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Ζ κέζνδνο απηή δελ έρεη πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Σν βαζηθφ ηεο κεηνλέθηεκα είλαη φηη
ίζσο απαηηνχληαη πνιιέο δνθηκέο κέρξη λα βξνχκε έλαλ αξηζκφ πνπ λα είλαη ηέιεην
ηεηξάγσλν. Θεσξείηαη θαιή κέζνδνο κφλν αλ γλσξίδνπκε φηη ν αξηζκφο πξνο
παξαγνληνπνίεζε έρεη δχν παξάγνληεο παξφκνηνπ κεγέζνπο. Ο Μ.Mersenne πξψηνο
παξαηήξεζε φηη αλ έλαο αξηζκφο γξάθεηαη ζαλ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ κε δχν
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηφηε είλαη ζχλζεηνο. Ο L.Euler απέδεημε φηη αλ έλαο αξηζκφο ηεο
κνξθήο

γξάθεηαη ζαλ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ δχν ζρεηηθά πξψησλ κε έλαλ κφλν

ηξφπν ηφηε είλαη πξψηνο. Έδσζε γηα παξάδεηγκα ηνλ

.

Αξγφηεξα απνδείρζεθε φηη έλαο πξψηνο δε κπνξεί λα γξαθηεί ζηε κνξθή
δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλ νη

κε

είλαη ζρεηηθά πξψηνη. Ζ κέζνδνο, φκσο, πνπ

αλαπηχρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ήηαλ απηή ησλ ηεηξαγσληθψλ ππνινίπσλ.
Οθείιεηαη ζηνπο L.Euler θαη A.M.Legendre θαη βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη φινη νη αξηζκνί
κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηεηξαγσληθφ ππφινηπν3 έρνπλ πξψηνπο δηαηξέηεο πνπ αλήθνπλ ζε κία
ζπγθεθξηκέλε γξακκηθή κνξθή. Γηα παξάδεηγκα αλ ην

είλαη ην ηεηξαγσληθφ ππφινηπν

ελφο αξηζκνχ, νη πξψηνη δηαηξέηεο ηνπ ζα είλαη ηεο κνξθήο
αξηζκφο θαη έηζη απνθιείνπκε ηνπο
ππφινηπφ ηνπ, ηφηε έρεη ηε κνξθή
θαη κφλν αλ

φπνπ ν

θηι. Δπίζεο αλ ην
Γεληθά, ε εμίζσζε

θαη ε εμίζσζε

είλαη θπζηθφο

είλαη ηεηξαγσληθφ
ιχλεηαη αλ

ιχλεηαη αλ θαη κφλν αλ

.
Σν

ν A.F. Marci εμέδσζε έλαλ πίλαθα κε ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο σο ην

. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ν Απζηξηαθφο καζεκαηηθφο Α. Felkel εθδίδεη έλαλ
πίλαθα κε φινπο ηνπο πξψηνπο παξάγνληεο ησλ αξηζκψλ πνπ δελ δηαηξνχληαη κε ην , ην
ή ην

κέρξη ην

. Ο ηειεπηαίνο είρε θαηαζθεπαζηεί κε ηε βνήζεηα κηαο πξσηφηππεο

ζπζθεπήο απνηεινχκελεο απφ ξάβδνπο πνπ ππνιφγηδαλ κεραληθά ηνπο δηαηξέηεο. ην
ρεηξφγξαθν ν πίλαθαο έθηαλε κέρξη ην

αιιά κηα θαη δελ ππήξραλ αγνξαζηέο γηα

ην εθδνζέλ κέξνο, νιφθιεξε ε έθδνζε, εθηφο απφ κεξηθά αληίηππα, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε
θαηαζθεπή βιεκάησλ ζην πφιεκν ησλ Απζηξηαθψλ θαηά ησλ Οζσκαλψλ. Λίγα ρξφληα
αξγφηεξα, ζην πξφινγν ηεο Λαηηληθήο κεηάθξαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ J.H.Lambert ‘Zusatze zu
den logarithmischen und trig. Tabellen’, ν Felkel αλαθέξεη φηη δελ θαηάθεξε λα αλαθηήζεη
ην εθηεηακέλν ηνπ ρεηξφγξαθν θαη έηζη ππνιφγηζε ην
παξάγνληεο ησλ αξηζκψλ απφ ην

3

Έλαο αθέξαηνο αξηζκφο
ηέηνηνο ψζηε

έσο ην

ιέγεηαη ηεηξαγσληθφ ππφινηπν
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εθ λένπ φινπο ηνπο πξψηνπο
. ηελ πεξίθεκε

αλ θαη κφλν αλ ππάξρεη θπζηθφο αξηζκφο

