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Predgovor
Diofant iz Aleksandrije, antični matematik iz 3. stoletja, je bil za razvoj
matematike pomemben že samo zato, ker je uvedel nekaj okrajšav in znakov,
s katerimi je poenostavil zapise. Zapustil nam je številne naloge, ki si jih je
zadal sam ali pa so bile znane že matematikom, ki so živeli pred njim. Večina
Diofantovih nalog posega v teorijo števil. Vedno išče rešitve med naravnimi
ali racionalnimi števili. Običajno njegove naloge zahtevajo poiskati nekaj
takih števil, ki izpolnjujejo določene algebrske pogoje. Navadno si izbere
konstantna števila tako, da je naloga rešljiva in se zadovolji z eno rešitvijo.
Negativne in ničelne rezultate je Diofant imel za nesmiselne. Ker je uvedel
relacijo enakosti števil in pravila, kako se z njimi dela, imajo nekateri Diofanta
za očeta algebre. V matematiki po njem imenujemo diofantske enačbe in
diofantske približke.

Diofantovo glavno delo je Aritmetika, v kateri je zbranih prek dvesto
nalog. Žal ni ohranjeno v celoti. Verjetno so njegovo delo tudi popolnoma
izgubljeni Porizmi, ki jih sam navaja v Aritmetiki. Napisal je tudi delo O
večkotniških številih, ki tudi ni v celoti ohranjeno. Diofant je imel precejšen
vpliv, najprej na islamske in nato na evropske matematike v obdobju rene-
sanse in tudi kasneje (Regiomontanus, Viète, Fermat, Euler). Aritmetiko
so prevajali najprej v latinščino in arabščino, kasneje pa tudi v nekatere
druge jezike. Zelo dobrodošli so tudi številna pojasnila in dodatki v zvezi z
Diofantovimi nalogami. Ravno Fermat je študiral Diofantovo Aritmetiko in
postavil nekatere svoje trditve. Nekatere je pravilno dokazal, nekaterih pa
ne. Nedokazane pa so dale kar precej dela matematikom za njim.

V pričujočem gradivu bomo pokazali Diofantove simbole in okrajšave,
obdelali bomo dvanajst nalog, iz vsake od njegovih šestih ohranjenih knjig
v grščini po dve, nazadnje pa bomo, precej po svoje, obdelali še večkotniška
števila. Pri vsem tem pa bomo uporabljali matematične zapise, ki smo jih
navajeni. Gradivo je opremljeno tudi z nekaj slikami in z nekaterimi podrob-
nostmi iz klasične grščine.

Ljubljana, maja 2016 Dr. Marko Razpet
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1 O Diofantu
Diofant iz Aleksandrije, Διόϕαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς, je bil antični matematik,
o katerem vemo zelo malo. Niti to nam ni znano, kakšne narodnosti je bil,
pa tudi ne, kdaj se je rodil in umrl. Za vse, kar vemo o Diofantu, gre zahvala
ljudem, ki so ga omenjali v svojih delih in komentarjih na njegova dela. Tako
posredno sklepamo, da je živel v 3. stoletju.

Slika 1: Diofant iz Aleksandrije (Vir: Wikipedia)

V Aleksandriji je delovalo veliko pomembnih matematikov in astronomov,
od Evklida (okoli 300 pnš.), Εὐκλείδες, Eratostena, ᾿Ερατοσθένης, do Hipatije
(355-415), ῾Υπατία. Omenimo samo še Klavdija Ptolemaja, Aristarha, Herona,
Papposa, Theona, Hipsikleja in Menelaja, v grščini Πτολεμαῖος, Ἀρίσταρχος,
῞Ηρων, Πάππος, Θέων, ῾Υψικλῆς, Μενέλαος. Aleksandrija, ki jo je ustanovil
leta 331 pne. Aleksander Veliki (356–323 pne.), je takrat s svojo ogromno
knjižnico bila prava prestolnica znanosti ob Sredozemskem morju.

Diofant je avtor Aritmetike, Ἀριθμητικά, ki jo je sestavljalo trinajst knjig
(βιβλίον, množina βιβλία), od katerih jih je šest ohranjenih v grščini zahvalju-
joč prepisovalcem v kasnejših stoletjih, pa tudi tiskanim izdajam, tudi dvoje-
zičnim in komentiranim ter ponatisom (na primer [5]). Nikakor ne moremo
trditi, da je Diofant popolnoma vse, kar je zapisal, tudi sam odkril. To priz-
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nava tudi sam, ko omenja druge matematike. Novost pri njem je pristop: ne
naslanja se prav veliko na geometrijo, ampak na število, ἀριθμός.

Knjiga v antiki seveda ni imela take oblike kot dandanes. Večinoma so bili
to zvitki. Rimljani so v 1. stoletju začeli zvitke povezovati v kodekse. Beseda
kodeks prihaja iz latinske caudex, codex, rodilnik codicis, kar je prvotno
pomenilo deblo, drevo, hlod, kasneje pa povoščena deska, zvezek, knjiga,
zapisnik.

Diofantovo ime, skrito v pridevniku diofantski, v matematiki kar pogosto
srečujemo. V diofantski enačbi P (x1, x2, . . . , xn) = 0 nastopa polinom P s ce-
limi koeficienti, x1, x2, . . . , xn pa so spremenljivke. Zanimajo nas celoštevilske
oziroma racionalne rešitve take enačbe. David Hilbert (1862–1943) je leta
1900 je na Mednarodnem kongresu matematikov v Parizu zastavil 23 do
takrat nerešenih problemov. Deseti Hilbertov problem sprašuje ravno po
postopku ugotavljanja rešljivosti diofantskih enačb. Leta 1970 je Jurij Vla-
dimirovič Matijacevič, v ruščini �ri� Vladimiroviq Mati�ceviq, ro-
jen leta 1947, v svoji doktorski disertaciji podal negativen odgovor glede
rešljivosti diofantskih enačb, kar pomeni, da ne obstaja postopek, s katerim
bi ugotovili, ali je splošna diofantska enačba rešljiva ali ne.

Obstajajo tudi diofantski približki, ki so racionalna števila, s katerimi se
skušamo kar najbolje približati kakšnemu iracionalnemu številu. V zvezi z
diofantskimi približki je zrasla kar pestra matematična teorija.

Znani pa so primeri diofantskih enačb, za katere vemo, kako se jim streže,
na primer linearna diofantska enačba ax + by = c, kvadratna diofantska
enačba x2 + y2 = z2 in Pellova enačba x2 − Dy2 = 1, kjer D ni kvadratno
število. Na prvi primer naletimo pri reševanju marsikatere naloge iz starih
zbirk od Indije do Kitajske, drugi primer sprašuje po pitagorejskih trikotnikih
oziroma trojicah. Do Pellove enačbe pa pridemo na primer pri nalogi, katera
trikotniška števila so kvadratna.

Diofantovo Aritmetiko je študiral tudi Pierre de Fermat (1601–1665), ki
je na njen rob pisal razne opombe, tudi svoj znameniti poslednji izrek, ki trdi,
da enačba xn + yn = zn nima rešitve v naravnih številih za noben naraven
eksponent n, ki je večji od 2. Rešitev je objavil šele britanski matematik An-
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drew Wiles (rojen leta 1953) leta 1995, za kar si je prislužil Abelovo nagrado
za leto 2016.

Diofant obravnava nedoločene algebraične enačbe 1. in 2. stopnje ter
nekatere temeljne probleme iz aditivne teorije števil. V njegovem delu je
mogoče zaslediti tudi vpliv matematike stare Babilonije in starega Egipta.
Svoje grške predhodnike omenja bolj malo. Geometrije pri njem skoraj ni,
zanimajo ga samo števila.

V srednjem veku je Diofant imel velik vpliv na indijsko in arabsko mate-
matiko, na evropsko pa od 17. stoletja naprej. Razen Diofantovih šestih knjig
Aritmetike v grščini se je delno ohranila še njegova knjiga O večkotniških
številih, Περὶ πολυγώνων ἀριθμῶν. Zato imamo Diofantovo matematiko v
današnjem pogledu laže za del algebre in teorije števil kot pa za aritmetiko.

V svojih knjigah Aritmetike Diofant tu pa tam omenja tudi svoje Porizme,
Πορίσματα, ki naj bi bili zbirka nekih matematičnih trditev. Tako nekje
zapiše:
Καὶ ἔχομεν πάλιν ἐν τοῖς Πορίσμοσιν ὅτι ….
To pomeni: Imamo spet povedano v Porizmih …. Besedo Porizem sreču-

jemo pogosto v matematiki. Pomeni lahko trditev, posledico izreka ali celo
dokazovanja izreka. Poznana sta na primer Steinerjev in Ponceletov porizem.
Verjetno so Diofantovi Porizmi bili samostojno, žal izgubljeno delo.

2 Diofantov nagrobnik
Grške pesmi in napise, tudi nagrobne, je zbral v Grški antologiji (Anthologia
Graeca) matematik in slovničar Metrodor, Μητρόδωρος, ki je verjetno živel
v 6. stoletju. V antologijo je vključil tudi nekatere matematične probleme,
ki so navadno zapisani v grških heksametrih. Gre večinoma za naloge, ki jih
rešimo z enačbami z eno neznanko. Skozi stoletja je Antologija doživela več
priredb, prepisov in ponatisov.

Na Diofantovem nagrobniku, v grščini ᾿Επιτάϕιος Διοϕάντου, pogosto tudi
᾿Επιτάϕιον Διοϕάντου, ki ga pogosto omenjamo po učbenikih, po navadi v
poglavjih, kjer so enačbe z eno neznanko, je po Metrodorju pisalo v hek-
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sametrih, klasičnih verzih Ilijade in Odiseje:

Οὑτός τοι Διόϕαντον ἔχει τάϕος· ἆ μέγα θαῦμα.
Καὶ τάϕος ἐκ τέχνης μέτρα βίοιο λέγει.
῞Εκτην κουρίζειν βιότου θεὸς ὤπασε μοίρην·
δωδεκάτην δ’ ἐπιθείς, μῆλα πόρεν χνοάειν·
τῇ δ’ ἄρ’ ἐϕ’ ἑβδομάτῃ τὸ γαμήλιον ἥψατο ϕέγγος,
ἐκ δὲ γάμων πέμπτῳ παῖδ’ ἐπένευσεν ἔτει.
Αἰαῖ, τηλύγετον δειλὸν τέκος ἥμισυ πατρὸς
τοῦδε καὶ ἡ κρυερὸς μέτρον ἑλὼν βιότου.
Πένθος δ’ αὖ πισύρεσσι παρηγορέων ἐνιαυτοῖς
τῇδε πόσου σοϕίῃ τέρμ’ ἐπέρησε βίου.

