abc hipoteza
Hipoteza abc została zaproponowana przez Josepha Oesterle i Davida Massera w 1985 roku.
Dotyczy iloczynu wszystkich różnych czynników pierwszych z n , czasami nazywany
pierwiastnikiem z n i zapisujemy jako r(n). Jeśli n jest square-free (niepodzielna przez żaden
doskonały kwadrat), wtedy r(n) = n. Z drugiej strony, dla liczby takiej jak 60 = 22 * 3 * 5 r(60) = 2 *
3 * 5 = 30. r(n) jest najmniejsza kiedy n jest potęgą liczby pierwszej: wtedy r(pq)=p. Tak więc r(8) =
r(32) = r(256) = 2, a r(6561) =r(38) =3.
Hipoteza abc mówi , mniej więcej ,że jeśli a i b są dwoma liczbami bez wspólnych czynników,
i sumą c, wtedy liczba abc nie może być bardzo złożona. Dokładniej, David Masser udowodnił ,że
współczynnik r(abc)/c może być tak mały jak chcesz. Mniejszy niż 1/100 ?Tak! Mniejszy niż
0.00000001? Tak! I tak dalej. Jednak – i to jest twierdzenie Massera i hipotezy abc = jest tylko jedna
możliwość. Jeśli obliczymy r(abc)n/c, gdzie n jest dowolną liczbą większą niż 1, wtedy nie można
uczynić r(abc)/c tak małym jak chcemy, i jest to prawda nawet jeśli n jest tylko nieznacznie większe
niż 1. Więc nawet jeśli n jest tak małe jak 1.00001, r(abc)n/c ma dolną granicę ,którą nie jest zero.
Dlaczego ta hipoteza o liczbach, które nie są squarefree jest tak ważna? Ponieważ wiele
ważnych twierdzeń może być udowodnionych całkiem łatwo, jeśli to była prawda. Oto pięć z wielu
konsekwencji prawdziwości hipotezy abc:
 Wielkie twierdzenie Fermata może być udowodnione bardzo łatwo. Dowód Andrew Wiles'a
jest długi i skomplikowany.
 Jest nieskończenie wiele liczb pierwszych Wiefricha
 Jest tylko skończona liczba zbiorów trzech kolejnych liczb silnych
 Jest tylko skończona liczba rozwiązań równania Brocarda ,n!+1 = m2.
 Wszystkie wielomiany (xn-1)(x-1) mają nieskończone wartości squarefree

liczby zasobne
Liczba jest zasobna, jeśli suma jej właściwych dzielników (lub części podzielników, czyli
wszystkich jej dzielników z wyjątkiem samej liczby) jest większa niż liczba. Ogólnie rzecz biorąc,
liczby są zasobne, kiedy mają kilka różnych małych czynniki pierwsze. Zatem 12 = 22 * 3 jest zasobna,
ponieważ 1+2+3+4+6= 16 > 12.
Liczby zasobne były przedstawione przez Nicomachusa w jego Wprowadzeniu do Arytmetyki,
gdzie zawarł definicje liczb pierwszych (nie uważał 1 lub jedności ani 2 aby były liczbami) jak
również liczb wadliwych i doskonałych . Nicochamus twierdził ,że wszystkie liczby nieparzyste są
wybrakowane. Większość liczb zasobnych jest parzystych. Najmniejsza nieparzysta liczba zasobna
to 945 = 33 * 5 * 7. Są tylko dwadzieścia trzy liczby zasobne nieparzyste mniejsze niż 10 000.
Każde mnożenie liczb zasobnych jest zasobne .Dlatego też, jest nieskończona liczba liczb
zasobnych. Sekwencja zaczyna się tak :
12 18 20 24 30 36 40 42 48 54 56 ......
Para 54 i 56 to pierwsze liczby zasobne z tą samą sumą właściwych dzielników , 120. Kolejna para
to 60 i 78 (suma = 168) i 66 i 70 (suma = 144).
Około 24,8% dodatnich liczb całkowitych jest liczbami zasobnymi. Suma wszystkich
podzielników n, wliczając samo n, jest nazywane σ(n) .Kiedy n = 12, σ(n)/n = 28/12 = 7/3, co jest
rekordem dla liczb do 12. Każda liczba która ustanawia rekord dla σ(n)/n jest nazywana superzasobną.
Oto kilka pierwszych rekordowych wartości σ(n)/n :
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Jeśli n jest parzyste a σ(n)/n > 9, wtedy mamy co najmniej 55 różnych dzielników pierwszych. Każda
liczba większa niż 20161 jest sumą dwóch liczb zasobnych.
Algorytm AKS dla testów pierwszości
Idealny test pierwszości jest zdefiniowany jako test tak-nie, który również szybko uruchamia się na
nowoczesnych komputerach. W sierpniu 2002 roku, Manindra Agrawal z Indian Institute of
Technology w Kanpur, w Indiach, ze swoimi dwoma studentami Nerajem Kayalem i Nitinem Saxena
ogłosili taki test, korzystając ze swojej własnej, oryginalnej wersji Wielkiego twierdzenia Fermata,
w krótkim zaledwie dziewięciostronicowym tekście, który był prosty i elegancki.
Jako znak czasów, Agrawal rozesłał mail do wielu wybitnych matematyków z tematem
"PRIMES is in P", jak też wstawił go na swoją stronę internetową. Został pobrany więcej niż
trzydzieści tysięcy razy w ciągu pierwszych dwudziestu czterech godzin, a strona został odwiedzona
więcej niż dwa miliony razy w ciągu pierwszych dziesięciu dni. "PRIMES is in P" oznacza ,że liczba
może być przetestowana aby zdecydować czy lub nie jest liczbą pierwszą w czasie, który jest mniej
więcej proporcjonalny do liczby cyfr. Oznacza to ,że jest szybki dla bardzo dużych liczb, ale nie jest
tak szybki dla rodzaju liczb, które często muszą być testowane w praktycznych aplikacjach. Na
szczęście, inni matematycy znajdowali wariacje na temat oryginalnego algorytmu AKS, czyniąc go
dużo szybszym. Obecnie udoskonalona wersja uruchamia się około dwa miliony razy szybciej.
Sprawia to ,że jest konkurencyjna w stosunku do najbardziej wydajnych dziś algorytmów – ale
Agrawal nigdy nie odniósł korzyści finansowych, ponieważ postanowił opatentować wynik.
Algorytm jest tak prosty, że skłonił wielu matematyków do zastanowienia się jakie inne problemy
mogą mieć nieoczekiwanie proste rozwiązania: na przykład problem faktoryzacji dużych liczb.
Algorytm Agrawala tu pomóc nie może: może tylko pokazać ,że liczba jest złożona, nie mówiąc nic
o jej współczynnikach, więc nie będzie miał wpływu na szyfrowanie przy użyciu liczb pierwszych.
sekwencja podwielokrotności
Częściami podwielokrotności (wyrażenie staromodne) liczby są jej właściwe dzielniki, tzn jej
dzielniki oprócz samej liczby. Dowolna liczba całkowita jest początkiem sekwencji
podwielokrotności. Wystarczy obliczyć sumę jej właściwych dzielników, a następnie powtórzyć.
Zaczynając od 10 wkrótce dojdziemy do 1: właściwe dzielniki dla 10 to 1 ,2 i 5, sumując wychodzi
8, 8 to 1,2 i 4, sumując 7, która jest liczba pierwszą, więc jej jedynym właściwym dzielnikiem jest 1.
Dla 24 otrzymujemy sekwencję :
24 36 55 17 1
Jednak 28 powtarza się bezpośrednio ponieważ 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28, więc 28 jest liczbą doskonałą,
podczas gdy 220 i 284 każda prowadzi do drugiej, co oznacza że są parą zaprzyjaźnioną. Z powodów,
które są niezrozumiałe, wiele sekwencji podwielokrotności kończy się na zaprzyjaźnionej parze
Paganiniego 1184 i 1210. Trzecią możliwością jest to ,że sekwencja powtarza się cyklicznie; pierwsze
dwa przykłady takiego łańcucha zostały odkryte przez Pouleta w 1918 roku. Najmniejsze to:
12496 14288 15472 14536 14264
Drugi łańcuch składa się z dwudziestu ośmiu liczb: 14316, 19116, 31704, 47616, 83328, 177792,
295488, 629072, 589786, 294896, 358336, 418904, 366556, 274924, 275444, 243760, 376736,
381028, 285778, 152990, 122410, 97946, 48976, 45946, 22976, 22744, 19916, 17716, (14316).
Zadziwiające jest jak mało oscylacji jest w tej kolejności. Rysując wykres, będą tylko cztery szczyty
przy 629072, 418904, 275444 i 38028.
Nie odkryto więcej łańcuchów, dopóki w 1969 roku Henri Cohen nie sprawdził wszystkich sekwencji

podwielokrotności poczynając od 60 000 000 i znalazł siedem łańcuchów z czterema linkami każdy.
Catalan w 1888 roku a potem Dickinson przypuszczali ,że żadna sekwencja podwielokrotności nie
zmierza ku nieskończoności – wszystko zakończy się w cyklu lub na 1 .Sekwencja początkowa z
liczbą zasobną początkowo będzie wzrastać; jednak, jest o wiele więcej liczb niekompletnych niż
zasobnych, co sugeruje ,że większość sekwencji rzeczywiście zmniejsza się niż wzrasta. Istnieje tylko
siedemnaście liczb mniejszych niż 2000, dla których problem jest nierozwiązany: 276, 552, 564, 660,
966, 1074, 1134, 1464, 1476,
1488, 1512, 1560, 1578, 1632, 1734, 1920,i 1992 Zwróć uwagę, że wszystkie one są parzyste.
Przypuszcza się ,że sekwencja podwielokrotności dla większości liczb parzystych nie kończy się na
1 lub cyklu. Pierwszych pięć z tych liczb to tak zwane "Lehmer five". Pierwotnie było to Lemer six,
ale potem los 840 został rozstrzygnięty. Osiągnie 1 po krótkim wzroście:
3 463982 260143 725017 429794 136098 072146 586526 240388
D.N.Lehmer wykazał ,że 138 wzrasta po 117 krokach do 179,931,895,322 i kończy na 1 po 177
krokach. Wolfgang Creyaufmueller znalazł najdłuższą znaną sekwencję kończącą w 2002 roku.
Wszystko zaczyna się przy 446580 i kończy 4736 kroki później liczbą pierwszą 601, a następnie
1. Juan Manuel Benito i Juan Varon znaleźli sekwencję z najwyższym znanym szczytem: zaczyna
się przy 3630, i ma maksymalną długość 100 cyfr, kończy po 2 624 krokach liczbą pierwszą 59 a
potem 1.
liczby prawie pierwsze
Liczby prawie pierwsze mają ograniczoną liczbę czynników pierwszych. 2-prawie pierwszw mają
dwa czynniki pierwsze (wliczając w to czynniki powielone), które są również nazywane
półpierwszymi: 3 prawie pierwsze mają trzy itd. Sekwencja 3 – prawie pierwszych zaczyna się tak
8, 12, 18, 20, 27, 28, 30, 42, 44, 45, 50, . . .
Sekwencja n-prawie pierwszych zaczyna się 2n, 3*2n-1,...
liczby zaprzyjaźnione
Para liczb jest zaprzyjaźniona jeśli każda jest sumą właściwych podzielników tej drugiej. Najmniejszą
parą liczb zaprzyjaźnionych jest 220 9 284. Właściwe dzielniki 220 = 22*5*11 sumując
1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284
i podobnie: 284 = 22*71 i 1+2+4+71+142 = 220
Thabit ibn Qurra (850 r) napisał ,że jeśli wybrać n takie ,że każde z wyrażeń a=3*2n-1,b=3*2n-1 -1 i
c- 9*22n-1-1 jest liczbą pierwszą, wtedy 2nab i 2nc są liczbami zaprzyjaźnionymi. Niestety nie jest
łatwo uczynić je wszystkie liczbami pierwszymi, i faktycznie sprawdza się to dla n=2,4 i 7 i żadnego
innego n mniejszego niż 20 000. Drugą parę 17 296 i 18 416 odkrył Ibn al-Banna(1256-1321) i
ponownie odkrył Fermat w 1636 roku. Kartezjusz znalazł trzecią parę 9 363 584 i 9 437 056, dla n=
7 w formule Thabita Euler odkrył nie mniej niż sześćdziesiąt dwa przykłady, bez zasady Thabita.
Zaprzyjaźniona para Paganiniego, 1184 i 1210, nazwana na cześć Nicolo Paganinieg, który odkrył ją
w 1866 roku, kiedy był szesnastoletnim uczniem. Zostały one wcześniej pominięte przez Fermata,
Kartezjusza, Eulera i innych. Więcej niż 7500 liczb zaprzyjaźnionych zostało odkrytych dzięki
komputerom, wliczając w to wszystkie pary do 1014. Czy jest nieskończona liczba zaprzyjaźnionych
par? Powszechnie uważa się ,że tak,, częściowo dlatego ,że Hermat te Riele ma metodę
konstruowania "córki" par z pewnych par "matczynych". Te Reiel opublikował również wszystkie z
1 427 par zaprzyjaźnionych mniejszych niż 1010.
ciekawostki
 Nie jest znana zaprzyjaźniona para , w której jedna liczba jest kwadratem

 Liczby w parach zaprzyjaźnionych zaskakująco często kończoną się 0 lub 5, z nieznanego
powodu
 Wiele liczb zaprzyjaźnionych ma wiele różnych współczynników. Czy potęga liczby
pierwszej, pn, będzie jedną z par zaprzyjaźnionych? Jeśli tak, wtedy pn > 101500 a n>1400
 Nie wiadomo czy istnieje para względnie pierwszych liczb zaprzyjaźnionych. Jeśli jest, to
liczby te muszą przekraczać 1025 a ich iloczyn musi posiadać co najmniej 22 różne czynniki
pierwsze.
Hipoteza Andrica
Dorin Andric przypuszczał,
że dla wszystkich n. Jest to naprawdę
hipoteza na temat różnic
między liczbami pierwszymi i nie jest nawet
bardzo mocną hipotezą, ale nigdy nie została udowodniona. Największa wartość różnicy dla n
mniejszego niż 1000 to √11 - √7= 0.670873.... co jest znacznie poniżej 1
arytmetyczny ciąg liczb pierwszych
W ciągu arytmetycznym(lub sekwencji) różnic między kolejnymi elementami jest stała, na przykład:
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 .....
ma stałą różnicę 4.
Bieżący rekord największej liczby kolejnych liczb pierwszych w ciągu arytmetycznym ma dziesięć
liczb pierwszych. Powstał rano o 11.56 2 marca 1998 roku w Klagenfurcie ,w Austrii u Manfreda
Toplica, w typowym przykładzie obliczania rozproszonego. Pierwszym elementem jest liczba
pierwsza 100 99697 24697 14247 63778 66555 87969 84032 95093 24689 19004 18036 03417
75890 43417 03348 88215 90672 29719, a różnica ciągu arytmetycznego to 210. Ten sam zespół
ustanowił poprzedni rekord dziewięciu kolejnych liczb pierwszych, 15 stycznia 1998 roku. Zespół
prowadzony przez Harveya Dubnera i Tonyego Forbesa. Więcej niż siedemdziesięciu ludzi, używając
około dwustu komputerów, przeszukiwała prawie pięćdziesiąt zakresów , biliony liczb każda.
Najdłuższym znanym ciągiem arytmetycznym nieciągłych liczb pierwszych, był odkryty przez
Pitcharda, Morana i Thyssena, w 1993 roku. Miał 22 pozycje, poczynając od liczby pierwszej
11410337850553 i z różnicą ciągu arytmetycznego 4609098694200 . 22 kwietnia 2003 roku, inna 22
pozycyjną sekwencję znalazł Markus Frind. Największa trójka liczb pierwszych w ciągu arytmetycznym ma
13 447 cyfr poczynając od 475977645 * 244640 − 1 z różnicą ciągu arytmetycznego 475977645 244639 −
2,odkryta przez Herranena i Gallota w 1998 roku. Największa czwórka liczb pierwszych w ciągu

arytmetycznym to sekwencja 1 815 cyfr zaczynając od 174499605 26000 + 1 z różnicą ciągu
arytmetycznego 20510280 26000 , znaleziona została przez Roonuthaiego i Gallota w 1999 roku.
Najdłuższy znany ciąg arytmetyczny liczb pierwszych ma 22 pozycje, zaczynając od 11 410 337 850
553 z różnicą ciągu arytmetycznego 4 609 098 694 200.
W 1939 roku van der Corupt udowodnił ,że istnieją nieskończone trójki liczb pierwszych w ciagu
arytmetycznym. W 2004 roku Ben Green i Terence Tao udowodnili ,że istnieje ciąg arytmetyczny
liczb pierwszych o dowolnej długości, chociaż ich dowód ,podobnie jak wiele innych dowodów, jest
niekonstrukcyjny, więc nie mogą w rzeczywistości generować dowolnych przykładów.
Rozkład na czynniki Aurifeuilliana
Ponieważ a2+b2 nie może być rozłożone na dwa czynniki algebraiczne, niepodobnie do a2-b2=
(a+b)(a-b), możemy założyć ,że n4+1, które również jest sumą dwóch kwadratów, nie może być
rozłożone, Nie tak!

Teraz możemy zobaczyć połączenie :

które zwykle "nie jest policzalne" ze względu na pierwiastki kwadratowe .Wynika stąd ,że n4+1 jest
zawsze złożone ,z wyjątkiem kiedy n2-n+1= 1 a n = 0 lub 1. Jest to przykład rozkładu na czynniki
Aurifeuilliana, nazwany na cześć Leona Francois Antoine Aurifeuille'a, który odkrył ten specjalny
przypadek w 1873 roku.

Wiedza o tym rozkładzie pozwoliłaby zaoszczędzić wiele lat życia, jakie Fortune Landry spedził na
faktoryzacji 258+1, kończąc w 1869 roiku. Gigantyczna faktoryzacja Landry'ego jest tylko
trywialnym przypadkiem!

