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Povzetek

V diplomskem delu podrobneje obravnavamo Schurov izrek o vsot-prostih
particijah in definiramo n-to Schurovo število S(n) kot največje naravno šte-
vilo, za katerega obstaja razbitje množice {1, ..., S(n)} na n disjunktnih vsot-
prostih podmnožic. Zapišemo prvih nekaj znanih Schurovih števil in dolo-
čimo meje, znotraj katerih se gibljejo vrednosti večjih, še neznanih Schurovih
števil. Omenimo šibka Schurova števila. Schurov izrek formuliramo tudi kot
problem barvanja in posledico Ramseyjeve teorije. Za konec si pogledamo,
kako je Schurov izrek povezan z zadnjim Fermatovim izrekom. Pokažemo,
na kakšen način je Schur poenostavil Dicksonovo trditev, da ima enakost
xn + yn = zn pri danem naravnem številu n > 2 netrivialne rešitve v Zp za
vsa dovolj velika praštevila p.

Ključne besede: vsot-prosta množica, vsot-prosta particija, Schurov izrek,
Schurovo število, šibko Schurovo število, barvanje grafov, zadnji Fermatov
izrek





Abstract

In the thesis, Schur’s theorem on sum-free partitions is proven and Schur
number S(n) is defined as the largest positive integer with the property that
the set {1, ..., S(n)} can be partitioned into n sum-free subsets. Values of
known Schur numbers S(1) to S(5) are given as well as some upper and lower
bounds for general S(n). Weak Schur numbers are also defined. Moreover,
Schur’s theorem is formulated as a graph coloring problem and presented as
a corollary of Ramsey theorem. In conclusion, Schur’s theorem is linked to
Fermat’s last theorem. Schur’s simplification of Dickson’s proof that equation
xn + yn = zn for fixed n > 2 has nontrivial solutions in Zp for all sufficiently
large prime p is given.

Key words: sum-free set, sum-free partition, Schur’s theorem, Schur num-
ber, weak Schur number, graph coloring, Fermat’s last theorem
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1 Uvod

Najrazličnejše tipe enačb in izzivov, na katere je moč naleteti pri reševanju le-
teh, je v svojem delu Aritmetika obravnaval že starogrški matematik Diofant
v 3. stoletju. Med drugim se je vprašal, kako razdeliti dano kvadratno
število na dva popolna kvadrata. Iskal je torej števila x, y in z, za katera bo
enačba x2 + y2 = z2 imela celoštevilske rešitve. Vemo, da ta enačba premore
celoštevilske od nič različne rešitve. Teh je neskončno mnogo, imenujejo pa
se pitagorejske trojice.

Diofantovo Aritmetiko je študiral tudi sloviti francoski matematik Pierre de
Fermat. Med prebiranjem je razmišljal o posplošitvi enačbe x2 + y2 = z2 in
okoli leta 1637 na rob knjige kot opombo zapisal naslednjo trditev:

Enačba xn + yn = zn nima rešitev v naravnih številih za noben
naraven eksponent n > 2.

Obenem je dodal še opombo, da za svojo trditev premore tudi dokaz, ki pa
ga zaradi premalo prostora na robu knjige ne more zapisati. Njegova trditev,
ki je danes znana kot veliki Fermatov izrek (oziroma zadnji Fermatov izrek),
je bila odkrita šele 30 let kasneje in jo lahko označimo kot enega najbolj
znanih problemov, ki je bil nerešen skoraj štiri stoletja. Kljub temu, da se je
ob njegovem reševanju razvijala teorija števil in z njo ogromno novih metod
in izhajajočih teorij, problema dolgo časa niso mogli rešiti v celoti. Šele leta
1995 je britanski matematik Andrew Wiles objavil popoln dokaz Fermatovega
izreka s pomočjo eliptičnih krivulj in modularnih funkcij.

Eden od stranskih korakov pri raziskovanju veljavnosti Fermatove domneve je
bil reševanje enačbe xn+yn = zn po modulu p, kjer je p praštevilo. Izkaže se,
da ustrezna analogija Fermatove domneve v tem primeru ne velja. Ameriški
matematik Leonard Eugene Dickson je leta 1909 dokazal, da ima za dano
naravno število n > 2 enačba xn + yn = zn netrivialne rešitve v končnem
polju Zp za vsa praštevila p, ki so večja od nekega števila, ki je odvisno
od n. S tem je ovrgel upanje, da bi Fermatovo domnevo dokazali preko
reševanja kongruenčne enačbe. Njegov dokaz je poenostavil ruski matematik
Issai Schur, ki je uvedel pojem vsot-prostih množic.
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Tekom tega diplomskega dela se bomo torej posvetili Schurovemu izreku o
obstoju vsot-prostih particij. Za lažje razumevanje samega izreka se bomo
za začetek spoznali s pojmi vsota množice, (šibka) vsot-prosta množica in
(šibka) vsot-prosta particija. Nato bomo nadaljevali s Schurovimi števili, iz-
računali oziroma zapisali nekaj že znanih Schurovih števil in določili meje,
znotraj katerih se gibljejo vrednosti večjih, še neznanih Schurovih števil. De-
finirali bomo tudi šibka Schurova števila. Nadalje bomo Schurov izrek formu-
lirali kot problem barvanja grafov. V ta namen se bomo spomnili osnovnih
pojmov s področja teorije grafov. Pokazali bomo, da Schurovo teorijo lahko
obravnavamo kot posledico Ramseyeve teorije. Na koncu pa bomo pokazali,
kako z uporabo Schurovega izreka pokažemo, da Fermatov izrek ne velja v
Zp
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2 Vsot-proste množice in particije

Za lažje razumevanje Schurovega izreka in Schurovih števil si za začetek
oglejmo kratek nabor definicij in z njimi povezanih zgledov s področja množic.
Poglavje je povzeto po virih [3], [4], [5], [6], [11] in [12].

Definicija. Vsota množic X in Y , ki sta pomnožici neke komutativne grupe
G, je definirana kot X + Y = {x+ y |x ∈ X in y ∈ Y }.

Množica X + Y je torej množica vseh vsot elementov množice X z elementi
množice Y .

Zgled. Zapišimo vsoto množic danih množic X, Y ⊆ Z, kjer je

X = {1, 4, 6}

in
Y = {2, 3, 4, 7}.

Vzemimo poljuben element iz množiceX in ga seštejemo z vsakim elementom
množice Y ter nato tako nadaljujmo, dokler ne seštejemo vsakega elementa
množice X z vsakim elementom množice Y . Vsota množic X in Y je tako
enaka

X + Y = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13}.

Zgled. Zapišimo vsoto množic danih množic X, Y ⊆ (Z5,+), kjer je

X = {1, 3}

in
Y = {2, 4}.

Ponovno seštejemo vsak element množice X z vsakim elementom množice Y
in tako dobimo vsoto

X + Y = {0, 2, 3}.
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Sedaj, ko smo definirali vsoto dveh množic, se lahko v nadaljevanju posvetimo
pojmoma vsot-prosta množica ter šibko vsot-prosta množica.

Definicija. Vsot-prosta množica S je množica, za katero velja, da je presek
množice S in vsote množic S + S prazen, torej S ∩ (S + S) = ∅.

Drugače povedano, če je množica S vsot-prosta, pomeni, da ne premore
elementov x, y, z (pri čemer ti niso nujno med seboj različni), za katere bi
veljalo x+ y = z.

Zgled. Poiščimo vse vsot-proste podmnožice potenčne množice dane mno-
žice M = {1, 2, 3} ⊆ Z.

P(M) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}

Tabela 1: Iskanje vsot-prostih podmnožic množice M .

S S + S S ∩ (S + S)

∅ ∅ ∅

{1} {2} ∅

{2} {4} ∅

{3} {6} ∅

{1, 2} {2, 3, 4} {2}

{1, 3} {2, 4, 6} ∅

{2, 3} {4, 5, 6} ∅

{1, 2, 3} {2, 3, 4, 5, 6} {2, 3}

V Tabeli 1 vidimo, da so vsot-proste množice množice: ∅, {1}, {2}, {3},
{1, 3} in {2, 3}. Presek S∩(S+S) je v teh primerih namreč prazna množica.

Podobno lahko definiramo tudi šibko vsot-prosto množico.

Definicija. Šibka vsot-prosta množica S je množica, za katero velja, da ne
premore treh različnih elementov x, y in z, za katere velja x+ y = z.
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Očitno je, da je vsaka vsot-prosta podmnožica tudi šibko vsot-prosta. Da
obratno ni res, kaže naslednji zgled.

Zgled. Množica {1, 2, 4} ⊆ Z je šibko-vsot prosta, saj ne premore treh
različnih elementov x, y, z z lastnostjo x + y = z. Ker pa je 1 + 1 = 2,
množica seveda ni vsot-prosta.

Trditev 2.1. Vsaka podmnožica (šibko) vsot-proste množice je (šibko) vsot-
prosta.

Dokaz. Naj bo množica X ⊆ Z poljubna (šibko) vsot-prosta množica,
množica Y ⊆ X pa njena poljubna podmnožica. Po definiciji podmnožice je
vsak element množice Y hkrati vsebovan tudi v množici X. Ker za poljubna
tri števila x, y, z ∈ X velja lastnost x+ y 6= z, bo tako enako veljalo tudi za
poljubna tri števila v množici Y . Podmnožica Y je torej (šibko) vsot-prosta
množica. �

V nadaljevanju bomo opazovali predvsem vsot proste podmnožice v množici
{1, 2, ..., n}. Naslednja trditev nam bo pomagala izpeljati izrek o njihovi
maksimalni velikosti.

