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Wij beschouwen de rij elementen u0, ui, ... gedefinieerd door 
Un+3 = a0Un+2 + a1Un+1 + a2Un (n = 0, 1, ... ), 

Uo = u1 = O, u2 = 1, wa.arbij a0, a1 en a2 gehele getallen zijn en 
vragen ons af of bij gegeven natuurlijke m met (a2, m) = 1 een 
nat-...mrlijk getal H te vinden is zodanig dat 

Un+H = Un (mod m) (n = 0, 1, ... ). 
Elke dergelijke H blijkt een veelvoud te zijn van het kleinste 

natuurlijke dergelijke getal, dat wij C noemen. Het blijkt dat het 
getal C het kleinste natuurlijke getal is waarvoor de rest bij deling 
van xc door f(x) = x3-aox2-aix-a2 een veelterm rox2 +r1x+r2 

is met ro = r1 - 0 (mod m), r2 ~ 1 (mod m). 
Voor dit getal C = C(f, m) gelden de volgende eigenschappen. 

C(f, m) is het KGV der getallen C(f, p;<i) (i = 1, ... , s) als m = 
= p1 r1 ... Psrs de kanonieke ontbinding van m in priemgetallen 
is; C(f, pr) = phC(f, p), waarbij h een geschik.t gekozen geheel getal 
=::: 0 en < r-1 is (hier en in het vervolg stelt p een priemgetal 
voor). 

C(f, p) is het KGV der getallen C(fi\ p) (j = 1, ... , u), waarbij 
mod p de kanonieke ontbinding van f(x) luidt 

.,,,(f1 (x))t1 ... (fu (x))t,.,. 

Het bewijs dezer beyrering maakt gebruik, van het feit dat de 
mod p gereduceerde veeltermen met gehele coefficienten een ont
bindingsring vormen, 

C(ft, p) = pC(f, p) voor t = 2, 3 en een willekeurig priemgetal 
p, behalve voor t = 3, p = 2. Dan geldt C(f3, 2) = 4C(f, 2). 

C(f, p) I pN .....,-1 als N de graad is van f(x) en f(x) irreducibel 
is mod p. 

Voor bovengenoemde rij krijgt men hieruit de volgende resul
taten. 

Is p D, clan is C(f, p); p3-l, p2-1, p-1 al naar gelang f(x) 
mod p uiteenvalt in 1, 2 resp. 3 irreducibele onderling verschillende 
factoren. 



Is p I D, dan is C(f, p) j p(p-1), behalve bij p = 2 en f(x) =": 

::::.::: (x-1)3 (mod 2). Dan is C (f, p) = 4. . 
Het kleinsre getal c = c(f, m) waarbij een geheel getal rte 

bepalen is met Uo+c ::-::c: run (mod rn) (n = 0, 1, ... ) blijkt het 
kleinste getal c te zijn met xc = r (mod m). Voor c (f, m) gelden 
analoge eigenschappen als voor C (f, m). 

Het gecal v(f, m) = ~it,_~!. blijkt geheel te zijn en slechts de 
c(f, m) 

d e f 3e b.. d wa:ar en ······ · o ·· · · · · aan te nemen · waar lJ e e exponent 
{e, c) (e. c) ' 

mod p van a3 is. 
Overeenkomstige eigenschappen gelden voor hogere orde rijen 

mod m, waarbij echter een verdere gevalsonderscheiding nodig 
blijkt. 


