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פיתגוריות שלשות .1

של (a, b, c) שלשה היא (Pythagorean Triple (באנגלית: פיתגורית שלשה
המשוואה את מקיימים אשר חיוביים, שלמים מספרים

. a2 + b2 = c2

בסיס עם זוית ישר משולש בהנתן פיתגורס, משפט לפי כי היא זה לשם הסיבה
(a, b, c) השלשה הרי שלמים, כולם ,c באורך ויתר ,b באורך אנך ,a באורך

פיתגורית. הינה

a

b
c
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אם שקולות הן (a′, b′, c′) ו- (a, b, c) פיתגוריות שלשות שתי כי אומרים
דומים. המתאימים המשולשים

ש- כך r חיובי מספר שיש אומר זה

(a′, b′, c′) = (ra, rb, rc)

או
. (a′, b′, c′) = (rb, ra, rc)

רציונלי. להיות חייב r המספר כי לראות קל

a

b
c

a'=ra

b'=rb
c'=rc

b'=a

a'=b

c'=c
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של המירבי המשותף המחלק אם מצומצמת נקראת (a, b, c) פיתגורית שלשה
.1 הוא המספרים שלושת

.a ≤ b אם מסודרת נקראת הזאת השלשה

יחידה. מסודרת מצומצמת לשלשה שקולה פיתגורית שלשה שכל הראה .1 תרגיל

מסודרות. מצומצמות פיתגוריות בשלשות רק נתעניין אנו כך משום

ו- איזוגי c אז מסודרת. מצומצמת פיתגורית שלשה (a, b, c) תהי .2 תרגיל
.a < b
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מעניינת: שאלה הנה

מסודרות? מצומצמות פיתגוריות שלשות אינסוף יש האם .1 שאלה

כן. היא התשובה

(המיוחסת נוסחה ישנה ואף הקדמונים, ליוונים ידוע היה כבר זה דבר
נוסחה של גיאומטרי מימוש נראה אנו פיתגוריות. שלשות למציאת לאויקלידס)

בהמשך. זאת

הפיתגוריות השלשות קבוצת את PT(c) ב- נסמן ,c חיובי שלם מספר עבור
שהיא יתכן אבל סופית; קבוצה שזו ברור .c יתר בעלות המסודרות המצומצמות

ריקה!

כך c חיוביים שלמים מספרים אינסוף ישנם האם הוא: 1 שאלה של אחר ניסוח
PT(c) שהקבוצה לנו מראה 2 תרגיל למשל, ריקה? איננה PT(c) שהקבוצה

זוגי. הוא c אם ריקה היא
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היא: מעניינת יותר שאלה

? PT(c) הקבוצה גודל מהו ,c חיובי שלם מספר בהנתן .2 שאלה

היא: מעניינת יותר עוד שאלה

את לחשב אפקטיבית דרך יש האם ,c חיובי שלם מספר בהנתן .3 שאלה
המסודרות המצומצמות השלשות כל את למצוא כלומר ,PT(c) הקבוצה אברי

? c יתר עם (a, b, c)

אלו. לשאלות תשובות למתן יוקדש ההרצאה יתר
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שנים לפני סקרנות, מתוך בעצמי, בהמשך שיוסבר מה את גיליתי אני כי אציין
אחדות.

יסודי וחיפוש אחרת, או זאת בצורה ידוע, היה כבר שהכל לי התברר בדיעבד
שלי... הגילויים את מייתר היה בספרות

ידע של נאה שימוש בו ויש אלגנטי, כך כל הינו שהחומר מאחר זאת, למרות
להרצות שראוי חשבתי עתיקות, לשאלות תשובות מתן לצורך באלגברה בסיסי

הזה. בפורום כך על

הפופולרי במאמר למצוא ניתן נוספים פרטים
http://www.math.bgu.ac.il/~amyekut/popular/pythagoras.pdf

במסגרת להרצות אפשרות שאין היא הנוכחית ההרצאה למתן נוספת סיבה
המחקר. נושאי להבנת הדרוש הרב המוקדם הידע בשל שלי, המחקר על זאת

שלי וההרצאות המאמרים ברשימות לעיין יכול שרוצה מי
http://www.math.bgu.ac.il/~amyekut/publications
http://www.math.bgu.ac.il/~amyekut/lectures
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מרוכבים מספרים .2

מרוכבים כמספרים פיתגוריות שלשות להצפין אפשר כי היא הראשונה האבחנה
.1 מוחלט ערך בעלי