Trditev 2.2. Naj bo n ∈ N in naj bo A vsot-prosta podmnožica množice
{1, 2, ..., n}. Če je a največji element množice A in množico B definiramo kot
B := {a−a1 | a1 ∈ A in a1 6= a}, sta množici A in B disjunktni podmnožici
množice {1, 2, ..., n}.

Dokaz. Denimo, da je A ∩ B 6= ∅. Potem obstaja x ∈ A ∩ B, torej x ∈ A
in x ∈ B. Iz x ∈ B sledi, da je x oblike x = a − a1, pri čemer je a 6= a1.
Sledi a = x + a1, pri čemer velja a, a1, x ∈ A. Slednje pa je v protislovju s
predpostavko, da je A vsot-prosta množica. Presek A ∩ B je torej prazen,
t.j., množici A in B sta disjunktni podmnožici množice {1, 2, ..., n}. �

Izrek 2.3. Poljubna vsot-prosta podmnožica celih števil {1, 2, ..., n} ima
največ dn2 e elementov (torej n

2 za sode n-je in n+1
2 za lihe n-je).

Funkcija dxe vsakemu realnemu številu x priredi najmanjše celo število večje
ali enako x (npr. d2, 4e = 3).
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Dokaz. Naj bo A poljubna vsot-prosta podmnožica množice naravnih števil
{1, 2, ..., n}. Trditev 2.2. pravi, da za poljubno vsot-prosto množico A obstaja
njej disjunktna množica B, ki ima en element manj kot množica A, pri čemer
velja |A|+ |B| ≤ n. Če kardinalnost množice A označimo s k, sledi

|A|+ |B| = k + (k + 1) ≤ n.

Če neenakost preoblikujemo, dobimo

k ≤ n+ 1
2 ,

od koder sledi
|A| = k ≤ dn2 e.

�

V naslednjih dveh zgledih bomo pokazali, da je zgornja meja Izreka 2.3. zares
dosežena, in to na vsaj dva načina.

Zgled. Naj bo množica M ⊆ {1, 2, ..., n} množica vseh lihih števil. Očitno
je M vsot-prosta množica, saj je vsota dveh lihih števil vselej sodo število.
Seveda je M moči n2 za sode n-je oziroma n+1

2 za lihe n-je.

Zgled. Naj bo množica M ⊆ {1, 2, ..., n} množica vseh števil, večjih od
n
2 . Množica M vsot-prosta množica, saj je vsota poljubnih dveh števil iz M
vselej večja od n. Enako kot v prejšnjem zgledu je M moči n

2 za sode n-je
oziroma n+1

2 za lihe n-je.

Preden definiramo pojma vsot-prosta particija in šibko vsot-prosta particija,
ponovimo definicijo particije.

Definicija. Naj bo X poljubna množica. Neprazna družina nepraznih pod-
množic {Xi | i ∈ I} množice X je particija oziroma razbitje množice X, v
kolikor velja:

1. ⋃i∈I Xi = X, torej množice Xi pokrijejo X,

2. Za vsaka i, i′ ∈ I velja: če je Xi ∩ Xi′ 6= ∅, je Xi = Xi′ . Z drugimi
besedami, množice Xi so paroma disjunktne.
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Particija množice X je torej taka množica njenih nepraznih podmnožic, da
vsak element te množice nastopa v natanko eni izmed množic tega razbitja.

Znano je, da nam število particij poljubne neprazne množice z n elementi
(in hkrati število ekvivalentnih relacij na le-teh) podaja Bellovo število, ki
ga označimo z Bn. Prvi dve Bellovi števili (B0 in B1) sta enaki 1, druga pa
tvorijo celoštevilsko zaporedje: 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140,... [3] Število
vseh particij množice z n elementi v k podmnožic pa je znano kot Stirlingovo
število druge vrste S(n, k). [11]

Zgled. Zapišimo vse možne particije dane množice M = {1, 2, 3}.

Kot že prej omenjeno, število particij množice s tremi elementi ustreza Bel-
lovemu številu B3. Vseh particij množice s tremi elementi je tako 5, in sicer

• {{1}, {2}, {3}},

• {{1}, {2, 3}},

• {{1, 2}, {3}},

• {{1, 3}, {2}},

• {{1, 2, 3}}.

Definicija. Naj bo X poljubna podmnožica neke abelske grupe. Particijo
množice X imenujemo (šibko) vsot-prosta particija, če je vsaka množica te
particije (šibko) vsot-prosta.

Zgled. Med particijami množice M = {1, 2, 4, 6} ⊆ Z smo poiskali primer
particije, ki je vsot-prosta, primer particije, ki je šibko-vsot prosta in primer
particije, ki ni niti vsot-prosta niti šibko vsot-prosta.

V Tabeli 2 so zbrani trije primeri različnih particij dane množice M . Kot
lahko hitro preverimo, prva particija ni niti vsot-prosta niti šibko vsot-prosta.
Če v množici {2, 4, 6} izberemo x = 2 in y = 4 namreč dobimo x + y =
6 ∈ {2, 4, 6}. Nadalje v drugem primeru particije v množici {1, 2, 6} lahko
izberemo x = y = 1 in dobimo x+ y = 2 ∈ {1, 2, 6}, kar pomeni, da ni vsot-
prosta. Je pa ta particija šibko vsot prosta, saj sta obe množici te particije
šibko vsot-prosti. V zadnjem primeru particije pa opazimo, da gre tako za
vsot-prosto kot tudi da šibko vsot-prosto particijo, saj nobena množica te
particije ne premore (med seboj enakih ali različnih) števil x, y, z, tako da bi
veljalo x+ y = z.
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Tabela 2: Iskanje vsot-prostih in šibko vsot-prostih particij dane množiceM .

Particija vsot-prosta particija šibko vsot-prosta particija

{{1}, {2, 4, 6}} NI NI

{{1, 2, 6}, {4}} NI JE

{{1, 4, 6}, {2}} JE JE

Zgled. Poiščimo vse vsot-proste in šibko vsot-proste particije množiceM =
{1, 2, 3, 4, 5, 6} ⊆ Z s tremi množicami.

Kot smo že omenili, število particij množice {1, 2, 3, 4, 5, 6} v tri podmnožice
ustreza Stirlingovemu številu S(6, 3) = 90. Preverimo, koliko izmed teh 90
particij množice M v tri podmnožice je (šibko) vsot-prostih.

Množico s šestimi elementi lahko razbijemo v tri množice na tri načine:

1. {{_}, {_}, {_,_,_,_}},

2. {{_}, {_,_}, {_,_,_}},

3. {{_,_}, {_,_}, {_,_}}.

Niti vsot-prosta niti šibko vsot-prosta particija množice M oblike, zapisane
pod točko 1., ne obstaja. Taka particija namreč vselej vsebuje množico, ki
ni vsot-prosta. Utemeljimo zakaj.

• Če največja množica vsebuje število 1, potem ne more vsebovati števila
2 (ker je 1 + 1 = 2). Vsebuje še tri izmed števil 3, 4, 5, 6, torej vsaj
dve zaporedni števili. Zato ni vsot-prosta.

• Če največja vsebuje število 2, potem ne more vsebovati števila 1. Vse-
buje še tri izmed števil 3, 4, 5, 6, torej se dve izmed teh razlikujeta za
2. Zato ni vsot-prosta.

• Če ne vsebuje niti števila 1 niti števila 2, potem je enaka {3,4,5,6}, kar
ne gre, saj je 3 + 3 = 6. Torej tudi v tem primeru ni vsot-prosta.
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Vsot-proste particije množice M oblike, zapisane pod točko 2., so:

• {{2}, {4, 6}, {1, 3, 5}},

• {{4}, {2, 6}, {1, 3, 5}},

• {{2}, {3, 5}, {1, 4, 6}},

• {{3}, {2, 5}, {1, 4, 6}},

• {{5}, {2, 3}, {1, 4, 6}},

• {{1}, {3, 4}, {2, 5, 6}},

• {{3}, {1, 4}, {2, 5, 6}},

• {{4}, {1, 3}, {2, 5, 6}},

• {{1}, {2, 6}, {3, 4, 5}},

• {{2}, {1, 6}, {3, 4, 5}}.

Vidimo, da je vsot-prostih particij množice M te oblike 10. Opazimo lahko,
da so vse naštete particije tudi šibko-vsot proste, saj nobena množica ne
vsebuje treh različnih števil x, y, z, za katere bi veljalo x+ y = z.

Vsot-proste particije množice M oblike, zapisane pod točko 3., so:

• {{1, 3}, {2, 5}, {4, 6}},

• {{1, 3}, {2, 6}, {4, 5}},

• {{1, 4}, {2, 3}, {5, 6}},

• {{1, 4}, {2, 6}, {3, 5}},

• {{1, 5}, {2, 3}, {4, 6}},

• {{1, 5}, {2, 6}, {3, 4}},

• {{1, 6}, {2, 3}, {4, 5}},

• {{1, 6}, {2, 5}, {3, 4}}.

Vidimo, da je vsot-prostih particij množiceM te oblike 8. Ponovno opazimo,
da so vse naštete particije tudi šibko vsot-proste, saj nobena množica ne
vsebuje treh elementov.

