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8.1.1 ಯೂಕಿಲ್ಡ್ ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಕರ್ಮ ಧಿಯನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

(i) 135 ಮತುತ್ 225  
 
a(=225)>b(=135)  
a=bq+r  0≤ r<b 
ಹಂತ ಭಾಗಾಕಾರ ತೀಮಾರ್ನ 

1 135)225(1 
      135 
----------- 
       90 

ಶೇಷ 0 ಆಗಿಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು 

2 90)135(1 
      90  
----------- 
      45 

ಶೇಷ 0 ಆಗಿಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು 

3 45)90(2 
     90  
----------- 
       0 

ಶೇಷ 0  ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇ ಲ್ಯೇ  ಭಾಗಾಕಾರ ನಿ ಲ್ಸಬೇಕು 

ಹಾಗೂ  135 ಮತುತ್ 225  ರ ಮ.ಸಾ.ಅ. 45 

 
(ii) 196 ಮತುತ್ 38220 

 

38220= 196*195 ಆಗಿ ಶೇಷ 0  ಆಗಿರುವುದರಿಂದ  196 ಮತುತ್ 38220 ರ ಮ.ಸಾ.ಅ. 196 
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(iii) 867 ಮತುತ್ 255 

 

a(=867)>b(=255)  
a=bq+r  0<=r<b 
ಹಂತ ಭಾಗಾಕಾರ ತೀಮಾರ್ನ 

1 225)867(3 
      765 
----------- 
      102 

ಶೇಷ 0 ಆಗಿಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು 

2 102)225(2 
      204  
----------- 
      51 

ಶೇಷ 0 ಆಗಿಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು 

3 51)102(2 
     102  
----------- 
       0 

ಶೇಷ 0  ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇ ಲ್ಯೇ  ಭಾಗಾಕಾರ ನಿ ಲ್ಸಬೇಕು 

ಹಾಗೂ  867 ಮತುತ್ 255   ರ ಮ.ಸಾ.ಅ. 51 

 

8.1.2 ಯಾವುದೇ ಧನ ಬೆಸ ಪೂಣಾರ್ಂಕವು 6q+1 ಅಥವಾ 6q+3 ಅಥವಾ 6q+5 ರೂಪದ ಲ್ರುತತ್ದೆ ಎಂದು ತೋರಿ , ಇ ಲ್ q ಒಂದು ಪೂಣಾರ್ಂಕವಾಗಿದೆ 

ಯಾವುದೇ ಧನ ಸಂಖೆಯ್ a ಯನುನ್  6 ರಿಂದ ಭಾಗಿ ದಾಗ  ಶೇಷ    0,1,2,3,4 ಅಥವಾ 5  ಆಗಿರುತತ್ದೆ . ಅಂದರೆ ಅದು   6q,6q+1,6q+2,6q+3,6q+4 

ಅಥವಾ 6q+5 ರೂಪದ ಲ್ ಇರುತತ್ದೆ.ಇ ಲ್ q ಎನುನ್ವುದು ಒಂದು ಪೂಣಾರ್ಂಕ. ಅಂದರೆ a=6q+r  & 0≤ r<6 

 ರೂಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು  ಪೂಣಾರ್ಂಕ k ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತತ್ದೆ 

(i) 6q+1= 2*3q+1     =2k+1   ಇ ಲ್  k=3q 

(ii) 6q+3= 2(3q+1)+1=2k+1   ಇ ಲ್  k=3q+1 

(iii) 6q+5= 2(3q+2)+1=2k+1   ಇ ಲ್  k=3q+2 

 
 2k+1  ಒಂದು ಧನ ಸಂಖೆಯ್ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಧನ ಬೆಸ ಪೂಣಾರ್ಂಕವು 6q+1 ಅಥವಾ 6q+3 ಅಥವಾ 6q+5 ರೂಪದ ಲ್ರುತತ್ದೆ ಎಂದು 

ಸಾಧಿ ದೆದ್ೕವೆ. 
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8.1.3. 32 ಸದಸಯ್ರುಳಳ್ ಭೂದಳದ ತುಕಡಿಯ ಂದೆ 616 ಸದಸಯ್ರುಳಳ್ ಭೂದಳ ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪು ಒಂದು ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಲ್ ಚ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎರಡೂ 

ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಲ್ ಚ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗರಿಷಠ್ ಎಷುಟ್ ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಲ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಚ ಸಬಹುದು? 
 
ಸೇನಾ ತುಕಡಿಗಳು ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾಡುವಾಗ  ಕಂಬಸಾ ನ ಲ್(ಒಬಬ್ರ ಂದೆ ಇನೊನ್ಬಬ್ರಂತೆ)  ಒಂದೇ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಸೈನಿಕರು ಇರುತಾತ್ರೆ. ಅಂದರೆ  ಈ 616 ಸದಸಯ್ರು  

32 ಸದಸಯ್ರ ತುಕಡಿಯ ಂದೆ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ತುಕಡಿಯ ಸದಸಯ್ರನುನ್  2 ಸಾಲುಗಳ ಲ್  ಅಥವಾ 4  ಸಾಲುಗಳ ಲ್ ಅಥವಾ 8 ಸಾಲುಗಳ ಲ್ಯೂ  ನಿ ಲ್ಸಬಹುದು(

Q32=2*16=4*8=8*4) . ೕಗಾಗಿ  616 ಸದಸಯ್ರನೂನ್ 2 ಸಾಲುಗಳ ಲ್  ಅಥವಾ 4 ಸಾಲುಗಳ ಲ್ ಅಥವಾ 8 ಸಾಲುಗಳ ಲ್  ನಿ ಲ್ಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.  

