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Forord
Denne bog forudsætter en smule kendskab til kompleks funktionsteori, og
dens emne er denne teoris anvendelse i en udledning af Riemanns eksakte
formel for antallet af primtal mindre end et givet tal og Hardy & Littlewoods tilnærmelsesformel for antallet af opspaltninger af et givet lige tal
i summen af to primtal.
Bogen er en introduktion til denne teori, derfor er beviserne kun skitseagtige. Det primære er at vise, hvordan man kan lave de relevante computerprogrammer.
Fra en internetadresse kan hentes de programmer som er nævnt i bogen.
Der er desuden vedlagt en kompiler og alle de programmer som
forfatteren har lavet til bogens udregninger og illustrationer.
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Opspaltning i primfaktorer
Ethvert naturligt tal kan skrives som et produkt af primtal, og hvis primtallene opskrives efter størrelse, er fremstillingen entydig. At et naturligt
tal kan skrives som et produkt af primtal, følger af definitionen af et
primtal. Men at denne opspaltning er entydig på nær faktorernes orden, er
ikke indlysende: den gælder ikke i almindelighed for algebraiske tallegemer. De sædvanlige hele tal er de hele tal i det algebraiske tallegeme
ℚ = mængden af de rationale tal. I det algebraiske tallegeme ℚ(√6) er de
hele tal tallene af formen m+n√6, hvor m og n er sædvanlige hele tal, og
her er for eksempel 6 = 2∙3 = √6∙√6, og 2, 3 og √6 er primtal i ℚ(√6). For
de sædvanlige hele tal kaldes entydigheden af primtalsfremstillingen for
aritmetikkens fundamentalsætning. Den blev selvfølgelig erkendt og
bevist af de gamle grækere. De formulerede dog tingene på en anden
måde end vi gør, men sætningen følger af Theorem 14 i Euklid bog IX. I
Euklid bliver det også bevist, at der er uendeligt mange primtal. Dette
bevis lyder kort fortalt, at hvis der kun var endeligt mange primtal og
man gangede dem allesammen med hinanden og adderede 1 til, så ville
dette tal både være og ikke være et primtal.
Lad n være det tal som skal undersøges. Vi deler først n med 2, så mange
gange det er muligt (hvis det er muligt), og derefter med 3, så mange
gange det er muligt. Og dette fortsættes for de ulige tal 5, 7, 9, ..., men
kun hvis et sådant tal d er et primtal, og d er et primtal, hvis ingen af de
ulige tal fra 3 til √d går op i d, i så fald deles n med d, så mange gange det
er muligt. I hvert tilfælde udskrives primtallet d efterfulgt af dette antal:
d's multiplicitet i n. Det tal der er tilbage, kaldes igen n, og proceduren
gentages sålænge det er muligt: er det sidste n > 1, er det et primtal, og
det udskrives med multiplicitet 1. Programmet "PrimePart".
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Möbius-inversion
En funktion som er defineret på mængden af de naturlige tal (og hvis
værdier er hele eller reelle eller komplekse tal), kaldes en talteoretisk
funktion. For eksempel funktionen ρ(n) defineret ved ρ(n) = summen af
alle primfaktorerne i n (vi har σ(117) = σ(3∙3∙13) = 3+3+13 = 19) - for
denne funktion gælder σ(mn) = σ(m)+σ(n), den har altså logaritmeegenskaben (men er selvfølgelig ikke bijektiv).
I det følgende vil vi hyppigt møde Möbius' funktion μ(n). Den er defineret
ved μ(n) = (-1)r, hvis n er produktet af netop r forskellige primtal og
ellers 0 (vi har μ(4) = 0, μ(5) = -1, μ(6) = 1). μ(n) opfylder μ(mn) =
μ(m)μ(n), når m og n er indbyrdes primiske, i modsat fald er μ(mn) = 0.
μ(n) har den egenskab, at for ethvert naturligt tal n er summen af tallene
μ(d) for alle divisorerne d i n lig 0, undtagen for n = 1, idet μ(1) = 1. Og
denne egen-skab giver anledning til fænomenet Möbius-inversion: hvis
f(x) er en funktion defineret på mængden af de reelle eller komplekse tal,
og vi definerer funktionen F(x) ved
∞

F(x) = ∑ f(mx)/m
m=1

så kan vi udtrykke f(x) ved F(x) ved i denne formel at indføre μ(n)
∞

f(x) = ∑ μ(n)F(nx)/n
n=1

- forudsat naturligvis, at de to rækker konvergerer. Dette vises simpelthen
ved at indsætte den første ligning i den anden og udnytte egenskaben ved
μ(n).
Hvis for eksempel f(x) = sin x er F(x) savtakfunktionen S(x): S((2n+1)π)
= 0 og S(n2π) = π/2 og S(x) lineært aftagende imellem disse punkter
(det vises på side 51):
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∞

S(x) = ∑ sin(mx)/m
m=1

Så Möbius-inversion betyder, at vi kan udtrykke sin x som en uendelig
sum af "savtakker", hvor takkerne bliver mindre og mindre og veksler
fortegn:
∞

sin x = ∑ μ(n)S(nx)/n
n=1

- i billedet er anvendt 100 savtakker.
μ(n) er kun forskellig fra 0, når n ikke indeholder nogen primfaktor mere
end én gang (og sandsynligheden herfor er 6/π2 = 0,6079..., side 63), i så
fald er μ(n) enten 1 eller -1, og vi formoder, at der er lige mange plusser
og minusser, altså at summen
N

∑ μ(n)
n=1

numerisk er lille i forhold til N. Grafen for disse tal divideret med √N, fra
N = 10.000 til 20.000, ser således ud:
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Der synes ganske rigtigt at være lige mange plusser og minusser, siden
kurven som helhed hverken stiger eller falder, men variationen i ∑ μ(n)
kan ikke siges at være jævn. Vi vender tilbage til denne sag.

Antallet af primtal mindre end et givet tal
I 1859 udkom en afhandling - på otte sider - om hvilken det er blevet
sagt, at den rykkede udviklingen hundrede år frem inden for sit emne,
talteorien. Det er Bernhard Riemanns "Ueber die Anzahl der Primzahlen
unter einer gegebenen Grösse".

Udgangspunktet for Riemann var en vis tilnærmelsesformel, man kendte
for antallet af primtal som er mindre end et givet tal N. Hvis vi betegner
dette antal πN, lyder denne tilnærmelsesformel (primtalssætningen)
N

πN ≈ ∫ dx/log x
2

Den blev postuleret af den 15-årige Gauss i 1792. Gauss havde
observeret, at sandsynligheden for at et tal n er et primtal, er omkring
1/log n, ergo må antallet af primtal mindre end N være omkring
∑ 1/log n
1<n<N

og Gauss mente, at integralet måtte være en bedre tilnærmelse til πN. En
grov tilnærmelse til integralet og summen er tallet N/log N, idet det
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gælder, at forholdet mellem N/log N og hver af disse konvergerer imod 1
for N → ∞. Så hvis en af disse tre tilnærmelser er sand, altså hvis forholdet mellem denne og πN konvergerer imod 1 for N → ∞, så er de to
andre tilnærmelser også sande. Den grove tilnærmelsesformel lyder altså
(den kaldes også primtalssætningen)
πN ≈ N/log N
At disse tilnærmelser er sande, blev bevist i 1896 af Hadamard og La
Vallée-Poussin (uafhængigt af hinanden), altså 100 år efter Gauss og 40
år efter Riemann. Jamen hvad var da Riemanns fortjeneste? Den var, at
han fandt resten af formlen for πN. For det er jo nok sådan, at Gauss'
integral er det første led i en række, hvis sum er en eksakt formel for πN.
Det er ikke givet, at en sådan formel eksisterer: den eksisterer ikke for
funktionen υN i næste kapitel. Og i de tilfælde hvor en sådan række
eksisterer, er den ofte ikke særligt svær at manipulere sig frem til. Problemet er at bevise, at den række man har fundet, er den "sande" række, i
den forstand at det første led er en god tilnærmelse, og at leddene har
aftagende betydning, jo længere man kommer ud i rækken. Og dette
beviste Riemann ikke: han beviste (som sagt) ikke, at hans formels
vigtigste led, Gauss' integral, virkelig er en tilnærmelse til πN, og han
beviste heller ikke, at den vigtigste del af hans formel, som er en uendelig
sum af integraler der minder om Gauss' integral, er en bedre tilnærmelse
til πN end Gauss' integral - for eksempel under forudsætning af, at Gauss'
tilnærmelse er bevist at være sand. For dette sidste er nemlig usandt (side
17). Desuden var Riemanns bevis for selve formlen ikke komplet: der var
nogle ting som Riemann ikke kunne bevise eller ikke fandt det umagen
værd at bevise helt til bunds, de blev først bevist tre-fire årtier senere.
Og Riemanns hypotese, som fremsættes i denne afhandling, men som
ikke har betydning for selve formlen, er gået hen og blevet
matematikkens mest betydningsfulde uløste problem.
Riemann tager udgangspunkt i følgende formel af Euler (Eulers produktfremstilling)
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∞

∑ 1/nz = ∏ (1 - 1/pz)-1
n=1

p primtal

som gælder for ethvert komplekst tal z hvis reeldel er > 1. Formlen
bygger på den omtalte aritmetikkens fundamentalsætning, og den er ikke
svær at eftervise. Den funktion af z som defineres ved den uendelige
række eller det uendelige produkt, betegnede Riemann ζ(z), så den er
blevet kaldt Riemanns zetafunktion. Den er umiddelbart kun defineret til
højre for linjen x = 1 (hvor rækken og produktet er absolut konvergent),
men Riemann udledte et integraludtryk for ζ(z) som viser, at ζ(z) kan
udvides til en funktion der er holomorf (= kompleks differentiabel) i hele
den komplekse plan, undtagen i punktet z = 1, idet ζ(z) → ∞ for z →1
(den harmoniske række 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... er divergent). En sådan
holomorf udvidelse er entydigt bestemt. Det gælder nemlig (Riemanns
identitetssætning): Hvis to holomorfe funktioner på et åbent område
stemmer overéns langs et kurvestykke (det kan være vilkårligt lille), da er
de identiske.
ζ(z) har uendeligt mange nulpunkter (altså punkter z hvor ζ(z) = 0),
nemlig, viste Riemann, dels alle de lige negative tal: -2, -4, -6, ..., og dels
uendeligt mange punkter i strimlen til højre for y-aksen og til venstre for
linjen x = 1:

Riemann betragtede det som "sehr wahrscheinlich", at alle nulpunkterne i
strimlen ligger på dens midterlinje x = ½ - dette er Riemanns hypotese.
Da ζ(z) = ζ(z) er nulpunkterne beliggende symmetrisk om x-aksen.
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Når man bevæger sig op langs linjen igennem x = ½ og tegner ζ(z), det
vil sige tegner punkterne ζ(½+yi) for tallene z = ½+yi (y ≥ 0), får man en
kurve, som hele tiden vil gå igennem origo, mens de tilsvarende kurver
for x ≠ ½ aldrig vil gå igennem origo.

Om denne kendsgerning skulle være sand, har ingen betydning for gyldigheden af Riemanns formel, blot benyttes i udledningen en vurdering af
antallet af nulpunkter i strimlen beliggende over x-aksen og under linjen
y, og Riemann fandt at dette antal tilnærmelsesvist er (y/2π)(log(y/2π) 1) - det var en af de ukomplette påstande.
Kurven y → ζ(x+yi) vil altså for x ≠ ½ aldrig gå igennem origo. For x = 1
var det i lang tid antaget, at kurven ligger til højre for y-aksen, men da
ingen kunne bevise det, søgte man efter et modbevis. Matematikeren J.
van de Lune skriver: "On January 22, 1979, for the first time I found a t
such that Re ζ(1+it) < 0: Re ζ(1+i * 38 468 816.1) ≈ -.107." Senere fandt
van de Lune en noget mindre t-værdi: 682.112,92, og for denne er
Re(ζ(1+ti)) ≈ -0,003. Hvis vi i programmet "ZetaFunc" sætter x = 1 og
(start) y = 682.112, får vi denne kurve frem (vores program præciserer
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-0.003 til -0,0027272...):

Hvis der skulle findes et nulpunkt for ζ(z), som ikke ligger på linjen x =
½, vil der være et par af nulpunkter, som ligger symmetrisk om denne
linje: hvis nulpunktet ρ ikke ligger på linjen x = ½, altså hvis ρ = (½+ε)
+yi, hvor ε ≠ 0, da er punktet ρ' = (½-ε)+yi også et nulpunkt (thi hvis ρ er
et nulpunkt, vil såvel det konjugerede tal ρ som tallet 1- ρ være et nulpunkt, det sidste som følge af funktionalligningen for ζ(z), side 74). Hvis
et punkt er tilstrækkeligt nær ved et nulpunkt, kan vi finde dette nulpunkt
ved Newton-iteration: z → z - ζ(z)/ζ'(z). Men hvis der nu fandtes to
nulpunkter ρ og ρ' symmetrisk om linjen x = ½, hvor ville da punktet ρ0
midt imellem disse itereres hen ved z → z - ζ(z)/ζ'(z)? Det ville vel
tilhøre Julia-mængden for denne iteration og således forblive i denne
mængde ved iterationen og derfor ikke iterere imod et nulpunkt. Punktet
ville sikkert iterere imod ∞, hvilket ville betyde at ζ'(ρ0) = 0. Og dette
ville igen betyde, at kurven som vi bruger til at lokalisere nulpunkterne
(side 77, programmet "ZeroFunc"), i dette punkt ville have en top som
ligger under y-aksen, eller en dal som ligger over y-aksen. Det er faktisk
dette fænomen, man har interesseret sig mest for i forsøget på at bevise
Riemanns hypotese, idet man har forsøgt at bevise, at det ikke kan finde
sted, altså at kurven ikke kan gå ned imod y-aksen og derefter op igen
uden at have passeret y-aksen, og tilsvarende nedefra. Man har fundet
flere steder, hvor det er lige ved at gå galt, og kurven opfører sig uroligt i
disses omegn (som om den véd at den er på forbudte veje). Dette kaldes
Lehmers fænomen. Prøv at se grafen fra y = 17.140 til 17.150, det ser ud
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som om den tangerer y-aksen, men hvis man zoomer ind, ser man at den
opfører sig korrekt (afstanden mellem de to nulpunkter er 0,035):

Det viser sig, at Lehmers fænomen især optræder ved de y-værdier hvor
Re(ζ(1+yi)) er negativ.
Riemanns hypotese - eller rettere, den tilsvarende påstand for beslægtede
funktioner (herom senere) - har overordentlig stor betydning: der er
sætninger som strengt taget ikke er komplet bevist: det benyttes i deres
bevis at Riemanns hypotese er sand. Og så er problemet jo i sig selv en
mægtig udfordring: hvorfor modsætter denne kendsgerning sig så
hårdnakket et bevis? Men måske kan Riemanns hypotese ikke bevises,
for det er nemlig ikke givet, at en matematisk påstand som er sand, kan
bevises - som vi skal se.
Vi vil senere udlede Riemanns formel, her skal vi blot se den og lave et
program, som bygger på de vigtigste dele af den, og se, hvor nøjagtig en
formel for πN vi får. I Riemanns formel indgår en kompleks funktion som
vi først må definere: Li(z) - integrallogaritmen. Den er defineret ved
1

Li(z) = ∫ zt dt/t
-∞

for |z| ≥ 1, og
∞

Li(z) = ∫ zt dt/t
1
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for |z| ≤ 1 (for z = 1 er integralerne divergente). Når z ikke er et positivt
reelt tal, er zt ikke veldefineret, så umiddelbart er denne komplekse
funktion meningsløs. Funktionen Li(xz), hvor x er et positivt reelt tal, er
dog en veldefineret funktion af z, og det er kun funktioner af denne form
vi vil benytte, og en sådan funktion er holomorf i hele den komplekse
plan undtagen i punktet z = 0. I det første integral er integranden ikke
defineret for t = 0 som tilhører integrationsintervallet ]-∞, 1]. For et
sådant integral fra a til b, hvor der imellem a og b er en singularitet c for
integranden, er værdien defineret som grænseværdien for ε → 0 (ε > 0) af
integralet fra a til c-ε plus integralet fra c+ε til b.
Nu kan vi opskrive Riemanns formel:
∞

πN = ∑ μ(m)/m J(N1/m) – δ
m=1

hvor
∞

J(x) = Li(x) - ∑

Li(xρ)

ρ

+ ∑ Li(x-2k)
k=1

her løber ρ over nulpunkterne for Riemanns zetafunktion ζ(z) i strimlen 0
< Re(z) < 1, og -2k over de øvrige nulpunkter, som er alle de negative
lige tal. Tallet δ er ½ hvis N er et primtal, ellers 0.
Riemanns påstand, at der er uendeligt mange nulpunkter for ζ(z) som er
uregelmæssigt fordelt, følger af denne formel. For da primtallene er
uregelmæssigt fordelt, er venstresiden πN en uregelmæssig funktion af N,
derfor må højresiden også være en uregelmæssig funktion af N, og denne
uregelmæssighed må primært komme fra tallene ρ, da der går information
tabt ved Möbius' funktion μ(m). Hvis vi ser bort fra den del som skyldes
de uregelmæssige nulpunkter, og også fra den som skyldes de regelmæssige nulpunkter (-2k), idet denne del går imod 0 for N → ∞ (samt fra
tallet δ), så får vi en tilnærmelsesformel for πN ved at erstatte J(x) med
Li(x): Riemanns tilnærmelsesformel. I denne skal vi kun udregne Li(x)
for reelle x > 1, og for sådanne x gælder (ved at indføre substitutionen t =
log u /log x):
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1

Li(x) = ∫

x

xt

dt/t = ∫ du/log u
0

-∞

Riemanns tilnærmelsesformel lyder altså
∞

πN ≈ ∑ μ(m)/m Li(N1/m)
m=1

Det første led er Li(N) - Gauss' tilnærmelsesformel - den formel som
Riemann havde sat sig for at generalisere (forskellen mellem 0 og 2 i
integrationen betyder kun en afvigelse på omkring 1). For et givet N
aftager leddene i størrelse, fordi N 1/m aftager, og fordi der divideres med
m. Det andet led, -Li(√N)/2, er et relativt stort negativt tal, og de følgende
to led er også negative. Dette betyder, at Riemanns tilnærmelse til πN er
mindre end Gauss' tilnærmelse Li(N) for alle N. Så hvis den uregelmæssige del af Riemanns eksakte formel for πN er af forsvindende betydning,
er πN < Li(N) for alle N. At denne ulighed gælder, var engang en kendsgerning som man forsøgte at bevise, da alle empiriske undersøgelser viste
at πN < Li(N). Og dette viser alle empiriske undersøgelser fortsat. Men i
1914 beviste Littlewood, at der findes uendeligt mange N for hvilke πN >
Li(N). Det mindste N som opfylder πN > Li(N), må være meget stort, og
det er måske så stort, at det aldrig vil blive fundet, da det kan være af
størrelsesorden 10300, for man har bevist (i 1986), at der findes N-værdier
af denne størrelsesorden (og endda en meget lang række af på hinanden
følgende tal) som opfylder πN > Li(N). Men dette betyder, at for et sådant
N hvor πN > Li(N), er Gauss' tilnærmelse Li(N) til πN bedre end Riemanns, som jo er mindre end Li(N). Den uregelmæssige del af Riemanns
eksakte formel for πN har større betydning, end Riemann havde forestillet
sig. Hvis ikke det var blevet bevist, at der findes N-værdier således at πN
er større end Li(N), ville man stadig have troet, at πN altid er mindre end
Li(N), og man ville fortsat have forsøgt at bevise det, og man ville have
betragtet Riemanns tilnærmelsesformel som bedre end Gauss'.
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Men der er altså noget som tyder på, at for alle de N-værdier, som
menneskenes computere nogensinde vil kunne håndtere, er Riemanns
tilnærmelsesformel for πN bedre end Gauss'. For disse værdier svinger
Riemanns tal omkring πN, og dette er jo et tegn på en god tilnærmelse. I
programmet "NumbPrimes" udregnes πN ved optælling og ved forskellige
tilnærmelser, nemlig:
1. Tallet N/log N.
2. Gauss' tilnærmelse Li(N) (udregnet ved Simpsons formel)
3. ∑ μ(m)/m Li(N1/m) (sum fra m = 1 til 100)
4. En formel der omformer den uendelige sum hvori Li(N1/m) indgår
til en uendelig sum hvori tallene ζ(n) (n = 2, 3, ...) indgår og som
konvergerer ekstremt hurtigt - den er vist på side 78 og den skyldes
den danske matematiker J.P. Gram (1850-1916).
5. Integralformlen på side 68.