Edouard Lucas później odkrył więcej faktoryzacji Aurifeuillana, które są powiązane z jednostką
pierwiastka złożonego. Oto dwa przykłady:

gdzie L = T2-T5k+5b a M = T2+T5k+5b a T = 5b+1, b=2k-1
Współczynniki Aurifeuilliana mają inne zastosowanie. Na przykład, jeśli Ln jest n-tą liczbą Lucasa,
a n jest nieparzysta, wtedy:
L5n = LnA5nB5n gdzie A5n=5Fn2-5Fn+1 a B5n=5Fn2+5Fn+1
średnia liczb pierwszych
Jeśli S(k) jest sumą pierwszych k liczb pierwszych, wtedy średnia tych pierwszych k liczb pierwszych
to S(k)/k. Tu mamy liczby całkowite dla tych wartości k:

twierdzenie Banga
Czy każdy wyraz w sekwencji zawiera przynajmniej jeden czynnik pierwszy ,który nie pojawił się
przedtem w sekwencji? Taki czynnik pierwszy nazywa się pierwotnym. Jeśli a > 1 jest stałe, wtedy
każda liczba an-1 ma pierwotny czynnik pierwszy, z jednym wyjątkiem 26-1=63. Podobnie jeśli a >
1, wtedy każda liczba an+1 ma pierwotny czynnik pierwszy z jednym wyjątkiem 23+1=9. Zostało to
udowodnione przez Banga w 1886 roku a przy okazji oferuj inny sposób na udowodnienie ,że istnieje
nieskończona liczba liczb pierwszych .Zsigmondy udowodnił to samo twierdzenie dla bardziej
ogólnej funkcji an-bn i an+bn, z tym samym warunkiem i tymi samymi wyjątkami. Sekwencja dla
T=2n+3n zaczyna się tak:

hipoteza Batemana

Czy jest to jedyna suma tego rodzaju, używając liczb pierwszych? Nikt nie wie. Jeśli liczby złożone
są dozwolone, jest przynajmniej jedno inne rozwiązanie

hipoteza Beal'a, i nagroda
Teksański milioner Andrew Beal, twórca Beal Bank i Beal Aerospace Technologies, entuzjasta liczb,
zaoferował nagrodę dla osoby która udowodni (lub obali) to przypuszczenie, które jest uogólnieniem
Wielkiego Twierdzenia Fermata:
Jeśli xm + yn = zr gdzie x,y,z,m,n i r wszystkie są dodatnimi liczbami całkowitymi, a m,n i r są większe
niż 2 ,wtedy x,y i z ,mają wspólny dzielnik. Bez tego warunku ,żę m,n i r muszą być większe niż 2,
jest wiele rozwiązań, w tym trójkąt pitagorejski zaczynając od 32+42=52 i 52+122=132 i rozwiązanie
przypuszczenia Fermata-Catalana. Wynika, z twierdzenia Faltinga ,że dla określonego wyboru m,n
i r , może być tylko skończona liczba rozwiązań, ale czy są jakieś w ogóle?. Przypuszczenie i nagroda
zostały ogłoszone w 1997 roku w prestiżowym Notices of the American Mathematical Society,
pierwotnie z nagrodą w wysokości 5000$, rosnącą o 5000$ rocznie do maksymalnie 50 000$. Od
tego czasu nagroda została zwiększona do 100 000$ za dowód lub kontr przykład. Nagroda została
przekazana American Mathematical Society na przechowanie, a odsetki są wykorzystywane do
finansowania roczników Erdoss Memorial Lecture. Nagroda zostanie przyznana tylko wtedy kiedy
"rozwiązanie zostanie uznane przez społeczność matematyczną. Dotyczy to również dowodu ,że
został podany a wynik pojawi się w renomowanym dzienniku, lub kontrprzykład został podany i
sprawdzony" .Rozwiązanie na pewno będzie trudne, ponieważ przypuszczenie jest oparte na
szerokich testach numerycznych. Beal i jego kolega spędzili tysiące godzin na poszukiwaniu
rozwiązań dla różnych wartość wykładników,
prawo Benforda
Jeśli liczby generalnie były równie prawdopodobne, aby zaczynać się od dowolnej cyfry od 1 do 9,

to z 78 498 liczb pierwszych mniejszych niż 1 000 000 możemy oczekiwać ,że 1/9 z nich zaczyna
się od 1, lub około 8700 ,ale nie, jest 9585 takich liczb pierwszych zaczynających się cyfry 1.
Faktycznie, od pierwszej liczby 1 do pierwszej liczby 9, liczba liczb pierwszych w każdej kategorii
się zmniejsza. Dlaczego ta różnica? Bo w bardzo wielu przypadkach (nie wszystkich) liczby
zaczynają się od cyfry 1 częściej niż od innych cyfr. Zostało to po raz pierwszy zauważone przez
astronoma Simona Newcomba, który twierdził : "Że te dziesięć cyfr nie występujące z równą
częstością musi być oczywiste dla każdego używającego tablic logarytmicznych, i zauważającego ,że
pierwsze strony zużywają się bardziej niż ostatnie. Pierwszy znaczący odsetek wynosi 1 częściej niż
jakiekolwiek inne cyfry a częstotliwość zmniejsza się do 9" .jego konkluzja została podjęta przez
Benforda, fizyka pracującego dla General Electric Company , w 1938 roku. Wywnioskował on ,że
pierwsza cyfra d występuje z prawdopodobieństwem log10(1+1/d), które dla d=1 to w przybliżeniu
0.30103
cyfry początkowe
prawo Benforda

1
.301

2
.176

3
.125

4
.097

5
.079

6
.067

7
.058

8
.051

9
.046

Tu mamy częstotliwości pierwszych cyfr wśród pierwszych 100 liczb Fibonacciego, dopasowanych
przez prawo Benforda:
cyfr początkowe:
częstotliwość :

1
30

2
18

3
13

4
9

5
8

6
6

7
5

8
7

9
4

Czasami zakładamy ,że prawo Benforda jest uniwersalne, że stosuje się do każdego zbioru liczb,
gdziekolwiek, jakby było "wbudowaną cechą naszego systemu liczbowego". Ale tak nie jest.
Kontrprzykładem są potęgi 2, przynajmniej dla niższych potęg. Oto częstotliwości pierwszych cyfr
2n od n=0 do 60:
cyfra :
częstotliwość :
prawo Benforda

1
19
18

2
12
11

3
6
7

4
6
6

5
6
5

6
4
4

liczby Bernoulli'ego
Liczby Bernoulli'ego są definiowane przez równanie

Pierwsze kilka wartości to:

Ada Lovelace i pierwszy algorytm komputerowy

7
2
3

8
5
3

9
1
3

W 1840 roku Charlse Babbage poprosił swoją współpracownicę ,Adę Lovelace, córkę Lorda Byrona
aby dodała swoje notatki do jego rękopisu o Maszynie Analitycznej. Maszyna używała kart opartych
na tych używanych w krosnach Jacquarda (a które były prekursorami kart Holeritha używanych na
początku współczesnych komputerów) .W swoich notatkach Lovelace podkreślała (jak byśmy
powiedzieli dzisiaj) wzajemne oddziaływanie między programowaniem i maszyną,
oprogramowaniem a sprzętem. Doszła do wniosku, wyjaśniając, jak maszyna może obliczyć liczby
Bernoulliego. Jest to obecnie uznawane za pierwszy algorytm komputerowy.
Liczby Bernoulliego mogą być również wyliczane przy użyciu współczynników dwumiany z
trójkątów Pascala:

itd.
Jest również powiązanie między liczbami Bernoulliego a funkcją zeta Riemanna:

Ciekawostki liczb Bernoulliego
 mianownik Bn jest zawsze wolnym kwadratem
 mianowniki B2n równy jest iloczynowi wszystkich liczb pierwszych p takich ,że p-1 | 2n
 ułamkowa część Bn w systemie dziesiętnym ma punkt dziesiętny ,który dzieli n, i jest
pojedynczą cyfrą przed tym punktem
 G.J Fee i S.Plouffe obliczyli B200000, która ma 800 000 cyfr
postulat Bertranda
Joseph Bertrand (1822-1900) był utalentowanym studentem, który opublikował swój pierwszy
artykuł, o energii elektrycznej, w wieku siedemnastu lat, ale potem stał się bardziej znanym jako
nauczyciel niż oryginalny matematyk. Postulat Bertranda stanowi ,że jeśli n jest liczbą całkowitą
większą niż 3, wtedy jest przynajmniej jedna liczba pierwsza między n a 2n-2. (to jest dokładnie
twierdzenie. Często się twierdzi ,że jest liczba pierwsza między n a 2n, co jest słabszym
twierdzeniem). O dziwo, choć nadal się to postulat, w rzeczywistości jest to twierdzenie:
udowodnione przez Czebyszewa w 1850, po Bertrandzie w 1845 roku, który zweryfikował go dla n
mniejszych niż 3 000 000. Jest to również słabe twierdzenie, które można wzmocnić na kilka
sposobów:
 O ile n jest dość duże, jest przynajmniej k liczb pierwszych między n a 2n, jednak duża
wartość k
 Jeśli n to przynajmniej 48, wtedy jest przynajmniej jedna liczba pierwsza między n a 9n/8
 Jeśli n jest większe niż 6, wtedy jest przynajmniej jedna liczba pierwsza w postaci 4k+1 i
przynajmniej jedna w postaci 4k+3 między n a 2n
 Jeśli na jest większe lub równe 118, wtedy przedział n do 4n/3 łącznie zawiera liczbę pierwszą
każdej postaci 4n+1, 4n-1, 6n+1 i 6n-1
 Jeśli n jest większe niż 15, wtedy jest przynajmniej jedna liczba między n a 2n, która jest
iloczynem trzech różnych liczb pierwszych

Z postulatu Bertranda wynika też ,że:
 Jest przynajmniej jedna liczba pierwsza przy danej długości cyfr zaczynająca się od cyfry 1 i
dowolnej podstawie, nie tylko podstawie 10
 Pierwsze 2k liczb całkowitych może zawsze był ułożonych w k par tak aby suma jednostek
w każdej parze była liczbą pierwszą
 Jest liczba c taka ,że części integralna 2c, 22c, 222c są liczbami pierwszymi .Stałą c jest w
przybliżeniu 1.25164759777905. Pierwsze cztery liczby pierwsze to 2, 5 ,37, 137438953481
nierówność Bonse'a
Stanowi ,że jeśli pn jest n-tą liczbą pierwszą, wtedy

pod warunkiem ,że n > 3
liczby Brier'a
Liczba Riesela jest liczbą całkowitą k, taką ,że k*2n-1 jest złożona dla dowolnej liczby całkowitej n
a liczba Sierpińskiego jest to liczba całkowita k taka ,że k*2n+1 jest złożona dla dowolnej wartości
całkowitej n .A co z liczbami Briera, które są równocześnie liczbami Riesela i Sierpińskiego? Eric
Brier pierwszy znalazł:

Yves Gallot znalazł trzy mniejsze liczby Briera w styczniu 2000 roku. Najmnijesza ma 27 cyfr:
878503122374924101526292469
hipoteza Brocarda
Brocard przypuszczał w 1904 roku ,że jedynym rozwiązaniem

są n= 4, 5 i 7. Nie ma innych rozwiązań przy n < 109. Innym przypuszczeniem Brocarda jest to ,że są
przynajmniej cztery liczby pierwsze między kwadratami dowolnych dwóch kolejnych liczb
pierwszych, z wyjątkiem 2 i 3. Jest to związane z przypuszczeniem Schinzela, że pod warunkiem ,że
x jest większe niż 8, jest liczba pierwsza między x a x+(log x)2.
stała Bruna
W 1919 roku Viggo Brun (1885-1978) udowodnił, że suma odwrotności liczb bliźniaczych jest
zbieżna do stałej Bruna

W 1994 roku, podczas próby obliczenia stałej Bruna, Thomas R. Nicely odkrył słynny błąd w
mikroprocesorze Intel Pentium. Chip Pentium od czasu do czasu dawał złe odpowiedzi przy dzieleniu
zmiennoprzecinkowym ze względu na błędy pięciu pozycji w tabeli wyszukiwania w chipie. Intel

wydał miliony dolarów na zastąpienie wadliwych chipów. Nicely wyliczył ,ze wartość stałej Bruna
w oparciu o wszystkie pary liczb bliźniaczych mniejszych niż 5*1015 to 1.902160582582+/0.000000001620.
Metoda Viggo Bruna była wykorzystana dla zbadania przypuszczenia Goldbacha i przypuszczenia
liczb bliźniaczych i udowodnienia ,że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych n takich ,że n i
n+2 mają przynajmniej dziewięć czynników pierwszych i że wszystkie duże parzyste liczby
całkowite są sumą dwóch liczb całkowitych, każda mająca przynajmniej dziewięć czynników
pierwszych
funkcja Buss'a
Frank Buss zdefiniował funkcję B(n), która wydaje się generować tylko liczby pierwsze. Jest
wyliczana następująco:
f(1) = 1
B(n) = [kolejna liczba pierwsza do 9f(n)+1)] – f(n)
f(n) = f(n-1) * B(n-1)
Sekwencja startowa
n
f(n)
"kolejna pierwsza"
B(n)

1
1
3
2

2
2
5
3

3
6
11
5

4
30
37
7

5
210
223
13

6
2730
2741
11

7
30030
30047
17

To przypuszczenie zostało pomyślnie przetestowane do n= 603. Jednak podobnie jak wiele innych
przypuszczeń, wydaje się ,że jest to przypadek silnego prawa małych liczb.
liczby Carmichaela
Zgodnie z Wielkim Twierdzeniem Fermata, jeśli p jest liczbą pierwszą a n i p są względnie pierwsze
(nie mają wspólnych czynników), wtedy np-1 ≡ 1 (mod p). Jednak, niektóre liczby złożone spełniają
to równanie również, i robią to dla prawie każdej wartości n. Są to liczby Carmichaela, nazwane na
cześć Roberta Daniela Carmichela (1879-1967). Są czasami nazywane absolutnie pseudopierwszymi
ponieważ są pseudopierwsze dla każdej podstawy. Są kłopotliwe jeśli używamy twierdzenia Fermata
do testu pierwszości, ponieważ jeśli liczba okazuje się być liczbą Carmichaela , przejdzie test dla
każdej bazy – i dalej pozostanie złożona. Na szczęście liczby Carmichaela są rzadkie. Te mniejsze
niż 100 000 to : 561, 1105,1729,2465,2821,6601,8911,10585,15841,29341,41041, 46657, 52633,
62745,63973 i 75361. Jest tylko 2 163 mniejsze niż 25 000 000 000 i 105 212 mniejszych niż 1015,
każda z co najwyżej dziewięcioma czynnikami pierwszymi.
Jeśli n jest liczbą Carmichaela , wtedy jest wolnym kwadratem, iloczynem przynajmniej trzech
różnych liczb pierwszych, i dla każdej liczby pierwszej p dzielnika n, p-1 dzieli się przez n-1 i
odwrotnie. Na przykład, 561 jest najmniejszą liczbą Carmichaela a 561 = 3*11*17 , a 2, 10 i 16
wszystkie dzielą się przez 560. Największa znana liczba Carmichaela z trzema czynnikami
pierwszymi została znaleziona przez Harveya Dubnera. Ma 10 200 cyfr. Najmniejsza z czterema
odrębnymi czynnikami to 41041 = 7 * 11*13*41, a 41040 jest podzielna przez 6, 10, 12 i 40.
Najmniejsza z pięcioma odrębnymi czynnikami pierwszymi to 825265 a najmniejsza z sześcioma to
321197185. Carmichael przypuszczał w 1910 roku ,że jest nieskończona liczba liczb Carmichaela.
Alforg, Grnaville i Pomerance udowodnili ,to w 1994 roku, przez pokazanie w jaki sposób
odpowiednie liczby gładkie mogą być pomnożone razem do dopasowania definicji Carmichaela.

hipoteza Catalana
Każdy może zauważyć ciekawostkę ,że 8 i 9 to odpowiednio 23 i 32, i ,że inne małe potęgi takie jak
25 i 27 nie są ciągłe. Eugene Charles Catalan (1814 – 1894) przypuszczał w 1844 roku ,że 8 i 9
rzeczywiście są jedynymi kolejnymi potęgami. Levi Ben Gerson (1288-1344) pokazał ,że jedynie
potęgi 2 i 3 różnią się o 1, a Euler udowodnił ,że 9 i 8 są tylko jedynymi kwadratami i sześcianami
różniącymi się o 1. Robert Tijdeman udowodnił w 1976 roku ,że równanie xp-yq=1 ma co najwyżej
skończoną liczbę rozwiązań: jeśli jest rozwiązanie, wtedy p i q są mniejsze niż pewna (nieznana!)
stała C. Kontrola komputerowa pokazuje ,że jeśli xp – yq = +/- 1 wtedy p i q mogą przekroczyć 107.
Jest również wiadomo ,że jeśli xp – yq = 1 i jeśli p i q są liczbami pierwszymi wtedy p | y i q | x. W
2000 roku, Preda Mihailescu udowodnił ,że jeśli istnieją rozwiązania poza 8 i 9, wtedy p i q obie
muszą być podwójnymi liczbami pierwszymi Wiefericha: p(q-1) musi pozostać resztą z 1 kiedy
dzielimy przez q2,a q(p-1) musi pozostać resztą z 1 kiedy dzielimy przez p2. Jedyne znane przykłady
to: 2 i 1093, 3 i 1006003, 5 i 1645333507, 83 i 4871, 911 i 318917 i 2903 i 18787. Zostało
udowodnione przez Hyyro i Makowskiego, że jest niemożliwe istnienie trzech kolejnych potęg.
hipoteza Catalana Mersenne'a
Kiedy Lucas udowodnił w 1876 roku ,że 2127-1 jest liczbą pierwszą, Catalan zauważył ,że 127 = 271 i przypuszczał ,że jest sekwencja , gdzie Mp jest p-tą liczbą Mersenne'a zawierającą tylko liczby
pierwsze:

i tak dalej...
Niestety C5 ma więcej niż 1038 cyfr i nie może być testowana bezpośrednio, chociaż Curt Noll
zweryfikował ,że C5 nie ma dzielników pierwszych mniejszych niż 5*1050. Podobnie jak większość
takich przypuszczeń, jest prawdopodobne ,że wkrótce pojawią się złożone terminy.
stała Champernowne'a
David
Champernowne (1912-2000) omówił stałą Champernowne'a w 1933 roku:
0.123456789101112123... Jest transcendentalna i normalna o podstawie 10, co oznacza ,że każda
cyfra od 0 do 9 występuje 1/10 raza, każda para cyfr od 00 do 99 występuje jedną setną raza itd.
Chińskie twierdzenie o resztach
Sun Tsu Suan-ching (IV w n.e) przestawił problem: "Są pewne rzeczy, których liczba jest nieznana.
Dzielona przez 3 daje resztę 2; przez 5 daje resztę 3 a przez 7 daje resztę 2. Jaka to będzie liczba?".
Rozwiązanie to 23. Jest to przykład chińskiego twierdzenia o resztach, które mówi ,że jeśli znasz
reszty kiedy N jest dzielone przez n liczb, które są względnie pierwsze w parach, wtedy możesz
znaleźć unikalną najmniejszą wartość N , i nieskończone inne rozwiązania, przez dodawanie
integralnej wielokrotności iloczynu liczb n (lub odjęcie jeśli jesteś zadowolony z rozwiązań
ujemnych). W puzzlach Sun Tsu Suan-chinga 3*5*7=105, więc rozwiązaniami są 23,
23+105,23+210,23+315 itd, i 23-105 = -82 jest najmniejszym ujemnym rozwiązaniem.
Chińskie twierdzenie o resztach może być również wyrażone terminem kongruencja: jeśli

wtedy jest unikalne rozwiązanie X dla x leżącego między 0 a m1m2...mn a ogólne rozwiązanie jest
kongruentne do X (mod m1m2...mn). Jednym z zastosowań tego twierdzenia jest wykonanie
arytmetyki na dużych liczbach przez wybranie zbioru modułów m1,m2,...mn a potem potraktowanie
każdej liczby jako zbioru reszt r1,r2,r3,...rn zamiast sekwencji cyfr dziesiętnych lub binarnych. Potem
możesz wykonać arytmetykę na tych resztach i odkryć rozwiązanie przez użycie chińskiego
twierdzenia o resztach.
koło, liczba pierwsza
Czy zawsze można ułożyć liczby od 1 do 2n w okrąg, taka aby każda sąsiadująca para była sumą
liczb pierwszych? Antonio Filz pokazał takie ułożenie koła liczb pierwszych.