V prevodu profesorja Franceta Križaniča (1928–2002) to pomeni:

Modrec ob grobu postoj, počasti pepel Diofanta,
leta njegova preštej, odmerjena z voljo bogov.
Šesti del sojenih let ozarja mu sreča otroštva,
še pol šestine mini, ko lica poraste mu puh.
Let še sedmino nato izbere si vdano družico.
Pet let že druži ju vez, ko se rodi jima sin.
Le pol očetovih dni je ljubljencu dano živeti,
radost očetova vsa v prerani utrne se grob.
Dvakrat dve leti bridko pretoži nad težko izgubo,
potlej utrujen še sam za vselej zatisne oči.

Ali spoznamo v zgornjem grškem besedilu števila oziroma števnike? Bese-
da ἕκτην je tožilnik besede ἕκτη, kar pomeni šesta, pa tudi šestina. Analogno
rešitev imajo tudi Angleži: sixth je šesti, the sixth pa šestina. Slovenci izva-
jamo ulomke iz vrstilnih števnikov: tretji – tretjina, četrti – četrtina. Prav
tako Nemci: dritte – Drittel, vierte – Viertel. Števnik ἑκτός, šesti, se v grščini
uporablja in sklanja kot pridevnik. Podobno je δωδεκάτην tožilnik besede
δωδέκατη, kar pomeni dvanajsta, pa tudi dvanajstina. Števnik δωδέκατος,
dvanajsti, se uporablja in sklanja kot pridevnik. Beseda ἑβδομάτῃ je dajalnik
besede ἑβδόματη, sedma, pa tudi sedmina. Števnik ἑβδόματος, sedmi, se tudi
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uporablja in sklanja kot pridevnik. Beseda ἥμισυ pomeni v jonskem narečju
polovica, isto kot ἥμισυς v klasični grščini. Imamo celo vrsto znanstvenih
izrazov, ki so nastali iz besede ἥμισυς, na primer hemisfera, hemistih, hemi-
morfit. Beseda πισύρεσσι izvira iz besede πίσυρες, kar pomeni štiri v ajolskem
narečju. Svoj čas so pisali eolski namesto ajolski. Pridevnik ajolski izhaja
iz grške besede Αἴολος, ki je bil legendarni prednik Ajolcev. Zadnje čase
pač poskušamo ostati čim bliže originalnim grškim imenom. Nekatera grška
imena so se namreč pri slovenjenju popačila skoraj do nerazpoznavnosti.

Če označimo z x Diofantovo starost ob njegovi smrti, potem velja enačba:
x

6
+

x

12
+

x

7
+ 5 +

x

2
+ 4 = x.

Rešitev je x = 84. Diofant je torej živel 84 let.

3 Diofantove matematične oznake
Za stare Grke je bilo število, ἀριθμός, lahko samo naravno, ki je sestavljeno
iz enot, monad, μονάς, rodilnik μονάδος, ki so nedeljive. V Evklidovih Ele-
mentih pravzaprav ni ulomkov, so pa razmerja, racionalna in iracionalna, ki
jih niso imeli za števila. Prav tako ni sledu o negativnih številih. Diofanta so
zanimale naravne in racionalne rešitve enačb, oboje pa je imenoval števila.
Vsa števila v nalogah in rešitvah so taka.

Diofant je uporabljal skrajšane algebrske oznake. Zato pravimo, da je
pisal sinkopirano algebro. Beseda συγκοπή pomeni odrezanje, skrajšanje.
Pred njim se večinoma matematiko pisali z besedami naravnega jezika. Taka
matematika je bila retorična. Matematika, kakršno poznamo dandanes, je
simbolična.

Diofant je uporabljal besedo aritmetika, kajti besede algebra, ki smo jo
dobili od Arabcev, v njegovem času še niso poznali. Beseda aritmetika je
izvedena iz besede ἀριθμός, kar sicer dobesedno pomeni število, v Diofan-
tovem delu pa tudi neznanko.

Kako točno je Diofant označeval neznanko, ni znano. Prevodi so uporab-
ljali zanjo različne znake, s časom se je obdržal znak Ǝ. Egipčani so neznanki
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rekli hav, kar pomeni kup. V 15. stoletju je bila v italijanskih in nemških
deželah neznanka cosa, matematiki, ki so se ukvarjali z enačbami, pa kosisti.
Beseda je nastala iz italijanske cosa, kar pomeni stvar, reč. T. Heath v [4]
posveča oznaki za neznanko v Diofantovi Aritmetiki cel razdelek.

Računati je treba s tem, da so Diofantovo Aritmetiko skozi stoletja prepiso-
vali in tu pa tam kako oznako spremenili in dodali kakšen nov stavek. Razlike
v pisavi so na primer v delih [4] in [5].

Za plus Diofant ni uporabljal nobenega posebnega znaka, za minus pa Ƌ.
Beseda ὕπαρξις običajno pomeni imetje, premoženje, zaloga, v matematiki
pa pozitivno količino. Nasprotje tega je λεῖψις, kar pomeni obratno, pomanj-
kanje. Znak Ƌ je narobe obrnjena in nekoliko skrajšana črka Ψ. V bistvu
je Diofant z besedama ὕπαρξις in λεῖψις poimenoval pozitivna in negativna
števila. O tem lahko sklepamo na osnovi pravila za množenje dveh števil, od
katerih je vsaj eno negativno predznačeno. Glasi se tako (P. Tannery, [5]):
Λεῖψις ἐπὶ λεῖπσιν πολλαπλασιασθεῖσα ποιεῖ ὕπαρξιν, λεῖψις ἐπὶ ὕπαρξιν ποιεῖ

λεῖψιν, καὶ τῆς λείψεως σημεῖον Ψ ἐλλιπὲς κάτω νεῦον, Ƌ.
To pomeni:

Negativno pomnoženo z negativnim je pozitivno, negativno s pozitivnim
je negativno, znak negativnosti pa je obrnjena in skrajšana črka Ψ, to je Ƌ.

T. Heath v [4] ni mnenja, da bi se znak Ƌ je razvil iz narobe obrnjene
črke Ψ, ampak iz zlepljenih črk Λ in Ι, ki sta del besede λεῖψις. Tudi glede
oznake Ǝ za neznanko si zgodovinarji niso enotni. Sprejemljivo je mnenje, da
je znak Ǝ nastal iz zaključne črke sigma, torej ς, ker se tudi beseda ἀριθμός,
število, neznanka, konča s to črko.

Enoto, monado, je Diofant označeval z znakom ƌ. Nekateri v natisih
uporabljajo malo varianto ƍ. Števila je zapisoval alfabetično, z grškimi
črkami vključno s Ϛ, ϟ in ϡ za 6, 90 in 900. Uporabljal je tudi ulomke.
Njihovi zapisi so bili za naše pojme precej zapleteni. Nekoliko enostavneje je
poimenoval in označeval potence neznanke Ǝ:
ἀριθμός – Ǝ za x

δύναμις – ΔΥ za x2

κύβος – ΚΥ za x3

10



δυναμοδύναμις – ΔΥΔ za x4

δυναμόκυβος – ΔΚΥ za x5

κυβόκυβος – ΚΥΚ za x6

Obratne vrednosti zgornjih izrazov so:

ἀριθμοστόν – Ǝχ za 1/x

δυναμιστόν – ΔΥχ za 1/x2

κυβοστόν – ΚΥχ za 1/x3

δυναμοδυναμιστόν – ΔΥχΔ za 1/x4

δυναμοκυβοστόν – ΔΚΥχ za 1/x5

κυβοκυβοστόν – ΚΥχΚ za 1/x6

Potence xm in xn je tudi pravilno množil za |m| ≤ 6, |n| ≤ 6, |m+n| ≤ 6.
Križec χ je originalno za spoznanje drugačen. Zaradi tehničnih težav

uporabljamo starinsko obliko črke χ. Tudi sicer uporabljajo različne oznake v
raznih izdajah Aritmetike. Tannery v [5] nad grška števila postavlja črto, na
primer κγ pomeni 23. Heath v [4] črt nad številkami ne uporablja. Nekateri
uporabljajo namesto črk Δ, Κ in Υ črke δ, κ in υ.

Grški alfabetični številski sistem je uporabljal grške črke:
1 = α, 2 = β, 3 = γ, 4 = δ, 5 = ε, 6 = ϛ, 7 = ζ, 8 = η, 9 = θ;
10 = ι, 20 = κ, 30 = λ, 40 = μ, 50 = ν, 60 = ξ, 70 = ο, 80 = π, 90 = ϙ;
100 = ρ, 200 = ς, 300 = τ, 400 = υ, 500 = ϕ, 600 = χ, 700 = ψ, 800 =

χ, 900 = ϡ;
1000 = ͵α, 2000 = ͵β, 3000 = ͵γ, 4000 = ͵δ, 5000 = ͵ε, 6000 = ͵ϛ, 7000 =

͵ζ, 8000 = ͵η, 9000 = ͵θ.
Za desettisočice, miriade, so uporabljali znak MΥ in nad njim število le-

teh, na primer: 20000 =
β

MΥ .
Za deset tisoč desettisočic so uporabljali znak MMΥ in nad njim število

le-teh, na primer: 400000000 =
δ

MMΥ .
Diofant je uporabljal znak �ος za besedo kvadraten, τετράγωνος, ko je šlo

za nedoločeno število. Končnica nad � se je prilagajala slovničnim sklonom
in številu, ednini in množini. Namesto enačaja pa je uporabljal ἴσv, baje tudi
ισv, začetni črki besede ἴσος, enak (slika 2). Vedel je, da lahko enake člene
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na obeh straneh enačaja izpusti (krajša) in da lahko enaka člena na obeh
straneh enačaja prišteje ali odšteje.

Slika 2: Tako so pisali v Diofantovem času (Vir: Wikipedia)

Nekateri imajo Diofanta za začetnika algebre, kar pa se lahko izpodbija,
kajti podobne probleme kot on so reševali že davno pred njim pitagorejci,
Arhimed, Heron in Evklid.

Najprej je Diofant v polinomu spremenljivke x zapisal potenco, potem pa
koeficient, pa četudi je ta bil 1. Člene s pozitivnimi členi je združil posebej,
člene z negativnimi pa tudi posebej tako, da je znak minus izpostavil.

Primer 1. Izraz x3 + 12x2 + 5x+ 3 je zapisal tako:

ΚΥα ΔΥ ιβ Ǝ ε ƌγ

Primer 2. Izraz x3 − 6x2 + 9x− 1 = x3 + 9x− (6x2 + 1) je zapisal tako:

ΚΥα Ǝθ Ƌ ΔΥϚ ƌα

Primer 3. Izraz (40x2 + 13)/(x4 + 33− 4x2) pa je zapisal tako:

ΔΥμ ƌ ιγ ἐν μορίῳ ΔΥΔα ƌλγ Ƌ ΔΥ δ
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Beseda ἐν med števcem in imenovalcem je predlog v, na, pri, beseda μορίῳ
pa je dajalnik samostalnika μόριον, kar pomeni del, košček.

