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 14. Probleme de geometrie combinatorica 
 
 14.1. Partiţii ale mulţimii numerelor naturale 
 
 Problemele care se referă la partiţii ale mulţimii numerelor naturale pot 
apărea în contexte aparent diferite. 
 În general, o astfel de problemă poate avea enunţul de forma: 
 Dacă partiţionăm mulţimea numerelor naturale într-un număr finit de 
submulţimi, atunci una din mulţimi are o proprietate dată. Această proprietate 
poate fi legată strict de mulţimea numerelor naturale (de exemplu, dacă ea este 
legată de operaţiile cu numere naturale), legată doar de faptul că mulţimea 
numerelor naturale este numărabilă (ideea de şir) sau de faptul că este o 
mulţime discretă şi le putem parcurge pe toate “pas cu pas”. 

Una din problemele celebre, cu aplicaţii foarte interesante, este 
problema lui Baudet, rezolvată de Van der Waerden. Demonstraţia teoremelor 
legate de această problemă ar ocupa mult spaţiu (dar, ar merita urmărită din 
bibliografie), noi vom da doar enunţurile şi câteva aplicaţii. 

 14.1.1. Teoremă. Pentru orice partiţie a lui  în două clase 
1 2A A= U , 1 2( )A A =∅I  şi pentru orice 3k ≥  există o clasă care conţine k 

numere în progresie aritmetică. 
 14.1.2. Observaţii. a) Orice partiţie a lui  în două clase, are o clasă 

care conţine progresii aritmetice finite oricât de lungi. 
b) Existenţa progresiilor cu oricât de mulţi termeni nu implică existenţa 

în una din clase a unei progresii aritmetice infinite după cum rezultă din 
exemplul 1 2A A= U  unde 
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c) În general, în teoria numerelor, considerăm că 0 nu este număr 
natural, deci {1,2,3, }= K . 

 14.1.3. Teoremă. Pentru orice partiţie a mulţimii  într-un număr 
finit de mulţimi 1 nA A= UKU  şi pentru orice 3k ≥  esxistă k numere în 
progresie aritmetică, toate aflate în aceeaşi submulţime a partiţiei. 

 14.1.4. Teoremă. (Van der Waerden). Pentru orice număr natural n 
şi 3k ≥  există un număr natural (minim) ( , )N W n k=  cu proprietatea că 
pentru orice partiţie a mulţimii {1,2, , }NK  în n mulţimi, cel puţin o mulţime 
conţine k numere în progresie aritmetică. 

 14.1.5. Teoremă. (Kakeya, Morimoto). Pentru orice numere naturale 
k şi d există un număr natural N cu proprietatea că orice mulţime de N numere 
naturale 
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1 2 Na a a< < <K  
cu 1 , 1, 1i ia a d i N+ − ≤ = − , conţine o progresie aritmetică cu k termeni. 
  14.1.6. Observaţie. Nu se poate trage concluzia că dacă şirul infinit de 
numere naturale 1 2 na a a< < < <K K  verifică condiţia *

1 ,i ia a d i+ − ≤ ∈ , 
atunci el ar conţine progresie aritmetică infinită. (Mulţimea progresiilor infinite 
este numărabilă, o progresie fiind determinată de primul termen şi de raţie, iar 
mulţimea ×  este numărabilă). 
 Dacă presupunem că am ordonat toate progresiile: 1 2, , , ,nP P PK K  şi 

alegem 1 1 2 2, , , ,n nb P b P b P∈ ∈ ∈K K  atunci şirul { }\ nb n∈  verifică 

condiţia 1 2i ia a+ − ≤ , dar nu conţine nici o progresie aritmetică infinită. 
 O interpretare interesantă a teoremei lui Van der Waerden a fost dată de 
R.Rado [2] şi anume: oricum am împărţi numerele naturale într-un număr finit 
de clase, sistemul de ecuaţii 

1 2 2 3 1 0n nx x x x x x +− = − = = − ≠K  
are soluţie în una din clase. 
 Această interpretare a deschis un tip de probleme: 
 O ecuaţia de forma 1 2( , , , ) 0nF x x x =K  sau un sistem de astfel de ecuaţii 
are soluţie în una din mulţimile partiţiei, oricare ar fi această partiţie? 
  14.1.7. Definiţie. Dacă o ecuaţie sau un sistem de ecuaţii are 
proprietatea că oricum am împărţi mulţimea numerelor naturale într-un număr 
finit de clase, ecuaţia sau sistemul are soluţie cu toate componentele în aceea 
clasă, spunem că ecuaţia sau sistemul este n normală. 
  14.1.8. Observaţii. a) Dacă o ecuaţie este n normală şi k n<  atunci ea 
este k normală. 
 b) O ecuaţie care este n normală pentru orice *n∈  se numeşte ecuaţie 
normală. 
 c) Din teorema lui Van der Waerden rezultă că ecuaţia 2x y z+ =  este 
normală (chiar în ipoteza suplimentară că numerele x, y şi z sunt distincte). 
 Un rezultat general, interesant, în acest domeniu este 
  14.1.9. Teoremă. Ecuaţia ax by cz+ = este 2-normală pentru orice 

*, ,a b c∈  (în general însă ea nu este n normală pentru orice n). 
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