Są dwa okręgi liczb pierwszych dla n=4 i czterdzieści osiem dla n = 5. Nie wiadomo czy są okręgi
liczb pierwszych dla wszystkich wartości n
kołowe liczby pierwsze
Liczba pierwsza jest kołowa jeśli wszystkie cykliczne permutacje jej cyfr są pierwsze. Te liczby
pierwsze i ich cykliczne permutacje są kołowe ,przy podstawie 10:

gdzie Rn oznacza n-tą liczbę pierwszą repunit
Walter Scneider sprawdził ,że nie więcej do 1022.
nagrody Claya
W Paryżu, na College de France , 24 maja 2000 roku, prawie dokładnie w sto lat od chwili kiedy
zostało zaprezentowanych 23 problemów Davida Hilberta, siedem nowych "Problemów
Milenijnych" zostało ogłoszonych, za które Clay Mathematics Institute z Cambridgre w
Massachusetts zaoferował milion dolarów nagrody za rozwiązanie każdego z problemów. Wszystkie
problemy Claya są oczywiście ekstremalnie trudne, i opierało się próbom matematyków przez wiele
lat, ale jeden problem jest wyróżniający: tylko jeden z oryginalnych 23 Hilberta pojawiający się na
liście Claya to hipoteza Riemanna. Aby ochronić się przed roszczeniami naiwnych lub niepoważnych,
dla których taka nagroda jest prowokacyjna, rozwiązujący nie może wysłać rozwiązania
bezpośrednio do Instytutu Claya, ale musi opublikować go w dzienniku matematycznym o światowej
renomie, a rozwiązanie musi być zaakceptowane przez społeczność matematyczną. Przeznaczono na
ten proces dwa lata. Jeśli rozwiązanie przetrwa badania, tylko wtedy będzie uznane przez Scientific
Advisory Board Instytutu Matematycznego Claya. Procedura jest nieco inna ,jeśli twierdzenie jest

dla kontrprzykładu, więc jeśli sądzisz ,że znalazłeś miejsce zerowe dla funkcji zeta Riemanna, która
nie ma rzeczywistej części równej ½, zobacz stronę WWW Instytutu Claya co robić. Ponieważ
Andrew Odlyzko wyliczył milion miejsc zerowych blisko miejsca zerowego liczby 1020 i dziesięć
miliardów miejsc zerowych blisko miejsca zerowego liczby 1022, a rozproszona sieć informatyczna
ZetaGrid oblicza ponad miliard miejsc zerowych dziennie, lepiej idź na łyżwy.
Jest też drugie wyzwanie dla nagrody Claya, które odnosi się do liczb pierwszych. Problem P kontra
NP. Teraz trudno jest ciężko rozłożyć na czynniki dużą liczbę ,ale szybko i łatwo jest sprawdzić
faktoryzację kiedy jest znaleziona. Czy rzeczywiście nie ma sposobu na szybkie rozłożenie na
czynniki dużych liczb? Jeśli odkryjesz metodę, możesz zarobić więcej niż 1 milion dolarów w
Instytucie Claya, sprzedając swoje rozwiązanie do organizacji komercyjnych lub rządów, które
korzystają z liczb, które są iloczynem dwóch dużych liczb pierwszych dla szyfrowania kluczem
publicznym, a które byłyby zainteresowane aby usłyszeć ,że ich bezpieczną komunikację można
złamać używając twojej metody!
compositorial
Iloczyn wszystkich liczb złożonych mniejszy lub równy n jest to n! (n silnia) podzielony przez iloczyn
liczb pierwszych mniejszych lub równych n, lub n-primorial, oznaczamy przez n#. Iago Camboa
zasugerował nazwanie tego n-compositorial. n! I n# mają wiele czynników, więc n!/n#, więc n!/n#
+/- 1 jest względnie podobne do liczby pierwszej.
n!/n# +1 jest liczbą pierwszą dla n = 1,2,3,4,5,8,14,20,26,34,56....
n!/n# - 1 jest liczbą pierwszą dla n = 4,5,6,7,8,14,16,17,21,34,39...
konkatenacja liczb pierwszych
Konkatenacja liczb pierwszych daje sekwencję:
n-ty termin jest liczbą pierwszą dla n = 1,2,4,128,174,342,435,1429...bez innych mniejszych niż 7837.
Stała Copelanda-Erdos jest dziesiętna 0.23571113171923... Copeland i Erdos (1946) pokazali ,ze jest
to normalne przy podstawie 110. Jest również irracjonalne, podobnie jak liczba
dziesiętna .0110101000101000101.. w której n-ta cyfra jest 1 jeśli n jest liczbą pierwszą i 0 w
przeciwnym wypadku
hipoteza
Jedną z atrakcji liczb pierwszych jest to ,że ich połączenie ścisłej definicji z pozorną nieregularnością
zachęca matematyków ,zarówno profesjonalistów i amatorów do zaproponowania coraz więcej
problemów i hipotez, najbardziej znanych od nazwisk ich wnioskodawców. Wiele z tych hipotez jest
niezwykle trudnych do rozstrzygnięcia. Liczby pierwsze są zbyt tajemnicze i trudne! Są one również
zbyt kuszące, Jak sugeruje komentarz Poincare, tak łatwo wykryć elegancki wzór i założyć ,że
zostanie już na zawsze. G.H. Hardy również zauważył ,że "W niektórych działy matematyki mają
przyjemną cechę ,że to co wydaje się wiarygodne na pierwszy rzut oka jest na ogół prawdziwe. W
teorii każdy może stworzyć wiarygodne hipotezy i są one prawie zawsze fałszywe". Najprostsze
hipotezy są łatwe do wykonania i mogą był łatwe do udowodnienia, ale nie tak łatwe jak w żarcie o
fizyku, który zauważył że 3 jest liczbą pierwszą,5 jest liczbą pierwszą, 7 jest liczbą pierwszą, 9 nie
jest – ale to błąd doświadczalny – 11 jest pierwsza, 13 jest pierwsza... itd stwierdzając ,że wszystkie
liczby nieparzyste są liczbami pierwszymi. Najważniejsze hipotezy wydają się być stworzone przez
najwybitniejszych matematyków, których intuicja mówiła ,że pewien "fakt" może być prawdziwy,
choć nie można go udowodnić. Takie głębokie hipotezy ogromnie przyczyniły się do rozwoju
matematyki. Wielkie Twierdzenie Fermata, nazwano "twierdzeniem" tylko dlatego ,że Fermat
twierdził ,że można go udowodnić, było przez wielki wiarygodną hipotezą, dopóki ostatecznie
udowodnił go Andrew Wiles. Dzisiaj najbardziej znanym i najtrudniejszym problemem

matematycznym jest wspólna zgoda na hipotezę Riemanna, hipoteza o rozkładzie liczb pierwszych.
Hipotezy o liczbach pierwszych mają inne funkcje, które mogą być zarówno intrygujące i irytujące.
Ponieważ liczby pierwsze są dość częste wśród "małych" liczb całkowitych, jest wiele kuszących
hipotez, które upadają tak szybko jak wchodzimy w wiek nowoczesnej elektroniki i potężnych
komputerów. Hipoteza Fermata ,że
jest zawsze liczbą pierwszą, musiało być bardzo kuszące dla Fermata, ale ta wartość
była pierwszą jakiej nie obliczył , ponieważ była zbyt duża i okazała się złożona! Rzeczywiście łatwo
jest znaleźć funkcję, która wydaje się tworzyć wiele liczb pierwszych dla małych wartości n, ale które
zaczynają tworzyć liczby złożone ponieważ n wzrasta. Jak kusząca hipoteza, którą odkryliśmy wzór
dla liczb pierwszych i jakie rozczarowanie, kiedy wzór okazał się błędny! Richard Guy odniósł się
do tego fenomenu jak silnego prawa małych liczb. Z drugiej strony, niektóre hipotezy wydają się
bardzo zasadne, ponieważ pierwszy kontrprzykład jest tak bardzo duży. W 1919 roku George Polya,
autor Mathematical Discovery and Mathematics i Plausible Reasoning, przypuszczał ,że kilka liczb
całkowitych ≤ N z parzysta liczbą czynników pierwszych (dla celów tej hipotezy, powtarzane
czynniki są liczone, N=1 jest liczony jako posiadający czynnik pierwszy, a liczba pierwsza jest
liczona jako mająca jeden czynnik pierwszy.). Przez blisko czterdzieści lat wierzono ,że to prawda,
choć nikt nie potrafił tego udowodnić. W 1958 roku udowodniono ,że jest to fałszywe dla
nieskończenie wielu N, a w 1980 roku M.Tanaka wykazał ,że najmniejszy kontrprzykład jest kiedy
N = 906 150 257.
sekwencja kolejnych liczb całkowitych
Sekwencja kolejnych liczb całkowitych to : 1,12,123,1234,12345,... Nie ma liczb pierwszych wśród
pierwszych 13 500 elementów.
liczby kolejne
Sylvester udowodnił w 1892 roku ,że każdy iloczyn n kolejnych liczb całkowitych większych niż n
jest podzielny przez liczbę pierwszą większą niż n. Faktycznie, chociaż iloczyn kolejnych pięciu liczb
całkowitych 6*7*8*9*10 jest podzielny przez jedną liczbę pierwszą , 7 większą niż 5, iloczyn
200*201*202*203*204 jest podzielny przez pięć liczb pierwszych 67, 101,7, 29 i 17. Sugeruje to ,że
wynik Sylvestra jest raczej wspaniałomyślny: w rzeczywistości, iloczyn dwóch liczb kolejnych jest
zawsze podzielny przez liczbę pierwszą większą niż N, jeśli iloczyn jest wystarczająco duży.
Ponieważ liczby trójkątne mają postać 1/2n(n+1), możemy powiedzieć ,że dla dowolnej liczby N,
wszystkie liczby trójkątne z pewnego dalszego punktu są podzielne przez liczbę pierwszą większą
niż N .Poniżej każdej z dziewięciu liczb złożonych, jest jeden z jej czynników pierwszych, i wszystkie
te czynniki są inne:

Generalnie, przy danych n kolejnych liczbach całkowitych większych niż nn-1+1, każda z nich ma
czynnik pierwszych , którym nie dzieli się z innymi.
suma kolejnych liczb pierwszych
Na ile sposobów można liczbę n zapisać jako sumę jednej lub więcej liczb pierwszych? Jeśli
nazwiemy ją f(n), wtedy f(5) = 2 ponieważ 5 = 5 a 2+3 , a f(41) = 3 ponieważ 41 = 11+13+17 = 2 +
3 +5+7+11+13. Leo Mosr udowodnił ,że średnia wartość f(n) dla n = 1 do N to log 2 ponieważ N
dąży do nieskończoności
maszyna Convaya do tworzenia liczb pierwszych

To przebiegłe urządzenie składa się z szeregu ułamków które są oznakowane dla łatwiejszego
odniesienia.

Zawsze zaczynamy od liczby 2. Krok obejmuje pomnożenie bieżącej liczby przez wcześniejszy
ułamek w maszynie, która tworzy jako odpowiedź całą liczbę. Maszyna zatrzymuje się ,kiedy jest
osiągnięta potęga 2,a wynikiem jest wykładnik tej potęgi 2. Oto jak zaczyna:

Wymaga 19 kroków dla liczby 4=22 ,aby się pojawiła, a 2 jest pierwszą liczbą pierwszą!
Kontynuując , po 50 krokach pojawia się 8 = 23, a 3 jest drugą liczbą pierwszą. Po kolejnych 211
krokach, kolejna potęga 2 to 32 = 25, a 5 jest trzecią liczbą pierwszą. I tak dalej.
cousin primes
Cousin primes są parą liczb różniących się o 4, więc są bardziej odległe niż liczby pierwsze bliźniacze
ale mniej odległe niż liczby pierwsze szóstkowe. Jest czternaście par liczb bliźniaczych mniejszych
niż 200 i również czternaście par cousin primes: 3-7,7-11,13-17,19-23,37-41,43-47,67-71,79-83,97101,103-107,109-113,127-131,163-167 i 193-197. Jest dwadzieścia sześć par poniżej 1000. Jeśli
pierwsza hipoteza Hardy'ego – Littlewooda jest prawdziwe, liczby bliźniacze i kuzynowe mają taką
samą gęstość, jak przejście do nieskończoności. W oparciu o cousins primes do 242 i pomijając
wyjątkową parę początkową, 3-7, ponieważ 3 nie jest w postaci 6n+1, szereg
ma sumę 1.1970449
liczby pierwsze Cullena
Liczby w postaci Cn=n*2n+1 są nazwane na cześć Reverenda J. Cullena, który zanotował w 1905
roku ,że z wyjątkiem C1=3 i jednego innego wyjątku, są one wszystkie liczbami złożonymi dla n = 1
do 100. Wyjątkiem było C53, która została uznana przez Cunninghama, że jest podzielna przez
5591.Chociaż dla niskich wartości n, liczby pierwsze Cullena są rzadkie, przypuszczał ,że jest ich
nieskończona
liczba.
Znane
liczby
pierwsze
Cullena
występują
przy
n
=1,141,4713,5795,6611,18496,32292,32469,59656,90825,262419,361275 i 481899.
Liczby w postaci n*bn+1, są nazywane uogólnionymi liczbami Cullena, również są rzadkimi liczbami
pierwszymi.
Kiedy
b
=
3,
n*3+
1
jest
liczbą
pierwszą
dla
n=2,8,32,54,114,414,1400,1850,2848,4874,7268,19290. Największa znana liczba pierwsza Cullena
to C481899 z 145 072 cyframi, odkryta przez Masakatu Morii w 1998 roku.
projekt Cunninghama

Ppłk. Allan Joseph Cunningham (1842-1928) przeszedł na emeryturę w armii brytyjskiej w 1891 roku
i poświęcił się teorii liczb, szczególnie faktoryzacji liczb w postaci an bn.
W 1925 roku razem
z H.J Woodallem opublikował książkę o wszystkich swoich odkryciach na temat współczynników
takich liczb. D.H.Lehmer poświęcił dużo czasu na rozszerzenie ich wyników, co nazwał projektem
Cunninghama. Oczywiście było wiele liczb w ich tablicach, które w tym czasie nie było rozłożonych
na czynniki przy dostępnym wyposażeniu. D.H.Lehmer i Emma Lehmer rozłożyli na czynniki wiele
z nich. Ostatnia liczba z oryginalnej książki została rozłożona na czynniki w 1992 roku. Projekt jest
kontynuowany. Wyniki projektu Cunninghama zostały pierwotnie zebrane przez J.Brillharta i innych
w Factorizations bn 1,b=2,3,5,6,7,10,11,12 up to high powers,
opublikowaną
przez
Amrerykańskie Towarzystwo Matematyczne w 1988 roku. Wynik
są dostępne w sieci i
regularnie aktualizowane przez Stana Wagstaffa: www.cerias.purdue.edu/homes/ssw/cun. Strona ta
zawiera kalkulator, który podaje znane czynniki pierwsze liczb bn 1
(gdzie
b
=
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
łańcuch Cunninghama
Jeśli p i 2p+1 są obie liczbami pierwszymi, wtedy p jest liczbą pierwszą Sophie Germain. Łańcuch
Cunninghama jest łańcuchem liczb pierwszych Sophie Germain, pomijając ostatnią liczbę pierwszą
w tym łańcuchu. Dwa małe przykłady :2,5,11,23,47; i 89,179,359,719,1439,2879. Są czasami
nazywane łańcuchami Cunninghama pierwszego rodzaju, w odróżnieniu ich od łańcucha
Cunninghama drugiego rodzaju, w którym wszystkie wyrazy są liczbą pierwszą a każdy jest
podwojoną poprzednią liczbą pierwszą minus 1: na przykład 2,3,5 lub 19,37,73. Jeśli silna liczba
pierwsza hipotezy k-krotki jest prawdą, wtedy łańcuchy Cunninghama mogą osiągać dowolną
długość. Tony Forbes odkrył 5 grudnia 1997 roku, najdłuższy łańcuch Cunninghama pierwszego
rodzaju, z 14 wyrazami i najdłuższy drugiego rodzaju o długości 16, zaczynający się od
3203000719597029781. Najdłuższy łańcuch pierwszego rodzaju o długości 3 zaczyna się od
115566729.24319-1, a najdłuższy drugiego rodzaju z długości 3 zaczyna się od 734257203.25000+1,
oba odkryte przez Waruta Roonguthai. To nie przypadek, że obie liczby są w postaci k*2n
1.
Chociaż dowolna liczba nieparzysta może być wyrażona w tej postaci, jeśli k < 2n wtedy liczba może
być testowana pod kątem pierwszości bardzo skutecznie. Ponieważ 2(k*2n-1)+1 = k*2n+1-1, łańcuch
Cunninghama może składać się z sekwencji wyrazów w tej postaci. Podobnie 2(k*2n+1)-1 =
k*2n+1+1 prowadzi naturalnie do łańcuchów drugiego rodzaju.
ułamki dziesiętne, powtarzające się (okresowe)
Ułamek 1/7 to ułamek dziesiętny 0.142857 142857... Liczba 142857 ma wiele ciekawych
właściwości, często współdzielonych (bardziej lub mniej) z okresami innych liczb pierwszych. Na
przykład, dzieląc okres na dwie połówki lub trzy części mamy :
142 + 857 = 999 i 14+28+57 = 99
Podnosimy do kwadratu i dzielimy na połowy i dodajemy : 1428572 = 20 408 122 449 i :
20 408 + 122 449 = 142857
Mnożymy 142857 przez dowolną liczbę od 2 do 6 i uzyskujemy permutację jej liczb:

ale
okres z 1/13
Ułamek 1/13 – 0.076923 076923 ... ma okres długości 6 = (13-1)/2. Właściwości pasują do tyhc z
1/7:

Druga właściwości musi być tylko trochę zmodyfikowana:
0769232 = 005 917 147 929 , i dodajemy sześciocyfrowe połówki jakie uzyskaliśmy

Trzecia właściwość również jest również trochę inna

Pięć z tych iloczynów jest cyklicznymi permutacjami 076923 ale pozostałe sześć to cykliczne
permutacje 153846
Odwrotności ułamka liczby złożonej są ,naturalnie, bardziej złożone i mniej eleganckie. Na przykład
1/21 = 0.047619 i 047619*21 = 999999 a 04+76+19 daje 99, ale 047+619 = 666 a nie 999
liczby cykliczne
Powtarzalne okresy liczb pierwszych są również znane jako liczby cykliczne. Są one okresami innych
liczb pierwszych poniżej 100 wyłączając 2,3,5 i 11:
okres

1/p

Jeśli okres liczby pierwszej p jest długości p-1, jest to pełny okres liczby pierwszej (zwany również
reptend lub długą liczbą pierwszą) W innych przypadkach długość okresu jest współczynnikiem n-1,
jak zanotował Lambert w 1769.
hipoteza Artina
Trzydzieści osiem z pierwszych stu liczb pierwszych mają pełny okres, zaczynając od
7,17,19,23,29,47,59,61.., ale nie ma ogólnej metody decydującej która liczba ma pełny okres. Istnieje
związek z pierwiastkami pierwotnymi: jeśli p jest liczbą pierwszą mniejszą niż 5, wtedy dziesiętne
rozwinięcie 1/p ma maksymalnie możliwy okres p-1 o podstawie 10 jeśli i tylko jeśli 10 jest
pierwiastkiem pierwotnym modulo p. Mniej więcej wydaje się ,że przez obliczenie 37% wszystkich
liczb pierwszych o podstawie 10 mają pełny okres, Emil Artin przypuszczał ,że dokładna liczba
powinna być dla dowolnej podstawy:

Ułamki to (p2-p-1)/(p2-p) dla każdej liczby pierwszej, 2,3,5,...
D.H. I Emma Lehmerowie odkryli potem eksperymentalnie ,ze hipoteza Artina nie jest całkiem
poprawna. Wymaga ona poprawnego współczynnika ,który zależy od podstawy. Przy podstawie 7 na
przykład, proporcja w hipotezie wynosi 42C/41
połączenie repunit
Jest proste połączenie między powtarzalnymi okresami liczby pierwszej a repunits, liczbami, których
cyfry wszystkie są jedynkami, które można zilustrować przypadkami 1/7 i 1/13:

a
więc
Podobnie
i
więc
Innymi słowy, wszystkie liczby całkowite , których powtórzenia mają okres 6 muszą dzielić się przez
999999 = 33 * 7 * 11 * 13 * 37. 3, 11 i 37 mają okresy mniejsze niż 6, więc tylko 1/7 i 1/13 mają
okres 6. Podobnie, ponieważ 111 111 111 = 3 * 3 *37 * 333667, jedyna liczba pierwsza z długością
powtarzalnego okresu 9 to 333667. Te liczby pierwsze mają unikalne długości okresów
3,11,37,101,333667,9091,9901,909091, R19,R23,99990001, 999999000001,909090909090909091,...
magiczne kwadraty
Okres 1/7,2/7,...6/7 formują niedoskonałe magiczne kwadraty, ponieważ chociaż wiersze i kolumny
mają taką samą sumę, po przekątnej nie:

Okres dziesiętny z 1/19,2/19,...18/19, jednak tworzy prawdziwy kwadrat magiczny

Sumy wierszy, kolumn i przekątnej mają sumę 81. Zwróć uwagę na wzorce w pierwszej i ostatniej
kolumnie.
niewystarczające liczby
Liczba jest niewystarczająca jeśli suma jej właściwych dzielników, oznaczające wszystkie jej
dzielniki z wyjątkiem samej liczby jest mniejsza niż liczba: więc wszystkie liczby pierwsze są
niewystarczające. Liczba 8 jest niewystarczająca, ponieważ 1+2+4=7. Faktycznie , wszystkie potęgi
2 są niewystarczające ponieważ właściwe współczynniki 2n to 1,2,4,8,...,2n-1 a 1+2+4+...+2n-1=2n-1.
Potęgi liczb pierwszych większych niż 2 są nawet bardziej niewystarczające. Przeciwieństwem liczb
niewystarczających są liczby zasobne
liczby pierwsze usuwalne i truncatable
Chris Caldwell zdefiniował usuwalne liczby pierwsze, które pozostaną liczbami pierwszymi jeśli
cyfry
są
usuwane
w
pewnym
wybranym
porządku.
Oto
jego
przykłady:
410256793,41256793,4125673,415673,45673,45673,4567,467,67,7. Nie wiadomo czy jest
nieskończona liczba takich liczb pierwszych.
Liczby pierwsze truncatable
Prawa liczba truncatable jest liczbą pierwszą i pozostaje pierwszą jeśli cyfry są usuwane od prawej
strony. W związku z tym nie zawiera cyfry zero, a cyfry 2 i 5 mogą być tylko cyframi po lewej. Są
83
takie
liczby
o
podstawie
10,
zaczynając
od
2,3,5,7,23,29,31,37,53,59,71,73,79,233,239,293,311,313,317,373,.... Jest nieskończona ilość liczb
pierwszych lewych truncatable jeśli zera są dozwolone; na przykład 1087. Jeśli zera nie są dozwolone,
są
4260
lewe
liczby
truncatable
o
podstawie
10
,
poczynając
od
2,3,5,7,13,17,23,37,43,47,53,67,73,83,97,113,137,167,173...
liczby Demlo
Oryginalne
liczby
Demlo
są
palindromami,
1,121,12321,1234321,123454321,....12345678987654321. Problem jest taki jak kontynuować taką
sekwencję? - a rozwiązaniem jest to ,że liczby Demlo są kwadratami kilku pierwszych repunits.