Namenoma smo uporabljali nekatere posebne znake, ki se jih da zapisati v
XƎLATEX-u s paketom philokalia. Ime izhaja iz grških besed ϕιλία, ljubezen,
in καλός, lep. Filokalija, kar pomeni dobesedno Ljubezen do lepote, grško
Φιλοκαλία, je zbornik grških pravoslavnih piscev iz obdobja od 4. do 15. sto-
letja. Pisava v Filokaliji ni klasična grška. Vsebuje tudi ligature (na primer
š namesto λλ, Ų namesto ου) in posebne znake, tudi matematične, kakršne
naj bi uporabljal Diofant in jih vidimo na sliki 2. Na tej sliki spoznamo
enačbo 8x3−16x2 = x3, ki ima po Diofantu edino smiselno rešitev x = 16/7.
Opazimo, da je avtor v številki 16, to je ιϝ, za znak 6 uporabil črko digamo
ϝ namesto stigme ϛ. V naših virih piše ιϛ.

Zanimiva je pisava vrstilnih števnikov prvi, drugi, tretji, četrti, …, v
grščini πρῶτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, …. Uporabljene so črkovne oznake
za glavne števnike, končnice, tudi v odvisnih sklonih ednine in množine, pa so
zapisane kot današnji eksponenti: αος, βος, γος, δος, …. Enako oznako srečamo
tudi za ulomke s števcem 1. Tako na primer ulomek 50/23 zapiše z ν κγων.
Končnica -ων, s poudarkom pa -ῶν, je tipična za rodilnik množine. Tudi v
slovenščini ga uporabljamo, saj bi ulomek prebrali kot petdeset triindvajsetin.
Za ulomek 1/2 je bil uveden poseben znak, podoben ∠′.

Znak za neznanko je bil samo eden. Če je bilo več neznank v nekem
problemu, jih je Diofant poimenoval prvo, drugo, tretjo, …, pri čemer je
uporabljal zgornje oznake.

Nasploh pa je bila pisava ulomkov pri Grkih raznolika. Ulomke s števcem
1 so nekateri matematiki pisali s črtico, nekateri celo z dvema. Primer: za
ulomek 1/3 najdemo oznaki γ’ in γ”. Pri Diofantu tudi γχ, obratna vrednost
števila γ. Diofant pa je zapisoval ulomke tudi skoraj po naše, le da je zamenjal
števec in imenovalec. Primer: ulomek 16

9
je napisal v obliki θις , Tannery v

[5] pa piše bolj po domače θις .
Diofant je razlikoval tri oblike kvadratnih enačb:

mx2 + px = q, mx2 = px+ q, mx2 + q = px.
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Pazil je torej na to, da so koeficienti vselej pozitivni. Postopke reševanja je
opisal z besedami, kar privede do pravilnih rezultatov. Upošteva pa samo
pozitivne rešitve.

Al Hvarizmi (780–850) je Diofantovim oblikam kvadratnih enačb dodal
še tri:

mx2 = px, mx2 = q, px = q.

Slednja enačba sicer ni kvadratna. Lahko pa jo imamo za kvadratno enačbo,
ki ima pred potenco x2 koeficient enak nič.

Matematika je bila v času Al Hvarizmija že razvitejša: uveljavila so se že
negativna števila in število nič ter desetiški mestni številski sistem, ki se je
razvil v Indiji in se nato postopoma kot veliko bolj praktičen od grškega in
rimskega razširil po celem svetu.

4 Primeri nalog iz Aritmetike
Uporabljali bomo tako oštevilčenje Diofantovih knjig njegove Aritmetike,
kakršno je na primer v [4], [5] in [8], kjer so obravnavane naloge iz šestih
knjig, pisanih v grščini. Nihče sicer ne ve, če je Diofant zares naloge imel
v takem vrstnem redu, razdeljene v šestih knjigah. V nadaljevanju si bomo
ogledali po dve nalogi iz vsake knjige.

1. V prvi Diofantovi knjigi je naslednja preprosta naloga z rešitvijo:

᾿Επιτετάχθω δὴ τὸν ρ διελεῖν εἰς δύο ἀριθμοὺς ὅπως τὸ τοῦ αου ἀριθμοῦ γον καὶ
τὸ τοῦ βου εον ἐπὶ τὸ αὐτὸ συντεθέντα ποιῇ ƌ λ.
Razdeliti je treba število 100 na dva dela tako, da bo vsota tretjine prvega
in petine drugega dela enaka 30.

Če je prvi del x1, drugi pa x2, potem velja x1/3+x2/5 = 30. Če vzamemo
x = x2/5, je x2 = 5x in s tem x1/3 = 30 − x in zato x1 = 90 − 3x. Vsota
obeh delov je potemtakem x1 + x2 = 5x+ (90− 3x) = 2x+ 90 = 100. Torej
je x = 5 in s tem x1 = 75 in x2 = 25.

V prvi knjigi je tudi naloga:
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Εὑρεῖν δύο ἀριθμοὺς ὅπως ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶς καὶ ὁ πολλαπλασιασμὸς ποιῇ δοθέντας
ἀριθμούς.

Poiskati je treba dve števili, katerih razlika in produkt sta dani števili.

Iskani števili naj bosta x in y. Velja naj x − y = 4 in xy = 96. Naj bo
x+ y = 2t. Potem je x = t+2 in y = t− 2. Sledi, da je xy = (t+2)(t− 2) =

t2 − 4 = 96. Torej je t2 = 100 in s tem t = 10. Rešitev naloge je x = 12 in
y = 8.

2. V drugi Diofantovi knjigi je taka naloga z rešitvijo:

Εὑρεῖν δύο ἀριθμοὺς ὅπως ὁ ἀπὸ ἑκατέρου αὐτῶς τετράγωνος, προσλαβὼν τὸν
λοιπὸν, ποιῇ τετράγωνον.

Poiskati je treba dve števili, za kateri je vsota kvadrata enega in preostalega
spet kvadrat.

Če iščemo števili x in y, to pomeni, da sta x2 + y in y2 + x kvadrata. Če
izberemo y = 2x + 1, res dobimo, da je prvi izraz kvadrat: x2 + (2x + 1) =

(x+1)2. Tedaj je drugi izraz (2x+1)2+x = 4x2+5x+1 = (2x−2)2+13x−3,
ki je kvadrat za x = 3/13. Zato je y = 6/13 + 1 = 19/13. Iskani števili sta
torej 3/13 in 19/13.

Ta rešitev seveda ni edina. Vzemimo y = 2kx + k2, kjer je k racionalno
število. S tem je x2 + y = x2 + (2kx + k2) = (x + k)2. Drugi izraz je
(2kx+ k2)2 + x. Izberimo poljuben racionalen n in zapišimo:

(2kx+ k2)2 + x = (2kx+ k2 − n)2 + (4kn+ 1)x− n2 + 2k2n.

Z x = n(n−2k2)/(1+4kn) je ta izraz kvadrat. Naloga ima nešteto pozitivnih
racionalnih rešitev

x =
n(n− 2k2)

1 + 4kn
, y =

k(2n2 + k)

1 + 4kn
,

kjer sta k in n poljubni racionalni števili, ki dasta pozitivna x in y. Diofantov
primer dobimo za k = 1 in n = 3.

Še ena naloga iz druge knjige:
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Τὸν ἐπιταχθένα τετρ+αγωνον εἰς δύο τετραγώνους.

Dani kvadrat razdeli na vsoto dveh kvadratov.

Izberimo kvadrat 16. Iščemo taki števili x in y, da bo x2+y2 = 16. V pra-
vokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu Oxy iščemo točke z racional-
nimi koordinatami na krožnici x2 + y2 = 16 (slika 3). Ena taka točka je
(0,−4). Skoznjo poteka premica y = kx − 4, kjer je k racionalno število.
Določimo drugo presečišče te premice s krožnico: x2 + (kx − 4)2 = 16. Do-
bimo

x =
8k

k2 + 1
, y =

4(k2 − 1)

k2 + 1
.

Za k = 2 dobimo Diofantovo rešitev: x = 16/5, y = 12/5.

Slika 3: Krožnica, na kateri so rešitve naloge

3. V tretji Diofantovi knjigi je naslednja naloga z rešitvijo:

Εὑρεῖν τρεῖς ἀριθμοὺς ἴσους τετραγώνῳ, ὅπως σὺν δύο λαμβανόμενοι τοῦ λοιποῦ
ὑπερέχωσι τετραγώνῳ.

Poiskati je treba tri števila, katerih vsota kvadratov je kvadrat, vse vsote po
dveh števil, zmanjšane za preostalo število, pa so tudi kvadrati.
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Iskana števila naj bodo x1, x2, x3. Naloga zahteva, da so x1 + x2 + x3,
x1 + x2 − x3, x2 + x3 − x1 in x3 + x1 − x2 kvadrati. Diofant izbere racionalen
parameter t in postavi

x1 + x2 + x3 = (t+ 1)2, x1 + x2 − x3 = 1.

Iz tega z lahkoto dobi

x1 = t+
1

2
, x2 =

1 + t2

2
, x3 = t+

t2

2
.

Iz četrte enačbe dobi x3+x1−x2 = 2t. Izbere t = 8, da je x3+x1−x2 = 42.
Tako dobi na koncu rešitev

x1 =
17

2
, x2 =

65

2
, x3 = 40.

Rešitev ni edina, saj bi lahko izbral na primer tudi t = 32.

Dodajmo še eno nalogo iz tretje knjige:

Εὑρεῖν τέσσαρας ἀριθμοὺς ὅπως ὁ ἀπὸ τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν τεσσάρων
τετράγωνος, ἐάν τε προσλάβῃ ἕκαστον, ἐάν τε λείψῃ, ποιῇ τετράγωνον.

Poiskati je treba štiri taka števila, da bo kvadrat njihove vsote, povečan ali
pomanjšan za vsako od njih, dal kvadrat.

Iskana števila naj bodo x1, x2, x3, x4. Biti morajo taka, da bodo (x1+x2+

x3 + x4)
2 ± xk kvadrati za k = 1, 2, 3, 4. Reševanje temelji na štirih pitagore-

jskih trikotnikih z enako hipotenuzo. Dva taka primera dasta pitagorejska
trikotnika (3, 4, 5) in (5, 12, 13). Če prvega povečamo 13-krat, drugega pa
5-krat, dobimo pitagorejska trikotnika (39, 52, 65) in (25, 60, 65). Dandanes
bi še dva poiskali s kompleksnimi števili:

652 = (82 + 12)2 = (8 + i)2(8− i)2 = (63 + 16i)(63− 16i) = 632 + 162,

652 = (72 + 42)2 = (7 + 4i)2(7− 4i)2 = (33 + 56i)(33− 56i) = 332 + 562.

