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Zanimivosti - Razvedrilo

EDOUARD LUCAS (1842

I

1891)

Br alci imate v članku O Lu ces ovih številih v tej št evilki P reseka
priložnost izvedeti , kaj so Lu casova
štev ila, sedaj pa pog lejmo še, kdo je
Lu cas.
Francois Edouard Anatole Lucas se je ro dil 4. aprila let a 1842 v
mestu Am iens v Fran ciji. Bil je sin
delavca , zar adi svoje nad arj enosti
pa si je usp el pridobit i št ipe ndijo
za izobraževanje. Sprejet je bil na
najbolj pr estižn i fra ncosk i insti tuciji tistega časa, E cole po lytechniq ue
in Ecole norm ale. Le-t o je let a
1864 zapustil kot Agrege des sciences m eihem eiiques.
Zaposlil se je v pariškem obs er vatorij u kot as istent as t ronomu in
matematiku Urb ain-Je an -Joseph Leverrierju. Zapos lit ev je prekinil, ker
se je kot artilerijs ki oficir udeležil fran cosko-pruske voj ne v letih 1870/7l.
Zadnjih dvaj set let je bil Lucas učitelj mat em atik e v šolah Moulins (18721876) , P ari s Charlemagne (1876-1 879, 1890-1 891) in P ari s Sain t Loui s
(1879- 1890).
Lucas se je zelo t rudil za po pularizacijo matematike in bil znan kot
duhovit pr edavatelj za sp lošno poslušalst vo. Njegova dela žal niso dostopna v zbrani obliki, obstaja pa kat alog, ki ga je ob javil D . Hark in v
članku On the M athem atical Work of Fram;ois-Edouard-Anatole Lu cas,
L'Enseignem ent Mathem atique (2) , 3 (1957) 276-288. Poleg geometrije
se Lucas v večini svojih člankov in knjig osredotoča na t eorijo števi l,
rekurz ivna zaporedja in rekreacijs ko matematiko. Znan je predvsem po
rezultatih iz teorij e števil. Študiral je Fibonaccijevo za poredje in pod al
eksplicit no formulo za izr ačun Fibonaccijevih št evil
F _ (l~)n - (~r'
n -

VS

Po njem je poimenovan o znan o Lu casovo zaporedje 1, 3, 4, 7, 11, .. .
(LI = 1, L 2 = 3, Ln = L ,,-I + L n- 2 ) .
Lucas je razvil metod o za pr everj anj e, ali je neko število pr ašt evilo.
To metodo up orabljamo še danes. Št evilo oblike 2n - 1, ki je praš t evilo,
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imenuj em o Mersennovo prašt evilo in ga označuj emo z !vIn . Leta 1876 je
Lucas s svojo metodo dokazal, da je .M 127 = 2 12 7 - 1 praštevilo. Lu casov
t est prašt evilskost i je let a 1930 izp opo lnil ameriški matem at ik Derrick
Henry Lehmer in tako ga sedaj imenuj emo L iices-Leh merje» test.
Lucas-Lehme rj ev t est sloni na dejst vu , da je litIn prašt evilo natanko
ted aj , ko !vIn deli 5 n . Pri t em so števila 5 n rekurzivno definirana t akole:
51 = 4 in 5 n = 5~_1 - 2. Lu cas je uspel pokazati , da je št evilo 5 12 7
deljivo z !vh27, torej je M 127 res praštevilo. Če zapišemo, da je
!vI 127

