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ABSTRACT
This essay is about number theory, anad can be divided into two parts. The first part is chapters 1-2,
and the second part is chapers 3-4. Chapter 1 is about some basic concepts in number theory, such as
divisibility, congruences, orders, and primitive roots. In particular, we show that every prime has a
primitive root. Chapter 2 is about residue classes. The Legendre symbol is introduced, and some of its
properties is considered. The main result in this chapter is the quadratic reciprocity theorem, which is
considered in section 2.3. The chapter concludes with an investigation of quadratic residues to
composite moduli. Chapter 3 starts with the elementary proof of the prime number theorem, and then
consider the many theorems and lemmas that the proof of the theorem is built on. Finaly, in chapter 4,
the Riemann zeta-function and the Riemann hypothesis is considered.

SAMMANFATTNING
Den här uppsatsen handlar om talteori, och kan väsentligen delas in i två delar. Den första delen är
kapitel 1-2, och den andra delen är kapitel 3-4. I kapitel 1 så behandlas grundläggande begrepp inom
talteori, såsom delbarhet, kongruenser, ordningar, och primitiva rötter. Speciellt så visas att varje
primtal har en primitiv rot. Kapitel 2 handlar om restklasser. Legendresymbolen introduceras, och
några satser om dess egenskaper behandlas. Huvudresultatet i kapitlet är den kvadratiska
reciprocitetslagen, som behandlas i avsnitt 2.3. Kapitlet avslutas med att undersöka kvadratiska rester
till sammansatta moduli. Kapitel 3 inleds med det elementära beviset av primtalssatsen, för att därefter
ta upp de många satser och lemman som beviset bygger på. Slutligen så behandlas i kapitel 4 något om
Riemanns zeta-funktion och Riemannhypotesen.
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FÖRORD
Denna uppsats är en kombinerad C- och D-uppsats i matematik. Den är skriven i Scientific Workplace
3.0. Läsaren förutsetts ha grundläggande kunskaper i algebra (grupper, ringar, kroppar m.m.), samt
grundläggande kunskaper i Komplex analys för att förstå kapitel 4. Jag har följt och använt mig
mycket av Nathanson: ”Elementary methods in number theory”, se referenser. Efter det sista kapitlet
så kommer det två stycken appendix, där definitioner, satser och resultat som inte finns med i kapitel
1-4, tas upp.
Konvention: Med

, så menas den naturliga logaritmen.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Thomas Gunnarsson, samt till min bror André som har
hjälpt till när datorn krånglat.
Luleå, 23 januari 2008
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INLEDNING
Den här uppsatsen handlar om talteori, som är en mycket gammal del av matematiken. Matematiker i
Indien har varit intresserade av att hitta heltalslösningar till diofantiska ekvationer ända sedan den
vediska epoken (1500 – 500 f.kr.). Den tidigaste geometriska användningen av diofantiska ekvationer
kan spåras tillbaka till de gamla texterna Sulba Sultras, som skrevs mellan ca 500-800 f.kr.
Baudhayana (ca 800 f.kr., indisk matematiker och präst) fann två mängder av positiva heltalslösningar
till en mängd av simultana diofantiska ekvationer, och han använde även simultana diofantiska
ekvationer med upp till fyra obekanta. Apastamba (ca 600 f.kr., indisk präst) använde simultana
diofantiska ekvationer med upp till fem obekanta.
Mellan ca 400-100 f.kr. så utvecklade i Indien Jainiska (från religionen Jainism) matematiker den
tidigast kända systematiska teorin för talen. Den Jainiska texten ”Surya Prajinapti” (ca 400 f.kr.)
klassificerade alla talen i tre mängder: uppräknelig, ouppräknelig, och oändliga. Jainerna var först med
att förkasta idén om att alla oändliga tal var lika. Dom identifierade fem olika typer av oändlighet:
oändlighet i en och två riktningar (en dimension), oändlighet i area (två dimensioner), oändlighet
överallt (tre dimensioner), och oändligt evig (oändligt många dimensioner).
Talteori var ett mycket populärt ämne bland de gamla grekiska matematikerna under den sena
hellenistiska perioden (200-talet e.kr.) i Alexandria, Egypten, som kunde lösa diofantiska ekvationer i
flera olika specialfall. Den första grekiska matematikern som studerade diofantiska ekvationer var
Diofantos (född mellan 200 till 214, död mellan 284-298), därav namnet Diofantiska ekvationer.
Diofantos försökte även att hitta lösningar till s.k. linjära obestämda ekvationer, alltså ekvationer som
har en oändlig mängd av lösningar, t.ex.
.
Diofantiska ekvationer studerades intensivt av matematiker i Indien några hundra år efter kristus.
Dessa matematiker var de första att systematiskt undersöka metoder för att bestämma heltalslösningar
till diofantiska ekvationer. Matematikern och astronomen Aryabhata (476-550) gav år 499 den första
explicita beskrivningen av den allmänna heltalslösningen till den linjära diofantiska ekvationen
. Med samma metod så hittade han också den allmänna lösningen till den obestämda
linjära ekvationen. En annan indisk matematiker och astronom, Brahmagupta (589-668), gav sig år
628 på svårare diofantiska ekvationer. Han använde Chakravalas metod för att lösa kvadratiska
diofantiska ekvationer, t.ex.
.
Från 800-talet och fram till 1500-talet så var det de arabiska matematikerna som gjorde de största
framstegen inom talteorin. De arbetade bland annat med perfekta tal.
I Europa började man arbeta med talteorin först på 1500-talet, och de mest framstående personerna var
till en början fransmännen Francois Viéte (1540-1603), Claude Gaspard Bachet de Meziriac (15811638), och, inte minst, Pierre de Fermat (1601-1665). På 1700-talet så gjorde schweizaren Leonhard
Euler (1707-1783) och italienaren / fransmannen Joseph Louis Lagrange (1736-1813) viktiga bidrag
till talteorin. Euler arbetade en del med analytisk talteori, och han fann även en allmän lösning till
ekvationen
, som Fermat hade satt upp som ett problem 1657.
Runt år 1800 så satte böcker av Lagrange och tysken Carl Friedrich Gauss (1777-1855) samman de
fösta systematiska teorierna i Europa. Man brukar säga att Gauss bok Disquisitiones Arithmeticae från
1801, är början till den moderna talteorin. Teorin för kongruenser, som behandlas i avsnitt 1.1, var det
Gauss som introducerade. Vidare så publicerade den ryske matematikern Pafnuty Lvovich Chebyshev
(1821-1894) år 1847 ett arbete på ryska om kongruenser. Fransmannen Adrien-Marie Legendre (17521833) framlade den kvadratiska reciprocitetslagen, som behandlas i avsnitt 2.3. Lagen, som upptäcktes
med hjälp av induktion och formulerades men ej bevisades av Euler, bevisades i olika specialfall av
Legendre i hans bok Théorie des Nombres från 1798. Gauss arbetade med lagen omkring 1795, och
var den första personen som gav ett allmänt bevis, och det är hans bevis som tas upp i den här
uppsatsen.
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Under andra halvan av 1800-talet och första halvan av 1900-talet arbetade många matematiker med
primtalens fördelning, vilket senare ledde till primtalssatsen och olika bevis för den. För en utförligare
historia kring primtalssatsen, se kapitel 3. Det bevis som kommer att tas upp i den här uppsatsen är
Selbergs elementära bevis. För en utförligare historia kring primtalssatsen, se kapitel 3.

Figur 1 Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
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1. PRIMITIVA RÖTTER
1.1 Delbarhet och kongruenser
Både delbarhet och kongruenser är centrala och viktiga begrepp inom talteori. Kongruenser infördes
av Gauss, för att få bättre grepp om begreppet delbarhet. Vi behöver känna till hur man räknar med
dessa, och därför så behandlas de i det här avsnittet. Först kommer divisionsalgoritmen för heltal,
vilken är en av de mest grundläggande satserna i hela talteorin.
Sats 1.1 (Divisionsalgoritmen för heltal): Låt
entydiga heltal och , sådana att

och

vara heltal, och

Då existerar det

(1)
och
(2)
kallas för kvoten, och kallas för resten i divisionen av

med .

Bevis: Betrakta mängden
Om
Om

, så är
låt

, där

är ett positivt heltal.

Eftersom att
så har vi att
icke‐tom mängd av icke-negativa heltal.

, bara

är tillräckligt stort. Därför, så är

Enligt välordningsprincipen hos N, som säger att varje icke-tom mängd av heltal med en undre
begränsning innehåller ett minsta element, så innehåller ett minsta element, kalla det för
Det gäller att

för något

.

Om
, så gäller det att
minimaliteten av

, och

Därför, så måste och satisfiera villkoren

och

Nu visar vi att och är entydiga.
Låt
vara heltal, sådana att
Då är
, och
Om

så är

, men detta motsäger

.

och

, och

vilket är omöjligt.
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en

Därför, så är

och

Detta bevisar entydigheten av och
Man kan definiera kvoten och resten rekursivt också.
Om
, så är
där

Alltså,

om man använder terminologin från definition 1.2.

Vi illustrerar detta med ett exempel:
Exempel: Låt

och

Då är

och

och
Då vi nu behandlat begreppet delbarhet, så är det lämpligt att definiera vad som menas med att två
heltal är kongruenta modulo
eftersom man i definitionen använder sig av begreppet delbarhet.
Definition 1.2: Låt vara ett positivt heltal. Om heltalen
, så är kongruent med modulo
Detta innebär att

och ger samma rest ,

Beteckningen är
Om

är delbart med

vid division med

.

och ej är kongruenta modulo

Exempel:

och är sådana att

, ty

, så kallas

och för inkongruenta modulo

.

, ty
Vi ser med hjälp av divisionsalgoritmen att
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och

.
Kongruenser modulo
Sats 1.3:

Bevis:

är en ekvivalensrelation, vilket följande sats visar.