Goldbachs formodning
Riemanns hypotese er blevet udnævnt til at være matematikkens vigtigste
uløste problem, fordi den (og de beslægtede påstande) dukker op mange
steder. Men når vi ser kurven på side 13, kan vi godt forstå at et bevis for
Riemanns hypotese kan være problematisk. Dén ubeviste påstand som vi
nu skal beskæftige os med - Goldbachs formodning - er derimod en
virkelig gåde. Den er så elementær at ethvert barn kan forstå den, så den
burde egentlig betragtes som matematikkens gåde nr. 1. Men dels har den
ikke de samme vidtrækkende konsekvenser som Riemanns hypotese (- ja
den bruges faktisk ikke til noget), og dels kan den måske bevises ud fra
Riemanns hypotese: de første betydningsfulde resultater man fandt, som
var beslægtede med Goldbachs formodning, byggede på en variant af
Riemanns hypotese, det viste sig dog senere at de kan bevises uden denne
forudsætning. Men fordi Goldbachs formodning er så elementær, er den
det uløste matematiske problem, som flest mennesker i nyere tid har
kastet sig over - efter at de klassiske problemer såsom cirklens kvadratur
og vinklens tredeling var blevet bevist at være uløselige. Derfor har det i
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nyere tid været Goldbachs formodning, som har forvoldt menneskelig
ulykke. Om denne mørke side af matematikken kan man læse i en roman,
hvor det netop er Goldbachs formodning der er synderen: Apostolos
Doxiadis' "Onkel Petros og Goldbachs formodning" (Gyldendal, 2001).
Der er masser af spænding og dybde i denne roman, og da forfatteren er
matematiker, får man en del at vide om matematikkens mennesker og
dens forskellige discipliner og problemer. Men det er en verden som må
forekomme vor tids yngre generationer ret fremmedartet: den magt som
visse fag engang kunne have, og som havde lighed med religionernes
magt, idet den kunne få mennesker til at forlade "denne verden". Handlingen i romanen udspilles i begyndelsen og slutningen af det 20. århundrede, og det er inden for dette tidsrum, at matematikkens mennesketyper
og fagets position i den almindelige bevidsthed forsvandt. Det er en tabt
verden som forfatteren tegner et portræt af, han beklager tabet, men man
må jo følge med tiden - og holde en ironisk distance til sin verden. Romanens første sætning lyder: "Enhver familie har sit sorte får - i vores var
det onkel Petros." Onkel Petros havde usædvanlige matematiske evner,
blev fritaget fra at arbejde i familiens virksomhed, studerede hos Hardy
og Littlewood i England, og lod sig ansætte ved et tysk universitet, hvor
han kun havde få pliger og derfor helt kunne hellige sig Goldbachs formodning - og skjule dette studium for andre. For det er et kapløb med
tiden: han har brug for al sin tænkeevne, og den begynder at fordufte når
man passerer de tredive. Som det gerne skulle fremgå af den nærværende
bog, indbyder denne gren af matematikken til flere ting, som godt kan
forklares for almindelige mennesker. Men dette spærrer det herskende
syn på kunsten for: det er umuligt at komme den opfattelse til livs, at
kunst og de tungere videnskaber ikke kan forenes. Når en romanperson
har noget med naturvidenskab at gøre, og læseren oplyses nærmere, så er
det nærmest et krav, at forfatteren udtænker noget pseudovidenskab ægte videnskab ville føles at trække nedad i kunstnerisk henseende.
Læseren må i denne roman døje besynderlige "kendsgerninger", som han
måske tager for pålydende. For eksempel når onkel Petros på sine gamle
dage frem til at "multiplikation er en unaturlig operation", primtallene er
nemlig unaturlige, fordi "deres fordeling er uforudsigelig og deres
rektangel er udartet". Og desuden er der ikke noget sted en antydning af,
hvordan et bevis kan forløbe. Fortælleren, som er onkel Petros' unge
nevø, får af denne sit "første eksempel på ægte matematik", nemlig
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Euklids bevis for at der er uendeligt mange primtal. Men læseren bliver
snydt: at man får en modsigelse ved at gange alle primtallene og lægge én
til, er erstattet af: "Med en hurtig, energisk krattende blyant mod papiret
og et par forklarende ord demonstrerede onkel Petros vor vise forfaders
bevis for mig."
Således lyder den famøse påstand, som ethvert barn kan forstå, men som
det måske aldrig vil lykkes for mennesket at bevise:
ethvert lige tal kan skrives som summen af to primtal
Her har det første lige tal 2 en særstilling, idet 2 = 1+1, men 1 regnes ikke
for et primtal. Men ellers er 4 = 2+2, 6 = 3+3, 8 = 3+5, 10 = 3+7 = 5+5,
12 = 5+7 - herefter kan opspaltningen altid ske på flere måder.
Goldbachs formodning har sit navn fra Christian Goldbach, som var
professor i matematik ved det russiske kejserlige akademi og lærer for
Peter den Store. I 1742 skrev han i et brev til Euler, at han formodede, at
"ethvert tal kan skrives som en sum af tre primtal". Euler svarede, at dette
er ensbetydende med at "ethvert lige tal kan skrives som en sum af to
primtal", og det er denne måde at udtrykke påstanden på, der senere har
fået navnet Goldbachs formodning.
Eulers bevis for at de to påstande er ensbetydende, forløber således: antag
at "ethvert lige tal er summen af to primtal" og at vi har et tal n, så vil n
være summen af tre primtal, for hvis n er lige, så er n-2 lige og derfor
summen af to primtal, og hvis n er ulige, så er n-3 lige og derfor summen
af to primtal, i begge tilfælde er n summen af tre primtal. Og omvendt:
antag at "ethvert tal er summen af tre primtal" og at vi har et lige tal n, så
vil n være summen af to primtal, for n+2 er summen af tre primtal, men
da dette tal er lige, må et af de tre primtal være tallet 2, ergo er n summen
af to primtal.
Denne kendsgerning om tallene er sikkert ældgammel. Den er omtalt af
Descartes, som skriver et sted, at "ethvert lige tal er summen af et eller to
eller tre primtal" (hvorfor ordet "lige"? - det kan da udelades), og påstanden findes første gang på tryk i en bog fra 1770 af Waring om
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"algebraiske spekulationer". Men det var først i slutningen af 1800-tallet,
at man begyndte at beskæftige sig alvorligt med problemet. Foruden at
man forsøgte at bevise påstanden, efterprøvede man den (den var ved år
1900 eftervist for tallene op til 10.000), og man forsøgte at finde en
tilnærmelsesformel for antallet af måder υN, hvorpå det lige tal N kan
skrives som summen af to primtal.
En sådan tilnærmelsesformel blev opstillet af Sylvester i 1871, og den
lyder:
υN ≈ 2πN gange produktet af tallene (p-2)/(p-1)
for de ulige primtal p ≤ N som ikke går op i N
Og havde Sylvester haft en computer, ville han straks have set at hans
formel er forkert: tallet bliver 1,123... gange for stort. Man skal dog op på
ret store tal N, førend denne tilnærmelsesformel er brugbar: afvigelsen er
af samme størrelsesorden som afvigelsen ved tilnærmelsen πN ≈ N/log N.
Og faktisk findes der ikke nogen formel for υN af samme art som Riemanns eksakte formel for πN. Det hænger sammen med, at funktionen υN
varierer stærkt (her er kurven for de første lige tal):

Den korrekte formel for υN som svarer til Sylvesters formel, blev fundet
omkring 1920 af Hardy & Littlewood, og den lyder:
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υN ≈ 2∏(1/(1-(p-1)2)) ∏((p-1)/(p-2)) N/(log N)2
p ulige primtal

p ulige primtal
som går op i N

Det første produkt er uafhængigt af N og kan udregnes én gang for alle:
∏(1/(1-(p-1)2)) (produkt over primtallene > 2) = 0,66016...
Denne formel kan forbedres betydeligt, således at den får en nøjagtighed
af samme grad som Gauss' formel
N

πN ≈ Li(N) = ∫ dt/log t
0

nemlig ved at ændre lidt i Hardy & Littlewoods fremgangsmåde (vi
kommer ind på dette senere). Den forbedrede formel lyder:
N/2

υN ≈

4∏(1/(1-(p-1)2))
p ulige primtal

∏((p-1)/(p-2)) ∫ dt/(log(N/2-t)log(N/2+t))

p ulige primtal
som går op i N

0

Her er værdierne for de lige tal lige efter 40000 - rødt for sandt antal og
grønt for formel:

På Hardy & Littlewoods tid var der en livlig aktivitet i gang for at bevise
Goldbachs formodning - den mest ihærdige udøver var onkel Petros. Men
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i næsten alle forsøgene var den matematik man betjente sig af, af elementær natur. Den mest benyttede metode var sigtemetoden, som tager
udgangspunkt i Eratosthenes' (250 f. Kr.) metode til at opskrive alle
primtallene imellem √n og n (Eratosthenes' si): først fjernes de tal der er
delelige med 2, så fjernes de tal der er delelige med 3, og så videre, dette
gøres for alle primtallene op til √n. En anden metode var tæthedsmetoden. Men alle sådanne elementære metoder blev forkastet (og ringeagtet)
af Hardy & Littlewood. Disse mente, at den vej som Riemann var slået
ind på i sin udforskning af primtallene - den analytiske metode - var den
eneste vej frem. Hardy & Littlewoods metode - cirkelmetoden, som den
analytiske metode kaldes i dette tilfælde - så yderst lovende ud, og det er
i hvert fald den mest elegante af alle de metoder man har forsøgt sig med,
så cirkelmetoden vil have interesse, uanset hvordan det går med Goldbachs formodning.
Det er skæbnens ironi, at alle de eksakte resultater man indtil nu er nået
frem til, når det gælder spørgsmål der er beslægtet med Goldbachs formodning, netop er opnået ved de metoder som Hardy & Littlewood
forkastede. Det bedste resultat bygger på sigtemetoden og skyldes
Chen Jing Run, som i 1966 beviste at
ethvert tilstrækkeligt stort lige tal er summen af et primtal
og et tal som højst har to primfaktorer
Og ved hjælp af tæthedsmetoden beviste Schnirelmann i 1930, at
der findes et fast tal k således at ethvert tal
kan skrives som en sum af højst k primtal
og det blev umiddelbart efter vist, at k kan vælges lig 67. Dette tal er i
tidens løb blevet reduceret, det er vist nået ned til 19: det er altså bevist,
at ethvert tal kan skrives som en sum af højst 19 primtal. Det er dog også
blevet bevist, at ethvert tilstrækkeligt stort tal kan skrives som en sum af
højst 6 primtal (Vaughan, 1977).
Men der er noget fordægt ved disse resultater. Om så det var blevet
bevist, at ethvert tal kan skrives som summen af højst 6 primtal, så er
dette resultat latterligt i forhold til Goldbachs formodning, der som sagt
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er ensbetydende med, at ethvert tal kan skrives som summen af 3 primtal.
Og hver gang der tales om et tilstrækkeligt stort tal, så viser det sig, når
man forsøger at estimere det, at det tal man kommer frem til, har en
svimlende størrelse, for eksempel 104.000.000. For at kunne sige, at
sætningen er komplet bevist, skal den bevises med computer for de tal
der er mindre end dette tal, og ingen computer kommer måske nogensinde til at kunne udføre en sådan optælling for tal der er større end 10 20.
Hardy & Littlewood kendte dog næppe til omfanget af denne absurditet:
de havde satset på at bevise, at ethvert tilstrækkeligt stort lige tal kan
skrives som summen af to primtal, og dette forekom dem muligt ved
hjælp af deres cirkelmetode: den kunne bruges til at udlede en tilnærmelsesformel, og den afvigelse der er mellem det tal denne giver og det
sande antal, kunne man måske estimere godt nok til at bevise, at den for
voksende N bliver af forsvindende betydning. Og så måtte Goldbachs
formodning betragtes som værende bevist. Men restleddet ville - og vil
fortsat - ikke lade sig estimere. Der er noget der går galt tre steder. For
eksempel skal man vise, at et tal som afhænger af N er af mindre størrelsesorden end N½-ε, hvor ε < ½, men man har kun kunnet vise, at tallet
er af mindre størrelsesorden end N½. Det er således lige på grænsen at
beviset svigter.
Hardy & Littlewood gjorde derefter det, at de generaliserede problemet,
således at de for et givet naturligt tal r ≥ 2, søgte efter en formel for
antallet af måder, hvorpå et tal N kan skrives som summen af r primtal.
Og det viste sig, at når r > 2 kan restleddet estimeres. Dog kun under
forudsætning af, at en "mild Riemann-hypotese" gælder for de såkaldte
Dirichlets L-funktioner (herom senere). Hardy & Littlewood beviste altså
næsten, at
ethvert ulige tal kan skrives som summen af tre primtal
I 1937 lykkedes det for Vinogradov at bevise, at den milde Riemannhypotese som Hardy & Littlewood måtte forudsætte, kan undværes.
Vinogradov beviste altså, at restleddet i Hardy & Littlewoods formel for
antallet af måder, hvorpå et ulige tal N kan skrives som summen af tre
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primtal, er af relativt forsvindende betydning. Men en nærmere undersøgelse af Vinogradovs restled viste, at N skal være større end det nævnte
tal 104.000.000, førend man kan være sikker på at restleddet er
forsvindende.
Hvorfor modsætter Goldbachs formodning sig et bevis? Det får vi måske
aldrig noget klart svar på. Den tanke, at Goldbachs formodning ikke kan
bevises, falder ikke onkel Petros ind: den havde ingen tænkt på den tid.
Af frygt for at andre kommer ham i forkøbet, undlader onkel Petros at
offentliggøre vigtige resultater, med det resultat at andre kommer ham i
forkøbet med disse. Dette nederlag får ham til at droppe Hardy & Littlewoods metode og "vende tilbage" til "den geometriske metode": han
køber bønner som han lægger i rektangulære mønstre og mediterer over til Hardys morskab. Men så en dag - i 1933 - henvender en ung mand sig
til ham og beder om hjælp til at oversætte en afhandling på tysk, skrevet
et par år forinden af den 24-årige Kurt Gödel: "Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I". I denne
afhandling konstrueres et matematisk udsagn, som er sandt, men som
ikke kan bevises. Den unge mand kan ikke forstå, at Petros virkelig ikke
har hørt om denne afhandling: "den har rystet hele den matematiske
verden i sin grundvold". Onkel Petros er lammet: Oh skræk! Måske hører
Goldbachs formodning blandt de sande sætninger, som ikke kan bevises.
Han fortsætter sit arbejde, men geisten er væk, og det ender med, at han
kaster sig over skakspillet og helt forlader matematikken. Romanen
kommer hele vejen rundt om de farer der lurer, når man giver sig i
matematikkens vold. De mægtige svingninger mellem ekstasen, når
verdensberømmelsen er sikker, og den bundløse fortvivlelse, når man
lader hundreder af papirer gå op i røg. Onkel Petros' skæbne diskuteres.
Det var dovenskab, som førte til at onkel Petros forlod matematikken, får
hans nevø at vide af en medstuderende: ved at lægge skylden på Gödel,
kunne onkel Petros droppe matematikken, uden at hans evner eller vilje
kunne drages i tvivl. Alle muligheder bliver drøftet, der er virkelig ikke
mere at sige. Men hvordan får man afsluttet en sådan kortlægning, når
den kaldes en roman. En happy ending, om vi må bede! Heldigvis lyder
en af mulighederne: "Træthed og desillusion behøvede ikke at være
årsagerne: Hans overgivelse kunne skyldes, at nerverne svigtede ham før
det store spring ud i det ukendte og hans endelige triumf!" Den unge
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nevøs interesse for onkel Petros fører til en voldsom ophidselse hos
denne, noget er kommet op i ham. Han beder nevøen om at købe en stor
pose bønner - sent på aftenen. Nevøen råber: "Husk Kurt Gödel, onkel
Petros!" "Til helvede med Kurt Gödel," brøler Petros, "og til helvede med
hans Ufuldstændighedssætning!" Nevøen bliver smidt ud: skrub hjem og
vær' klar ved telefonen. Klokken to om natten ringer den: kom øjeblikkeligt, og medbring en matematiker. Nevøen kommer øjeblikkeligt og
medbringer en læge, men for sent. Dér lå onkel Petros: "hans ansigtsudtryk var stivnet i et vidunderligt smil, der udtrykte dyb og absolut
tilfredshed".
Det har måske interesse for læseren at læse, hvad en anmelder (som nok
ikke helt er med på det faglige og nok lader sin usikkerhed komme bogen
til gode) vil sige om en sådan roman: "Det er et gigantomachia, en
giganternes kamp på alle leder og kanter. ... Den indlagte historie om den
geniale forskers ensomme og asketiske stræben er imidlertid lige så
forudsigelig og romantiseret som den Prometheus-figur, den unge fortæller identificerer sig med og vildledes og skæbneføres af. På den vis er
romanens komposition en genial sammenkobling af et absolut åbent
forløb med et absolut deterministisk forløb og mimer dermed også Kurt
Gödels såkaldte "ufuldstændighedssætning", der endeligt beviste, at
sandheden ikke altid er beviselig, hvilket naturligvis spiller en helt
afgørende rolle for forståelsen af romanen. Onkel Petros og Goldbachs
formodning er et snedigt skakspil med læseren, der i slutspillet på en
forunderlig måde føler sig både skakmat og frisat af logikkens skønne,
men ubørhørlige verden."
Et andet elementært og uløst problem er spørgsmålet om, hvorvidt der er
uendeligt mange primtalstvillinger, altså par af primtal hvis differens er 2.
Dette problem er nært beslægtet med Goldbachs formodning: hvis den
ene påstand kan bevises, kan den anden også. Der er uendeligt mange
primtalstvillinger, det viser computerundersøgelser, og ved hjælp af
cirkelmetoden kan man finde en tilnærmelsesformel for antallet mindre
end et givet tal N. Den lyder:
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antallet af primtalstvillinger mindre end N er tilnærmelsesvist givet ved
N

2∏(1/(1-(p-1)2)) ∫ dt/(log t)2
p ulige primtal

0

Produktet er det samme som før: 0,66016... Af formlen følger, at sandsynligheden for at tallene n og n+2 er primtalstvillinger, er omkring 1,32/
(log n)2 (sandsynligheden for at n er et primtal er som sagt 1/log n).
Rækken af de reciproke primtal
1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/11 + 1/13 + 1/17 + 1/19 + 1/23 + 1/29 + ...
er divergent (side 69), men den tilsvarende række for primtalstvillinger
1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/11 + 1/13 + 1/17 + 1/19 + 1/29 + 1/31 + ...
er konvergent: dens sum er 1,90216... (Viggo Brun, 1919).
Der er en tilsvarende formel for antallet af par af primtal p og q, således
at q - p er et givet (lige) tal k. Denne formel viser, at problemet er forbundet med Goldbachs formodning: antallet afhænger af k på samme
måde som antallet af opspaltninger af k i summen af to primtal. Hvis k er
en potens af 2, er der derfor "samme" antal af par af primtal hvis difference er denne potens, som der er primtalstvillinger. For N = 10 6 giver
formlen 8264, og der er (for k = 2) 8169 primtalstvillinger og (for k = 64)
8261 par af primtal hvis difference er 64.
Ved hjælp af den samme metode som Riemann benyttede til at udlede sin
formel for πN, kan man udlede en formel for summen af logaritmerne til
primtallene mindre end N
∑ log p
p primtal < N

Den vigtigste del af denne formel er
∞

∑ μ(m)N1/m
m=1
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og den vigtigste del af denne sum er tallet N. Der gælder altså:
produktet af primtallene op til N er tilnærmelsesvist tallet e N
En tilnærmelsesformel som er mere nøjagtig end denne, er
∑ log p ≈ N
p primtal og pr < N

(summen er her over alle primtalspotenser pr mindre end N, idet kun
logaritmen af dens rod p bidrager for hver potens) - for N = 50.000 er
denne sum 49.986.
Et resultat som ikke har noget med primtal at gøre, men som kan udledes
ved samme metode, og som minder lidt om Goldbachs problem, lyder:
hvis kn er antallet af måder hvorpå n kan skrives som summen af to
kvadrattal (for eksempel 50 = 1 + 49 = 25 + 25), gælder
N

1/N ∑ kn ≈ π/8
n=1

Det gennemsnitlige antal måder hvorpå et tal kan skrives som en sum af
to kvadrattal, er altså π/8 = 0,3927...
Inden vi går videre, må vi rode os ud af det, vi har rodet os ind i ved at
tale om Gödel og sande påstande som ikke kan bevises:

Matematikkens grundlag
Forud for Gödel var foregået følgende i udforskningen af matematikkens
grundlag: Den første som for alvor begyndte denne udforskning, var
Frege. Han opfattede matematikken som hørende ind under logikken - for
eksempel definerede han et naturligt tal n som mængden af alle mængder
der indeholder n elementer. Denne opfattelse blev grundlaget for den
logicistiske skole. Frege fremlagde sin teori i et tobindsværk, men da
Bertrand Russell læste det, opdagede han at man kan udlede en logisk
modsigelse af Freges system, nemlig ved at betragte "mængden af alle
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mængder". Frege var ikke selv i stand til at rette op på skaden. Men
Russell mente, at modsigelser kan undgåes ved at dele matematikkens
genstande op i typer, således at en mængde er af højere type end sine
elementer. Russell og Whitehead fremlagde deres grundlag for matematikken i trebindsværket "Principia Mathematica" i årene 1910-13
(Gödel henviser til dette værk i titlen på sin afhandling). Det viste sig
dog, at denne metode er unødigt besværlig. Man kan for eksempel løse
typeproblemet ved at skelne mellem mængder og klasser, således at man
kan tale om "klassen af alle mængder". Men der findes en anden metode,
opdaget af Zermelo i 1908, nemlig at når man danner en mængde ud fra
et udsagn p(x), således at mængden er de x således at p(x) er sand, så kan
dette kun ske inden for en i forvejen dannet mængde. Andre fulgte
Zermelos vej, og det endte med Zermelo-Fraenkels aksiomsystem, som
var færdigudviklet på Gödels tid, og som er blevet det aksiomsystem,
som de fleste matematikere siden har betragtet som deres grundlag.
Imidlertid var der omkring år 1900 opstået en kraftig reaktion imod den
kurs, som matematikken var slået ind på - og den kom fra nogle af tidens
mest fremtrædende matematikere. De dannede den intuitionistiske skole.
Det var især Cantor, som blev beskyldt for at have kørt matematikken ud
på et sidespor. Cantor tillod dannelse af mængder af totalt ubegrænset
størrelse: man kan danne mængden af alle delmængder af de naturlige tal,
denne mængde har samme størrelsesorden som mængden af de reelle tal,
og ud fra denne kan man igen danne mængden af alle dens delmængder,
og sådan kan man fortsætte - og man kan danne foreningsmængden af
sådanne mængder. Disse operationer kan næppe føre til logiske modsigelser. Tidens førende matematiker, David Hilbert, anerkendte Cantors
mængder, og han proklamerede, at det afgørende i matematikken ikke er
hvordan genstandene ser ud - altså hvordan vi opfatter dem og navngiver
dem - men deres egenskaber - deres relationer til hinanden. For Hilbert
var det dog en selvfølge, at genstandene var "virkelige", altså udsprang af
matematikken som den nu forelå. Den opfattelse, at en matematisk teori
er ren manipulation med tegn, lå endnu et stykke ude i fremtiden (den
fremkom på Gödels tid). Hilberts opfattelse dannede grundlaget for den
formalistiske skole, det er denne som Zermelo-Fraenkels aksiomsystem er
bygget på.
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Ifølge intuitionisterne findes det uendelige slet ikke. Kun endelige
mængder eksisterer, man kan højst tale om, at en mængde successivt kan
udvides. Og ligeledes eksisterer en matematisk genstand først, når den er
konstrueret ved en endelig og håndgribelig procedure. Det var især
udvalgsaksiomet, man protesterede imod. Dette havde sneget sig ind i
matematikken, uden at nogen havde opdaget det. Udvalgsaksiomet siger,
at for en (uendelig) følge af ikke-tomme mængder findes en følge af
elementer i disse mængder - også selvom den er umulig at konstruere.
Hvis en funktion f(x) på de reelle tal er kontinuert i punktet a, gælder at
for enhver følge af reelle tal som konvergerer imod a, vil følgen af
funktionsværdier konvergere imod f(a), dette er klart, men man har villet
have, at det omvendte også gælder: at hvis det for enhver følge af tal som
konvergerer imod a, gælder at den tilsvarende følge af funktionsværdier
konvergerer imod f(a), så er f(x) kontinuert i punktet a. For at bevise dette
må der gøres brug af udvalgsaksiomet. Denne sætning har, lige siden
begreber som grænseovergang og kontinuitet vandt indpas i latinskoleundervisningen, kunnet findes i enhver lærebog. Der er ikke sat spørgsmålstegn ved bevisførelsen - udvalgsaksiomet nævnes ikke - og sådan er
det måske den dag i dag. Og dog kan princippet delvist forsvares: de
funktioner som man på dette niveau har i tankerne, er sammensat af
elementære funktioner såsom xn og sin x, og for disse er der i følgen af de
ikke-tomme mængder rationale tal, og vi kan vælge dét rationale tal som
har den laveste nævner - så er følgen fastlagt, uden at der træffes nye
valg. For intuitionisterne var store dele af matematikken blevet meningsløs, og skulle man følge deres retning, røg megen matematik væk, og
omgangen med det godkendte ville blive besværlig, men til gengæld blev
matematikken nærværende og sikker.
Omkring år 1900 formulerede Hilbert følgende tre krav til matematikken:
1. Ethvert sandt matematisk udsagn skal kunne bevises.
2. Teoriens (intuitive) "univers af genstande" må være bestemt ved den
formale teori - eller sagt med andre ord: den formale teori må kun have
én model.
3. Enhver matematisk teori skal bevises at være modsigelsesfri.
Gödel viste, at ingen af de tre krav kan opfyldes - og det skal vi være
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taknemlige for.
Hvad det første krav angår, beviste Gödel at "I enhver matematisk teori,
som omfatter aritmetikken, findes udsagn som hverken kan bevises eller
modbevises." At ethvert sandt matematisk udsagn skal kunne bevises, er
en umulighed, thi man beviser ud fra et givet endeligt aksiomsysten, og
dette er opstået ad erfaringens vej. Med et aksiomsystem kan man nå
frem til beviselige påstande - de såkaldte teoremer - men man kan da godt
forestille sig en påstand, som er sand i samme forstand som Goldbachs
formodning, men som ikke kan bevises ud fra de foreliggende aksiomer:
skal påstanden bevises, må der tilføjes nye aksiomer. Uanset hvor mange
aksiomer man har, vil der være påstande, som er sande men som ikke kan
bevises.
Gödel fik ideen til sit bevis ved at studere Richards paradoks (1905):
Vi ordner alle sproglige udsagn, hvori der indgår netop ét (variabelt) naturligt tal
n, på rad og række (efter et leksikografisk princip). Det k-te udsagn betegnes
Ek(n). Vi betragter nu udsagnet "En(n) er falsk". Da dette er et sprogligt udsagn,
hvori der indgår netop ét (variabelt) naturligt tal n, må det være blandt E k-erne.
Lad os antage, at det har nummer q, så har vi:
Eq(n) = "En(n) er falsk".
Men heraf følger (for n = q), at hvis Eq(q) er sand er Eq(q) falsk, og omvendt.

Problemet hænger sammen med umuligheden af Hilberts andet krav: en
matematisk teori skal være entydigt bestemt ved sine aksiomer. En
matematisk teori er to ting: 1. noget formalt, nemlig et tegnsystem ved
hjælp af hvilket man kan danne termer (genstande) og udsagn, og som
indbefatter et aksiomsystem og nogle logiske slutningsregler, og 2. noget
intuitivt, nemlig matematikerens forestilling om teorien, en sådan forestilling kaldes en model for den formale teori. I en model er sandhedsbegrebet den sædvanlige opfattelse af sandhed: en påstand er sand, hvis
den er en kendsgerning. En formal teori har i almindelighed mange
modeller - ja oftest uendeligt mange. Hvis en formal påstand kan bevises,
er den sand i alle modellerne, og det omvendte gælder også, det beviste
Gödel: hvis en formal påstand er sand i enhver model, så er den et
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teorem, så findes et bevis altså. Når en matematiker arbejder inden for en
bestemt teori, så befinder hans tanker sig inden for en bestemt model,
denne kaldes teoriens intenderede model.
Mangfoldigheden af modeller og Gödels sætning for modeller betyder, at
man har mulighed for at bevise at en påstand ikke kan bevises: hvis man
kan konstruere en model for teorien, i hvilken påstanden er falsk, så kan
påstanden ikke bevises. Skal man altså bevise, at Goldbachs formodning
ikke kan bevises, må man konstruere en model for aritmetikken, hvor der
er et "lige naturligt tal" således at det ikke er summen af to "primtal".
Hvis man har et formalt udsagn som hverken kan bevises eller modbevises, så er det uafhængigt af aksiomsystemet, og så kan man udvide
dette med dette udsagn. I så fald har man en formal teori, hvor det tilføjede udsagn er sandt i enhver model.
For eksempel kan man vælge en konstant c (opfattet som et "naturligt
tal") og til teorien (som omfatter aritmetikken) føje udsagnene 1 < c, 2 <
c, 3 < c, og så videre til dens aksiomsystem (de uendeligt mange aksiomer udgør et aksiomskema). I en model for den nye teori er "tallet" c
større end ethvert af de sædvanlige naturlige tal - og ligeledes c+n og c-n
og 2c og 3c, og så videre. Enhver model for denne teori indeholder derfor
eksemplarer af "de hele tal", hvor ethvert af disse "tal" er større end
ethvert sædvanligt naturligt tal. Hvis man udvider teorien for de reelle tal
(analysen) på denne måde, vil enhver model indeholde "reelle tal", som
numerisk er mindre end ethvert sædvanligt reelt tal - for eksempel 1/N,
hvor N er et "uendeligt naturligt tal". Modellen indeholder altså infinitesimale reelle tal, noteret for eksempel dx, dy, ... De udvidede reelle tal
bliver inddelt i ækvivalensklasser - kaldet monader - ved ækvivalensrelationen x ≈ y ⇔ x - y er infinitesimal. Hvis en monade indeholdende
"tallet" t er endelig, indeholder den et (entydigt bestemt) sædvanligt reelt
tal - det betegnes ○(t).
Vi kan helt legalt vise, at d(x2)/dx = 2x ved: d(x2)/dx = ○(((x + dx)2 x2)/dx) = ○((2x dx + (dx)2)/dx) = ○(2x + dx) = 2x. For at definere et inte32

gral skal vi bruge en opdeling af et interval [a, b] i infinitesimale stykker:
a < x1 < ... < xN = b, N uendelig og xi+1 - xi infinitesimal. Dette kan gøres
ved xi = a + (i/N)(b - a), så xN vil eksistere og være = b. Tilsvarende: for
et (endeligt) reelt tal x, og for et naturligt tal n og et uendeligt naturligt tal
N, vil tallet (1 + x/N)n eksistere for n = N, og det er endeligt og ○((1 + x/
N)N) = exp(x). Da (d/dx)(1 + x/N)n = n(1 + x/N)n-1/N er (d/dx)(1 + x/N)N
= N(1 + x/N)N-1/N ≈ (1 + x/N)N, så derfor er exp'(x) = exp(x).
Denne form for analyse kaldes ikke-standardanalyse, og den er afgjort
uforenelig med intuitionisternes krav. På samme måde som man kan
konstruere intenderede modeller for aritmetikken og analysen - hhv. ℕ og
ℝ, og som er entydigt bestemt ved nogle aksiomer - må man konstruere
en model *ℝ for ikke-standardanalysen. ℕ kan defineres som "den mindste efterfølgermængde", og ℝ kan defineres som "mængden af ækvivalensklasser af fundamentalfølger af rationale tal". Men konstruktionen af
*ℝ bygger på udvalgsaksiomet. Det sker ud fra et ikke-principalt ultrafilter: Et ultrafilter U er en mængde af delmængder af N, således at fællesmængden af to mængder i U tilhører U, og således at hvis en mængde
ikke tilhører U så tilhører dens komplementærmængde U. De mængder
som indeholder et givet naturligt tal, udgør et (principalt) ultrafilter, men
et sådant kan ikke bruges, og ethvert andet ultrafilter kræver brug af
udvalgsaksiomet. *R består af mængden af funktioner fra ℕ ind i ℝ, idet
to sådanne x og y er ækvivalente hvis {n│x(n) = y(n)}  U. Til det reelle
tal x svarer funktionen n → x, og funktionen n → n er et uendeligt
naturligt tal.
Men hvad nu med matematikken i denne bog? Der er ikke nogen genstand som strider imod enhver fornuft, og der er angiveligt ikke gjort
brug af udvalgsaksiomet noget sted - og dog spøger det. Hvordan
definere de ikke-trivielle nulpunkter for Riemanns zetafunktion?
Intuitionistisk set må et reelt tal opfattes som en fundamentalfølge af
rationale tal, som kan konstrueres ved en håndgribelig algoritme, og det
kan for eksempel √2 og π, men det kan vores tal umiddelbart ikke.
Problemet kan løses ved at erstatte alle de uendelige operationer med
endelige tilnærmelser, og ved at vise at der i de ikke-tomme mængder,
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hvor der skulle vælges tal ved udvalgsaksiomet, er tal som kan udvælges
- for eksempel rationale tal.
Jamen er vores opfattelse af de reelle tal ikke grundlæggende uforenelig
med intuitionisternes opfattelse? For vi godkender jo Cantors bevis for, at
mængden af de reelle tal har strengt større mægtighed end mængden af de
naturlige tal. Ja, men denne sætning skal tolkes på en særlig måde. En
genstand i matematikken eksisterer først, når den er beskrevet. Hvis man
for eksempel har bevist, at en funktion f(x) har ét og kun ét nulpunkt i et
givet interval, så eksisterer dette tal (også selvom man ikke kan finde
det), da det er fyldestgørende beskrevet. Disse beskrivelser kan formes i
et tegnsprog og ordnes efter et leksikografisk princip, så derfor eksisterer
der kun tælleligt mange beskrivelser og således kun tælleligt mange genstande. Cantors bevis for at mængden af de reelle tal ikke er numerabel,
betyder tilsyneladende at der er reelle tal som ikke er beskrivelige, men
disse eksisterer ikke som konkrete tal: de er uspecificerede, idet de er
variable eller indeholder variable. Lad os for eksempel antage, at vi har
bevist, at for ethvert reelt tal x som opfylder betingelsen A, gælder at f(x)
opfylder betingelsen B - dette kan udmærket være bevist, uden at det er
undersøgt, om der er et beskriveligt tal som opfylder betingelsen A - og
lad os antage, at vi har brug for et konkret tal som opfylder B. Hvis vi kan
finde et konkret tal som opfylder betingelsen A, så har vi et konkret tal
som opfylder betingelsen B. Vi har i beviset for at x  A  f(x)  B haft
med variable at gøre, og disse eksisterer ikke som konkrete genstande,
men vi opfatter dem alligevel som reelle tal, for at vores forestilling om
de reelle tals mægtighed (bestemt af Cantors sætning) kan tilfredsstilles.
Også Hilberts tredie krav, at matematikken må bevises at være modsigelsesfri, kuldkastede Gödel: "I en teori, som omfatter aritmetikken, kan et
bevis for at den er modsigelsesfri, ikke formaliseres inden for teorien
selv." Dette betyder, at vi i teorien en dag kan risikere at støde på et
matematisk udsagn, som både kan bevises og modbevises. Så det hævdvundne aksiomsystem kan altså bryde sammen, og matematikerne måske
blive tvunget til at slå ind på intuitionismens vej. Ingen tror selvfølgelig
på at dette vil ske. Og skulle det ske, ville den menige matematiker ikke
komme til at mærke noget til det: den præcise årsag ville blive fundet, og
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et mere sikkert grundlag ville blive etableret, ikke mindst fordi den
moderne matematiske logik er gennemsyret af intuitionistisk tænkning og
terminologi - som dog nok ville få hårene til at rejse sig på hovederne af
de oprindelige intuitionister.

Komplekse funktioner
For at kunne udlede Riemanns formel for πN og Hardy & Littlewoods
formel for υN får vi brug for et større apparatur af kompleks funktionsteori:
Lad f(z) være en kompleks funktion defineret på et åbent område O i den
komplekse talplan. At f(z) er differentiabel i punktet z 0 betyder, at
(f(z0+h) - f(z0))/h har grænseværdi for h → 0, og hvis denne er a og a =
reθi, betyder dette, at f(z) omkring z0 er en dilatation (udvidelse eller
sammentrækning) med tallet r og en drejning med vinklen θ.
Hvis f(z) er holomorf på O, altså differentiabel overalt i O, så er f(z) vilkårligt ofte differentiabel overalt i O. Dette medfører, at f(z) er analytisk i
ethvert punkt z0 i O: f(z) kan udvikles i en potensrække i en omegn af z 0
∞

f(z) = ∑ an(z - z0)n
n=0

Derfor kaldes en holomorf funktion også for en analytisk funktion (for en
reel funktion gælder ikke, at vilkårlig ofte differentiabilitet i en omegn af
x0 medfører at funktionen er analytisk i x0, altså at den kan udvikles i en
potensrække omkring x0).
Hvis f(z) ikke er defineret i punktet z 0, gælder måske, at der er et negativt
helt tal r, således at f(z) kan skrives på formen
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∞

f(z) = ∑ an(z - z0)n
n=r

i en omegn af z0 - her kan r være -∞ - i så fald kaldes f(z) meromorf i
punktet z0. f(z) er meromorf (på O), hvis f(z) er meromorf i de punkter i
O (som jo egentlig ikke tilhører O), hvor f(z) ikke er defineret.
Hvis f(z) er meromorf på O og rækkeudvikles ud fra punktet z 0, gælder at
hvis r er endelig og ar ≠ 0, så er
f(z) = (z - z0)r g(z)
hvor g(z) er analytisk og g(z0) = ar ≠ 0. Hvis r > 0, siges f(z) at have
nulpunkt af orden r i punktet z0, og hvis r < 0, siges f(z) at have pol af
orden -r i punktet z0. Et nulpunkt eller en pol af orden 1 kaldes simpel.
Hvis f(z) har simpel pol i z0, kaldes tallet a-1, som er ≠ 0, for denne pols
residuum. I så fald gælder at
f(z) = a-1/(z - z0) + g(z)
hvor g(z) er analytisk, og at
a-1 = limz→z0(z - z0)f(z)
f(z) har netop simpel pol i z0, når denne grænseværdi eksisterer og ≠ 0.
Hvis f(z) er meromorf, er f'(z)/f(z) også meromorf, den har ingen nulpunkter, og dens poler er simple med residuum r. Thi omkring punktet z 0
er
f'(z)/f(z) = r/(z - z0) + h'(z)/h(z)
hvor h(z0) = 1. Altså: Er z et simpelt nulpunkt for f(z), er z en simpel pol
for f'(z)/f(z) med residuum 1, og er z en simpel pol for f(z), er z en simpel
pol for f'(z)/f(z) med residuum -1.
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Et eksempel på en meromorf funktion, som har pol af orden ∞ i punktet z
= 0, er f(z) = exp(1/z).
Riemanns zetafunktion ζ(z) er meromorf i hele den komplekse plan, dens
eneste pol er z = 1, og denne er simpel med residuum 1:
limz→1(z - 1)ζ(z) = 1
Det formodes, at alle nulpunkterne for ζ(z) er simple.
Eksempler på ikke-meromorfe funktioner er logaritmefunktionen log z og
funktionen Li(xz), hvor x er et positivt reelt tal: disse funktioner har ikke
nogen rækkeudvikling omkring punktet z0 = 0. Da d Li(xz)/dz = xz/z og
xz → 1 for z → 0, og da d(log z)/dz = 1/z, opfører Li(xz) sig som log z
omkring singulariteten z0 = 0. Disse funktioner siges at have logaritmisk
pol i punktet z0.
Hvis funktionen f(z) er analytisk i punktet z0, gælder altså i en omegn af
z0 at
∞

f(z) = ∑ an(z - z0)n
n=0

og her kan man finde koefficienterne an ved successivt at differentiere
begge sider og i hver af de fremkomne rækker sætte z = z 0. Så får man at
an = f(n)(z0)/n!, så koefficienterne an kendes altså, hvis alle de højere
afledede af f(z) kendes i z 0. Dette er Taylors formel:
∞

f(z 0 + h) = ∑ f(n)(z0)hn/n!
n=0

- den gælder for h numerisk mindre end et vist tal: konvergensradius. For
z0 = 0 kaldes formlen også for Maclaurins formel. Hvis konvergensradius
er ∞, er f(z) en hel funktion (= overalt holomorf, den har ingen poler). En
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hel funktion er lokalt analytisk, men den behøver ikke at være globalt
analytisk (konvergensradius = ∞) - for eksempel 1/Γ(z), som vi skal se.
En rækkeudvikling kan have gode eller dårlige konvergensegenskaber.
Funktionerne ez, sin z og cos z er hele, og deres rækkeudvikling ud fra
punktet z0 = 0 konvergerer hurtigt. Funktionen log z har som sagt logaritmisk pol i 0, men den er analytisk i resten af planen, den er dog flertydig: værdien er kun bestemt op til et multiplum af 2πi. Dens række ud
fra punktet z = 1 har konvergensradius 1, og den er smuk men langsom:
-log (1 - h) = h1/1 + h2/2 + h3/3 + ...
Det er ofte andre måder at udvikle på, man må bruge. Desuden er det jo
ikke sikkert, at man kan finde brugbare udtryk for tallene f (n)(z0).
Hvis vi skal udvide vores forestilling om integration - som jo er grænseværdien af en sum af formen ∑ f(x)∆x taget langs et interval - så den
kommer til at indbefatte komplekse funktioner, er det mest nærliggende
at lade dette interval være et kurvestykke inden for O, og erstatte ∆x-erne
med ∆z-er langs dette kurvestykke. Altså: Hvis L er et kurvestykke
beliggende i O, danner vi for et lille positivt tal ε et komplekst tal Sε på
følgende måde: Fra den ene ende af kurven til den anden afsættes punkter
z0, z1, ..., zN, således at z0 er dens begyndelsespunkt og zN dens endepunkt, og således at afstanden mellem to på hinanden følgende punkter er
mindre end ε. Imellem zk og zk+1 vælges et punkt z'k på kurven, og vi
sætter
N-1

