
 1 
 

Enkele uitsonderlike getalle 

Pieta van Deventer 

In hierdie artikel spits ons ons vir die plesier daarvan toe op ’n paar getalle wat sommer net 
interessant is, tesame met enkele reekse wat soms hiermee verband hou. Soos u sal sien, is 
sommige egter meer as net interessant. Dit is so dat hierdie getalle dikwels op sigself nie 
noodwendig praktiese toepassings het nie, maar dat die soeke na soortgelyke getalle wel tot 
verdere navorsing lei wat ander navorsing aanraak en uit die bloute tot die onverwagte 
oplossings van ander probleme lei. Let op dat daar in hierdie artikel ’n duisternis van 
verwysings gegee word. Dit word slegs gedoen omrede hier slegs aan die puntjies van die 
seekoeie se ore geraak word en sodat enigiemand wat verder in ’n sekere gedagte belangstel 
dit maklik sal kan opvolg. 

’n Perfekte getal is ’n positiewe heelgetal wat gelyk is aan die som van sy egte delers, die 
getal self uitgesluit. Die getal 6 is so ’n getal, want 6 1 2 3= + + . Terloops, 6 is ook gelyk aan 
die produk van sy faktore, nl. 1 2 3 6× × = , maar dis nou nie hier ter sake nie. Nog ’n perfekte 
getal is 28, want1 2 4 7 14 28+ + + + = . Perfekte getalle is nie so algemeen as wat ’n mens sou 
dink nie. Die eerste 8 perfekte getalle is 6, 28, 496, 8 128, 33 550 336, 8 589 869 056, 137 
438 691 328 en 2 305 843 008 139 952 128.1 Daar is gelukkig maniere om perfekte getalle te 
skep. Een daarvan is soos volg: Indien 2 1n −  ’n priemgetal is, is ( ) 12 1 2n n−− ⋅  ’n perfekte 
getal. Die sg. Mersenne-getalle is ook hier ter sprake, maar ons laat dit vir eers daar. Hier 
volg ’n paar: 
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Die soeke na nog sulke getalle duur steeds voort, ook na perfekte getalle wat tussen hierdie 
algoritmiese benadering se resultate verskuil mag wees. In Desember 2018 was daar reeds 51 
perfekte getalle gelys. Die 51ste perfekte getal is die monstergetal ( )82 589 933 82 589 9322 1 2− ⋅ , 
maar die soektog duur steeds voort. ’n Eienaardigheid is dat alle perfekte getalle wat sover 
ontdek is, met ’n 6 of ’n 8 eindig. Dus is almal wat sover ontdek is ewe getalle, maar dit 
bewys geensins dat daar nie onewe perfekte getalle is nie. Daar is wel bewys dat geen onewe 
perfekte getal kleiner as 2010  kan wees nie.  

Pi. Is 22 / 7π = ? Indien nie, wat is die werklike waarde daarvan en waar kom dit vandaan? 
Ons het in ’n vorige artikel ’n bietjie na π  gekyk, maar hier volg so ’n bietjie meer daaroor.2 
Pi is die verhouding van die lengte van die omtrek van ’n sirkel tot die sirkel se 
middellynlengte of kortliks 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_perfect_numbers 
2 https://www.litnet.co.za/algebraiese-en-transendentale-getalle/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_perfect_numbers
https://www.litnet.co.za/algebraiese-en-transendentale-getalle/
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2
Omtrek O O

middellyn D r
π = = = . 

Dis ’n transendentale getal, d.w.s. die numeriese waarde daarvan kan nie m.b.v. ’n 
algebraïese vergelyking (’n polinomiese vergelyking met rasionale koëffisiënte) d.m.v. 
gewone algebraïese operators soos , , ,  en 's= − × ÷  gevind word nie. Ons is net in staat tot 