(i)
(ii) Om

, så är

(iii) Om

, och

, så är

(i)
(ii)

, eftersom att

(iii) Om

, och

, så finns det heltal

och , sådana att

och
Vi får då att

,
dvs

är delbart med

, och

För kongruenser så gäller bl.a. följande räkneregler, som visar att addition, subtraktion och
multiplikation av kongruenser är väldefinierat.
Sats 1.4: Om

och

, så gäller

(i)
(ii)
(iii)
Bevis: Vi visar att
enligt definitionen. Vi får:
förutsättningen i uppgiften att

är en multipel av
,

, för då är

heltal, Därför, så är

multipel av
(ii) Med samma argument som i (i), så får vi att
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kongruent med
Nu vet vi från

multipel av
(iii) Med hjälp av samma argument som i (i) och (ii), så får vi att

multipel av
Av satsen ovan så får man följande specialfall, om man har

och

och

, och är ett heltal, så är

Korollarium till 1.4 (iii): Om
Bevis: Eftersom att

, så finns det ett heltal , sådant att

Vi får då att

multipel av
Alltså är
Att

delbart med

, och

betyder att

,dvs att
.

Mängden av alla heltal på formen
skrivs

,

heltal, kallas för kongruensklassen av modulo

Mängden av alla kongruensklasser modulo

betecknas med

Addition, subtraktion, och multiplikation av kongruensklasser modulo

definieras som

och

Mängden av alla kongruensklasser är en kommutativ ring, vilket följande sats visar.
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, och

Sats 1.5: För varje heltal
kommutativ ring.
Bevis: Först visar vi att

, så är mängden

av kongruensklasser modulo

en

är en abelsk grupp under addition. Vi får att

och

Kongruensklassen
alla
att

är ett nollelement för addition, eftersom att
och den additiva inversen av kongruensklassen
.

Mängden av kongruensklasser modulo
Multiplikation i

är

är en abelsk grupp under addition.

är associativ och kommutativ, eftersom att

och

Kongruensklassen

är multiplikativ enhet, eftersom att
för alla

Multiplikation av kongruensklasser är distributiv med avséende på addition, eftersom att
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för
eftersom

för alla
Vi säger att heltalet

delar heltalet , om är en multipel av

Den största gemensamma delaren till två heltal
och Beteckningen är
Om

Beteckningen är |

och , är det största positiva heltal som delar både
så är och relativt prima.

Två metoder att bestämma den största gemensamma delaren till två heltal är dels Euklides algoritm,
dels med hjälp av den faktorisering vars existens ges av Aritmetikens fundamentalsats. Vi visar nu
båda dessa metoder.
Euklides algoritm: Eftersom att
Upprepad användning av divisionsalgoritmen ger att

, så kan vi anta att

och är positiva.

Vid varje division så blir resten minst mindre än föregående rest. Därför så får man förr eller senare
en rest som är lika med noll, alltså en division som går jämnt ut. Den sista nollskilda resten är då lika
med gcd( a, b). (Se [4]).
Exempel: Bestäm

med hjälp av Euklides algoritm.

är alltså lika med
En generalisering av Euklides algoritm är Euklides utvidgade algoritm, där man kan uttrycka den
och
som en linjär kombination av
och ; alltså att
största gemensamma delaren till
, där och är heltal. Vi visar algoritmen genom att uttrycka den största
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gemensamma delaren till
.
och

och

, som vi bestämt ovan till

Vi börjar med resten
, som vi kan skriva som
, som är lika med

. Sedan skriver vi resten

på formen

+

, där

som

.

Nu fortsätter vi på samma sätt med de återstående resterna

Vi har nu skrivit

, som en linjär kombination av

,

och

, och

. Vi får:

.

Sats 1.6 (Aritmetikens fundamentalsats): Varje heltal
kan skrivas som en produkt av primtal
på precis ett sätt, om man bortser från faktorernas ordningsföljd.
vara ett heltal. Om

Bevis: Låt
Antag nu att
primtal,

själv är ett primtal, så är

en produkt av endast en faktor.

inte är ett primtal. Då har en delare som är ett primtal, alltså att
Om är ett primtal, så är saken klar.

Annars, så har

en delare
primtal,

som är ett primtal, så att
där
Då har vi att
Om är ett primtal, så är saken klar.
där alla

Annars så fortsätter vi på samma sätt, och får då att
talen uppfyller att
För varje gång så minskar de positiva talen
processen tar slut. Det följer att varje heltal

och förr eller senare måste man nå ett primtal, så att
kan skrivas som en produkt av primtal.

Nu visar vi att denna produkt är entydig.
Antag då att vi har två sådana representationer:
Vi kan anta att
men eftersom att

är primtal, och

och

Eftersom att
, så gäller det att
är ett primtal, så innebär det att

Då måste

primtal.
för något

Eftersom att vi bortser från ordningen av faktorerna, så kan vi anta att :na är numrerade så att
alltså att
Vi får då, efter division med
att
Upprepa nu proceduren: delar vänsterledet, och då även högerledet. Då måste
och vi kan anta att
Det som står kvar är då att

för något

Fortsätt tills :na tar slut, och man inser att
produkten är entydig. □ (Se [4]).

Det följer att

och varje

är lika med något

Dela upp
och i primfaktorer ger att
Exempel: Vi bestämmer
och vi ser att
är det största talet som finns i både
och
Alltså är
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,

,

En kongruensklass modulo

är relativt prima med

, om varje heltal i klassen är relativt prima med

Vi avslutar avsnittet med följande lemma:
Lemma 1.7: Låt
entydiga heltal

och vara positiva heltal sådana att
och , så att
,

Då finns det för varje heltal
, och

(i)
(ii)
Bevis: Låt

vara heltal sådana att

Eftersom att
argument fås att

Då är

, så följer det att

, och att

Med motsvarande

Då följer det att de
stycken heltalen
stycken olika kongruensklasser modulo

är parvis inkongruenta modulo
Det finns exakt
. Därför, så har (i) en entydig lösning för varje heltal

För att bevisa (ii), låt

Då följer det att

och

,
eftersom att
Av detta följer det att
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1.2 Ordningen av a modulo m
I definitionen av en primitiv rot i nästa avsnitt så använder man begreppet ordning. Därför så
behandlas här vad som menas med ordningen av ett heltal modulo
Vi avslutar avsnittet med att visa
funktion.
att ordningen delar Eulers
Definition 1.8: Låt
vara ett heltal,
, och
Ordningen av modulo , är det minsta heltalet ,
Ordningen av

modulo

ett annat heltal, sådant att
, sådant att

betecknas med Ord

Exempel: Låt
modulo .

och

Exempel: Låt

och

. Vi har att 51 = 5 ≡ 1 (mod 2), och vi ser att har ordningen 1

Vi har att

, och vi ser att har ordningen
modulo .
Inom talteorin så studeras ofta aritmetiska funktioner, vilka är ungefär som vanliga funktioner, men
som endast har de positiva heltalen som definitionsmängd.
Definition 1.9: En aritmetisk funktion är en funktion definierad på mängden av positiva heltal. En
aritmetisk funktion är multiplikativ, om
då och är relativt prima positiva
heltal.
En vanligt förekommande aritmetisk funktion är Eulers -funktion.
Definition 1.10: Eulers ‐funktion,
.

är antalet positiva heltal

Exempel:
De positiva heltalen mindre än är
relativt prima med är , , och , och vi har alltså att
Om

, så definierar man

Bevis: Låt

och , och de talen som är
.

.

Om man känner till primtalsfaktoriseringen av talet
värdet av
Sats 1.11: Låt

som är relativt prima med

, så kan man med hjälp av en formel räkna ut

vara ett heltal, vars primtalsfaktorisering är

beteckna delmängden av

Då är

, som innehåller multiplarna av

Då är
kardinaliteterna av snitten, tagen varje gång. Alltså,
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, där

är summan av

Nu gäller det att ett snitt på formen
innehåller multiplarna av
i
, men dessa är precis heltalen
Således så är kardinaliteten av snittet ovan

och

är summan av alla termer på formen

Det följer att

(se [1]).
Vi visar detta genom att räkna ut
Exempel: Räkna ut
, så

Vi börjar med att primtalsfaktorisera
,

, och

.

Detta ger att
En viktig egenskap hos Eulers ‐funktion är att den är multiplikativ.
Sats 1.12: Eulers ‐funktion är multiplikativ.
Bevis: Låt och vara positiva heltal sådana att
stycken kongruensklasser som är relativt prima med

I ringen

Enligt lemma 1.7, så kan vi skriva varje kongruensklass modulo
, där och är heltal sådana att
och
Vi har också att kongruensklassen

så finns det exakt

entydigt på formen

är relativt prima med

Eftersom att det finns

stycken heltal
stycken heltal
som är relativt prima med
att Eulers ‐funktion är multiplikativ.

som är relativt prima med
så följer det att

och
, dvs

En intressant egenskap hos Eulers ‐funktion är att om man summerar alla funktionsvärden av alla
delare till ett heltal , så är summan lika med talet
Sats 1.13: För varje positivt heltal
Bevis: Betrakta först fallet då
Delarna till

är

, så gäller det att
är en primtalspotens.

och
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Betrakta nu det allmänna fallet då har standardfaktoriseringen
olika primtal och
är positiva heltal.
Varje delare

till

Eftersom att

kan skrivas på formen

där

, där

är

för

är multiplikativ, så är

Vi får därför att

Exempel: Låt

De positiva delarna till

är

och

Vi får att

Då vi i slutet av det här avsnittet visar att ordningen av modulo delar
så kommer vi i
beviset att använda oss av Eulers sats, vars bevis i sin tur bygger på något som kallas för en reducerad
mängd av rester modulo
Här kommer en vidare förklaring till det:
kallas för en reducerad mängd av rester
är kongruent modulo med något heltal

Definition 1.14: En mängd av heltal
modulo , om varje heltal sådant att
Hur kan vi konstruera en sådan mängd?