Vseh vsot-prostih in hkrati tudi vseh šibko vsot-prostih particij množice M
je torej 18.

9



3 Schurov izrek in Schurova števila

3.1 Schurov izrek

Naj bo n poljubno naravno število. Tekom tega poglavja bomo iskali pred-
vsem odgovor na vprašanje, katero je največje naravno število S(n), za ka-
terega bo obstajala vsaj ena vsot-prosta particija množice {1, 2, ..., S(n)} z
n množicami.

Iz povedanega sicer ni jasno, ali največje število z omenjeno lastnostjo sploh
obstaja. Zato vpeljemo naslednjo definicijo.

Definicija. Naj bo n poljubno naravno število. Naj bo S(n) največje na-
ravno število, za katerega obstaja vsot-prosta particija množice {1, 2, ..., S(n)}
na n podmnožic. Če tako število obstaja, ga imenujemo n-to Schurovo šte-
vilo.

Zgoraj zastavljeno vprašanje pravzaprav formulira tako imenovan Schurov
problem, število S(n) pa predstavlja Schurovo število. Schur je namreč to-
vrstne particije uporabljal pri raziskovanju veljavnosti Fermatove trditve po
modulu p in leta 1916 pokazal naslednji izrek, povzet po viru [1].

Izrek 3.1. (Schurov izrek o vsot-prostih particijah.) Naj bo n neko fiksno
naravno število. Ne glede na to, katero particijo množice naravnih števil
manjših ali enakih številu bn! · ec, torej množice {1, 2, ..., bn! · ec}, z n mno-
žicami vzamemo, bo ena izmed množic te particije zagotovo vsebovala števila
x, y in z, da bo veljalo x+y = z (pri čemer števili x in y nista nujno različni).

Z drugimi besedami, Schur je pokazal, da za poljubno naravno število n ne
obstaja vsot-prosta particija na n podmnožic. To pomeni, da je n-to Schurovo
število S(n) < bn! · ec, torej je končno in zato smiselno definirano za vsako
naravno število n. Dokaz tega izreka bomo podali v razdelku 3.4.

Nekateri viri, na primer [2] in [8], definirajo n-to Schurovo število kot naj-
manjše število S(n), za katerega vsot-prosta particija množice {1, 2, ..., S(n)}
na n podmnožic ne obstaja. Po taki definiciji je n-to Schurovo število za 1
večje od našega.

10



3.2 Znana Schurova števila

Zaenkrat je znanih zgolj prvih nekaj Schurovih števil, in sicer prvih pet. V
tem razdelku bomo izračunali vrednosti prvih dveh Schurovih števil in si nato
pogledali še vrednosti preostalih treh znanih Schurovih števil. Razdelek je
povzet po virih [1], [5], [7] in [14].

Schurovih števil S(1) in S(2) ni težko določiti, kar si bomo pogledali v zgledih
v nadaljevanju tega razdelka. Še pred tem pa si poglejmo naslednjo trditev.

Trditev 3.2. Če za dani n < k obstaja vsot-prosta particija množice
{1, 2, ..., k} na n podmnožic, potem obstaja tudi vsot-prosta particija mno-
žice {1, 2, ..., k − 1} na n podmnožic.

Dokaz. Vemo, da obstaja vsot-prosta particija množice {1, 2, ..., k} na n
podmnožic. Če v njej obstaja podmnožica, ki vsebuje k in vsaj še en drug
element, jo zamenjamo z isto podmnožico brez elementa k. S tem smo dobili
vsot-prosto particijo množice {1, 2, ..., k − 1} na n podmnožic. V kolikor
pa taka podmnožica ne obstaja, je del particije podmnožica {k}. Če jo
izpustimo, dobimo vsot-prosto particijo množice {1, 2, ..., k − 1} na n − 1
podmnožic. Ker pa je k < n, ena od teh podmnožic vsebuje vsaj 2 elementa
in jo lahko razbijemo v dve neprazni podmnožici, ki sta seveda vsot-prosti.
S tem smo dobili iskano particijo. �

Posledica 3.3. Če ne obstaja vsot-prosta particija množice {1, 2, ..., k} na
n podmnožic, kjer je n < k, potem je S(n) < k.

Zgled. Poiščimo vrednost Schurovega števila S(1).

Množico {, 2, ..., S(n)} želimo razbiti na n vsot-prostih disjunktnih podmno-
žic. Pri n = 1 ima particija zgolj en element, torej mora biti že sama mno-
žica {, 2, ..., S(1)} vsot-prosta. Očitno je množica {1} vsot-prosta, medtem
ko množica {1, 2} ni (saj je 1 + 1 = 2). Zato je S(1) = 1.

Trditev 3.4. Za vsako naravno število n velja S(n) < S(n+ 1).

Denimo, da obstaja vsot-prosta particija množice {1, 2, ..., S(n)} na n pod-
množic. V kolikor vse množice te particije premorejo zgolj en element, mora
biti število S(n + 1) nujno večje od števila S(n), saj bi bila sicer ena iz-
med množic particije {1, 2, ..., S(n)} v (n+ 1) podmnožic prazna. V kolikor
pa vsaj ena množica te particije premore vsaj dva elementa, lahko to mno-
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žico razbijemo v dve disjunktni podmnožici. Tako dobimo particijo množice
{1, 2, ..., S(n)} na (n + 1) podmnožic. Vendar pa v eno izmed teh množic
lahko dodamo vsaj še element S(n) + 1 tako, da bodo vse množice še vedno
vsot-proste. To pomeni, da S(n) ne bo najmanjše število, za katerega obstaja
vsot-prosta particija {1, 2, ..., S(n+1)} na (n+1) množic, torej bo res veljalo
S(n) < S(n+ 1). �

Zgled. Poiščimo vrednost Schurovega števila S(2).

Pokazali smo že, da je S(1) = 1. Po Trditvi 3.4. velja S(1) < S(2). Z ne-
kaj poskušanja hitro najdemo vsot-proste particije množice {1, ...k} z dvema
podmnožicama za k = 2, 3, 4. Za množico {1, 2, 3, 4} je vsot-prosta parti-
cija {{1, 4}, {2, 3}}. Torej je S(2) najmanj enako 4. Ali je lahko S(2) = 5?
Tedaj moramo najti particijo množice {1, 2, 3, 4, 5} z dvema množicama, za
katero bo veljalo, da je vsot-prosta. Preverimo vse možne particije množice
{1, 2, 3, 4, 5} z dvema množicama S1 in S2:

Tabela 3: Vse particije množice {1, 2, 3, 4, 5} z dvema množicama.

S1 S2 S1 ∩ (S1 + S1) S2 ∩ (S2 + S2)
vsot-prosta
particija

{1} {2, 3, 4, 5} ∅ {4, 5} NI
{2} {1, 3, 4, 5} ∅ {4, 5} NI
{3} {1, 2, 4, 5} ∅ {2, 4, 5} NI
{4} {1, 2, 3, 5} ∅ {2, 3, 5} NI
{5} {1, 2, 3, 4} ∅ {2, 3, 4} NI
{1, 2} {3, 4, 5} {2} ∅ NI
{1, 3} {2, 4, 5} ∅ {4} NI
{1, 4} {2, 3, 5} ∅ {5} NI
{1, 5} {2, 3, 4} ∅ {4} NI
{2, 3} {1, 4, 5} ∅ {5} NI
{2, 4} {1, 3, 5} {4} ∅ NI
{2, 5} {1, 3, 4} ∅ {4} NI
{3, 4} {1, 2, 5} ∅ {2} NI
{3, 5} {1, 2, 4} ∅ {2, 4} NI
{4, 5} {1, 2, 3} ∅ {2, 3} NI
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Kot je moč videti v Tabeli 3, nobena izmed particij množice {1, 2, 3, 4, 5} z
dvema množicama ni vsot-prosta. Po Posledici 3.3. torej sledi S(2) < 5 in
zato S(2) = 4.

Poleg prvih dveh Schurovih števil, katerih vrednosti smo poiskali v zgledih,
so znana le še tri Schurova števila:

S(3) = 13,
S(4) = 44,
S(5) = 160.

Zgled. Pokažimo, da je S(3) res enako 13 oziroma da velja S(3) 6= 14.

Nekoliko lažje je pokazati, da zagotovo obstaja vsaj ena vsot-prosta particija
množice {1, 2, ..., 13} s tremi množicami S1, S2 in S3. V Tabeli 4 so zbrane
tri vsot-proste particije množice {1, 2, ...13}.

Tabela 4: Tri različne vsot-proste particije množice {1, 2, ...13}.

1. možnost 2. možnost 3. možnost

S1 = {1, 4, 7, 10, 13}

S2 = {2, 3, 11, 12}

S3 = {5, 6, 8, 9}

S1 = {1, 4, 10, 13}

S2 = {2, 3, 7, 11, 12}

S3 = {5, 6, 8, 9}

S1 = {1, 4, 10, 13}

S2 = {2, 3, 11, 12}

S3 = {5, 6, 7, 8, 9}

Dokaz neenakosti S(3) 6= 14 pa od nas terja nekoliko več dela, saj moramo
pokazati, da ne obstaja prav nobena vsot-prosta particija množice {1, 2, ...14}
s tremi podmnožicami. Veljavnost neenakosti S(3) 6= 14 bi lahko pokazali
na enak način kot smo pokazali, da velja S(2) 6= 5, vendar je tovrsten način
dokazovanja precej zamuden. Particij množice {1, 2, ...14} s tremi podmno-
žicami namreč kar S(14, 3) = 788970.