benaderings daarvoor, soos volg: 22 ;3.14;3.142;3.141  36;
7

311/ 99; 55 /113;  π   en nog 

vele meer. Die laaste benadering hierbo is ’n besonder goeie benadering en word dikwels 
gebruik waar baie akkurate berekenings vereis word.3 Die verskil tussen  en 355 /113π  is 
benaderd 3.141592920353980…- 3.14159265358979 wat gelyk is aan 
.000000266764189405, aldus Excel. Daar is verskillende algoritmes waarmee π  tot baie 
desimale bereken kan word, soos bv. die Bailey-Borwein-Plouffe-formule (BBP-formule),4 
en die formule van die indrukwekkende Indiese wiskundige Ramanujan5, wat ’n vinniger 
konvergerende formule vir π  ontwikkel het. Laasgenoemde lyk soos volg  
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Hoe meer terme geneem word, hoe akkurater is die resultaat. Die Chudnovsky broers het so 
onlangs soos 1987 lg. metode verder ontwikkel om nog vinniger te konvergeer.6 Dis ietwat 
meer gekompliseerd as Ramanujan se formule, nl.  
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Beide formules is deur die skrywer getoets. Hierdie benaderings is binne die bestek van 
enkele terme akkuraat to 14 desimale syfers. 

Die komplekse getalle 0.5  ,  yi y R+ ∈  is sekerlik dié getalle wat wiskundiges die meeste 
kopsere gee. Riemann het die hipotese gestel dat die nie-triviale wortels van die zeta-funksie, 

 
3 Die breuk 355/113 is besonder interessant en dit sal by ’n latere geleentheid ’n volle bespreking verg om net 
hieraan alleenlik aandag te gee. 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Bailey%E2%80%93Borwein%E2%80%93Plouffe_formula 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Ramanujan   
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Approximations_of_%CF%80#Efficient_methods 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bailey%E2%80%93Borwein%E2%80%93Plouffe_formula
https://en.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Ramanujan
https://en.wikipedia.org/wiki/Approximations_of_%CF%80#Efficient_methods
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almal van die vorm 0.5    is,  waar yi y R+ ∈ . Die triviale wortels is die ewe negatiewe 
heelgetalle. Tot op hede was niemand nog in staat om dit te bewys nie, maar niemand kon 
ook nog die teendeel bewys nie. Dit staan ook bekend as een van die millenniumprobleme 
van die Clay Instituut en ook as Hilbert se sewende probleem. Dis sekerlik dié probleem wat 
elke wiskundige se tyd een of ander tyd in beslag neem, maar sonder sukses. 

Priemgetalle is natuurlike getalle wat slegs twee faktore het, nl. die getal self en 1. So is 2, 3, 
5, 7, 11, ens. priemgetalle. Priemgetalle speel ’n groot rol in die veiligheidsalgoritmes wat op 
die internet bv. in banktransaksies gebruik word. Hulle word as die boustene van die 
natuurlike getalle beskou, aangesien enige natuurlike getal groter as 1 ’n priemgetal is of as 
die produk van twee of meer priemgetalle uitgedruk kan word. Die probleem lê daarin om ’n 
baie groot getal in sy priemfaktore op te deel. Dit is geen geringe taak nie en dit is waar die 
krag van digitale sekuriteitstelsels vandaan kom.  

Bevriende getallepare (amicable numbers) is twee getalle waarvan elkeen gelyk is aan die 
som van die egte delers van die ander getal, die getal self uitgesluit, bv. 220 en 284. Soos 
volg: Die egte delers van 220 is 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 en 110. Die som van hierdie 
delers is 284. Net so kan ons skryf dat die egte delers van 284 soos volg is, nl. 1, 2, 4, 71 en 
142 . Die som van hierdie delers is 220. 

Die eerste tien bevriende getallepare is: (220, 284), (1184, 1210), (2620, 2924) en (5020, 
5564).7 

Pythagoras was reeds bekend met bevriende getalle, en so ook die Irakese wiskundige Thābit 
ibn Qurra (826–901 n.C.). Ander Arabiese sowel as Irannese wiskundiges was in die 13de en 
16de eeu al vertroud met bevriende getalle. ’n Irannese wiskundige met die naam van 
Muhammad Baqir Yazdi het in die 16de eeu die bevriende getallepaar (9363584, 9437056) 
ontdek, alhoewel dit dikwels foutiewelik aan Descartes toegedig word.8 

Thābit ibn Qurra se formule of resultaat om sulke getallepare te skep, is deur Fermat (1601–
1665) en Descartes (1596–1650) herontdek en is verder uitgebrei deur Euler (1707–1783). 
Met Euler se verskyning op die toneel was daar na al die eeue slegs drie bevriende getallepare 
bekend. Hy het egter ’n verdere 58 (62 volgens sekere bronne) nuwe pare bygevoeg,9 sonder 
’n rekenaar om met sy soektog te help; ’n onbetwisbare meester van wiskunde.10  

Wat is die nut van die bevriende getallepare? Net soos in die geval van die perfekte getalle lei 
die soeke na nog metodes om hulle te vind tot baie verdere navorsing met baie nuttige 
resultate en nuwe tegnieke. Op sig self is dit maar net ’n interessante waarneming, wat egter 
nie gesê kan word van ons volgende interessante getal nie. 