Låt
Då är
Låt
vara den reducerade mängd av rester som vi ska
konstruera.
är en reducerad mängd av rester modulo , om varje heltal sådant att
är
kongruent modulo med något av heltalen eller
Börja med att finna några heltal , sådana att
egenskapen är
talföljder, nämligen
och

De positiva talen
med denna
Observera att dessa tal ingår i precis två

Välj ett tal ur den första
Nu vill vi att dessa tal ska vara kongruenta modulo med antingen eller
följden, t.ex. Vi vill att
Då kan vi välja
, och vi ser att även
också uppfyller kongruensen. Det gör även talen
Vi kan då välja till vilket tal som helst, som ingår i dessa följder. Vilket sådant
kommer att vara kongruent modulo med alla andra tal i följden
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vi än väljer

Välj
Med motsvarande argument kan man få fram
reducerad mängd av rester modulo

en

Således så är

Nu formulerar och bevisar vi Eulers sats, som förutom tidigare nämnda användning, också kan
användas till att räkna ut vilken siffra ett stort heltal slutar på.
Sats 1.15 (Eulers sats): Låt
Då gäller det att

vara ett positivt heltal, och låt

vara ett heltal relativt prima med

Bevis: Låt

vara en reducerad mängd av rester modulo
enligt villkoret i satsen, och att inget av talen
för
så har vi att
för
.
gemensam faktor med

. Eftersom att
har någon

En permutation är en omordning av elementen i en ordnad lista , till en ett‐till‐ett motsvarighet
med självt. Antalet permutationer av en mängd med element är
Det

följer

då

att

för varje
som är sådan att

Vi har också att
, och

så

existerar

det

en

permutation

, och
är en permutation av hela mängden
är en reducerad mängd av rester modulo

Vi får då att

Dividera nu med

, så erhåller vi att

Om vi vill ta reda på vilken siffra som till exempel
konstaterar vi först att
och att
Därför så är

Alltså är sista siffran i

och

lika med
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slutar på, alltså bestämma

så

Om

är ett primtal

så har vi
och
Om vi i Eulers sats låter

i faktoriseringen i sats 1.11, och då är
vara ett primtal så får vi specialfallet Fermats

lilla sats, alltså att
Sats 1.16: Låt vara ett positivt heltal och
ordningen av modulo , så gäller det att

ett heltal relativt prima med

Om

Ord m (a ) är

(i)
delar

(ii)
(iii)
Bevis: (i) Vi har att
, heltal, och
så är

, eftersom att har ordningen
Detta ger att

modulo

Om

,

Omvänt, antag att
och , som är sådana att

Då finns det, enligt divisionsalgoritmen för heltal, två heltal
och
Då är

,
eftersom att
Eftersom att
Eftersom att

och
, så kan vi dela denna kongruens med
, och

(ii) Om

, så gäller det att

(iii) Eftersom att

Ord

är ordningen av

modulo

och erhålla att

, så följer det att

delar

enligt Eulers sats, så gäller det att

är alltså en delare till

18

, och att

1.3 Primitiva rötter
Då vi i kapitel 2 studerar ‐potensrester, och senare kvadratiska rester, så behöver man veta vad som
menas med en primitiv rot, vilket kommer att behandlas i de kommande två avsnitten. Vi inleder med
en definition av primitiv rot.
Definition 1.17: Heltalet

kallas för en primitiv rot modulo

Exempel (Primitiva rötter modulo ): Låt
att
. Vi får:

, om

. Då är

har ordningen
Vi söker ett heltal

sådant

.
Detta medför att
eller

Vi får då att
är alltså två stycken primitiva rötter modulo .

och

Man kan visa att varje primtal har en primitiv rot. För att göra det så måste man känna till några satser
ur algebran. Den första är Lagranges sats.
Sats 1.18 (Lagranges sats): Om
ordningen av ordningen av .

är en ändlig grupp, och

Bevis: Låt vara en grupp, skriven multiplikativt, och låt
Definiera för varje
mängden

är en delgrupp av

, så delar

vara en icke‐tom delmängd av

Avbildningen
definierad genom
är bijektiv, och så är
, dvs det finns lika många element i som det finns i
Om är en delgrupp av , så kallas
för en sidoklass av
delgrupp är antingen lika eller disjunkta.
och
För låt
sådana att
Då är

vara två sidoklasser av delgruppen
Om
, eller, eftersom att är en delgrupp,

, för alla
, och därför så är

. Detta medför att

.

för alla

Två godtyckliga sidoklasser av en

så existerar det
, där
Av symmetri så följer det att

Alltså, två godtyckliga sidoklasser av
är antingen lika eller disjunkta. Sidoklasserna av
partitionerar , eftersom att varje element i tillhör någon sidoklass av .
Speciellt så gäller det att

för varje

Beteckna mängden av sidoklasser med
ändliga. Då är
Speciellt så ser vi att

Om

är en ändlig grupp, så är också

och

delar

Nästa sats säger att en cyklisk grupp

med ordning

har exakt

stycken generatorer.

Sats 1.19: Låt vara en cyklisk grupp med ordningen , och låt vara en generator till
varje heltal , så gäller det att den cykliska delgruppen genererad av har ordningen
, och
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. För
, där

Speciellt så har

exakt

stycken generatorer.

Bevis: Eftersom att

, så existerar det heltal

och , sådana att

Då är

,
och så får vi att

och

.

Eftersom att delar , så existerar det ett heltal , sådant att
Då är
och
. Därför, så är
, och har ordningen
Speciellt så genererar
Sats 1.20: Låt

, och

har således

stycken generatorer.

vara en ändlig delgrupp av den multiplikativa gruppen av en kropp. Då är

Bevis: Låt
Då gäller enligt Lagranges sats, att om
Låt för varje delare av
beteckna antalet element i
Om
delgruppen

, och vi får att

, så existerar det ett element
genererad av , uppfyller att

, så är ordningen av
med ordningen

cyklisk.

en delare av

med ordningen , och varje element av den cykliska

Eftersom att ett polynom har högst lika många nollställen som sitt gradtal, så har polynomet
högst stycken nollställen, och så tillhör varje nollställe till
den cykliska
delgruppen
Speciellt så måste varje element i

med ordningen

tillhöra

Enligt sats 1.19 så har en cyklisk grupp med ordningen
Därför, så är

eller

, för varje delare

Nu gäller det ju att varje element i har ordningen
att
, och då ger sats 1.13 att
till
Speciellt så är

exakt

, och så är

.
stycken generatorer.

till

för någon delare till
, och så är

, och därför så följer det
för varje delare

en cyklisk grupp med ordningen

Nu kan vi visa att varje primtal har en primitiv rot.
Sats 1.21: För varje primtal , så gäller det att den multiplikativa gruppen av den ändliga kroppen
är cyklisk. Denna gruppen har
stycken generatorer.
Ekvivalent, för varje primtal
modulo

så existerar det

stycken parvis inkongruenta primitiva rötter
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Bevis: Detta följer direkt från sats 1.20, eftersom att

1.4 Några satser om primitiva rötter
Vi har visat att varje primtal har en primitiv rot. Man kan gå djupare in i teorin och visa att det endast
finns fyra olika fall då ett heltal
har en primitiv rot, nämligen om
eller
där
är ett udda primtal. Det ska vi göra i det här avsnittet, med hjälp av några satser.
och
vilket vi undersöker med hjälp av två stycken satser,
Vi inleder med fallet då
med ett lemma däremellan som hjälp för att visa den andra satsen.
Sats 1.22: Låt
eller
Bevis: Låt

vara ett positivt heltal som inte är en potens av Om har en primitiv rot, så är
där är ett udda primtal och är ett positivt heltal.

och
, där

vara heltal sådana att
och

och

Antag att

.

( )

Då gäller det att
Eulers

funktion är jämn då

Låt

Då gäller det enligt Eulers sats att

och att

Med samma argument får vi att
Eftersom att
och
modulo strikt mindre än
Då följer det, att om vi kan faktorisera
Speciellt, om

, så har vi att

och så är ordningen av

på formen ( ), så existerar det ingen primitiv rot modulo

är delbart med två stycken olika, udda primtal, så har

Med ett liknande argument får vi att om

, där

, så saknar

ingen primitiv rot.
primitiva rötter.

Därför, så har vi nu att det enda moduli
för vilket det kan existera primitiva rötter är på formen
eller
, för något udda primtal
Lemma 1.23: Låt vara ett udda primtal, och låt heltalet
Ord p (a ). Låt vara det största heltalet sådant att
Då är Ord p k (a ) = Ord p (a ) = d , för
Bevis: Det existerar ett heltal
och
Låt

och låt

Om

så är
, och så gäller det att

ej vara delbart med

, och Ord p k (a ) = dp k − k0 för

sådant att
( )

Ord
, och så gäller det att
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Enligt ( ) så har vi att

Låt

Av detta så följer det att
Låt

Vi behöver visa att det existerar ett heltal
och

Vi använder oss av induktion på
( ) gäller för
enligt ( ).
Antag att ( ) är sann för något heltal
att

och heltalet

sådant att
( )

Då finns det, enligt Binomialsatsen , ett heltal

sådant

är relativt prima med
( ) är sann för alla

Låt nu
Låt

och

Antag att Ord

Ord

Då gäller det att kongruensen

medför att

Eftersom att

, så följer det att

Vi har ju även att

och beviset är klart.

vara ett udda primtal.