Pri dokazovanju neenakosti S(3) 6= 14 si bomo zato pomagali z diagramom.
Predpostavili bomo, da števila množice {1, 2, ...14} lahko razporedimo v tri
množice S1, S2 in S3 tako, da bo zanje veljalo, da so vsot-proste. Diagram
je zaradi večje preglednosti v nadaljevanju razdeljen na dva dela (Slika 1 in
Slika 2).
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Slika 1: Prvi del diagrama - vse veje diagrama od 1 ∈ S1 in 2 ∈ S2 naprej.
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Slika 2: Drugi del diagrama - vse veje diagrama od 1 ∈ S1 in 2 ∈ S3 naprej.
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Brez problemov za splošnost smo število 1 zapisali v množico S1. Ker število
2 ne sme biti v isti množici kot število 1 (saj je 1 + 1 = 2), lahko število
zapišemo v množico S2 ali S3. Naprej upoštevamo, da število 4 ne sme biti
v isti množici kot število 2 (saj je 2 + 2 = 4). V nadaljevanju upoštevamo,
da število 8 ne sme biti v isti množici kot število 4 (saj 4 + 4 = 8). Tako
na podlagi že razvrščenih števil nadaljujemo z razvrščanjem preostalih števil
množice {1, 2, ...14} v S1, S2 in S3, da bo zanje veljalo, da so vsot-proste.

Kot je razvidno iz diagrama, prav v vsaki veji slej kot prej pridemo do nekega
števila (v rdeče obarvanem kvadratu) iz množice {1, 2, ...14}, ki ga ne moremo
zapisati v nobeno izmed množic S1, S2, S3 tako, da bi bile te še vsot-proste.
S tem smo torej pokazali, da S(3) res ni enako 14 oziroma da res velja
S(3) = 13.

Iz diagrama je prav tako razvidno, da so particije, zapisane v Tabeli 4, edine
vsot-proste (in hkrati tudi šibko vsot-proste) particije množice {1, 2, ...13} v
tri podmnožice.

Kot vidimo, iskanje števila S(n) za dano naravno število n ni zahtevno delo,
je pa precej zamudno. Če bi želeli s pisanjem na roke npr. pokazati, da je
S(4) = 44 oziroma da S(4) res ni enako 45, bi za obravnavo vseh kombinacij
(po principu, ki smo ga uporabili v diagramu) porabili ogromno časa.

Vrednost Schurovega števila S(4) je leta 1961 določil Leonard D. Baumert s
pomočjo računalnika. Vsot-prosta particija množice {1, 2, 3, ..., 44} s štirimi
množicami S1, S2, S3, S4, ki jo je Baumert našel, je

S1 = {1, 3, 5, 15, 17, 19, 26, 28, 40, 42, 44},

S2 = {2, 7, 8, 18, 21, 24, 27, 33, 37, 38, 43},

S3 = {4, 6, 13, 20, 22, 23, 25, 30, 32, 39, 41},

S4 = {9, 10, 11, 12, 14, 16, 29, 31, 34, 35, 36}.

Šele pred kratim (leta 2017) pa je bila določena še vrednost petega Schurovega
števila. Določil jo je M. J. H. Heule, prav tako s pomočjo računalnika s prav
posebno metodo - več o tem si bralec lahko prebere v viru [5]. Najdena
vsot-prosta particija množice {1, 2, 3, ..., 160} s petimi množicami je
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S1 = {1, 4, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 29, 31, 34, 39, 49, 51, 54, 57, 64, 69, 77, 84, 92,
104, 107, 110, 112, 122, 127, 130, 132, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 157, 160},

S2 = {2, 3, 12, 13, 30, 38, 44, 48, 52, 53, 58, 62, 63, 72, 80, 81, 89,
98, 99, 103108, 109, 113, 117, 123, 131, 148, 149, 158, 159},

S3 = {5, 6, 7, 8, 18, 20, 33, 35, 37, 46, 47, 50, 59, 60, 71, 73, 75, 86, 88, 90,
101, 102, 111, 114, 115, 124, 126, 128, 141, 143, 153, 154, 155, 156},

S4 = {10, 17, 22, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 61, 67, 68, 70, 91, 93,
94, 100, 105, 106, 118, 119, 120, 121, 139, 144, 151},

S5 = {15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 45, 65, 66, 74, 76, 78, 79, 82, 83,
85, 87, 95, 96, 116, 125, 125, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 146}.
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3.3 Šibka Schurova števila

Kot zanimivost si sedaj poglejmo še tako imenovana šibka Schurova števila
in v kakšni povezavi so z običajnimi Schurovimi števili. To poglavje bo v
celoti povzeto po viru [4].

Analogno kot smo definirali Schurovo število S(n) kot največje naravno šte-
vilo, za katerega obstaja vsaj ena vsot-prosta particija množice {1, 2, ...S(n)}
z n množicami, lahko definiramo tudi šibko Schurovo številoW (n) kot najve-
čje naravno število, za katerega obstaja vsaj ena šibka vsot-prosta particija
množice {1, 2, ...W (n)} z n množicami, če tako število obstaja.

Tudi v tem primeru vrednosti za prvi dve šibki Schurovi števili ni težko
določiti, kar bomo preverili v sledečih zgledih.

Zgled. Poiščimo vrednost šibkega Schurovega števila W (1).

Za n = 1 je možna le ena particija, ki kot element vsebuje celotno množico
{1, 2, ...W (1)}. Množica {1, 2} je šibko vsot-prosta, saj v njej sploh ni treh
različnih elementov x, y, z, da bi izpolnili enakost x+y = z. Zato jeW (1) ≥ 2.
Množica {1, 2, 3} pa seveda ni šibko vsot-prosta. Zato je W (1) < 3, od koder
sledi W (1) = 2.

Vrednost prvega šibkega Schurovega števila W (1) je tako enaka 2.

Zgled. Poiščimo vrednost šibkega Schurovega števila W (2).

Za različne k = 3, 4, 5, 6, 7, 8 brez težav najdemo vsaj eno šibko vsot-prosto
particijo množice {1, 2, ..., k} z dvema množicama.

Za k = 8 je vsot-prosta particija množice {1, 2, ..., k} z dvema množicama na
primer {{1, 3, 6, 7}, {2, 4, 5, 8}}, torej je W (2) vsaj 8.

Ali je lahko W (2) = 9? Tedaj moramo najti particijo množice {1, 2, ..., 9} z
dvema množicama, za katero bo veljalo, da je šibko vsot-prosta. S pomočjo
diagrama poskusimo najti šibko vsot-prosto particijo množice {1, 2, ..., 9} z
dvema množicama S1 in S2.
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Brez problemov za splošnost lahko predpostavimo, da je 1 ∈ S1. Število 2 je
torej lahko vsebovano bodisi v S1 bodisi v S2. V kolikor je 2 ∈ S1, število 3
ne sme biti v množici S1 (saj je 1 + 2 = 3), torej bo 3 ∈ S2. Po drugi strani
iz 2 ∈ S2 sledi, da je 3 lahko bodisi v množici S1 bodisi v množici S2. Tako
nadaljujemo in poskusimo vse elemente razporediti v množici S1 in S2 tako,
da dobimo vsot-prosto particijo množice {1, 2, ..., 9}.

Slika 3: Iskanje šibko vsot-proste particije {1, 2, ..., 9} z dvema množicama.

Iz diagrama je razvidno, da množice {1, 2, ..., 9} nikakor ne moremo razbiti
na dve podmnožici tako, da bi za obe veljalo, da sta šibko vsot-prosti. Sledi
torej, da je W (2) = 8.

Poleg prvih šibkih Schurovih števil sta zaenkrat znani le še dve, ki so ju
določili s pomočjo računalniških programov:

W (3) = 23,
W (4) = 66.

Za večja šibka Schurova števila imamo zgolj nekaj okvirnih mej:

W (5) ≥ 196,
W (6) ≥ 582.
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Vir [4] (po analogiji Shurovega izreka) za zgornjo mejo šibkih Schurovih števil
navaja

W (n) ≤ bn! · n · ec.

Te neenakosti ne bomo dokazovali.

Kot lahko vidimo že iz same definicije enih in drugih števil, za vsa števila
n ≥ 1 velja neenakost

S(n) ≤ W (n).

V nadaljevanju poglavja se bomo posvetili Schurovim številom za večje n-
je, kjer bomo poskusili kar se da natančno doložiti meje, znotraj katerih se
gibljejo vrednosti le-teh.
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3.4 Zgornja in spodnja meja za S(n)

Razmislimo sedaj, kako je s Schurovimi števili S(n) za števila n > 5. Hitro
se izkaže, da je iskanje Schurovih števil za večje n-je ni tako preprosto. Že
z določanjem točne vrednost števila S(5) so se ukvarjali desetletja. Za vse
n ≥ 6 obstajajo zgolj ocene intervalov, znotraj katerih se vrednost števila
S(n) giblje. V nadaljevanju si bomo pogledali izrek, ki nam to mejo bolj ali
manj natančno določa. Celoten razdelek je povzet po viru [14].