.(a, b, c) מסודרת מצומצמת פיתגורית משלשה נתחיל

המרוכב למספר נעבור
z := a + b · i

.|z| = c הוא שלו המוחלט הערך אשר

המרוכב במספר נתבונן

. ζ = r + s · i :=
z
|z| =

a
c +

b
c · i

.s = b
c ו- r = a

c רציונליים רכיבים עם היחידה, מעגל על מרוכב מספר זהו
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1

i

c

b

a

z

המעגל. של השנייה בשמינית נמצא ζ המספר מסודרת, שלנו שהשלשה מאחר

,(a, b, c) הפיתגורית השלשה את גם ולכן ,z המרוכב המספר את לשחזר אפשר
.ζ המרוכב המספר מתוך בקלות

.(r, s) הרציונליים המספרים מזוג המכנים סילוק ע"י זאת עושים
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שתי בין ביז'קטיבית) (פונקציה מלאה התאמה נותן הזה שהתהליך רואים אנו
הבאות: הקבוצות

.(a, b, c) מסודרות מצומצמות פיתגוריות שלשות •

מעגל של השניה בשמינית רציונליים רכיבים עם ζ מרוכבים מספרים •
היחידה.

המשחק. כללי את במקצת לשנות נוח יהיה

מתוארת מסודרת מצומצמת פיתגורית שלשה כל הבא, בציור לראות שניתן כפי
(אחת היחידה במעגל רציונליות קואורדינטות עם שונות נקודות 8 ידי על בדיוק

שמינית). בכל
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מלבד היחידה, במעגל רציונליות קואורדינטות עם ζ מרוכב מספר כל שני, מצד
מסודרת. מצומצמת פיתגורית שלשה מתאר ,±1,±i המיוחדות הנקודות ארבע

.pt(ζ) ב- הזאת השלשה את נסמן
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מסודרות, מצומצמות פיתגוריות שלשות אינסוף שיש לדעת כדי כך, משום
רציונליות קואורדינטות עם מרוכבים מספרים אינסוף שיש להראות מספיק

היחידה. מעגל על

מימי עוד (הידועה הישנה לעובדה הגיאומטרית ההוכחה את להציג אפשר כעת
מסודרות. מצומצמות פיתגוריות שלשות אינסוף שיש לכך העתיקים) היוונים

.1 לשאלה חיובית תשובה כלומר,

לישר מהמעגל הסטריאוגראפית בהטלה נתבונן היחידה. מעגל את S1 ב- נסמן
הצפוני). (הקוטב i בנקודה מוקד עם הממשי,

ועל) ערכית (חד-חד הביז'קטיבית הפונקציה זו

f : S1 − {i} → R

הישר הקו על הנמצא , f (ζ) הממשי למספר ζ המרוכב המספר את השולחת
הבא. בציור ראו .ζ ו- i את המחבר
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קואורדינטות יש היחידה מעגל על ζ המרוכב למספר כי להראות .3 תרגיל
דומים.) משולשים (רמז: רציונלי. הוא f (ζ) הממשי המספר אם''ם רציונליות

נקודות אינסוף שישנן רואים אנו רציונליים, מספרים אינסוף שיש מאחר
היחידה. מעגל על רציונליות
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היחידה מעגל של הכפלית החבורה .3

כלומר היחידה, מעגל על המרוכבים המספרים קבוצת את G(R) ב- נסמן

. G(R) :=
{

ζ | |ζ| = 1
}
⊆ C

החדש. לסימון לעבור רצוי כעת אולם ,S1 ב- סימנו קודם אשר קבוצה אותה זו

ש- משום הכפל, פעולת תחת חבורה הינה G(R) הקבוצה

|ζ1 · ζ2| = |ζ1| · |ζ2| = 1 · 1 = 1

ו-
. |ζ−1| = |ζ|−1 = 1−1 = 1

כלומר רציונליות, קואורדינטות עם G(R) ב- האיברים קבוצת G(Q) תהי

. G(Q) :=
{

ζ = s + r · i | s, r ∈ Q
}
⊆ G(R)
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במפורש לחשב (רמז: .G(R) של תת-חבורה היא G(Q) הקבוצה .4 תרגיל
(. ζ−1 ו- ζ1 · ζ2 את

מצומצמות פיתגוריות שלשות אינסוף שיש להראות שכדי לב שמנו כבר
אינסופית. היא G(Q) הקבוצה כי להראות מספיק מסודרות,

זה מבנה אבלית. חבורה היא מבנה: יש G(Q) לקבוצה כי לנו ידוע כעת אולם
.G(Q) ב- איברים אינסוף למצוא אחרת דרך לנו יתן