(i) Om är en primitiv rot modulo , så gäller det att antingen
modulo , för alla heltal
(ii) Om är en primitiv rot modulo
modulo
Bevis: (i) Låt

och

vara en primitiv rot modulo

Låt vara det största heltalet sådant att
och
är Ord
Låt nu

är en äkta delare till

, och att

Det följer då att Ord
Sats 1.24: Låt

, och då gäller det att

Då är

eller

är en primitiv rot

är udda, så är

en primitiv rot

Då är Ord
Då gäller enligt lemma 1.23, att om
är en primitiv rot modulo
för alla heltal

för något heltal
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så

Vi får då, enligt Binomialsatsen, att

.
Då är

en primitiv rot modulo , sådan att
är en primitiv rot modulo

och
, för alla heltal

Nu visar vi (ii).
Om

är en primitiv rot modulo

Eftersom att

så är också

en primitiv rot modulo

är udda, så följer det att ett av talen

Låt det udda talet vara lika med

så följer det att

och Ord

Eftersom att är ett udda primtal, så har vi att
modulo
alltså, är en primitiv rot modulo
Nu visar vi de återstående fallen, alltså då

och så har

Vi visar att om

för udda

eller

ty

och är en primitiv rot modulo , ty

, så finns det ingen primitiv rot modulo

Eftersom att

så måste vi visa att

och

Vi använder oss av induktion på
Fallet då
Låt

är precis kongruensen
och antag att

ordningen

är en potens av

Sats 1.25: Det existerar en primitiv rot modulo
Bevis: är en primitiv rot modulo

är udda, och det andra är jämnt.

Eftersom att

Ord

Vi har också att Ord

och

.

är sann. Då är

delbart med
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Eftersom att

är udda, så följer det att

är jämnt.
delbart med

Därför, så är
Av induktion så följer det att

gäller för udda

och så är

och alla heltal

Vi avslutar det här avsnittet med ytterligare ett lemma och en sats om kongruenser och ordningar.
Lemma 1.26: För varje positivt heltal

så gäller det att

Bevis: Vi använder induktion på
Om

, så har vi att

Om

så har vi att

Om

lemmat

gäller

för

,

så

existerar

det

ett

heltal

sådant

så har vi att

Eftersom att

Beviset är klart.
Sats 1.27:
(i) Om
(ii) Om

(iii) Om

Bevis: (i) Låt

så har ordningen
så existerar det ett entydigt heltal

så existerar det ett entydigt heltal

Då har ordningen

och
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sådant att

sådant att

att

Låt

Enligt lemma 1.26 så har vi att

och

.
Därför, så har ordningen

.

(ii) Heltalen

är parvis inkongruenta modulo för
Eftersom att
för alla och eftersom att hälften, alltså
stycken, av de
stycken udda talen
mellan och
är kongruenta med modulo så följer det att kongruensen
är
lösbar för varje
(iii) Om
ekvivalent,

så är

och så är kongruensen

lösbar, eller,

är lösbar.

Sats 1.27 säger att för alla
så gäller det att
betecknar den cykliska delgruppen av
genererad av
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där
för

och

2. RESTKLASSER
2.1 Allmänna potensrester
Kvadratisk reciprocitet undersöker de båda kongruenserna

Det visar sig att antingen så går båda att lösa eller så går ingen av dem att lösa, förutom om och
ger resten vid division med . I detta fallet så är en av kongruenserna lösbar och den andra är det inte.
I det här avsnittet så behandlas allmänna
potensrester, innan man senare kan behandla fallet då
, alltså kvadratiska rester, och kvadratiska reciprocitetssatsen.
Definition 2.1: Låt

Om
och

vara ett primtal, och låt vara en primitiv rot modulo , alltså att
där
är det minsta heltalet med denna egenskap.

är ett heltal, ej delbart med , så existerar det ett entydigt heltal

Heltalet

kallas för

av

, med avséende på den primitiva roten

kallas även för den diskreta logaritmen av
Definition 2.2: Låt
k − potensrest modulo

sådant att

och betecknas med

med basen .

och vara heltal sådana att
, om det existerar ett heltal , sådant att

och

är en

Följande lemma behövs då vi undersöker lösningarna till kongruensen
Lemma 2.3: Låt
kongruensen

och

vara heltal med

Låt

Då gäller det att

är lösbar om och endast om

Om
så har kongruensen
inkongruenta modulo
Speciellt, om
Bevis: Låt
sådana att

exakt

, så har kongruensen
Kongruensen
eller, ekvivalent,

stycken lösningar i heltal som är parvis

en entydig lösning modulo

är lösbar om och endast om det existerar heltal

och ,

Detta är möjligt om och endast om
Om

och

är lösningar till
, så är
för något heltal

och så är
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så är

Om
Då gäller det att

delar

och så är

Vidare, så är varje heltal
Ett heltal

och
för något heltal

alltså,

på denna form en lösning till

kongruent med
modulo är kongruent med
och de stycken heltalen
med

modulo
för något heltal
är parvis inkongruenta

modulo
Kongruensen

har exakt

stycken parvis inkongruenta lösningar.

Vi kan nu studera den allmänna kongruensen
och avgöra när det finns exakt
stycken lösnigar till den, där är den största gemensamma delaren till och
Detta är huvudinnehållet i följande sats:
Sats 2.4: Låt vara ett primtal,
Låt vara en primitiv rot modulo .
Då är

en ‐ potensrest modulo

och

Låt

vara ett heltal ej delbart med

om och endast om

, vilket i sin tur är

ekvivalent med att
Om

exakt

är en ‐potensrest modulo , så har kongruensen

stycken lösningar, som är parvis inkongruenta modulo

Det är också
Bevis: Låt
Kongruensen

stycken parvis inkongruenta ‐potensrester modulo
där

är en primitiv rot modulo

är lösbar om och endast om det existerar ett heltal , sådant att
, och

Detta är ekvivalent med att

Denna linjära kongruens i

har en lösning om och endast om

De :te potensresterna modulo
för

är precis heltalen i de

Vidare, så är
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där

stycken kongruensklasserna

,

Slutligen, om den linjära kongruensen
är lösbar, så har den enligt lemma 2.3 exakt stycken
lösningar , som är parvis inkongruenta modulo
och så har
exakt stycken lösningar
som är parvis inkongruenta modulo

2.2 Legendresymbolen
Då vi bevisar den kvadratiska reciprocitetslagen i nästa avsnitt, så använder man sig av
Legendresymbolen, som vi betecknar med
. Därför så kommer här teori om Legendresymbolen.
Definition 2.5: Låt

vara ett udda primtal. För vilket som helst heltal , så är

om

och

om
om

och

är en kvadratisk rest modulo
ej är en kvadratisk rest modulo

delar

Med andra ord så är

om

och

och det existerar ett heltal

sådant att

om det inte existerar något sådant tal

Värdet av Legendresymbolen är alltid kongruent modulo ett udda primtal med en potens av
visar följande sats:
Sats 2.6: Låt
Bevis: Om
Om

vara ett udda primtal. Då gäller, för vilket som helst heltal

Detta

att

delar , så är båda sidor av kongruensen

inte delar , så gäller enligt Eulers sats, att

Om vi tillämpar sats 2.4 med

och så är

så har vi att

och

Legendresymbolen är fullständigt multiplikativ, och den bestäms helt och hållet av dess värden i
punkterna
och udda primtal Det visar följande sats:
Sats 2.7: Låt
Bevis: Om
Om

vara ett udda primtal, och låt
delar

inte delar

eller

så delar

och vara heltal. Då är

och

så gäller, enligt sats 2.6, att
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.
Satsen följer nu av detta, eftersom att varje sida i kongruensen är
Om vi har
modulo

i Legendresymbolen, så beror dess värde på om

Sats 2.8: Låt

är kongruent med

eller

vara ett udda primtal. Då gäller att

om
om
Ekvivalent,
Bevis: Det gäller att

om

Använd nu sats 2.6 med

och

om

så får vi att

Satsen följer nu eftersom att båda sidor av kongruensen är
Det finns en motsvarande sats för
i Legendresymbolen, men innan vi kan visa den så behöver vi
känna till vad som menas med en Gaussisk mängd, samt Gauss lemma, som bland annat ger en
explicit formel för hur man kan räkna ut värdet av Legendresymbolen.
Definition 2.9: Låt vara ett udda primtal, och låt vara en mängd med
stycken heltal. kallas
för en Gaussisk mängd modulo om
är ett reducerat system av rester
modulo alltså, om det för varje heltal ej delbart med existerar
och
sådant
att
Sats 2.10 (Gauss lemma): Låt vara ett udda primtal, och ett heltal ej delbart med
en Gaussisk mängd modulo
För varje
så existerar det entydiga heltal
sådana att

Vidare, så gäller att
där

är antalet

sådana att

Bevis: Eftersom att är en Gaussisk mängd, så existerar det för varje
och
, sådana att
Låt nu

Om

så är
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entydiga heltal

Låt

vara
och

Dividera nu med

så får vi att

Då är avbildningen

och att
en permutation av

och så är

Därför, så är

så erhåller vi att

Dividera nu med

Satsen följer nu genom observationen att både den högra sidan och den vänstra sidan av kongruensen
ovan är
Nu kan vi visa att om
med
eller
modulo

, så är värdet av Legendresymbolen helt beroende av om

är kongruent

vara ett udda primtal. Då är

Sats 2.11: Låt
om

och

om
Detta betyder att
Bevis: Vi använder Gauss lemma på den Gaussiska mängden
Då är

Om
Om

och

så gäller det att

och så är

, så gäller det att

Eftersom att
Därför, så är

där

sådana att

och
och

så följer det att
lika med antalet heltal

är antalet heltal

, sådana att
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och
eller, ekvivalent,

