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نام و نام خانوادگی:

ریاضی هشتم

آبان ۹۵

دستاوردهایی از روش غربال اراتسنت
دستاورد اول:
فرض کٌیذ آدهی کَ اعذاد اول را حفظ ًیست ،هیخواُذ ثب استفبدٍ از روش غرثبل ،اعذاد اولِ کوچکتر از  ۱۰۰۰۰۰۰را پیذا کٌذ .اعذاد را هیًویسذ و کبر
را ضروع هیکٌذ .اثتذا  ۱را خط هیزًذ .ثعذ هیرود سراغ .۲


او اعذاد اول را حفط ًیست پس فعالً ضک دارد کَ  ۲اول است یب هرکت اهب ....کوی فکر هیکٌذ و جواة را پیذا هیکٌذ .او هیتواًذ هطوئي
ثبضذ کَ  ۲عذد اول است چوى غیر از  ،۱عذد دیگری کوچکتر از  ۲وجود ًذارد کَ ثخواُذ ضوبرًذٍی  ۲ثودٍ ثبضذ .پس دورِ  ۲دایرٍ هیکطذ
و ُوَی هضرةُبیص ( ۴و  ۶و  ۸و  )...را خط هیزًذ.
حبال دوثبرٍ ثَ اثتذای کبر ثرهیگردد .تکلیفِ  ۱و  ۲کَ هطخص ضذٍ .حبال ثبیذ تکلیفِ  ۳هطخص ضود!



او اعذاد اول را حفظ ًیست اهب خوة فکر هیکٌذ .او هیتواًذ هطوئي ثبضذ کَ  ۳عذد اول است .دقت کٌیذ کَ هضرةُبی  ۲خط خوردٍ ولی
 ۳خط ًخوردٍ .پس هطوئٌبً  ۳ضوبرًذٍای غیر از  ۱و ً ۳ذارد .پس دور  ۳دایرٍ هیکطذ و ُوَی هضرةُبیص را خط هیزًذ و دوثبرٍ ثَ
اثتذای کبر ثر هیگردد.



او هیتواًذ هطوئي ثبضذ کَ  ۵اول است .چوى هضرةُبی  ۲و  ۳را خط زدٍ ولی ٌُ ۵وز خط ًخوردٍ پس  ۵هضرثی ازاعذادِ قجل از خودش
ًیست .پس  ۵ضوبرًذٍای غیر از  ۱و خودش ًذارد .پس دورش دایرٍ هیکطذ و هضرةُبیص را خط هیزًذ.

ُر ثبر کَ او هضبرةِ عذدی را خط هیزًذ و دوثبرٍ ثبال ثر هیگرددُ ،ویي استذالل را هیتواًذ اًجبم دُذًَ .؟؟


هثالً فرض کٌیذ االى ُوَی هضبرةِ  ۷۱را خط زدٍ و دوثبرٍ ثَ اثتذای لیست رجوع کردٍ است .کبفی است کَ او ًگبٍ کٌذ کَ اولیي عذدِ
ثبقیهبًذٍ چٌذ است .ثعلَ  ۷۳ثبقی هبًذٍ.
او هیگویذ« :احتیبجی ًیست کَ هي اعذاد اول را حفظ ثبضن .االى هطوئٌن کَ  ۷۳اول است .چوى هضرةُبی  ۲و هضرةُبی  ۳و
هضرةُبی  ۵و هضرةُبی ُوَی اعذاد کوچکتر از  ۷۳را خط زدٍام اهب خودِ ٌُ ۷۳وز خط ًخوردٍ .پس  ۷۳هضرةِ ً ۲جودٍ؛  ۷۳هضرةِ ۳
ًجودٍ؛  ۷۳هضرةِ ُیچکذام از اعذادِ قجل از خودش ًجودٍ .و ایي یعٌی ۷۳ :اول است».

ًتیجَ :در روش غرثبلِ اراتستي ُر ثبر کَ هضبرةِ عذدی را خط هیزًین و دوثبرٍ ثَ اثتذای لیست ثرهیگردین ،اولیي
عذدی کَ هیثیٌین ،ثیضک اول است و اصالً احتیبجی ثَ فکر کردى ًذارد .پس ثیهعطلی ثبیذ دورش دایرٍ کطیذ و
هضرةُبیص را خط زد.
دستاورد دوم:
ِ

حتوبً تب ایٌجبی کبر هطبُذٍ کردٍایذ کَ

وقتی هیخواُین هضبرةِ  ۲را خط ثسًین ،اولیي عذدی کَ خط خط هیخورد ۴ ،است.
وقتی هیخواُین هضبرةِ  ۳را خط ثسًین ،اولیي عذدی کَ خط خط هیخورد ۹ ،است.
وقتی هیخواُین هضبرةِ  ۵را خط ثسًین ،اولیي عذدی کَ خط خط هیخورد ۲۵ ،است.
وقتی هیخواُین هضبرةِ  ۷را خط ثسًین ،اولیي عذدی کَ خط خط هیخورد ۴۹ ،است.
و ...
ثیبییذ ثجیٌین چرا ایي اتفبق هیافتذ.
وقتی هیخواُین هضبرةِ  ۷را خط ثسًین ،ثبیذ سراغِ  ۱×۷و  ۲×۷و  ۳×۷و  ....ثروین.