Tako smo našli še dva pitagorejska trikotnika s hipotenuzo 65: (16, 63, 65) in
(33, 56, 65). Za katerikoli pitagorejski trikotnik (a, b, c) velja a2 + b2 = c2, iz
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česar sledi c2 ± 2ab = (a± b)2. Zato bomo vzeli x1 + x2 + x3 + x4 = 65λ in
za x1, x2, x3, x4 do faktorja λ2 dvakratnike produktov katet:

x1 = 2λ2 · 39 · 52, x2 = 2λ2 · 25 · 60, x3 = 2λ2 · 16 · 63, x4 = 2λ2 · 33 · 56.

S tem je

2λ2(39 · 52 + 25 · 60 + 16 · 63 + 33 · 56) = 12768λ2 = 65λ.

Torej je λ = 65/12768. Končna rešitev problema je:

x1 =
714025

6792576
, x2 =

528125

6792576
, x3 =

4225

80864
, x4 =

46475

485184
.

4. V četrti Diofantovi knjigi najdemo naslednjo nalogo z rešitvijo:

Εὑρεῖν δύο ἀριθμοὺς ὄπος ὁ ἀπὸ τοῦ μείζονος κύβος προσλαβὼν τὸν ἐλάσσονα
ἀριθμὸς ἴσος ᾖ τῷ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος κύβῳ προσλαβόντι τὸν μείζονα ἀριθμόν.

Poiskati je treba taki števili, za kateri je vsota kuba večjega in manjšega
števila enaka vsoti kuba manjšega in večjega števila.

Iskani števili naj bosta x in y, kjer je x > y. Zanju mora veljati enačba:

x3 + y = y3 + x.

Po preureditvi členov in razstavljanju dobimo (x− y)(x2 + xy+ y2) = x− y,
torej enačbo x2 + xy + y2 = 1, ki jo je treba rešiti v pozitivnih racionalnih
številih. Po Diofantu iščemo rešitev pri pogoju y = kx, kjer je k pozitivno
racionalno število. Tako dobimo enačbo x2(1+k+k2) = 1. Poiskati je treba
tak racionalen k, da bo 1+ k+ k2 kvadrat. Možnosti je več. Če zapišemo za
poljuben racionalen c enakost

1 + k + k2 = (1− c2) + (1− 2c)k + (k + c)2,

dobimo racionalen k za vsak racionalen c s formulo k = (1− c2)/(2c− 1), pri
čemer bo 1 + k + k2 = ((c2 − c + 1)/(2c − 1))2, kar je kvadrat. Pri tem je
c ̸= 1/2. Dobimo:

x =
2c− 1

c2 − c+ 1
, y =

1− c2

c2 − c+ 1
.
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Za c = 3/4 dobimo Diofantovo rešitev x = 8/13, y = 7/13, ko je k = 7/8.
Vse rešitve (x, y) kot točke v pravokotnem kartezičnem koordinatnem

sistemu Oxy ležijo na elipsi x2 + xy + y2 = 1 (slika 4).

Slika 4: Elipsa, na kateri so rešitve naloge

Ne bo odveč, če si ogledamo še eno nalogo iz četrte knjige:

Εὑρεῖν τρεῖς ἀριθμοὺς ἐν τῷ ἀορίστῳ, ὅπως ὁ ὑπὸ δύο ὁποιωνοῦν μετὰ μονάδος
μιᾶς ποιῇ τετράγωνον.

Poiskati je treba tri števila, za katera produkti po dve in dve, povečani za 1,
dajo kvadrate.

Vzemimo, da so to števila x, y, z. Potem naloga zahteva, da so xy +

1, yz+1, zx+1 kvadrati. Vzemimo xy = ξ2 +2ξ in y = ξ, kjer je ξ poljubno
pozitivno racionalno število. S tem zadovoljimo prvo zahtevo, ker je xy+1 =

ξ2 + 2ξ + 1 = (ξ + 1)2. S krajšanjem enačbe xξ = ξ2 + 2ξ dobimo x = ξ + 2.
Tretja zahteva hoče, da je zξ+2z+1 kvadrat. Za z = 4ξ+4 je zξ+2z+1 =

(4ξ + 4)ξ + 2(4ξ + 4) + 1 = 4ξ2 + 12ξ + 9 = (2ξ + 3)2. S tem je izpolnjena
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tretja zahteva. Ker je yz+1 = ξ(4ξ+4)+ 1 = 4ξ2 +4ξ+1 = (2ξ+1)2, smo
s tem ugodili tudi drugi zahtevi. Iskana števila so torej

x = ξ + 2, y = ξ, z = 4ξ + 4,

kjer je ξ poljubno pozitivno racionalno število.

5. V peti Diofantovi knjigi najdemo naslednjo nalogo z rešitvijo:

Εὑρεῖν τρεῖς ἀριθμοὺς ἐν τῇ γεωμετρικῇ ἀναλογίᾳ, ὅπως ἕκαστος αὐτῶς λείψας
τὸν δοθέντα ἀριθμὸν ποιῇ τετράγωνον.

Poiskati je treba geometrijsko zaporedje treh takih števil, ki so, zmanjšana
za izbrano število, kvadrati.

Iskana pozitivna racionalna števila naj bodo po vrsti x1, x2, x3. Potem je
x2 =

√
x1x3. Pri tem morata x1 in x3 biti kvadrata racionalnih števil. Za

izbrano število je Diofant vzel 12. Števila x1 − 12, x2 − 12, x3 − 12 morajo
torej biti kvadrati. Diofant je vzel x1 = 169/4, ki zadošča pogoju x1 − 12 =

169/4 − 12 = 121/4 = (11/2)2. Ker mora biti x2 racionalno število, mora
biti x3 kvadrat, denimo x3 = t2, kjer je t pozitivno racionalno število. Torej
je x2 = 13t/2. Števili 13t/2 − 12 in t2 − 12 morata biti kvadrata. Kvadrat
je potem tudi 16(13t/2 − 12) = 104t − 192 = (104t − 361) + (361 − 192) =

(104t−361)+169, če izberemo t = 361/104. Tedaj je t2 = 130321/10816. To
je število, ki zmanjšano za 12, da kvadrat: 130321/10816−12 = 529/10816 =

(23/104)2. Rešitev naloge so števila:

x1 =
169

4
, x2 =

361

16
, x3 =

130321

10816
.

Kako izbrati x1 = x? Razlika x2−12 mora biti kvadrat, denimo y2, kjer je
y racionalno število. Točka (x, y) v pravokotnem kartezičnem koordinatnem
sistemu Oxy leži na hiperboli x2−y2 = 12 (slika 5). Z razstavljanjem dobimo
(x−y)(x+y) = 12. Postavimo sistem x−y = p in x+y = 12/p in ga rešimo.
S tem racionalno parametriziramo hiperbolo:

x =
12 + p2

2p
, y =

12− p2

2p
.
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Slika 5: Hiperbola x2 − y2 = 12

Za vsak racionalen p dobimo racionalno točko na hiperboli. Za t = 1 dobimo
točko (13/2, 11/2). Zato smo izbrali x1 = (13/2)2 = 169/4.

Iz pete knjige izberimo še eno nalogo:

Εὑρεῖν τρεῖς ἀριθμοὺς ὅπως ὁ ἀπὸ ἑκάστου αὐτῶν τετράγωνος, ἐάν τε προσλάβῃ
τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν τριῶν, ἐάν τε λείψῃ, ποιῇ τετράγωνον.

Poiskati je treba tri taka števila, katerih kvadrati, povečani ali zmanjšani za
vsoto vseh treh števil, dajo kvadrate.

Naj bodo iskana števila x1, x2, x3. Zahteva se, da so

x2
1 ± (x1 + x2 + x3), x

2
2 ± (x1 + x2 + x3), x

2
3 ± (x1 + x2 + x3)

kvadrati. Diofant poišče tri pitagorejske trikotnike z enako ploščino:

(40, 42, 58), (24, 70, 74), (15, 112, 113).

Za vsak pitagorejski trikotnik (a, b, c) velja relacija c2 ± 2ab = (a ± b)2. Vsi
omenjeni trikotniki imajo enak štirikratnik ploščine, 2ab = 3360, kar igra
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vlogo vsote x1 + x2 + x3. Zato poiščemo faktor λ, tako da bodo števila
x1 = 58λ, x2 = 74λ, x3 = 113λ rešila problem. Kvadrat je na primer število
582 ± 2 · 40 · 42λ2, zato nastavimo: x1 + x2 + x3 = 2 · 40 · 42λ2 in dobimo
enačbo 245λ = 2 · 40 · 42λ2 in s tem λ = 7/96. Rešitev problema so števila

x1 =
406

96
, x2 =

518

96
, x3 =

791

96
.

Seveda to ni edina rešitev, saj tri pitagorejske trikotnike z enako ploščino
lahko izberemo še kako drugače.

Pitagorejski trikotnik (a, b, c) dobimo po obrazcih

a = 2mn, b = |m2 − n2|, c = m2 + n2,

kjer sta m in n naravni števili. Njegova ploščina je p = ab/2 = mn|m2 −n2|.
Če želimo poiskati take pitagorejske trikotnike z dano ploščino p, moramo
reševati enačbo mn|m2−n2| = p. Mimogrede si oglejmo še algebrsko krivuljo
xy(x2 − y2) = p za y < x v pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu
Oxy. Preidimo na polarne koordinate z zamenjavo x = r cosφ, y = r sinφ in
dobimo

r4 sinφ cosφ(cos2 φ− sin2 φ) =
1

2
r4 sin 2φ cos 2φ =

1

4
r4 sin 4φ = p.

Iskana krivulja ima polarno obliko

r4 =
4p

sin 4φ
.

Slika 6 kaže primer iz zgornje naloge, ko je p = 840.

6. Še ena bolj geometrijska naloga z rešitvijo iz šeste knjige.

Εὑρεῖν τρίγωνον ὀρθογώνιον ὅπως ὁ ἐν τῇ ὑποτεινούσῃ λείψας τὸν ἐν ἑκατέρᾳ
τῶν ἀρθῶν ποιῇ κύβον.

Poiskati je treba tak pravokoten trikotnik, v katerem sta razliki hipotenuze
in katet kuba.