Eftersom att varje udda primtal
att undersöka:
Om

är kongruent med

så är
och så är

Om

eller

modulo

så har vi fyra stycken fall

och

satisfierar

om och endast om

och

satisfierar

om och endast om

och

så är
och så är

och

Om

så är
och så är

och
och

satisfierar

om och endast om

Om

så är
och så är

och

satisfierar

om och endast om

och

Slutligen, observera att
om

eller

om

eller

och

2.3 Kvadratiska reciprocitetssatsen
Vi har nu tillräckligt med teori för att kunna formulera och bevisa den kvadratiska reciprocitetssatsen.
Sats 2.12 (Kvadratiska reciprocitetssatsen): Låt
Om
eller
kvadratisk rest modulo
Om
rest modulo

så är

så är

och vara olika, udda primtal.

en kvadratisk rest modulo om och endast om är en

en kvadratisk rest modulo om och endast om inte är en kvadratisk

Ekvivalent,
Bevis: Låt
och
och är en Gaussisk mängd för primtalet
Låt

Då är

en Gaussisk mängd för primtalet

Detta är en rektangel av heltalspunkter i

Vi skall räkna ut antalet heltalspunkter
genom olikheten

med kardinalitet

i denna rektangeln som ligger i strimman definierad
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Om

och heltalspunkterna

och

båda satisfierar

så existerar det högst ett

som satisfierar

så är

och
Det följer att för varje

Om denna olikhet håller för något

, så gäller det att

och

Om vi använder samma notation som i Gauss lemma, så har vi nu att
Omvänt, om
att

och

så är

och

och det existerar ett heltal

sådant

Eftersom att

så följer det att
Primtalet är udda, så därför har vi att
Därför, så gäller det att

, och heltalspunkten

Antalet heltalspunkter
att

som satisfierar olikheten

Enligt Gauss lemma, så är
sådana att

Eftersom att
antalet heltalspunkter

satisfierar olikheten

och

är lika med antalet

där

, sådana

är antalet heltalspunkter

eller, ekvivalent,

för alla

och
sådana att

så följer det att
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där

är

Låt
beteckna antalet heltalspunkter
sådana att
antalet heltalspunkter

sådana att

och låt

beteckna

Då är
Definiera nu en avbildning, från mängden
och

till sig själv, genom reflektion:

Denna avbildning är en bijektion, eftersom att
Om

och

där

och

så gäller det att

och att

Därför, så är
På samma sätt fås att om
och att
Därför, så är

och

så gäller det att

och

och

Härmed så har vi visat den kvadratiska reciprocitetssatsen.
En generalisering av kvadratisk reciprocitet är Langlands program, som är en stor samling av
inflytelserika hypoteser som förenar talteori och representationsteori av grupper. Det var framlagt av
den kanadensiske matematikern Robert Langlands (född 1936) år 1967.
Startpunkten på programmet kan anses vara Artins reciprocitetslag, som generaliserar kvadratisk
reciprocitet. Den tillämpas på en Galois-utvidgning av algebraiska talkroppar vars Galoisgrupper är
abelska, och tilldelar L-funktioner till de endimensionella representationerna av dessa Galoisgrupper,
och ger att dessa L-funktioner är identiska med vissa Dirichlet L-serier (alltså, motsvarigheten till
Riemanns zeta-funktion (se kapitel 4) konstruerad från Hecke-karaktärer). Det är den exakta
motsvarigheten mellan dessa olika typer av L-funktioner som utgör Artins reciprocitetslag.
Langlands mål var att hitta den korrekta generaliseringen av Dirichlet L-funktioner, som skulle tillåta
sig formuleringen av Artins reciprocitetslag i denna mera allmänna sättning. Den tyske matematikern
Erich Hecke (1887-1947) hade tidigare relaterat Dirichlet L-funktioner med automorfa former
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(holomorfa funktioner på det övre komplexa halvplanet, som satisfierar vissa funktionalekvationer).
Langlands generaliserade sedan dessa till automorfa cuspidala representationer, vilka är vissa oändligtdimensionella irreducibla representationer av den allmänna linjära gruppen
över adél–ringen av
. (adél–ringen är en topologisk ring, innehållandes kroppen av rationella tal. Den involverar alla
kompletteringar av kroppen).
Langlands förband L-funktioner med dessa automorfa representationer, och satte upp en konjektur om
att varje Artin L-funktion som uppkommer från en ändligt-dimensionell representation av Galoisgruppen av en talkropp, är lika med en som uppkommer från en automorf cuspidal representation.
Detta är känt som Langlands Reciprocitetshypotes.
Langlands gjorde sedan vidare generaliseringar: istället för att använda den allmänna linjära gruppen
, så använde han andra sammanhängande reduktiva grupper. (En reduktiv grupp är en algebraisk
grupp , sådan att den unipotenta radikalen av enhetskomponenten till är trivial). Vidare, givet en
sådan grupp , så konstruerade Langlands en Langlands-grupp
(En Langlands-grupp
är en
grupp som är associerad med en reduktiv grupp
över en kropp
, som kontrollerar
representationsteorin av . För en mera exakt definition, se [8-LG].) Sedan så definierade han, för
, en
varje automorf cuspidal representation av , och varje ändligt-dimensionell representation av
L-funktion. En av hans hypoteser säger att dessa L-funktioner satisfierar en särskild
funktionalekvation, som generaliserar motsvarande funktionalekvationer för andra kända L-funktioner.
Langlands gick sedan vidare med att formulera en mycket allmän funktorprincip. Givet två reduktiva
grupper och en snäll morfism mellan deras motsvarande L-grupper, så relaterar denna hypotesen deras
automorfa representationer på ett sätt som är överensstämmande med deras L-funktioner. Denna
funktorhypotes medför alla de andra hypoteserna som presenterats så här långt.
Sammanfattningsvis kan vi säga att Langlands program innebär att ”de zeta-funktioner som
förekommer inom talteorin kan ses som specialfall av vissa funktioner relaterade till
grupprepresentationer” [NE]

2.4 Mera om kvadratiska rester
I det här avsnittet så undersöker vi kvadratiska rester till sammansatta moduli, och vi kommer att visa,
att under vissa villkor så är en kvadratisk rest modulo
förutsatt att är en kvadratisk rest
modulo Vi inleder med följande lemma, som vi senare kommer att hänvisa till.
Lemma 2.13: Låt och
ett heltal , sådant att

vara positiva heltal. Då gäller, att för alla heltal

och

så existerar det

och

om och endast om

Om

är en lösning till kongruenserna

och

så är heltalet
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också en lösning om och endast om

är en lösning till kongruensen

Bevis: Om
Om

även är en lösning till kongruensen
för något heltal

, så är

för något heltal

så gäller det att

alltså att

Då är
Omvänt, antag att

Då är

Då finns det heltal

en lösning till de båda kongruenserna

och

, sådana att

och

Ett heltal

är en annan lösning till kongruenserna om och endast om
alltså, om och endast om
är en gemensam multipel av
är delbart med den minsta gemensamma multipeln
ekvivalent, att

och

och
eller,

Då man löser system av kongruenser, så är Kinesiska restsatsen användbar.
Sats 2.14 (Kinesiska restsatsen): Låt

vara ett heltal, större än eller lika med

är heltal, och
Om
ett heltal , sådant att

är parvis relativt prima positiva heltal, så existerar det
för alla

Om
om

är en lösning till denna mängd av kongruenser, så är heltalet

också en lösning om och endast

Bevis: Vi bevisar satsen med induktion på
Om

så är

och detta är ett specialfall av lemma 2.13.

Låt vara ett heltal större än eller lika med , och antag att satsen är sann för
kongruenser.
Då existerar det ett heltal , sådant att
Eftersom att
och, enligt fallet

Då är
Om

stycken

för

är parvis relativt prima heltal, så har vi att
så existerar det ett heltal , sådant att

för
är en annan lösning till systemet av

Eftersom att

stycken kongruenser, så är

är parvis relativt prima, så följer det att

Hur kan man hitta en lösning till systemet av kongruenser
är relativt prima positiva heltal, och är heltal ?
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delbart med

för alla

är delbart med

där

Låt

För varje

så är heltalen

lösbar. Bestäm talen
med att hitta en lösning

och

och

relativt prima, och då är ekvationen

med hjälp av Euklides utvidgade algoritm (det räcker

), och låt sedan

Då är en lösning till systemet lika med

Exempel: Lös följande system av kongruenser

Då är
. Vi får att
och
är relativt prima, alltså att och
är relativt prima,
. Då är
och
På motsvarande sätt får vi att och
och vi får ekvationen
samt och är relativt prima, vilket ger ekvationerna
och
som har
samt
Med hjälp av formeln för så får vi att
lösningarna
och
Då ges en lösning till systemet av

Den allmänna formen av kinesiska restsatsen kan formuleras för ringar och dubbelsidiga ideal. Om
är dubbelsidiga ideal till , som är parvis relativt prima (alltså att
är en ring och
då
), så är produkten av dessa ideal lika med deras snitt, och kvotringen
är
isomorf med produktringen
via isomorfien
, sådan att
för alla

En alternativ formulering av kinesiska restsatsen är att
Med hjälp av detta så kan vi göra ett alternativt bevis för att
och enligt Kinesiska restsatsen så har vi också att

är multiplikativ. Vi har ju att
dvs att

Vi kan även hitta en formel för
Vi har att
Då är
Låt
också, nämligen :
där

. Derivatan av

är

och följande regler gäller

är en konstant
, där

Noterbart är alltså att om är ett polynom med koefficienter i en ring, så kan vi inte definiera
derivatan med hjälp av ett gränsvärde.
Vi noterar också att derivatan av
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Innan vi kan visa huvudresultatet i det här avsnittet, alltså att om är en kvadratisk rest modulo , så
är även en kvadratisk rest modulo , då är ett udda primtal och ej är delbart med så behöver
vi följande två lemman:
Lemma 2.15: Låt

vara en ring och
där

ett polynom med koefficienter i
Då är
är ett polynom i de två variablerna och , med

koefficienter i
Bevis: Detta är en vanlig uträkning. Utveckla

där

med binomialsatsen, så erhåller vi att

är ett polynom i

och

Lemma 2.16 (Hensels lemma): Låt vara ett primtal, och låt
med heltalskoefficienter och ledande koefficient ej delbar med
Om det existerar ett heltal

med koefficienter i
vara ett polynom med gradtalet ,

sådant att

och

så existerar det för varje heltal

ett heltal

sådant att

och

Bevis: Vi använder oss av induktion på
Vi börjar med att konstruera

Det finns heltal

Vi skall bevisa att det existerar ett heltal

och

sådana att

sådant att

Enligt lemma 2.15, så existerar det ett polynom

med heltalskoefficienter, sådant att
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och

Därför, så existerar det ett heltal

sådant att

om och endast om
den linjära kongruensen

är lösbar.