Še pred izrekom, ki nam bo zarisal interval, znotraj katerega se vrednost
števila S(n) nahaja, pa si oglejmo lemo, ki nam bo v nadaljevanju dala
uporabne rezultate.

Lema 3.5. Za vsako naravno število n ≥ 2 velja

bn! · ec = n! ·
n∑
k=0

1
k! (1)

in posledično tudi:

b(n+ 1)! · ec = (n+ 1) · bn! · ec+ 1. (2)

Dokaz. Taylorjeva vrsta funkcije ex okoli točke 0 je enaka

ex =
∞∑
k=0

xk

k! = 1 + x+ x2

2! + x3

3! + ...

Odtod vidimo, da za e velja

e = e1 =
∞∑
k=0

1k
k! =

∞∑
k=0

1
k! = 1 + 1 + 1

2! + 1
3! + ...

Produkt n! · e bo tako enak

n! · e = n! ·
(

1 + 1 + 1
2! + 1

3! + ...+ 1
n! + 1

(n+ 1)! + ...

)
.
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Označimo z R ostanek vrste od vključno člena z imenovalcem (n+ 1)! naprej

n! · e = n! ·
(

1 + 1 + 1
2! + 1

3! + ...+ 1
n! +R

)
.

Po Taylorjevem izreku o ostankih za naš ostanek R velja

R ≤ e

(n+ 1)! .

Torej bo za produkt n! · e veljalo

n! · e ≤ n! ·
(

1 + 1 + 1
2! + 1

3! + ...+ 1
n! + e

(n+ 1)!

)

oziroma

n! · e ≤ n! ·
(

n∑
k=0

1
k! + e

(n+ 1)!

)
= n! ·

n∑
k=0

1
k! + n! · e

(n+ 1)! .

Iz neenakosti
bn! · ec ≤

⌊
n! ·

n∑
k=0

1
k! + e

n+ 1

⌋

naprej dobimo neenakost

bn! · ec ≤ n! ·
n∑
k=0

1
k! ,

saj bo ∑n
k=0

n!
k! vselej celo število, medtem ko bo število e

n+1 vselej med 0 in
1. Za n ≥ 2 enakost (1) takoj sledi.

Enačba (2) je direktna posledica enačbe (1). Za produkt (n+ 1)! · e namreč
velja

b(n+ 1)! · ec = (n+ 1)! ·
n+1∑
k=0

1
k! .
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Odtod naprej sledi

b(n+ 1)! · ec = (n+ 1)! ·
(

n∑
k=0

1
k! + 1

(n+ 1)!

)

in posledično

b(n+ 1)! · ec = (n+ 1)! ·
n∑
k=0

1
k! + (n+ 1)! · 1

(n+ 1)! .

Naprej velja

b(n+ 1)! · ec = (n+ 1) · n! ·
n∑
k=0

1
k! + 1

oziroma ob upoštevanju enačbe (1)

b(n+ 1)! · ec ≤ (n+ 1) · bn! · ec+ 1.

�

Sedaj lahko s pomočjo naslednjega izreka vidimo, znotraj katerega intervala
se nahaja vrednost števila S(n).

Izrek 3.6. Za vsako naravno število n velja

3n − 1
2 ≤ S(n) ≤ bn! · ec − 1.

Dokaz. Dokažimo najprej desno neenakost. Denimo, da obstaja vsot-prosta
particija množice celih števil {1, 2, 3, ..., N} z n vsot-prostimi množicami
S1, S2, S3, ..., Sn. Brez problemov za splošnost lahko privzamemo, da je mno-
žica S1 največja in njeno moč označimo z m1 = |S1| ≥ |Si| za i = 2, 3, ..., N .

Opazimo še, da je

N = |S1|+ |S2|+ ...+ |Sn| ≤ m1 · n. (3)

23



Naj bodo naravna števila x1 < x2 < x3 < ... < xm1 elementi množice S1.
Elemente S1 smo torej označili tako, da so urejeni po velikosti, pri čemer je
x1 najmanjši. Tedaj razlike

x2 − x1, x3 − x1, ..., xm1 − x1

predstavljajo (m1 − 1) različnih elementov iz množice {1, 2, 3, ..., N}. Ker je
množica S1 vsot-prosta, nobena od razlik ne leži v njej, temveč so porazde-
ljene med (n− 1) množic S2, S3, ..., Sn. Naj bo sedaj S2 množica, ki vsebuje
največje število (označimo ga z m2) izmed teh (m1 − 1) razlik, in elemente
oblike xj − x1, pri čemer je j = i1, i2, i3, ...im2 in i1 < i2 < i3 < ... < im2 .

Tudi tokrat opazimo, da velja

m1 − 1 ≤ m2 · (n− 1). (4)

Med m2 razlikami v množici S2 je najmanjši element xi1 . Če ga odštejemo
od ostalih, dobimo (m2 − 1) novih razlik

xi2 − xi1 , xi3 − xi1 , ..., xim2
− xi1 .

Ker je tudi množica S2 vsot-prosta, so nove razlike porazdeljene v množice
S3, S4, ..., Sn. Naj bo S3 množica, ki vsebuje največje število izmed skupaj
(m2 − 1) novih razlik. To število označimo z m3.

Ponovno velja
m2 − 1 ≤ m3 · (n− 2). (5)

Postopek nadaljujemo na enak način še naprej. Uvidimo, da za pozitivno
celo število ν ≤ (n− 1) dobimo število mν , tako da velja

mν − 1 ≤ mν+1 · (n− ν). (6)

Če neenačbo delimo z (n− ν)! preoblikujemo, dobimo

mν

(n− ν)! ≤
mν+1

(n− ν − 1)! + 1
(n− ν)! . (7)
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Po neenakosti (3) velja
N ≤ n ·m1,

od koder naprej velja

N ≤ n ·m1 ·
(n− 1)!
(n− 1)! = n! · m1

(n− 1)! .

Po neenakostih (4) in (7) za število ν = 1 velja

N ≤ n! ·
(

m2

(n− 2)! + 1
(n− 1)!

)
.

Naprej po neenakostih (5) in (7) za število ν = 2 velja

N ≤ n! ·
(

m3

(n− 3)! + 1
(n− 2)! + 1

(n− 1)!

)
.

Analogno po neenakostih (6) in (7) za število ν = µ velja

N ≤ n! ·
(

mµ

(n− µ)! + ...+ 1
(n− 3)! + 1

(n− 2)! + 1
(n− 1)!

)
.

Zaporedje celih števil mi je strogo padajoče. Za neki µ ≤ n mora zato veljati
µ = 1. Če to ne bi veljalo, potem bi za nek w bilo mw > 1 in mw+1 = 0.
Vendar bi v tem primeru množica Sw vsebovala vsaj dve razliki, ki bi dali
vsaj eno novo razliko, zato bi sledilo mw+1 > 0.

Tako dobmo neenakost

N ≤ n! ·
(

1
(n− 1)! + 1

(n− 2)! + 1
(n− 3)! + ...+ 1

(n− µ)!

)
.

Desna stran je očitno strogo manjša od n! ·
(

1
0! + 1

1! + ...+ 1
n!

)
, od koder po

Lemi 3.5. sledi

N ≤ n! ·
(

1
(n− 1)! + 1

(n− 2)! + 1
(n− 3)! + ...+ 1

(n− µ)!

)
< bn! · ec.
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Velja torej N < bn! · ec in ker je N celo število, dobimo

N ≤ bn!− ec − 1.

Dokažimo sedaj še levo neenakost. Denimo, da imamo vsot-prosto particijo
množice {1, 2, ..., S(n)}, ki ima n vsot-prostih podmnožic

A1 = {x11, x12, x13, ..., x1,l1},

A2 = {x21, x22, x23, ..., x2,l2},
...

An = {xn1, xn2, xn3, ..., xn,ln}.

Tedaj particijo množice {1, 2, ..., 3 · S(n) + 1} tvori (n+ 1) vsot-prostih pod-
množic:

• B1 = {3x11, 3x11 − 1, 3x12, 3x12 − 1, ..., 3x1,l1 , 3x1,l1 − 1},

• B2 = {3x21, 3x21 − 1, 3x22, 3x22 − 1, ..., 3x2,l1 , 3x2,l2 − 1},

...

•• Bn = {3xn1, 3xn1 − 1, 3xn2, 3xn2 − 1, ..., 3xn,ln , 3xn,ln − 1},

• Bn+1 = {1, 4, 7, ..., 3 · S(n) + 1}.

Da so množice B1, ..., Bn+1 res vsot-proste, ni težko preveriti. Podmnožica
particije {1, 2, ..., S(n)} je oblike Ak = {ai,j | 1 ≤ i, j ≤ lk}, podmnožica
particije {1, 2, ..., S(n) + 1} pa je oblike Bk = {3ai,j, 3ai,j− 1 | 1 ≤ i, j ≤ lk}.