To sugeruje ,że Demlo-10 powinno być zdefiniowane jako

itd.
opisowe liczby pierwsze
W opisowych sekwencjach, każdy wyraz opisuje poprzedni wyraz. Zaczynając od 1, sekwencja
kontynuuje 1,11,21,1211,111221,312211,13112221,... Pierwsze dwie liczby pierwsze to 11 i 312211.
Czy są sekwencje których wyrazy wszystkie są liczbami pierwszymi? G.L Honaker Jr znalazł jedną :

373,131713,111311171113,311331173113.Niestety, kolejny wyraz jest już złożony. Carlos Rivera,
Mike Keith i Walter Scheider znaleźli kolejne sześciowyrazowe sekwencje, a Schneider znalazł
siedmiowyrazową sekwencję zaczynającą się od 19 972 667 609.
hipoteza Dicksona
Leonard Eugene Dickson (1874-1954) jest dziś dobrze znany ze swoje trzy tomowej Historii Teorii
Liczb, której pierwszy tom to Podzielność i Pierwszość. Przypuszczał w 1904 roku ,że jeśli mamy
sekwencję wyrażenia liniowego z całkowitymi współczynnikami, ze wszystkimi ai dodatnimi,

wtedy jest nieskończona liczba wartość n dla których każde z tych wyrażeń będzie równocześnie
liczbą pierwszą (z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje liczba która dzieli co najmniej jedno
wyrażenie dla każdej wartości n) Konieczna jest kwalifikacja dla wyłączenia takich przypadków jak

z których jeden musi być podzielny przez 3: pierwsze jeśli 3 | n,drugie jeśli 3|n+1, trzecie jeśli 3 | n1.
Ogólne przypuszczenie Dicksona zawiera wiele innych: hipoteza o liczba bliźniaczych pierwszych
jest przypadkiem dla n i n+2. Jeśli jest to prawda dla n i 2n+1, wtedy istnieje nieskończenie wiele
liczb pierwszych Sophie Germain. Również implikuje, jeśli to prawda, przypuszczenie k-krotek
liczby pierwszej; że istnieje nieskończenie wiele trójek kolejnych liczb półpierwszych; i że istnieje
nieskończenie wiele złożonych liczb Mersenne'a.
właściwości cyfry
Największa liczba pierwsza z użyciem liczb od 1 do 9 to 98765431. Jeśli można użyć 0, jest to
987654103
 8757193191 jest największą liczbą pierwszą taką ,że pierwsze n cyfr jest podzielne przez ntą liczbę pierwszą dla n = 1 do 10.
 113 jest najmniejszą trzycyfrową liczbą pierwszą taką ,że wszystkie przetasowania jej cyfr są
również liczbą pierwszą. Inne to 337 i 199. Repunits R19 i R23 są kolejnyumi liczbami z tą
właściwością
 200jest najmniejszą liczbą, która nie może stać się liczbą pierwszą przez zmianę jednej cyfry.
202, 204, 206 i 208 formują ciąg arytmetyczny o tej samej właściwości.
Diofantos
Diofantos był jednym z wielkich greckich matematyków. Sześć ksiąg "Arytmetyki" z trzynastu
ocalało. Arytmetyka jest zbiorem rozwiązanych problemów, w tym : jaka liczba może być
przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego? Z twierdzenia Pitagorasa, w trójkącie prostokątnym
a2+b2=c2. Najprostszy przykład to 32+42=52 a kolejne to 52+122-132. Ogólne wzory dla rozwiązania
równania Pitagorasa to

Jeśli m i n nie mają wspólnego współczynnika, wtedy a,b i c są również liczbami względnie
pierwszymi. Z tego określonego przykładu jaki wybrał Diofantos do rozwiązania tego problemu,
krytycy skonkludowali ,że wiedział ,że dowolna liczba pierwsza w postaci 4n+1 jest możliwą

przeciwprostokątną, co oznacza ,że jest w postaci x2+y2. Również wiedział ,że żadna liczba w postaci
4n+3 jest sumą dwóch kwadratów, a liczba w postaci 8n+7 nie jest sumą trzech kwadratów, że
dowolna liczba jest sumą z czterech kwadratów. Jego Arytmetyka zawierała problem przedstawienia
liczb jako sumy dwóch kwadratów, które były wymierne a nie całkowite ,na przykład
x2+y2=13, przy x2 i y2 większym niż 6
Znalazł rozwiązanie (257/101)2 i (258/101)2, co jest odpowiednikiem 2572+2582 = 13*1012,
imponujący wyczyn! (Dzisiaj, jak na ironię, "diofantyczne" oznacza rozwiązywalność tylko w
liczbach całkowitych). Używał również takich relacji jak 8 razy liczba trójkątna + 1 = liczba
kwadratowa; m2+n2 ± 2mn jest kwadratem; suma dwóch sześcianów jest również różnicą dwóch
sześcianów; a (m2-n2)2+(2mn)2 = (m2+n2)2.To ostatnie przedstawia boki trójkąta prostokątnego
pitagorejskiego. Używał również wzorów

których używał do znajdowania czterech trójkątów prostokątnych o tej samej przeciwprostokątnej.
Na przykład,
a także

Te algebraiczne tożsamości są więcej niż ciekawe. Stanowią one ważny i głęboki związek między
"byciem sumą dwóch kwadratów" oraz czynnikami i iloczynami, i sugerują takie pytania jak:
A Czy współczynniki dowolnej liczby złożonej ,która jest sumą dwóch kwadratów może być zapisana
jako suma dwóch kwadratów?
B. Czy liczba pierwsza, która nie ma właściwych współczynników może być zapisana jako suma
dwóch kwadratów?
C. Na ile sposobów można liczbę z trzema współczynnikami, z których każdy jest sumą dwóch
kwadratów, zapisać jako sumę dwóch kwadratów?
Prace Diofantosa zostały opublikowane, przez Bacheta de Meziriaca w 1621 roku, którego książki
studiował Fermat. Pytania postawione i udzielone odpowiedzi przez Diofantosa dostarczają
powiązania między Pitagorasem i wczesnymi greckimi matematykami do Fermata i innych
matematyków siedemnastego i osiemnastego wieku, którzy przełożyli te pierwsze głębokie problemy
na nowoczesną teorię liczb.
Twierdzenie Dirichleta i liczby pierwsze w szergu arytmeycznym
Gustav Peter Lejeune Driichlet (1805-1859) jako młody człowiek zabierał ze sobą w podróże kopię
Disquistiones Arithmeticae Gaussa, którą nosił za uszami jego pies. W wieku zaledwie dwudziestu
lat , przedstawił Francuskiej Akademii Nauk równanie w postaci

Kilka tygodni później udowodnił ,że Wielkie Twierdzenie Fermata przy n = 5 nie ma rozwiązania.
Euklides udowodnił ,że jest nieskończona liczba liczb pierwszych pośród dodatnich liczb
całkowitych, ale ile jest w postępie arytmetycznym takim jak

lub

Dirichlet udowodnił w 1837, przypuszczenie Gaussa: jeśli a i b są dodatnimi liczbami całkowitymi
względnie pierwszymi, wtedy postęp arytmetyczny a, a+b, a+2b, a+3b,... zawiera nieskończenie
wiele liczb pierwszych. Zrobił to przez udowodnienie ,że jeśli p jest liczbą pierwszą w postaci an+b,
z a i b jako liczbami względnie pierwszymi, wtedy suma wszystkich liczb pierwszych p w tej postaci
jest mniejsza niż x w przybliżeniu,

jeśli x dąży do nieskończoności. Innymi słowy, zwiększa się bez ograniczenia, choć bardzo powoli,
a więc liczby w tej postaci nie mogą mieć skończonej ilości liczb. Udowodnił również ,że liczby
pierwsze w tej sekwencji są mniejsze niż n dążące do

jeśli n się zwiększa.
Dowód ten przedstawiał narodziny analitycznej teorii liczb , która korzysta z rachunku do wyciągania
wniosków o liczbach całkowitych. Gdzie wystąpi pierwsza liczba pierwsza w sekwencji
arytmetycznej? Po częściową odpowiedź można zajrzeć do stałej Linnika
liczby pierwsze w wielomianch
Dirichlet również udowodnił ,że jeśli a, 2b i c nie mają wspólnego czynnika pierwszego, wtedy
wyrażenie kwadratowe ax2+2bxy+cy2 zawiera nieskończone wartości liczb pierwszych
obliczenia rozproszone
Ile mocy komputera w rzeczywistości używasz? Prawie na pewno bardzo mało. Jednym ze sposobów
użycia "zmarnowanej" mocy jest wraz z innymi użytkownikami komputera wziąć bardzo trudny
problem, który może być podzielony na wiele mniejszych problemów – i dystrybuować go przez
Internet – i rozwiązać każdy mały problem. To jest obliczanie rozproszone!
Możesz być w stanie złamać bardzo trudny kod, analizować dane geologiczne lub obliczać kształty
cząsteczek – lub próbować się komunikować z obcymi cywilizacjami przez przyłączenie się do
projektu SETI@home, projektu poszukiwania śladów życia w sygnałach z radioteleskopów w
Arecibo Observatory w Puerto Rico. Największa teoretycznie szansa ro rozkład na czynniki pierwsze
bardzo dużych liczb i znalezienie rekordowych liczb pierwszych. Arjen Lenstra i Mark Manasse
zorganizowali pierwszy projekt internetowy rozkładu liczb w 1988 roku. Wkrótce ich ochotnicy
rozłożyli na czynniki 100 cyfrowe liczby z łatwością, a w 1993 roku zespół sześćsetosobowy z
powodzeniem sfaktoryzował RSA-129 dla nagrody 100 dolarów, ale bardziej dla chwały. Wśród
wielu projektów jakie się rozpoczęły, rozproszone obliczenia wyszukują dzielniki liczb Fermata.
Tony Forbes zorganizował międzynarodowe poszukiwania współczynnika dla
jest to liczba Mersenne'a z pierwszym wykładnikiem Mersenne'a, i najmniejszym którego pierwszość
nie zdecydowano. '
Liczby Sierpińskiego oferują inne wyzwanie. W marcu 2002 roku było tylko siedemnaście wartości

kandydujących
k
do
sprawdzenia:
4847,5359,10223,19249,21181,22699,24737,27653,
28433,33661,44131,46157,54767,55459,65567,67607 i 69109. Dlatego Louis K. Helm i David A.
Norris rozpoczęli projekt "Seventeen or Bust". Na koniec roku 2002 wyeliminowali pięciu
kandydatów. 27 listopada 2002, Stephen Gibson zaraportował ,że 46157*2n+1 jest liczbą pierwszą
kiedy n = 698207. 2 grudnia 2002, James Burt odkrył ,ze 65567 * 2n+1 jest liczbą pierwszą kiedy n
= 1013803. Trzy dni później (!) komputer anonimowego współpracownika wykazał ,że 44131*2n+1
jest liczbą pierwszą przy n = 995972. 7 grudnia, Sean DiMichele pokazał ,że 69109* 2n+1 jest liczbą
pierwszą przy n = 1157446, a Peter Coels odkrył ,ze 54767 *2n+1 jest liczbą pierwszą przy n =
1337827 .Ta liczba pierwsza ma 402 569 cyfr, tworząc siódmą największą znaną liczbę pierwszą.
Celem ZetaGrid, zorganizowanej rzez Sebastiana Wedniewskiego z IBM, jest wyliczenie zer w
funkcji zeta Riemanna.
testy podzielności
Liczba całkowita o podstawie 10 jest podzielna przez 2 jeśli ostatni cyfra jest parzysta; przez 3 jeśli
3 jest podzielne przez sumę cyfr; przez 9 jeśli 9 dzieli się przez sumę cyfr a przez 5 jeśli ostatnia cyfra
to 5 lub 0. Jest wiele testów podzielności przez 7,żaden nie jest krótki Oto dwa przykłady:
1. Pomnóż cyfry po lewej przez 3 i dodaj do następnej cyfry. Zredukuj odpowiedź modulo 7
(co oznacza ,że pobiera tylko resztę kiedy jest dzielona przez 7). Powtórz. Jeśli końcowa
odpowiedź jest podzielna przez 7, wtedy będzie to oryginalna liczba.
Przykład: 6475:6*3+4 = 22, które redukujemy do 1, wtedy 3*1+7 = 10,redukujemy do 3, wtedy
3*3+5 = 14, co jest wielokrotnością7
2. Podwój ostatnią cyfrę i odejmij ją od reszty liczby. Powtórz. Jeśli końcowy wynik to 0 lub ±7,
oryginalna liczba jest podzielna przez 7.
Przykład:1106-> 110-12 = 98 ->9 -16 = -7
Przykład: 37989 -> 3798-18=3780->378->37-16=21
Więc obie liczby są podzielne przez 7
Są proste testy dla innych liczb. Na przykład ,100a+b jest podzielne przez 19 jeśli i tylko jeśli jest
a+4b , ponieważ 4(100a+b) = 400a+4b ≡ a+4b (mod 19). Jeśli testujesz liczbę ,która jest cykliczna,
taka jak

powtarzająca się bez końca, to jest ok; oryginalna liczba jest podzielna przez 19 (1064 = 19 * 56)
dzielniki (czynniki)
Ludzie od dawna wiedzą ,że niektóre liczby można łatwiej podzielić na części niż inne, i może to być
źródłem wygody. Babilończycy podzielili niebo i koło na 360 stopni, zasugerowali ,
przekonywującą ,że jest 365 ¼ dni w roku – dzień ma 12 godzin, godzina 60 minut , a minuta 60
sekund. Kiedy starożytni Grecy rozpatrywali po raz pierwszy liczby obfite, doskonałe i niedoskonałe,
mieli tendencję do myślenia o dzielnikach jako będących mniejszymi niż liczba, wiec sama liczba
była wyłączona: 28 była doskonało ponieważ 28 = 1+2+4+7+14. Jednak jest bardzo dobrym i typowo
logicznym powodem zawieranie n , kiedy obliczamy d(n). Funkcja d(n) jest multiplikatywna,
oznaczając ,że jeśli a i b są względnie pierwsze, wtedy d(ab) = d(a)d(b). Więc d(n) można łatwo
obliczyć dla dowolnej liczby której czynniki pierwsze są znane. Jeśli wykluczyć samą liczbę,
rozważamy d(n) – n, co nie jest multiplikatywne, a wszystkie nasze obliczenia stają się bardziej
złożone.
Ile dzielników? Jak duże jest d(n)?
Liczba pierwsza p ma dwa podzielniki 1 i p. Potęga 2, 2n ma n+1 dzielników ,1,2,4,,,. 2n, a iloczyn

trzech różnych liczb pierwszych pqr ma osiem podzielnikówL 1,p,q,r,qr,rp,pq,pqr. Generalnie, jeśli
n jest zapisane jako iloczyn czynników pierwszych: n= papbrc... wtedy lczba dzielników , d(n =
(a+1)(b+1)(c+1)....
Ponieważ połowa wszystkich liczb całkowitych jest podzielna przez dwa, a trzecia przez 3 i tak dalej,
możemy myśleć ,że większość liczb ma sporo dzielników. To fałsz. Przeciwnie, poprawny argument
jest taki ,że połowa wszystkich liczb całkowitych jest parzystych, 1 na 6 jest podzielnych przez 2 i 3,
1 na 12 prze 2,3i 4 tylko 1 na 30 jest podzielna przez 2,3 i 5 i tylko 1 n210 jest podzielna przez 2,3,5
i 7. Więc nawet liczby w kilkoma małymi podzielnikami są rzadkie. Faktycznie G.H . Hardy
udowodnił, że "typowa" liczba n, ma około log log n dzielników. Tylko mała proporcja ma więcej
dzielników niż to. Typowe liczby całkowite do około 108 ma tylko trzy czynniki pierwsze, a jeśli
pójść do 1070, uzyskujemy średnio pięć czynników pierwszych. Suma liczb dzielników wszystkich
liczb do n, d(1)+d(2)+d(3)+....+ d(n) to w przybliżeniu n log n. Dokładniej jest to równe n(logn +2γ
-1) jeśli n dąży do nieskończoności, gdzie γ jest stałą Eulera.
Ciekawostki z d(n)
 Pierwsza para kolejnych liczb o tej samej liczbie dzielników to 2 i 3,z dwoma każda. Kolejne
pary to:

Największy przykład to 242 do 245, wszystkie z d(n0 = 6 i 11605 do 11609, z d(n) = 8
 Iloczyn nd(n) ma równe wartości dla każdej trójki 168,192 i 224. Są trzy mniejsze pary dla
których nd(n) ma te same wartości:: 18 i 27; 24 i 32; 56 i 64.
 Iloczyn średniej harmonicznej i średniej arytmetycznej dzielników liczby jest samą liczbą. Na
przykład, 20 ma dzielniki 1,2,4,5,10,20. Średnia harmoniczna jest odwrotnością
(1/1+1/2+1.4+1/5+1/10+1/20)/6 = 2 1/10 /6 = 7/20. Więc średnia harmoniczna to 20/7.
Średnia arytmetyczna to 42/6 = 7
dzielniki i kongruencje
Najprostsza konkluzja o podzielności pochodzi ze spojrzenia na reszty. Na przykład, reszta kiedy 2n
jest dzielone przez 7 to tylko 1,2 lub 4. Innymi słowy
2n = 1,2 lub 4 mod 7
Wynika stąd ,że 2n+k może być tylko podzielone przez 7 kiedy k = 6,5 lub 3. Dla każdej wartości n ,
tylko jedna z nich może być stosowana. Na przykład 27 = 128 i 7 dzielone przez 128 + 5 = 133.
Podobnie, pierwsze siedem wartości x2+3x+5 to

Tak więc, x2+3x+5 ≡ 1,2,3lub 5 (mod 7) a jej wartości nigdy nie są podzielne przez 7
suma funkcji dzielników
Suma wszystkich dzielników d(n) z n jest zapisana jako σ(n). Podobnie jak d(n), σ(n) jest
multiplikatywne: jeśli p i q są liczbami względnie pierwszymi, wtedy σ(pq)= σ(p) σ(q). Jeśli p jest
liczbą pierwszą, wtedy σ(p)=p+1, więc jeśli n = paqbrc.... wtedy

Sekwencja liczb całkowitych, które nie są wartościami σ(n) zaczynają się od:

σ(n) jest nieparzyste jeśli i tylko jeśli n jest kwadratem lub podwójnym kwdratem.
Rozmiar σ(n)
Dla wszystkich n > 1,
a dla wszystkich n z wyjątkiem n = 2,3,4,6,8 i 12
Jeśli n dąży do nieskończoności, σ(n) jest rzędu n log log n. Górna granica σ(n)/n log log n jeśli n
dąży do nieskończoności to eγ , gdzie γ jest stałą Eulera. Suma dzielników σ(n) nie skacze wokół jak
d(n), a suma σ(1)+σ(2)+σ(3)+σ(4)+...+σ(n) jest w przybliżeniu równa π2n2/12 plus czynnik , który
jest proporcjonalny do n log n. Na przykład suma σ(1)+σ(2)+σ(3)+σ(4)+...+σ(1000) = 823081 a
π210002/12 = 822467 jest najbliższą liczbą całkowitą.
Wzór rekurencyjny
Euler odkrył ,niezwykły i wspaniały wzór rekurencyjny dla obliczania σ(n)

Zatrzyma się kiedy osiągnie wartości ujemne, ponieważ σ(-x) nie jest zdefiniowane. Jeśli osiągniesz
d(0), wtedy σ(0)= n ze względu na ten wzór. Euler znalazł sekwencję
1,2,5,7,12,15,22,26,35,40,51,57,70,.... przez pomnożenie

Ta sekwencja może być również wynikać z liczb pentagonalnych. Ich wzór to 1/2n(3n-1), a ich
wartości dla wartości dodatnich i ujemnych n to

