
1 Stapelbare getallen

Het getal 140 is te schrijven als 14 + 15 + · · · + 21 en 141 is te schrijven
als 70 + 71. Als een getal geschreven kan worden als de som van twee of
meer positieve, gehele, elkaar opvolgende getallen, noem ik het stapelbaar.
De getallen 140 en 141 zijn dus stapelbaar. In deze tekst onderzoeken we
welke getallen stapelbaar zijn en welke niet.
Een paar eigenschappen:

1. Alle oneven getallen zijn stapelbaar, want een oneven getal is van de
vorm 2n + 1 = n + (n + 1). Dus alle priemgetallen , behalve 2, zijn
stapelbaar.

2. Getallen van de vorm 2n zijn niet stapelbaar.

2 Een handige formule

Het getal 128 is niet stapelbaar. Proefondervindelijk stel je dat vast door
alle stapels onder de 128 uit te proberen, en na te gaan dat geen enkele 128
oplevert. Maar je kan dat ook vaststellen door eens goed na te denken over
hoe de som van een stapel er uit ziet.
Neem eens een stapel van n getallen beginnend met a, dus

a, a+ 1, · · · , a+ (n− 1)

Dan geldt voor de som S van die stapel :

S =
1

2
n(n+ 2a− 1)

Ieder stapelbaar getal moet dus in deze vorm te schrijven zijn. En niet alle
getallen zijn zo te schrijven. Ga na : als n even is, dan is n+ 2a− 1 oneven.
Daarentegen : als n oneven is , dan is n + 2a − 1 juist even. Dus 1 van de
twee getallen n en n+ 2a− 1 is oneven. Deel degene die even is door 2, dan
blijkt dat S het product is van twee getallen waarvan er ten minste 1 oneven
is. Oftewel : ieder stapelbaar getal moet een oneven deler hebben. En 128
heeft dat niet.
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3 Basis stapels

Sommige getallen, zoals 6, zijn te stapelen met 1 als eerste getal ( 6 =
1 + 2 + 3). Een stapel met 1 als eerste getal noem ik een basisstapel. Een
basis stapel kunnen we noemen naar het laatste getal
( 1+2+ · · ·+n = Sn). Getallen die een basis stapel hebben, zijn dus van de

vorm Sn = 1+2+ · · ·+n =
n(n+ 1)

2
. Nog enkele eigenschappen en opgaven:

1. De som van twee opeenvolgende basis stapels is steeds een kwadraat.
Want Sn−1 + Sn = (1 + 2 + · · ·+ n− 1) + (1 + 2 + · · ·+ n− 1 + n) =
2(1 + 2 + · · ·+ n)− n = n(n+ 1)− n = n2.

2. Enkel getallen van de vorm 2q.p met p oneven priem, hebben juist 1
stapel. Want een getal heeft slechts 1 stapel als S op slechts 1 manier

te schrijven is onder de vorm
1

2
n(n + 2a − 1). Van de twee factoren

n en 2a + n − 1 is de ene even en de andere oneven, dus alle factoren
2 moeten ofwel in de ene ofwel in de andere terechtkomen. Heeft S
maar 1 oneven priemfactor, dan komt die op de andere plaats terecht.
Bovendien is n kleiner dan 2a+n− 1, dus het ligt vast wat n is en wat
2a + n − 1. Als S daarentegen meerdere oneven priemfactoren heeft,
dan kan je die op meerdere manieren over n en 2a + n − 1 verdelen,
hetgeen meerdere stapels oplevert.

3. Bestaat er een getal met bijvoorbeeld juist 2004 stapels? Zoek eerst
een getal met 2004 oneven delers, verschillend van 1. neem daarvoor
3400.54. Kies vervolgens een macht van 2 die groter is dan dit oneven
getal. Dus 2m > 3400.54 of m > 643, 3. dan is 2S = 2644.3400.54 en
bijgevolg heeft 26433400.54 juist 2004 delers.

4. Kan je 2004 schrijven als som van minder dan 10 basisstapels? We
proberen eerst 2004 te schrijven als som van kwadraten: 2004 = 442 +
62+42+42 Hieruit volgt dat 2004 = S43+S44+S5+S6+S3+S4+S3+S4.

2


