškem in devetiškem sistemu.

Delitelji števila 200 so: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200. Njihova

vsota je σp200q “ 465. Vsota pravih deliteljev je σ˚p200q “ 265, kar je več

kot 200, ki je zato abundantno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 200 vrednost

ϕp200q “ 80. Je pa 200 polpopolno število, ker je vsota nekaterih svojih

pravih deliteljev: 200 “ 5` 20` 25` 100.

Število 200 je vljudno, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

200 “ 38` 39` 40` 41` 42.

Je tudi praktično, ker vsako število, manjše kot 200, ki ne deli 200, lahko

zapišemo kot vsoto deliteljev, na primer:

51 “ 1` 5` 20` 25, 99 “ 4` 5` 40` 50, 111 “ 1` 10` 100.

Število 200 je vsota dveh kvadratov:

200 “ 102
` 102

“ 22
` 142.
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Število 200 je najmanjše število, ki ga s spremembo ene števke ne moremo

spremeniti v praštevilo.

Število 200 je Padovanovo: Π20 “ 200.

Število 200 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Število 200 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 200 natančno 20 točk s celoštevilskimi koordinatami.

19 Dvesto sedem

Število 207 je liho, razcep na praštevila je: 207 “ 32 ¨ 23. Iz te oblike vidimo,

da je 207 potratno število. Möbiusova funkcija: µp207q “ 0. Mertensova

funkcija: Mp207q “ ´3. Število 207 je nenavadno, ker njegov največji

prafaktor 23 presega
?

207. Rimska in hindijska oblika: CCVII, 209. V

drugih številskih sistemih 207 zapišemo tako:

200 “ r11001111s2 “ r21200s3 “ r3033s4 “ r1312s5 “

“ r543s6 “ r414s7 “ r317s8 “ r250s9 “ rCFs16.

Šest enic v dvojiškem zapisu pomeni, da je 207 zlobno število. Palindromno je

v sedmiškem zapisu, zigodromno v dvojiškem in estetsko v šestiškem sistemu.

Je tudi haršadno, ker je deljivo z vsoto svojih števk.

Število 207 je vljudno, ker velja enakost

207 “ 3`4`5`6`7`8`9`10`11`12`13`14`15`16`17`18`19`20.

Delitelji števila 207 so: 1, 3, 9, 23, 69, 207. Njihova vsota je σp207q “ 312,

vsota pravih deliteljev pa σ˚p207q “ 105, kar je manj kot 207, ki je zato
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deficientno. Povprečje deliteljev σp207q{6 “ 312{6 “ 52 je naravno število,

zato je 207 aritmetično število. Eulerjeva funkcija zavzame pri 207 vrednost

ϕp207q “ 132.

Število 207 je kongruenčno:

p905 141 617{48 204 520q2 ` 207 “ p1 140 299 183{48 204 520q2,

p905 141 617{48 204 520q2 ´ 207 “ p581 618 833{48 204 520q2.

Število 207 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy so za

r “ 207 natančno 4 točke s celoštevilskimi koordinatami.

20 Dvesto devet

Število 209 je liho, brezkvadratno in njegov razcep na praštevili je: 209 “

11 ¨ 19. Iz te oblike vidimo, da je 209 potratno število. Möbiusova funkcija:

µp209q “ 1. Mertensova funkcija: Mp209q “ ´2. Število 209 je nenavadno,

ker njegov največji prafaktor 19 presega
?

209. Rimska in hindijska oblika:

CCIX, 209. V drugih številskih sistemih 209 zapišemo tako:

200 “ r11010001s2 “ r21202s3 “ r3101s4 “ r1314s5 “

“ r545s6 “ r416s7 “ r321s8 “ r252s9 “ rD1s16.

Štiri enice v dvojiškem zapisu pomenijo, da je 209 zlobno število. Palin-

dromno je v šestiškem in devetiškem zapisu in estetsko v šestiškem in os-

miškem sistemu. Je tudi haršadno, ker je deljivo z vsoto svojih števk. Prafak-

torja sta dvomestni števili, zato je 209 dovršeno polpraštevilo.
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Število 209 je vljudno, ker velja enakost

207 “ 2`3`4`5`6`7`8`9`10`11`12`13`14`15`16`17`18`19`20.

Delitelji števila 209 so: 1, 11, 19, 209. Njihova vsota je σp209q “ 240,

vsota pravih deliteljev pa σ˚p209q “ 31, kar je manj kot 209, ki je zato

deficientno. Povprečje deliteljev σp209q{4 “ 240{4 “ 60 je naravno število,

zato je 209 aritmetično število. Eulerjeva funkcija zavzame pri 209 vrednost

ϕp209q “ 180. Praštevilski delitelji števila 180 ne delijo 209, zato je le-to

ciklično.

Število 209 je skromno, ker pri deljenju z 9 da ostanek 2. Konveksen dvaind-

vajsetkotnik ima 209 diagonal.

Zanimivost. Z vsemi števkami od 1 do 9 lahko zapišemo:

2` 5` 7` 43` 61` 89 “ 207.

Je vsota treh kvadratov:

12
` 82

` 122
“ 22

` 32
` 142

“ 22
` 62

` 132
“

“ 32
` 102

` 102
“ 42

` 72
` 122

“ 82
` 82

` 92
“ 209.

Število 209 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy so za

r “ 209 natančno 4 točke s celoštevilskimi koordinatami.

21 Dvesto enaintrideset

Število 231 je liho, v faktorizirani obliki je 231 “ 3¨7¨11. Število je potratno in

klinasto. Möbiusova funkcija: µp231q “ ´1. Mertensova funkcija: Mp231q “
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0. Je tudi produkt palindromov: 321 “ 3 ¨ 7 ¨ 11 “ 7 ¨ 33 “ 3 ¨ 77. Rimska in

hindijska oblika: CCXXXI, 231. V drugih številskih sistemih 231 je:

231 “ r1110011s2 “ r22120s3 “ r3213s4 “ r1411s5 “

“ r1023s6 “ r450s7 “ r347s8 “ r276s9 “ rE7s16.

Šest enic v dvojiškem zapisu pomeni, da je 231 zlobno število. V tem zapisu

je tudi zigodromno.

Število 231 je vljudno, ker velja enakost

231 “ 16` 17` 18` 19` 20` 21` 22` 23` 24` 25` 26.

Delitelji števila 231 so: 1, 3, 7, 11, 21, 33, 77, 231. Njihova vsota je σp231q “

384, vsota pravih deliteljev pa σ˚p231q “ 153, kar je manj kot 231, ki je zato

deficientno. Povprečje deliteljev σp231q{8 “ 384{8 “ 48 je naravno število,

zato je 231 aritmetično število. Eulerjeva funkcija zavzame pri 231 vrednost

ϕp231q “ 120.

Število 231 je srečno (glej stran 107). Je tudi netrivialno binomski koeficient:

231 “

ˆ

22

2

˙

“

ˆ

22

20

˙

.

Število 231 je enaindvajseto trikotniško in enajsto šestkotniško:

T21 “ 21 ¨22{2 “ 11 ¨21 “ 231, H11 “ 11`p6´2qT10 “ 11`4 ¨10 ¨11{2 “ 231.

Število 231 je kongruenčno:

p65{4q2 ` 231 “ p89{4q2, p65{4q2 ´ 231 “ p23{4q2.

Število 231 je sedmo oktaedrsko, kar pomeni, da 231 enakih kroglic lahko

zložimo v oktaeder oziroma v dve kvadratni piramidi z robovoma 6 in 7
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kroglic v osnovnih plasteh. Spodnjo piramido sestavlja

12
` 22

` 32
` 42

` 52
` 62

“ 6 ¨ 7 ¨ 13{6 “ 91

kroglic, zgornjo pa

12
` 22

` 32
` 42

` 52
` 62

` 72
“ 7 ¨ 8 ¨ 15{6 “ 140

kroglic. Piramidi staknemo ob osnovnih ploskvah, večjo z vrhom navzgor,

manjšo z vrhom navzdol, da dobimo oktaeder, ki potem vsebuje skupaj 140`

91 “ 231 kroglic.