Fibonacci-getalle word oral aangetref en kan as ’n reeks verhoudingsgetalle beskou word, 
soos ons later sal aandui by die goue verhoudingsgetal. Die Fibonacci-reeks lyk soos volg: 0, 

 
7   https://en.wikipedia.org/wiki/Amicable_numbers  
8   https://en.wikipedia.org/wiki/Amicable_numbers 
9   https://primes.utm.edu/glossary/page.php?sort=AmicableNumber 
10   https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Evans/pp.05-07.pdf  

https://en.wikipedia.org/wiki/Amicable_numbers
https://en.wikipedia.org/wiki/Amicable_numbers
https://primes.utm.edu/glossary/page.php?sort=AmicableNumber
https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Evans/pp.05-07.pdf
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1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …. Let op die nulste term is 0, die eerste term is 1, ens. Ons 
kan dan die terme soos volg definieer met iF  die iste term, i = 0, 1, 2, … 

0 1 2 3

1 2

0, 1, 1, 2,  ens.
 vir 1.n n n

F F F F
F F F n− −

= = = =
= + >

  

Die volgende term word dus telkens verkry deur die laaste twee terme bymekaar te tel. Die 
standaard is om die reeks by 0 te begin. Die nste Fibonacci-getal word aangedui deur 
( )of nF n F . Beskou die goue verhouding hier onder vir meer oor die Fibonacci-getalle, 

aangesien daar ’n direkte verband is tussen die twee, hoe vreemd dit ook al mag voorkom. Dit 
stel ons in staat om ’n hele paar vrae oor die Fibonacci-getalle te kan vra en te beantwoord.11 

’n Redelike vraag sou wees: Wat gebeur indien ek hierdie reël, die som van laaste twee 
terme, sou volg, maar met ’n ander begingetal? Dan is ons by die volgende interessante reeks, 
die sogenaamde Lucas-getalle met die Lucas-reeks.12 Dis egter, soos te verwagte, direk 
verwant aan die Fibonacci-reeks. 

Die Lucas-getalle13 en Fibonacci-getalle is komplementêr, soos ons hier onder aandui.14  
Die Lucas-getalle het ’n soortgelyke herhalingsformule as dié van die Fibonacci-getalle, nl. 

1 2n n nL L L− −= +  met 0 2L = , 1 1L =  en 2 3L =  waaruit die reeks volg as 2, 3, 4, 7, 11, … 

Stel nou die Lucas-reeks teenoor die Fibonacci-reeks soos volg 

n 0 1 2 3 4 5 6 

F 0 1 1 2 3 5 8 

L 2 1 3 4 7 11 18 

Nou sien ons dat 1 1n n nL F F− += + . Hieruit kan nog verdere sulke komplementêre resultate 
afgelei word. Dit volg dat baie van die teorie oor Fibonacci-getalle feitlik net so oorgedra kan 
word na die Lucas-getalle. 

Phi, of Φ , ook bekend as die goue verhouding, is ’n verhouding wat benaderd uitgedruk kan 
word as 1.618031:1. Dit word gevind as verhoudings wat in spirale van skulpe gevorm word, 
in blomblare, in die menslike liggaam, in die hoogte van ’n deuropening tot sy breedte, 
vensters, die Parthenon, en waar jy jou oë ook al mag neerslaan of opslaan. Vir ’n visuele 
ervaring, beskou gerus ’n grafiese webblad.15 ’n Mens moet natuurlik versigtig wees om nie 
verhoudings te soek en te vind wat in werklikheid nie daar is nie.16 Selfs in musiek is daar 
voorbeelde van die gebruik van die goue verhouding,Φ .17 Alhoewel sommige mense dit 
betwyfel dat Φ  met opset deur komponiste soos Bartók, Satie, Debussy en andere in van 