Ta sekwencja może być również skonstruowana przez odnotowanie ich pierwszych różnic:

Oto przykład działania:

Jest to przemyślenia ,że chociaż σ(n) najprawdopodobniej zależy od czynników n, może być również
obliczone przez czynniki wybranych liczb mniejszych niż n
dzielniki i podziały
Jeszcze bardziej zaskakujące, że prawie dokładnie ten sam wzór, z tym samym warunkiem
zatrzymania podaje liczbę partycji z n:

Jedyna różnica jest taka ,że jeśli osiągniesz p(0) to jest dana wartość 1. Oto inny łącznik :weź inną
liczbę, i zapisz jej podziały na nieparzystą liczbę różnych dodatnich liczb całkowitych, na przykład

Dodaj pierwsze wyrazy: 1+1+1+2+2+11 = 18. Teraz podziel 11 na parzystą liczbę różnych dodatnich
liczb całkowitych:

Dodaj pierwsze wyrazy: 1+2+3+4+5+1 = 16. Różnica 18 -16 = 2 , co jest d(11). Jest to wynik ogólny.
Ciekawostki σ(n)
 Równanie σ(n) = σ(n+1) ma tylko dziewięć rozwiązań w dodatnich liczbach całkowitych
mniejszych niż 10 000. Są to n = 14,206,957,1334, 1364, 1634, 2685, 2974 i 4364
 Równanie σ(n)+2 = σ(n+2) spełnia warunek czy n i n+2 są parą liczb pierwszych, ale są trzy
inne rozwiązanie dla n do 9998: n = 434,8575 i 8825.
 Wartości σ(n) są szczytowe przy tych n, które mają wiele małych czynników. Szczyt σ(60) =
168 przebija poprzedni szczyt σ(48) = 124 o 44. Kolejna różnica jest między szczytami σ(108)
= 280 a σ(120)=360.
Czynniki pierwsze
 Prawdopodobieństwo ,że największy czynnik pierwszy losowej liczby całkowitej n jest
większy niż √n to log 2
 Prawdopodobieństwo ,że liczba N, wybrana losowo, ma czynnik pierwszy między Na a Na(1+e)
jest w przybliżeniu równe ,niezależnie od rozmiaru a warunkiem ,że e jest małe
 Grupa 64,65,66 jest najmniejszą trójką liczb całkowitych z , odpowiednio, jednym, dwoma i
trzema różnymi czynnikami pierwszymi. Kolejna to 103,104,105, potem 163,164,165 i
193,194,195
 Jeśli n jest większe niż 239, wtedy największy czynnik pierwszy z n2+1 to co najmniej 17
 Liczba 140 jest początkiem najmniejszej sekwencji siedmiu kolejnych liczb całkowitych,
każda z parzystą liczbą czynników pierwszych
 Liczba 170 jest początkiem tego samego rekordu dla nieparzystej liczby czynników
pierwszych
 Sześć kolejnych liczb całkowitych, poczynając od 788, jest podzielnych prze pierwszych
sześć liczb pierwszych, odpowiednio

 Trójki 3,4,5 i 8,9,10 są najmniejszym nie pokrywającym się zestawem kolejnych liczb w
obrębie tego samego zbioru czynników pierwszych: 2,3 i 5. Erdos ma hipotezę ,że jest
skończona liczba takich zbiorów.
Ciekawostki dzielników
Para 230=2*5*23 a 231 = 3*7*11 jest pierwszą parą kolejnych liczb całkowitych z trzema różnymi
liczbami pierwszymi. Kolejna para to 285=3*5*19 i 286=2*11*13. Pierwsza trójka takich kolejnych
liczb całkowitych to 1309=7*11*17, 1310=2*5*131 a 1311=3*19*23.
ekonomiczne liczby
Jeśli liczba zapisana jako iloczyn swoich czynników pierwszych nie ma więcej cyfr niż sama liczba,
liczba jest oznaczona jako ekonomiczna. Sekwencja liczb ekonomicznych zaczyna się tak :
2,3,5,7,10,11,13,14,15,16,17....
Jeśli wymaga mniej cyfr jest oszczędna; jeśli wymaga tyle samo cyfr jest equidigital; jeśli wymaga
więcej cyfr jest ekstrawagancka. Liczby oszczędne, co nie jest zaskoczeniem, są stosunkowo
niewielkie. Według Santodsa i Pincha, numery każdego rodzaju dla 2 ≤ n ≤ 500 000 000 to:
oszczędne
equidigital
ekstrawaganckie

1 455 952
86 441 875
412 102 173

Pięć sekwencji siedmiu ekonomicznych liczb zaczyna się od 157 ,108749,109997,121981 i 143421.
Sekwencja o długości dziewięć zaczyna się od 1034429177995381247. Pinch sprawdzał do 106 i
znalazł tylko parę kolejnych liczb oszczędnych ,w tym 4374 = 2*37 i 4375 = 7 * 54. Jednak Pinch
udowodnił ,że jeśli hipoteza Dicksona jest poprawna, wtedy jest sekwencja kolejnych liczb
oszczędnych o dowolnej długości.
Elektronic Frontier Foundation
Electronic Frontier Foundation, założona przez Johna Gilmore'a, oferuje duże nagrody pieniężne w
"EEF Cooperative Computing Awards", które są oferowane , "aby zachęcać zwykłych użytkowników
Internetu do współpracy w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów naukowych. Nacisk
kładzie na współpracę. Przyznała już nagrodę w wysokości 50 000$ za znalezienie pierwszej liczby
pierwszej z więcej niż milionem cyfr, 6 kwietnia 2000 roku, Nayanowi Hajratwalowi za 38 liczbę
pierwszą Mersenne'a, 26972593 -1, która w rzeczywistości ma więcej niż dwa miliony cyfr, w ramach
projektu GIMP. Większe nagrody są oferowane za większe rekordowe liczby pierwsze:
10 000 000 cyfr 100 000$
100 000 000 cyfr - 150 000$
1 000 000 000 cyfr - 250 000$
potwierdzenie pierwszości metodą krzywej eliptycznej
Metoda krzywej eliptycznej dla rozkładu na czynniki i testowania pierwszości zależy od niezwykłej
właściwości specjalnego typu krzywej. Krzywe eliptyczne zostały zbadane po raz pierwszy przy
próbach znalezienia długości łuku elipsy. Ich równania mają postać:

Pod warunkiem ,że 4a3+27b2 nie jest zerem, krzywa wygląda jak na poniższym obrazku

przecina oś x w trzech miejscach, pierwiastki rzeczywiste x3+ax+b = 0. Niezwykłą właściwością jest
to ,że możemy "dodać" dwa punkty na krzywej aby uzyskać trzeci punkt. Robimy to przez
narysowanie linii przez punkty jakie chcemy dodać, takie jak A i B i znajdujemy gdzie jest ta linia
napotykająca ponownie krzywą w C'. Następnie odzwierciedlamy C' na osi x aby uzyskać "sumę"
A+B = C. Wydaje się, że jest wyjątek od tej możliwości kiedy punkty A i B leżą w linii pionowej.
Jednak wynika z tego trudność z typowo matematycznej taktyki definiowania punktu w
nieskończoności. Ten proces "dodawania" ma wszystkie właściwości grupy matematycznej, więc
możemy porzucić cudzysłów i po prostu myśleć o grupie dodawania w punktach krzywej, z tymi
właściwościami grupy:
1. Jeśli A i B są punktami na krzywej, wtedy A+B=C jest na krzywej
2. (A+B)+C = A+(B+C) jest to właściwość łączności
3. Jest element tożsamości, taki ,który po dodaniu do dowolnego punktu A, daje w
wyniku A.W tym przypadku tożsamość jest punktem w nieskończoności, ponieważ
przez wzgląd na naszą definicję, A + ∞ = ∞ + A = A.
4. Jest odwrotność dla każdego punktu, tak ,że przy danym A, znajdujemy A' takie ,że A
+ A' = ∞. Jest tak ponieważ A' jest po prostu punktem gdzie linia pionowa przechodząc
przez A przecina krzywą ponownie.
Właściwości tej grupy mogą być wykorzystane do testowania pierwszości i znajdowania czynników.
emirp
Emirp jest liczbą pierwszą, która daje różne liczby pierwsze kiedy porządek cyfr jest odwrócony.
Liczby pierwsze palindromiczne nie są tu objęte. Sekwencja emirp zaczyna się :
13,17,31,37,71,73,79,97,107...
Eratostenes z Cyreny, sito

Erastotenes (271-194 p.n.e) był bibliotekarzem słynnej biblioteki w Aleksandrii. Obliczył obwód
Ziemi, 252 000 stadiów lub około 24 662 mile, co było niesamowicie (i nieco przypadkowo) dokładne
i wymyślił słynne sito dla znajdowania liczb pierwszych. Jest to najbardziej efektywny sposób
wymienienia wszystkich liczb pierwszych do kilku milionów: po prostu listujemy je a potem
wykreślamy każdą co drugą liczbę;3 jest pierwszą liczbą jaką przeoczyłeś, więc zostawiamy 3 ale
wykreślamy co trzecią liczbę, 5 jest kolejną liczba jaka została, więc zostawiamy 5 i wykreślamy co
piąty numer itd. Przez ułożenie liczb w takiej tablicy, liczby wykreślane są w linii prostej co oszczędza
czas na zliczanie w przód i sprawdzenie czy nie popełniliśmy błędu. Pojawia się sekwencja liczb
pierwszych, bez dzielenia i prawie bez mnożenia. Przesiewając wszystkie liczby pierwsze do N,
zatrzymujemy się kiedy osiągamy największą liczbę pierwszą mniejszą lub równą √N, która nie
potrzebie mnożenia. Proces wykreślania również pokazuje przynajmniej jeden współczynnik dla
każdej liczby złożonej. W zasadzie ta sama metoda może być użyta do znalezienia wszystkich liczb
pierwszych w każdym przedziale

Schuler wyliczył ,że 90.0037183% wszystkich liczb większych niż 2572 jest złożonych, z
najmniejszym czynnikiem pierwszym mniejszym niż lub równym 257. Dzięki różnym wariacjom,
na bazie idei Eratostenesa, może być ona używana w bardziej wyrafinowany sposób. Viggo Brun
wprowadził nowoczesne sita w 1920 roku, w artykule "Sitor Eratostenesa a twierdzenie Goldbacha".
Udowodnił takie wyniki :
1. Jeśli n jest dostatecznie duże, to między n a n + √n jest liczba z co najwyżej jedenastoma
czynnikami pierwszymi
2. Każda wystarczająco duża liczba nieparzysta może być wyrażona jako suma dwóch liczb
każda mająca nie więcej niż dziewięć czynników pierwszych
3. Istnieje nieskończenie wiele par liczb, mających różnicę 2, w której liczba czynników
pierwszych nie przekracza dziewięć
4. Dla wystarczającego dużego x, liczba liczb pierwszych bliźniaczych nie przekraczających x,
nie przekracza 100x/log2x
Wyniki te są dalekie od najlepszych, ale jak to często w teorii liczb, słabe wyniki są (nadzieja
matematyków) krokiem w dobry kierunku. Najsilniejsza wersja (1.) jest taka ,że jest liczba pierwsza
między n a n + √n. Chen udowodnił w 1975 roku ,że jest liczba półpierwsza między n a n + √n.
Punkt (2.) jest słabszą wersją hipotezy Goldbacha a (3.) jest słabszą wersją hipotezy bliźniaczych
liczb pierwszych.

błędy
W XVIII wieku idee matematycznej dyscypliny nie były dobrze rozwinięte, a matematyk tak genialny
jak Euler mógł używać, na przykład, szeregów rozbieżnych i wyciągać wnioski które zwykle były
prawidłowe, ponieważ jego intuicja była tak silna, ale czasami się mylił. Dlatego twierdził ,że
udowodnił twierdzenie po liczbach pierwszych ale popełnił błąd, ponieważ szereg nie był zbieżny
bezwzględnie. Tworzenie hipotez na temat liczb pierwszych jest wyjątkowo łatwe i
kuszące ,zwłaszcza, więc w historii liczb pierwszych wiele hipotez okazywało się fałszywych. Były
też błędy obliczeniowe. Carmichael sądził w 1906 roku ,że udowodnił ,że wartość funkcji totient
Eulera , φ(n), nigdy nie występuje tylko raz, ale "dowód" zawierał błędy, więc w 1922 roku
opublikował korektę i przedstawił problem jako hipotezę – nieudowodnioną do dnia dzisiejszego.
Potem , w 1948 opublikował korektę innego twierdzenia w swoim piśmie, a w 1949 opublikował listę
błędów w 1948! tekstach. Tablice liczb pierwszych przed pojawieniem się nowoczesnych
komputerów nieuchronnie zawierały błędy. Kulik skonstruował tablicę współczynników liczb do 100
330 200, z wyjątkiem wielokrotności 2 ,3 i 5 , pod tytułem "Magnus Canon Divisorum pro omnibus
numris per 2,3 et 5 non divisibilus, et numerorum primorum interfacentium ad millies centena millia
accuratius as 100330201 usque." Spędził dwadzieścia lat życia nad tym monumetalnym dziełem, a
kiedy umarł, rękopis został złożony w Akademii Nauk w Wiedniu. Niestety, D.N .Lehmer znalazł
wiele błędów w pracy Kulika. Aby dodać oliwy do ognia., drugi z ośmiu tomów zaginął kiedy
D.N.Lehmer badał manuskrypt, i nigdy nie został znaleziony. Duński matematyk Bertelsen twierdził
w 1893 roku ,że jest 50 847 478 liczb pierwszych mniejszych niż 109. W 1959 roku D.H. Lehmer
podał poprawną liczbę 50 847 534. Wiele tomów zebranych dokumentów Eulera zawiera szereg
błędów. Kiedyś ogłosił ,że 1000009 było liczbą pierwszą, tylko uświadomił później swój błąd.
Powinniśmy współczuć : Euler miał 70 lat i od lat był ślepy. Stjeltes twierdził w 1885 roku ,że
udowodnił hipotezę Riemanna, ale nie opublikował swojego dowodu, a zmarł wkrótce w 1894 roku,
nie robiąc nic aby wesprzeć swoje twierdzenie. Jest bardzo prawdopodobne, że jego dowód zawierał
błąd. Carmichel i Manson wymienili pięćdziesiąt multiperfekcyjnych liczb, ale błędnie zakładali ,że
137561 = 151 * 911 a 485581 = 277 * 1753 były liczbami pierwszymi. Ostatnio, kilka wyników
twierdzeń i dowodów okazało się być złymi. Można myśleć ,że matematycy byli po prostu zbyt
ostrożni aby narażać się na publiczne upokorzenie, ale by być rzetelnym, aktualne dowody są coraz
bardziej skomplikowane i nawet dla najlepszych na świecie, błędy są łatwe do popełnienia. Andrew
Wiles ogłosił w 1994 roku , że udowodnił Wielkie Twierdzenie Fermata. Hipoteza Carmichela funkcji
totient wspomniane powyżej, twierdzi ,że wartości funkcji totient Eulera nigdy nie są unikalne. Filip
Saisak twierdził, że udowodnił to twierdzenie w 1997 roku, ale jego dowód był błędny. Pogorzelski
w 1977 sądził ,że udowodnił hipotezę Goldbacha, ale "jego dowód nie jest ogólnie akceptowalny"
przez innych teoretyków liczb. Dan Goldston i Cem Yildrim ogłosili w 1985 roku, że zrobili ogromny
krok na drodze rozwiązania hipotezy bliźniaczych liczb pierwszych. Wkrótce potem Andrew
Granville i K.Soundararajan znaleźli błąd. Konkluzja Goldstona i Ylidrima zależała od wielkości
wartości błędu w jednym z ich wzorów. Wierzyli ,że wartość błędu była ograniczona do szczególnie
małej ,dzięki czemu wzór był szczególnie dokładny. Tak nie było.
silnia
Silnia liczby całkowitej n, zapisana n! Jest to iloczyn wszystkich liczb w górę aż do n, np. 8!
= !*2*3*4*5*6*7*8 = 40 320. Przybliżony wzór dla dużych silni odkrył James Stirling (1692-1770)
jest jednym z ważniejszych w matematyce:

Jest to dość imponujące nawet dla małych wartości n. Na przykład 20! = 2 432 902 008 176 640 000.

współczynniki silni
Jaka potęga (na przykład) 11dzieli się przez 203! ? Legnedre odkrył odpowiedź w 1808
roku .Przedstawia 203 jako sumę potęg 11:

tak więc 20311 = 175. Zatem odpowiedzią jest (203-(1+7+5)) / (11-1) = 19. Najwyższą potęgą 2 która
dzieli się przez 2m! Jest :
Iloczyn dowolnych n ciągłych liczb dodatnich całkowitych jest podzielny przez n!
silnia liczb pierwszych
Silnia liczb pierwszych jest postaci n ± 1. Obie postacie przetestowano do n = 10 000:
 n!+1
jest
liczbą
pierwszą
dla
n
=
1,2,3,11,27,37,41,73,77,116,154,320,340,399,427,872,1477,6380,26951,...
 n!-1
jest
liczbą
pierwszą
dla
n
=
3,4,6,7,12,14,30,32,33,38,94,166,324,379,469,546,974,1963,3507,3610,6917,21480,34790..
..
sumy silni
Sumy w tej sekwencji

wszystkie są liczbami pierwszymi .Również n = 8 i n=10 prowadzi do liczb pierwszych ,ale kiedy n
= 9, suma to 326981 = 79*4139.
Dla n=11 do n = 28 są tylko dwie liczby pierwsze, więc wygląda to jak inny przypadek silnego
prawa małych liczb.
Keller odkrył ,że 160!-159!+158! - ..-3!+2!-1! jest liczbą pierwszą.
Suma 1!+2!+3!+4! + ... + n! Jest tylko kwadratem dla n = 1 lub 3
silnie, podwójne, potrójne...
Podwójna silnia n to n!! = n=(n-2)(n-4) ... a silnia potrójna to n!!! = n(n-3)(n-6).... itd, zatrzymując
się przed pierwszym wyrazem, który jest albo ujemny albo zerowy. Funkcja n!!+1 jest parzysta kiedy
n jest nieparzyste, i zawiera kilka liczb pierwszych kiedy n jest parzyste. Wartości liczb pierwszych
n!!+1 do n = 5898to tylko n=1,2 i 518. Czwarta i piąta liczba pierwsza tej formy do 33416!!+1 i
37310!!+1. Ciekawostką jest ,że n!!-1 do tej samej granicy, jest liczbą pierwszą dla wszystkich
wartości n = 2,4,6,8,16,26,64,82,90,118,194,214,728,842,888 i 2328. Największą znaną liczbą
pierwszą postaci n!!-1 jest 9682!! - 1. Największą liczbą pierwszą potrójnej silni jest 34706!!!-1
rozkład na czynniki, metody