Sε = ∑ f(z'k)(zk+1 - zk)
k=0

Hvis disse komplekse tal Sε, uafhængigt af vores valg, konvergerer imod
et tal S for ε → 0, kaldes f(z) integrabel langs kurven L, og tallet S kaldes
integralet af f(z) langs L og betegnes
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∫ f(z) dz
L

- i computersammenhæng udregnes Sε for ε tilstrækkeligt lille, for
eksempel 0,001.
Kurven kan selvfølgelig godt være uendeligt lang, i så fald må integralet
defineres som grænseværdien, når en endelig del af kurven gøres længere
og længere. Og kurven kan selvfølgelig også være lukket, således at dens
begyndelsespunkt og endepunkt falder sammen. En integrationsvej vil i
det følgende for det meste være en cirkel eller en ret linje parallel med yaksen.
Hvis C er en cirkel med centrum i origo og n er et helt tal, er
∫ zn dz = 2πi hvis n = -1 og = 0 hvis n ≠ -1
C

Thi hvis cirklens radius er r, har den parameterfremstillingen z = re θi,
hvor θ går fra 0 til 2π, og da dz/dθ = iz, er
2π

∫
C

zn

dz =

rn+1i

∫ e(n+1)θi dθ
0

og det sidste integral er = 2π hvis n = -1 og = 0 hvis n ≠ -1 (for i så fald
ophæver bidragene fra θ og θ+π/2k hinanden, hvis k er givet ved n+1 =
2km hvor m er ulige).
Integralet er altså uafhængigt af cirklens størrelse, men det er også uafhængigt af, om den lukkede kurve er en cirkel - den skal blot omslutte
origo (én gang). Så hvis en lukket kurve L omslutter punktet z 0 (én gang),
gælder:
∫ (z - z0)n dz = 2πi hvis n = -1 og = 0 hvis n ≠ -1
L

- bemærk at integralet kun er ≠ 0, når integranden (z - z0)n ikke er
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defineret i punktet z0, og i så fald er det kun for n = -1.
Dette betyder, at hvis funktionen f(z) inden for et område omkring
punktet z0 kan skrives på formen
∞

f(z) = ∑ an(z – z0)n
n=-r

og hvis L er en lukket kurve inden for dette område, som omslutter z 0 (én
gang), da er
∫ f(z) dz = 2πi a-1
L

Vi har derfor denne sætning (Cauchys integralsætning):
Hvis f(z) er meromorf på det åbne område O, og L er en lukket kurve
inden for dette, da er
1/(2πi) ∫ f(z) dz = summen af f(z)'s residuer inden for L
L

Hvis området O er ubegrænset (for eksempel en halvplan) og den lukkede
kurve L er uendeligt lang, så er f(z) selvfølgelig kun integrabel langs L,
hvis L kun omslutter endeligt mange simple poler, eller hvis, i tilfælde af
at der er uendeligt mange, den uendelige række af residuer konvergerer.
Et eksempel på en sådan funktion er gammafunktionen Γ(z), som blev
indført af Euler og Gauss, og som spiller en stor rolle i den højere
analyse. Euler definerede den ved integralet
∞

Γ(z) = ∫ tz/et dt/t
0

som er konvergent for Re(z) > 0, og Gauss definerede den ved det
uendelige produkt (Gauss' produktfremstilling)
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∞

Γ(z) = (1/z) ∏ ((1 + 1/k)z/(1 + z/k))
k=1

som er konvergent for z ≠ 0, -1, -2, -3, .... Γ(z) er meromorf i hele den
komplekse plan, og dens poler er netop disse punkter: z = -m, m = 0, 1, 2,
... De er alle simple, og polen -m har residuum (-1)m/m!. Γ(z) har ingen
nulpunkter.
En integrationsvej som omslutter alle polerne for Γ(z) kan fås ved at gå
langs en ret linje parallel med y-aksen og skærende den positive x-akse,
og en halvcirkel i den negative halvplan hvis radius vi lader gå imod uendelig. Langs halvcirklen vil integralet gå imod 0, da Γ(z) aftager kraftigt i
den imaginære retning, så derfor er
a+∞i

∞

∫ Γ(z) dz = 2πi ∑ (-1)m/m! = 2πe-1i
a-∞i

m=0

for a > 0. Da Γ(z) = Γ(z) har vi altså
∞

∫ Re(Γ(a + yi)) dy = π/e
0

Vi vil se hvor godt den passer, når vi (i næste kapitel) har fundet en
formel som effektivt kan udregne Γ(z).
Γ(z) tilfredsstiller funktionalligningen
Γ(z + 1) = z Γ(z)
og dette betyder, at Γ(n + 1) = n! for et naturligt tal n (da Γ(1) = 1), og at
(for et naturligt tal N)
Γ(z) = Γ(z + N)/(z(z + 1)...(z + N - 1))
og
Γ(z) = Γ(z - N) (z - 1)...(z - N)
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hvilket betyder, at Γ(z) kan udregnes, når man blot kender Γ(z) for de z
(for eksempel) for hvilke 7 ≤ Re(z) < 8 - således er valget i vores
program. Γ(z) tilfredsstiller desuden funktionalligningerne
Γ(z)Γ(-z) = -π/(z sin(πz))
og
Γ(2z) = (22z-1/√π) Γ(z)Γ(½ + z)
- af begge følger at Γ(½) = √π. Den første følger umiddelbart af Gauss'
produktfremstilling og denne produktfremstilling for sinus (gældende for
alle z)
∞

sin z = z ∏ (1 - z/(kπ))
k=-∞, k≠0

Af produktfremstillingen for sin z fås ved anvendelse af formlen for
differentiation af et produkt (brugt på et uendeligt produkt) og af sin' z =
cos z, at
∞

cos(z)/sin(z) = ∑ 1/(z + kπ)
k=-∞

(gældende for z ≠ kπ). Indsætter vi her cos z = (ezi + e-zi)/2 og sin z =
(ezi - e-zi)/(2i) (de kan udledes af formlen eiy = cos y + i sin y ved at
lade y være kompleks), og erstatter vi z med -iz/2, har vi (til senere brug)
∞

1/(ez - 1) + ½ = ½(ez/2 + e-z/2)/(ez/2 - e-z/2) = ∑ 1/(z + k2πi)
k=-∞
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Euler-Maclaurins sumformel
Vi vil nu vise en sær men nyttig sumformel. Den kan komme i betragtning, når Maclaurins formel ikke kan bruges, og vi vil bruge den til at
finde hurtige og præcise regneudtryk for ζ(z) og Γ(z). Det er en uendelig
række, og den skal have et passende startsted, og selv da kan den være
divergent, og skal afsnuppes. I tilfældet ζ(z) skal de første led udregnes
ved (definitionen) ∑ 1/nz for n=1 til et passende tal N, og z skal blot
opfylde Re(z) > 1. I tilfældet Γ(z) skal Re(z) tilhøre et passende interval
af længde 1, og for de øvrige z-værdier må funktionalligningen benyttes.
Antallet af led der bør medtages fra den divergente række, er bestemt af
den præcision man forlanger - vi vælger 16 led, det er rigeligt. Så får man
16 tal af formen hhv. B2n/N2n og B2n/z2n - B32 er af størrelsesorden 1010.
Vi kommer frem til sumformlen ved at teoretisere over Taylors formel:
For en funktion f(x) som er differentiabel i punktet a, er differentialkvotienten f'(a) defineret som grænseværdien af tallene (f(a+h) - f(a))/h
for h → 0, så hvis vi sætter b = a+h, er
h f'(a) = f(b) - f(a) + R
hvor R er et restled, som er af mindre størrelsesorden end h. Lad os nu
antage, at b = a+Nh, hvor N er et naturligt tal, så kan vi addere disse
formler, hvor a successivt erstattes med a+kh for k = 0, 1, ..., N-1, og b
med a+(k+1)h, og så får vi (fordi tallene f(a+kh) på højresiderne parvis
ophæver hinanden) at
N-1

h ∑ f'(a + kh) = f(b) - f(a) + R
k=0

Men nu kan restleddet R være af større betydning. Det viser sig, at den
vigtigste del af R er -h(f'(b) - f'(a))/2, og det gælder om successivt og
rent formalt at subtrahere led af denne form indeholdende de højere
afledede af f(x) fra R. I den formel man herved får frem, kan man for
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eksempel sætte h = 1 og lade N og dermed b gå imod ∞, og hvis det
gælder, at f(x) og dens afledede af enhver orden går imod 0 for x → ∞,
vil man få en formel, hvis begyndelse ser således ud:
∞

∑ f'(a + n) = -f(a) + f'(a)/2 + ...
n=0

Det viser sig, at de led som successivt skal subtraheres fra R - og hvoraf
det første er (-1/2)(f'(b) - f'(a))h - har formen (Bn/n!)(f(n)(b) - f(n)(a))hn,
hvor Bn-erne er rationale tal, som er uafhængige af f(x). Den formel som
vi ad denne vej er nået frem til, ser således ud (idet B0 = 1 og B1 = -1/2):
N-1

M

h ∑ f'(a + kh) = ∑ (Bn/n!)(f(n)(b) - f(n)(a))hn + RM
k=0

n=0

Dette er Euler-Maclaurins sumformel. Ofte er det tydeligt, at den ikke
virker, i så fald kan den måske bringes til at virke ved at ændre a, således
at det kun er en del af summen på venstre side, man finder en formel for.
Når man fremsætter en anvendelse af denne formel, må den være ledsaget
af en estimering af RM i forhold til det sidste led som er bortkastet, leddet
for n = M+1.
Det afhænger altsammen af de rationale tal Bn, som er universelle konstanter, og som kaldes Bernoulli-tallene. Bortset fra B1 = -1/2 er de 0 for
n ulige, og de første Bn-er for n lige er: B0 = 1, B2 = 1/6, B4 = -1/30 og
B6 = 1/42. Denne korte følge er numerisk aftagende, men herfra begynder
tallene at vokse. Her er de 16 Bernoulli-tal som er med i programmerne:
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Bernoulli-tallene kan findes ved at anvende Euler-Maclaurins sumformel
på en funktion, hvor summen på venstre side let kan udregnes. For eksempel f(x) = e-x, a = 0 og h = y, for så fås, da 1 + e-y + e-2y + ... = 1 +
1/(ey - 1), at
∞

y/(ey

-1) = ∑ Bn/n! yn
n=0

Og her kan Maclaurins formel anvendes på venstre side: denne funktion
er for y kompleks meromorf, og den er analytisk i punktet y = 0 (bemærk
at både tæller og nævner er 0 for y = 0), og da dens poler er punkterne y =
m2πi, m hel ≠ 0, kan vi gå ud fra, at dens rækkeudvikling ud fra y = 0,
nemlig rækken på højre side, har konvergensradius 2π. Dette betyder, at
Bn simpelthen er den n-te afledede af funktionen y/(e y - 1) i punktet 0.
Det kan vises, at det for ethvert n gælder at
1 + (n1)B1 + (n2)B2 + ... + (nn-1)Bn-1 = 0
hvor (nk) = n!/((n-k)!k!) (binomialkoefficienterne). Og denne ligning
betyder, at Bernoulli-tallene kan udregnes rekursivt (bemærk at ligningen
fås ved symbolsk at udregne (1 + B)n og sætte Br = Br og (1 + B)n = Bn).
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Og nu til hvordan man kan bruge Euler-Maclaurins sumformel til at finde
en praktisk formel for Riemanns zetafunktion ζ(z). Tilsyneladende er det
blot at vælge f(x) = x1-z/(1 - z), fordi f'(x) i så fald er 1/xz, og så vælge a
= 1, b = ∞ og h = 1, for så har vi
∞

∑

∞

1/nz

n=1

= ∑ f'(1 + k)
k=0

og så giver Euler-Maclaurins sumformel os et udtryk for den højre side.
Men det går ikke at vælge a = 1, for så er intet opnået. Hvis vi derimod
lader a være et tilstrækkeligt stort naturligt tal N, kan vi opnå at restleddet
kan gøres lige så lille som det skal være. I så fald er det vi finder, en
formel for
∞

N-1

∑ 1/nz = ζ(z) - ∑ 1/nz
n=N

n=1

Hvis vi differentierer f(x) = x1-z/(1 - z) successivt mht. x og sætter x =
N, giver Euler-Maclaurins sumformel os alt i alt:
N-1

ζ(z) = ∑ 1/nz + N1-z/(z-1) + N-z/2
n=1
M

+∑ (B2n/(2n)!)z(z+1)...(z+2n-2)/Nz+2n-1 +R
n=1

Restleddet R skal sammenlignes med det første led som bortkastes: leddet
for n = M+1, hvor potensen af N er Nz+2M+1. R er numerisk mindre end
dette led gange |(z+2M+1)/(Re(z)+2M+1)|. Formlen gælder i et vist område til venstre for y-aksen, men for Re(z) < ½ findes ζ(z) ud fra ζ(1-z)
ved hjælp af Riemanns funktionalligning, som vi kommer til senere.
Formlen for potensrækken ovenfor indeholdende Bn-erne kan ved
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anvendelse af formlen for 1/(ey - 1) på side 42 skrives
∞

∞

y (∑ 1/(y+k2πi) - ½) = ∑ Bn/n! yn
k=-∞
n=0
(den gælder for |y| < 2π). Og da venstre side er
∞

1 - y/2 + 2 ∑ (y/(k2π))2/(1 + (y/(k2π))2)
k=1
∞ ∞

= 1 - y/2 - 2 ∑ ∑(-(y/(k2π))2)n
k=1 n=1
∞

∞

(-1)n(y/(2π))2n

= 1 - y/2 - 2 ∑

n=1

∑ 1/k2n
k=1

ses at ζ(2n) = -(-1)n(2π)2nB2n/(2(2n)!). Specielt er ζ(2) = π2/6. Da ζ(2n)
→ 1 for n → ∞, er B2n ≈ -(-1)n2(2n)!/(2π)2n. Denne formel for B2n er god
allerede fra n = 3. Der findes ingen formel for ζ(n) for n ulige.
Da gammafunktionen Γ(z) optræder i Riemanns funktionalligning, må vi
også have en effektiv formel for Γ(z), og den kan vi også få ved hjælp af
Euler-Maclaurins sumformel. Det er dog en formel for logΓ(z) vi vil
finde. Ifølge Gauss' definition har vi
∞

Γ(z) = (1/z) ∏ ((1 + 1/k)z/(1 + z/k)),
k=1

og derfor
∞

logΓ(z) = -log z + ∑ (log((1 + 1/k)z) - log(1 + z/k))
k=1

Sættes
N

pN(z) = ∑ log(k(1 + 1/k)z)
k=1

og
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N

qN(z) = ∑ log(z + k)
k=0

er logΓ(z) = limN→∞(pN(z) - qN(z)) (pN(z) og qN(z) divergerer for N →
∞).
På qN(z) kan vi anvende Euler-Maclaurins sumformel: sætter vi f(z) =
z(log z -1) (da f'(z) = log z) og h = 1 og lader b → ∞, får vi
N

M

qN(z) = ∑ f'(z + k) = -∑ (Bn/n!)f(n)(z) + ωN(z)
k=0

n=0

Da f(k)(z) = (-1)k(k-2)!/zk-1 (for k > 1) er
M

qN(z) = -z(log z - 1) + (log z)/2 - ∑ B2n/((2n)(2n-1)z2n-1) + ωN(z)
n=1

For at komme videre, vil vi finde et udtryk for logΓ(z) ad en anden vej:
Af Wallis' produkt for π
∞

π/2 = ∏ ((2n-2)/(2n-3))((2n-2)/(2n-1))
n=2

kan udledes, at limn→∞(n!en/nn+½) = √(2π). Derfor gælder Γ(n) → √(2π)
nn-½e-n for n → ∞, og mere generelt (for Re(z) > 1):
Γ(z) → √(2π) zz-½e-z for z → ∞
Følgelig er
logΓ(z) = log√(2π) + z(log z - 1) - (log z)/2 + R*(z)
for Re(z) > 1, hvor R*(z) → 0 for z → ∞. Da nu logΓ(z) =limN→∞(pN(z)
- qN(z)) og z(log z - 1) - (log z)/2 indgår i den fundne sum for qN(z), må
vi have
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M

R*(z) = ∑ B2n/((2n)(2n-1)z2n-1) + R
n=1

hvor R → 0 for z → ∞, og
limz→∞(limN→∞(pN(z) - ωN(z))) = log√(2π)
Derfor har vi denne formel for logΓ(z) gældende for Re(z) tilstrækkeligt
stor (Stirlings formel)
M

logΓ(z) = (z-½)log z - z + log(2π)/2 + ∑ B2n/((2n)(2n-1)z2n-1) + R
n=1

Restleddet R skal sammenlignes med det første led som bortkastes
(leddet for n = M+1): R er numerisk mindre end dette led gange
(2|z|/(|z |+Re(z)))M+1. Vi finder Γ(z) ud fra z i strimlen 7 ≤ Re(z±N) < 8
ved Γ(z) = exp(log Γ(z)) og Γ(z) = Γ(z+N)/(z(z+1)...(z+N-1)) eller Γ(z) =
Γ(z-N)(z-1)...(z-N).
For M = 0 får vi for z = x > 0:
logΓ(x) = (x-½)log x - x + log(2π)/2 + θ/(12x)
hvor |θ| < 1, eller Γ(x) = √(2π) xx-½e-xeθ/(12x) - dette er Stirlings
oprindelige formel.
Lad os teste formlen på side 41: ∫ Re(Γ(1+yi)) dy (fra 0 til ∞) = π/e =
1,155727350. Vi integrerer til ∞ = 100 og lader inddelingerne starte med
d = 0,0001 og forøger dem, så de danner en kvotientrække med kvotient
1+d. Udregnes integralet ved midtpunkterne af inddelingerne, fås
1,155611798, bruges trapezformlen (side 66), fås 1,155727520, og bruges
Simpsons formel (side 67), fås den anførte værdi for π/e.
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Fourier-inversion
Som bekendt kan enhver svingning - altså en funktion f(x), som er
periodisk med en vis periode T: f(x+T) = f(x) - opløses i rene svingninger: sinus- og cosinus-kurver, idet den (ligesom savtakfunktionen) kan
udtrykkes som en uendelig sum af rene svingninger, der bliver hurtigere
og hurtigere
∞

f(x) = a0/2 + ∑ (ancos(nλx) + bnsin(nλx))
n=1

hvor λ = 2π/T. At rækken virkelig fremstiller funktionen, kan vi dog først
være sikre på, når denne er stykkevis differentiabel, i så fald er rækkens
sum i et diskontinuitetspunkt lig middelværdien af funktionens grænseværdier fra venstre og højre. Tallene an og bn - Fourier-koefficienterne til
f(x) - findes ved
T/2

T/2

an = 2/T ∫ f(y) cos(nλy) dy og bn = 2/T ∫ f(y) sin(nλy) dy
-T/2

-T/2

(disse tal eksisterer når f(x) blot er integrabel), og det gælder - Parsevals
sætning - at
T/2

∞

2/T ∫ |f(x)|2 dx = a02/2 + ∑ (an2 + bn2)
n=1

-T/2

(den gælder når f(x) blot er stykkevis kontinuert). Til en periodisk
funktion svarer der altså en sådan følge af tal a0, a1, b1, a2, b2, ..., og det
omvendte gælder også: koefficienterne skal være således, at rækken
konvergerer og er differentiabel undtagen i højst endeligt mange punkter
inden for en periode.
Vi kan formulere disse formler mere elegant ved at regne med komplekse
tal: Hvis de komplekse tal cn (n hel) defineres ved
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π

cn = 1/(2π) ∫

T/2

f(y/λ)e-nyi

dy = 1/T ∫ f(y)e-nλyi dy

-π

-T/2

er

∞

f(x) = ∑ cnexnλi
n=-∞

og der gælder
π

1/(2π) ∫

∞

|f(x/λ)|2

-π

dx = ∑ |cn |2
n=-∞

I så fald er cn = (an - bni)/2 og c-n = (an + bni)/2 (vi har benyttet at exi =
cos x + i sin x, og b0 sættes lig 0).
For savtakfunktionen S(x) finder vi, at an = 0 og bn = 1/n. Så S(x) = ∑
sin(nx)/n, og da 1/π ∫ |S(x)|2 dx = π2/6, er 1 + 1/4 + ... + 1/n2 + ... = ζ(2) =
π2/6 = 1,64493.. (jvf. side 47).
Vi kan fortolke opløsningen af f(x) på følgende måde:
En periodisk funktion med periode 2π svarer til en funktion på enhedscirklen T, som er de komplekse tal med norm 1 (= tallene af formen e θi).
T er en multiplikativ gruppe, og multiplikationen svarer til addition af
vinkler (eθieψi = e(θ+ψ)i). En (unitær) karakter på T er en homomorfi af T
ind i T, og en sådan har nødvendigvis formen χn(z) = zn, hvor n er et helt
tal. Karaktererne udgør altså mængden af de hele tal ℤ, og kaldes spektret
af T (opfattet som Lie-gruppe). På spektret er der et mål: hvert punkt har
målet 1, og på mængden T er målet 1/(2π) gange det sædvanlige mål
(således at målet af T er 1). På et vektorrum af tilpas pæne funktioner på
T indføres et skalarprodukt: f•g = integralet af f(x)g(x) over en periode
(divideret med 2π). Bemærk at f•f er integralet af |f(x)|2 over en periode,
tallet √(f•f) betegnes |f| og kaldes normen af f(x). Enhver karakter har
norm 1, og to forskellige karakterer er ortogonale: deres skalarprodukt er
0. På dette vektorrum er et afstandsbegreb, og kompletteringen er et (∞51

dimensionalt) Hilbertrum. Karaktererne udgør et ortonormalt basis for
funktionerne på T: en funktion f(x) kan opløses i "retvinklede" koordinater: disse er netop tallene cn = f•χn. Parsevals sætning er Pythagoras'
sætning: kvadratet på normen af f(x) er summen af koordinaternes
kvadrater |cn |2.
Ved at forestille os, at perioden T → ∞, kan vi for en funktion f(x) på hele
intervallet -∞ < x < ∞ (som er integrabel og stykkevis differentiabel)
definere en funktion F(y) - den Fourier-transformerede af f(x) - ved
∞