Denna kongruensen har en lösning
Då är

Låt nu
Låt

eftersom att
och

och antag att vi har konstruerat heltal
för

Det finns ett heltal
Låt

sådana att

och

sådant att
Eftersom att

Använd nu lemma 2.15 med

så är

och

så erhåller vi att

Av detta så följer det att
om och endast om
det existerar ett heltal

sådant att

Denna sista kongruens är lösbar, eftersom att
satisfierar villkoren
och

och heltalet

Nu har vi kommit fram till huvudresultatet i det här avsnittet:
Sats 2.17: Låt vara ett udda primtal, och låt vara ett heltal ej delbart med
kvadratisk rest modulo så är en kvadratisk rest modulo
för varje
Bevis: Betrakta polynomet

och dess derivata
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Om

är en

Om

är en kvadratisk rest modulo

Då är

så existerar det ett heltal

sådant att

och

och

Enligt Hensels lemma, så är polynomkongruensen
en kvadratisk rest modulo
för varje

lösbar för varje

och så är

Nu kommer slutligen några ord om ‐adiska tal.
Mängden av ‐adiska tal
är kompletteringen av med avséende på den ‐adiska metriken.
där är ett primtal, och är
Vilket som helst nollskilt rationellt tal kan skrivas på formen
heltal ej delbara med , och är ett entydigt heltal. Då definieras den ‐adiska normen av som
Om
så definierar man
Den
‐ adiska metriken på
ges av

Talen i
kan representeras av summan
där
är inte algebraiskt sluten.
Kompletteringen av ger
är kvotkroppen till
Talen i
kan representeras av
där
kan identifieras med
där
ges av
och är kompatibel med avbildningarna
givna av

Exempel:
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3. PRIMTALSSATSEN
I det här kapitlet ska vi formulera och bevisa primtalssatsen. Beviset brukar kallas för det elementära
beviset, därför att man inte använder några metoder från komplex analys, utan endast begrepp och
metoder från elementär talteori.
Baserat på tabeller av Anton Felkel (född 1740, död okänd) och Jurij Vega (1754-1802), så satte
Adrien-Marie Legendre (1752-1833) upp en hypotes 1796 att
kan approximeras bra med
funktionen
, där
är en konstant. Carl Friedrich Gauss (1777-1855) betraktade
samma problem, och baserat på de beräkningsmässiga resultaten tillgängliga för honom, samt lite
heuristiskt tänkande, så lade han fram sin egen approximerande funktion, den logaritmiska integralen
x

1
dt. Han publicerade dock inte sina resultat. Både Legendres och Gauss formler medför
ln(
t
)
0

=∫

samma hypotes om den asymptotiska ekvivalensen av

och

, men trots detta så är Gauss

approximation betydligt bättre om man betraktar differenserna istället för kvoterna.
I två artiklar från 1848 och 1850, så försökte den ryske matematikern Pafnuty Lvovich Chebyshev
(1821-1894) att bevisa den asymptotiska lagen om primtalens fördelning. Hans arbete är av betydelse
för användandet av zeta-funktionen
, och han lyckades med att bevisa en något svagare form av
den asymptotiska lagen, nämligen att om gränsvärdet av

då

överhuvudtaget existerar, så

är det lika med . Han bevisade ovillkorligt att kvoten ovan har en övre och en undre begränsning,
genom två explicit givna konstanter nära , för alla . Trots allt så bevisade inte Chebyshevs artiklar
primtalssatsen, men han använde sina uppskattningar av
till att bevisa Bertrands postulat: att det
existerar ett primtal mellan och , för vilket som helst heltal
.
Utan tvekan så är den individuellt mest viktiga artikeln om primtalens fördelning Riemanns ”On the
Number of Primes Less Than a Given Magnitude” (på originalspråket tyska: ”Ueber die Anzahl der
Primzahlen unter einer gegebenen Grösse”), från 1859, den enda artikeln som han skrev inom
området. Riemann introducerade revolutionerande idéer till ämnet, där den mest betydande är den om
att primtalens fördelning är intimt sammanhängande med nollställena till den analytiskt utökade
Riemanns zeta-funktion av en komplex variabel. Speciellt så är det i denna artikel som idén att
tillämpa metoder från komplex analys på studiet av den reella funktionen
började. Dessa djupa
idéer utökades: två bevis av den asymptotiska lagen om primtalens fördelning uppnåddes oberoende
av varandra av fransmannen Jacques Hadamard (1865-1963) och belgaren Charles Jean de la ValléePoussin (1866-1962), och utkom samma år (1896). Båda bevisen använde metoder från komplex
analys, och etablerade som ett huvudsteg att Riemanns zeta-funktion
är nollskild för alla
komplexa värden på variabeln som har formen
, med
.
Under 1900-talet så har satserna av Hadamard och de la Vallée-Poussin också blivit kända som
Primtalssatsen. Flera olika bevis har framkommit, inklusive det ”elementära beviset” av Atle Selberg
och Paul Erdös (1948), vilket är det som tas upp i den här uppsatsen.
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Figur 2 Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821-1894) (t.v.) och Jacques Hadamard (1865-1963)

Sats 3.1 (Primtalssatsen): För Chebyshevs funktion
Bevis: Vi börjar med att uppskatta

så gäller det att

, då

Enligt sats 3.3, så gäller det att

och enligt sats 3.2 så gäller det att

Av detta så följer det att det existerar tal
för alla
där

och

Vi skall konstruera följder av positiva reella tal
och

sådana att

och

för alla

sådana att

Låt
vara ett heltal
, och antag att vi har konstruerat talet
definierade i lemma 3.6. Välj
så att
och

Låt

vara talet som vi

Definiera
Då gäller det att
Vi skall bevisa, att för varje tal

Detta bestämmer följderna
så existerar det ett tal
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och

och
sådant att

induktivt.

för alla
Att bevisa detta är tillräckligt för att bevisa primtalssatsen, eftersom att följden
är en strängt
avtagande följd av positiva reella tal, så följden konvergerar till något icke‐negativt tal

Då medför

och
att
ekvivalent med primtalssatsen.

Vi konstruerar talen
att vi har bestämt

Definiera

vilket är

Låt

för

så att

vara det största heltalet sådant att

. Antag nu
för alla

vara talet som vi konstruerade i lemma 3.12, och låt

så gäller det enligt lemma 3.12, att varje intervall

delintervall
Låt

medför att

induktivt. Det existerar ett tal sådant att
Vi skall bevisa att det existerar ett tal
, sådant att

och

Om

Olikheten

innehåller ett

, för alla
Då gäller det, efter logaritmering, att

och att

Enligt sats 3.16, så är

eftersom att

Om

så gäller det att

och att
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enligt definitionen av

För

så har vi att

ett delintervall

och så innehåller varje intervall
sådant att

för alla

Därför, så är

Då är

Vi räknar ut varje term för sig. Den första termen är

För att räkna ut den andra termen, så räknar vi först ut

Nu summerar vi detta från till :

eftersom att
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Då är den andra termen lika med
Om vi nu kombinerar dessa resultat, så får vi, då

att

och

Välj nu

så stort, så att det för alla

gäller att

Då är

Nu är argumentet för beviset till primtalssatsen klart. Då vi senare i det här kapitlet visat alla de satser
och resultat som vi hänvisat till i beviset ovan, så kan vi ansé oss ha bevisat primtalssatsen.
För att klara av startsteget i induktionsbeviset ovan, alltså att visa att det existerar ett tal sådant att
för
så var vi tvungna att uppskatta resttermen
, och för att göra det så
använde vi oss av följande sats av Chebyshev. (Observera att vi i beviset ovan skrivit om
som
, och sedan använt Chebyshevs sats)
Sats 3.2 (Chebyshevs sats): För Chebyshevs funktioner

och

och

Bevis: Sats 3.3 ger den övre begränsningen

och så är
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så gäller det att

Vi skall räkna ut en undre begränsning för
Låt vara ett positivt heltal, och betrakta den
mittersta binomialkoefficienten
Använd sats A.1 (se Appendix I) för att skriva som en
produkt av primtalspotenser:

där
Enligt sats A.2, så är

eller

för alla reella tal

och det följer då att

Enligt lemma 3.4, så är

och så är
Låt

och låt

Då gäller det att

och att

Därför, så är
Nu ska vi erhålla en undre begränsning för
Om
så är

uttryckt i

och så är
Då följer det att
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Det gör vi på följande sätt:

På motsvarande sätt får vi att

medför att

Olikheten

och

Olikheterna

och

och olikheterna

ger nu att

och

ger oss att

Nästa sats, som säger att

, är nödvändig för beviset av Chebyshevs sats, eftersom att den

då ger oss att
Sats 3.3: För varje positivt heltal , så gäller det att
, så är

Ekvivalent, för varje reellt tal
Bevis: Låt

Eftersom att

Betrakta binomialkoefficienterna

är en binomialkoefficient, så är uttrycket ovan ett heltal. Vi har vidare att

och då är
Om

är ett primtal, sådant att

men

delar inte

Av detta så följer det då att

delar

så delar

och så gäller det att
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produkten

delar

Därför, så är
för alla positiva heltal
Vi visar nu olikheten
och
Låt nu

Om

och antag att

med induktion på

Olikheten gäller för

gäller för alla positiva heltal

är udda, så är

för något

Om

och

eftersom att

är jämnt, så är

och

Enligt induktionsantagandet, så har vi att

Från

och

så följer det att

Detta bevisar
Olikheten
Om

Beviset att

följer från
så är

följer av

på följande sätt:
och

är på motsvarande sätt.