Število 231 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “
?

2{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy so za

r “ 231 natančno 4 točke s celoštevilskimi koordinatami.

22 Tristo

Število 300 je sodo, v faktorizirani obliki je 300 “ 22 ¨ 3 ¨ 52. Število je

potratno. Möbiusova funkcija: µp300q “ 0. Mertensova funkcija: Mp300q “

´5. Rimska in hindijska oblika: CCC, 300. V drugih številskih sistemih 300

zapišemo tako:

300 “ r100101100s2 “ r102010s3 “ r10230s4 “ r2200s5 “

“ r1220s6 “ r606s7 “ r454s8 “ r363s9 “ r12Cs16.

Štiri enice v dvojiškem zapisu pomenijo, da je 300 zlobno število. V petiškem

sistemu je 300 zigodromno število. Estetsko je v osmiškem sistemu. Palin-

dromno pa je v sedmiškem, osmiškem in devetiškem sistemu. Ker vsota

74



števk deli 300, je to haršadno število. Je vsota števil praštevilskega dvojčka:

300 “ 149` 151.

Število 300 je vljudno, ker velja enakost

300 “ 58` 59` 60` 61` 62.

Je celo vsota zaporednih praštevil:

300 “ 13` 17` 19` 23` 29` 31` 37` 41` 43` 47.

Je tudi netrivialno binomski koeficient:

300 “

ˆ

25

2

˙

“

ˆ

25

23

˙

.

Delitelji števila 300 so: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75,

100, 150, 300. Njihova vsota je σp300q “ 868, vsota pravih deliteljev pa

σ˚p300q “ 568, kar je več kot 300, ki je zato abundantno. Eulerjeva funkcija

zavzame pri 300 vrednost ϕp300q “ 80.

Število 300 je polpopolno, ker je vsota nekaterih svojih deliteljev:

300 “ 50` 100` 150.

Število 300 je praktično: vsako manjše število deli 300 ali pa je vsota njegovih

različnih deliteljev, na primer:

14 “ 4` 10, 52 “ 2` 5` 20` 25, 99 “ 4` 5` 15` 75.

Število 300 je Zumkellerjevo. Delitelje števila 300 lahko razdelimo na dve

tuji si množici, tako da bo vsota v obeh enaka 434:

4`30`100`300 “ 1`2`3`5`6`10`12`15`20`25`50`60`75`100`150.
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Število 300 je štiriindvajseto trikotniško:

T24 “ 24 ¨ 25{2 “ 12 ¨ 25 “ 300.

Število 300 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.

Število 300 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 300 natančno 36 točk s celoštevilskimi koordinatami.

23 Tristo petinšestdeset

Število 365 je liho, njegov razcep na prafaktorja je: 365 “ 5 ¨ 73. Ker sta

prafaktorja dva, je 365 polpraštevilo. Möbiusova funkcija: µp365q “ 1.

Mertensova funkcija: Mp365q “ 1. Število 365 je nenavadno, ker njegov

največji prafaktor 73 presega
?

365. Rimska in hindijska oblika: CCCLXV,

365. V drugih številskih sistemih ga lahko takole zapišemo:

365 “ r101101101s2 “ r111112s3 “ r11231s4 “ r2430s5 “

“ r1405s6 “ r1031s7 “ r555s8 “ r445s9 “ r16Ds16.

Šest enic v dvojiškem zapisu ga uvršča med zlobna števila. Palindromno je

v dvojiškem in osmiškem sistemu, zigodromno je v osmiškem.

Prafaktorja števila 365 sta vsoti kvadratov: 5 “ 12 ` 22, 73 “ 32 ` 82. Zato

ima tudi 365 to lastnost. Zapišimo v kompleksnem:

365 “ 5¨73 “ p1`2iqp1´2iqp3`8iqp3´8iq “ rp1`2iqp3`8iqsrp1´2iqp3´8iqs.

Po množenju faktorjev v oglatih oklepajih dobimo:

365 “ p´13` 14iqp´13´ 14iq “ 132
` 142.
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Če pa zapišemo

365 “ rp1` 2iqp3´ 8iqsrp1´ 2iqp3` 8iqs “ p19´ 2iqp19` 2iq “ 192
` 22,

vidimo, da lahko 365 pišemo kot vsoto dveh kvadratov na dva načina:

365 “ 132
` 142

“ 22
` 192.

Je tudi vsota treh kvadratov:

365 “ 102
` 112

` 122.

Število 365 je vljudno, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

365 “ 32` 33` 34` 35` 36` 37` 38` 39` 40` 41.

Število 365 je vsota praštevil:

365 “ 5` 7` 13` 17` 19` 23` 29` 31` 37` 41` 43` 47` 53.

Delitelji števila 365 so: 1, 5, 73, 365. Njihova vsota je σp365q “ 444, vsota

pravih deliteljev pa σ˚p365q “ 79, kar je manj kot 300, ki je zato deficientno.

Eulerjeva funkcija zavzame pri 365 vrednost ϕp365q “ 288. Praštevilski

delitelji števila 288 niso delitelji števila 365, zato je le-to ciklično. Povprečje

deliteljev σp365q{4 “ 444{4 “ 111 je naravno število, zato je 365 aritmetično

število.

Število 365 je štirinajsto središčno kvadratno:

Q114 “ 1` 4T13 “ 1` 4 ¨ 13 ¨ 14{2 “ 1` 4 ¨ 13 ¨ 7 “ 365.

Slikovito ga lahko grafično predstavimo s štirimi trikotniškimi števili T13 (slika

12) in središčem.
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Število 365 je kongruenčno, kar izrazimo v potu svojega obraza z ogromnimi

števili:

p6 635 140 850 091 118 510 601{227 360 819 334 031 294 548q2 ` 365 “

“ p7 930 511 836 694 793 532 369{227 360 819 334 031 294 548q2,

p6 635 140 850 091 118 510 601{227 360 819 334 031 294 548q2 ´ 365 “

“ p5 015 692 395 785 406 819 329{227 360 819 334 031 294 548q2.

Slika 12: Središčno kvadratno število Q114, sestavljeno iz trikotniških

Število 365 je veselo: Sp365q “ 32`62`52 “ 70, Sp70q “ 72`02 “ 49, Sp49q “

42`92 “ 97, Sp97q “ 92`72 “ 130, Sp130q “ 12`32 “ 10, Sp10q “ 12`02 “

1. Ukleščeno je med praštevili 359 in 367.
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Število 365 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 365 natančno 36 točk s celoštevilskimi koordinatami.

24 Štiristo tri

Število 403 je liho, razcep na prafaktorja je 403 “ 13 ¨ 31. Oba imata

enako število števk, zato je 403 dovršeno polpraštevilo. Število 403 je brezk-

vadratno. Je pa potratno, ker za zapis faktorizacije porabimo 4 števke, število

pa je trimestno. Möbiusova funkcija: µp403q “ 1. Mertensova funkcija:

Mp403q “ 0. Število 403 je nenavadno, ker njegov največji prafaktor 31

presega
?

403. Rimska in hindijska oblika: CDIII, 403. V drugih številskih

sistemih ga lahko takole zapišemo:

403 “ r110010011s2 “ r112221s3 “ r12103s4 “ r3103s5 “

“ r1511s6 “ r1114s7 “ r623s8 “ r487s9 “ r193s16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 403 pogubno in v dvojiškem sistemu palin-

dromno število.

Ker je

403 “ 3` 4` 5` 6` 7` 8` 9` 10` 11` 12` 13` 14` 15` 16` 17`

`18` 19` 20` 21` 22` 23` 24` 25` 26` 27` 28,

je 403 vljudno število.

Delitelji števila 403 so: 1, 13, 31, 403. Njihova vsota je σp403q “ 448, vsota

pravih deliteljev pa σ˚p403q “ 35, kar je manj kot 403, ki je zato deficientno.

Eulerjeva funkcija zavzame pri 403 vrednost ϕp403q “ 360. Praštevilski
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delitelji števila 360 niso delitelji števila 403, zato je le-to ciklično. Povprečje

deliteljev σp403q{4 “ 448{4 “ 112 je naravno število, zato je 403 aritmetično

število.