Kateti iskanega pravokotnega trikotnika naj bosta a = 2xy, b = x2 − y2,
hipotenuza pa c = x2 + y2. Pri tem sta x in y naravna števila in x > y.
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Slika 6: Krivulja xy(x2 − y2) = 840

Poskusimo z y = 2. Dobimo a = 4x, b = x2 − 4, c = x2 + 4. Opazujmo
c − a = x2 + 4 − 4x = (x − 2)2 in c − b = 8 = 23. Druga razlika ustreza
zahtevi naloge, prva pa, če vzamemo x−2 = 8, ker je 82 = 64 = 43. Izberemo
torej x = 10 in dobimo iskani pravokotni trikotnik a = 40, b = 96, c = 104.

Ni pa ta rešitev edina. Lahko bi vzeli x = 66 in dobili pravokotni trikotnik
a = 264, b = 4352, c = 4360.

Končajmo še z eno nalogo iz šeste knjige:

Εὑρεῖν τρίγωνον ὀρθογώνιον ὅπως ὁ ἐν τῇ περιμέτρῳ αὐτοῦ ῇ τετράγωνος. καὶ
προσλαβὼν τὸν ἐν τῷ ἐμβαδῷ αὐτοῦ ποιῇ κύβον.

Poiskati je treba tak pravokoten trikotnik, katerega obseg je kvadrat, ta,
povečan za ploščino, pa kub.

Iskani pravokotni trikotnik naj ima racionalni kateti a in b ter racionalno
hipotenuzo c. Naloga zahteva, da je a + b + c kvadrat, ab/2 + a + b + c pa
kub. Kateti iskanega pravokotnega trikotnika naj bosta a = 2ξ, b = ξ2 − 1,
hipotenuza pa c = ξ2 + 1. Pri je ξ > 1 racionalno število. Naloga zahteva,
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da je 2ξ2+2ξ kvadrat, ξ(ξ2− 1)+2ξ2+2ξ = ξ3+2ξ2+ ξ pa kub. Postavimo
2ξ2+2ξ = m2ξ2, kjer je m racionalno število. Dobimo ξ = 2/(m2−2) in s tem
ξ3+2ξ2+ξ = 2m4/(m2−2)3. Iščemo tak m, za katerega je 2m4/(m2−2)3 kub.
Diofant ugotovi, da mora veljati relacija 2 < m2 < 4 in vzame m = 27/16,
ker je 2m = 27/8 = (3/2)3 kub, s tem pa je kub tudi 2m4/(m2 − 2)3. Tako
dobi ξ = 512/217. Rešitev naloge je taka:

a =
1024

217
, b =

215055

47089
, c =

309233

47089
.

Rešitev ni edina. Tudi m = 29791/16000 zadošča vsem pogojem.

5 Večkotniška števila
Diofant nam je zapustil tudi knjigo O večkotniških številih – Περὶ πολυγώνων
ἀριθμῶν. Žal to delo ni ohranjeno v celoti. Diofant se je zadeve lotil geometrij-
sko. Z večkotniškimi števili so se ukvarjali že pitagorejci, za katere je bilo
tako in tako vse v številih in celoštevilskih razmerjih. Posebno pomembno,
malodane božje, se jim je zdelo število 10, ki je trikotniško število in je enako
vsoti prvih štirih naravnih števil: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Slika 7: Tetraktis

Desetko ali desetico ali dekado, grško δεκάς, rodilnik δεκάδος, so pitagorej-
ci predstavili v obliki enakostraničnega trikotnika, diagrama (slika 7), ki
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so mu rekli tetraktis, grško τετρακτύς, kar bi morda lahko imenovali tudi
četverstvo. V matematičnem smislu predstavlja četrto trikotniško število.
Pitagorejci pa so videli v vrhu diagrama število 1, ki predstavlja monado, iz
grške besede μονάς, rodilnik μονάδος, kar pomeni enota, enojka, enica, enka,
v abstraktnem smislu pa enotnost.

Vrstica pod vrhom tetraktisa predstavlja število 2, diado, iz grške besede
δυάς, rodilnik δυάδος, kar pomeni dvojina, v abstraktnem smislu pa moč.

Naslednja vrstica tetraktisa ponazarja število 3, triado, iz grške besede
τριάς, rodilnik τριάδος, kar pomeni trojka, trojica, v abstraktnem smislu pa
harmonija, grško ἁρμονία, skladnost, soglasje.

Osnovnica tetraktisa ustreza številu 4, tetradi, iz grške besede τετράς,
rodilnik τετράδος, kar pomeni četverka, četverica, v abstraktnem smislu pa
kozmos, grško κόσμος, svetovni red, svet, vesolje, nebo.

Razmerja števil v tetraktisu so imela glasbeni pomen: 4 : 3 čisto kvarto,
3 : 2 čisto kvinto, 2 : 1 pa oktavo.

Poleg tega je 1 pomenila točko (ničrazsežen prostor), 2 daljico (eno-
razsežen prostor), 3 trikotnik (dvorazsežen prostor) in 4 tetraeder (trirazsežen
prostor).

Slika 8: Razsežnosti pri pitagorejcih

O pitagorejcih, številih in tetraktisu bi lahko povedali še marsikaj za-
nimivega, prav tako o njihovem vplivu na poznejšo filozofijo in miselnost.
Toda to ni naš cilj. Radi bi vpeljali večkotniška števila in raziskali njihove
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lastnosti.
Aritmetično zaporedje je številsko zaporedje a1, a2, a3, . . ., ki ima lastnost,

da so vse razlike ali diference ak+1−ak enake, denimo d. Zato je aritmetično
zaporedje popolnoma določeno s prvim členom a1 in razliko d. S tema po-
datkoma lahko aritmetično zaporedje zapišemo kot

a1, a1 + d, a1 + 2d, . . . ,

tako da nam ni težko zapisati n-tega, splošnega člena:

an = a1 + (n− 1)d, n = 1, 2, 3, . . . .

Konstantno zaporedje a, a, a, . . . je aritmetično za a1 = a in d = 0. Zaporedje
naravnih števil 1, 2, 3, . . . je aritmetično za a1 = 1 in d = 1.

Pomembno je, da vemo tudi, kako izračunati vsoto prvih n členov arit-
metičnega zaporedja a1, a2, a3, . . ., to se pravi za vsako naravno število n

vsoto
Sn = a1 + a2 + . . .+ an−1 + an.

Trik je preprost. Velja namreč tudi

Sn = an + an−1 + . . .+ a2 + a1.

S seštevanjem dobimo:

Sn + Sn = 2Sn = (a1 + an) + (a2 + an−1) + . . .+ (an−1 + a2) + (an + a1).

Hitro vidimo, da so vsi členi dobljene vsote med seboj enaki. Na k-tem mestu
je člen

ak+an+1−k = (a1+(k−1)d)+(a1+(n−k)d) = a1+(a1+(n−1)d) = a1+an.

Torej velja enačba
2Sn = n(a1 + an),

iz česar sledi splošna formula

Sn =
n

2
(a1 + an).
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Vsota prvih n členov aritmetičnega zaporedja je potemtakem vsota njegovega
prvega in zadnjega člena v vsoti, pomnožena s polovico števila sumandov.

V posebnem primeru zaporedja naravnih števil imamo

1 + 2 + 3 + . . .+ n =
n(n+ 1)

2
.

Oglejmo si aritmetično zaporedje s prvim členom a1 = 1 in razliko k− 2,
kjer je k naravno število, ki je večje kot 2. Splošni člen takega zaporedja je

a(k)n = 1 + (k − 2)(n− 1).

Vsota prvih n členov tega zaporedja pri izbranem k je po splošni formuli
število

V (k)
n =

n

2
(2 + (k − 2)(n− 1)).

Število V
(k)
n imenujemo n-to večkotniško število reda k ali n-to k-kotniško

število. Formulo je poznal že matematik in astronom Hipsiklej iz Aleksan-
drije – ῾Υψικλῆς ὁ Ἀλεξανδρεύς, ki je živel v 2. stoletju pred našim štetjem.
Hipsikleja omenja tudi Diofant v svoji knjigi O večkotniških številih.

Za vsak k je
V

(k)
1 = 1, V

(k)
2 = k.

Velja rekurzivna relacija:

V
(k)
n+1 = V (k)

n + (k − 2)n+ 1.

Za k = 3 dobimo trikotniška števila

Tn = V (3)
n =

n(n+ 1)

2
=

(
n+ 1

2

)
.

Smiselno je vzeti še T0 = 0, da nimamo težav z indeksi. Vsota prvih n

zaporednih naravnih števil je ravno n-to trikotniško število:

1 + 2 + 3 + . . .+ n = Tn.

Če tej vsoti dodamo člen n + 1, dobimo naslednje trikotniško število. Za
n ≥ 0 velja torej preprosta rekurzivna relacija

Tn+1 = Tn + (n+ 1).
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Za k = 4 dobimo kvadratna števila

Qn = V (4)
n = n2.

Za k = 5 dobimo petkotniška ali pentagonalna števila

Pn = V (5)
n =

n(3n− 1)

2
,

za k = 6 dobimo šestkotniška ali heksagonalna števila

Hn = V (6)
n = n(2n− 1).

Sledijo sedemkotniška ali heptagonalna, osemkotniška ali oktagonalna števila
in tako naprej.

Takoj opazimo, da je vsako šestkotniško število tudi trikotniško:

Hn = T2n−1.

Ker je tudi
V (k)
n = n+ (k − 2)

(n− 1)n

2
,

lahko za n ≥ 1 izrazimo

V (k)
n = n+ (k − 2)Tn−1. (A)

Formulo (A) za k = 6 lepo pojasnjuje slika 13.
Ker je tudi

V (k)
n = n+ (k − 2)Tn−1 = (n+ Tn−1) + (k − 3)Tn−1 = Tn + (k − 3)Tn−1,

imamo še en izraz:
V (k)
n = Tn + (k − 3)Tn−1. (B)

Formulo (B) pa za k = 6 lepo pojasnjuje slika 14. Do formul (A) in (B) bi
hitro prišli tudi tako, da bi večkotniška števila definirali najprej geometrijsko.

Povežimo še n-ti večkotniški števili redov k + 1 in k:

V (k+1)
n = Tn + (k − 2)Tn−1 = (Tn + (k − 3)Tn−1) + Tn−1 = V (k)

n + Tn−1.
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k\n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105
4 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196
5 1 5 12 22 35 51 70 92 117 145 176 210 247 287
6 1 6 15 28 45 66 91 120 153 190 231 276 325 378
7 1 7 18 34 55 81 112 148 189 235 286 342 403 469
8 1 8 21 40 65 96 133 176 225 280 341 408 481 560
9 1 9 24 46 75 111 154 204 261 325 396 474 559 651

Tabela 1: Večkotniška števila

S tem smo našli rekurzivno relacijo

V (k+1)
n = V (k)

n + Tn−1. (C)

Ta omogoča zapis tabele večkotniških števil, ki jo začnemo s trikotniškimi in
kvadratnimi.