F(y) = 1/(2π) ∫ f(x)e-yxi dx
-∞

så kommer vi tilbage til f(x) ved
∞

f(x) = ∫ F(y)exyi dy
-∞

Vi får nemlig en tilnærmelse til disse integraler ved i integralet og
summen ovenfor at erstatte nλ med y og λ med dy, idet λ = 2π/T er
"infinitesimal" for T "uendelig". F(y) er grænseværdien for T → ∞ af
(T/(2π))cn for n = [(T/(2π))y].
Hvis |f(x)|2 er integrabel, er |F(y)|2 det også, og i så fald gælder Parsevals
sætning:
∞

∞

1/(2π) ∫ |f(x)|2 dx = ∫ |F(y)|2 dy
-∞

-∞

Vi kan fortolke opløsningen af f(x) på følgende måde:
De reelle tal ℝ med additionen udgør en additiv gruppe. En (unitær)
karakter på ℝ er en homomorfi af R ind i T, og en sådan har nødvendigvis
formen χy(x) = eyxi, hvor y er et reelt tal. Karaktererne udgør altså mængden af de reelle tal ℝ - disse er spektret af ℝ (opfattet som Lie-gruppe). På
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spektret er målet det sædvanlige mål, og på ℝ er målet det sædvanlige
mål divideret med 2π. På et vektorrum af tilpas pæne funktioner på ℝ
indføres et skalarprodukt: f•g = integralet af f(x)g(x) fra -∞ til ∞ (divideret med 2π). Bemærk at f•f er integralet af |f(x)|2, tallet √(f•f) betegnes |f|
og er normen af f(x). På dette vektorrum er et afstandsbegreb, og kompletteringen er et (∞-dimensionalt) Hilbertrum. Karaktererne tilhører ikke
dette, men de udgør et ortogonalt basis for Hilbertrummet: en funktion
f(x) kan opløses i retvinklede koordinater, nemlig F(y) = f•χy. Parsevals
sætning siger, at kvadratet på normen af f(x) er integralet af koordinaternes kvadrater |F(y)|2.
Og hvis f(n) (n hel) er summabel, er F(2πm) det også, og i så fald gælder
Poissons summationsformel:
∞

∞

1/(2π) ∑ f(n) = ∑ F(2πm)
n=-∞

m=-∞

- vi får brug for den i udledningen af Riemanns funktionalligning for
ζ(z).
Denne sætning kan vises således: hvis vi på venstre side nøjes med at
summere fra n = -N til N og indsætter f(x) udtrykt ved F(y), får vi
∫ F(2πy)ωN(y) dy, hvor ωN(y) = ∑ e2πnyi (sum fra n = -N til N). Men
ωN(y) = sin((2N+1)πy)/sin(πy), og ωN(y) er periodisk med periode 1, så
derfor er
∞

∞ ½

∫ F(2πy)ωN(y) dy = ∑ ∫ F(2π(m+y))ωN(y) dy
-∞

m=-∞ -½

ωN(y) har den egenskab, at ∫ g(y)ωN(y) dy → g(0) for N → ∞, hvor g(y)
er defineret i en omegn af 0 og integralet er over et interval omkring 0.
Heraf følger, at summen går imod ∑ F(2πm) for N → ∞. Vi kan formulere dette i distributions-terminologi på følgende måde: en distribution er
en "funktion på funktioner". For eksempel f(x) → f(0) eller (for en given
funktion g(y)) f(x) → ∫ f(y)g(y) dy - denne distribution identificeres med
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g(y). Funktionsfølgen ωN(y) konvergerer imod distributionen g(y) →
g(0) på en omegn omkring 0, og imod distributionen g(y) → ∑ g(m) på
de reelle tal.
Hvis for eksempel f(x) = e-│x│ er (ifølge infinitesimalregningens
fundamentalsætning)
∞

2π F(y) = ∫ (e-x(1+yi) + e-x(1-yi)) dx
0
x=∞

= [(-e-x(1+yi)/(1+yi)) + (-e-x(1-yi)/(1-yi))]
x=0

= 1/(1+yi) + 1/(1-yi) =

2/(1+y2)

e-│x│ har altså Fourier-transformeret 1/(π(1+y2)), derfor har 1/(1+x2)
Fourier-transformeret e-│y│/2, og så får vi af Poissons summationsformel (idet ∑ e-2πm (m=1 til ∞) = 1/(e2π-1)), at
1/2 + 1/5 + ... + 1/(n2+1) + ...
= (π(1 + 2/(e2π-1)) - 1)/2
= (π/2)(e2π+1)/(e2π-1) - 1/2 = 1,0767...
I det følgende vil vi imidlertid få mere brug for en beslægtet transformation: Fourier-Mellin-transformationen. Hvis f(t) er en funktion
defineret for de positive reelle tal, og den komplekse funktion F(z)
defineres ved
∞

F(z) = ∫ f(t)t-z dt/t
0

er
a+∞i

f(t) = 1/(2πi) ∫ F(z)tz dz
a-∞i

- det første integral konvergerer kun, når Re(z) er større end et vist tal, og
54

i det andet integral skal a vælges større end dette tal. Denne inversionsformel fås af den foregående ved at erstatte f(x) med f(e u)e-xu, idet vi så
har de reciproke formler
∞

F(x+yi) = ∫ f(eu)e-(x+yi)u du
-∞
∞

f(eu) = 1/(2π) ∫ F(x+yi)e(x+yi)u dy
-∞

og disse bliver til Fourier-Mellin-transformationen, når vi indfører
substitutionen u = log t og sætter z = x+yi.
For gammafunktionen har vi
∞

Γ(-z) = ∫ e-tt-z dt/t
0

er altså den Fourier-Mellin-transformerede af funktionen f(t) = e -t, så
derfor har vi
a+∞i

e-t

= 1/(2πi) ∫ Γ(z)t-z dz
a-∞i

for a > 0. I næstsidste kapitel skal vi se hvorfor denne formel har en
særlig interesse.

Mertens formodning

Inden vi går i gang med Riemanns formel for πN, vil vi vende tilbage til
en sag, som vi ikke har fået gjort færdig, nemlig summen (side 9)
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N

∑ μ(n)
n=1

Möbius' funktion μ(n) kan antage værdierne 0, 1 og -1: μ(n) er 0, når n
indeholder en primfaktor mere end én gang, og 1 eller -1, når n har hhv.
et lige eller ulige antal primfaktorer. Og da der i denne sum, når N er stor,
nok er nogenlunde lige mange af hvert fortegn, må den svinge omkring 0.
Men vi har set, at i grafen for N → ∑ μ(n)/√N er udsvingene mere
ujævne end forventet, og dette må sige noget om primtallenes fordeling. I
intervallet fra N = 21.000 til 24.500 opfører N → ∑ μ(n)/√N sig således:

- funktionen falder altså over et interval på 3.500 - der må være en
overvægt af tal med et ulige antal primfaktorer i dette interval.
Riemann havde sat sig for at videreudvikle Gauss' tilnærmelsesformel til
πN. Gauss' formel er Li(N), og Riemann nåede frem til denne: ∑ μ(m)/m
L(N1/m). Gauss' tal synes altid at være større end πN, og Riemanns tal er
altid mindre end Gauss', og det synes at svinge pænt om πN: for N =
2.000.000 er Gauss' fejl 122 og Riemanns fejl -9. Men sådan ser
virkeligheden slet ikke ud, som vi har fortalt. For N-værdier som er
ekstremt store, kan det hænde at Gauss' tal er mindre end πN - og dette
kan stå på i ekstremt lange intervaller, så i disse er Riemanns fejl større
end Gauss'.
Riemanns helt eksakte formel lyder:
∞

πN = ∑ μ(m)/m J(N1/m) – δ
m=1

hvor
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∞

J(x) = Li(x) - ∑

Li(xρ)

ρ

+ ∑ Li(x-2k)
k=1

og her løber ρ over nulpunkterne for ζ(z) i strimlen 0 < Re(z) < 1, og -2k
over de øvrige nulpunkter, som er alle de negative lige tal. Tallet δ er ½
hvis N er et primtal og ellers 0: når N passerer et primtal vokser πN med
1, men formlen giver middelværdien af tallene før og efter. Bidraget fra
de regelmæssige nulpunkter kan vi se helt bort fra for store N-værdier.
Det er altså bidraget fra de uregelmæssige nulpunkter, ∑ Li(x ρ), som gør
udslaget.
Riemann var sikker på at alle tallene ρ ligger på linjen Re(z) = ½, men
han lod den mulighed stå åben at de ikke gør, de ligger under alle omstændigheder symmetrisk om x-aksen, og summeringen skal selvfølgelig
foregå ved at de parres og ordnes efter voksende y-værdi. Riemann var
klar over at rækken ∑ (Li(xρ) + Li(xρ)) ikke er absolut konvergent:
konvergensen beror på at disse reelle tal (i modsætning til tallet Li(x))
kan være negative. For N = 100 og for de første 2000 nulpunkter er ∑
Re(Li(Nρ)) ≈ -0,76, mens ∑ |Re(Li(Nρ))| ≈ 3,37. Her vises kurven y →
Re(Li(N½ + yi)) og nulpunkterne (ved streger) i intervallet [100, 106,4]:

Medtages 500 nulpunkter forløber ∑ Re(Li(xρ)) således fra x = 10 til 30
(der er seks primtal i dette interval):
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Disse bidrag kan altså for meget store N-værdier gribe alvorligt forstyrrende ind. Primtallene er uudgrundelige, vi skal senere høre om en formodning som lyder helt utrolig, og som nok aldrig vil kunne synliggøres.
Hvis vi i definitionen af Riemanns zetafunktion
∞

ζ(z) = ∑ 1/nz
n=1

erstatter 1-tallerne i tællerne med talrækken μ(n), får vi en ny zetafunktion η(z) givet ved
∞

η(z) = ∑ μ(n)/nz
n=1

for Re(z) > 1. Og ved hjælp af egenskaben hos μ(n), som fører til Möbius'
inversionsformel, får vi (for Re(z) > 1) at
∞

(∑

∞
z
1/m )(∑

m=1

μ(n)/nz) = 1

n=1

Derfor kan funktionen η(z) ligesom Riemanns zetafunktion udvides
meromorft til hele den komplekse plan, og udvidelsen er sammenknyttet
med Riemanns zetafunktion ved η(z) = 1/ζ(z).
Den uendelige sum der definerer η(z), er umiddelbart kun konvergent for
Re(z) > 1, men hvis det gælder, at alle nulpunkterne z for ζ(z) har Re(z) ≤
a, hvor 1/2 ≤ a < 1, er den konvergent for Re(z) > a, og omvendt. Dette
betyder, at Riemanns hypotese er ensbetydende med den påstand, at
summen der definerer η(z) er konvergent for Re(z) > ½. Bemærk at det at
1/ζ(1) = 0, betyder at ∑ μ(n)/n = 0.
Da ethvert naturligt tal n kan skrives entydigt på formen n = km 2, hvor k
ikke indeholder primfaktorer i en højere potens, har vi også at
∞

∞

∞

(∑ |μ(k)|/kz)(∑ 1/m2z) = (∑ 1/nz)
k=1

m=1
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n=1

Dette betyder, at vi for zetafunktionen defineret på samme måde ud fra
|μ(n)| har
∞

∑ |μ(n)|/nz = ζ(z)/ζ(2z)
n=1

Vi vil finde en formel for ∑ μ(n) (n=1 til N-1), og hertil udvider vi denne
funktion af de naturlige tal N til funktionen Σμ(x) af de positive reelle tal
x givet ved
n<x

Σμ(x) = ∑ μ(n)
n=1

For denne funktion er vi i stand til at finde den Fourier-Mellin-transformerede, så derfor har vi ved at benytte Fourier-Mellins omvendingsformel en formel for Σμ(x) og dermed for ∑ μ(n).
Den Fourier-Mellin-transformerede til Σμ(x) er
∞ n<x

∫ (∑ μ(n))/xz dx/x
0 n=1

for Re(z) > 1, og dette integral kan udregnes ved partiel integration: hvis
funktionerne f(x) og g(x) er således, at f(x)g(x) = 0 i integrationsintervallets endepunkter a og b, da gælder at
b

b

∫ g'(x)f(x) dx = -∫ g(x)f'(x) dx
a

a

(formlen beror på at d(f(x)g(x))/dx = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) og at vi i dette
tilfælde har ∫ (d(f(x)g(x))/dx) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) = 0). Denne formel
gælder også, selvom der er punkter hvor f(x) (for eksempel) er diskontinuert, idet f'(x)dx i så fald skal tolkes som funktionens spring: hvis f(x)
i x0 har springet k, er dette punkts bidrag til integralet g(x 0)k. Integralet
∫ g(x)f'(x) dx skal altså opfattes som Stieltjes-integralet ∫ g(x) df(x).
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Anvendes formlen for partiel integration på g(x) = -x-z/z og f(x) = Σμ(x)
og a = 0 og b = ∞, har vi, idet g'(x) = 1/xz+1 og idet springet af Σμ(x) i x =
n er μ(n), at det søgte integral har værdien
∞

(1/z) ∑ μ(n)/nz
n=1

og dette er, som vi har set, funktionen 1/(zζ(z)).
Derfor fås af Fourier-Mellins inversionsformel at
N-1

a+∞i

∑ μ(n) = 1/(2πi) ∫ Nz/ζ(z) dz/z
n=1

a-∞i

for a > 1. Integralet her kan udregnes ved residueregning, da integranden
Nz/(zζ(z)) er meromorf. Dens simple poler er z = 0 samt alle nulpunkterne for ζ(z). For da man formoder, at ethvert nulpunkt ρ for ζ(z) er
simpelt (altså ζ'(ρ) ≠ 0), er enhver pol ρ for 1/ζ(z) simpel, og den har
residuum 1/ζ'(ρ), så derfor er
N-1

∑ μ(n) = 1/ζ(0) + ∑ Nρ/(ρζ'(ρ))
n=1

hvor summen går over alle nulpunkterne for ζ(z).
Vi kan i disse formler erstatte N med et reelt tal x. Hvis vi i formlen
anvender 500 ikke-trivielle nulpunkter, får vi for tallene fra 84 til 94:
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Læg mærke til, at vi i sumdelen kan sætte √N uden for en parentes. Så
bliver det der er inde i parentesen begrænset, hvis Riemanns hypotese altså er sand, idet vi i så fald har Nρ = (√N)Nti når ρ = ½ + ti. Dette
betyder, at talfølgen
N-1

(1/√N) ∑ μ(n)
n=1

må formodes at være begrænset. Mertens formodning (1897) siger, at
tallene numerisk er begrænset af tallet 1 - det er dog blevet bevist (1983),
at tallet 1 skal erstattes med et større tal. Mertens formodning (med det
større tal) er stærkere end Riemanns hypotese, idet Riemanns hypotese
følger af Mertens formodning: Af Mertens formodning følger umiddelbart, at det for ethvert (lille) positivt tal ε gælder at
N-1

1/N½+ε ∑ μ(n) → 0 for N → ∞
n=1

og af denne påstand følger Riemanns hypotese, idet den medfører, at
funktionen 1/ζ(z) = ∑ μ(n)/nz ikke har poler i halvplanen Re(z) > ½. I
1912 beviste Littlewood, at det omvendte også gælder, således at det at
denne talfølge konvergerer imod 0 for ethvert ε, er ensbetydende med
Riemanns hypotese.
Ud fra denne måde at formulere Riemanns hypotese på kan man opstille
et statistisk bevis for Riemanns hypotese: man kan bevise, at sandsynligheden for at Riemanns hypotese er sand, er lig 1. Når μ(n) er forskellig
fra nul, kommer værdierne 1 og -1 tilsyneladende som når man slår plat
og krone. Og hvis man udfører et sådant eksperiment et stort antal gange
N, så skulle forskellen mellem antallene forventeligt være 0, og da
udfaldet følger den lov man kalder normalfordelingen med spredning 1,
gælder at sandsynligheden for, at afvigelsen fra 0 er mindre end m, er
(m/√N)√(2/π)

∫ exp(-x2π) dx
-(m/√N)√(2/π)
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Sættes m = N½+ε, får vi at sandsynligheden for at
|∑ μ(n) (n=1 til N)| < m
er integralet for m. Men integralet af exp(-x2π) fra -∞ til ∞ er 1, og m/√N
= Nε → ∞ for N → ∞, så derfor er udfaldet "|∑ μ(n) (n=1 til N)| < m"
sikkert for N → ∞, og dette betyder, at 1/N½+ε|∑ μ(n) (n=1 til N)| < 1 for
N → ∞. Da dette gælder for ethvert ε, har vi
N

1/N½+ε

∑ μ(n) → 0 for N → ∞
n=1

Mertens formodning er lige på kanten af Riemanns hypotese, og den er
vist den måde at formulere noget på, der minder om Riemanns hypotese,
som lettest kan begribes af almindelige mennesker. Mertens formodning
siger jo, at hvis vi betragter de tal mindre end N, som er produkt af primtal der alle er forskellige, så er forskellen mellem antallet af dem, der
består af hhv. lige og ulige mange primtal numerisk begrænset af tallet
√N (gange en konstant).
En anden måde at formulere Riemanns hypotese på, som handler mere
direkte om primtallenes fordeling, er følgende: Primtalssætningen (som
Gauss fremsatte) siger, at Li(N) er en tilnærmelse til πN (idet πN/Li(N) →
1 for N → ∞), men hvor god er denne tilnærmelse? Det er det, Riemanns
hypotese udtaler sig om. For det kan bevises (von Koch, 1901), at Riemanns hypotese er ensbetydende med, at der findes et A således at
|πN - Li(N)| < A √N log N
Vi tegner |πN - Li(N)|/(√N log N) fra N = 10.000:

Det kan dog også bevises (Littlewood, 1914), at der er uendeligt mange N
således at √N/(2log N) < |πN - Li(N)| - og dette gælder både når πN eller
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Li(N) forudsættes størst.
Tilsvarende har vi, da ∑ |μ(n)|/nz = ζ(z)/ζ(2z) (side 59), at
N-1

a+∞i

∑ |μ(n)| = 1/(2πi) ∫ Nzζ(z)/ζ(2z) dz/z
n=1

a-∞i

= N/ζ(2) + 1 + ∑ Nρ/2ζ(ρ/2)/(ρζ'(ρ))
hvor summen går over alle nulpunkterne for ζ(z) (sandsynligheden for at
et tal ikke indeholder en primfaktor mere end én gang, er altså 1/ζ(2) =
0,6079). Hvis vi erstatter N med et reelt tal x og anvender 1000 ikketrivielle nulpunkter, får vi denne kurve for tallene fra 20-30:

Man kan udlede et utal af formler, der minder om disse. I næste kapitel
skal vi udlede den vigtigste, men inden da skal vi se en anden formel af
denne slags, nemlig en tilnærmelsesformel for summen ∑ ρ(n) (n=1 til
N-1), hvor ρ(n) er summen af primfaktorerne i n (regnet med multiplicitet, side 8). Zetafunktionen ∑ ρ(n)/nz (til potensrækken ∑ ρ(n)xn) er
∞ ∞

