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ZAKON MALIH ŠTEVIL
Nari šimo kro žnico in na njej izb erimo dve raz li čni to čki . Na koliko delov
raz de li tetiva , ki povezuj e t i dve točki, kr og? Izb erimo zdaj na krožnici tri
različne to čke , nar išim o vse t ri tetive in se ponovno vprašajmo, na koliko
de lov so te tetive razd elile krog. Na daljujmo s štirimi točkam i na kro žnici.
Na koliko delov šest tetiv, ki povezuj ejo štiri r azli čne toč ke na kro žn ici,
razd eli krog? Poglejmo še primer petih raz l i čnih točk na krožnici. Pet
točk na kr ožnici izberimo tako, da se nob ene t ri te t ive, ki jih povezuj ejo ,
ne sekajo v isti točki - pr avim o, da morajo biti izbran e točke v splošni
legi. Teti v, ki povezuj e pet toč k v splošni legi na kr ožnici, je 10. Na
koliko delov razdelijo t e tet ive kr og?

Slika 1. Na koliko delov so razdeljeni krogi?

Od govore na zastavljen a vprašanja naj demo na sliki 1. P rv i krog
je razdeljen na 2 dela , drugi kr og na 4 = 22 dele, tretji kr og na 8 =
= 23 delov in četrt i krog na 16 = 24 delov. P omislit e na pr av ilo: Če je
na krožnici n točk v splošn i legi, potem vse tetive, ki imaj o kr aj išč a v
izbran ih točkah , razdelijo krog na 2n - 1 delov . Ali ta trd itev res velja?
Na j vam še povem , da v primeru desetih točk na kr ožnici, ki so v splošni
legi, pripadajoče tetive razdelijo krog na 256 = 28 delov. Če se še vedno
ne morete o d ločit i glede veljavnosti trditve, narišite krožnico, izberit e na
njej šest točk v splošni legi, narišit e vse t etive in pr eštejt e, na koliko delov
so tetive raz de lile kro g.
Naravno število p je praštevilo, če ima nat anko dva delitelja: 1 in p .
Prvih pet pr aštevil je 2,3,5, 7, 11. Ni se t ežko prepri čat i , da je t udi število
31 pr ašt evilo. Nekoliko več t ruda je potrebno za ugotovitev, da so vsa
števila v nizu
331,3331,33331, 333 331, 3 33333 1
pr ašt evila. Ali na sp lošn o velja, da so šte vila , ki imaj o deset iški zapis
33 . .. 31, praštevila? Bi vam bilo lažje odgo vor it i, če vam povem, da je
naslednj e šte vilo v om enj enem zaporedju, to je 33333 331, pr ašt evilo? Da
bost e izvedeli prav ilni odgovo r na zas tavlje no vprašanj e, poišč ite ostanek
pri deljenj u št evila 333 333 331 s 17.

Matematika
Mat em atiki pri svo je m delu pogost o nalet ijo na podobne primer e:
pr vih nekaj členov kak šn ega za pore dja se pokorava pravilu, ki za kasnejše
člene za po redja ne velja. Krivec, da t ak šni primeri obsta jajo , je zakon
malih števil. Matem atik Ri chard K. Guy ga je formuliral t akol e:

Malih šte vil je prem alo, da bi lahko zadostila vsem potrebam.
Če že govor imo o m alih šte vilih, je umestno vprašanj e, kat er a števila
so m al a . Lahko bi rekli , da vsa t ista, ki jih je mo goč e zapisati z vsemi
šte vkami (rec imo v deseti škem sestavu) in jih torej lahko vidimo. Zgledi
malih števil so : 1000000, 1 234 567 890 pa t udi 9999 999 999 999999999.
Za število ((((10 1OO)!)100)!)1O0 bi lahko rekli , da ni m alo , saj ga praktično
ne morem o za pisa t i z vsem i števkami in ga t orej t udi videt i ne m or em o.
Iz za kona malih števil sledi zakon okroglih števil. V vsakdanje m
življe nj u rečemo , da je število okroglo, če je deljivo z l O, 100 , 1000 itd.
(spomnite se okroglih obletnic) . V mat em atiki okrog la števila definiramo
malce drug ače . Za nat ančno definicijo potrebujemo po je m desetiškega 10garitma. Nekoliko po enost avljeno bi lahko rekli, da je desetiški logaritem
naravnega šte vila ti približno za 1 m anj , kot je št evilo števk v deseti škem
zapisu števila ti. Ust alj en a oznaka za desetiški logaritem naravn ega števila
n je log n . V spodnji tabe li so d ane vrednosti desetiškega logari tma za
nekat era naravn a števila .
n
log n
1
0,000 . ..
2
0,301. . .
5
0,698 .
10
1,000 .
15
1,176 .
100
2,000 .
150
2,176 .
1000
3,000 .
Označimo z d(n) število delit eljev naravn ega števila n. O čitno je
d(l ) = 1 in d(p) = 2, če je p praštevilo. Za m ajhna števila n vre dnosti
d(n) ni težko določiti : d(10) = 4, d(100 ) = 9, d( lOOO) = 16 itd. V

splošn em pa si pomagamo z naslednjim dejst vom . Naj bo

razcep števila

ti

na produkt poten c

d(n) = (el

različnih

prašt evil , potem je

+ 1) ... (ek + 1) .
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Ok roglost nar avn ega števila n do lo čimo tako , da pogledamo , kakš no je
razm erje med št evilom deliteljev št evila n in velikostjo deset iškega logaritma števi la n, Bolj n at ančno , nar avn o število n je t em bolj okroglo, či m
večja je njegova mera okroglost i

_ d(n)
o (n ) - logn .
V nasl ednji t ab eli je neka j zgledov.

n
10
100
1000
5316
4525
2112

d(n)
4
9
16
12
6
28

o(n)
1
4,5
5,333 . . .
5,220 . . .
1,641 . . .
8,421 .. .

Število 2112 je zelo okroglo, celo bolj kot št evilo 100000, sa j Je
0(100000 ) = 7, 2. Še bo lj okroglo je število 43200 z mero okroglosti
0(43 200) = 18,121. .. .
J asno, ker je malih števil prem alo, t ud i okroglih števil ni dovo lj velja zakon okrog lih števil:

Okro glih števil j e premalo , da bi lahko zados tila vsem potrebam .
V vsakdanjem življe nj u nas za kona malih in okroglih števil lahko
zavedet a , da vidimo skr ite za konitosti in povezave tam , kjer ji h mogoče
ni . Kot zgled navedimo Josepha Campbe lla (1904-1987), prizn an ega angleškega profesorj a lit er ature, sp ecialist a za mit e. V eni od svojih raziskav
je ugot ovil nasl ednje:
1. V indij ski mi tologiji traja obdobj e enega eona 4320 000 let .
2. Po p rep r ičanj u ljudstev v Mezopot amiji okrog let a 290 pr ed našim
štetj em je od kron anja prvega zem eljs kega kralja do veso ljnega potopa
m inilo 432 000 let .
3. V islands ki Edd i je za pisa no , da je v dvor ani bo jevnikov boga Othina
540 vrat in skozi vsaka od njih na dan bit ke prid e 800 voj ščakov
(pripo mnimo , da je 540 x 800 = 432 000) .
Campbell je sklep al, da takšno sovpadanje ne more biti n aklučj e . No ,
mi smo lah ko vsaj malce ske p t ični in se vp rašamo, ali so stara ljudstva
im ela skr ivno skupno znanje, kater ega del je bilo število 432000, ali pa je
bil na delu za kon okroglih šte vil.
Janko Brači č