 
11   http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibFormula.html#section5  
12 https://brilliant.org/wiki/lucas-numbers/ 
13 http://mathworld.wolfram.com/LucasNumber.html  
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_number 
15 https://www.bing.com/images/search?q=golden+ratio&qpvt=golden+ratio&FORM=IGRE   
16 https://www.livescience.com/37704-phi-golden-ratio.html  
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio#Music  

http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibFormula.html#section5
https://brilliant.org/wiki/lucas-numbers/
http://mathworld.wolfram.com/LucasNumber.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_number
https://www.bing.com/images/search?q=golden+ratio&qpvt=golden+ratio&FORM=IGRE
https://www.livescience.com/37704-phi-golden-ratio.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio#Music
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hulle komposisies gebruik is, is die voorkoms daarvan nie te ontken nie, al mag hulle dit 
onbewustelik in hulle komposisies gebruik het. Die goue verhouding het ’n unieke 
geskiedenis en is vernoem na die Griekse beeldhouer Phidias wat tussen 500 en 432 v.C. 
geleef het. 

Die vraag is nou hoe hierdie verhouding bereken word. Beskou ’n lynstuk AB met lengte e  
en verdeel AB dan in twee dele van lengtes a  en b  onderskeidelik, sodat a b e+ = . Die 

verdelings moet so wees dat a  langer is as b  en die verhouding van .a e
b a
=  Dan volg dit nou 

dat  

2 2

 en 

. 

e a a b e
a b

a e b ab b

= + =

∴ = ⋅ = +
 

Veronderstel nou die aanvanklike waarde van b  was 1. Dit verander geensins aan die 

verhoudings nie. Dus ,  oftewel, 
1
a e ea

a a
= = . Nou is a  die gesogte verhouding, nl. die 

uiteindelike goue verhouding, Φ . Die algebraïese oplossing volg dus soos hieronder 
uiteengesit:  

2 2

2

11 of 1

1 0.

a ab b a a
a

a a

= + = + = +

∴ − − =
 

Dis ’n kwadratiese vergelyking in a . Los nou vir a  op m.b.v. die bekende oplossingsformule 

vir die kwadratiese vergelyking 2 0,ax bx c+ + =  nl. 
2 4

2
b b acx

a
− ± −

= . 

Dan volg dat  

1 1 4 1 5 1.61803 ;0.61803
2 2 2

a ± +
= = ± =   

Gebruik die eerste waarde, dus 1.61803Φ =  . Die tweede waarde staan ook bekend as phi, 
nl. 0.61803φ =   . Let op die verskil tussen Phi en phi. 

Die interessante is nou dat 1 0.61803 φ= =
Φ

  en 2 2.61803 ,Φ =  d.w.s. ons bevestig net 

wat ons reeds hierbo afgelei het, nl. dat 21 1  en dat 1.Φ = + Φ = Φ +
Φ

 Die punt van verdeling 

op lynstuk AB staan bekend as die goue verdelingspunt (golden section point). Let op dat nie 
Phi óf phi transendentaal is nie, maar slegs irrasionale getalle. Met ander woorde Phi en phi 
kan gevind word uit ’n algebraïese vergelyking soos hier bo aangetoon, wat nie moontlik is 
met ’n transendentale getal soos π  nie. 
 
Ons sien  Φ  ook in die Fibonacci-getalle soos volg. Beskou die Fibonacci-reeks 0, 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55, … ens. Skep nou die volgende verhoudings vanaf die 5de en 6de terme 
en verder, byvoorbeeld 5/3 = 1.667,… ,  233/144 = 1.6181, 610/377 =1.6181, ens. Soos ’n 
mens verder gaan met hierdie verhoudings benader jy die waarde van Φ al hoe beter. So is 
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218922995834555169026  1.6180339887499
135301852344706746049

F
F

= =   .18  

Vergelyk dit met die werklike benaderde waarde volgens ons oplossing hierbo, nl. 
1.61803398874989, soos direk in Excel bereken. 

Daar is ’n verdere verband tussen die Fibonacci-getalle en die goue verhouding, Φ . Gestel 
ons dui die nste Fibonacci-getal aan met .nF  Dan kan dit aangetoon word dat 

 
( ) ( )1

5 5

n nn n

nF
−Φ − −Φ Φ − −Φ

= = .  