= 170141183460469231731687303715884105727

in d a je prvih nekaj

č lenov

zaporedja 5 n enakih

4,1 4,194,37634,1416317954,2005956546 822746114, . . . ,
vidimo, da je ročno deljenj e prakti čno neizved ljiva naloga. Lu casu je
usp elo dokaz ati deljivost, ne da bi število 5 127 tudi zares izračunal. Pri
dokazovanju de ljivosti je uporabil lastnosti F ibonaccijevih šte vil.
Število Mvn je dvanajsto Mersennovo prašt evilo in največje znano
pr aštevilo, ki je bilo odkrito brez pomoči računalnika. Število 1\1[69 725 93
je bilo kot Mersennovo praštevilo odkrito junija let a 1999, vendar se je
šele februarj a leta 2003 končal postopek pr egled a vseh šte vil z manj šim
eksponentom . Tako je bilo dok azano, da je to 38. Mersennovo praštevi lo.
Mersennovo prašt evilo .Nh34G6917 je bilo odkrito novembra 2001 in je
kandidat za 39. Mers ennovo praštevilo. Število !vI20996011 je največje
zn ano Mers ennovo praštevilo in hkrat i t ud i n ajvečje znano pr ašt evilo.
Sestav lja ga kar 6320 430 števk . Odkrito je bilo 17. novembra 2003 s
pomočjo i zkori ščanj a prostih zmogljivosti raču nalnikov po celem svetu.
Ali gre za 40. Mersennovo pr aštevilo bo potrebno še preverit i.
Projekt porazdeljenega iskanja Mers ennovih praštevil poteka že od
novembra leta 1997. Vse h zadnjih šest Mersennovih praštevil je bilo
odkritih na ta n ač i n . Trenutno pr i iskanju sodeluj e t oliko rač unalnikov,
da skupaj konst ant no po nujajo pr ibližno g OODODOODO 000 operacij s plavajo čo vejico na sekundo. Program za iskanje nasledn jega Mersennovega
praštevila lahko poganja kdorkoli na svojem rač unalniku , ki ima vsaj
občasen dostop do int erneta.
Podrobneje si lahko o projektu poimenovanem Great Internet Mersenne P rime Seercii (GIMP) pr eb er emo na
nas lovu http ://mersenne . org.
Organizacija Electronic Frontier Foundat ion (ht t p : / /www. eff . org)
je razpisa la št iri nagrade v višini 50 000, 100 000, 150 000 in 250 000 ameriških do larjev za odkritje praštevila z vsaj 1000000, 10 000 000, 100 000 000
in 1 000000000 desetiškimi števkami . Prvo nagrado je dobil najditelj
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ka nd idata za 39. Mersennovo pr aš t evilo in ud eležen ci proj ekta GIM P
upaj o , da bodo deležni še kat er e.

S lika 1. Hanojski s t olp i in p o kro v š ka t le z igrico .

Leta 1883 je v Franciji pri šla na t rži šče igrica z naslovom Hanoj ski
stolpi (slika 1). Kot avt or je bil napisa n profesor 'N . Cla us (de Siam )'
iz ' Li-Sou-St ia n' . Let a 1884 je de Parville v član k u La Ta lil" el'Han oi" et
la quesiion elu Toukin, La Nature 12 (1884), 285-286, razkril, da je to
pravzaprav a nag ramski psevd onim za 'Lucas (d'Amiens)' iz 'Saint-Louis' .
Velik delež prilj ubljenos t i igr ice lah ko nedvomno pripišemo legen di , ki jo
je Lucas priložil.
V Indiji, v mestu Ben ar es, je velik t em pelj s kupolo, ki oz nač uje
cent er sveta. P od kupolo je bron ast a ploš ča , v kat er o so u čvrš č ene t ri
diamant ne palice. Na eno teh pali c je bi lo ob nast anku svet a nasaj enih
64 plošč iz č ist ega zla ta. Dan in noč menihi neuma rn o prest avlj aj o
p lošč e iz ene pali ce na drugo, p o danih pr avilih . Ko b odo prestavili
vseh 64 pl oš č , b o kon ec sveta.
V tolažbo , da ni boj azni za skorajšen konec sveta, je Lucas naved el
podat ek, da moraj o menih i opravit i kar 18446 744 073709551615 premi kov. Ce bi za vsak premik p ot reb ovali le p o eno sekundo, bi prestavili
stolp šele po več kot pet milij ardah stoletij .
Lu cas je pro blem zas t avil takole. Im am o tri palice. Na eno je nasaje nih osem plošč , od kat erih so vse razli čnih velikosti in urejen e p o
pad ajo či velikost i, od sp odaj navzgor. Prest avlj amo lahko le po eno pl o š čo
naenkra t . Ve čj a p lošč a ne sme nikoli pr ekrivat i m anj še. Cilj je prestavit i
vseh osem ploš č na drugo palico .

