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Σν

, έμη ρξφληα κεηά ηελ κπζηηθή αλαθάιπςε ηνπ Gauss, ν Adrian Marie

Legendre αλαθνηλψλεη ηε πεηξακαηηθή αλαθάιπςε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο θαη
ηνπο ινγάξηζκνπο. Ζ δηρνγλσκία ζρεηηθά κε ηε παηξφηεηα ηεο πξψηεο αλαθάιπςεο ηεο
ζρέζεο κεηαμχ πξψησλ θαη ινγάξηζκσλ νδήγεζε ζε κία νμπηάηε αληηπαξάζεζε. Ο
Legendre πάλησο ήηαλ απηφο πνπ δεκνζίεπζε πξψηνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ην 1808 ζην
‘Theories des Nombres’.
πκθψλα κε ηνλ Legendre έρνπκε

Ο ηχπνο ηνπ Legendre θαηλφηαλ φηη έδηλε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ πιήζνπο ησλ πξψησλ.
Θα ιέγακε φηη είλαη κία ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ ηχπνπ ηνπ Gauss πνπ ηαίξηαδε
θαιχηεξα ζηα επξήκαηα ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο. ε κία επηζηνιή
ηνπ πξνο ηνλ Johann Encke πνπ έρεη εκεξνκελία

Γεθεκβξίνπ

, ππάξρνπλ φιεο νη

ελδείμεηο φηη ε ζρεηηθή αλαθάιπςε ηνπ Gauss είρε πξνεγεζεί ρξνληθά ηνπ Legendre. ε
απηή ηελ επηζηνιή, ν Gauss, εμεηάδεη θξηηηθά ηνλ πεξίεξγν αξηζκφ

ηνπ Legendre

γηα ηνλ νπνίν γξάθεη φηη πξάγκαηη πξνζδίδεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηε δηθή ηνπ
πξνζέγγηζε γηα ην πιήζνο ησλ πξψησλ γηα ζρεηηθά κηθξέο ηηκέο ηνπ Ν. Δληνχηνηο,
εθθξάδεη ην θφβν φηη πηζαλψο λα κε ζπκβαίλεη ην ίδην γηα κεγαιχηεξεο ηηκέο. Θα πξέπεη λα
αλαθέξνπκε φηη ν Gauss δελ εκπηζηεπφηαλ ηα έηνηκα απνηειέζκαηα πνπ έδηλαλ νη ηφηε
γλσζηνί πίλαθεο πξψησλ αιιά έθηηαρλε ηνπο δηθνχο ηνπ. ηελ ίδηα επηζηνιή αλαθέξεη φηη
ζπρλά αθηέξσλε έλα ηέηαξην ηεο ψξαο γηα λα βξεη ηνπο πξψηνπο ζε κία ρηιηάδα αξηζκψλ
ελψ δίλεη θαη δηνξζψζεηο ζηνπο πίλαθεο ηνπ Lambert.
Με ηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαηαζθεπάζηεθαλ θαιχηεξνη πίλαθεο πξψησλ νπφηε
νη ηχπνη ησλ Gauss θαη Legendre κπνξνχζαλ λα ζπλαγσληζηνχλ ζε κεγαιχηεξν δείγκα
πξψησλ. Ο ηχπνο ηνπ Gauss θέξδηζε. Ο αληηαηζζεηηθφο αξηζκφο

ηνπ Legendre

θαηαξξίθζεθε. Ήηαλ βαικέλνο γηα λα δηνξζψλεη ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ηνπ Gauss γηα
κηθξά ζρεηηθά Ν αιιά έθαλε ηα πξάγκαηα πνιχ ρεηξφηεξα ζηε ζπλέρεηα ζε κεγαιχηεξα Ν.
H ζεσξεηηθή αλάιπζε αιιά θαη ε δηαίζζεζε ηνπ Gauss είρε ληθήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ
Legendre λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηχπν ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Ο Gauss
φκσο δε ζηακάηεζε εθεί.
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