616=2*308=4*154=8*77 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ  616 ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಗರಿಷಠ್  8 ಸಾಲುಗಳ ಲ್ ನಿ ಲ್ಸಬಹುದು.  32 ಮತುತ್  616 ರ ಮ.ಸಾ.ಅ. 8 

ಆಗಿರುವುದನುನ್ ಗಮನಿ . 

 
 

 

8.1.4. ಯೂಕಿಲ್ಡ್ ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಅನುಪರ್ಮೇಯವನುನ್ ಬಳ , ಯಾವುದೇ ಧನ ಪೂಣಾರ್ಂಕದ ವಗರ್ವು 3m ಅಥವಾ 3m+1 ರೂಪದ ಲ್ಯೇ ಇರುತತ್ದೆ ಎಂದು 

ತೋರಿ , ಇ ಲ್ m ಒಂದು ಪೂಣಾರ್ಂಕ. [ಸುಳುಹು: x ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಧನ ಪೂಣಾರ್ಂಕ ಆಗಿರ . ಆಗ ಅದು 3q, 3q+1 ಅಥವಾ 3q+2 ರೂಪದ ಲ್ರುತತ್ದೆ. 

ಈಗ ಪರ್ತಿ ಂದನೂನ್ ವಗರ್ಗೊ  ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ 3m ಅಥವಾ 3m+1 ರೂಪದ ಲ್ ಪುನಃ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿ .]  
 
 
ಯಾವುದೇ ಧನ ಸಂಖೆಯ್ a ಯನುನ್  3 ರಿಂದ ಭಾಗಿ ದಾಗ  ಶೇಷ    0,1,2 ಅಥವಾ 3  ಆಗಿರುತತ್ದೆ . ಅಂದರೆ ಅದು   3q,3q+1 ಅಥವಾ 3q+2  ರೂಪದ ಲ್ 

ಇರುತತ್ದೆ.ಇ ಲ್ q ಎನುನ್ವುದು ಒಂದು ಪೂಣಾರ್ಂಕ.  ಅಂದರೆ a=3q+r  & 0≤ r<3 
 

 ರೂಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು  ಪೂಣಾರ್ಂಕ m ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತತ್ದೆ 

(i) 3q (3q)2=9q2=3*3q2=3m  ಇ ಲ್  m=3q2 

(ii) 3q+1 (3q+1)2=9q2+1+6q = 3(q2+2)+1= 3m+1    ಇ ಲ್  m=(q2+2) 

(iii) 3q+2 (3q+2)2=9q2+4+12q= 3(q2+4q+1)+1= 3m+1  ಇ ಲ್  m=(q2+4q+1) 

 
ಮೇಲೆ ಸೂತರ್ (a+b)2= a2+b2+2ab ಯನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ದೆ 
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8.1.5. ಯೂಕಿಲ್ಡ್ ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಅನುಪರ್ಮೇಯವನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ  ಯಾವುದೇ ಧನ ಪೂಣಾರ್ಂಕದ ಘನವು 9m, 9m+1 ಅಥವಾ 9m+8 ರೂಪದ ಲ್ರುತತ್ದೆ 

ಎಂದು ತೋರಿ  

 

ಯಾವುದೇ ಧನ ಸಂಖೆಯ್ a ಯನುನ್ 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿ ದಾಗ  ಶೇಷ  0,1,2 ಅಥವಾ 3 ಆಗಿರುತತ್ದೆ . ಅಂದರೆ ಅದು 3q,3q+1 ಅಥವಾ 3q+2 ರೂಪದ ಲ್ 

ಇರುತತ್ದೆ.ಇ ಲ್ q ಎನುನ್ವುದು ಒಂದು ಪೂಣಾರ್ಂಕ.  ಅಂದರೆ a=3q+r  & 0≤ r<3 
 

 ರೂಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು  ಪೂಣಾರ್ಂಕ m ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತತ್ದೆ 

(i) 3q (3q)3=27q3=9*3q3=9m ;  ಇ ಲ್  m=3q3 

(ii) 3q+1 (3q+1)3=27q3+27q2+9q+1=9(3q3+3q2+q)+1=9m+1; ಇ ಲ್  m=(3q3+3q2+q) 

(iii) 3q+2 (3q+2)3=27q3+54q2+36q+8=9(3q3+6q2+4q)+8=9m+8; ಇ ಲ್  m=(3q3+6q2+4q) 

 

ಮೇಲೆ ಸೂತರ್ (a+b)3= a3+b3+3a2b+3ab2 ಯನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ದೆ. 

 
 

 