.G(Q) בחבורה סופי מסדר האיברים את נמצא תחילה

n לאיזה ζn = 1 המקיימים ζ ∈ G(Q) האיברים היחידה: שורשי הם אלו
חיובי. שלם

.±1,±i כאלה: ארבעה בדיוק יש כי ידוע

גאוס. של השלמים חוג למבנה הקשורה האלגברית, המספרים מתורת עובדה זו
קודם. שהוזכר שלי במאמר לקרוא ניתן כך על פרטים עוד
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הרי היחידה, שורשי מארבעת השונה G(Q) ב- ζ איבר איזשהו ניקח אם לכן,
הקבוצה כלומר ,ζ ידי על שנוצרת הציקלית תת-החבורה

, {ζn | n ∈ Z} ⊆ G(Q)

אינסופית! תהיה

ידי על מיוצגת היא .(3, 4, 5) המוכרת הפיתגורית השלשה את ניקח

. ζ := 3
5 +

4
5 · i ∈ G(Q)

אינסופי. מסדר איבר הוא הרי היחידה, שורשי מארבעת אחד איננו שזה מאחר
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הפיתגוריות והשלשות ,ζ של הראשונות החיוביות החזקות טבלת להלן
המתאימות: המסודרות המצומצמות

n ζn pt(ζn) = (an, bn, cn)

1 3
5 +

4
5 · i (3, 4, 5)

2 − 7
25 +

24
25 · i (7, 24, 25)

3 −117
125 +

44
125 · i (44, 117, 125)

4 −527
625 −

336
625 · i (336, 527, 625)

.3125 יתר עם מסודרת מצומצמת פיתגורית שלשה מצא .5 תרגיל
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ראשוניים מספרים .4

מסויימות תכונות של הבנה הוא הפיתגוריות השלשות של המלא למיון המפתח
ראשוניים. מספרים של

לקרוא מוזמן נוספות, בעובדות שמעוניין מי הרבה. אפרט לא הזאת בהרצאה
בהתחלה. שהוזכר שלי המאמר את

בחלוקה p של השארית היא שלנו בהקשר p ראשוני מספר של החשובה התכונה
.4 ב-

שאם מסתבר
p ≡ 1 (mod 4)

שלמים: ריבועים שני של סכום הוא p הרי

. p = m2 + n2
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הבא: המרוכב המספר את נגדיר

. q := m + n · i

הוא הצמוד המספר אז
, q̄ = m − n · i

ש: מראה קל וחשבון
. q · q̄ = m2 + n2 = p

המספר את נגדיר ,p ≡ 1 (mod 4) ש- כך p ראשוני בהנתן .1 הגדרה
המרוכב

. ζ := q/q̄

זה כלומר ;1 מוחלט וערך רציונליות קואורדינטות יש ζ שלמספר לראות קל
.G(Q) ב- איבר
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המספר את גם ולכן ,q המספר להגדרת שונות אפשרויות מספר ישנן הערה:
אפשרות כל - משנה לא שזה מסתבר אבל .n ו- m בין להחליף ניתן למשל, .ζ

טובה. תהיה שנבחר

אז .5 = 12 + 22 ש- מייד רואים .p = 5 ניקח דוגמה.

, q = 1 + 2 · i

, q̄ = 1 − 2 · i

ו-
. ζ = q/q̄ = −3

5 +
4
5 · i

היא הסדורה המצומצמת הפיתגורית השלשה

. pt(ζ) = (3, 4, 5)
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שלנו: העיקרית התוצאה הנה

ראשוני פרוק עם ,1 מ- גדול שלם מספר c יהי .1 משפט

, c = pn1
1 · pn2

2 · · · pnk
k

שלמים מספרים n1, . . . , nk שונים; ראשוניים מספרים p1, . . . , pk כאשר
חיובי. שלם מספר הוא k ו- חיוביים;

הוא PT(c) הקבוצה גודל אז ,j אינדקס לכל pj ≡ 1 mod 4 מתקיים אם .1

הם ואבריה ,2k−1

. pt(ζn1
1 · ζ±n2

2 · · · ζ±nk
k )

.1 בהגדרה pj לראשוני שהותאם G(Q) ב- המספר הינו ζ j כאן

ריקה. היא PT(c) הקבוצה אחרת, .2
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השלשות של מפורשת בנייה מאפשר הוא כלומר - אפקטיבי הוא 1 משפט
הבאים. התרגילים שני את לפתור ניתן בעזרתו הפיתגוריות.

יתר עם המסודרות המצומצמות הפיתגוריות השלשות שתי את מצא .6 תרגיל
.c = 65

יתר עם היחידה המסודרת המצומצמת הפיתגורית השלשה את מצא .7 תרגיל
.c = 289

= סוף =
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