• Vzemimo dva elementa iz množice B, pri čemer sta oba elementa oblike
3ai,j - npr. 3ax,y in 3az,w (pri čemer velja 1 ≤ x, y, z, w ≤ lk) ter preve-
rimo, ali je njuna vsota 3ax,y + 3az,w = 3(ax,y + az,w) lahko vsebovana
v množici Bk. Ker vemo, da sta elementa ax,y in az,w elementa mno-
žice Ak, za katero velja, da je vsot-prosta, velja (ax,y + az,w) /∈ Ak.
Posledično tudi vsota 3ax,y + 3az,w ne bo vsebovana v Bk.
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• Vzemimo sedaj dva elementa iz množice B, pri čemer je en element
oblike 3ai,j − 1, drugi pa oblike 3ai,j - npr. 3ax,y in 3az,w − 1 (pri
čemer velja 1 ≤ x, y, z, w ≤ lk). Ponovno preverimo, ali je njuna vsota
3ax,y + 3az,w − 1 = 3(ax,y + az,w) − 1 lahko vsebovana v množici Bk.
Ker vemo, da sta elementa ax,y in az,w elementa množice Ak, za katero
velja, da je vsot-prosta, velja, (ax,y + az,w) /∈ Ak. Posledično tudi vsota
3ax,y + 3az,w − 1 ne bo vsebovana v Bk.

• Za konec vzemimo še dva elementa iz množice B, pri čemer sta oba
elementa oblike 3ai,j − 1. Vzemimo npr. 3ax,y − 1 in 3az,w − 1 (pri
čemer velja 1 ≤ x, y, z, w ≤ lk). Ponovno preverimo, ali je njuna vsota
3ax,y − 1 + 3az,w − 1 = 3(ax,y + az,w) − 2 lahko vsebovana v množici
Bk. Ker vemo, da so elementi množice Bk zgolj oblike 3ai,j ali 3ai,j−1,
velja, da vsota 3ax,y − 1 + 3az,w − 1 ne bo vsebovana v množici Bk.

Ker torej particijo množice {1, 2, ..., 3 · S(n) + 1} tvori (n + 1) vsot-prostih
pomnožic, posledično velja S(n+ 1) ≥ 3 · S(n) + 1.

Ker vemo, da je S(1) = 1, lahko zapišemo

S(2) ≥ 3 · S(1) + 1 = 3 · 1 + 1 = 3 + 1 = 4.

Za S(3) naprej velja

S(3) ≥ 3 · S(2) + 1 = 3 · (3 + 1) + 1 = 32 + 3 + 1 = 13.

Nadalje za S(4) velja

S(4) ≥ 3 · S(3) + 1 = 3 · (32 + 3 + 1) + 1 = 33 + 32 + 3 + 1 = 40.

Tako nadaljujemo in pridemo do enačbe za splošen n

S(n) ≥ 1 + 3 + 32 + 33 + ...+ 3n−1 = 3n − 1
2 .

�

Posledica 3.7. (Schurov izrek.) Velja S(n) < bn! · ec.
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Zgled. Preverimo, znotraj katerih intervalov se gibljejo Schurova števila za
n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po Izreku 3.6.

Tabela 5: Spodnje in zgornje meje prvih nekaj Schurovih števil.

n spodnja meja S(n) zgornja meja

1 1 1 1

2 4 4 4

3 13 13 15

4 40 44 64

5 121 160 325

6 364 ? 1956

7 1093 ? 13699

Iz tabele je razvidno, da je spodnja meja točna za n = 1, 2, 3, zgornja pa le
za n = 1, 2.
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3.4.1 Izboljšanja spodnje meje

V knjigi [14] je opisano, kako lahko z uporabo znanega dejstva, da je S(44),
spodnjo mejo nekoliko izboljšamo in za vsa naravna števila n ≥ 4 dobimo
oceno

S(n) ≥ 1
2 · (89 · 3n−4 − 1).

Ker najnovejši rezultat [7] pravi, da je S(5) = 160, bomo z enakim trikom
izpeljali še nekoliko boljšo oceno.

Ker vemo, da velja S(n+ 1) ≥ 3 · S(n) + 1, lahko za število S(6) zapišemo

S(6) ≥ 3 · S(5) + 1 = 3 · 160 + 1
oziroma

S(6) ≥ 36−5 · 160 + 1.

Nadalje lahko tudi za število S(7) zapišemo

S(7) ≥ 3 · S(6) + 1 = 3 · (3 · 160 + 1) + 1 = 32 · 160 + 3 + 1

oziroma
S(7) ≥ 37−5 · 160 + 37−6 + 1.

Če tako nadaljujemo, lahko tudi za števili S(8) in S(9) zapišemo

S(8) ≥ 38−5 · 160 + 38−6 + 38−7 + 1

oziroma
S(9) ≥ 39−5 · 160 + 39−6 + 39−7 + 39−8 + 1.

Postopek na tak način nadaljujemo in pridemo do splošnega zapisa, kjer za
število n ≥ 5 velja:

S(n) ≥ 3n−5 · 160 + 3n−6 + 3n−7 + ...+ 1.
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Sledi torej
S(n) ≥ 3n−5 · 160 + 3n−5 − 1

2

oziroma
S(n) ≥ 1

2 ·
(
321 · 3n−5 − 1

)
.

Posledica 3.8 Za naravno število n ≥ 5 velja

S(n) ≥ 321
243 ·

3n − 1
2 .

Zgled. Primerjajmo intervale, znotraj katerih se gibljejo vrednosti števil
S(6), S(7), S(8), S(9) in S(10) z in brez upoštevanja izboljšanja spodnje
meje.

Tabela 6: Meje za iskana števia S(n) z in brez popravkov.

n
spodnja meja

(brez popravkov)

spodnja meja

(s popravki)
zgornja meja

6 364 481 1956

7 1093 1444 13699

8 3280 4333 109600

9 9841 13000 986409

10 29524 39001 9864100

Iz zgornje tabele je lepo razvidno, da s popravljeno spodnjo mejo kar precej
omejimo interval, znotraj katerega se giblje vrednost Schurovega števila za
dani n.
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3.5 Schurov izrek kot problem barvanja

Schurov izrek lahko formuliramo tudi kot problem barvanja. Še preden pa se
podrobneje posvetimo Schurovemu izreku v malce drugačni obliki, preletimo
nekaj uporabnih definicij, trditev in izrekov. Razdelek je povzet po virih [9],
[10] in [13].

Definicija. Enostaven neusmerjen graf Γ = (V (Γ), E(Γ)) je urejeni par
dveh množic V (Γ) in E(Γ), kjer je V (Γ) neprazna množica vozlišč, E(Γ)
pa neka podmnožica množice neurejenih parov različnih vozlišč iz V (Γ).
Elementom množice E(Γ) pravimo povezave grafa Γ. Pri tem povezavo
{u, v} običajno zapišemo kar kot uv. Če sta u, v ∈ V (Γ) taki vozlišči, da
je uv ∈ E(Γ), pravimo, da sta u in v sosednji vozlišči, kar označimo z u ∼Γ v
ali krajše u ∼ v, kadar ni bojazni za nesporazum. Rečemo tudi, da sta u
in v krajišči povezave uv in da je povezava uv incidenčna z vozlišči u in v.
Kardinalnost množice V (Γ) pravimo red grafa Γ. Kadar je graf Γ razviden
iz konteksta, namesto V (Γ) in E(Γ) pišemo kar V in E.

Dogovorimo se, da bo za nas besedica graf vselej pomenila enostaven neu-
smerjen graf.

Definicija. Naj bosta Γ1 = (V1, E1) in Γ2 = (V2, E2) grafa. Tedaj je Γ1
podgraf grafa Γ2, če je V1 ⊆ V2 in E1 ⊆ E2.

Definicija. Naj bo n ≥ 1 poljubno naravno število. Tedaj je polni graf
reda n, ki ga ozačimo s Kn, graf z množico vozlišč, sestavljeno iz prvih n
naravnih števil, torej V (Kn) = {1, 2, ...n}, v katerem so vsi pari različnih
vozlišč sosednji.

Slika 4: Polni grafi K1, K2, K3, K4 in K7.

31



Definicija. V grafu Γ je r-barvanje povezav grafa Γ funkcija χ = {1, 2, ..., r},
ki vsaki povezavi grafa Γ priredi eno izmer r barv. Običajno bomo zaradi
večje preglednosti barve označili kar s celimi števili množice {1, 2, ..., r}.

Ker številni kombinatorični premisleki v nadaljevanju slonijo na preprostem
principu golobnjaka, ga tukaj zapišimo in dokažimo v splošni obliki.

Izrek 3.9. (Princip golobnjaka.) Naj bodo n, m in k poljubna taka naravna
števila, da je n > k ·m in naj bo A poljubna množica kardinalnosti n. Tedaj
za vsako particijo množice A na m paroma disjunktnih podmnožic obstaja
podmnožica, ki vsebuje vsaj k + 1 elementa.

Dokaz. Naj bo A = A1 ∪ A2 ∪ ... ∪ Am poljubno razbitje množice A na m
podmnožic. Če trditev izreka ne velja, za vsak 1 ≤ i ≤ m velja |Ai| ≤ k.
Tedaj pa po pravilu vsote dobimo

n = |A| =
m∑
i=1
|Ai| ≤

m∑
i=1

k ·m = m < n

kar pa je seveda nemogoče. To protislovje torej pokaže, da res obstaja i, da
je |Ai| ≥ k+ 1, kot smo trdili. �

Trditev 3.10. Ne glede na to, kako z dvema različnima barvama pobar-
vamo povezave polnega grafa K6, lahko v njem vedno najdemo podgraf K3,
katerega vse povezave bodo pobarvane z isto barvo

Dokaz. Naj bo v0 vozlišče polnega grafaK6, katerega povezave so pobarvane
z modro in rdečo barvo. Tedaj iz vozlišča v0 izhajajo vsaj tri povezave, ki so
iste barve, denimo rdeče - Slika (5).