Relacijo (A) lahko uporabimo tudi za izpeljavo splošnejše relacije:

V
(k)
m+n = V (k)

m + V (k)
n + (k − 2)mn.

Začnemo na desni strani:

V (k)
m +V (k)

n +(k− 2)mn = m+(k− 2)Tm−1+n+(k− 2)Tn−1+(k− 2)mn =

= (m+ n) + (k − 2)(Tm−1 + Tm−1 +mn) =

= (m+ n) + (k − 2)
(m− 1)m+ (n− 1)n+ 2mn

2
=

= (m+ n) + (k − 2)
(m+ n)2 − (m+ n)

2
=

= (m+n)+ (k− 2)
(m+ n− 1)(m+ n)

2
= (m+n)+ (k− 2)Tm+n−1 = V

(k)
m+n.

Sedaj bomo še pojasnili, zakaj števila V
(k)
n imenujemo večkotniška, na-

tančneje k-kotniška. Štejejo namreč krožce (ali druge enake objekte), katerih
središča so po nekem pravilu razporejena v ogliščih in na stranicah podobnih
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konveksnih k-kotnikih, pogosto pravilnih. Iz formul (A), (B) in (C) vidimo,
da je dobro začeti s trikotniškimi števili Tn = V

(3)
n , ki smo jih dobili s sešte-

vanjem prvih n števil a(3)n = n. Številu T1 = 1 naj ustreza krožec O, številu
T2 = 1 + 2 = 3 pa trije krožci. Zadnja dva, P1 in Q1, postavimo tako, da
njuni središči s središčem O prvega krožca sestavljajo trikotnik (slika 9). Ta
trikotnik s centralnim raztegom glede na O povečamo dvakrat, trikrat, …,
n-krat, da dobimo stranice PiQi. Te razdelimo na i enako dolgih delov, v
krajišča in v delitvene točke pa postavimo nove krožce. Pri n-kratni povečavi
osnovnega trikotnika je v celotni dobljeni strukturi Tn krožcev.

Slika 9: Trikotniška števila

Enako ravnamo z začetnim konveksnim k-kotnikom. Na njem izberemo
oglišče O in ga nato s centralnim raztegom glede na O povečamo dvakrat,
trikrat, …, n-krat. Pri i-kratni povečavi tiste zunanje stranice, ki ne izhajajo
iz O, razdelimo na i enakih delov in v oglišča ter delitvene točke postavimo
središča novih krožcev. Le-teh je na k− 2 stranicah (k− 2)(i− 1) in še eden
zraven, torej ravno a

(k)
i , vsota vseh pa V

(k)
i . Slika 10 nam je lahko v veliko

pomoč. Na njej zapisana števila pojasnjujejo stopnjo povečave osnovnega
večkotnika.

Lepšo sliko dobimo s pravilnimi večkotniki (slika 12). Če namreč pravil-
nemu k-kotniku očrtamo krog, potem takoj vidimo, da imajo vsi trikotniki,
na katere ta k-kotnik razdelijo njegove diagonale, izhajajoče iz izbranega
oglišča O, ob O enako velike kote π/k. Stranice k-kotnika so enako dolge
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Slika 10: Peto petkotniško število je 51

Slika 11: Razdelitev pravilnega večkotnika

tetive kroga, ustreza jim središčni kot 2π/k, obodni kot π/k pa je kot vseh
trikotnikov ob O (slika 11). Teh trikotnikov je k − 2. Tako kot smo razložili
prej, ta večkotnik povečujemo in delimo stranice ter dodajamo krožce.

Večkotniška števila spadajo med figurativna števila, med katera sodijo
tudi tista, ki jih dobimo kot število objektov na primeren način vpeljane
prostorske strukture. Sem sodijo tetraedrska in piramidna števila.

Vsako naravno število je večkotniško. Če drugega ne, je naravno število m

prvo k-kotniško za vsak k > 2, ko je m = 1, sicer pa vsaj drugo m-kotniško.
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Slika 12: Deveto šestkotniško število je 153

Slika 13: Deveto šestkotniško število kot 9 + 4T8

Če želimo izvedeti, ali je m > 1 nemara k-kotniško in ne le drugo, moramo
pogledati enačbo

n+ (k − 2)Tn−1 = m

oziroma
n(2 + (k − 2)(n− 1)) = 2m.

V ta namen je koristno razstaviti število 2m na prafaktorje in poiskati vse
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Slika 14: Deveto šestkotniško število kot T9 + 3T8

delitelje d, nato pa reševati v naravnih številih sistem enačb

n = d, 2 + (k − 2)(n− 1) =
2m

d
.

Za k dobimo pri d > 1 izraz

k = 2 +
2(m− d)

d(d− 1)
.

Primer d = m ne pride v poštev, ker da k = 2. Za d = 2m dobimo k =

2− 1/(2m− 1), kar ni naravno število.
Za primer si poglejmo m = 36. Število 2m = 72 ima celo vrsto deliteljev.

Od teh moramo pregledati seznam: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24. Za d = n = 2

dobimo k = 36, za d = n = 3 je k = 13, za d = n = 6 je k = 4 in za
d = n = 8 je k = 3. Za preostale delitelje na seznamu ne dobimo naravnih
rešitev za k. Število 36 je torej hkrati drugo 36-kotniško, tretje 13-kotniško,
šesto kvadratno in osmo trikotniško.

Nekatere grške matematike je zanimalo, katera trikotniška števila razen 1
so kvadratna. Število 36 je, kot smo videli, tako. Odkrili so, da je osemkrat-
nik vsakega trikotniškega števila, povečan za 1, kvadratno število. Res drži
enakost:

8 · n(n+ 1)

2
+ 1 = (2n+ 1)2. (D)
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Sicer pa kvadratna trikotniška števila poiščemo takole. Postavimo, da je n-to
trikotniško število enako m-temu kvadratnemu številu: n(n+1)/2 = m2. Po
množenju z 8 dobimo: 4n2 + 4n = 8m2. Na obeh straneh prištejemo 1 in
preoblikujemo: (2n+ 1)2 − 2(2m)2 = 1. Vpeljemo naravni števili x = 2n+ 1

in y = 2m, pa smo pri Pellovi enačbi x2 − 2y2 = 1. Njene rešitve iščemo
med naravnimi števili. Najmanjša rešitev je x1 = 3, y1 = 2. Enačba ima tudi
trivialno rešitev x0 = 1, y0 = 0, ki pa ne ustreza zahtevanim pogojem. Izkaže
se, da vse naravne rešitve xn, yn Pellove enačbe x2 − 2y2 = 1 lahko poiščemo
z matrično metodo: [

xn

yn

]
=

[
3 4

2 3

]n

·

[
1

0

]
Za 2, 3, 4, 5 dobimo dvojice

x2 = 17, y2 = 12; x3 = 99, y2 = 70; x4 = 577, y4 = 408; x5 = 3363, y5 = 2378,

iz teh pa

n2 = 8,m2 = 6; n3 = 49,m3 = 35; n4 = 288,m4 = 204; n5 = 1681,m5 = 1189.

Zadnji dve števili na primer pomenita, da je trikotniško število T1681 enako
11892.

Omenjena Pellova enačba je v splošnem x2 − Dy2 = 1, kjer naravno
število D ni kvadratno. Zanimajo nas njene celoštevilske netrivialne rešitve.
Trivialna rešitev je vselej x0 = 1, y0 = 0. Do take enačbe z ogromnim D nas
privede znameniti Arhimedov problem goveda – πρόβλημα βοεικόν. Pellove
enačbe za posebne D so reševali tudi indijski matematiki, na primer Bhaskara
Starejši in Brahmagupta. Z njimi se je spopadel tudi Pierre de Fermat. Euler
kot velika matematična avtoriteta je enačbo pomotoma imenoval po Johnu
Pellu in tako je ostalo. Le redki enačbe ne imenujejo po Pellu. Najbolj resno
je Pellovo enačbo študiral Joseph-Louis de Lagrange. Izkaže se, da razvoj
števila

√
D v neskončni verižni ulomek omogoča najti osnovno rešitev x1, y1

Pellove enačbe, s tem pa tudi vse rešitve.
Posplošitev formule (D) na večkotniška števila je relacija

8(k − 2)V (k)
n + (k − 4)2 = (2 + (2n− 1)(k − 2))2, (E)
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ki jo je Diofant izpeljal geometrijsko. Preverimo jo lahko tako:

8(k − 2)V (k)
n + (k − 4)2 = 4n(k − 2)(2 + (k − 2)(n− 1)) + ((k − 2)− 2)2 =

= 8n(k − 2) + 4n(k − 2)2(n− 1) + (k − 2)2 − 4(k − 2) + 4 =

= 4 + (8n− 4)(k − 2) + (4n(n− 1) + 1)(k − 2)2 =

= 4 + 4(2n− 1)(k − 2) + (2n− 1)2(k − 2)2 = (2 + (2n− 1)(k − 2))2.

Enakost (E) nam pomaga odgovoriti na vprašanje, kdaj je dano število N

večkotniško reda k. To je takrat, ko je 8(k − 2)N + (k − 4)2 = Q2 za neko
naravno število Q. Ker mora po (E) biti Q = 2 + (2n − 1)(k − 2), dobimo
enačbo 2n− 1 = (Q− 2)/(k − 2), ki ima rešitev

n =
Q+ k − 4

2(k − 2)
.

Za primer si poglejmo število N = 1225. Da bo to število k-kotniško,
mora biti 8(k − 2)1225 + (k − 4)2 = 9800(k − 2) + (k − 4)2 kvadratno,
denimo Q2. S poskušanjem najdemo k = 3, 4, 6, 29, 60, 124, 1225, ustrezni
Q so 99, 140, 198, 515, 756, 1100, 3671, ustrezni n pa 49, 35, 25, 10, 7, 5, 2. To
pomeni, da je število 1225 trikotniško, kvadratno, šestkotniško, devetindvajset-
kotniško, šestdesetkotniško, stoštiriindvajsetkotniško in tisoč dvestopetindvaj-
setkotniško.

Če sta j in k naravni števili, večji kot 2, in je njuna vsota sodo število,
potem velja enakost

V (j)
n + V (k)

n = 2V ((j+k)/2)
n .

To res drži, ker je

V (j)
n + V (k)

n = n+ (j − 2)Tn−1 + n+ (k − 2)Tn−1 = 2n+ (j + k − 4)Tn−1 =

= 2

(
n+

(
j + k

2
− 2

)
Tn−1

)
= 2V ((j+k)/2)

n .