Weź kalkulator, wpisz dwie liczby i pomnóż je razem, powiedzmy 1077 x 3463 = 3729651. Teraz
spytaj przyjaciela aby powiedział ci jakie liczby pomnożyłeś. Podstępne, bardzo podstępne.
Jedną z ciekawostek arytmetyki jest o ,że łatwo jest mnożyć razem liczby przez siebie, ale rozłożyć
nawet dość niewielkie liczby jest o wiele trudniej i nie można tego zrobić szybkimi i prostymi
metodami. Mnożenie z kalkulatorem jest łatwe, ale zwykły kalkulator nie ma klawisza
"współczynnik", a znajdowanie współczynników na kalkulatorze jest rozwlekłe i nudne, a czasami
niemożliwe. Spytano kiedyś Fermata czy 100 895 598 169 jest liczbą pierwszą. Fermat
odpowiedział ,że jest to liczba złożona, iloczyn 898 423 i 112 303. Jak on to zrobił? Nikt nie wie, a
liczby są tak duże – przed erą kalkulatorów elektronicznych - ,że spekulowano ,że Fermat ma jakąś
tajną metodę rozkładu na czynniki, ale została utracona.
Najprostszą metodą jest sito Erastotenesa, które można zaimplementować bardzo wydajnie na
komputerze dla znajdowania czynników pierwszych dla liczb do kilku milionów, W nowoczesnych
metodach rozkładu na czynniki, idea sita została reaktywowana. Najbardziej znany algorytmem dla
rozkładu dużych liczb jest ogólne sito ciała liczbowego. Drugą metodą jest podział procesu, któy jest
naturalnym podejściem przy kalkulatorze. Zaczynamy od ostatniej liczby i sumujemy cyfry liczby
nie podzielnej przez 2 ,5 lub 3, a potem zaczynamy dzielenie przez 7,11,13,17 .... Ponieważ
przynajmniej jeden czynnik pierwszy n musi być co najmniej √n, trzeba tylko stworzyć ograniczoną
liczbę podziałów – ale ta liczba może być bardzo duża. Przetestujmy na przykład 2053, musimy
podzielić przez wszystkie liczby pierwsze do √2053 = 45.3... Dla dużych liczb, zajmuje to wiele czasu!
Byłoby prościej jeśli z góry można by wiedzieć, jakie czynniki szukamy, aby wyeliminować resztę.
Czasami może to być zrobione.
rozkład na czynniki określonych form
Euler udowodnił ,że jeśli liczba pierwsza p dzieli się przez x2+y2 ale nie dzieli się przez x i y, wtedy
p jest w postaci u2+v2. Podobne jeśli p dzieli się przez x2+2y2 lub x2+3y2, wtedy przy tych samych
warunkach muszą być odpowiednie formy u2+2v2 lub u2+3v2. Fermat odkrył, że współczynniki liczby
pierwszej 2p-1 wszystkie są w postaci 2kp+1, gdzie k jest dodatnią liczbą całkowitą. Aby
faktoryzować liczbę Mersenne'a 211-1=2047 musimy tylko wypróbować współczynniki 22k+1, które
są mniejsze niż √2047 lub mniej więcej 45. Sekwencja 22k+1 zaczyna się od 23,45,67,89,.... Jak to
się dziej, pierwsze działa : 2047 : 23 = 89.
Później Euler udowodnił ,że dowolny współczynnik pierwszy liczby Fermata
,jeśli
n > 2 ,jest postaci k*2n+2+1.
Ponieważ liczby pierwsze postaci 4n+1 mogą być zapisane jako suma dwóch kwadratów tylko w
jedne sposób, a liczba postaci 4n+3 wcale, można udowodnić, że liczba jest złożona przez zapisanie
jej jako sumy dwóch kwadratów przynajmniej na dwa sposoby. Euler udowodnił ,że 1 000 009 jest
liczbą złożoną przez pokazanie, że może być zapisana jako :
Ten sam fakt pozwala na obliczanie współczynników. Pewne formy są zawsze złożone. Każdy wyraz
sekwencji liczb 78557 * 2n+1 jest podzielny prze jedną z liczb pierwszych 3,5,7,13,19,37 lub 73.
Liczba 78557 jest prawdopodobnie najmniejsza z tą właściwością.
Algorytm Fermata
Fermat wprowadził również w 1643 roku inną metodę, pierwszy działający pomysł na rozkład dużych
liczb, który nie ma specjalnej postaci. Zasugerował ,żeby dodawać kwadraty doskonałe do liczby n,
będąca rozkładaną i przetestować aby zobaczyć czy wynik był doskonałym kwadratem. Jeśli jest,
wtedy mamy liczby a i b takie ,że
n+a2 = b2 lub n=b2-a2 =(b-a)(b+a)
Co więcej, w teorii, ta metoda będzie znajdowała każdą parę współczynników. Po prostu obliczamy
połowę sumy i połowę różnicy współczynników. Na przykład 117 983 = 127 * 929:

½ (127+929) = 528 i ½ (929-127) = 401
a 5282 – 4012 = 117 983
Ilustruje to ,jednak, trudności tej metody. Musimy dodawać wiele kwadratów w sekwencji do 117
983 zanim dodamy 4012. Ta metoda jest tylko wydajna rzeczywiście kiedy jesteśmy przekonani ,że
czynniki są dość równej wielkości. Jednak ta sama podstawowa idea jest używana w bardziej
nowoczesnych i wyrafinowanych metodach, takie jak sito kwadratowe i algorytm ułamka
łańcuchowego.
Metoda Legnendre`a
Legendre (1752-1833) rozważał powiązany pomysł. Wziął liczbę N, którą chcemy rozłożyć na
czynniki, wziął liczbę pierwszą p, i szukał rozwiązania kongruencji

Innymi słowy, sprawdzał czy ±p była resztą kwadratową (mod N). Jeśli tak, wtedy jest również resztą
kwadratową modułu dowolnego czynnika pierwszego N, a ta informacja redukuje liczbę możliwych
czynników pierwszych , które muszą być rozpatrywane. Przez znajdowanie coraz więcej liczb
pierwszych które są resztami kwadratowymi N, coraz więcej współczynników jest wyeliminowanych;
jeśli można wyeliminować wszystkie współczynniki do √N, wtedy wiemy ,że N byłą liczbą pierwszą
kongruencje i faktoryzacja
Maurice Kraitchik zasugerował pomysłowy wariant Fermata. Zamiast rozwiązywania n = x2 – y2
można spróbować rozwiązać kongruencję

Oznacza to ,że n dzieli się przez x2-y2 = (x-y)(x+y), tak więc, jeśli n dzieli się albo przez x+y albo
przez x-y wtedy n musi dzielić czynniki z x+y lub x-y. Jak jednak znaleźć podobne czynniki x i y?
To jest trudne. Jeśli byłaby prosta i łatwa metoda znajdowania x i y, wtedy rozkład na czynniki byłby
szybki i łatwy , ale tak nie jest. Więc element szczęścia jest potrzebny w nowoczesnych i wydajnych
metodach faktoryzacji, które są oparte na oryginalnym pomyśle Fermata, wszystkie używające liczb
losowych. Wynik – jak na ironię – pozwala na szybszą faktoryzację dużych liczb a te faktoryzacje,
mimo użycia liczb losowych, jest ostateczna: są całkiem inne od algorytmów probabilistycznych,
które są używane do powiedzenia z dużym prawdopodobieństwem ,że liczba jest pierwsza (lub
złożona)
jak trudno jest rozłożyć na czynniki duże liczby?
Nowoczesne metody rozkładu na czynniki zależą od zaawansowanych technik matematycznych,
takich jak metoda krzywej eliptycznej, która może być użyta do rozkładu na czynniki jak i
udowodnienia pierwszości. Takie silne metody są potrzebne, ponieważ zabiera dwukrotnie więcej
pracy faktoryzacja 1000n na czynnik n, więc rozkład 100 cyfrowej liczby jest znacznie, znacznie
trudniejsze niż nawet 80 cyfrowej liczby. W 1970 roku było bardzo trudno rozłożyć 20 cyfrową liczbę,
która nie miała dogodnej postaci, takiej jak 2n-1. W 1980 algorytm ułamka łańcuchowego, BrillhartaMorrisona, pozwalał na łatwą faktoryzację liczb 50 cyfrowych. W 1990 roku algorytm sita
kwadratowego Carla Pomerance podwoił długość rozkładanych liczb do rekordowych 116 cyfr, a w
1994 roku użyto sita kwadratowego do rozłożenia słynnego wyzwania 129 cyfrowego RSA, który
Martin Gardner w 1976 roku określił na bezpieczny na 40 biliardów lat. Na wiosnę 1996 roku, sito
ciała liczbowego Pollarda stało się nowym mistrzem, rozkładając 130 cyfrową liczbę RSA w około
15% czasu wymaganego przez sito kwadratowe.
obliczenia kwantowe

Badanie pierwszości i faktoryzacji dużych liczb będzie niemal nieporównywalnie szybsze, jeśli
obliczenia kwantowe staną się rzeczywistością. Zamiast wyliczać ciąg liczb, zasadniczo n binarnych
bitów , komputer kwantowy będzie mógł działać równocześnie na n-wymiarowej "kostce" 2n
binarnych bitów. Wyniki są teoretycznie zadziwiające. Na przykład, Shor w 1994 roku odkrył
algorytm czasu wielomianowego dla faktoryzacji liczb całkowitych, dla komputera kwantowego.
Jeśli się to sprawdzi, kryptosystemy RSA i podobne, staną się bezużyteczne. Zgodnie z Alemanem,
komputer DNA będzie mógł wykonywać 1020 operacji na sekundę , lub 100 milionów razy szybciej
niż aktualne superkomputery.
przypuszczenie Feita-Thompsona
Przypuszczenie ,że nie ma liczb pierwszych p i q dla których (pq-1)/(p-1) i (qp-1)/(q-1) mają wspólny
czynnik. Jednak ,kontrprzykład p = 17 , q= 3312 ze wspólnym czynnikiem 1112 643, został
znaleziony przez Stephensa (1971).Nie ma innej takiej pary z oboma wartościami mniejszymi niż
400 000.
równanie i hipoteza Fermata-Catalana
Przypuszczenie Catalana i wielkie twierdzenie fermata , oba są specjalnym przypadkiem równania
Fermata – Catalana:
Tu x,y i z są liczbami dodatnimi, względnie pierwszymi liczbami całkowitymi a ich wykładniki
wszystkie są liczbami pierwszymi z 1/p + 1/q +1/r ≤ 1.
Przypuszczenie Fermata-Catalana jest takie ,że jest tylko skończona liczba rozwiązań tego systemu.
Te rozwiązania obejmują:

F.Beukers i D.Zagier znaleźli te rozwiązania ,co daje w sumie dziesięć rozwiązań:

liczby Fibonacciego
Leonardo Pisano (1175-1250, przydomek Fibonacci, w swojej Liber Abaci, wprowadził hinduskoarabski system numeryczny do Zachodniej Europy w 1202 roku. Spsiał również liczby pierwsze od
10 do 100 i wskazał ,ze aby sprawdzić czy liczba była pierwsza trzeba podzielić ją przez liczby
pierwsze mniejsze niż ich pierwiastek kwadratowy. Wprowadził również problem podobny do
Diofantosa, jak znaleźć pierwiastek który pozostaje pierwiastkiem ,kiedy 5 jest dodawane lub
odejmowane. Jego odpowiedź , częściowa to

Fibonacci został zapamiętany z powodu tego problemu:
Pewien mężczyzna wstawił parę królików w miejsce otoczone ścianami. Ile par królików z tej pary
może się pojawić w roku, jeśli przypuścimy ,że co miesiąc każda para rodzi nową parę, która co dwa
miesiące staje się produktywna. Zakładając ,że króliki są nieśmiertelne, liczba nowych par każdego
miesiąca to:
Każdy wyraz jest sumą poprzednich dwóch wyrazów.
Ta nadzwyczajna sekwencja ma tak wiele właściwości ,że powstała gazeta, The Fibonacci Quartely,
poświęcona wyłącznie jej. Na przykład stosunek kolejnych wyrazów Fn+1 / Fn dąży do Złotej
Proporcji, 1.618..
Nie wiadomo czy istnieje nieskończona liczba liczb pierwszych Fibonacciego. Jednak wiadomo ,że
kolejne pary są względnie pierwsze, z powodu tożsamości

Jest wiele innych wzorów łączących liczby Fibonacciego takie jak

i tak dalej. Współczynnik (-1)n jest kwadratem Fibonacciego. Te wzory pokazują ,że F2n nigdy nie
przystaje do liczby pierwszej, w wyjątkiem możliwości kiedy n = 3

Jest podobny wzór dla F2n+1.
Vernon Hoggat Jr. I Marjorie Bicknell-Johnson udowodnili dużo więcej : mniejszy sąsiad każdej
potęgi liczby Fibonacciego jest złożony ,z wyjątkiem F32=4. Najwięksi sąsiedzi wszystkich potęg Fn
są również liczbami złożonymi, chyba ,że sama potęga jest potęgą 2 a n jest wielokrotnością 3,w tym
przypadku może być liczbą pierwszą.
właściwości podzielności
Podstawowy fakt jest taki ,że Fn podzielone przez Fmn więc jeśli Fq jest liczbą pierwszą , wtedy q
musi być liczbą pierwszą, z jedynym wyjątkiem q = 4, ponieważ F2 = 1. Jednak jest to konieczny ale
nie wystarczający warunek. Zatem F19 = 4181 = 37*113, a F37 = 73*149 * 2221. Największy wspólny
dzielnik dwóch liczb Fibonacciego Fn i Fm jest zawsze liczbą Fibonacciego, której indeksem jest
największy wspólny podzielnik n i m. Powiązane twierdzenie jest takie ,że jeśli i tylko jeśli n | m
wtedy Fn | Fm więc można zbadać podzielność liczb Fibonacciego przez zbadanie ich numerów
indeksów i wyciągnąć wniosek taki ,że :

i tak dalej...
Możemy również udowodnić, że jest przynajmniej jedna liczba Fibonacciego podzielna przez daną
liczbę n: faktycznie, można znaleźć pierwsze n2 liczb w tej sekwencji. Następnie mamy ,że jest
nieskończoność takich liczb. W szczególności, dla każdej liczby pierwszej p, jest wyraz Fibonacciego,
który jest podzielny przez p, i występuje wśród pierwszych p+1 wyrazów. Wybierzmy n+1 liczb
Fibonacciego ze zbioru F1,F2,F3,..,F2n: wtedy jedna z wybranych liczb dzieli się przez inną. Jeśli p
jest liczbą pierwszą większą niż 7 i p ≡ 2 (mod 5) lub p ≡ 4 (mod 5) i 2p-1 jest również liczbą pierwszą
(przypomnienie warunku liczb pierwszych Sophie Germain), wtedy (2p-1) | Fp jest liczbą złożoną.
Mihaly Bencze wykazał elegancką właściwość podzielności, którą można nazwać bardzo uogólnioną
sekwencją Fibonacciego. W tej sekwencji, pierwsze cztery wartości są podane, a zasada wtedy jest
taka ,że B(n+4) = B(n+1)+B(n):

B(n) jest zawsze podzielne przez n ,kiedy n jest liczbą pierwszą. Jeśli p jest liczbą pierwszą, wtedy
Fp może być liczbą pierwszą lub złożoną, ale jeśli jest złożoną, wtedy jej współczynniki nigdy nie
będą pojawiać się wcześniej w sekwencji Fibonacciego jako współczynniki innego wyrazu.
Ciekawostki Fibonacciego
 Największa znana liczba pierwsza Fibonacciego to F81839.
 Dla każdego n , jest możliwe znalezienie n kolejnych liczb złożonych Fibonacciego. Dla n ≥
4, Fn+1 jest zawsze złożona
 Każda dodatnia liczba może być zapisana jako suma różnych liczb Fiboancciego
 Liczba pierwsza 17 jest jedyną liczbą pierwszą która jest średnią dwóch kolejnych liczb
Fibonacciego
 Jeśli p jest liczbą pierwszą, wtedy Fpn jest wolnym kwadratem, chyba ,że p =5 , w którym
przypadek F5n = 5nm gdzie m jest wolnym kwadratem
 F1,F2,F6 = 8 a F12 =144 są jedynymi liczbami Fibonacciego ,które są potęgami
 Jeśli Fn jest liczbą pierwszą, wtedy n jest również liczbą pierwszą, ale odwrotnie jest czasami
fałsz. Najmniejszy kontrprzykład to F19 = 4181 = 37*113
 Jedynymi doskonałymi sześcianami Fibonacciego są 1 i 8
 Jedyne liczby , które są równocześnie liczbami Fibonacciego i Lucasa to 1 i 3
 A.W.F.Edwards zdefiniował nieskończoną sekwencję liczb względnie pierwszych, w której
dowolna para wyrazów jest względnie pierwsza. Najprostszym zbiorem takich sekwencji jest
un=Un-12 – un-1 + 1 dla u1 > 1
 liczby Mersenne'a spełniają równanie Fibonacciego : Mn+1 = 3Mn – 2Mn-1.
Eduardo Lucas a liczby Fibonacciego
Lucas rozłożył na czynniki pierwsze 60 liczb Fibonacciego,i pierwszy odnotował, że jeśli n | m wtedy
Fn | Fm . Zaobserwował znaczący fakt ,o ich pierwotnych czynnikach, czyli tych które dzielą się przez
Fn , ale nie dzielą przez żadne mniejsze liczby Fibonacciego. Pierwotny czynnik Fn jest przystający
do ±1 (mod n) , z wyjątkiem n = 5.
Na podstawie obserwacji – nie miał dowodu, Carmichael udowodnił dużo później w 1913 roku –
Lucas zaproponował następujące twierdzenie:

Jeśli n ≡ ±3 (mod 10) i n jest pierwszym czynnikiem F(n+1) , wtedy n jest liczbą pierwszą. Jeśli n
≡ ±1 (mod 10) i n jest pierwszym czynnikiem F(n-1), wtedy n jest liczbą pierwszą.
Na podstawie tego twierdzenia, i wielu godzin pracy, Lucas skonkludował : że liczba 2127-1jest liczbą
pierwszą. Lucas, zaobserwował ,że jego twierdzenie "pozwala nam określać czy liczba jest pierwsza
czy złożona bez wykorzystywania tablicy liczb pierwszych", i zapoczątkował erę nowoczesnych
testów pierwszości.
Sekwencja liczb złożonych Fibonacciego
Chociaż nie wiadomo ,czy jest nieskończona liczba liczb pierwszych Fibonacciego, jest uogólniona
sekwencja Fibonacciego w której każdy wyraz jest sumą poprzednich dwóch wyrazów, które nie
zawierają żadnych liczb pierwszych : każdy wyraz jest złożony. W 1964 roku, R.L.Graham
uwierzył ,że można skonstruować przykład takiej sekwencji dla której :

Sekwencja jest potem kontynuowana z G(3) = G(1) + G(2) itd. Ale popełnił błąd , który poprawił
Donald Knuth (1990) który podał poprawne liczby startowe:

Knuth stworzył potem własną, mniejszą, parę startową :

liczby szczęścliwe i hipoteza Fortune'a
Weźmy sekwencję primorial, iloczyn liczb pierwszych w sekwencji:

dodajemy 1
bierzemy kolejną liczbę pierwszą
bierzemy różnicę
dodajemy 1

5
2

2 6 30 210 2310 30030 ....
3 7 31 211 2311 30031 ..
11 37 223 2333 30047 ...
4 6 12 22 16 ...
3 5 7 13 23
17 ....

Reo Fortune, który był antropologiem, i mężem Margaret Mead, pomyślał i wysnuł hipotezę ,że
wszystkie liczby szczęśliwe są liczbami pierwszymi .Hipoteza może być prawdziwa, ponieważ n-ta
liczba szczęśliwa nie jest podzielna przez dowolną z pierwszych n liczb pierwszych, i jest relatywanie
mała. Zatem, czwarta liczba szczęśliwa nie jest podzielna przez 2,3,5 lub 7 a tylko 13, więc musi być
liczbą pierwszą. Hipoteza może być błędna jeśli jest wystarczająco duża lika miedzy dwoma liczbami
pierwszymi.
luki między liczbami pierwszymi a liczby złożone
Luka g(n) między liczbą pierwszą p(n) a p(n+1) jest zwykle definiowana jako kilka liczb złożonych
między nimi, więc g(n) jest 0 1 mniejsza niż różnica. Ponieważ liczby pierwsze stają się powoli coraz
mniejsze, g(n) musi zwiększać się o średnią. Faktycznie, możemy znaleźć luki w końcu tak duże ,jak
nam się podoba. Jednak, jest nieskończona liczba n dla których g(n+1) < g(n). Mówimy ,że g(n) jest
luką maksymalną jeśli g(m) < g(n) dla wszystkich m < n.Maksymalna luka jest luką rekordową,
pierwszym wystąpieniem dużej luki do tego miejsca. Sekwencja maksymalnych luk zaczyna się od

n = 1,2,4,9,24,30,99,154,189,217,1183,1831,2225,3385,14357,30802,...
Przypuszczenie Cramera jest takie ,że największa luka między liczbami pierwszymi dookoła n jest
zawsze mniejsza niż (log n)2. Jeśli przypuszczenie Cramera jest prawdziwe, wtedy jest prawdziwe
przypuszczenie Fortune'a, przynajmniej dal dużych wartości n. Jeśli n > 48, wtedy jest liczba
pierwsza między n a 9n/8, łącznie. Jeśli n > 117, wtedy przerwa n do 4n/3 łącznie zawiera liczbę
pierwszą każdej postaci 4n+1, 4n+3, 6n+1 i 6n+5. Twierdzenia te wymagają trudnych dowodów.
Komputery mogą być użyte do odkrycia wielu ciekawych statystyk takich jak:
 Wśród pierwszych sześciu milionów liczb pierwszych (do 104 395 289) największa różnica
między kolejnymi liczbami pierwszymi wynosi 220 a najmniejsza różnica, która nie pojawia
się w zakresie to 186
 Pierwsza para kolejnych liczb pierwszych różniąca się o 100 to 396 733 i 396 833
 Pierwsza luka co najmniej 1000 jest niespodziewanie dużą luką w 1132 następująca po liczbie
pierwszej 1693182318746371, odkrytą przez Thomasa Nicely i Bertila Nymana
 Harvey Dubner odkrył lukę co najmniej 50 206 blisko 3*101883.
przypuszczenie Gilbreatha
Zróbmy tabelę powtarzalnych absolutnych różnic liczb pierwszych w sekwencji:

Wzorzec jest dużo nieregularny, z wyjątkiem tego lewego brzegu, który po początkowym 2 wydaje
się być zawsze 1.Proth pierwszy zauważył ,ten wzorzec w 1878 roku i twierdził, błędnie ,że go
udowodnił. Później Gilbreath zauważył go ,gdy był studentem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los
Angeles w latach pięćdziesiątych, i jest obecnie nazywamy przypuszczeniem Gilbreatha. Zostało to
zweryfikowane dla liczb pierwszych mniejszych niż 1013. Pomysłową sugestią jest to ,że ta
właściwość nie robi nic specjalnego z liczbami pierwszymi, ale jest prawdziwa dla sekwencji
startowej zaczynającej się od 2 i kontynuuje z liczbami nieparzystymi, które zwiększają się bardzo
powoli i nie mają zbyt wielkich luk. Oto przykład, w którym początkowy wiersz jest mieszaniną liczb
pierwszych i złożonych.