Število 403 je trinajsto sedemkotniško:

P
p7q
13 “ 13` p7´ 2qT12 “ 13` 5 ¨ 12 ¨ 13{2 “ 13` 13 ¨ 30 “ 403.

Število 403 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p3´
?

5q{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 403 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

25 Štiristo trideset

Število 430 je sodo, razcep na prafaktorje je 430 “ 2 ¨5 ¨43. Ker so prafaktorji

trije, je 430 klinasto število. Prav tako je brezkvadratno. Möbiusova funkcija:

µp430q “ ´1. Mertensova funkcija: Mp430q “ ´2. Število 430 je nenavadno,

ker njegov največji prafaktor 43 presega
?

430.

Je potratno, ker ima njegov razcep na prafaktorje 4 števke, kar je več kot

v desetiškem zapisu. Rimska in hindijska oblika: CDXXX, 430. V drugih

številskih sistemih ga lahko takole zapišemo:

430 “ r110101110s2 “ r120221s3 “ r12232s4 “ r3210s5 “

“ r1554s6 “ r1154s7 “ r656s8 “ r527s9 “ r1AEs16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 430 zlobno število in v petiškem ter osmiškem

sistemu estetsko število. Palindromno je v osmiškem sistemu.

Delitelji števila 430 so 1, 2, 5, 10, 43, 86, 215 in 430. Njihova vsota je

σp430q “ 792, vsota pravih deliteljev pa σ˚p430q “ 362, kar je manj kot
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430, ki je zato deficientno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 430 vrednost

ϕp430q “ 168. Povprečje deliteljev σp430q{8 “ 792{8 “ 99 je naravno število,

zato je 430 aritmetično število.

Število 430 je nedotakljivo, ker enačba σ˚pxq “ 430 ni rešljiva. Je pa vljudno,

ker je vsota zaporednih naravnih števil:

430 “ 12` 13` 14` 15` 16` 17` 18` 19` 20`

`21` 22` 23` 24` 25` 26` 27` 28` 29` 30` 31.

Število 430 je kongruenčno:

p23 434 333{300 366q2 ` 430 “ p24 247 937{300 366q2,

p23 434 333{300 366q2 ´ 430 “ p22 591 447{300 366q2.

Število 430 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.

Če števke števila 430 obrnemo, dobimo 034 “ 34. Vsota obeh je palindomno

število 464.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 430 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

26 Petsto

Število 500 je sodo, v faktorizirani obliki je 500 “ 22 ¨ 53. Pri tem smo

uporabili 4 števke, kar je več kot v desetiškem zapisu. Zato je 500 potratno

število. Je močno število, ni pa potenca, zato je Ahilovo. Cifrna vsota ga

deli, torej je haršadno število. Möbiusova funkcija: µp500q “ 0. Mertensova

funkcija: Mp500q “ ´6. Rimska in hindijska oblika: D, 500. V drugih

81



številskih sistemih ga lahko takole zapišemo:

500 “ r111110100s2 “ r200112s3 “ r13310s4 “ r4000s5 “

“ r2152s6 “ r1313s7 “ r764s8 “ r515s9 “ r1F4s16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 500 zlobno število.

Število 500 je vljudno, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

500 “ 98` 99` 100` 101` 102.

Število 500 je vsota dveh kvadratov:

500 “ 42
` 222

“ 102
` 202.

Delitelji števila 500 so 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250 in 500. Njihova

vsota je σp500q “ 1092, vsota pravih deliteljev pa σ˚p500q “ 592, kar je več

kot 500, ki je zato abundantno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 500 vrednost

ϕp500q “ 200. Povprečje deliteljev σp500q{12 “ 1092{12 “ 91 je naravno

število, zato je 500 aritmetično število.

Število 500 je Zumkellerjevo, ker delitelje lahko razdelimo na dve skupini,

katerih vsota je enaka 546:

1` 20` 25` 500 “ 2` 4` 5` 10` 50` 100` 125` 250.

Število 500 je polpopolno, ker je vsota nekaterih njegovih pravih deliteljev:

500 “ 25` 100` 125` 250.

Število 500 je kongruenčno:

p205{6q2 ` 500 “ p245{6q2,
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p205{6q2 ´ 500 “ p155{6q2.

Število 500 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p3´
?

5q{2.

Število 500 je super Nivenovo.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 500 natančno 28 točk s celoštevilskimi koordinatami.

27 Petsto petindevetdeset

Število 595 je liho in klinasto, ker razpade na tri prafaktorje: 595 “ 5¨7¨17. Iz

zapisa vidimo, da je 595 potratno število, ker v faktorizirani obliki nastopajo

4 števke, kar je več kot v desetiškem zapisu. Število 595 je brezkvadratno.

Möbiusova funkcija: µp595q “ ´1. Mertensova funkcija: Mp595q “ 5. Rim-

ska in hindijska oblika: DXCV, 595. V drugih številskih sistemih je:

595 “ r1001010011s2 “ r211001s3 “ r21103s4 “ r4340s5 “

“ r2431s6 “ r1510s7 “ r1123s8 “ r731s9 “ r253s16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 595 pogubno število. V desetiškem sistemu

je 595 palindromno število.

Število 595 je vljudno, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

595 “ 27`28`29`30`31`32`33`34`35`36`37`38`39`40`41`42`43.

Je tudi binomski koeficient, in to netrivialno:

595 “

ˆ

35

2

˙

“

ˆ

35

33

˙

.

Delitelji števila 595 so 1, 5, 7, 17, 35, 85, 119 in 595. Njihova vsota je

σp595q “ 864, vsota pravih deliteljev pa σ˚p585q “ 269, kar je manj kot

83



595, ki je zato deficientno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 595 vrednost

ϕp595q “ 384. Praštevilski delitelji te vrednosti ne delijo števila 595, zato

je le-to ciklično. Povprečje deliteljev σp595q{8 “ 864{8 “ 108 je naravno

število, zato je 500 aritmetično število.

Število 595 je štiriintrideseto trikotniško in dvanajsto središčno devetkotn1ško:

T34 “ 34¨35{2 “ 17¨35 “ 595, S
p9q
12 “ 1`T11 “ 1`9¨11¨12{2 “ 1`9¨66 “ 591.

Je tudi deseto petnajstkotniško, sedmo tridesetkotniško in peto enainšestde-

setkotniško število:

P
p15q
10 “ 10` p15´ 2qT9 “ 10` 13 ¨ 9 ¨ 10{2 “ 595,

P
p30q
7 “ 7` p30´ 2qT6 “ 7` 28 ¨ 6 ¨ 7{2 “ 595,

P
p61q
5 “ 5` p61´ 2qT4 “ 5` 59 ¨ 4 ¨ 5{2 “ 595.

Število 595 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p
?

5´1q{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 595 natančno 36 točk s celoštevilskimi koordinatami.

28 Šeststo štirideset

Število 640 je sodo in ima tak razcep na prafaktorje: 640 “ 27 ¨ 5. Möbiusova

funkcija ima pri 640 vrednost µp640q “ 0, Mertensova pa Mp640q “ ´1.

Število 640 lahko zapišemo tudi kot vsoto dveh kvadratov: 640 “ 82 ` 242.

Ker ga vsota njegovih števk deli, je 640 haršadno število. Rimska in hindijska

oblika: DCXL, 640. V drugih številskih sistemih ga lahko takole zapišemo:

640 “ r1010000000s2 “ r212201s3 “ r22000s4 “ r10030s5 “
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“ r2544s6 “ r1603s7 “ r1200s8 “ r781s9 “ r280s16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 640 zlobno in pogubno število. V štiriškem

sistemu je 640 zigodromno število.

Pravilen 640-kotnik je konstruktibilen.

Število 640 je vljudno, ker je vsota zaporednih naravnih števil:

649 “ 126` 127` 128` 129` 130.

Delitelji števila 640 so: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 320

in 640. Njihova vsota je σp640q “ 1530, vsota pravih deliteljev pa σ˚p640q “

690, kar je več kot 640, ki je zato abundantno. Eulerjeva funkcija zavzame pri

640 vrednost ϕp640q “ 256. Število 640 je polpopolno, ker ga lahko izrazimo

kot vsoto nekaterih njegovih deliteljev:

640 “ 2` 10` 20` 128` 160` 320.