V posebnem primeru za 0 ≤ j ≤ k − 3 velja še enakost

V (k+j)
n + V (k−j)

n = 2V (k)
n .
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Podrobnosti, kako so Diofantove knjige prišle v Evropo, niso znane. Pre-
pisovali so jih, Arabci so jih prevajali. Tako kot druga grška besedila so
prišle na Zahod prek bizantinskih in arabskih prepisovalcev in prevajalcev.
Veliko znanja je prišlo v Evropo prek Rima in kasneje prek arabske Španije
in Sicilije. Po turškem zavzetju Carigrada leta 1453 in tudi prej se je veliko
grških učenjakov s knjigami vred preselilo na Zahod. Dragocena besedila
so se znašla po raznih knjižnicah: zasebnih, samostanskih in univerzitetnih.
Diofantova Aritmetika je bila tudi med njimi. Nanjo so pozabljali, pa jo
spet odkrivali, zlasti v obdobju renesanse. Med prvimi, ki so odkrili njen
pomen, je bil Johannes Müller (1436–1476) iz Königsberga na Bavarskem,
bolj znan kot Regiomontanus. Diofantovo Aritmetiko in nepopolno knjigo
O večkotniških številih je prevajalo več ljudi. Rafael Bombelli (1526–1572)
je leta 1570 dokončal prevod v latinščino, ki pa ni bil nikoli objavljen. Pač
pa so italijanski renesančni matematiki po vzoru Diofanta začeli uvajati v
matematiki razne simbole oziroma okrajšave, na primer ”p” za plus, ”m” za
minur, ”r” za koren. V Nemčiji je Wilhelm Holzmann (1532–1576), ki je sebe
imenoval Xylander, leta 1575 izdal latinski prevod Diofantove Aritmetike in
knjigo O večkotniških številih in prispeval komentarje. Podrobnost kaže slika
15, kjer izračuna kvadrat števila 1949.

Slika 15: Podrobnost iz Xylanderjevega prevoda Aritmetike
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Zelo znan je tudi latinski prevod, ki ga je opravil Claude Gaspard Bachet
de Méziriac (1581–1638). Izšel je leta 1621. Ravno ta prevod z grškim
originalom je študiral omenjeni Pierre de Fermat. Podrobnost, začetek knjige
O večkotniških številih, kaže slika 16. Vidimo, da grško besedilo ni napisano
v standardni grški pisavi.

Slika 16: Podrobnost iz Méziriacovega prevoda Aritmetike

V standardni grški pisavi bi po [5] imeli:

῞Εκαστος τῶν ἀπὸ τῆς τριάδος ἀριθμῶν αὐξομένων μονάδι, πολύγωνός ἐστι
πρῶτον ἀπὸ τῆς μονάδος, καὶ ἔχει γωνίας τοσαύτας ὅσον ἐστὶν τὸ πλῆθος …

Méziriac uporablja na primer ligature, kakršne so uporabljali v že omen-
jeni Filokaliji: ς namesto στ, Ū namesto τῶν, Ŭ namesto καὶ. Opazimo
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tudi dve različni črki Π v naslovu, v besedah ΠΕΡΙ in ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ. Vira
tudi nista enotna v besedah πρῶτος, πρῶτον in ἐστι, ἐστὶν.

6 Rodovne funkcije
Zaporedje k-kotniških števil ima za vsak k > 2 rodovno funkcijo

Gk(x) =
∞∑
n=1

V (k)
n xn.

Če uporabimo izraz za V
(k)
n , lahko zapišemo

Gk(x) =
∞∑
n=1

(Tn + (k − 3)Tn−1)x
n.

Vidimo, da je dobro najprej izračunati rodovno funkcijo zaporedja trikot-
niških števil:

G3(x) =
∞∑
n=1

Tnx
n =

1

2

∞∑
n=1

n(n+ 1)xn.

Vrsta konvergira pri pogoju |x| < 1. Z integracijo dobimo:

H(x) =

∫ x

0

G3(ξ) dξ =
1

2

∞∑
n=1

nxn+1.

Še z eno integracijo dobimo∫ x

0

H(ξ)

ξ2
dξ =

1

2

∞∑
n=1

xn =
x

2(1− x)
.

Z odvajanjem najdemo
H(x)

x2
=

1

2(1− x)2
,

torej je
H(x) =

x2

2(1− x)2
.
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Ker je G3(x) = H ′(x), imamo nazadnje

G3(x) =
x

(1− x)3
.

Sedaj zapišemo

Gk(x) =
∞∑
n=1

(Tn + (k − 3)Tn−1)x
n =

∞∑
n=1

Tnx
n + (k − 3)

∞∑
n=2

Tn−1x
n =

=
∞∑
n=1

Tnx
n + (k − 3)x

∞∑
n=1

Tnx
n =

x

(1− x)3
+

(k − 3)x2

(1− x)3

in na koncu imamo

Gk(x) =
∞∑
n=1

V (k)
n xn =

x+ (k − 3)x2

(1− x)3
.

To je tako imenovana navadna rodovna funkcija zaporedja večkotniških števil
V

(k)
n . Poiščimo še njihovo eksponencialno rodovno funkcijo

Ek(x) =
∞∑
n=1

V
(k)
n

n!
xn.

Tako se ji reče, ker spominja na eksponentno vrsto

ex =
∞∑
n=0

1

n!
xn.

Zopet bomo najprej nalogo rešili za trikotniška števila, poiskali bomo njihovo
eksponencialno rodovno funkcijo:

E3(x) =
∞∑
n=1

Tn

n!
xn.

Vrsta konvergira za vsak realen x. Odvajajmo in preoblikujmo:

E ′
3(x) =

∞∑
n=1

Tn

(n− 1)!
xn−1 =

∞∑
n=0

Tn+1

n!
xn =

∞∑
n=0

n+ 1 + Tn

n!
xn =
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=
∞∑
n=1

1

(n− 1)!
xn +

∞∑
n=0

1

n!
xn + E3(x) = x

∞∑
n=0

1

n!
xn + ex + E3(x) =

= xex + ex + E3(x).

Funkcija E3(x) torej zadošča nehomogeni linearni diferencialni enačbi

y′ − y = (x+ 1)ex

pri začetnem pogoju y(0) = 0. Njeno splošno rešitev poiščemo po znanem
postopku in dobimo:

y = (C + x+ x2/2)ex.

Začetni pogoj nam da C = 0, tako da imamo rešitev:

E3(x) = x(1 + x/2)ex.

Ker je ∫ x

0

E3(ξ) dξ =
∞∑
n=1

Tn

(n+ 1)!
xn+1 =

∞∑
n=1

Tn−1

n!
xn =

=

∫ x

0

(ξ + ξ2/2)eξ dξ = x2ex/2,

imamo še razvoj

x2ex/2 =
∞∑
n=1

Tn−1

n!
xn.

Nazadnje imamo

Ek(x) =
∞∑
n=1

Tn + (k − 3)Tn−1

n!
xn = x(1 + x/2)ex + (k − 3)x2ex/2.

Eksponencialna rodovna funkcija večkotniških števil reda k je torej

Ek(x) =
∞∑
n=1

V
(k)
n

n!
xn =

1

2
x((k − 2)x+ 2)ex.

Zapišimo še izraza za V
(k)
n z odvodi:

V (k)
n =

1

n!

dnGk

dxn
(0), V (k)

n =
dnEk

dxn
(0).

Maclaurinova vrsta funkcije f ima namreč splošni člen f (n)(0)xn/n!.
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7 Grški alfabet
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

Beseda alfabet je nastala iz prvih dveh grških črk. Vrstni red ima osnovo v
feničanskem alfabetu, ki so ga Grki prilagodili svojemu jeziku. Nekaj feničan-
skih črk so opustili in nekaj dodali. Posamezne feničanske črke so tudi malo
zasukali ali prezrcalili, ko so prešli na pisavo z leve na desno. Feničani so
pisali obratno.

8 Sklanjatve grških določnih členov
število ednina množina

spol moški ženski srednji moški ženski srednji
imenovalnik ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά

rodilnik τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν
dajalnik τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς
tožilnik τόν τήν τό τούς τάς τά

Stara grščina je imela tudi dvojino. Določni člen je bil za vse tri spole en
sam: τώ. Sklanjal pa se je takole: τώ, τοῖν, τοῖν, τώ.

Po raznih slovnicah najdemo za ženski člen v dvojini tudi obliko τά, ki se je
sklanjala tako: τά, ταῖν, ταῖν, τά.

Diofant je uporabljal množino namesto dvojine. V nalogah uporablja na
primer besedno zvezo δύο ἀριθμοὺς, kar je tožilnik množine (dve števili).
Homer, ῞Ομηρος, bi verjetno rekel δύο ἀριθμώ.
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9 Grški števniki
1 αʹ εἷς, μία, ἕν πρῶτος ἅπαξ
2 βʹ δύο δεύτερος δίς
3 γʹ τρεῖς, τρία τρίτος τρίς
4 δʹ τέτταρες, τέτταρα τέταρτος τετράκις
5 εʹ πέντε πέμπτος πεντάκις
6 ϛʹ ἕξ ἕκτος ἑξάκις
7 ζʹ ἑπτά ἕβδομος ἑπτάκις
8 ηʹ ὀκτώ ὄγδοος ὀκτάκις
9 θʹ ἐννέα ἔνατος ἐνάκις
10 ιʹ δέκα δέκατος δεκάκις
11 ιαʹ ἕνδεκα ἑνδέκατος ἑνδεκάκις
12 ιβʹ δώδεκα δωδέκατος δωδεκάκις
13 ιγʹ τρεῖς καὶ δέκα τρίτος καὶ δέκατος τρὶς καὶ δεκάκις
14 ιδʹ τέτταρες καὶ δέκα τέταρτος κ. δ. τετράκις κ. δ.
15 ιεʹ πέντε καὶ δέκα πέμπτος κ. δ. πεντάκις κ. δ.
16 ιϛʹ ἑκκαίδεκα ἕκτος κ. δ. ἑξάκις κ. δ.
17 ιζʹ ἑπτὰ καὶ δέκα ἕβδομος κ. δ. ἑπτάκις κ. δ.
18 ιηʹ ὀκτὼ καὶ δέκα ὄγδοος κ. δ. ὀκτάκις κ. δ.
19 ιθʹ ἐννέα καὶ δέκα ἔνατος κ. δ. ἐνάκις κ. δ.
20 κʹ εἴκοσι εἰκοστός εἰκοσάκις κ. δ.

V prvi koloni so arabske številke, v drugi grške številke (v slovnicah jih oz-
načujejo s črticami), v tretji glavni števniki (koliko?), v četrti vrstilni števniki
(kateri po vrsti?) in v peti delilni števniki (kolikokrat?).