∑ ∑ ∑ mp/(kpm)z
p prim m=1 k=1

for Re z > 1, da ρ(n) er en sum af tal af formen mp, og hvert mp i tælleren
hører til alle n i nævneren, hvor pm går op i n. Altså er denne zetafunktion
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ζ(z)∑ mP(mz-1) (m=1, ...), hvor P(z) er zetafunktionen ∑ 1/pz (p primtal) (se nærmere side 69 og frem). På samme måde som før (side 60) får
vi at
N-1

a+∞i

∑ ρ(n) = 1/(2πi) ∫ (Nzζ(z)/z)P(z-1) dz + ...
n=1

a-∞i

(for a > 1), idet vi nøjes med det første led (m = 1) i zetafunktionen:
ζ(z)P(z-1). P(z) er ikke meromorf, men det er P'(z), derfor anvender vi
partiel integration, så vi kan udregne integralet ved residueregning:
z

∫

(Nzζ(z)/z)P(z-1)

dz = -∫ (∫Nuζ(u)/u du)P'(z-1) dz

P'(z) har principial pol i z = 1 med reduum -1 (side 69), derfor har
P'(z-1) principal pol i z = 2 med residuum -1, og derfor er værdien af det
oprindelige integral
2

∫ Nuζ(u)/u du + ...
-∞

Og hvis vi anvender substitutionen u = 2log(t)/log(N), får vi at
N-1

N

∑ ρ(n) ≈ ∫ ζ(2log(t)/log(N)) t dt/log t
n=1

0

Da ρ(n) har logaritmeegenskaben σ(mn) = σ(m) + σ(n), ser vi at summen
af primfaktorerne i tallet N! omtrent er givet ved dette integral.
Bemærk at integranden ζ(2log(t)/log(N)) t/log t har tre singulariteter i
integrationsintervallet [0, N]: t = 0 hvor log t ikke er defineret, t = 1 hvor
1/(log t) ikke er defineret og t = √N hvor zetafunktionen ikke er defineret.
Integrandens graf ser således ud for N = 16:
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For et sådant integral fra a til b, hvor der imellem a og b er en singularitet
c for integranden, er værdien som tidligere nævnt defineret som grænseværdien for ε → 0 (ε > 0) af integralet fra a til c-ε plus integralet fra c+ε
til b. At integranden ikke er defineret i c betyder normalt, at det mest
betydningsfulde sker her, så derfor bør man i udregningen udgå herfra,
idet man vælger et lille tal d (for eksempel 10 -4), og går fra c+ε til b og
fra c-ε til a igennem intervaller, der gøres større og større (ved for
eksempel successivt at gange d med k = 1+d). Hvis vi i det aktuelle
integral vælger tal imellem de tre singulariteter, for eksempel 0,5 og 2, er
integralet givet ved
N

0,5

1-ε

2

√N-ε

N

∫ ... = limε →0(∫ ... + ∫ ... + ∫ ... + ∫ ... + ∫ ...)
0

ε

0,5

1+ε

2

√N+ε

De tre første integraler har øjensynligt hver især grænseværdi for ε → 0,
og de to første er af ringe betydning i forhold til de øvrige, så dem vil vi
se bort fra. Vi vil også se bort fra det tredie integral. De to sidste
integraler synes hver især at divergere for ε → 0, og dette kan vi få
bekræftet, ved at erstatte funktionen med dens absolutværdi, så opdager
vi, at summen af de to sidste integraler kan gøres lige så stor det skal
være, når ε gøres lille.
Hvad selve computerudregningen af integraler angår, er i de fleste af
programmerne anvendt trapezformlen - der er ingen grund til at være
mere nøjagtig, når der er andre fejlkilder inde i billedet. Trapezformlen
vil sige, at integrationsintervallet deles op i små bidder, hvis bidrag til
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integralet er deres længde gange middelværdien af funktionsværdierne i
deres endepunkter. Hvis intervallet fra a til b deles af punkterne a = x 0,
x1, x2, ..., xN+1 = b, lyder trapezformlen:
b

N

∫ f(x)dx ≈ ½(f(a)d0 + ∑ f(xi)(di-1+di) + f(b)dN)
a

i=1

hvor di = xi+1-xi. I de fleste af programmerne forøges tallene d i, og i så
fald udgør de altid en kvotientrække: di+1 = kdi, hvor k er et fast tal lidt
større end 1 (så er di-1+di = (1+k)di-1).
Trapezformlen er anvendt i alle de komplekse integrationer. I nogle af de
reelle integrationer, nemlig de ovennævnte integraler og funktionen Li(x)
for reelle x, er den mere nøjagtige Simpsons formel anvendt. Denne
bygger på, at integrationsintervallet deles op i små bidder, inden for
hvilke funktionen erstattes med en parabel, der har samme værdier som
funktionen i biddernes endepunkter og i et punkt imellem disse. Følger
afstandene mellem disse punkter en kvotientrække med kvotient k, lyder
Simpsons formel:
b

N

∫ f(x)dx ≈ k0(k(2-k)f(a)d0 + ∑ (k1f(xi+di) + k2f(xi+(k+1)di))di
a

i=0

+ (-k2+2k-1)f(b)dN)
idet xi+1-xi = (1+k)di og di+1 = k2di, og k0 = (k+1)/(6k), k1 = (1+k)2 og
k2 = (2-k)k3+2k-1.
Her er N og k således at b = a+d0(1+k)(kN+1-1)/(k-1), men det sidste led
udelades ofte. I programmet fastsættes d og k (for eksempel d = 0,0001
og k = 1+d), og k1 og k2 udregnes. x starter med x = a, og summen s
starter med s = d * k * (2 - k) * f(a), og der gøres følgende sålænge t < b:
d1 = (1 + k) * d
s = s + d * (k1 * f(t + d) + k2 * f(t + d1))
t = t + d1
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d=k*k*d
Til sidst ganges s med (k + 1)/(6k).
For k = 1 har vi den oprindelige Simpsons formel:
b

N-1

∫ f(x)dx ≈ (d/3)(f(a) + ∑ (4f(xi+d) + 2f(xi+2d)) + 4f(b-d) + f(b))
a

i=0

idet xi+1-xi = 2d og d = (b-a)/(2N+2).
For N = 50.000 er (∑ ρ(n))/N = 4262, og formlen giver 4290. Man kan
forbedre den ved at medtage et led mere:
N

N

N

∑ ρ(n) ≈ ∫ ζ(2log(t)/log(N)) t dt/log t - ½ ∫ ζ(3/2log(t)/log(N)) √t dt/log t
n=1

0

0

Den forbedrede formel giver 4261. Formlen kan forenkles til (∑ ρ(n))/N
≈ ζ(2)/2 N/log N, så svarer nøjagtigheden til N/log N ≈ πN, og så får vi
for (∑ ρ(n))/N værdien 3801. Erstattes N/log N med πN, forbedres den
betydeligt: (∑ ρ(n))/N ≈ 4222.

Udledning af Riemanns formel
På samme måde som vi har fundet en formel for summen ∑ μ(n) for
tallene n = 1, 2, 3, ... op til N-1, kan vi finde en formel for summen ∑ 1
for primtallene p = 2, 3, 5, ... op til N-1, og denne funktion af N er jo
funktionen πN. Vi skal først danne zetafunktionen
P(z) = ∑ 1/pz
p primtal

(for Re(z) > 1), så har vi ved en udregning analog til den, der førte til
formlen for Σμ(n) på side 60, at
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a+∞i

πN = 1/(2πi) ∫ NzP(z) dz/z
a-∞i

for a > 1. Og i denne skal P(z) udtrykkes ved noget, der kan regnes videre
på.
Denne formel er stort set også Riemanns udgangspunkt, men vi vil gå ad
en vej, som fører hurtigere frem til den endelige formel, end Riemann
gjorde. Hos os vil der så undervejs dukke en størrelse op, som vi i første
omgang vil se bort fra, da vi formoder at den er nul. Det er den på en
måde også, men dette er ikke helt let at vise. Jeg vil først gå let hen over
problemet, så kan læseren se, om han opdager fejlen, inden jeg afslører
hvori den består og fortæller om hvordan Riemann løste problemet.
Af Eulers produktfremstilling for ζ(z)
ζ(z) = ∏ (1 - 1/pz)-1
p primtal

fås
logζ(z) = -∑ log(1 - 1/pz)
p primtal

og kombineres denne med
∞

log(1 - h) = -∑ hn/n
n=1

(gældende for |h| < 1) fås:
∞

logζ(z) = ∑ ∑

∞

(1/pz)n/n

p primtal n=1

= ∑∑

∞

(1/pnz)/n

n=1 p primtal

Her kan anvendes Möbius-inversion
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= ∑ P(nz)/n
n=1

∞

P(z) = ∑ μ(m)/m logζ(mz)
m=1

I den viste integralformel for πN med P(z) udtrykt ved logζ(z), er
regnetiden uafhængig af N, så derfor kan den benyttes til at finde en
tilnærmelse til πN for meget store N. Den er medtaget i programmet
"NumbPrimes".
For P(z) ser et stykke af grafen for y → P(1,1 + yi) således ud:

Til brug i næste kapitel bemærker vi her, at den afledede P'(z) af P(z) er
givet ved
P'(z) = -∑ log p /pz
p primtal

Vi sætter Λ(n) = log p, hvis n = pr (r > 0) og ellers 0, og definerer zetafunktionen ZΛ(z) ved
ZΛ(z) = ∑ Λ(n)/nz
(den adskiller sig fra -P'(z) ved at ikke bare primtallene, men også alle
primtalspotenserne er medtaget, jvf. side 28), så har vi
69

∞

ZΛ(z) = -∑ P'(mz)
m=1

Ved at differentiere udtrykkene for logζ(z) og P(z) får vi
ζ'(z)/ζ(z) = -ZΛ(z)
og
∞

P'(z) = -∑ μ(m)ZΛ(mz)
m=1

P'(z) kan udvides meromorft til hele planen undtagen den negative akse.
Det første led, -ZΛ(z) = ζ'(z)/ζ(z), har poler i nulpunkterne for ζ(z), og
deler vi planen op i områder alt efter fortegnet for den reelle og imaginære komponent af ZΛ(z), kan vi få mønstre som dem på omslaget af
denne bog og den på side 102.
Vi har alt i alt indtil nu denne formel for πN:
∞

a+∞i

πN = ∑ (μ(m)/m)(1/(2πi) ∫ Nz/mlogζ(z) dz/z)
m=1

a-∞i

(hvor a > 1) - og den begynder at ligne Riemanns formel
∞

πN = ∑ μ(m)/m J(N1/m)
m=1

hvor
∞

J(x) = Li(x) - ∑ Li(xρ ) + ∑ Li(x-2k)
ρ

k=1

og hvor ρ løber over nulpunkterne for ζ(z) med Re(z) > 0 - de ikketrivielle, der alle skulle have Re(ρ) = ½.
For at komme videre - udregne integralet - løber vi ind i det problem, at
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funktionen logζ(z) ikke er meromorf, nemlig i nulpunkterne for ζ(z). Så
derfor kan vi ikke bruge residueregning. Derimod er den afledede af
logζ(z) meromorf, denne er nemlig ζ'(z)/ζ(z), og vi kan omforme integralet til et integral, hvor det er ζ'(z)/ζ(z) i stedet for logζ(z) der optræder,
ved at bruge partiel integration
∫ g'(z)f(z) dz = -∫ g(z)f'(z) dz
Hvis vi i det første integral her sætter f(z) = logζ(z), skal g(z) være en
funktion, således at g'(z) = Nz/z, så g(z) skal være givet ved
z

g(z) = ∫ Nu du/u
c

hvor c er et vilkårligt komplekst tal, og hvor integrationsvejen er en
vilkårlig kurve fra c til z, som blot ikke går igennem 0 (g(z) er altså kun
bestemt op til addition af en konstant, men denne vil forsvinde bort ved
integrationen, da ∫ f'(z) dz = 0). Det er mest hensigtsmæssigt at lade c
være ∞ eller -∞, så får vi (hvis vi i integralet der definerer g(z) indfører
substitutionen u = zt) at g(z) = Li(Nz), hvor Li(z) er den tidligere indførte
integrallogaritme
1

Li(z) = ∫ zt dt/t
-∞

for |z| ≥ 1, og
∞

Li(z) = ∫ zt dt/t
1

for |z| ≤ 1. Li(z) er ikke veldefineret for generelle z, men en funktion af
formen z → Li(xz) (hvor x er reel og positiv) er veldefineret, og det er
kun sådanne vi har brug for. Denne funktion er holomorf i hele den komplekse plan undtagen i punktet z = 0, hvor den har logaritmisk pol, så den
nye integrand, Li(Nz)ζ'(z)/ζ(z), er fortsat ikke-meromorf, men der er kun
tale om denne ene ikke-meromorfe singularitet, og vi vil i første omgang
blot integrere uden om z = 0.
Vi har derfor at
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∞

a+∞i

πN = ∑ (μ(m)/m)(-1/(2πi) ∫ Li(Nz/m)ζ'(z)/ζ(z) dz)
m=1

a-∞i

Og her kan integralet udregnes ved residueregning, idet der dog bliver en
rest, som er integralet langs en lille cirkel omkring z = 0. Polerne for
ζ'(z)/ζ(z) er dels nulpunkterne for ζ(z), hvor ζ'(z)/ζ(z) har simpel pol med
residuum 1, og dels polen z = 1 for ζ(z), hvor ζ'(z)/ζ(z) har simpel pol
med residuum -1.
Vi får, at parentesen indeholdende integralet er J(N 1/m), hvis J(x)
defineres ved
∞

J(x) = Li(x) - ∑

Li(xρ )

ρ

+ ∑ Li(x-2k) + R(x)
k=1

hvor ρ løber over nulpunkterne for ζ(z) i strimlen 0 < Re(z) < 1, og hvor
-2k løber over de øvrige nulpunkter - for disse starter integrationsvejen i
+∞, derfor er integralet plus Li(x-2k). R(x) er integralet af Li(xz)ζ'(z)/ζ(z)
langs en lille cirkel omkring 0. Dette bidrag R(x) bliver mere og mere
uafhængigt af x, jo mindre cirklen er, idet xz langs en sådan er nær 1, og
ζ'(z)/ζ(z) er nær ζ'(0)/ζ(0). Da imidlertid Li(xz) → ∞ for z → 0, bliver
R(x) større og større, jo mindre cirklen er, så vi skal være på vagt, men
hvis R(x) konvergerer imod et endeligt tal, når radius af cirklen konvergerer imod 0, så vil dette leds bidrag til formlen for πN forsvinde, da ∑ μ(m)
/m = 0. Vi vil ikke her argumentere for, at tallene R(x)'s bidrag til formlen
i sidste ende forsvinder, vil nedenfor vise hvordan Riemann gik til værks.
Da ζ(z) = ζ(z) gælder, at hvis ρ = a+yi er et nulpunkt for ζ(z), er det konjugerede tal ρ = a-yi også et nulpunkt. Og da Li(xρ ) = Li(xρ ), er Li(xρ )
+ Li(xρ ) = 2Re(Li(xρ )), for et sådant par af konjugerede ρ, så derfor
behøver vi kun beskæftige os med de positive y, således at ρ = a+yi er et
nulpunkt. Den anden sum i J(x) (som løber over de negative nulpunkter: 2, -4, -6, ...) er ikke noget problem: den kan omformes til et enkelt
integral ved anvendelse af formlen for summen af en kvotientrække
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∞

∑

∞ ∞

Li(x-2k)

k=1

=∑∫

∞

x-2kt

dt/t = ∫ 1/(x2t - 1) dt/t

k=1 1

1

og dette led går imod 0 for x → ∞ - denne funktion er i programmerne
betegnet H(x).
Nu har vi udledt Riemanns eksakte formel for πN. På side 100 vises
stykker af grafen ved anvendelse af forskellige antal ikke-trivielle
nulpunkter for ζ(z).
Men hvad er det, som læseren nok har overset? Det er at den partielle
integration
∫ g'(z)f(z) dz = -∫ g(z)f'(z) dz
vi foretog, ikke er lovlig. Det led der egentlig mangler her, og som
normalt er nul, når man anvender partiel integration, er ikke nul. Dette
led er et integral som er divergent, og det er integralet på højre side også.
For at beskrive situationen betragter vi følgende tre kurvestykker
(bestemt ved et stort reelt tal y): linjestykket L på linjen x = a fra a-yi til
a+yi, halvcirklen C- i den negative halvplan fra a-yi til a+yi, samt den
lukkede kurve K bestående af L - C-. Vi har
∫L = ∫K + ∫Cog det vi ovenfor har regnet ud ved residueregning, er (grænseværdien af)
∫K, men ∫C- går i dette tilfælde ikke imod 0 (sådan som det oftest er tilfældet), integralet divergerer, men det ophæves af det omtalte udeladte
integral omkring 0. Dette er dog lidt besværligt at vise - som sagt viser vi
sidst i kapitlet hvordan Riemann gik til værks.
For at kunne udnytte Riemanns formel for πN
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∞

πN = ∑ μ(m)/m J(N1/m)
m=1

hvor
∞

J(x) = Li(x) - ∑ Li(xρ) + ∑ Li(x-2k)
ρ

k=1

skal vi finde et vist antal af nulpunkterne ρ for ζ(z) med Re(z) = ½, for
eksempel alle de ρ = ½+yi, for hvilke 0 < y < 200. Og hvordan finder
man disse y-værdier? Ja, man kunne blot tegne grafen for den reelle
funktion |ζ(½+yi)| (y > 0) og søge efter de y-værdier, hvor den rører yaksen, og så finde de præcise værdier ved Newton-iteration. Men dette er
besværligt, vi må have en funktion som skærer y-aksen. En sådan funktion kendte Riemann. For at komme frem til den må vi først vise den
funktionalligning for ζ(z), som Riemann udledte og som sammenknytter
ζ(z) og ζ(1-z) (den var kendt af Euler for heltallige z).
Funktionalligningen siger, at den meromorfe funktion π-z/2Γ(z/2)ζ(z) er
uforandret, når z erstattes med 1-z:
π-z/2Γ(z/2)ζ(z) = π-(1-z)/2Γ((1-z)/2)ζ(1-z)
Ved at benytte funktionalligningerne for Γ(z) på side 42 kan denne
ligning skrives
ζ(1-z) = 2(2π)-zΓ(z)cos(zπ/2)ζ(z)
og den bruges til at udregne ζ(z) for Re(z) < 1/2.
Ved en sådan praktisk anvendelse af formlen opstår dog det problem, at
da Γ(z) aftager hurtigt, og cos(zπ/2) vokser hurtigt (eksponentielt) for
|Im(z)| → ∞, er produktet af disse to tal vanskeligt at udregne for |Im(z)|
stor, når de udregnes hver for sig. Men da Γ(z) findes ud fra logΓ(z), og
da cos(x + yi) ≈ e|y|(cos x ± i sin x)/2 (+ for y < 0 og - for y > 0) for |y|
stor, har vi at
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2(2π)-zΓ(z)cos(zπ/2) ≈
exp(-zlog(2π) + logΓ(z±N) + |y|π/2)∙(cos(πx/2) ± i sin(πx/2))
gange 1/(z(z+1)...(z+N-1)) eller (z-1)...(z-N) for hhv. + og - i
logΓ(z±N) (i programmerne er funktionen 2(2π)-zΓ(z)cos(zπ/2) betegnet
"cosgam", og den udregnes på denne måde for |y| > 10).
Riemanns funktionalligning kan fås ved at anvende Poissons summationsformel (side 53) på funktionen f(x) = (w+xi)-z + (w-xi)-z, hvor
Re(w) > 0 og Re(z) > 1. Denne funktion har som Fourier-transformeret
funktionen F(y) = 1/(Γ(z)|y|1-zew│y│), og Poissons formel giver
∞

∑ 1/(w +

∞

mi)z

=

(2π)z/Γ(z)

m=-∞

∑ 1/(n1-ze2πwn)
n=1

Resten af beviset bygger kraftigt på Riemanns identitetsprincip: Højre
side er en holomorf funktion af z i hele planen (på grund af de kraftigt
voksende tal e2πwn), derfor kan venstre side udvides til en holomorf
funktion af z i hele planen, og denne minus 1/wz har grænseværdi
2cos(zπ/2)ζ(z) for w → 0 for Re(z) > 1, og derfor for alle z (vi har
benyttet at 1/iz + 1/(-i)z = 2cos(zπ/2)). For Re(z) < 0 har venstre side altså
grænseværdi 2cos(zπ/2)ζ(z) for w → 0 (da 1/wz har grænseværdi 0 for w
→ 0), og for Re(z) < 0 har højre side grænseværdi (2π)z/Γ(z) ζ(1-z) for w
→ 0, altså er 2cos(zπ/2)ζ(z) = (2π)z/Γ(z) ζ(1-z) for Re(z) < 0 og dermed
for alle z.
Til brug for udregning af udvidelsen af d(logζ(z))/dz = ζ'(z)/ζ(z) får vi af
funktionalligningen (ved formlen for differentiation af et produkt)
ζ'(z)/ζ(z) = log(2π) – Γ'(1-z)/Γ(1-z)
+ (π/2)cos(zπ/2)/sin(zπ/2) - ζ'(1-z)/ζ(1-z)
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Funktionen (2π)z/(2Γ(z)cos(zπ/2)), som forbinder ζ(1-z) og ζ(z), kan
visualiseres således:

Den bliver mere og mere periodisk for voksende |y|, og i x-retningen
bliver den mere og mere jævn for voksende x, men den varierer stærkt for
negative x (på grund af Γ(z)). Bemærk at der er en symmetri i formen
omkring linjen Re(z) = ½. Hvis vi tegner denne funktion op langs linjerne
x = 0 og x = 1 (fra y = 0), får vi disse to kurver (for x = ½ bliver kurven
en cirkel):
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Nu til Riemanns funktion der kan finde de ikke-trivielle nulpunkter for
ζ(z). Af funktionalligningen for ζ(z) ses, at tallet π-z/2Γ(z/2)ζ(z) er reelt,
når Re(z) = ½, idet tallet 1-z i så fald er z. Men dette betyder, at hvis vi
ganger ζ(½+yi) med π-yi/2Γ(¼+yi/2), får vi en reel funktion af y, og nulpunkterne af denne er de samme som nulpunkterne af ζ(½+yi) (da Γ(z)
ikke har nulpunkter). Vi vil dog i stedet gange med funktionen π-yi/2
Γ(¼+yi/2)/|Γ(¼+yi/2)|, som har norm 1 og derfor kan skrives på formen
eθ(y)i, hvor θ(y) er en reel funktion. Ud fra formlen for logΓ(z) kan man
få følgende tilnærmelsesformel for θ(y):
θ(y) ≈ (y/2)log(y/(2π)) - y/2 - π/8 + 1/(48y) + 7/(5760y3)
hvor fejlen er mindre end 2/y5, og denne nøjagtighed er rigelig, da y er
stor.
Funktionen ζ(½+yi)eθ(y)i tegnes i programmet "ZeroFunc". De første fem
skæringspunkter er 14,135, 21,022, 25,011, 30,425, 32,935. Hvis man
laver et program som automatisk søger og udskrive nulpunkter, kan man
risikere, at det springer nogle over, for to på hinanden følgende nulpunkter kan ligge lige så tæt det skal være (som vi har set side 15). Dette
har dog ingen betydning for os, og da vi har haft brug for over 1000
nulpunkter, må vi have et sådant program, og det er nemt at lave, og det
springer næppe nogen punkter over.
Tilbage er kun at finde tilnærmelser til integralerne (hvor x er reel):
1

Li(xρ) = ∫ xtρ dt/t
-∞
x

Li(x) = ∫ dt/log t
0

Integranderne har singularitet i hhv. 0 og 1, hvor der skal divideres med
nul. I det sidste integral kan man først udregne Li(2) (= 1,04516) og
benytte, at Li(x) = Li(2) + integralet, hvor 0 er erstattet med 2. Til at
udregne dette integral er benyttet Simpsons formel. Det første integral
udregnes ved trapezmetoden, og det er summen af et integral gående fra ε
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til 1 og et integral gående fra -ε til -N (N stor, ε lille) - i det første integral
benyttes lige store intervaller, og i det andet udgør de fra -1 en voksende
kvotientrække. Begge disse bidrag er betragtelige, og ε skal være meget
lille for at få en god tilnærmelse.
Men faktisk kan summen
∞

∑ μ(m)/m Li(N1/m)
m=1

udregnes meget hurtigere ad en anden vej. Hvis N erstattes med e x, fås en
reel funktion f(x), som er defineret for x ≠ 0, men som har grænseværdi 1
for x → 0, og som med denne værdi bliver analytisk i x = 0 (bemærk at ∑
μ(m)/m = 0). Den n-te afledede af f(x) i x = 0 er ∑ μ(m)/(mn+1n), så
derfor fås af formlen for 1/ζ(n) (side 58) at
f(n)(0) = 1/(ζ(n+1)n)
Og derfor er ifølge Maclaurins udvikling
∞

f(x) = 1 + ∑ xn/(ζ(n+1)nn!)
n=1

inden for en omegn af 0, men da højresiden har konvergensradius ∞,
gælder denne ligning for alle x. Følgelig er (Gram, 1893):
∞

∞

∑ μ(m)/m

Li(N1/m)

= 1 + ∑ (log N)n/(ζ(n+1)nn!)

m=1

n=1

og den sidste række konvergerer meget hurtigt.
Tilsvarende fås ved at erstatte Li(x) med x = exp(log x) og bruge rækkeudviklingen for exp(x)
∞

∞

∑ μ(m)/m x1/m = ∑ (log x)n/(ζ(n+1)n!)
m=1

n=1
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Denne formel har mening for x < 1 (x positiv), men for x < 1 bliver der
store afvigelser i graferne:

Den sorte kurve er venstre side (med μ(m)) når antallet af led er 4000,
den røde kurve er højre side (med ζ(n)). Afvigelsen i kurverne skyldes, at
venstre side konvergerer meget langsomt, mens højre side konvergerer
meget hurtigt - den sorte kurve skulle altså konvergere imod den røde, når
antallet af led går imod ∞. Vi kan illustrere problemet ved at erstatte x
med ez, så kan funktionen udvides til en hel funktion, og hvis vi i denne
går op langs linjen 1+ti, ser vi hvordan kurverne begynder at afvige fra
hinanden:

Nulpunkterne for ζ(z) er de z, som opfylder både Re(ζ(z)) = 0 og Im(ζ(z))
= 0 - billedet side 102 (den højre del viser situationen længere oppe). De
z for hvilke Re(ζ(z)) = 0 vil bestå af et system af kurver, som deler planen
i det område hvor Re(ζ(z)) > 0, og det område hvor Re(ζ(z)) < 0, en kurve
i dette system kaldes en R-linje. Tilsvarende er en I-linje en af kurverne
bestemt ved Im(ζ(z)) = 0. Nulpunkterne for ζ(z) er alle skæringspunkterne imellem R- og I-linjerne. Da ζ(z) er reel for z reel, er x-aksen en Ilinje, og dennes skæringspunkter med R-linjerne er alle de trivielle
nulpunkter -2k, k = 1, 2, 3, …

79

Nogle af I-linjerne er nogenlunde parallelle med x-aksen - I 1-linjerne men andre af I-linjerne - I2-linjerne - og alle R-linjerne kommer fra -∞
bøjer af og vender tilbage til -∞. I2-linjerne synes først at vende om efter
at have passeret linjen x = ½. De R-linjer som er nærmest x-aksen, bøjer
ind imod denne, skærer den og vender tilbage på den modsatte side af xaksen, og af de øvrige R-linjer er der nogle, som skærer en I-linje (det
kan være såvel en I1- som en I2-linje), men dette sker selvfølgelig netop
på linjen x = ½. R-linjerne kan have et mere nuanceret udseende end det,
som fremgår af disse billeder: det påstås nemlig, at der er R-linjer som,
inden de vender tilbage, er snoet i en spiral, og en sådan kan endda have
lige så mange vindinger som det skal være. Dette fænomen foregår dog
så langt væk, at det nok aldrig vil vise sig på en computerskærm - det er
steder, hvor Re(ζ(1+yi)) er stærkt negativ (jvf. side 14).
I billedet på side 103 er i stedet for ζ(z) benyttet d(logζ(z))/dz = ζ'(z)/ζ(z).
Samme funktion er brugt i disse billeder, som er fra stedet omtalt på side
15, hvor to nulpunkter ligger tæt ved hinanden:

- bemærk at de to nulpunkter hører til to forskellige lyse kurver.
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***
Til sidst viser vi, hvordan Riemanns løste det omtalte integrationsproblem. Det integral som skal udregnes (side 70)
a+∞i
1/(2πi) ∫ xzlogζ(z)

dz/z

a-∞i

og hvis værdi vi har kaldt J(x), kan også, ved en anden og mere harmløs
partiel integration, omskrives til
a+∞i
-1/(2πi log x) ∫ xz(d/dz)(logζ(z)/z)

dz

a-∞i

men her er integranden fortsat ikke-meromorf. Integralet kan derfor ikke
udregnes ved residueregning, men Riemann udregner det ved at udvikle
ζ(z) som et uendeligt produkt og dermed logζ(z) som en uendelig sum.
For at få produktet sættes
ξ(z) = π-z/2(z/2)Γ(z//2)(z-1)ζ(z)
Dette er en meromorf funktion som ikke har nogen poler: faktoren z vil
ophæve den simple pol z = 0 for Γ(z/2), og de øvrige poler for Γ(z/2),
som også er simple, vil ophæves af de trivielle nulpunkter for ζ(z) (det vil
sige punkterne -2k, k = 1, 2, ...), som er simple nulpunkter, og faktoren
(z-1) vil ophæve den simple pol z = 1 for ζ(z). Nulpunkterne for ξ(z) er
netop de ikke-trivielle nulpunkter ρ for ζ(z), og Riemann argumenterer
skitseagtigt for, at der gælder den uendelige produktfremstilling
ξ(z) = ξ(0) ∏ (1 – z/ρ)
ρ

altså at ξ(z) er "et polynomium af uendelig grad" - på samme måde som
sin og cos. Riemann udleder en integralformel for ξ(z) og slut-ter ud fra
denne, at ξ(z) kan udvikles i en "meget hurtigt" konvergerende
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potensrække, og at dette medfører produktfremstillingen. Produktet er
umiddelbart kun betinget konvergent, men da rødderne optræder i par, ρ
og 1-ρ, skal det i det mindste vises at
∑ (log(1 - z/ρ) + log(1 - z/(1 - ρ))) = ∑ log(1 - z(1-z)/(ρ(1-ρ)))
er konvergent, og denne række er faktisk absolut konvergent, for det er
rækken ∑ 1/(ρ(1 - ρ)). Riemann viser det ved at udregne antallet af
nulpunkter i strimlen 0 < Re(z) < 1 fra 0 op til Ti, dette antal er T/(2π)
(log(T/(2π)) - 1) ("bis auf einen Bruchtheil von der Ordnung der Grösse
1/T"). Han udregner integralet "∫ d(logξ(z)" omkring området (og dette er
jo 2πi gange antallet), men fortæller ikke nærmere hvordan. Det betyder,
at røddernes tæthed ved T er af størrelsesorden log(T), og at ∑ |1/(ρ(1ρ))| er konvergent, følger af at integralet ∫ log(y)/y 2 dy er konvergent. Alt
dette er korrekt, det blev bevist af Hadamard i 1893.
Hvor god er Riemanns tilnærmelsesformel for antallet af rødder mindre
end y? Vi tegner graferne for de to funktioner (rød og grøn) op til y
omkring 500:

Ud fra produktfremstillingen af ξ(z), som giver en sumfremstilling af log
ξ(z), og ud fra sumfremstillingen
∞

log((z/2)Γ(z/2)) = ∑ (z log(1+1/k)/2 - log(1+z/(2k)))
k=1

får vi en uendelig sumfremstilling af logζ(z), og dermed en sumfremstilling af d/dz(logζ(z)/z). Og når denne indsættes i formlen for J(x), vil
kun leddene af formen 1/(z-ρ), hvor ρ gennemløber alle nulpunkterne ρ
for ζ(z), samt leddet 1/(z-1) (hidhørende fra polen z = 1) komme til at
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bidrage. Resultatet af udregningen som fører til funktionen Li(x ρ), er:
a+∞i
1/(2πi log x) ∫ xz(d/dz)(log(1-z/ρ)/z)
a-∞i

1

dz = ∫ xρt dt/t
-∞

for Re(ρ) > 0
∞

= -∫ xρt dt/t
1

for Re(ρ) < 0
Se uddraget af Riemanns afhandling på side 105 - vores ρ har Riemann
betegnet β. Lige efter uddraget forklarer Riemann, hvordan de konstanter
der strengt taget skal adderes til højresiderne, forsvinder.
Et komplet bevis for Riemanns formel er en omstændig affære - man skal
vise at integrationer og summationer kan ombyttes - og det blev først
gennemført af von Mangoldt i 1895. Von Mangoldt udledte også denne
formel for ψ(x) = Λn (n < x), hvor Λn = log p, hvis n = pr og ellers 0 (side
28 og 69):
∞

ψ(x) = x - ∑ xρ/ρ - ∑ x-2k/(-2k) - log(2π)
ρ

k=1

ψ(x) kaldes Chebyshevs ψ-funktion. Chebyshev fandt i 1850 at ψ(x) ≈ x,
og Riemann har uden tvivl kendt denne sammenhæng. Riemann havde
ønsket at bevise primtalssætningen, men det lykkedes ikke, og hvis det
kun var dette der var hans mål, havde han udledt denne formel, som er
nemmere end J(x). Primtalssætningen er ensbetydende med at ψ(x)/x → 1
for x → ∞, og det er dette som blev bevist i 1896.
Forresten, vi har glemt tallet δ, som kan være 0 eller ½ i Riemanns formel
for πN (side 16), på hvilket trin i beviset skulle dette tal have været
tilføjet?
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Udledning af Hardy & Littlewoods formel
I Apostolos Doxiadis' roman tales om en "cirkelmetode", som Hardy &
Littlewood tillagde stor betydning, da den var den eneste vej til et bevis
for Goldbachs formodning. Princippet i denne metode har vi været inde
på, vi har nemlig bevist, at hvis C er en cirkel med centrum i origo, og n
er et helt tal, er
1/(2πi) ∫ zn dz = 1 hvis n = -1 og = 0 hvis n ≠ -1
C

Og dette betyder, at for en potensrække
∞

f(z) = ∑ anzn
n=0

er
an = 1/(2πi) ∫ f(z)/zn+1 dz
C

hvor radius af C er mindre end potensrækkens konvergensradius. Så hvis
koefficienterne i f(z) er givet ved an = υn (antallet af måder hvorpå n kan
skrives som en sum af to primtal), og hvis man kan finde et udtryk for
f(z), som gør det muligt at udregne dette integral, og hvis man ud fra en
formel kan se, at υn ≠ 0 for n lige, så er Goldbachs formodning bevist.
Denne potensrække f(z) har i hvert fald en elegant form, den er nemlig
kvadratet på potensrækken
∑ zp
p primtal

Hardy & Littlewood var dog klar over, at man i dette tilfælde ikke som i
Riemanns tilfælde kan finde en eksakt formel. Problemet er af en anden
natur, idet Riemann skulle finde koefficienterne i en potensrække, som er
en sumrække hørende til en anden potensrække, nemlig rækken ∑ zp
(sum over primtallene). Potensrækken hørende til Riemanns problem ∑
πnzn, kan skrives som (∑ zn)(∑ zp), og et sådant produkt, der indeholder
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faktoren ∑ zn, er lettere at tackle end Hardy & Littlewoods produkt (∑
zp)2 (begge potensrækker er "asymptotiske", men den sidste er "svingende asymptotisk"). Hardy & Littlewoods mål var jo også blot at udlede og
korrigere Sylvesters formel. De opdagede, at man kan undgå ikkemeromorfe funktioner, hvis man i stedet for at lade υn være antallet af
opspaltninger af formen n = p + q, hvor p og q er primtal, lader υn være
summen af tallene (log p)(log q) for disse opspaltninger - dette tal
betegner vi nu υn. Og det er klart, at υn ≠ 0 er ensbetydende med υn ≠ 0,
og det viser sig, at hvis man dividerer υn med (log n)2, får man en
tilnærmelse til υn.
I så fald er potensrækken f(z) givet ved kvadratet på potensrækken
g(z) = ∑ log p zp
p primtal

Vi har altså at
υn = 1/(2πi) ∫ g(z)2/zn+1 dz
C

og cirkelmetoden består i at opdele cirklen C i et antal stykker C i, i = 1, 2,
..., M, omkring de punkter hvor bidragene er størst (ordnet efter faldende
værdi), og udregne det vigtigste bidrag til integralet fra hvert af disse
stykker, og derefter lade M gå imod ∞. Det viser sig, at det er nødvendigt
at foretage grove forenklinger i flere trin, og hver gang bliver der en fejl,
som indregnes i et restled, som får større og større betydning. Men
Hardy & Littlewood kunne se på formlerne, at hvis man generaliserer
problemet, således at man i stedet for at lade υn være antallet af opspaltninger af n i summen af to primtal, lader υn være antallet af opspaltninger af n i summen af r primtal, for et givet tal r større end 2, så
kan man vurdere restleddet. Og i dette tilfælde kunne de vise, at hvis man
forudsætter en "mild Riemann-hypotese" for de såkaldte L-funktioner,
som vi indfører nedenfor, så vil restleddet få relativt forsvindende
betydning for n → ∞. Vi holder os her til tilfældet r = 2:
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Stykkerne Ci skal være centreret omkring de punkter på C, hvor g(z) er
numerisk størst, og vi skal finde ud af i hvilke retninger de ligger. Men
det viser sig, at g(z) varierer vildt langs C, når radius af C nærmer sig
konvergensradius for g(z) (som er 1), og ikke desto mindre er integralet
rundt langs C, som vi véd, uafhængigt af radius af C. Mens potensrækken
∑ zn (= z/(1 - z)) blot aftegner en cirkel, når z bevæges rundt langs C (og
denne cirkel konvergerer imod linjen x = -½ når radius af C går imod 1),
så aftegner potensrækken ∑ zp en kurve, som bliver mere og mere snoet,
når C's radius mærmer sig 1 - her er det største p = 13 og radius er 0,9:

Således varierer normen af punktet ∑ zp, når z bevæges rundt langs en
cirkel med radius 0,97 (sum for primtallene op til 10.000):
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De retninger som bidrager mest til integralet, skal lokaliseres. Det viser
sig, at hvis man for hver af dem definerer en lokal zetafunktion ud fra
g(z), så er de søgte retninger dem, hvor disse lokale zetafunktioner har
størst principalt residuum. For alle de zetafunktioner som vi vil betragte i
det følgende, gælder, at hvis en sådan har simple poler, så er der én simpel pol, som ligger længst til højre, og denne er reel. Dette er funktionens
principale pol, og dens residuum er funktionens principale residuum. Det
viser sig også, at de søgte retninger er rationale: deres vinkler er (h/k)2π,
hvor h/k er en ægte brøk. Når vi i det følgende skriver h/k, er k et naturligt tal, og h er et af tallene 1, 2, ..., k-1, og h og k er indbyrdes primiske når k = 1 er h = 0.
Til brøkken h/k definerer vi den lokale zetafunktion Zh/k(z) ved
Zh/k(z) = ∑ ep(h/k)2πi log p /pz
p primtal

for Re(z) > 1 (bemærk at Z(z) = -P'(z)). Vi skal nu bruge formlen for
funktionen e-t (t > 0), som vi har udledt på side 55:
a+∞i

e-t = 1/(2πi) ∫ t-zΓ(z) dz
a-∞i

hvor a > 0. Denne ligning gælder umiddelbart kun for positive t, men
venstresiden er jo en hel funktion af t, og i højresiden er potensen t -z
veldefineret, når Re(t) > 0 (da θ = arg(t) i så fald varierer i intervallet -π/2
< θ < π/2), derfor definerer højresiden en funktion i halvplanen Re(t) > 0,
og denne er holomorf og derfor (ifølge Riemanns identitetssætning)
identisk med e-t for Re(t) > 0.
Når vi sætter z = e(h/k)2πie-t i g(z) = ∑ log p zp og bruger denne formel,
får vi at
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a+∞i

g(e(h/k)2πie-t)

= 1/(2πi) ∫ t-zΓ(z)Zh/k(z) dz
a-∞i

hvor a skal ligge til højre for den principale pol for Z(z). Hvis b > 0 er
givet ved e-b = radius af C, har vi derfor
υn = 1/(2πi) ∫ g(z)2/zn+1 dz
C
M

= ∑ 1/(2πi) ∫ g(z)2/zn+1 dz
i=1

=∑

Ci
b+θ+i
a+∞i
∫ ent(1/(2πi) ∫ t-zΓ(z)Zh/k(z)

e-n(h/k)2πi/(2πi)

h,k

b-θ-i

dz)2 dt

a-∞i

hvor summen over h,k er over de M retninger, hvor Zh/k(z) har størst
principalt residuum, og hvor θ- og θ+ er vinklerne i endepunkterne af et
buestykke i forhold til retningen (h/k)2πi. For at kunne finde disse h/k-er,
må vi kende den principale pol af Zh/k(z) og dens residuum. Og hertil må
vi udtrykke Zh/k(z) ved en anden zetafunktion:
Zetafunktionen ZΛh/k(z) defineres ved (side 69)
ZΛh/k(z) = ∑ en(h/k)2πilog p /nz
n således at n=p r for p primtal

- den adskiller sig kun fra Zh/k(z) ved, at der medtages flere led, idet ikke
bare p, men også alle potenserne af p skal tages i betragtning. Denne
zetafunktion er nemmere at håndtere: den kan udtrykkes ved en type
zetafunktioner, som i talteoretisk sammenhæng er en nærliggende
generalisation af Riemanns zetafunktion, nemlig Dirichlets L-funktioner.
Disse er zetafunktioner af formen
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∞