Vsako število, manjše kot 640, le-tega deli ali pa je vsota njegovih različnih

deliteljev. Zato je to praktično število. Primer: 13 “ 5` 8, 41 “ 32` 1` 8.

Število 640 je Zumkellerjevo: delitelje lahko razdelimo v dve skupini tako, da

je njihova vsota v vsaki enaka 765:

640` 80` 40` 5 “ 1` 2` 4` 8` 10` 16` 20` 32` 64` 128` 160` 320.

Število 640 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p
?

5´1q{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 640 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

29 Sedemsto sedeminsedemdeset

Število 777 je liho in klinasto, ker ima njegov razcep na prafaktorje obliko

777 “ 3¨7¨37. Za zadnji zapis so potrebne 4 števke, kar je več kot v desetiškem
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zapisu. Zato je 777 potratno število. Vrednost Möbiusove funkcije: µp777q “

´1. Mertensova funkcija: Mp777q “ ´3. Število 777 je nenavadno, ker

njegov največji prafaktor 37 presega
?

777.

Je produkt dvanajstega praštevila in dvanajstega sestavljenega števila: 777 “

37 ¨ 21.

Število je haršadno, ker vsota njegovih števk število deli: 777{p7`7`7q “ 37.

Število je golo, ker ga delijo vse njegove števke. Število je tudi srečno (glej

stran 107). Število je skromno, ker pri deljenju s 77 da ostanek 7. Rimska in

hindijska oblika: DCCLXXVII, 777. V drugih številskih sistemih je:

777 “ r1100001001s2 “ r1001210s3 “ r30021s4 “ r11102s5 “

“ r3333s6 “ r2160s7 “ r1411s8 “ r1053s9 “ r309s16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 777 zlobno število. V šestiškem in desetiškem

sistemu je 777 palindromno in zigodromno število.

Število 777 je vljudno, ker je vsota vseh naravnih števil od 3 do 39 enaka

777.

Delitelji števila 777 so: 1, 3, 7, 21, 37, 111, 259 in 777. Njihova vsota je

σp777q “ 1216, vsota pravih deliteljev pa σ˚p777q “ 439, kar je manj kot

777, ki je zato deficientno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 777 vrednost

ϕp777q “ 432. Ker je σp777q{8 “ 1216{8 “ 152 naravno število, je 777

aritmetično število.

Število 777 je kongruenčno:

p22 633{660q2 ` 777 “ p29 167{660q2,

p22 633{660q2 ´ 777 “ p13 183{660q2.

Število 777 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p3´
?

5q{2.

86



30 Sedemsto dvainosemdeset

Število 782 je sodo, klinasto in brezkvadratno, ker ima njegov razcep na

prafaktorje obliko 782 “ 2 ¨ 17 ¨ 23. Za zadnji zapis je potrebnih 5 števk, več

kot v desetiškem zapisu. Število 782 je zato potratno. Število je haršadno, ker

vsota njegovih števk število deli: 782{p7` 8` 2q “ 46. Möbiusova funkcija:

µp782q “ ´1. Mertensova funkcija: Mp782q “ ´1. Rimska in hindijska

oblika: DCCLXXXII, 782. V drugih številskih sistemih je:

782 “ r110000110s2 “ r1001222s3 “ r30032s4 “ r11112s5 “

“ r3342s6 “ r2165s7 “ r1416s8 “ r1058s9 “ r30Es16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 782 pogubno število.

Število 782 je vljudno, ker je vsota vseh naravnih števil od 23 do 45 enaka

ravno 782.

Delitelji števila 782 so: 1, 2, 17, 23, 34, 46, 391 in 782. Njihova vsota je

σp782q “ 1296, vsota pravih deliteljev pa σ˚p782q “ 514, kar je manj kot

782, ki je zato deficientno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 782 vrednost

ϕp782q “ 352. Ker je σp782q{8 “ 1296{8 “ 162 naravno število, je 782

aritmetično število. Je tudi nedotakljivo, ker enačba σ˚pxq “ 782 ni rešljiva.

Število 782 je kongruenčno:

p611 051 681{18 697 140q2 ` 782 “ p804 212 719{18 697 140q2,

p611 051 681{18 697 140q2 ´ 782 “ p316 243 919{18 697 140q2.

Število 782 je triindvajseto petkotniško:

P
p7q
23 “ 23` p5´ 2qT22 “ 23` 3 ¨ 22 ¨ 23{2 “ 23` 33 ¨ 23 “ 782.
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Število 782 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p3´
?

5q{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 782 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

31 Devetsto dvainšestdeset

Število 962 je sodo in klinasto, ker ima njegov razcep na prafaktorje obliko

962 “ 2¨13¨37. Je brezkvadratno število. Za zadnji zapis je potrebnih 5 števk,

kar je več kot v desetiškem zapisu. Zato je 962 potratno število. Möbiusova

funkcija: µp962q “ ´1. Mertensova funkcija: Mp962q “ 3. Število 962

je nenavadno, ker njegov največji prafaktor 37 presega
?

962. Rimska in

hindijska oblika: CMLXII, 962. V drugih številskih sistemih lahko takole

zapišemo:

962 “ r1111000010s2 “ r1022122s3 “ r33002s4 “ r12322s5 “

“ r4242s6 “ r2543s7 “ r1702s8 “ r1278s9 “ r3C2s16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 962 pogubno število.

Število 962 je vljudno, ker je vsota vseh naravnih števil od 8 do 44 enaka

ravno 962.

Delitelji števila 962 so: 1, 2, 13, 26, 37, 74, 481 in 962. Njihova vsota je

σp962q “ 1596, vsota pravih deliteljev pa σ˚p962q “ 634, kar je manj kot

962, ki je zato deficientno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 962 vrednost

ϕp962q “ 432.

Število 962 je vsota dveh kvadratov:

962 “ 12
` 312

“ 112
` 292.

Število 962 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2´
?

2q{2.
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32 Devetsto devetinšestdeset

Število 969 je liho, klinasto in brezkvadratno, ker ima njegov razcep na

prafaktorje obliko 969 “ 3 ¨ 17 ¨ 19. Za zadnji zapis je potrebnih 5 števk,

kar je več kot v desetiškem zapisu, zato je 969 potratno število. Seveda

je v desetiškem sistemu palindromno. Möbiusova funkcija: µp969q “ ´1.

Mertensova funkcija: Mp969q “ 3. Rimska in hindijska oblika: CMLXIX,

969. V drugih številskih sistemih lahko takole zapišemo:

969 “ r1111001001s2 “ r1022220s3 “ r33021s4 “ r12334s5 “

“ r4253s6 “ r2553s7 “ r1711s8 “ r1286s9 “ r3C9s16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 969 zlobno število.

Število 969 je vljudno, ker je vsota vseh naravnih števil od 42 do 60 enaka

ravno 969.

Delitelji števila 969 so: 1, 3, 17, 19, 51, 57, 323 in 969. Njihova vsota je

σp969q “ 1440, vsota pravih deliteljev pa σ˚p969q “ 471, kar je manj kot

969, ki je zato deficientno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 969 vrednost

ϕp969q “ 576. Ker je σp969q{8 “ 1440{8 “ 180 naravno število, je 969

aritmetično število.

Število 969 je netrivialno binomski koeficient:

969 “

ˆ

19

3

˙

“

ˆ

19

16

˙

.

Poleg tega je sedemnajsto tetraedrsko, ker je

T17 “ T1 ` T2 ` . . .` T17 “ 1` 3` 6` . . .` 153 “ 17 ¨ 18 ¨ 19{6 “ 969.

Število 969 je sedemnajsto devetiško:

P
p9q
17 “ 17` p9´ 2qT16 “ 17` 7 ¨ 16 ¨ 17{2 “ 17` 56 ¨ 17 “ 57 ¨ 17 “ 969.
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Število 969 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p
?

6´2q{2.

Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy je za

r “ 969 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

33 Tisoč tri

Število 1 003 je liho, razcep na prafaktorja je 1 003 “ 17 ¨ 59, zato je pol-

praštevilo in brezkvadratno. Möbiusova funkcija: µp1003q “ 1. Mertensova

funkcija: Mp1003q “ 1. Število 1003 je nenavadno, ker njegov največji

prafaktor 59 presega
?

1003. Rimska in hindijska oblika: MIII, 1003. V

drugih številskih sistemih lahko takole zapišemo:

1 003 “ r1111101011s2 “ r1101011s3 “ r33223s4 “ r13003s5 “

“ r4351s6 “ r2632s7 “ r1753s8 “ r1334s9 “ r3EBs16.

Iz teh zapisov razberemo, da je 1 003 zlobno števil in palindromno v trojiškem

sistemu. Število 1 003 je vljudno, ker je vsota vseh naravnih števil od 13 do

46 enaka 1 003. Število 1 003 je skromno: pri deljenju s 3 da ostanek 1.

Delitelji števila 103 so: 1, 7, 59 in 1 003. Njihova vsota je σp1 003q “ 1 080,

vsota pravih deliteljev pa σ˚p1 003q “ 77, kar je manj kot 1 003, ki je zato

deficientno. Eulerjeva funkcija zavzame pri 1 003 vrednost ϕp1 003q “ 928 “

25 ¨ 29. Število 1 003 ciklično, ker ga ne delijo prafaktorji števila 928. Ker je

σp1 003q{4 “ 1080{4 “ 270 naravno število, je 1 003 aritmetično število.

Število 1003 je kongruenčno:

p16 644 097{471 240q2 ` 1 003 “ p22 355 297{471 240q2,

p16 644 097{471 240q2 ´ 1 003 “ p7 368 353{471 240q2.
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Število 1003 je veselo: Sp1003q “ 12` 02` 02` 32 “ 10, Sp10q “ 12` 02 “ 1.

Število 1003 je tudi člen Beattyjevega zaporedja pri parametru α “ p2 ´
?

2q{2. Na krožnici x2 ` y2 “ r2 v pravokotnem koordinatnem sistemu Oxy

je za r “ 1003 natančno 12 točk s celoštevilskimi koordinatami.

Slika 13: Točke s celoštevilskimi koordinatami na krožnicah
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34 Kdaj je število večkotniško?

Formula za n–to s–kotniško število je

P psqn “ n` ps´ 2q
npn´ 1q

2

za n ě 1 in s ě 3. Ker je P psq1 “ 1, je 1 prvo s–kotniško število za vsak s ě 3.

Ker je P psq2 “ s, je s drugo s–kotniško število za vsak s ě 3. Ugotovitvi nista

zanimivi.

Zanimivo se je vprašati, kdaj je naravno število N ą 1 večkotniško za neki

s ě 3, toda ne prvo po vrsti. Reševati je treba enačbo

n` ps´ 2q
npn´ 1q

2
“ N.

Preoblikujemo jo v enačbo

npps´ 2qpn´ 1q ` 2q “ 2N.

Vsekakor je koristno število 2N razstaviti na prafaktorje in potem primerjati

faktorje na obeh straneh enačbe.

Primer. Ali je število N “ 28 večkotniško? Seveda je drugo 28–kotniško,

kar ni zanimivo. Nastavimo enačbo:

npps´ 2qpn´ 1q ` 2q “ 56 “ 23
¨ 7.

Poskusimo z n “ 4. Dobimo enačbo 3s “ 18 in s tem s “ 6. Zato je 28

četrto šestkotniško število.

Vzemimo n “ 8. Sedaj dobimo enačbo 7s “ 19, ki nima rešitve v naravnih

številih. Nobeno osmo večkotniško število ni 28.

Možnost n “ 7 da enačbo 6s “ 18 z rešitvijo s “ 3. Torej je 28 sedmo

trikotniško število. Število 28 je hkrati trikotniško in šestkotniško.
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Možnosti sta še n “ 14 in n “ 28, ki pa ne dasta smiselne rešitve za s.

Primer. Ali je tudi število N “ 36 večkotniško? Na prvi pogled je drugo

36-kotniško, šesto kvadratno. Če nastavimo enačbo

npps´ 2qpn´ 1q ` 2q “ 72 “ 23
¨ 32,

lahko poskusimo še z n “ 3, 4, 8, 9, 12, 18, 24. Edini smiselni rešitvi sta n “ 3,

s “ 13 in n “ 8, s “ 3. Število 36 je torej hkrati drugo 36–kotniško, tretje

13–kotniško, šesto kvadratno in osmo trikotniško.

Podobno ravnamo, če se vprašamo, kdaj je neko naravno število N središčno

večkotniško za neki s ě 3. Primer N “ 1 ni zanimiv, ker je Spsq1 “ 1 za vsak

s ě 3. V primerih N “ 2 ali N “ 3 naloga nima rešitve. Zato ima naloga

pomen za N ě 4. Tedaj nastavimo enačbo

1` s
npn´ 1q

2
“ N,

ki jo preoblikujemo v

snpn´ 1q “ 2pN ´ 1q.

Vidimo, da je koristno število 2pN ´ 1q razstaviti na prafaktorje in potem

primerjati faktorje na obeh straneh enačbe.

Primer. Ali je število N “ 31 središčno večkotniško? Reševati je treba

enačbo

snpn´ 1q “ 60.

V poštev pridejo: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Smiselne rešitve so le n “

2, s “ 30, n “ 3, s “ 10, n “ 4, s “ 5 in n “ 5, s “ 3. Število 31

je torej hkrati drugo središčno 30–kotniško, tretje središčno desetkotniško,

četrto središčno petkotniško in peto središčno trikotniško.
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35 Pet točk določa stožnico

Pet točk T1, T2, T3, T4, T5 v ravnini, od katerih nobena trojka ni kolinearna,

določa pravo stožnico v tej ravnini. Vzemimo, da poznamo v pravokotnem

kartezičnem koordinatnem sistemu Oxy koordinate vseh teh točk: Tkpxk, ykq

za k “ 1, 2, 3, 4, 5. Točki T1 in T2 ter T3 in T4 določata premici z enačbama

a1x` b1y ` c1 “ 0, a2x` b2y ` c2 “ 0,

točki T1 in T3 ter T2 in T4 pa premici z enačbama

a3x` b3y ` c3 “ 0, a4x` b4y ` c4 “ 0.

Enačba drugega reda

pa1x` b1y ` c1qpa2x` b2y ` c2q ´ λpa3x` b3y ` c3qpa4x` b4y ` c4q “ 0

je enačba neke krivulje, na kateri ležijo prve štiri točke. Zahteva, da leži na

njej tudi peta točka, nam da parameter λ in s tem iskano stožnico.

Slika 14: Elipsa skozi 5 točk

Primer. Poiščimo stožnico skozi točke

T1p´2,´2q, T2p´2, 2q, T3p2,´2q, T4p2, 2q, T5p4, 0q.
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Enačbe premic skozi T1 in T2, T3 in T4, T1 in T3,T2 in T4 so po vrsti:

x` 2 “ 0, x´ 2 “ 0, y ` 2 “ 0, y ´ 2 “ 0.

Iskana stožnica ima enačbo

px` 2qpx´ 2q ´ λpy ` 2qpy ´ 2q “ x2 ´ 4´ λpy2 ´ 4q “ 0.

Ker mora zadnja točka ležati na tej stožnici, dobimo enačbo 12´λp´4q “ 0,

iz česar je λ “ ´3. Iskana stožnica je elipsa z enačbo x2 ` 3y2 “ 16 (slika

14).

Slika 15: Hiperbola skozi 5 točk

Primer. Poiščimo stožnico skozi točke

T1p´2,´2q, T2p´2, 2q, T3p2,´2q, T4p2, 2q, T5p1, 0q.

Enačbe premic skozi T1 in T2, T3 in T4, T1 in T3,T2 in T4 so po vrsti:

x` 2 “ 0, x´ 2 “ 0, y ` 2 “ 0, y ´ 2 “ 0.