Slika 5: Iskanje podgrafa K3, ki ima vse povezave enake barve.

V kolikor sta katerikoli dve izmed vozlišč v1, v2 in v3 med seboj povezani
z rdečo povezavo - denimo da sta z rdečo povezavo povezani vozlišči v1 in
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v2 - smo našli podgraf K3 z vozlišči v0, v1 in v2, ki ima vse povezave rdeče
barve in smo zaključili. V nasprotnem primeru so povezave v1v2, v2v3 in v1v3
modre barve, torej smo prav tako našli podgraf K3, katerega vse tri povezave
so iste (modre) barve in smo dokaz zaključili. �

Trditev 3.11. Za vsako naravno število r obstaja naravno število n(r), tako
da poljubno r-barvanje povezav polnega grafa Kn(r) z n(r) vozlišči vsebuje
trikotnik K3, katerega vse povezave so pobarvane z isto barvo.

Dokaz. Trditev bomo dokazali kar z indukcijo. Za r = 1, to je, vsa vozlišča
pobarvamo z eno samo barvo, na primer rdečo, lahko izberemo kar n(1) = 3
in dobimo poln graf K3, katerega vse tri povezave so rdeče barve. Nadalje
za r = 2 lahko izberemo n(2) = 6, saj smo že v Trditvi 3.10. pokazali, da
v polnem grafu K6 za poljubno barvanje povezav z dvema barvama lahko
najdemo podgraf K3, katerega vse povezave so pobarvane z isto barvo.

Predpostavimo, da za naravno število r obstaja število n(r), tako da vsako
r-barvanje povezav grafa Kn(r) vsebuje podgraf K3, katerega vse povezave
so istih barv. Sedaj moramo najti vrednost funkcije n(r + 1), tako da vsako
(r+ 1)-barvanje povezav polnega grafa Kn(r+1) vsebuje podgraf K3, katerega
vse povezave so iste barve. Definirajmo vrednost funkcije n(r + 1) kot

n(r + 1) = (r + 1) · (n(r)− 1) + 2.

Sedaj denimo, da so povezave grafa Kn(r+1) pobarvane z (r + 1) različnimi
barvami in da je vozlišče v0 vozlišče grafa Kn(r+1). Ker je vozlišče v0 inci-
denčno z (r+1) · (n(r)−1)+1 vozlišči, po principu golobnjaka obstaja barva
- označimo jo z A - s katero je pobarvanih več kot n(r) − 1 povezav. Torej
iz vozlišča v0 izhaja vsaj n(r) povezav barve A.

Slika 6: Povezave, ki izhajajo iz vozišča v0 - slika iz vira [9].
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V kolikor sta katerikoli dve vozlišči izmed vozlišč v1, v2, ..., vn(r) povezani s
povezavo barve A, smo našli enobravni trikotnik, ki ga ti dve vozlišči tvo-
rita z vozliščem v0. V nasprotnem primeru imamo polni graf Kn(r) z vozlišči
v1, v2, ..., vn(r), katerega povezave so pobarvane z največ r barvami. Po induk-
cijski predpostavki ta graf Kn(r) vsebuje podgraf K3, katerega vse povezave
so pobarvane z isto barvo. S tem smo dokaz zaključili. �

Sedaj lahko Schurov izrek zapišemo in dokažemo povsem kombinatorično.

Izrek 3.12. (Schur) Za vsako naravno število n obstaja celo število S ′(n),
tako da vsako n-barvanje množice {1, 2, ..., S ′(n)} vsebuje cela števila a, b in
c iste barve, tako da velja a + b = c (pri čemer števila a, b in c niso nujno
različna). Tedaj številom a, b in c pravimo enobarvne (monokromatske)
rešitve enačbe x+ y = z.

Opomba: Tu je S ′(n) = S(n) + 1, kjer je S(n) Schurovo število iz prejšnjih
razdelkov.

Dokaz. Naj bodo vsa naravna števila pobarvana z n barvami c1, c2, ..., cn.
Po Trditvi 3.11. obstaja število r(n), tako da vsako n-barvanje povezav
polnega grafa Kr(n) vsebuje podgraf K3, katerega vse povezave so pobarvane
z isto barvo.

Narišemo polni grafKr(n) in njegova vozlišča poimenujemo s števili iz množice
{1, 2, ..., r(n)}. Sedaj povezave grafa Kr(n) pobarvamo na naslednji način.
Naj bosta i in j, pri čemer je i različen od j, dve vozlišči grafaKr(n). Povezavo
ij pobarvamo z barvo absolutne vrednosti števila i− j (ne pozabimo, da so
vsa naravna števila pobarvana z n barvami!). Dobimo torej polni graf Kr(n),
katerega povezave so pobarvane z n različnimi barvami. Po Trditvi 3.11.
graf Kr(n) vsebuje trikotnik ijk (pri čemer velja i > j > k), katerega vsi trije
robovi ij, jk in ik so pobarvani z isto barvo.

Označimo a = i − j, b = j − k in c = i − k. Opazimo, da so razlike
a, b, c ≤ r(n) − 1. Ker so vse tri povezave trikotnika ijk iste barve, so tudi
števila a, b in c iste barve v začetnem barvanju množice {1, 2, ..., r(n) − 1}.
Poleg tega pa velja še naslednja enakost:

a+ b = (i− j) + (j − k) = i− k = c
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Torej so a, b, c enako obarvana števila v množici {1, 2, ..., r(n)−1} z lastnostjo
a+ b = c. S tem smo naš dokaz zaključili. Iskano število S ′(n) torej obstaja
in je manjše ali enako r(n)− 1. �

Posledica 3.13. Velja S(n) ≤ r(n)− 2.

Izrek 3.14. (Močnejša verzija Schurovega izreka.) Za vsako naravno število
n obstaja celo številoW ′(n), tako da vsako n-barvanje množice {1, 2, ...,W ′(n)}
vsebuje različna cela števila a, b in c iste barve, tako da velja a+ b = c.

Opomba: Tu je W ′(n) = W (n) + 1, kjer je W (n) šibko Schurovo število iz
prejšnjih razdelkov.

Dokaz. Naj bodo vsa naravna števila množice pobarvana z n barvami
c1, c2, ..., cn. Dodajmo še n različnih barv c′1, c′2, ..., c′n, ki so različne od prej
izbranih n barv. Narišemo polni graf KS′(n) in njegova vozlišča označimo s
števili množice celih števil {1, 2, ..., S ′(2n)}. Sedaj bomo pobarvali povezave
grafa KS′(2n) z 2n različnimi barvami.

Naj bosta i in j, pri čemer je i različen od j, dve vozlišči grafa KS′(2n)
in cp barva, s katero je pobarvano število i − j, kjer je 1 ≤ p ≤ n. Ne
pozabimo, da so vsa naravna števila n pobarvana z n različnimi barvami
c1, c2, ..., cn. Povezavo ij pobarvamo z barvo cp, če je število b i

i−j c sodo,
oziroma jo pobarvamo z barvo c′p, če je število b i

i−j c liho.

Dobimo polni graf KS′(2n), katerega povezave so pobarvane z 2n različnimi
barvami. Po Trditvi 3.11. graf KS(n) vsebuje trikotnik ijk (pri čemer velja
i > j > k), katerega vse tri povezave ij, jk in ik so pobarvane z isto barvo.

Označimo a = i− j, b = j − k in c = i− k. Ker so vsi trije robovi trikotnika
ijk pobarvani z enako barvo, na podlagi tega, kako smo definirali barvanje
robov grafaKS′(2n) sledi, da so števila a, b in c iste barve v začetnem barvanju
množice {1, 2, ..., S ′(2n)}. Poleg tega velja tudi

a+ b = (i− j) + (j − k) = i− k = c.

Dokaz smo tako že skoraj privedli do konca. Pokazati moramo le še to, da so
števila a, b in c med seboj različna. Pravzaprav je dovolj pokazati, da velja
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a 6= b. To pokažemo s protislovjem. Denimo, da velja a = b in naj bo cp
barva, s katero so pobarvana števila a = b = i− j = j − k. Tedaj velja

⌊
i

i− j

⌋
=
⌊
1 + j

i− j

⌋
= 1 +

⌊
j

i− j

⌋
= 1 +

⌊
j

j − k

⌋
,

kar pa bi pomenilo, da sta števili
⌊

i
i−j

⌋
in
⌊

j
j−k

⌋
različnih parnosti in bi tako

morala biti povezavi ij in jk pobarvani z različnima barvama in posledično
trikotnik ijk ne bi imel vseh povezav pobarvanih z isto barvo. Prišli smo torej
v protislovje s predpostavko, da ima trikotnik ijkn vse stranice pobarvane z
isto barvo. To protislovje torej pokaže, da sta res velja a 6= b. S tem je naš
dokaz zaključen. �
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3.5.1 Povezava z Ramseyevo teorijo

V tem razdelku bomo pokazali, da sta Ramseyeva in Schurova teorija v te-
sni povezavi oziroma, da lahko Schurovo teorijo obravnavamo kot posledico
Ramseyeve. Za začetek namenimo nekaj besed Ramseyevi teoriji in Ramse-
yevim številom, s pomočjo katerih bomo lahko nato povedali še malce več o
mejah, znotraj katerih se gibljejo vrednosti Schurovih števil. Razdelek je v
celoti povzet po viru [10].

