14. ВЕЛИКА ФЕРМАОВА ТЕОРЕМА61
На маргинама Диофантове ''Аритметике'' Ферма је написао 45 коментара. Најзначајнији Фермаов коментар је № II, у коме Ферма коментарише задатак II8 из Диофантове ″Аритметике″ који се односи на опште
решење Питагорине једначине х2 + у2 = z2. Поводом резултата који је добио
Диофант, тј. чињенице да Питагорина једначина има бесконачно много
целобројних решења, Ферма пише: ″Међутим, немогуће је куб разложити
на два куба, ни биквадрат на два биквадрата, и уопште никакав степен већи
од квадрата, на два степена с истим таквим изложиоцем. Ја сам за то
открио изванредан доказ, но за њега су маргине ове књиге заиста мале″62.
Ферма тада није ни слутио да ће се један његов коментар (хипотеза)
претворити у проблем који је читавих 358 година задавао главобоље
математичарима (и аматерима) који су покушавали да за једноставну
теорему пронађу и елементаран доказ. Еволуција доказивања велике
Фермаове теореме показује да је само доказ за n = 4 у сфери елементарне
математике. Зато се овде даје доказ управо за n = 4, а значајно компликованији докази за n = 5, 7, 11 ... могу остати за самостално истраживање
ученика или још боље за рад са даровитима у току студија.
ПРИМЕР 1. Доказати да једначина х4 + у4 = z4 нема решења у скупу
природних бројева.
РЕШЕЊЕ: Довољно је доказати да једначина х4 + у4 = z2 нема
решења, јер ако не постоји потпун квадрат, као збир два четврта степена,
онда сигурно не постоји ни четврти степен.
Проблем решавамо методом ''најмањег'' решења.63 Претпоставимо да
проблем има решење, тј да постоје природни бројеви хо, уо и zо такви да је
хо4 + уо4 = zо2 и да је zо најмањи природан број који задовољава дату
релацију.
Ако је х4 + у4 = z2, онда се може претпоставити да су х, у и z у
паровима узајамно прости и да је х паран, а у непаран број. Како су х2, у2 и
z чланови основне Питагорине тројке, то постоје природни бројеви m и n
такви да је х2 = 2mn, у2 = m2 - n2 и z = m2 + n2.
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О великој Фермаовој теореми је биће речи у историјском осврту - видети
прилог 1.
Видети: Диофант - ″Аритметика″, Москва, 1974. – стр. 197.
И метод ''најмањег'' решења је већ обрађиван у поглављу 4.10.
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Тада је у2 + n2 = m2, па су сада у, n и m чланови нове основне
Питагорине тројке. То значи да постоје узајамно прости природни бројеви
р и q такви да је у = p2 – q2, n = 2pq и m = p2 + q2. Тада је очигледно
х2 = 2mn = 4pq (p2 + q2).
С обзиром да су р и q узајамно прости, то су и pq и p2 + q2 узајмно
прости. Да би број 4рq (p2 + q2) био потпун квадрат, мора сваки од фактора
бити потпун квадрат, то јест морају постојати природни бројеви а, b и с,
такви да је p = а2, q = b2 и p2 + q2 = с2.
Тада је p2 + q2 = а4 + b4 = с2, па бројеви а, b и с задовољавају
полазну једначину х4 + у4 = z2. Како је с очигледно мање од zо, дошли смо
до противуречности, са претпоставком, чиме је доказ завршен. ∆
*
Доказ велике Фермаове теореме за n = 3 извео је Ојлер још 1768.
године, али је протекло преко сто година, до тренутка када је Гаус доказао
теоријске основе које је у свом доказу, неосновано, користио Ојлер.
Велику Фермаову теорему за n = 5 Лежен Дирихле је у јулу 1825. годне
изложио у Париској академији наука, а Лежандр је у септембру 1825.
године публиковао свој рад на исту тему. Свој доказ Дирихле је објавио
1828. године, али је он био веома сложен, и 1912. године га је значајно
упростио Племељ. За следећи прост изложилац n = 7 доказ је извео Ламе
1839. године. Ламеов доказ касније је прилично усавршио Лебег.
И тако су се математичари читава три и по века бавили великом
Фермаовом теоремом. У лето 1995. године у једном од престижних
математичких часописа, ″Математички анали″, публикован је потпун доказ
велике Фермаове теореме који је запремио цео број часописа (више од 100
листова). На тај начин, на крају 20. века, цео свет је признао, да је 358
година после свог настанка, велика Фермаова теорема, која је у суштини
све то време била хипотеза, постала – доказана теорема. Енглески
математичар Ендрју Вајлс, са сарадницима, је остварио своје дечачке
снове. Доказао је велику Фермаову теорему, и ушао у историју.

ПРОБЛЕМИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ
608. Доказати да постоји више од 100 тројки природних бројева (х, у, z)
таквих да је х15 + у15 = z16.
609. Доказати да не постоје цели бројеви х, у и z такви да је хк + ук = zк
при чему је 0 < х < к; 0 < у < к; 0 < z (к ∈Ν).
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ЗАДАЦИ СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА
610. Ако су х, у и z природни бројеви такви да је х + у прост број, онда за
сваки непаран природни број n, једначина хn + уn = zn нема решења.
Доказати. (26. ММО 1963.)
611. Ако је z ≤ n, онда једначина хn + уn = zn (n ∈ N) нема решења у скупу
природних бројева. Доказати. (Србија 2003.)

ПРОБЛЕМИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
612. Доказати да не постоје међусобно различити природни бројеви

х, у, z и t такви да је хх + уу = zz + tt.
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