Iskana stožnica ima enačbo

px` 2qpx´ 2q ´ λpy ` 2qpy ´ 2q “ x2 ´ 4´ λpy2 ´ 4q “ 0.
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Ker mora zadnja točka ležati na tej stožnici, dobimo enačbo ´3´λp´4q “ 0,

iz česar je λ “ 3{4. Iskana stožnica je hiperbola z enačbo 4x2´3y2 “ 4 (slika

15).

Slika 16: Parabola skozi 5 točk

Primer. Poiščimo stožnico skozi točke

T1p´2,´1q, T2p´1, 2q, T3p2,´1q, T4p1, 2q, T5p0, 3q.

Enačbe premic skozi T1 in T2, T3 in T4, T1 in T3,T2 in T4 so po vrsti:

3x´ y ` 5 “ 0, 3x` y ´ 5 “ 0, y ` 1 “ 0, y ´ 2 “ 0.

Iskana stožnica ima enačbo

p3x´y`5qp3x`y´5q´λpy`1qpy´2q “ 9x2´py´5q2´λpy`1qpy´2q “ 0.

Ker mora zadnja točka ležati na tej stožnici, dobimo enačbo ´4´ 4λ “ 0, iz

česar je λ “ ´1. Iskana stožnica je parabola z enačbo 4x2` y “ 3 (slika 16).

Primer. Poiščimo stožnico skozi točke

T1p´2,´1q, T2p´2, 1q, T3p1,´1q, T4p1, 2q, T5p3, 2q.
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Slika 17: Stožnica skozi 5 točk

Enačbe premic skozi T1 in T2, T3 in T4, T1 in T3,T2 in T4 so po vrsti:

x` 2 “ 0, x´ 1 “ 0, y ` 1 “ 0, x´ 3y ` 5 “ 0.

Iskana stožnica ima enačbo

px` 2qpx´ 1q ´ λpy ` 1qpx´ 3y ` 5q “ 0.

Ker mora zadnja točka ležati na tej stožnici, dobimo enačbo 10´ 6λ “ 0, iz

česar je λ “ 5{3. Iskana stožnica je elipsa z enačbo 3x2 ´ 5xy ` 15y2 ´ 2x´

10y “ 31 (slika 17).

36 Kongruenčna števila

Naravno število n je kongruenčno (tudi kongruentno), če obstaja pravokotni

trikotnik z racionalnimi stranicami in ploščino n.

Definicija je enostavna, teže pa je za dano naravno število n tak trikotnik

najti. Če obstaja, pa ni en sam. Že za n “ 1 tak trikotnik ne obstaja. Število
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1 ni kongruenčno, pa tudi 2, 3 in 4 ne. Najmanjše kongruenčno število je 5.

Vprašati se moramo, katera naravna števila so sploh kongruenčna. Vsa niso

(glej stran 108).

Problem so študirali v malo drugačni, a ekvivalentni obliki že stari grški (na

primer Diofant, Διόφαντος) in arabski matematiki (na primer Al-Karadži,

ú


k
.
QºË@), kasneje pa tudi Fibonacci, Fermat, Euler in drugi. V zvezi s kon-

gruenčnimi števili je še nekaj nerešenih problemov. Beseda kongruenčen

izhaja iz latinske congruus, kar pomeni soglasen, skladen, primeren, prik-

laden, priležen, pa tudi istoličen, enoličen, enoglasen.

Če je n kongruenčno število in a, b, c racionalne stranice pravokotnega trikot-

nika, a in b njegovi kateti, c pa hipotenuza, potem velja Pitagorov izrek:

a2 ` b2 “ c2. Ploščina takega trikotnika je ab{2 “ n.

Če je n kongruenčno število in k ą 1 naravno število, potem je število m “

k2n tudi kongruenčno. Naj številu n pripada pravokotni trikotnik z racional-

nimi stranicami a, b, c, za katere je a2` b2 “ c2, in ploščino ab{2 “ n “ k2m.

Števila a1 “ a{k, b1 “ b{k, c1 “ c{k so tudi racionalna, velja a21 ` b21 “ c21

in a1b1{2 “ ab{p2k2q “ m. To pomeni, da je m kongruenčno število. Zato

je dovolj obravnavati primer, ko n ni deljiv s kakšnim kvadratom naravnega

števila k ą 1.

Namesto racionalnih stranic pravokotnega trikotnika lahko vzamemo stran-

ice, ki se izražajo z naravnimi števili, saj lahko ulomke za a, b in c damo

na skupni imenovalec in odpravimo ulomke v relaciji a2 ` b2 “ c2. Nov pra-

vokotni trikotnik je potem pitagorejski. Njegova ploščina pa se od ploščine

prvotnega trikotnika razlikuje za kvadrat naravnega števila.

Lahko vzamemo primitivni pitagorejski trikotnik s stranicami a, b, c, ki so

naravna števila, za katera velja a2 ` b2 “ c2, s ploščino ab{2. Stranice a, b, c
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v pitagorejskem trikotniku so si tuje. Vse pitagorejske trikotnike pa dobimo

po formulah:

a “ µ2
´ ν2, b “ 2µν, c “ µ2

` ν2,

kjer sta µ, ν tuji si naravni števili, µ ą ν, eno liho, eno sodo.

Ploščina pitagorejskega trikotnika je potem µνpµ ´ νqpµ ` νq. Ko iz tega

produkta izločimo kvadratni faktor, dobimo kongruenčno število n.

Primer 1. µ “ 2, ν “ 1: a “ 3, b “ 4, c “ 5, ab{2 “ 6. Torej je 6 kongruenčno

število, ker smo našli pitagorejski trikotnik z naravnimi stranicami in ploščino

6.

Primer 2. µ “ 3, ν “ 2: a “ 5, b “ 12, c “ 13, ab{2 “ 30. Torej je 30 kongru-

enčno število, ker smo našli pitagorejski trikotnik z naravnimi stranicami in

ploščino 30.

Primer 3. µ “ 4, ν “ 1: a “ 15, b “ 8, c “ 17, ab{2 “ 60 “ 22 ¨ 15.

Torej je 15 kongruenčno število, ker smo našli pitagorejski trikotnik z nar-

avnimi stranicami in ploščino 60, ki mu ustreza podobni pravokotni trikotnik

z racionalnimi stranicami 15{2, 4, 17{2 s ploščino 15. Torej je 15 kongruenčno

število.

Primer 4. µ “ 4, ν “ 3: a “ 7, b “ 24, c “ 25, ab{2 “ 84 “ 22 ¨ 21.

Torej je 21 kongruenčno število, ker smo našli pitagorejski trikotnik z nar-

avnimi stranicami in ploščino 84, ki mu ustreza podobni pravokotni trikotnik

z racionalnimi stranicami 7{2, 12, 25{2 s ploščino 21. Torej je 21 kongruenčno

število.

Primer 5. µ “ 5, ν “ 2: a “ 21, b “ 20, c “ 29, ab{2 “ 210 “ 22 ¨ 21. Torej

je 210 kongruenčno število, ker smo našli pitagorejski trikotnik z naravnimi

stranicami in ploščino 210.

Primer 6. µ “ 5, ν “ 4: a “ 9, b “ 40, c “ 41, ab{2 “ 180 “ 62 ¨ 5. Torej
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Slika 18: Pravokotni trikotnik z racionalnimi stranicami

je 180 kongruenčno število, ker smo našli pitagorejski trikotnik z naravnimi

stranicami in ploščino 180, ki mu ustreza podobni pravokotni trikotnik z

racionalnimi stranicami 3{2, 20{3, 41{6 s ploščino 5. Torej je 5 kongruenčno

število.

Na tak način odkrivamo kongruenčna števila. Teže pa je ugotoviti, ali je v

naprej dano naravno število n kongruenčno ali ne. Več o tem na primer v [2,

5, 6].

Problem kongruenčnega števila n je enakovreden problemu iskanju pozitivnih

racionalnih števil r, s, t, za katere veljata enačbi

r2 ´ n “ s2, r2 ` n “ t2.

To je isto kot poiskati taka pozitivna racionalna števila s, r, t, katerih kvadrati

sestavljajo aritmetično zaporedje z razliko n:

s2, r2, t2.