’n Münchhausen-getal19 is ’n getal wat gelyk is aan die som van sy syfers elk verhef tot sy eie 
grootte, bv. 3 4 3 53435 3 4 3 5= + + + . Aangesien 00  ongedefinieerd is, is die enigste 
Münchhausen-getalle die volgende: 1, 3 435 en 438 579 088. Dit is wel nuttelose kennis, 
maar nietemin interessante getalle. 

’n Narcissistiese20 getal, ook bekend as ’n Armstrong- of plusperfekte-getal, daarenteen, is ’n 
getal wat gelyk is aan die som van sy syfers elkeen verhef tot ’n vaste grootte, nl. die aantal 
desimale syfers in die getal. Daar is ’n hele aantal sulke getalle, nl. 11 1= , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

3 3 3153 1 5 3= + + , 370, 371, 407, 1634, ens. Kommentaar oor hierdie getalle is dieselfde as by 
die Münchhausen-getal. 

Die voorlopig laaste interessante maar belangrike getalle in ons arsenaal is die sekonde, 
tesame met die afstandsmaat meter, asook die snelheid van lig. Die basiseenheid van tyd, nl. 
die sekonde, is in die International System of Units (SI) histories beskou as 1⁄86400ste van 
een dag. Dink gerus na oor hoekom dit so sou wees. Dit is egter so dat daglengtes a.g.v. 
verskeie faktore varieer, al is dit ook met klein tydsintervalle. Gevolglik was dit nie vir 
wetenskaplike gebruik meer akkuraat genoeg nie. In 1967 is besluit dat die tydsduur van een 
sekonde die tyd sal wees wat ’n caesium-133-atoom 9 192 631 770 keer tussen sy twee 
grondvlakke vibreer.21,22  

Die meter word nou gedefinieer as die afstand wat lig in ’n vakuum aflê in 1/299 792 458ste 
van ’n sekonde. Daarmee saam gaan natuurlik die snelheid van lig in ’n vakuum, nl. 299 792 
458 meter per sekonde, d.w.s. 299 792.458 km/sek. In gewone lug, d.w.s. nie in ’n vakuum 
nie, is die snelheid van lig ongeveer 299 000 km/sek.23 Speel gerus met hierdie getalle om te 
sien hoe hulle mekaar aanvul. Dit sal ook ’n mens se begrip van tyd, afstand en snelheid 
toets.  

By ’n volgende geleentheid sal ons na net twee getalle kyk, nl. Euler-Mascheroni se 
konstante en, indien daar genoeg ruimte is, die parsek-eenheid in sterrekunde. Laasgenoemde 

 
18 https://www.planetmath.org/listoffibonaccinumbers   
19 http://mathworld.wolfram.com/MuenchhausenNumber.html   
20 http://mathworld.wolfram.com/MuenchhausenNumber.html 
21 https://www.popularmechanics.com/technology/a25785/quest-measure-second-nist/ 
22 
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enZA864ZA865&q=wikipedia+how+is+one+second+defined?&
spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjfp4aKpKPnAhUHYsAKHUyZDJYQBSgAegQIDBAm&biw=1280&bih=658 
23 https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light 

http://mathworld.wolfram.com/NarcissisticNumber.html
https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units
https://www.planetmath.org/listoffibonaccinumbers
http://mathworld.wolfram.com/MuenchhausenNumber.html
http://mathworld.wolfram.com/MuenchhausenNumber.html
https://www.popularmechanics.com/technology/a25785/quest-measure-second-nist/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enZA864ZA865&q=wikipedia+how+is+one+second+defined?&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjfp4aKpKPnAhUHYsAKHUyZDJYQBSgAegQIDBAm&biw=1280&bih=658
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enZA864ZA865&q=wikipedia+how+is+one+second+defined?&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjfp4aKpKPnAhUHYsAKHUyZDJYQBSgAegQIDBAm&biw=1280&bih=658
https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light
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sal ons dan ook bring na die begrip van ’n ligjaar, wat nie ’n eenheid van tyd is nie, maar wel 
’n eenheid van afstand. Dit sal dan ook vir ons toon hoe ons werklikwaar terugkyk in tyd met 
ons eie tydmasjiene, nl. die optiese teleskope, sowel as die radioteleskope. Die beperkte 
snelheid van lig skep dan vir ons ’n manier om werklik in tyd terug te “reis”. 

 


