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ISSN 0351-6652
Letnik 25 (1997/1998)
Številka 5
Strani 258–260

Jože Grasselli:
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Mat ematika I
NESREČNO ŠTEVILO 13 JE SREČNO

Ljudski glas pr avi , da je število 13 nesrečno . Matemat ika pozn a srečna

števila in 13 je med njimi .
P oljski mat emati k Stanislav Ulam je živel v let ih 1909 do 1984. Dolgo

je deloval v Ameriki. Tam je izšla let a 1960 njegova "Zbirka matematičnih

problemov". V tej knjigi je prvič govor o srečnih številih . Pozneje so se z
nj imi ukvarjali še drugi .

P ost op ek , po kater em je Ulam opredelil srečna števila, imenujemo
Ulamovo rešet o. Pon azorimo na ~gledu , kako to rešeto seje.

Določiti hočemo srečna števila do 50. Zapišemo vsa naravn a števila
od 1 do 50, podčrtamo 1 in pre črtamo vsako drugo štev ilo

Ko izp ustimo prečrtana števila , dobimo zaporedje

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 , 33,

35, 37, 39 , 41, 43, 45, 47, 49 .

Prvo nepodčrtano število v tem zaporedj u je 3; podčrtajmo ga in prečr

t ajmo vsako tretje število (ker smo podčrtali število 3)

1, ~, X7, 9, y( 13, 15, JI{, 19, 21, '%, 25, 27, 'jI!f, 31,

33, ;vf, 37, 39, ;(, 43 , 45 , ~ 49 .

Odvr žem o prečrtana štev ila in pridemo do zaporedja

1, ~, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39 , 43, 45 , 49 . (1)

Št evi lo 7 je v za poredju (1) prvo, ki je nepodčrtano. Podčrtamo ga in v
(1) prečrtamo vsako sed mo število

1, ~, I , 9, 13, 15, Ji{, 21, 25, 27, 31, 33, 37, ~ 43, 45 , 49 .

Ko izpustimo prečrtana števila, im amo za po redje

1, ~ , I , 9, 13, 15, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 43, 45 , 49. (2)

Sedaj v (2) podčrtamo 9 in prečrtamo vsako deveto štev ilo

1, ~, I , Q, 13, 15, 21, 25, '7, 31, 33, 37, 43 , 45 , 49 .
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Izpustimo prečrtano število 27 in smo pri zaporedju

1, ~ , I , Q, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43 , 45, 49 . (3)

V (3) podčrtama 13 in prečrtama vsako t rinajsto število

1, ~, I , Q, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43, ~ 49 .

Treba je to rej 45 odvreči in ostane zaporedje

1, ~, I , Q, 13, 15, 21, 25, 31 , 33 , 37, 43, 49 . (4)

Ker je v (4) prvo nepodčrtano število 15, bi ga v naslednjem koraku
podčrtali in iz (4) izpustili vsako petnajsto št evi lo. To da v (4) je le t rinajst
členov, zato je sejanje končano . Števila , ki so imela "srečo" , da niso bila
prečrtana in odvržena, so srečna. Srečna števila do 50 so tako podana z
zapo redjem (4), 13 je eno od nj ih .

Iz napravljen ega zgleda je jasno, kako pr esejem o srečna števila do
naravnega števila CL. Za CL = 100 najdemo, da so srečna števila do 100

1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 63, 67,

69, 73, 75, 79, 87, 93, 99 .

Mislimo si sedaj, da izhaj amo iz zaporedja vseh naravnih števil

(5)

1, 2, 3, 4, 5, .. . , n , n + 1, . . .

in ga presejem o z Ulamovim rešetom . Št evi la , ki ostanejo , so srečna;

neskončno j ih je, prv ih triindvaj set podaja za poredje (5) .
Ob opazovanju srečn ih števil se porajajo raznovr stna vprašanja.
Iz (5) vidimo, da so med srečnimi št evili do 100 št irje kvadrat i 1 = 12,

9 = 32, 25 = 52, 49 = 72. Ali je v zaporedju vse h srečnih števil neskončno
kvadratov?

Prašt evi lo je srečno ali pa t ud i ne. Po (5) je npr. prašt evilo 3 srečno ,

praštevilo 5 pa ne. Do 100 je 25 prašt evil, med njimi so srečna 3,7,13,31 ,
37,43,67, 73, 79, kot pove (5) . Ali je neskončno praštevil, ki so srečna?

Srečno število je zmeraj liho , saj Ula movo rešeto vsa soda št evila
odvrže. Včasih sta zaporedni lihi št ev ili ob e srečni . Iz (5) preb eremo, da
so med srečnimi števili do 100 pari te vrste

1, 3; 7,9; 13, 15; 31 , 33; 49, 51; 67,69; 73,75.

Takšnim parom pravimo srečni dvoj čki . Ali je neskončno srečnih dvojčkov?