GIMPS – Great Internet Mersenne Prime Search
GIMPS jest najlepiej znanym przykładem obliczania rozproszonego. W 1995 roku George Woltman
zebrał wszystkie znane wynika liczb pierwszych Mersenne'a i w styczniu 1996 wstawił je do sieci,
razem z szybkim programem dla testowania czy liczba Mersenne'a jest pierwsza. Wkrótce eksperci i
tysiące amatorów dołączyło do niego, w tym nauczyciele, którzy użyli fenomenu GIMPS dla
motywowania swoich uczniów, którzy mogli uruchamiać darmowe oprogramowanie sami jako
projekt klasowy. Obecnie, GIMPS używa systemu Prime Net Entropi, który wykonuje 2 tryliony
obliczeń na sekundę, co sekundę, każdego dnia, ,w tym czasie komputery wykonują inne operacje ,
nawet kiedy ich właściciele śpią – nic się nie zatrzymuje. Wyniki są niesamowite: GIMPS przetrawił
trzynaście tysięcy lat czasu komputerowego aby znaleźć rekordową liczbę pierwszą : 213466917-1,
odkrytą przez Micheala Camerona w 2001 roku. Inny entuzjasta GIMPS, Nayan Hajratwala z
Plymouth , Michigan, wygrał 50 000$ w 1999 roku, za odkrycie pierwszej liczby pierwszej z
milionami cyfr, 26972593-1, która miała 2098960 cyfr. Wszystkie liczby Mersene'a mniejsze niż
101000000 zostały przetestowane przynajmniej raz, większość z nich więcej niż raz. Wszystkie
największe znane liczby pierwsze zostały znalezione przez członków GIMPS.
przypuszczenie Gigua
Według Wielkiego twierdzenia Fermata, jeśli p jest liczbą pierwszą wtedy każdy z wyrazów p-1 po
lewej stronie jest równy 1 (mod p), więc ich suma równa się -1(mod p)

Gigua przypuszczał w 1950 roku ,że jeśli kongruencja jest prawdziwa, p musi być liczbą pierwszą.
Udowodnił również ,że Sn = -1(mod p) jeśli i tylko jeśli dla każdy pierwszy dzielnik p z n, zarówno
p-1 i p dzielą się przez n/p-1, więc jeśli istnieje kontrprzykład będzie specjalnym typem liczby
Carmichaela, która wygląda jak bardzo ograniczony warunek. Zamiast tego, jeśli istnieje wyjątek od
przypuszczenia Gigua, ma przynajmniej 12 000 cyfr. To przypuszczenie zostało zweryfikowane dla
p ≤ 101700.

Liczby Gigua
Jeśli n jest liczbą złożoną taką, że p | n/p -1 dla wszystkich pierwszych dzielników p ,zn ,wtedy n jest
liczbą Gigua. Gigua udowodnił ,że n jest liczbą Gigua jeśli i tylko jeśli suma odwrotności jego
pierwszych dzielników, mniejsza niż ich iloczyn, jest liczbą całkowitą. Na przykład, najmniejszą
liczbą Gigua jest 30 a

przypuszczenie Goldbacha
Christian Goldbach (1690-1764) urodził się w Królewcu w Prusach ale spędził większość swego
życia w Rosji gdzie został sekretarzem korespondencji Cesarskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu.
Jego sukces społeczny interferował z jego pracami matematycznymi, ale korespondował z wieloma
czołowymi matematykami Europy, i od ponad 30 lat z
Eulerem, którego poprosił o
zbadanie piątej liczby Fermata
,którą
Euler
udowodnił jako złożoną. 7
czerwca, 1742 roku, Goldabch napisał list do Eulera w
którym spekulował na temat
tego ,w jaki sposób liczby mogą być przedstawiane jako suma liczb pierwszych. W szczególności,
sugerował ,że każda liczba jest sumą trzech liczb pierwszych. Przypuszczenie Goldbacha oznacza
dziś mocne stwierdzenie ,że każda liczba parzysta (z wyjątkiem 2) jest sumą dwóch liczb
pierwszych :nigdy to nie zostało udowodnione. Słabsze przypuszczenie, że każdą nieparzystą liczbę
można zapisać jako sumę trzech liczb pierwszych, będzie prawdziwe, jeśli inne przypuszczenie
powiązane z hipotezą Riemanna jest prawdziwe.
Chociaż przypuszczenie Goldbacha nie zostało udowodnione, jasne jest (!) ,że wszystkie liczby
parzyste ale najmniejsze są sumą dwóch liczb pierwszych na coraz większą liczbę sposobów:

Sekwencja najmniejszych liczb parzystych , które są sumą dwóch liczb pierwszych w n sposobów
zaczyna się : 6,10,22,34,48,60,....
Przypuszczenie Goldbacha zostało zweryfikowane w 1998 roku przez Joerga Richsteina do 4*1014.
Przypuszczenie, że każda liczba nieparzysta jest sumą trzech liczb pierwszych zostało sprawdzone
do 1020. jest to równoważne stwierdzeniu ,że każda liczba całkowita większa niż 17 jest sumą trzech
różnych liczb pierwszych. Wiadomo ,że każda liczba całkowita jest sumą co najwyżej sześciu liczb
pierwszych i że wszystkie wystarczająco duże liczby są sumą liczb pierwszych
i
półpierwszych .Również każda liczba n większa niż 161 jest sumą różnych liczb pierwszych w
postaci 6n-1;jeśli n > 205 , różnych liczb pierwszych, 6n+1; jeśli n > 55 różnych liczb pierwszych w
postaci 4n=3; a jeśli n > 121, różnych liczb pierwszych 4n+1.
Jeśli N jest parzyste i dość duże, wtedy jest liczb n , mniejsza niż N, taka ,że n(N-n) ma co najwyżej
pięć czynników pierwszych. Wiele liczb parzystych może po prostu być zapisanych jako suma 3,5,
lub y i inne liczby pierwsze. Najmniejsza jaka ni może być to 98 = 19+79. Goldbach przypuszczał
również w liście do Eulera z 1752 roku ,że każda liczba nieparzysta całkowita jest sumą liczb

pierwszych i podwójnego kwadratu. Moritz Stern w 1856 odkrył ,że 5777 i 5993 są
wyjątkami .Laurent Hodge sprawdził do 1 000 000 i odkrył ,że nie ma więcej wyjątków, więc nie ma
prawdopodobnie żadnych
dobre liczby pierwsze
Erdos i Strauss nazywali liczbę pierwszą p(n) dobrą jeśli p(n)2 > p(n-i)p(n+i) dla wszystkich wartości
i od 1 do n-1. Skończona sekwencja dobrych liczb pierwszych zaczyna sięod 5,11,17,29, ....
problem Grimma
Grimm przypuszczał ,że w danej sekwencji kolejnych liczb znajduje się pasujący ciag różnych liczb
pierwszych wśród ich współczynników. Na przykład

jest podzielne odpowiednio przez

Udowodniono ,że jest tylko kilka skończenie wiele wyjątków od tego przypuszczenia
rozumowanie heurystyczne
G.H.Hardy rozważał kilka sposobów w jaki liczba parzysta n > 2 może zostać zapisana jako suma
dwóch liczb pierwszych :
Jeśli m < n i n jest duże, szansa ,że m jest liczbą pierwszą jest w przybliżeniu 1:log n. Jeśli zapiszemy
n w każdy możliwy sposób w postaci m + m', szansa ,że zarówno m jak i m' są liczbami pierwszymi
to w przybliżeniu 1:(log n)2.Powinniśmy oczekiwać rzędu wielkości ... będące n.(log n)2.
Ten przykład jest argumentem heurystycznym. Jest to mało przekonujące, ponieważ jak zauważył
Hardy, arytmetyczna forma n ma wpływ na odpowiedź. Na początek n musi być parzyste, chyba ,że
n jest 2 więcej niż liczba pierwsza. Okazuje się ,że w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników,
które biorą pod uwagę fakt, że n i n+2 są liczbami pierwszymi nie są w rzeczywistości niezależnymi
zdarzeniami, musimy pomnożyć to heurystyczne oszacowanie przez współczynnik 1,32032... To
sprawia dużą różnicę w praktyce: wynik jest zwiększany dla dużych n o prawie jedną trzecią, ale
heurystyczny argument był z pewnością po właściwej stronie i prowadził matematyków długą drogą
do właściwego wniosku. (Burn udowodnił ,że każda liczba parzysta jest sumą dwóch liczb z co
najmniej dziewięciu nieparzystych czynników pierwszych, i że liczba takich przestawień jest również
proporcjonalna do co najmniej n/(log n)2.)
heurystyczny argument Georgea Polya.
Polya odnotował ,że podczas gdy jest tylko osiem par bliźniaczych liczb pierwszych mniejszych niż
100, jest dwukrotnie więcej, szesnaście liczb pierwszych p takich ,że p+6 jest również pierwsze: 511,7-13,11-17,13-19,17-23,23-29,-31-37,37-43,41-47,47-53, 53-59, 61-67,67-73, 73-79, 83-89 i 97103. Proporcja 1:2 ciągnie się kiedy wyższa liczba pierwsza jest sprawdzana .Do 30 000 000 jest 152
892 bliźniaczych liczb pierwszych i 304 867 par różniących się o 6. Mając odnotowany ten fakt,
Polya zapisał w 1959 roku , kiedy komputerów prawie nie było, używając danych obliczonych przez
D.H i Emmę Lehmer do granicy 3*107 porównując częstotliwość par, p i p+d, w których obie liczby
są liczbami pierwszymi. Odnotował również ,że częstotliwość par p i p +d była mnie więcej równa
dla d = 2,4,8,16,32 i 64. Podobnie, dane dla d = 6,12, 24 i 48 były mniej więcej równe, i dla d =

10,20 i 40 oraz d = 14,28 i 56. Polya kontynuował obserwacje, w końcu dochodząc do wniosku ,że
jeśli πd(x) jest liczbą par p i p+d, obie liczbami pierwszymi przy p < x wtedy
πd(x) jest w przybliżeniu równe π2(x)Π(p-1)(p-2)
gdzie iloczyn jest obliczany przez wszystkie liczby pierwsze nieparzyste p które dzielą się przez d.
Polya potem kontynuował swoją argumentację przez wprowadzenie argumentu opartego na
prawdopodobieństwie, i podał odpowiedź jaką chciał.
23 problemy Hilberta
David Hilbert (1862-1943) był wielkim matematykiem swoich czasów. Interesuje nas tu przede
wszystkim ,że na Drugim Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Paryżu, 8 sierpnia 1900
roku , przedstawił "Problemy Matematyczne", dokładnie 23. Ósmym był problem liczb pierwszych.
Hilbert prosił o udowodnienie hipotezy Riemanna, a następnie dokładne obliczenie liczby liczb
pierwszych mniejszych niż N i odpowiedź na pytanie czy "okazyjna kondensacja liczb pierwszych,
które zostały odnotowane w liczeniu liczb pierwszych" jest zależna od pewnych wyrazów w jednym
ze wzorów Riemanna. Hilbert wskazał przypuszczenie Goldbacha i pytał "czy jest nieskończona
liczba par liczb pierwszych z różnicą 2, lub nawet bardziej ogólny problem, czy liniowe równanie
diofantyczne
ax+by+c=0
jest zawsze rozwiązywalne przy liczbach pierwszych x i y
Dziewiąty problem to: udowodnij bardziej ogólne prawo wzajemności w dowolnych polach
liczbowych. Odnosi się to uogólnienia prawa wzajemności kwadratowych.
Dziesiąty problem to: decyzja o rozwiązaniu równania Diofantosa. Ostatecznie odpowiedziała
Matijasevic, którego rozwiązanie dotyczyło niezwykłej reprezentacji liczb pierwszych.
liczby home pierwsze
Zacznij od dowolnej liczby i utwórz nową liczbę, łącząc czynniki pierwsze, zaczynając od
najmniejszego. Następnie powtórz: 30 = 2 ∙ 3∙ 5 → 235 = 5∙ 47 → 547, co jest liczbą pierwszą, a 30
jest liczbą home pierwszą. Podobnie, liczbą home pierwszą z 4 jest 211:
Dla n = 2, 3,. . . liczby home pierwsze to 2, 3, 211, 5, 23, 7, 3331113965338635107, 311, 773,. . . .
Argumenty z prawdopodobieństwa sugerują, że istnieje zerowa szansa, że jakakolwiek sekwencja nie
będzie zawierała liczby pierwszej, ale nie zostało udowodnione że nie istnieją żadne wyjątkowe
sekwencje. Największa domowa premiera, HP(n), dla n <100 jest znana jako HP (49) = HP (77),
chociaż nie została obliczona. Sekwencja rozpoczyna się: 49, 77, 711, 3379, 31109, 132393,
344131,. . . ale obliczenia utknęły w kroku 100, który ma 204-cyfrowy złożony kofaktor, którego
czynniki pierwsze nie są znane. Kolejne największe HP (n) dla n <100 to HP (80) = 313,169,138,
727,147,145,210,044,974,146,858,220,729,781,791,489
hipoteza H
Przypuszczenie Dicksona uogólniono w 1958 r. przez Sierpińskiego i Schinzla na ogół w
wielomianach. Nazwali swoje uogólnienie hipotezą H. Załóżmy, że masz liczbę wielomianów w x,
każdy bez czynników algebraicznych, z dodatnimi współczynnikami wiodącymi, i że nie ma liczb
pierwszych, które koniecznie dzielą swój iloczyn, niezależnie od wartości x: wtedy jest
nieskończonością wartości x, co sprawia, że wszystkie są równoczesne. Warunek pochylony nie
obejmuje przypadków takich jak n2 + 2 i n2 + 1, ponieważ ich iloczyn, (n2 + 2) (n2 + 1), będzie parzysta

czy n jest nieparzyste czy parzyste. Hipoteza H sugeruje, że istnieje nieskończenie wiele liczb
pierwszych w postaci n2 + 1 i jednocześnie form n2 + 1 i 2n2 + 1 (takich jak 37 i 73, gdy n = 6, lub
577 i 1153, gdy n = 24). Przewiduje również, na przykład, że istnieje nieskończoność całkowych
trójkątów Pitagorasa, z których dwa boki są pierwszymi, takie jak 3-4-5, 5-12-13, 11-60-61 i 19-180181, ponieważ boki będą miały formę m2 - n2, 2mn i m2 + n2, a pierwsze i ostatnie wyrażenia będą
liczbami pierwszymi równoczesnymi
nielegalna liczba pierwsza
Nieautoryzowane odtwarzanie płyt DVD jest nielegalne, więc stowarzyszenie Motion Picture
Association of America postarało się powstrzymać dystrybucję kodu DeCSS, który może zostać
użyty do rozszyfrowania systemu Content Scramble służącego do ochrony dysków DVD. Nie
wszyscy są pod wrażeniem, a ten kod, a także inne o tej samej funkcji, został opublikowany bezpłatnie
w Internecie, a nawet drukowane na koszulkach. Kod można również przekształcić na liczbę. W
końcu komputery pracują na bitach binarnych, więc każdy program można zapisać jako liczbę
całkowitą. Profesor matematyki Phil Carmody reprezentował kod DeCSS jako główny, nie dlatego,
że nie wierzy w ochronę praw artystów - robi to - ale ponieważ uważa, że obecne prawo faworyzuje
wielonarodowych wydawców przeciwko konsumentom. Wynikiem jest 1,401-cyfrowa liczba
pierwsza, która przekształcona na kod szesnastkowy będzie reprezentował kod DeCSS. Sądy w
Stanach Zjednoczonych zdecydowały, że ten program i każda jego wersja są "nielegalnym
narzędziem obejścia" zgodnie z ustawą Digital Millenium Copyright Act lub DMCA, ponieważ
zezwalają na udostępnianie materiału praw autorskich bez zapłaty. Oto ona:
4856507896573978293098418946942861377074420873513579240196
5207366869851340104723744696879743992611751097377770102744
7528049058831384037549709987909653955227011712157025974666
9932402268345966196060348517424977358468518855674570257125
4749996482194184655710084119086259716947970799152004866709
9759235960613207259737979936188606316914473588300245336972
7818139147979555133999493948828998469178361001825978901031
6019618350343448956870538452085380458424156548248893338047
4758711283395989685223254460840897111977127694120795862440
5471613210050064598201769617718094781136220027234482722493
2325954723468800292777649790614812984042834572014634896854
7169082354737835661972186224969431622716663939055430241564
7329248552489912257394665486271404821171381243882177176029
8412552446474450558346281448833563190272531959043928387376
4073916891257924055015620889787163375999107887084908159097
5480192857684519885963053238234905580920329996032344711407
7601984716353116171307857608486223637028357010496125956818
4678596533310077017991614674472549272833486916000647585917
4627812126900735183092415301063028932956658436620008004767
7896798438209079761985949364630938058633672146969597502796
8771205724996666980561453382074120315933770309949152746918
3565937621022200681267982734457609380203044791227749809179
5593838712100058876668925844870047077255249706044465212713
0404321182610103591186476662963858495087448497373476861420
880529443
Od tamtej pory Carmody przekształcił zbanowany kod deszyfrowania CSS na 1,905-cyfrowy znak
główny.
niezbyt liczne liczby pierwsze