Če je n kongruenčno število z ustreznim pravokotnim trikotnikom z racional-

nimi stranicami a, b, c, potem iz relacij a2 ` b2 “ c2 in ab{2 “ n dobimo

najprej

c2 ˘ 2ab “ c2 ˘ 4n “ a2 ` b2 ˘ 2ab “ pa˘ bq2,

100



nato pa

pc{2q2 ˘ n “ pa{2˘ b{2q2.

Če izberemo pozitivna racionalna števila r “ c{2, s “ pb´aq{2, t “ pb`aq{2,

potem sta izpolnjeni enačbi

r2 ´ n “ s2, r2 ` n “ t2.

Pri tem izberemo b ą a. V nasprotnem primeru bi a in bmed seboj zamenjali.

Če pa sta z racionalnimi števili r, s, t izpolnjeni enačbi

r2 ´ n “ s2, r2 ` n “ t2,

potem vzamemo a “ t´s, b “ t`s, c “ 2r, za katere je a2`b2 “ 2pt2`s2q “

4r2 “ c2 in ab{2 “ pt2´s2q{2 “ n. Torej je n kongruenčno število po prvotni

definiciji.

Izračunajmo še prstq2:

prstq2 “ r2s2t2 “ r2pr2 ´ nqpr2 ` nq.

Števili η “ rst in ξ “ r2 sta racionalni in zanju velja enačba

η2 “ ξpξ ´ nqpξ ` nq.

Torej točka pξ, ηq z racionalnima koordinatama leži na eliptični krivulji En,

ki ima enačbo

y2 “ xpx´ nqpx` nq.

Slika 19 kaže primer eliptične krivulje E2.

Na eliptični krivulji so vsaj tri točke z racionalnimi koordinatami: Ap´n, 0q,

Op0, 0q in Bpn, 0q. To so trivialne točke. Če je še kakšna netrivialna točka

na En, pa je odvisno od števila n. Videli smo, da za kongruenčno število n
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Slika 19: Eliptična krivulja E2

taka točka na eliptični krivulji En obstaja. Če pa že obstaja, pa ni ena sama

(glej [5]).

Denimo, da na eliptični krivulji En obstaja netrivialna točka pξ, ηq z racional-

nima koordinatama. Zanjo velja η2 “ ξpξ2 ´ n2q. Oglejmo si racionalna

števila

a “ |pξ2 ´ n2
q{η|, b “ |2nξ{η|, c “ |pξ2 ` n2

q{η|. pAq

Izračunajmo

a2 ` b2 “
ξ4 ´ 2ξ2n2 ` n4 ` 4ξ2n2

η2
“
pξ2 ` n2q2

η2
“ c2.

Torej so a, b, c racionalne stranice pravokotnega trikotnika. Njegova ploščina

pa je
ab

2
“

2n|ξpξ2 ´ n2q|

2η2
“ n.
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To pomeni, da je n kongruenčno število. Ugotovili smo:

Naravno število n je kongruenčno natanko tedaj, ko leži na eliptični krivulji

En kakšna točka z racionalnima koordinatama z neničelno ordinato.

Z metodo tangent dokažemo, da je na na En nešteto točk z racionalnimi

koordinatami, čim je taka ena z neničelno ordinato. Denimo, da je točka

pξ, ηq taka. Smerni koeficient na En v tej točki je

k “
3ξ2 ´ n2

2η
,

tangenta pa

y “ kpx´ ξq ` η.

Tangenta ima s krivuljo En skupno še točko z racionalnima koordinatama

ξ1 “
pξ2 ` n2q2

4η2
, η1 “

pξ2 ` n2qpξ2 ´ 2nξ ´ n2qpξ2 ` 2nξ ´ n2q

8η3
. pBq

Primer. Na eliptični krivulji E5, ki ima enačbo

y2 “ xpx2 ´ 25q,

leži točka s koordinatama ξ “ 1 681{144, η “ 62 279{1728. Po formulah (B)

je na krivulji E5 tudi točka s koordinatama

ξ1 “
11183412793921

2234116132416
, η1 “

1791076534232245919

3339324446657665536
.

Po prejšnjih formulah ji ustreza pravokotni trikotnik s stranicami

a “
535583225279

4998504070056
, b “

49985040700560

535583225279
,

c “
249850594047271558364480641

2677114931410801046145624
.

in ploščino ab{2 “ 5. Istemu kongruenčnemu številu pripada neskončno

mnogo pravokotnih trikotnikov z racionalnimi koordinatami in enako ploščino.
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Če imamo na eliptični krivulji En točko pξ, ηq z absciso ξ ą n, lahko poiščemo

pravokotni trikotnik s katetama a, b, hipotenuzo c in ploščino n po formulah

a “
a

ξ ` n`
a

ξ ´ n, b “
a

ξ ` n´
a

ξ ´ n, c “ 2
a

ξ. pCq

Žal pa ta trikotnik nima vedno racionalnih stranic, čeprav sta ξ in η racionalni

števili. Če pa razrešimo sistem enačb (A) pri pogoju ξ ą n, dobimo

ξ “
nb

c´ a
, η “

2n2

c´ a.
pDq

Primer. Na eliptični krivulji E21 leži točka s koordinatama ξ “ 625{16, η “

13 175{64. Po formulah (C) ji ustreza pravokotni trikotnik s stranicami

a “ 12, b “ 7{2, c “ 25{2

in ploščino 21.

Po drugi strani pa eliptična krivulja E21 s to točko da po formulah (A) tudi

pravokoten trikotnik s stranicami

a “ 527{100, b “ 4 200{527, c “ 503 521{52 700

in ploščino 21.

Po formulah (B) dobimo na krivulji E21 tudi točko s koordinatama

ξ1 “ 253 533 397 441{11 109 160 000,

η1 “ 49 982 818 987 110 239{1 170 905 464 000 000.

Zopet bi lahko dobili pravokotna trikotnika s ploščino 21 na dva načina. Po

(C) ne dobimo nič novega, po (A) pa pravokotni trikotnik s stranicami

a “ 99 266 602 559{53 071 113 400,
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b “ 2 228 986 762 800{99 266 602 559,

c “ 118 704 508 852 345 665 348 481{5 268 189 121 241 419 190 600

in ploščino 21.

Primer. Pravokotni trikotnik s stranicami a “ 3, b “ 4, c “ 5 ima ploščino

6, kar pomeni, da je 6 kongruenčno število. Pripadajoča eliptična krivulja

E6 ima enačbo y2 “ xpx2 ´ 36q. Na njej leži po (D) točka s koordinatama

ξ “ 12 in η “ 36. Po (C) ne dobimo racionalnega pravokotnega trikotnika,

po (A) pa dobimo nazaj prvotnega. Na krivulji E6 leži po formulah (B) tudi

točka s koordinatama ξ1 “ 25{4 in η1 “ 35{8. Po (C) dobimo nazaj prvoten

trikotnik, po (A) trikotnik s stranicami

a “ 7{10, b “ 120{7, c “ 1 201{70

s ploščino 6. Temu trikotniku bi lahko izračunali ustrezno število r “ c{2 in

novo točko na E6 z absciso ξ2 “ r2. Vidimo, da se zgodba nikoli ne konča.

37 Za konec

Povejmo še to, da je raziskava eliptičnih krivulj privedla do dokaza posled-

njega Fermatovega izreka, ki trdi, da ne obstajajo naravna števila x, y, z, za

katera bi veljala enakost xn ` yn “ zn za naravne eksponente n, večje kot 2.

Friderik II. von Hohenstaufen (1194–1250), cesar Svetega rimskega cesarstva,

je vladal od 1220 do l250. Okoli leta 1225 se je s svojimi dvorjani mudil v

Pizi, kjer so organizirali matematično tekmovanje. Med dvorjani sta bila tudi

matematika magister Teodor in Johannes iz Palerma. Palermo je bil tiste čase

eno od stičišč arabske in evropske znanosti. Ena od nalog je zahtevala najti

tako racionalno število, katerega kvadrat pri povečanju in zmanjšanju za 5

105



da kvadrata racionalnih števil. Baje je Fibonacci kot tekmovalec takoj našel

rešitev:

p41{12q2 ` 5 “ p49{12q2, p41{12q2 ´ 5 “ p31{12q2.

ne more biti drugače, kajti 5 je kongruenčno število. Danes vemo, da to le

ena od neštetih rešitev naloge. Fibonacci jo je opisal v svoji knjigi Liber

quadratorum – Knjigi kvadratov.