För att i beviset av Chebyshevs sats komma fram till att
så visar man först
att
För att visa det så använder vi bland
annat nedanstående lemma, genom att logaritmera vänstra sidan och uppskatta
Lemma 3.4: För alla positiva heltal

så gäller det att

Bevis: Enligt binomialsatsen så är
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Enligt lemma 3.5, så är den mittersta binomialkoefficienten
utvecklingen av
Därför, så är

Alltså:

vilket efter division med

den största binomialkoefficienten i

är ekvivalent med att

För att kunna uppskatta
i beviset av lemma 3.4, så behöver vi känna till att
binomialkoefficienten i utvecklingen av
Det får vi av följande lemma:
Lemma 3.5: Låt

och

är den största

Då gäller det att

är udda och
Bevis: Betrakta kvoten
Då är

och

För att kunna konstruera följderna
och
så använde vi oss av ett tal , som vi
enligt nedanstående lemma vet existerar. Talet hjälper oss alltså att hitta det intervall, som talet
med egenskapen att
ligger i, förutsatt att är tillräckligt stort.
Lemma 3.6: Låt
existerar det ett heltal
Konstanten

Det existerar tal
sådant att

och
och

beror inte av

Bevis: Enligt sats 3.7, så är
Om

sådana att om

där

så är

där

Enligt sats 3.8, så är
Då är
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så

och då är
Välj nu

för alla
så att

Låt nu
Välj
heltal

för alla

och låt
så att
med

Då är
för alla
Vi ska visa att om
så existerar det ett
Det är två fall, som vi nu behandlar var för sig.

I det första fallet, så antar vi att antingen så är
för alla heltal

för alla heltal

eller så är

Då är
så är

Om

och så har vi att
Det existerar alltså ett heltal
I det andra fallet, så existerar det heltal
och
Vi har också att

med

och så är
och

i intervallet

För varje heltal
så har vi att
om är ett primtal, och
om är ett sammansatt tal.

Om

, som är lika med

så är

Av detta så följer det att om
så har vi att
så är

och
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sådana att
och så är

Eftersom att

I båda två fallen, så existerar det ett heltal
Att visa att

sådant att

i lemma 3.6 är ekvivalent med att visa att

I beviset så använder vi

oss av en summa, där
ska summeras över alla i ett visst intervall. Den summan uppskattar
vi, med hjälp av att vi bland annat valt talet så att är större än absolutbeloppet för summan. Det
valet kan vi göra, eftersom att vi visat att absolutbeloppet för summan är lika med stort O av ett, vilket
vi kommer fram till med bland annat följande två satser.
Sats 3.7: Om

så är

där

och

kallas för Eulers konstant. Ett berömt, olöst problem i talteori, är att
Notering: Talet
bestämma om är rationellt eller irrationellt.
för alla , så har vi att
Bevis: Eftersom att
att
Vi tillämpar nu partialsummering på funktionerna
Då är

och

där
Det gäller också att

eftersom att

och

Sats 3.8:
Bevis: Vi börjar med de konvergenta serierna
Enligt sats 3.9, tillämpad på funktionen

så har vi att
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Alltså gäller det
och

enligt sats 3.10.
Då vi i sats 3.8 skall räkna ut summan
så består beviset av en rad steg i en direkt
beräkning av summan. För att ta oss igenom alla stegen, så behöver vi använda oss av följande sats,
som bland annat säger hur man kan uttrycka en viss summa som en integral. I samma bevis så
använder vi oss även av Mertens sats, med vars hjälp vi kan slutföra beviset.
Sats 3.9: Låt
Då är

Låt och
intervallet

Om

vara heltal, med

vara reella tal, med
Då är

och låt

vara en icke ‐ negativ monoton funktion på

och låt

är växande på intervallet

är växande på intervallet

är avtagande på intervallet

Detta bevisar
och
Om

För att bevisa , låt
Det gäller att

så är

så är

så är

På motsvarande sätt så gäller det att om

Om

vara en monoton funktion på intervallet

är en icke-negativ, unimodal funktion på intervallet

Bevis: Om
Om

och

är avtagande på intervallet

så är
vara icke‐negativ och monoton på intervallet

är växande, så är

Eftersom att

så är

och

så följer det att
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Låt

Därför, så är
Om

är avtagande, så är

Eftersom att

och

och
För att bevisa
så är

så följer det att

Detta bevisar
observera att om funktionen
begränsad, och
följer från

Sats 3.10 (Mertens sats): För

är icke‐negativ och unimodal på intervallet

, så gäller det att

och

Bevis: Eftersom att

Efter division med

enligt Chebyshevs sats, så har vi att

så erhåller vi
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Observera nu att

Detta bevisar
Nästa sats behöver vi i beviset av sats 3.16, genom att utnyttja specialfallet då
och
Tillsammans med Selbergs formel del 1 så hjälper satsen om partialsummering oss att slutföra beviset
av sats 3.13 del 3.
Partialsummering hjälper oss även i beviset av sats 3.13 del 2.
Sats 3.11 (Partialsummering): Låt
summafunktionen
Låt

och

och vara icke‐negativa heltal med

Då är

Låt och vara icke ‐ negativa reella tal, med
kontinuerlig derivata på intervallet
Då är

Speciellt, om

Bevis: Del

Nu visar vi

och

vara aritmetiska funktioner. Betrakta

är kontinuerligt deriverbar på

och låt

vara en funktion med en

så är

är en direkt uträkning. Vi har att

Låt funktionen

vara kontinuerligt deriverbar på intervallet
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Då är

Eftersom att

Låt nu

för

och

, så följer det att

Eftersom att

så har vi att

Detta bevisar
låt

För att bevisa

och låt

vara kontinuerligt deriverbar på

Då är

Detta bevisar
Nästa lemma använder vi två gånger i beviset av primtalssatsen. Det hjälper oss att få fram att
storleken på resttermen är liten, på ett delintervall till ett intervall som bestäms av talet som vi
konstruerat i lemma 3.6, förutsatt att är tillräckligt stort.
Med tillräckligt stort menas här att
av lemmat nedan.
Lemma 3.12: Låt

måste vara större än eller lika med ett tal

vara talet som vi konstruerade i lemma 3.6, och låt

Det existerar ett tal
sådant att

sådant att om
för alla

så innehåller intervallet

Bevis: Vi använder Selbergs formel, del (3), alltså att om

Då

, vars existens fås

så har vi att
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så är

ett delintervall

eftersom att funktionen

är växande för

Vidare så har vi att

och

Av detta så följer det att om

så är

så är

Om

Speciellt så gäller det, att om

och

så är

Enligt lemma 3.6, så existerar det ett tal
existerar det ett heltal
med
Om

är ett reellt tal i intervallet

sådant att om

så är

och

Eftersom att

så

, så har vi att

och

för någon konstant
Om

så är

Välj i intervallet
Om

. Då gäller det att

så är

Vi definierar nu talet
får då att
I båda fallen så har vi att

eftersom att

Därför så är
Om

så är

och
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, och om
eftersom att

så är

för alla

Vi

Följande formel, av den norske matematikern Atle Selberg (1917-2007), kommer vi att använda i både
lemma 3.12 och sats 3.16. Det är i sig ett ganska tekniskt lemma om man bara ser till vad det säger,
men det är helt nödvändigt för att klara av bevisen till de ovan nämnda lemmat och satsen.
Sats 3.13 (Selbergs formel): För

så gäller det att

Bevis: Enligt sats 3.14, så är
två summor var för sig.

Vi räknar ut dessa

Den första summan är
Om

och

så är

och då är

Därför, så är
Den andra summan är lika med

För att uppskatta resttermen, så använder vi oss av Chebyshevs sats. Vi får då att
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Därför, så är
Från sats 3.15 så följer det att

Detta bevisar
För att bevisa
så använder vi oss av den aritmetiska funktionen
är ett primtal, och annars. Det gäller att
där

, som är lika med
om
enligt Chebyshevs sats.