∑ χ(n)/nz
n=1

(for Re(z) > 1), hvor χ(n) er en talteoretisk funktion af en særlig type: der
findes et naturligt tal k, således at χ(n) er en karakter på gruppen (ℤ/kℤ)*.
ℤ er mængden (ringen) af de hele tal, ℤ/kℤ er mængden (ringen) af restklasser modulo k, og (ℤ/kℤ)* er gruppen af de invertible elementer i ℤ/kℤ
mht. multiplikation. En karakter χ på (ℤ/kℤ)* er en homomorfi fra gruppen (ℤ/kℤ)* ind i gruppen af de komplekse tal med norm 1 (enhedscirklen T). Antallet af elementer i (ℤ/kℤ)* betegnes φ(k), og den herved
definerede talteoretiske funktion kaldes Eulers funktion. φ(k) er altså
antallet af tal h = 1, 2, ..., k-1, som er primiske med k. Hvis k' og k'' er
indbyrdes primiske er φ(k'k'') = φ(k')φ(k''), og hvis p er et primtal er
φ(pr+1) = pr(p-1). Mængden af karakterer på (ℤ/kℤ)* har samme antal
elementer som (ℤ/kℤ)*, altså φ(k). Vi kan derfor nummerere karaktererne
på (ℤ/kℤ)* ved tallene r = 1, 2, ..., φ(k) - til r = 1 svarer den trivielle
karakter χ ≡ 1. En karakter χ på (ℤ/kℤ)* bestemmer en funktion χ(n) på
mængden af de naturlige tal: hvis n (mod k) ikke er primisk med k sættes
χ(n) = 0, og hvis n (mod k) er primisk med k sættes χ(n) til værdien af χ
på det til n svarende element i (ℤ/kℤ)*.
(For φ(n) gælder at ∑ φ(n/d) = n (sum over alle divisorer i n). Og på
samme måde som egenskaben ved μ(n) førte til at zetafunktionen ∑ μ(n)/
nz er 1/ζ(z), og dermed til en sumformel for ∑ μ(n), så fører denne egenskab til at zetafunktionen ∑ φ(n)/nz er ζ(z-1)/ζ(z), og til en sumformel
for ∑ φ(n). Dennes principale led er N2/(2ζ(2)) = 0,30396 N2, så gennemsnittet af de N første tal φ(n) er tilnærmelsesvist 0,3 N.)
For et givet k defineres en L-funktion for hver af de φ(k) karakterer χr, r =
1, 2, ..., φ(k) ved
∞

Lr(z) = ∑ χr(n)/nz = ∏ (1-χr(p)/pz)-1
n=1

p primtal

(for Re(z) > 1, jvf. Eulers produktfremstilling). Disse funktioner kan
ligesom Riemanns zetafunktion udvides meromorft til hele den kom89

plekse plan, de tilfredsstiller en analog funktionalligning, og Riemanns
hypotese for Lr(z) siger, at alle nulpunkterne i halvplanen Re(z) > 0 (der
er uendeligt mange) opfylder Re(z) = ½. Bemærk at for r = 1 er L r(z) ikke
Riemanns zetafunktion ζ(z), men funktionen
ζ(z) ∏ (1–1/pz)
p primfaktor i k

L1(z) har ligesom ζ(z) en simpel pol i z = 1 (den har ikke andre poler) og
dennes residuum er produktet af tallene (1-1/p) for primfaktorerne p i k.
For r ≠ 1 er Lr(z) en hel funktion (den har ingen poler).
I 1839 viste Dirichlet, at for et naturligt tal k og et tal h, som er primisk
med k, er der uendeligt mange primtal i den restklasse modulo k, som
indeholder h (Dirichlets sætning). Eller sagt med andre ord: i enhver
differensrække, hvis differens og begyndelsestal er indbyrdes primiske, er
der uendeligt mange primtal (for eksempel er der uendeligt mange primtal af formen 14+15n). Dette kan ikke vises elementært, som dette at der
er uendeligt mange primtal. Dirichlet viste, at zetafunktionen
ZΛh(z) = ∑ log p /nz
n således at n=pr for p primtal
og således at n≡h modulo k

kan skrives som
φ(k)

-1/φ(k) ∑ χr(h)-1Lr'(z)/Lr(z)
r=1

og heraf følger, at den har pol i z = 1 (med residuum 1/φ(k)). Altså er
rækken
∑ log p /n
n således at n=pr for p primtal
og således at n≡h modulo k

er divergent, og dette betyder, at delrækken ∑ log p / p (sum over
primtallene p, således at p ≡ h mod k) også er divergent (da resten af
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rækken er konvergent), ergo er der uendeligt mange primtal af denne
form.
Nu tilbage til Hardy & Littlewood. De viste, at zetafunktionen Z Λh/k(z)
kan udtrykkes ved L-funktioner på en måde, som er analog med
Dirichlets formel, nemlig som
φ(k)

ZΛ

h/k(z)

= -1/φ(k) ∑ kr(h/k)L'r(z)/Lr(z)
r=1

hvor
k-1

kr(h/k) = ∑ ej(h/k)2πi/χr(j)
j=1, j primisk med k

- j gennemløber de φ(k) tal i (ℤ/kℤ)*. For r = 1 har vi
k-1

k1(h/k) = ∑

k-1

ej(h/k)2πi

= ∑ e(j/k)2πi

j=1

j=1

(j primisk med k), og dette tal er netop μ(k). Så derfor kan vi ud fra det
ovenstående (og sætningen om poler for en funktion af formen f'(z)/f(z))
slutte, at ZΛh/k(z) har principal pol i z = 1 med residuum μ(k)/φ(k).
Analogt til formlen på side 70 har vi at
∞

Zh/k(z)

= ∑ μ(m)ZΛh/k(mz)
m=1

derfor har Zh/k(z) principal pol i z = 1 med residuum μ(k)/φ(k).
Nu kan vi fortsætte vores udregning af υn:
υn = ∑
h,k

b+θ+i
a+∞i
n(h/k)2πi
nt
e
/(2πi) ∫ e (1/(2πi) ∫ t-zΓ(z)Zh/k(z)
b-θ-i

a-∞i
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dz)2 dt

b+θ+i

=∑

e-n(h/k)2πi(μ(k)/φ(k))2(1/(2πi)

∫ t-2ent dt) + ...

b-θ-i

h,k

idet vi har udregnet den vigtigste del af det andet integral ved residueregning: denne del er t-1Γ(1) (= t-1) gange residuet af Zh/k(z) i z = 1 (=
μ(k)/φ(k)). Det resterende integral, som går fra b-θ-i til b+θ+i (og hvor
θ- og θ+ er bestemt ved h/k), kan ikke udregnes ved en formel, men hvis
vi erstatter de bittesmå tal θ- og θ+ med ∞, hvilket synes absurd, er
integralet let at udregne
b+∞i

1/(2πi) ∫ t-2ent dt = n
b-∞i

(indsæt rækkeudviklingen af ent og anvend residueregning). Så med
denne forenkling, og den vi har foretaget ved at se bort fra de ikkeprincipale residuer af Γ(z)Zh/k(z), har vi at
υn = n ∑ (μ(k)/φ(k))2ck(n) + …
k

hvor ck(n) = ∑ e-n(h/k)2πi (h = 1, 2, ..., k-1 og h primisk med k). At gøre
inddelingen af cirklen finere og finere svarer til at lade det store tal gå
imod ∞. Da det viser sig, at den derved fremkomne uendelige række er
konvergent, og at summen netop er produktudtrykket i Hardy & Littlewoods formel. Rækken kan udregnes således: Hvis tallene i summen
kaldes Ak, gælder at Ak'k'' = Ak'Ak'' når k' og k'' er indbyrdes primiske (da
ck(n) har denne egenskab i k), og at Ak = 0 når k er en højere potens af et
primtal. Men dette betyder, at denne sum er produktet af tallene (1+A p),
hvor p løber over alle primtallene. Og da Ap = -1/(p-1)2 hvis p ikke er
divisor i n, og Ap = 1/(p-1) hvis p er divisor i n, har vi alt i alt, at formlen
giver 0 for n ulige, og at den for n lige er
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υn = 2∏(1-1/(p-1)2) ∏((p-1)/(p-2)) n + …
p ulige primtal

p ulige primtal
som går op i n

Nu er υn jo ikke antallet af måder, hvorpå n kan skrives som summen af
to primtal, men summen af tallene (log p)(log q) for disse opspaltninger.
Hardy & Littlewood viser, at hvis man dividerer υn med (log n)2, får man
en tilnærmelse til υn, og den resulterende formel er Hardy & Littlewoods
formel
υn ≈ 2∏(1-1/(p-1)2) ∏((p-1)/(p-2)) n/(log n)2
p ulige primtal

p ulige primtal
som går op i n

Den tilnærmelsesformel vi er nået frem til på denne indirekte måde, er
dårlig i forhold til den, vi kunne have fået, hvis vi fra begyndelsen havde
arbejdet med potensrækken ∑ zp og havde indstillet os på integration af
en ikke-meromorf funktion. Jeg skal blot nævne, at dette fører til, at
t-1Γ(1) i udregningen ovenfor må erstattes med integralet
1

∫ t-xΓ(x) dx
-∞

og at n/(log n)2 i Hardy & Littlewoods formel derved bliver erstattet af
integralet
n/2

2 ∫ dt/(log(n/2-t)log(n/2+t))
0

Den herved fremkomne tilnærmelsesformel er, som vi kan se ved at køre
programmet "Goldbach", ganske god.
Goldbachs formodning betyder, at for n lige vil "en hel del" af tallene
n-p for p primtal < n være primtal. Og da σ(k) er størst mulig, når k er et
primtal, er "en hel del" af tallene σ(n-p) størst mulige, når p gennemløber
primtallene < n. Dette synes at betyde, at gennemsnittet af disse tal er
større end gennemsnittet af alle tallene σ(k) for k < n. Vi skulle altså
have:
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(∑ σ(k))/n < (∑ σ(n-p))/πn
k<n

p primtal < n

For n ulige må det formodes, at uligheden skal vendes om. For tallet
∑ σ(n-p) får man ved en udregning analog til den foregående (i den
forbedrede udgave):
n

∑ σ(n-p) ≈

(1+(-1)n/2)

ζ(2)/2 E0E n ∫ dt/(log(n-t) log(t))

p primtal < n

0

hvor
E0 = ∏(1-1/(p(p-1))) (p ulige primtal)
og
E = ∏((p2-1)/(p2-p-1)) (p ulige primdivisor i n).
E0 er uafhængig af n og lig 0,7479...
Erstattes n gange integralet med πn2, fås næsten det samme. Hvis vi
tegner kurven (Σ σ(k))/n lilla og kurven (Σ σ(n-p))/πn hhv. sort og blå for
n lige og n ulige, får vi disse kurver for n lige efter 10.000 - rød og gul er
formelværdierne - tallene ligger på omkring 1000:

For n lige er uligheden ubetinget sand (og måske ensbetydende med
Goldbachs formodning), men for n ulige gælder den ikke ubetinget: hvis
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n har mange små primdivisorer, vil en blå prik kunne ligge over den lilla
kurve. På side 64 har vi udledt en tilnærmelse til (Σ σ(k))/n, og en tilnærmelse til denne er (ζ(2)/2) n/log n. Ifølge vores påstand for n lige,
skulle E være større end (2/3)/E0 = 0,891, men E vil altid være større end
1. For n ulige skulle E være mindre end 2/E0 = 2,674, men E kan godt
være større end dette tal: for n = 15.015 = 3x5x7x11x13 er E = 2,823. For
n ulige vil der altså være sjældne, men uendeligt mange tal for hvilke,
den påståede ulighed ikke gælder.
Som vi har defineret υn ovenfor, er det antallet af ordnede opspaltninger
af n. Det er naturligt at lade υn være halvdelen af dette tal. Når vi i så fald
sammenligner formlerne for υn og ∑ σ(n-p), ser vi at υn < (∑ σ(n-p))/n,
og denne ulighed gælder lige på grænsen: når n er "produktet af alle
primtallene" bliver der lighed.

Vinogradovs teori
Som sagt kunne Hardy & Littlewood bevise, at restleddet i deres formel
for υn er af forsvindende betydning, når υn er antallet af opspaltninger af
n i r primtal, hvor r > 2. Dog kun under forudsætning af, at Dirichlets Lfunktioner opfylder en mild Riemann-hypotese, nemlig at nulpunkterne ρ
med Re(ρ) > 0 har Re(ρ) < 3/4. I 1937 beviste Vinogradov, at den milde
Riemann-hypotese kan udværes. Vinogradov skrev formlen for υn (i
tilfældet r = 2, Goldbachs formodning)
υn = 1/(2πi) ∫ g(z)2/zn+1 dz
C

på formen
1

υn = ∫ gn(eθ2πi)2/enθ2πi dθ
0
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hvor gn(z) er den endelige række
gn(z) = ∑ zp
p ulige primtal < n

Vi behøver jo ikke de øvrige led i g(z), og når disse undværes, kan der
integreres langs selve enhedscirklen. Og denne endelige sum var Vinogradov i stand til at estimere omkring de rationale punkter ved at benytte
en talteoretisk sætning, som umiddelbart forinden var blevet bevist:
Siegel-Walfisz' sætning (1936). Hadamard og La Vallée-Poussin havde
bevist, at πN/Li(N) → 1 for N → ∞, men de havde ydermere bevist, at der
findes positive tal A og B, således at
|πN - Li(N)| < A N/B√log N
- denne påstand er meget svagere end påstanden på side 62, som er
ækvivalent med Riemanns hypotese. Siegel-Walfisz' sætning siger blot, at
dette også gælder, når man i udregningen af πN begrænser sig til de
primtal, der er i en restklasse h + lk, l = 0, 1, 2, ... (h og k indbyrdes
primiske), idet man i så fald skal dividere Li(N) med φ(k) (antallet af h
primiske med k), og idet k er forudsat mindre end (log N) C (C er et
positivt tal bestemt ved B).
Vinogradov viste ud fra dette, at der for det rationale punkt h/k findes
positive tal A og B, således at følgende ulighed gælder for ε i en omegn af
0:
n

| gn(e((h/k)+ε)2πi) - μ(k)/φ(k) ∑ emε2πi/log m | < A n/B√log n
m=2

Deles cirklen op omkring punkterne h/k på en passende måde, og erstattes gn(e((h/k)+ε)2πi) med μ(k)/φ(k) ∑ emε2πi/log m i integralformlen for υn,
fås Hardy & Littlewoods formel for υn og et udtryk for restleddet som er
relativt forsvindende, ikke i tilfældet Goldbachs formodning, hvor det er
gn(z)2 der optræder, men i tilfældet r > 2, hvor det er gn(z)r der optræder.
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Sættes ε = 0, fås en tilnærmelse til værdien af g n(z) på de rationale
punkter z = e(h/k)2πi af enhedscirklen, idet det gælder at forholdet mellem
gn(e(h/k)2πi) og μ(k)/φ(k) ∑ 1/log m (sum fra m = 2 til n) konvergerer
imod 1 for n → ∞. Her kan ∑ 1/log m selvfølgelig erstattes med πn. Da
dette tal er reelt, er den imaginære del af tallet g n(e(h/k)2πi) åbenbart
forsvindende.
For n = 106 har vi følgende reelle værdier af rækken gn(z) for z = e(h/k)2πi
og h/k lig 1/3 og lige omkring:
h/k

gn(e(h/k)2πi) μ(k)/φ(k) πn

129/399 729
133/399 -39.247
134/399 -359

727
-39.249
-363

Det er disse mægtige udsving, figuren på side 86 viser.
Her er en visualisering af g14(z):
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Det er interessant at sammenligne primtalspotensrækken
gN(z) = ∑ zp
p ulige primtal < N

med potensrækken
fN(z) = ∑ zn
1≤n≤N

Den sidste er en hel funktion: fN(z) = z(zN - 1)/(z - 1), og da den har
nulpunkterne z = 0 og z = ek(2πi)/N for k = 1, 2, …, N-1, kan den skrives
fN(z) = z∏(z – ek(2πi)/N)
0<k≤N

For N → ∞ går den imod den meromorfe funktion f(z) = z/(1 - z), som
har simpel pol i z = 1, og som kun har nulpunktet z = 0. Der kommer
altså flere og flere nulpunkter på enhedscirklen, men for grænsefunktionen er de alle væk.
gN(z) er også et polynomium, og hvis p0 er det største primtal < N, er der
p0 nulpunkter: tallet 0 som tredobbelt og p0-3 nulpunkter beliggende nær
enhedscirklen. For N → ∞ går gN(z) imod en holomorf funktion g(z),
som kun er defineret inden for enhedscirklen, og for denne er alle
nulpunkterne bortset fra z = 0 forsvundet - som det er tilfældet med f(z).
Men g(z) har relativt lille værdi i de punkter nær enhedscirklen, hvis
retning h/k har en nævner k, som indeholder en primfaktor mere end én
gang, og dette betyder, at g(z) må tilskrives disse nulpunkter på enhedscirklen. For eksempel punktet med retningen 1/4, som er tallet i: den
reelle del af g(i) er nul, og den imaginære del er også nul, da der er "lige
mange" primtal i restklasserne 1 og -1 modulo 4.
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Riemanns kurver for tallene fra 100-200. Sort: antal primtal mindre end
x. Grøn: ∑ (μ(m)/m)Li(x1/m) (ved Grams formel). Rød: ∑ (μ(m)/m)
J(x1/m) (m=1 til 29), Gram + trivielle nulpunkter ved integralformel +
hhv. 5, 25 og 125 ikke-trivielle nulpunkter.
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Side 102: Visualisering af R- og I-kurverne: venstre billede for y nær 0,
højre billede for større y-værdier.
Side 103: Visualisering af ζ'(z)/ζ(z).
Side 104: Visualisering af en tilnærmelse til ζ(z) ved Euler-Maclaurinsumformlen: ∑ 1/nz (n=1, ..., 9) + 101-z/(z-1) + 10-z/2 + tre Bernoulliled.
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Riemanns bevis for formlen på side 83:
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Programmer
PrimePart Opspalter et naturligt tal i primfaktorer.
NumbPrimes Antallet af primtal mindre end et givet tal N: 1. optælling,
2. N/log N, 3. Li(x), 4. 100 led af Li-rækken, 5. Grams formel, 6.
integralformlen på side 69.
Goldbach Antallet af måder hvorpå et lige tal kan opspaltes i summen af
to primtal: 1. optælling, 2. H&Ls formel, 3. denne formel hvor N/(log N) 2
erstattes med πN2/N, 4. H&Ls formel, forbedret.
ZetaFunc Tegner y → ζ(a + (b+y)i) (y ≥ 0), indtast a og b og et tal som
bestemmer afstanden mellem punkterne.
ZeroFunc Graf for funktionen som kan finde de ikke-trivielle nulpunkter
for Riemanns zetafunktion. Indtast: laveste y-værdi (> 0), y-interval (fx
10) samt interval af funktionsværdier (fx 5). Rektanglet justeres ved
tasterne 4-9 + pile. Tast 1 for nyt billede, tast 0 for forfra.
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Units som tilkaldes
(ordene med fed er units som tilkaldes af nogle af programmerne)
compnumb Definerer et komplekst tal som "array[1..2] of extended"
(altså (x, y)) og udregner elementære operationer for komplekse tal:
arg(z) (argument), com(x) = (x, 0), md(z) = (modsat), mul(z, w)
(multiplikation), add(z, w) (addition), inv(z) (invers), pot(t, (x, y)) =
(tx*cos(y*ln(t)), tx*sin(y*ln(t)), clog(x, y) (logaritmen) = (ln(sqr(x)
+sqr(y))/2, arg(x, y)), csin(x, y) (sinus) = (sin(x)*cosh(y), cos(x)
*sinh(y)), ccos(x, y) (cosinus) = (cos(x)*cosh(y), -sin(x)*sinh(y)).
functions Udregner: prime(n) (true/false), μ(n) (mu(n), Möbius), φ(n)
(fi(n), Euler), LiR(x), LiC(xz) (LiC(x, c, t), x>0, c kompleks, t integrationsgrænse), θ(y) (theta(y), funktionen til de ikke-trivielle nulpunkter),
H(x) (bidrag fra de trivielle nulpunkter, side 73).
gammazeta Udregner Γ(z) og ζ(z):
loggam0: Stirling (side 49).
gamma: loggam0 + (z → z±N, 7≤Re(z±N)<8) + exp.
dloggam0: differentiation af loggam0.
dloggam: loggam0 + (z → z±N).
dgamma: dgamma/gamma = dloggam.
cosgam: loggam0 + (z → z±N) (side 75).
zeta0: Euler-Maulaurins formel for Re(z) > ½ (side 46).
dzeta0: differentiation af denne formel.
zeta: zeta0 + cosgam.
dlogzeta: for Re(z) > ½ af dlogzeta = dzeta0/zeta0, for Re(z) ≤ ½ af
denne + dloggam + formlen for ζ'(z)/ζ(z) (side 75).
dzeta : dzeta/zeta = dlogzeta.
Suffiks 0 betyder at Euler-Maulaurins sumformel er anvendt, tallene B 2n
(n = 1 til 16) er opremset i bernou.
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