V znanostih je kar precej besed, ki so izvedene iz grških števnikov. Tako
na primer v vrstilnih števnikih δεύτερος in τρίτος (beri deuteros, tritos) spoz-
namo izvor imen vodikovih izotopov devterij in tritij. Osnovni delec proton
je dobil ime iz vrstilnega števnika πρῶτος (beri protos). Vsi pravilni poliedri,
to so tetraeder, heksaeder, oktaeder, dodekaeder, ikosaeder, so dobili imena
iz grških števnikov. Prav tako večkotniki pentagon, heksagon, …. V organski
kemiji imamo nasičene ogljikovodike pentan, heksan, heptan, oktan, dekan.
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Tudi njihova imena izhajajo iz grških števnikov. Strah pred številko trinajst
se s tujko imenuje triskaidekafobija, kar ima tudi izvor v grškem števniku.

10 Grške predpone in potence števila deset
101 deka da δέκα deka deset
102 hekto h ἑκατόν hekaton sto
103 kilo k χίλιοι hilioi tisoč
106 mega M μέγας megas velik
109 giga G γίγας gigas velikan
1012 tera T τέρας teras pošast
1015 peta P πετάννυμι petanymi razprostiram
1018 eksa E ἕξ heks šest
10−6 mikro μ μικρός mikros majhen
10−9 nano n νᾶνος nanos palček

V prvi koloni je matematičen zapis, v drugi ime, v tretji okrajšava, v četrti
grška izvorna beseda, v peti naša izgovorjava, v šesti pomen.

Osnovne fizikalne enote mednarodnega sistema so meter, kilogram, se-
kunda, amper, kelvin, mol, kandela (m, kg, s, A, K, mol, cd). Nerodna
izbira je beseda kilogram (kg), ki je sestavljena in pomeni tisoč gramov,
zveni pa tako, kot da je gram (g) osnovna enota. Izvedenke iz dolžinske
enote meter (m) so nam domače: kilometer, mikrometer, nanometer (km,
μm, nm). Prav tako ni težav pri enoti za frekvenco, hertz (Hz): kilohertz,
megahertz, gigahertz (kHz, MHz, GHz). Tudi pri enoti farad za električno
kapacitivnost ne: mikrofarad, nanofarad (μF, nF).

11 Post scriptum
Avtor je imel maja leta 2016 na 13. avstrijskem simpoziju o zgodovini mate-
matike priložnost spoznati gospoda Jacquesa Sesiana z École polytechnique
fédérale de Lausanne v Švici. Jacques Sesiano je leta 1975 doktoriral z di-
sertacijo The Arabic Text of Books IV to VII of Diophantus’ Ἀριθμητικά in
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the translation of Qusṭā ibn Lūqā na Brown University, Providence, Rhode
Island v ZDA. Je avtor več knjig, ki obravnavajo zgodovino matematike in
rekreacijsko matematiko. Leta 1982 je na podlagi svoje doktorske disertacije
napisal in objavil še knjigo [7]. Sesiano ugotavlja, da so prve tri Diofantove
knjige pri Heathu in Tanneryju (v [4] in [5]) oštevilčene originalno, zadnje
tri pa naj bi bile osma, deveta in deseta Diofantova knjiga. Te poznamo
v grščini. Vmesne štiri, kopije iz leta 1198, v arabskem prevodu, je našel
turški orientalist Fuat Sezgin (rojen 1924) leta 1968 v knjižnici Astan Quds
Razavi, øñ 	�P �Y�̄ 	àA�J�

�
@, v Mashhadu, Yê ��Ó, na severovzhodu Irana. Te

so opisane v Sesianovi knjigi [7] in so pravilno oštevilčene. Knjig toliko
časa niso našli, ker so bile v katalogu zapisane pod Qusta ibn Luqa, ne pa
pod Diofanta. Potemtakem je znanih deset Diofantovih knjig Aritmetike.
Do različnih oštevilčenj knjig je prišlo v Bizantinskem cesarstvu v srednjem
veku.

Okoli leta 400 so nastali tudi grški komentarji prvih sedmih knjig Dio-
fantove Aritmetike. Verjetno je njihova avtorica Hipatija iz Aleksandrije.
Zaznati jih je v omenjenih arabskih prevodih. Verjetno so obstajali tudi
arabski prevodi prvih treh Diofantovih knjig.

Slika 17: Qusta ibn Luqa (Vir: Wikipedia)

Qusta ibn Luqa (820–912) (Costa ben Luca, Constabulus) je bil sirij-
ski kristjan, filozof, matematik, astronom, zdravnik, dober poznavalec an-
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tične znanosti in prevajalec. Rojen je bil v Baalbeku, ½J.ÊªK. , v današn-
jem Libanonu. Zato ga navajajo tudi kot Qusta ibn Luqa al-Baalabaki,
v arabščini ú
¾J. ÊªJ. Ë @ A

�̄ñË 	áK. A¢��̄. Potoval je po Bizantinskem cesarstvu in
si nabral precej grških besedil, ki jih je prevedel v arabščino, očitno tudi
nekatere Diofantove knjige. V arabščini je Diofant Diyufantus, �ñ�J 	KA 	̄ñK
X.

Zanimivo je tudi, da arabski prevod uporablja tudi potence x8 in x9, ne pa
x7. Posebnih simbolov za to ne uporablja. Pomaga si z običajnimi arabskimi
besedami in črkami. V grških prvih treh in zadnjih treh knjigah od znanih
desetih Diofantove Aritmetike potenc x7, x8, x9 ni. V preostalih štirih, ki
jih obravnava Sesiano, so v grških originalih verjetno te potence in njihove
obratne vrednosti bile. In če so bile, so bile verjetno

δυναμοκυβόκυβος – ΔΚΚΥ za x8

κυβοκυβόκυβος – ΚΥΚΚ za x9

δυναμοκυβοκυβοστόν – ΔΚΚΥχ za 1/x8

κυβοκυβοκυβοστόν – ΚΥχΚΚ za 1/x9

V arabski prevod so se vtihotapile tudi nekatere napake. Sesiano jih je
nekaj našel, ko je rešitve tudi preverjal. Ugotavljal je tudi logičnost vključitve
nalog v posamezne knjige glede na težavnost. Analiziral je tudi kakovost
prevoda, jezik in slog. Sesiano navaja celo vrsto arabskih in drugih, predvsem
bizantinskih matematikov, ki so se tako ali drugače v srednjem veku ukvarjali
z Diofantovo Aritmetiko.

Da je knjig bilo zares trinajst, lahko verjamemo samemu Diofantu, saj je
tik pred prvo nalogo v prvi knjigi Aritmetike zapisal (glej [8]):

Tako bo postalo namreč začetniku vse lažje dostopno, postopki se mu
bodo vtisnili v spomin in zato bodo njihove obravnave opisane v trinajstih
knjigah.

Οὕτως γὰρ εὐόδευτα γενήσεται τοῖς ἀρχομένοις, καὶ ὴ ἀγωγὴ αὐτῶν μνημο-
νευθήσεται, τῆς πραγματείας αὐτῶν ἐν τρισκαίδεκα βιβλίοις γεγενημένης.

Ni znano, kaj se je zgodilo z zadnjimi tremi knjigami. Vse kaže, da so
prepisovalci kakšno nalogo tudi premestili, morda celo dodali ali izpustili,
morda rešili drugače kot Diofant.
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Slika 18: Naslovnica arabskega prevoda (Vir: Wikipedia)

Čeprav bi se morda spodobilo, da bi morali Diofantovo namembnost nje-
gove Aritmetike postaviti nekam na začetek, nagrobni napis pa na konec,
bomo vsem navkljub naredili ravno obratno. Ne ve se zagotovo, kdo je
bil Dionizij, Διονύσιος, ki ga omenja Diofant, morda kasnejši aleksandrijski
škof. Ime Dionizij je v slovnični obliki pridevnik, izpeljan iz imena Dioniz,
Διόνυσος. Dioniz, sin Zevsa, je bil grški bog grozdja, vina, veselja, plodnosti,
blaznosti in ekstaze. Danes bi vsekakor rekli, da je bilo v Diofantovih časih
v modi pisanje nagrobnih napisov in posvetil v knjigah. Ta tradicija se je
ohranila do današnjih dni. Tako pravi Diofant na začetku svoje prve knjige
([5], [8] in [9]):

Ker vem, moj zelo spoštovani Dionizij, da si zelo prizadevaš, da bi se
naučil reševati aritmetične naloge, sem Ti torej poskusil znanstveno pred-
staviti postopek. Pri tem začenjam z opazovanjem narave in lastnosti števil,
kajti na njih temelji vsa stvar.

Morda se bo snov zdela nekoliko težka, ker Ti je še popolnoma tuja in

46



ker imajo začetniki pač malo upanja na uspeh. Toda s Tvojo pridnostjo in
mojo predstavitvijo bo stvar postala lahko razumljiva, kajti hitro se učimo,
če se združita prizadevnost in poučevanje.

Kdor obvlada grščino, pa naj sam preveri, če smo Diofantove besede
razumeli pravilno.

Τὴν εὕρεσιν τῶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς προβλημάτων, τιμιώτατέ μοι Διονύσιε,
γινώσκων σε σπουδαίως ἔχοντα μαθεῖν, [ὀργανῶσαι τὴν μέθοδον] ἐπειράθην,
ἀρξάμενος ἀϕ’ ὧν συνέστηκε τὰ πράγματα θεμελίων, ὑποστῆσαι τὴν ἐν τοῖς
ἀριθμοῖς ϕύσιν τε καὶ δύναμιν.
῎Ισως μὲν οὖν δοκεῖ τὸ πρᾶγμα δυσχερέστερον, ἐπειδὴ μήπω γνώριμόν

ἐστιν, δυσέλπιστοι γὰρ εἰς κατόρθωσίν εἰσιν αἱ τῶν ἀρχομένων ψυχαί, ὅμως δ’
εὐκατάληπτόν σοι γενήσεται, διά τε τὴν σὴν προθυμίαν καὶ τὴν ἐμὴν ἀπόδειξιν·
ταχεῖα γὰρ εἰς μάθησιν ἐπιθυμία προσλαβοῦσα διδαχήν.

Ime Dionizij (Dionysius) je sicer precej pogosto v zgodovini. V Sirakuzah
sta vladala Dionizij I. (432–367 pne.) in Dionizij II. (397–343 pne.), oče in
sin, s katerima je imel opravka Platon (427–347 pne.). Znan je filozof in
matematik Dionizij iz Kirene (2. stoletje pne.). Iz Aleksandrije je prihajal
papež Dionizij, ki je vodil Cerkev od leta 259 do 264. Dionizij Mali (Exiguus)
(470–544) je bil skitski menih, ki je vpeljal štetje let po Kristusovem rojstvu
in je še danes v veljavi.
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