Om vi använder partialsummering så får vi att

Det gäller även att

Om vi sätter in dessa två likheter i
Nu bevisar vi

så får vi

Betrakta funktionen

Det gäller även att

Vi skriver om formel

då
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som

Vi använder partialsummering för att erhålla att

enligt sats A.3.
Om

, så är

Om

och

så är

och
och då är

Detta slutför beviset av
Nästa sats ger oss en formel för
uttryckt i
vilket vi behöver då vi i beviset av
i
Selbergs formel ska räkna ut summan
Vi ersätter alltså
med det uttryck som vi
har i satsen nedan, och kan då räkna ut dessa summor.
Sats 3.14: För varje positivt heltal , så är
Bevis: Vi utnyttjar att punktvis multiplikation med logaritm ‐ funktionen
deriveringsoperator på ringen av aritmetiska funktioner, enligt sats A.10.
Multiplicera likheten

med

så får vi att

Därför, så är
Byt ut

mot

så har vi att
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är en

I beviset för formel
i Selbergs formel så räknar vi ut
Selberg) så kommer vi fram till ett annat uttryck för
kunna slutföra beviset av
i Selbergs formel.
Sats 3.15 (Selberg): För
lika med

I nedanstående sats (också av
som vi använder oss av för att

så är medelvärdet av den generaliserade von Mangoldt‐funktionen

Bevis: Vi börjar med en uppskattning som använder uppskattningarna i satserna 3.7, A.7, A.8, och A.9.
Vi får då att

Vi uppskattar nu dessa två summor separat. Den första summan är lika med
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enligt Mertens formel

, i Mertens sats

För att uppskatta den andra summan, så räknar vi ut

Då är hela den andra summan lika med

och den första summan plus den andra summan är då lika med

Då vi i beviset för primtalssatsen uppskattade storleken på resttermen, så använde vi som ett första
steg följande sats. Då vi sedan fått den uppskattningen, så kan vi lätt komma vidare i beviset.
Sats 3.16: För
Bevis: Om vi ersätter

så är
med

i Selbergs formel del (2), så får vi att

Det ger oss att
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Vi betecknar nu primtal med

och

Låt

Från Selbergs formel del (3) så har vi att

Då är

där resttermen kommer ifrån lemma 3.17.
i Selbergs formel del (1), så får vi att

Om vi sätter in det här uttrycket istället för

Därför, så är

Om vi ersätter

med

i

så får vi att

Enligt sats A.4, så är

Om vi adderar

och

och då är

så får vi att
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Om vi i formeln för partialsummering låter

Låt nu

och

och

så får vi att

Enligt Selbergs formel del (3), så är

Då är

Vi räknar nu ut dessa termer var för sig. Den första termen är

eftersom att

för alla

och så är

och

Innan vi räknar ut den andra termen, så observerar vi först att
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Därför, så är

Den första av dessa summor är

eftersom att

enligt sats A.5.

Den tredje termen är lika med
Om vi nu kombinerar dessa resultat, så får vi att
Dividera nu olikheten ovan med

så får vi att

Följande lemma, som avslutar kapitel 3, använder vi i beviset av sats 3.16 för att kunna skriva om
som
Lemma 3.17: För

så är

Bevis: Enligt Mertens sats (sats 3.10), så gäller det, för varje positivt heltal , att

Det gäller också att om

så är

och då är

Därför, så är
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I och med ovanstående lemma så är alla byggstenar på plats till beviset av primtalssatsen, som vi nu
kan ansé oss ha bevisat.
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4. NÅGOT OM RIEMANNS ZETA-FUNKTION
OCH RIEMANNHYPOTESEN
Riemanns zeta-funktion, efter den tyske matematikern Bernhard Riemann (1826-1866), är en
betydelsefull funktion inom både fysik och statistik, men framförallt inom matematik, och då speciellt
inom talteorin, eftersom den är relaterad till primtalens fördelning.

Figur 3 Bernhard Riemann (1826-1866)

En vanlig definition av Riemanns zeta-funktion är genom en summa:
Definition 4.1: För komplexa tal , så är Riemanns zeta‐funktion lika med
Denna summa konvergerar för de vars realdel är större än
fortsättning till hela komplexa planet, med en enkel pol vid

Summan har en entydig analytisk
där den har residyn

Nedan följer några exempel på funktionsvärden i olika punkter.
Exempel:

kallas för Apérys konstant, efter den grek-franske matematikern Roger Apéry (1916-1994). Han
visade år 1977 att
är irrationellt.
Exempel: Om
som ges av
undvika polerna i

är ett jämnt heltal, så är
där
är det te Bernoullitalet,
där konturen omsluter origo, har radie mindre än
(för att
), och genomlöps motsols.

Den franske matematikern Tanguy Rivoal har bevisat att minst ett av talen
är
irrationellt. Ett samband mellan Riemanns zeta funktion och primtalen ges av följande sats av Euler,
som här presenteras utan bevis.

65

, där

Sats 4.2 (Euler):

är ett fixt komplext tal och produkten är över alla

primtal
Då man ska konstruera den analytiska fortsättningen, så kan man använda sig av den så kallade
funktionalekvationen:

gällandes för alla komplexa tal
Funktionalekvationen visar bland annat att
för de triviala nollställena.

har nollställen vid

.Dessa nollställen kallas

Då det gäller de icke-triviala nollställena, så känner man till mycket mindre om deras fördelning. Det
är känt att vilket som helst icke-trivialt nollställe ligger i den öppna strimlan
vilken kallas för den kritiska strimlan.
Ett av de mest berömda, olösta problemen inom matematiken, är Riemannhypotesen.
Hypotes 4.3 (Riemannhypotesen): Vilket som helst icke-trivialt nollställe till Riemanns zeta ‐
funktion har realdelen lika med
Mängden
kallas för den kritiska linjen. Den svenske matematikern Helge von
Koch (1870-1924) bevisade 1901 följande:
Sats 4.4 (von Koch): Riemannhypotesen är ekvivalent med att det för alla tillräckligt stora
existerar en konstant

,

, sådan att

Se Definition A.1 och sats 3.1.
En förfining av detta resultat gavs av den amerikanske matematikern Lowell Schoenfeld (1920-2002),
som kom fram till att man kan välja
för alla
Riemannhypotesen är även ett av de sju så kallade millenieproblemen i matematik, som Clay
Mathematics Institute i Massachusetts, USA, erbjuder 1 miljon dollar i prispengar till den som lyckas
lösa problemet. För den intresserade så kommer här en länk till de sju problemen:
http://www.claymath.org/millennium/
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APPENDIX I - NÅGRA SATSER OCH RESULTAT
Här presenteras en del satser och resultat (utan bevis) som vi använt oss av i uppsatsen. Dessa satser
och resultat är inte fullt lika intressanta och viktiga som de som presenterats med bevis, men de behövs
ändå för att kunna bevisa primtalssatsen.
Sats A.1: För varje positivt heltal

och primtal

så gäller det att

Sats A.2: För alla positiva heltal

och reella tal

så gäller det att

Sats A.3: För

och

så gäller det att

Det gäller även att
Sats A.4:
Sats A.5:
Sats A.6:
Sats A.7: För

så är

Sats A.8: För

så är

Sats A.9:
Sats A.10: Betrakta den aritmetiska funktionen
Punktvis multiplikation med

definierad genom

för alla

är en deriveringsoperator på ringen av aritmetiska funktioner.

APPENDIX II - NÅGRA DEFINITIONER OCH
SYMBOLER
Här presenteras några definitioner och symboler som används i uppsatsen, men som inte har
definierats tidigare.
Definition A.1: Chebyshevs funktioner är

Definition A.2: Resttermen

Definition A.3:

är lilla ordo av

och

för Chebyshevs funktion definieras som
då x → ∞, om lim

skrivs

x →∞
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f ( x)
=0
g ( x)

Definition A.4:

är stora ordo av

, om det existerar en konstant C , sådan

skrivs

att f ( x) ≤ C g ( x) , för alla x ∈ D, där D är f :s definitionsmängd. Att f är stora ordo av g
kan vi också skriva som f ≪ g , vilket utläses som ” f är mycket mindre än g ”.
Kommentar till definition A.3 och A.4: Med O ( g ( x )) respektive o( g ( x )) så menas vilken som
helst funktion f ( x ), sådan att f ( x ) = O ( g ( x )) respektive f ( x ) = o( g ( x )).
Definition A.5:

är antalet primtal som är mindre än eller lika med

Definition A.6: För vilket som helst nollskilt heltal
heltalet , sådant att delar

och primtal

så är

lika med det största

Definition A.7: Heltalsdelen för ett reellt tal är det största heltalet som inte överstiger
Beteckningen är
entydiga heltalet sådant att
Bråkdelen för ett reellt tal

är det reella talet

Definition A.8: Den aritmetiska funktionen

är lika med

Definition A.9: von Mangoldt ‐ funktionen
primtalet och annars.
Låt nu

alltså det

är lika med

om

är ett primtal, och annars.
om

är en positiv potens av

Då definierar vi den generaliserade von Mangoldt ‐ funktionen

Definition A.10: Dirichlet‐faltningen

där summan är över alla positiva delare

av de aritmetiska funktionerna

och

som

definieras genom

till

Definition A.11: En deriveringsoperator på en ring
för alla

är en additiv homomorfi

sådan att

Definition A.12: Den punktvisa produkten (även kallad punktvis multiplikation) av de aritmetiska
funktionerna och är definierad som
Definition A.13: Den minsta gemensamma multipeln av två tal och , betecknas
talet , för vilket det existerar positiva heltal
och sådana att

, är det minsta

Definition A.14: En funktion
mellan två ordnade mängder är unimodal, om det för något tal
gäller att är monotont växande för
, och monotont avtagande för
.
Definition A.15: f är asymptotiskt lika med g , skrivs f ∼ g , om

f − g = o( g ( x)).
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lim

x →∞ , x∈D

f ( x)
= 1, eller att
g ( x)

SLUTORD / DISKUSSION
Att skriva den här uppsatsen har varit intressant, men också krävande. Det är ju ändå ganska så
modern matematik som behandlas, åtminstone i den andra halvan av uppsatsen. Det har varit intressant
att behandla tre så pass viktiga och djupa idéer som reciprocitetssatsen, primtalssatsen och Riemanns
zeta-funktion är.
Det första beviset av primtalssatsen lades fram 1896, som nämnts tidigare. Detta bevis var ju dock
inget elementärt bevis, utan man använde sig av komplex funktionsteori på Riemanns zeta-funktion,
och man var ytterst tveksamma till om man alls kunde förvänta sig ett elementärt bevis. Men i mars
1948 så lade Atle Selberg fram sina berömda formler (3.13 och 3.15), och senare under året även det
elementära beviset. Paul Erdös (1913-1996) lade med hjälp av ett resultat av Selberg, också fram ett
elementärt bevis vid ungefär samma tidpunkt. Detta ledde till en dispyt mellan Selberg och Erdös, om
vem som skulle få beviset tillägnat sig. Det blev dock så att Selberg fått ta åt sig den största äran och
berömmelsen för beviset, och han belönades också med 1950 års Fieldsmedalj.
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