Slika 20: Kolobarja enakih ploščin

Rešitev, ki jo je našel Fibonacci, lahko predstavimo s tremi koncentričnimi

krogi (slika 20) in dvema pravokotnima trikotnikoma. Ploščini kolobarjev sta

enaki 5π.
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38 Praštevila do tisoč

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89,

97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179,

181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271,

277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379,

383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479,

487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599,

601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701,

709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823,

827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941,

947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997.

39 Srečna števila do tisoč

Srečna števila so definirana v [2].

1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 87, 93, 99,

105, 111, 115, 127, 129, 133, 135, 141, 151, 159, 163, 169, 171, 189, 193, 195, 201,

205, 211, 219, 223, 231, 235, 237, 241, 259, 261, 267, 273, 283, 285, 289, 297, 303,

307, 319, 321, 327, 331, 339, 349, 357, 361, 367, 385, 391, 393, 399, 409, 415, 421,

427, 429, 433, 451, 463, 475, 477, 483, 487, 489, 495, 511, 517, 519, 529, 535, 537,

541, 553, 559, 577, 579, 583, 591, 601, 613, 615, 619, 621, 631, 639, 643, 645, 651,

655, 673, 679, 685, 693, 699, 717, 723, 727, 729, 735, 739, 741, 745, 769, 777, 781,

787, 801, 805, 819, 823, 831, 841, 855, 867, 873, 883, 885, 895, 897, 903, 925, 927,

931, 933, 937, 957, 961, 975, 979, 981, 991, 993, 997.
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40 Ulamova števila do tisoč

1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 47, 48, 53, 57, 62, 69, 72, 77, 82, 87,

97, 99, 102, 106, 114, 126, 131, 138, 145, 148, 155, 175, 177, 180, 182, 189, 197,

206, 209, 219, 221, 236, 238, 241, 243, 253, 258, 260, 273, 282, 309, 316, 319, 324,

339, 341, 356, 358, 363, 370, 382, 390, 400, 402, 409, 412, 414, 429, 431, 434, 441,

451, 456, 483, 485, 497, 502, 522, 524, 544, 546, 566, 568, 585, 602, 605, 607, 612,

624, 627, 646, 668, 673, 685, 688, 690, 695, 720, 722, 732, 734, 739, 751, 781, 783,

798, 800, 820, 847, 849, 861, 864, 866, 891, 893, 905, 927, 949, 983, 986, 991.

41 Primitivna kongruenčna števila do tisoč tri

5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 41, 45, 46,

47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87,

88, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120,

124, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 150,

151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 180, 181,

182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 194, 197, 198, 199, 205, 206, 207, 208, 210, 212,

213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 230, 231, 237, 238, 239,

240, 244, 245, 246, 247, 248, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 261, 262, 263, 265, 269,

270, 271, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 291, 293, 294, 295, 299, 301,

302, 303, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 325, 326,

327, 330, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352, 353,

357, 358, 359, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 381, 382,

383, 384, 386, 389, 390, 391, 395, 397, 398, 399, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 412,

413, 414, 415, 421, 422, 423, 426, 429, 430, 431, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 442,

444, 445, 446, 447, 448, 453, 454, 455, 457, 461, 462, 463, 464, 465, 468, 469, 470,
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471, 472, 476, 477, 478, 479, 480, 485, 486, 487, 493, 494, 495, 496, 500, 501, 502,

503, 504, 505, 508, 509, 510, 511, 514, 517, 518, 519, 525, 526, 527, 532, 533, 534,

535, 536, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 557, 558, 559, 561,

564, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 575, 580, 581, 582, 583, 585, 589, 590, 591,

592, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 613, 614, 615, 616,

621, 622, 623, 624, 628, 629, 630, 631, 632, 636, 637, 638, 639, 644, 645, 646, 647,

651, 653, 654, 655, 656, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 668, 669, 670, 671, 674, 677,

678, 679, 685, 686, 687, 689, 692, 693, 694, 695, 696, 700, 701, 702, 703, 709, 710,

711, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 735,

736, 741, 742, 743, 749, 750, 751, 752, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 764, 765, 766,

767, 773, 774, 775, 776, 777, 781, 782, 783, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 796, 797,

798, 799, 805, 806, 807, 813, 814, 815, 820, 821, 822, 823, 824, 828, 829, 830, 831,

832, 837, 838, 839, 840, 845, 846, 847, 848, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 861,

862, 863, 864, 866, 869, 870, 871, 876, 877, 878, 879, 880, 884, 885, 886, 887, 888,

889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 901, 902, 903, 904, 905, 909, 910, 911, 915, 916,

917, 918, 919, 920, 924, 925, 926, 927, 933, 934, 935, 941, 942, 943, 948, 949, 950,

951, 952, 956, 957, 958, 959, 960, 965, 966, 967, 973, 974, 975, 976, 980, 981, 982,

983, 984, 985, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 995, 997, 998, 999, 1003. Preostala

kongruenčna števila dobimo z množenjem primitivnih s kvadrati.

42 Znana prikladna števila

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33, 37, 40, 42,

45, 48, 57, 58, 60, 70, 72, 78, 85, 88, 93, 102, 105, 112, 120, 130, 133, 165, 168, 177,

190, 210, 232, 240, 253, 273, 280, 312, 330, 345, 357, 385, 408, 462, 520, 760, 840,

1320, 1365, 1848.
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43 Nedotakljiva števila do tisoč

2, 5, 52, 88, 96, 120, 124, 146, 162, 188, 206, 210, 216, 238, 246, 248, 262, 268, 276,

288, 290, 292, 304, 306, 322, 324, 326, 336, 342, 372, 406, 408, 426, 430, 448, 472,

474, 498, 516, 518, 520, 530, 540, 552, 556, 562, 576, 584, 612, 624, 626, 628, 658,

668, 670, 708, 714, 718, 726, 732, 738, 748, 750, 756, 766, 768, 782, 784, 792, 802,

804, 818, 836, 848, 852, 872, 892, 894, 896, 898, 902, 926, 934, 936, 964, 966, 976,

982, 996.

44 Zumkellerjeva števila do tisoč

6, 12, 20, 24, 28, 30, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 66, 70, 78, 80, 84, 88, 90, 96, 102, 104,

108, 112, 114, 120, 126, 132, 138, 140, 150, 156, 160, 168, 174, 176, 180, 186, 192,

198, 204, 208, 210, 216, 220, 222, 224, 228, 234, 240, 246, 252, 258, 260, 264, 270,

272, 276, 280, 282, 294, 300, 304, 306, 308, 312, 318, 320, 330, 336, 340, 342, 348,

350, 352, 354, 360, 364, 366, 368, 372, 378, 380, 384, 390, 396, 402, 408, 414, 416,

420, 426, 432, 438, 440, 444, 448, 456, 460, 462, 464, 468, 474, 476, 480, 486, 490,

492, 496, 498, 500, 504, 510, 516, 520, 522, 528, 532, 534, 540, 544, 546, 550, 552,

558, 560, 564, 570, 572, 580, 582, 588, 594, 600, 606, 608, 612, 616, 618, 620, 624,

630, 636, 640, 642, 644, 650, 654, 660, 666, 672, 678, 680, 684, 690, 696, 700, 702,

704, 708, 714, 720, 726, 728, 732, 736, 740, 744, 750, 756, 760, 762, 768, 770, 780,

786, 792, 798, 804, 810, 812, 816, 820, 822, 828, 832, 834, 836, 840, 852, 858, 860,

864, 868, 870, 876, 880, 888, 894, 896, 906, 910, 912, 918, 920, 924, 928, 930, 936,

940, 942, 945, 948, 952, 960, 966, 972, 978, 980, 984, 990, 992, 996, 1000.
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