کذامُب خط خوردٍاًذ؟
لطفبً استذالل کبهلی ثرای ایي هبجرا ثٌویسیذ.

ًتیجَ :در روش غرثبلِ اراتستي ُر ثبر کَ هیخواُین هضبرةِ یک عذد هثل  pرا خط ثسًین ،اولیي عذدی کَ خط
هیخورد p×p ،است.
دستاورد سوم:


وقتی هیخواُین غرثبل را ثرای اعذاد  ۱تب  ۱۰اجرا کٌین ،ثبیذ هضبرةِ  ۲و هضبرةِ  ۳را خط ثسًین .اهب دیگر الزم ًیست هضبرةِ  ۵را خط ثسًین
چوى اگر  ۵هضرثی ثرای خط زدى داضتَ ثبضذ ،اولیي هضرة ۵×۵ ،خواُذ ثود کَ از  ۱۰ثیطتر است .پس دیگر الزم ًیست هضبرةِ  ۵و
ى هضبرةِ  ۲و ۳هطوئٌین کَ ُوَی اعذادِ ثبقیهبًذٍ اول ُستٌذ.
هضبرةِ  ۷را ثررسی کٌین .در واقع ثعذ از خط زد ِ
در واقع کبر را تب جبیی اداهَ هیدُین کَ از



وقتی هیخواُین غرثبل را ثرای اعذاد  ۱تب  ۱۰۰اجرا کٌین ،ثبیذ هضبرةِ  ، ۲هضبرةِ  ، ۳هضبرةِ  ،۵هضبرةِ  ۷را خط ثسًین .اهب دیگر الزم
ًیست هضبرةِ  ۱۱را خط ثسًین چوى اگر  ۱۱هضرثی ثرای خط زدى داضتَ ثبضذ ،اولیي هضرة ۱۱×۱۱ ،خواُذ ثود کَ از  ۱۰۰ثیطتر است.
ى هضبرةِ  ۲و ۳و  ۵و  ۷هطوئٌین
پس دیگر الزم ًیست هضبرةِ  ۱۱و هضبرةِ  ۱۳و هضبرةِ  ۱۷و  ....را ثررسی کٌین .در واقع ثعذ از خط زد ِ
کَ ُوَی اعذادِ ثبقیهبًذٍ اول ُستٌذ.



وقتی هیخواُین غرثبل را ثرای اعذاد  ۱تب  ۱۴۰اجرا کٌین ،ثبیذ هضبرةِ  ، ۲هضبرةِ  ، ۳هضبرةِ  ،۵هضبرةِ  ۷و هضبرةِ  ۱۱را خط ثسًین .اهب
دیگر الزم ًیست هضبرةِ  ۱۳را خط ثسًین چوى اگر  ۱۳هضرثی ثرای خط زدى داضتَ ثبضذ ،اولیي هضرة ۱۳×۱۳ ،خواُذ ثود کَ از ۱۴۰
ى هضبرةِ  ۲و ۳و  ۵و  ۷و
ثیطتر است .پس دیگر الزم ًیست هضبرةِ  ۱۳و هضبرةِ  ۱۷و  ....را ثررسی کٌین .در واقع ثعذ از خط زد ِ
۱۱هطوئٌین کَ ُوَی اعذادِ ثبقیهبًذٍ اول ُستٌذ.

در واقع در غرثبلِ  ۱تب  ،۱۰هیداًین کَ  ۵×۵از  ۱۰ثیطتر هیضود پس هضرثی ثرای خط زدى ًخواُذ داضت.
در واقع در غرثبلِ  ۱تب  ،۱۰۰هیداًین کَ  ۱۱×۱۱از  ۱۰۰ثیطتر هیضود پس هضرثی ثرای خط زدى ًخواُذ داضت.
در واقع در غرثبلِ  ۱تب  ،۱۴۰هیداًین کَ  ۱۳×۱۳از  ۱۴۰ثیطتر هیضود پس هضرثی ثرای خط زدى ًخواُذ داضت.

ًتیجَ :در غرثبلِ  ۱تب  nاعذادی کَ هضرثی ثرای خط زدى دارد ،حتوبً از  nکوتر ُستٌذ.
ثَ ًتیجَ ی ثبال خوة فکر کٌیذ و اگر الزم ثَ توضیح است ،ثرای خودتبى توضیح ثٌویسیذ.