Definicija. Ramseyevo število R(n, k) je najmanjše naravno število, za ka-
terega velja, da za vsako celo število m ≥ R(n, k) poljubno barvanje povezav
polnega grafa Km z modro in rdečo barvo premore bodisi poln podgraf z n
vozlišči, katerega vse povezave so modre, bodisi poln podgraf s k vozlišči,
katerega vse povezave so rdeče.

Zgled. Določimo Ramseyevo število R(2, 2).

Ni težko ugotoviti, da je vrednost števila R(2, 2) = 2. Polni graf K2 namreč
vsebuje zgolj eno samo povezavo. Ne glede na to, s katero barvo to pove-
zavo pobarvamo, dobimo poln podgraf bodisi modre bodisi rdeče barve z 2
vozliščema.

Zgled. Določimo Ramseyevo število R(3, 3).

Spomnimo se trditve 3.14., kjer smo že pokazali, da za poljubno barvanje
povezav polnega grafa K6 z dvema različnima barvama lahko najdemo poln
podgraf K3, katerega vse povezave bodo enake barve. Trditev 3.10. nam
torej ponuja rešitev R(3, 3) = 6. Sedaj moramo le še razmisliti, ali je lahko
R(3, 3) = 5. Izkaže se, da temu ni tako. Lahko namreč najdemo tako barva-
nje polnega grafa K5, ki ne vsebuje nobenega polnega podgrafa K3, katerega
vse povezave bi bile iste barve. Tak primer prikazuje Slika (7).

Slika 7: Primer barvanja K5.

Iskana rešitev je torej R(3, 3) = 6.
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Definicija. Ramseyevo število R(n1, ..., nr) je najmanjše naravno število, da
velja: zam ≥ R(n1, ..., nr) in vsako r-barvanje polnega grafaKm, obstaja nek
1 ≤ i ≤ k, tako da to barvanje premore poln podgraf z ni vozlišči, katerega
robovi so vsi pobarvani z isto barvo.

Opomba: Število n(r) iz Trditve 3.14. je torej enako številu R(3, 3, ..., 3) iz te
definicije (3 se ponovi r-krat). Trditev 3.14. pravi, da je število R(3, 3, ..., 3)
končno za vsak r. To je posebna verzija osnovnega izreka Ramseyeve teorije,
ki pravi naslednje.

Trditev 3.15. Število R(n1, ..., nr) je končno za vsak k in vsako izbiro ni.

Trditve 3.15 ne bomo posebej dokazovali. Bralec si dokaz lahko prebere v
viru [10].

Poglejmo si sedaj povezavo med Schurovimi in Ramseyevimi števili. Schur
je pokazal, da velja neenakost S(k + 1) ≥ 3 · S(k) + 1 oziroma neenakost
S(k) ≥ 3 ·S(k− 1) + 1. Znotraj okvirov Ramseyeve teorije pa je pokazal, da
velja naslednja neenakost.

Posledica 3.16. Velja S(n) ≤ R(3, 3, ..., 3)− 2.

Dokaz. V Izreku 3.12. smo pokazali, da velja S ′(n) ≤ n(r)− 1. Prav tako
smo že ugotovili, da je n(r) = R(3, 3, ..., 3). Velja torej

S ′(n) ≤ R(3, 3, ..., 3)− 1

oziroma ob upoštevanju enakosti S ′(n) = S(n) + 1

S(n) ≤ R(3, 3, ..., 3)− 2.

�
Opomba: Število R(3, 3, ..., 3) običajno označimo kar z Rn(3).

Preko te neenakosti Schurov izrek res lahko vidimo kot poseben primer Ram-
seyeve teorije, vendar nam pri določanju vrednosti Scurovih števil za večje
n-je ne olajša dela, saj tudi Ramseyevih števil poznamo prav veliko.

Posledica 3.18. Velja W (n) ≤ R2n(3)− 2.
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3.6 Povezava s Fermatovim izrekom

Za konec tega poglavja si torej poglejmo, kako iz Schurovega izreka sledi, da
enačba xn + yn = zn v Zp tudi za naravna števila n > 2 premore netrivialne
celoštevilske rešitve. Razdelek je povzet po viru [10].

Kot posledico Schurovega izreka dobimo sledečo trditev.

Trditev 3.18. Naj bo n ∈ N neko fiksno število. Za vsako praštevilo
p ≥ S(n) + 2 ima enačba xn + yn = zn netrivialno rešitev v Zp.

Dokaz. Naj bo g generator grupe Z∗p. Generator g seveda obstaja, saj je
grupa Z∗p ciklična. Vsak element x ∈ Z∗p lahko zapišemo kot x = ga za nek
a ∈ {1, ..., p}. Označimo a = nj + i za nek 0 ≤ i < n. Pobarvajmo množico
Z∗p z n barvami tako, da element x = gnj+i pobarvamo z barvo i. Ker je
p− 1 ≥ S(n) + 1, ta množica gotovo vsebuje podmnožico {1, 2, ..., S(n) + 1}.
Vsako barvanje te množice z n barvami pa po Schurovem izreku zagotovo da
trojico števil x, y, z, ki so iste barve in zanje velja x + y = z (mod p). Ista
barva v tem primeru pomeni, da so števila x, y, z oblike

x = ga·m+o,

y = gb·m+o,

z = gc·m+o.

Iz x+ y = z po množenju z g−o sledi

ga·m + gb·m = gc·m,

torej so ga, gb in gc netrivialne rešitve enačbe xn + yn = zn.

Kot smo omenili že v uvodu, je trditev, da enakost xn + yn = zn za dano
naravno število n > 2 premore netrivialne celoštevilske rešitve v Zp za dovolj
veliko praštevilo p, dokazal že L. E. Dickson. Schur je njegov dokaz zgolj
poenostavil.
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Zgled. Poglejmo, za katera praštevila p enačba x3 + y3 = z3 premore
netrivialno rešitev v Zp.

Trditev 3.18. pove, da enačba x3 + y3 = z3 zagotovo premore netrivialno
rešitev v Zp, če je p ≥ S(3) + 2 = 15. To pomeni, da enačba x3 + y3 = z3

ima netrivialne rešitve npr. v Z17 in Z19. In res, z nekaj poskušanja hitro
najdemo rešitve.

• Rešitve enačbe x3 +y3 = z3 v Z17 so npr. števila x = 1, y = 6 in z = 4,
saj je 13 +63 = 1+216 = 217 = 13 (mod 17) in 43 = 64 = 13 (mod 17),
od koder res sledi 13 + 63 = 43 (mod 17).

• Rešitve enačbe x3 +y3 = z3 v Z19 so npr. števila x = 1, y = 4 in z = 2,
saj je 13 + 43 = 1 + 64 = 65 = 8 (mod 19) in 23 = 8 = 8 (mod 19), od
koder res sledi 13 + 43 = 23 (mod 19).

Po drugi strani pa nam Trditev 3.21. ne pove ničesar, ali enačba x3 +y3 = z3

premore rešitev tudi za kakšen p < 15. Kot lahko vidimo v nadaljevanju, za
nekatera praštevila p lahko najdemo netrivialne rešitve, za nekatere pa ne.

• Za p = 2: Enačba x3 + y3 = z3 v Z2 ne premore netrivialnih rešitev.

• Za p = 3: Enačba x3+y3 = z3 v Z3 premore netrivialne rešitve. Rešitve
so npr. števila x = 1, y = 1 in z = 2, saj je 13 + 13 = 1 + 1 =
2 = 2 (mod 3) in 23 = 8 = 2 (mod 3), od koder res sledi 13 + 13 =
23 (mod 3).

• Za p = 5: Enačba x3 + y3 = z3 tudi v Z5 premore netrivialne rešitve.
Rešitve so npr. števila x = 1, y = 3 in z = 2, saj je 13 + 33 =
1 + 27 = 28 = 3 (mod 5) in 23 = 8 = 3 (mod 5), od koder res sledi
13 + 33 = 23 (mod 5).

• Za p = 7: Enačba x3 + y3 = z3 v Z7 ne premore netrivialnih rešitev.
Števila 13, 23, 33, 43, 53 in 63 nam namreč pri deljenju s številom 7 dajo
ostanek bodisi 1 bodisi 6. Odtod sledi, da bi poljubna vsota x3 + y3

(pri čemer velja x, y < 7) pri deljenju s številom 7 dala ostanek 0, 2 ali
5. Tako vidimo, da za p = 7 zares obstajajo zgolj trivialne rešitve.
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• Za p = 11: Enačba x3 + y3 = z3 v Z11 premore netrivialne rešitve.
Rešitve so npr. števila x = 1, y = 2 in z = 4, saj je 13 + 23 =
1 + 8 = 9 = 9 (mod 11) in 43 = 64 = 9 (mod 11), od koder res sledi
13 + 23 = 43 (mod 11).

• Za p = 13: Enačba x3 + y3 = z3 v Z13 ne premore netrivialnih rešitev.
Števila 13, 23, ..., 123 nam pri deljenju s številom 13 dajo ostanke 1, 8 ali
12. Odtod sledi, da bi poljubna vsota x3 +y3 (pri čemer velja x, y < 13)
pri deljenju s številom 13 dala ostanek 0, 2 ali 9. Tako vidimo, da za
p = 13 zares obstajajo zgolj trivialne rešitve.
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