Jest dobrze znaną zasadą, że jeśli suma cyfr liczby wynosi 9, to 9 dokładnie dzieli tę liczbę, ale jest
to wyjątkowe. Większość cyfr, poza cyframi od 1 do 9, nie jest podzielna na podstawie ich cyfrowej
sumy. Te, które tworzą tę sekwencję:
n
10 12 18 20 21 24 27 30 36 40 42 45 48 50. . .
n / (suma cyfrowa) 10 4 2 10 7 4 3 10 4 10 7 5 4 10 ...
Niektóre liczby, m, są takie, że żadna liczba o podstawie 10 nie jest m razy sumą cyfr. John Conway
nazwał je niezbyt licznymi liczbami pierwszymi a ich kolejność dla podsatwy 10 zaczyna się:
62, 63, 65, 75, 84, 95, 161, 173, 195, 216, 261,. . .
Istnieją oczywiście także inne bazy. Są to najmniejsze niepasujące liczby dla podstawy 2:
13, 17, 29, 16, 27, 30, 42, 46, 62, 68, 89,.
indukcja
W [wyższej] arytmetyce najbardziej eleganckie twierdzenia często pojawiają się eksperymentalnie
jako wynik mniej lub bardziej nieoczekiwanego uderzenia szczęścia, podczas gdy ich dowody. . .
unikaj wszelkich prób i pokonaj najostrzejsze pytania.
-Gauss
Gauss w powyższym fragmencie opisuje jedną z najbardziej zachwycających, ale także
zaskakujących cech liczb pierwszych, co było szczególnie widoczne w XVII i XVIII wieku, kiedy
leżały proste i piękne właściwości liczb pierwszych, tak jak wiele matematycznych klejnotów czekało
do odebrania przez bystrego przyrodnika matematycznego. Fermat i Euler i Gauss byli błyskotliwymi
kalkulatorami, którzy zauważyli znacznie więcej właściwości liczb pierwszych, niż byli w stanie
udowodnić, nawet po kilkudziesięciu latach wysiłku. Fermat zauważył, że małe liczby Fermata były
pierwsze, a następnie, jak zauważył Gauss, "został wprowadzony w błąd przez swoją indukcję i
potwierdził, że wszystkie liczby zawarte w tej formie są koniecznie pierwsze." (Gauss 1801/1966,
459) Gauss wywnioskował, jako nastolatek, z jego danych statystycznych , że π(x),liczb pierwszych
mniejszych lub równyh x, wynosi w przybliżeniu x/log(x), ale zostało to udowodnione tylko przez
Hadamarda i Vallée Poussina w 1896 roku. Bardzo wiele wyników w teorii liczb zostało pierwotnie
uznanych przez matematyka, który je odkrył, przez eksperyment i obserwację lub czasami przez
"luźne", ale możliwe do przyjęcia rozumowanie, tylko po to, aby być udowodnione (lub obalone)
później przez kogoś innego, co rodzi pytanie: jak pewny siebie jesteś - jeśli powinieneś - kiedy
dostrzegasz coś, co wydaje się być twardym jak skała wzorem? Euler miał jedną odpowiedź: każdy
może przekonać się o tej prawdzie, wykonując mnożenie tak daleko, jak tylko zechce; i wydaje się
niemożliwe, że prawo, które na przykład zostało odkryte na 20 wyrazach, nie będzie przestrzegane
w poniższych warunkach. (Euler) Możemy jednak wybrać dwie możliwe luki w tym rozumowaniu.
Euler mówił o szeregu i szeregach lub sekwencjach, takich jak 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28,. . . wzór wydaje
się być wyjątkowo silny - wydaje się, że jest to liczba trójstronna - a jednak, konsultując tę
nieocenioną pomoc dla współczesnego matematycznego przyrodnika, Neil Sloane's On-Line
Encyclopedia of Integer Sequences, istnieje duża szansa, że znajdziemy więcej niż jedną sekwencję,
która pasuje do tych siedmiu wartości początkowych. Przejdźmy więc na
www.research.att.com/~njas/sequences, wybierz opcję "sekwencja" i wpisz 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Co
otrzymujemy? Pierwszym rezultatem jest naturalnie sekwencja A000217,
liczby trójkątne, z ich formułą, n (n + 1) / 2, oraz lista wielu sposobów, w których powstają. Są to: 0,
1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120,. . . Jednak po tym wpisie występuje wiele
innych, które nie są liczbami trójkątnymi, ale wyglądają bardzo podobnie. Tutaj jest kilka z nich.
• Sekwencje 0, 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 35, 43, 52, 62, 73, 85, 98, która jest liczbą krawędzi w 8częściowym wykresie Turana z rzędu n. Po tym następują podobne wyniki dla wykresów 9, 10, 11 i
12-stronnych
• Dalej jest sekwencja A037123: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 46, 48,51, 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100,
która ma związek z powtarzalnością a (n) = a (n - 1) + suma cyfr n.
• Sekwencja A061791: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 77, 90, przeciwnie, jest liczbą odrębnych

sum i 3 + j 3 dla 1 ≤ i ≤ j ≤ n.
• Sekwencja A061076: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 45, 46, 48, 51, 55, 60, 66, 73, 81, 90, 90, 92, 96,
która jest suma produktów cyfr wszystkich liczb od 1 do n.
Istnieją inne sekwencje, które zaczynają się od 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Musimy więc odwołać się do
odniesienia Eulera do "20 wyrazów", tak jakby to było wystarczająco daleko, aby zapewnić całkowitą
pewność siebie i całkowitą satysfakcję. Major Percy MacMahon zauważył jedno z jego przypuszczeń:
"To najbardziej niezwykłe twierdzenie zostało zweryfikowane aż do współczynnika x89 przez
rzeczywistą ekspansję, tak że praktycznie nie ma powodu, aby wątpić w jego prawdę; ale nie zostało
jeszcze ustalone "(Pólya 1954, 96). Mądre słowa: przekonanie, że 2n - 1 - 1 jest podzielna tylko przez
n, jeśli n jest liczbą pierwszą, jest prawdziwe aż do n = 340, ale wtedy n = 341 jest pierwszym
wyjątkiem i pierwszą (Fermat) pseudo liczbą pierwszą D. H. i Emma Lehmer musieli pójść o wiele
dalej, aby odkryć, że 2n ≡ 3 (mod n) jest najpierw spełnione dla n = 4,700,063,497. Innymi słowy,
jeśli kontynuujesz tę sekwencję reszt, gdy 2n - 3 jest dzielone przez n, od n = 2,
1 2 1 4 1 6 5 5 1 10 ...
wtedy masz tylko 4,7 miliarda i trochę wyrazów przed pierwszym zerem. Kolejny mylący wynik to
φ (30n + 1) > φ (30n) dla wszystkich wartości n do 20 000 000, ale udowodniono, że ostatecznie
istnieje n, dla którego φ (30n)> φ (30n + 1). G. H. Hardy zauważył hipotezę Goldbacha: "Liczbowy
dowód na prawdziwość [przypuszczeń] jest przytłaczający. Zostało zweryfikowane do 1000 przez
Cantor i. . . do 10.000 przez Haussnera. "Dzisiaj hipoteza Goldbacha została sprawdzona do 4 ∙ 1014,
ale jak matematycy wiedzą zbyt dobrze, nieskończoność jest znacznie większa niż 10n.
skaczący mistrz
Liczba całkowita jest mistrzem skoku, jeśli jest to najczęściej występująca różnica między kolejnymi
parami liczb pierwszych. Pomysł został zasugerowany przez Harry'ego Nelsona w latach 1978-1979,
chociaż jego nazwisko nadano tym liczbom przez Johna Conwaya w 1993 roku. Od czasu do czasu
pojawia się kilku skaczących bohaterów w zasięgu. Mistrz jest 2 dla tych zakresów liczb: 7-100, 103106, 109-112,. . . Zarówno 2, jak i 4 są mistrzami skokuo dla zakresów, 101-102, 107-108, 113-130,. . .
Dla n ≤ 1000, mistrzem jest w większości 2, 4 lub 6. Mistrz do około 1,74 × 1035 ma 6, po czym 30
przeważa. Następny mistrz, 210, wchodzi na około 10425. Od 2, 6, 30, 210,. . . jest sekwencją
primoriali, naturalnie przypuszcza się, że sekwencja skaczących bohaterów składa się z 1 i 4, a
primorial następny to 11 # = 2310.
k-krotki, przypuszczenie, liczby pierwsze
Ile jest trzech trójek kolejnych liczb pierwszych? Wykluczamy 3-5-7, ponieważ jest jedyny w swoim
rodzaju. Również pozostałe, gdy dzielimy wzorzec n, n + 2 i n + 4 na 3, muszą być równe 0, 2 i 1 w
tej kolejności cyklicznej, więc jeden z nich jest zawsze podzielny przez 3. Dlatego skupiamy się na
trójkach, takich jak 5-7-11 i 7-11-13, o postaci n, n + 2 lub n + 4, n + 6. Istnieją one dla tych wartości
n:
5, 7, 11, 13, 17, 37, 41, 67, 97, 101, 103, 107, 191, 193, 223, 227, 277, 307, 347, 457, 613, 641,. . .
Spośród nich dziesięć to formy n, n + 2, n + 6, a dwanaście to formy n, n + 4, n + 6. Aż do 108 istnieje
55,600 trójek formy (p, p + 2, p + 6) i 55,556 formy (p, p + 4, p + 6). Przypusczenie k-krotki
Hardy'ego-Littlewooda wskazują, że suma ta wynosi około 55,490. W innym rodzaju potrójnej
średniej jest jej średnią najbliżsi sąsiedzi. Są to średnie liczby pierwsze:
5, 53, 157, 173, 211, 257, 263, 373, 563, 593, 607, 653, 733,. . .
Nie wiadomo, czy istnieje nieskończoność czterokrotności liczb pierwszych, czy k-katów w ogóle,
w postępie arytmetycznym. Pierwsze czworaczki, czasami znane jako pierwszorzędna dekada,
ponieważ ich ostatnie cyfry w podstawie 10 muszą zawsze wynosić 1, 3, 7 i 9, nie mogą mieć postaci
n, n + 2, n + 4, n + 6 z tego samego powodu, co przed - jeden z tych numerów
musi być wielokrotnością 4. Wykluczamy również 2-3-5-7 i 3-5-7-11, z których oba zawierają

"patologiczną" trójką, 3-5-7, nie wspominając już o wyjątkowej równości! Rozważamy więc zbiór n,
n + 2, n + 6 i n + 8 oraz czworaczki, które zaczynają się od 5-7-11-13 i kontynuujemy 11-13-17-19;
101- 103-107-109; 191-193-197-199; 821-823-827-829.
Kolejne zestawy zaczynają się od tych wartości n:. . . 1481, 1871, 2081, 3251,. . . Sekwencja obejmuje
najmniejszy główny czwarty czterdzieści pięć cyfr.
10000000000000000000000000000000000000000058537891,
10000000000000000000000000000000000000000058537893,
10000000000000000000000000000000000000000058537897,
10000000000000000000000000000000000000000058537899
Tony Forbes przechowuje informacje o największych znanych k-krotkach w swojej witrynie,
www.ltkz.demon.co.uk/ktuplets.
węzły, liczby pierwsze i złożone
Liczba pierwsza to taka, która nie może być "złożona" z dwóch innych liczb, więc nie jest
zaskoczeniem, że "pierwsza" jest używany metaforycznie do opisania innych obiektów
matematycznych, które nie mogą być połączone razem z innymi pierwszymi) elementami. Złożone
węzły mogą być tworzone poprzez połączenie ze sobą na tej samej strunie dwóch innych węzłów,
zwanych węzłami czynnikowymi. Węzły, które nie są złożone, są pierwsze. Istnieje nawet główne
twierdzenie o rozkładzie węzłów. Zwykły węzeł trójliścia jest pierwszy:

Jest siedem głównych węzłów przemiennych z siedmioma skrzyżowaniami

Tu pokazano, jak można "dodać" dwa węzły pierwsze, aby utworzyć złożony węzeł:

Aby faktoryzować węzeł po prawej stronie, przecinamy go na wąskiej "szyi" i łączymy luźne końce,
aby ponownie utworzyć dwa główne węzły po lewej stronie.
Landau, Edmund (1877-1938)
W 1903 r. Landau opublikował dowód na twierdzenie pierwszeństwa, które było prostsze niż te
Hadamarda i de la Vallée Poussin. Następnie, w przemówieniu na V Międzynarodowym Kongresie
Matematyków w Cambridge w Anglii, w 1912 roku opisał cztery problemy, które według niego były

"nie do przyjęcia" w obecnym stanie wiedzy i umiejętności. Były to hipoteza Goldbacha,
domniemanie bliźniaczych liczb pierwszych, istnienie nieskończoności liczb pierwszych w postaci
n2 + 1, a także problem istnienia granicy między n2 a (n + 1) 2.
liczby pierwsze usuwalne z lewej
liczby usuwalne z lewej pozostają pierwsze, gdy cyfra po lewej stronie jest wielokrotnie usuwana.
Według Chrisa Caldwella jest 4260 takich liczb pierwszych, z których trzy najdłużej
959 18918 99765 33196 93967. . . (23 cyfry)
966 86312 64621 65676 29137. . . (23 cyfry)
3576 86312 64621 65676 29137. . . (24 cyfry)
Legendre, A. M. (1752-1833)
Legendre dyskutował o prawie wajemności kwadratowej i błędnie sądził, że udowodnił on
twierdzenie, które zostało później udowodnione przez Dirichleta: w każdej sekwencji arytmetycznej,
której warunki nie mają wspólnego czynnika, istnieje nieskończona liczba liczb pierwszych.
W 1823 roku Legendre opublikował swój dowód, że równanie Fermata, x5 + y5 = z5, nie ma
rozwiązania w liczbach całkowitych, i udowodnił, że każda liczba nie w postaci 8n + 7 jest sumą
trzech kwadratów. Wyprodukował także jeden z najwcześniejszych oszacowań π (x), przypuszczając
w 1798 r., I ponownie w 1808 r., Że π (x), liczba liczb pierwszych mniejsza niż x, dąży do
π (x) = x / (log (x) - A)
ponieważ x dąży do nieskończoności: z jego eksperymentalnych dowodów wynika, że najlepsza
wartość A wynosiła 1.08366. . . znany jako stała Legendre'a, którą opublikował w swojej Théorie des
Nombres w 1798 r. W 1850 r. Czebyszew wykazał, że najlepszą liczbą, jeśli istnieje, jest 1, ale nie
był w stanie udowodnić, że granica rzeczywiście istnieje.
Lehmer, Derrick Norman (1867-1938)
D. N. Lehmer był niezwykłym matematykiem: publikował i redagował poezję oraz studiował Indian
północnoamerykańskich, zbierając ich legendy i opowiadania, a także muzykę, którą tworzył, trzy
utwory muzyczne oparte na kulturze indyjskiej. W 1914 r. Opublikował listę liczb pierwszych od 1
do 10,006,721, wykazując wyjątkowo 1 jako liczbę pierwszą. Opublikował już w 1909 r. Tabelę w
formie książkowej z największymi czynnikami wszystkich liczb do 10 017 000, z wyłączeniem liczb
z oczywistymi czynnikami, 2, 3, 5 i mniej oczywistymi 7. Był także założycielem Cunningham
projekt.
Lehmer, Derrick Henry (1905-1991)
Derrick Henry Lehmer kontynuował pracę ojca nad liczbami pierwszymi, wspomagany przez żonę i
współpracownicę Emmę Lehmer, która początkowo była jego asystentką na stanowisku ojca. W
wieku dziewięćdziesięciu lat Emma Lehmer zakończyła pracę badawczą, napisała niedokończone
dzieło męża i nadzorowała publikację tych materiałów. D. H. Lehmer był jednym z założycieli, w
1943 roku, czasopisma Matematyczne tablice i inne pomoce do obliczeń, które w 1959 roku stały się
Matematyką Obliczeń. W swojej rozprawie doktorskiej zaproponował test Lucas-Lehmera dla liczb
pierwszych Mersenne'a. Pracował również nad ENIAC, pierwszym elektronicznym komputerem w
Stanach Zjednoczonych. Był zafascynowany swoimi studenckimi sitami liczbowymi, maszynami
elektromechanicznymi, które testowały liczby, aby przekonać się, czy są zadowolone z pewnych
kongruencji. Maszyny Lehmera przeszukiwały sekwencję liczb, sprawdzając automatycznie, za
pomocą środków mechanicznych, elektrycznych, optycznych lub kombinacji metod, dla liczb, które
pozostawiły wymaganą resztę, gdy są podzielone przez pewne liczby pierwsze. Jego pierwsze
elektromechaniczne sito numerowe zbudowano w 1926 r., Wykorzystując dziewiętnaście

obracających się łańcuchów rowerowych. W 1932 roku zbudował większą maszynę za pomocą
trzydziestu dwóch kół zębatych, które co minutę mogły sprawdzić 300 000 numerów. Po tych
urządzeniach następowali inni używający filmu 16 mm, następnie lampy próżniowe i linie
opóźniające. Sito z 1932 r. Zostało pokazane w Chicago Centuryof- Progress Expositions. Sita są
nadal w użyciu, na przykład na Uniwersytecie w Manitobie, gdzie Fung i Williams używali jednego
do znalezienia kwadryków o wielu podstawowych wartościach (patrz kwadrat Eulera). Ich sito
rozwiązuje 133 000 000 liniowych kongruencji na sekundę. Konferencja Lehmer odbyła się pod
koniec sierpnia 2000 r. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, aby uczcić pracę i wpływ
wszystkich trzech członków rodziny Lehmerów.
Stała Linnika
Twierdzenie Dirichleta wykazało, że w sekwencji arytmetycznej istnieje nieskończona liczba liczb
pierwszych,
a, a + b, a + 2b, a + 3b,. . . , a + nb
ale kiedy pojawia się pierwsza premiera? Jurij Władimirowicz Linnik (1915-1972) wykazał w 1944
r., że istnieje pewna liczba L, stała Linnika, taka że pierwsza liczba podstawowa wynosi najwyżej aL,
niezależnie od wartości b, pod warunkiem, że jest wystarczająco duża. Roger Heath-Brown
udowodnił w 1992 r., Że L ≤ 5,5, ale przypuszcza się, że L = 2, co jest z pewnością poprawną
wartością dla prawie wszystkich wartości b. Świadectwo Winogradowa o trójskładnikowej hipotezie
Goldbacha stwierdza, że wszystkie wystarczająco duże liczby nieparzyste można zapisać jako sumę
trzech liczb pierwszych. Linnik wykazał, że dla dużego n możemy zapisać n jako sumę dwóch liczb
pierwszych i k potęg 2, gdzie k jest obecnie znane co najwyżej 12.
Liouville, Joseph (1809-1882)
Liouville, pośród wielu osiągnięć, udowodnił następującą niezwykłą właściwość dzielników
dzielników liczby: Zacznij od liczby, powiedzmy, 10, i zapisz jej dzielniki: 1, 2, 5, 10. Teraz zanotuj
liczbę dzielników każdego dzielnika. Mają odpowiednio 1, 2, 2 i 4 dzielniki.
Następnie: (1 + 2 + 2 + 4)2 = 81 = 13 + 23 + 23 + 43
Podobnie dzielniki z 24 to 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24, a liczba ich dzielników to odpowiednio 1, 2, 2, 3,
4, 4, 6 i 8, i odpowiednio,
(1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 6 + 8)2
= 13 + 23 + 23 + 33 + 43 + 43 + 63 + 83 = 900
To twierdzenie sugeruje również, że jeśli N jest podwójną liczbą nieparzystą i nie ma czynników w
postaci 4n + 3 (to znowu niezwykłe rozróżnienie!) I jeśli zapiszemy sposoby, w jakie jej równomierne
czynniki można wyrazić jako sumę dwóch nieparzystych kwadraty, a następnie suma sześcianów
liczby sposobów równa się kwadratowi ich sumy. Na przykład,
50 = 12 + 72 = 72 + 12 = 52 + 52
10 = 32 + 12 = 12 + 32 i 2 = 12 + 12
i tak: 33 + 23 + 13 = (3 + 2 + 1) 2 = 62
Twierdzenie Littlewooda
John Edensor Littlewood (1885-1977) jest najlepiej znany ze swojej długiej współpracy z G. H.
Hardy'em w zakresie analitycznej teorii liczb. W 1914 roku udowodnił on bardzo zaskakujące
twierdzenie o dwóch funkcjach dla liczby liczb pierwszych mniejszych lub równych x, π(x) i Li (x).
Zgodnie z tabelą na str. 185, π (x) jest zawsze mniejsze niż Li (x), i rzeczywiście wiadomo, że π (x)
< Li (x) dla wszystkich x ≤ 1012. Niemniej jednak Littlewood wykazało, że π (x) <Li (x) jest fałszywie
nieskończenie często, pomimo pozornie przytłaczającego dowodu liczbowego, że jest inaczej.
Obecnie wiadomo, że istnieje kontrprzykład poniżej 10400. Ten dowód, że funkcja związana z
hipotezą Riemanna może zmienić wartość tak daleko od pochodzenia, naturalnie podważa dowody,

że hipoteza Riemanna jest prawdziwa, w oparciu o obliczenia jej pierwszego kilka miliardów zer. Kto
wie, co może stać się kilka miliardów dalej?
wyścig liczb pierwszych
Podobne zjawisko pojawia się w wyścigu liczb pierwszych, choć zmiana następuje znacznie
wcześniej. Wszystkie liczby od 5 są jedną z form 4n + 1 lub 4n + 3. Jeśli zaczniemy odliczać liczbę
w każdej klasie, wydaje się, że 4n + 3 zawsze wygrywa, ale jest to mylące: przy 26861 przełączniki
prowadzą. Do tego limitu jest 1,473 pierwszych liczb forma 4n + 1 i tylko 1 472 postaci 4n + 3.
Kolejność liczb pierwszych 4n + 1 i 4n + 3 jest bardzo nieregularna, jak można się było spodziewać.
Tak więc wyścig pomiędzy liczbami podstawowymi 4n + 1 i 4n + 3 jest powiązany w: 2, 5, 17, 41,
461, 26833, 26849, 26863, 26881, 26893, 26921,615769, 616793, 616829, 616843,. . .Liczba
pierwsza 26861 ma postać 4n + 1 i stawia 4n + 1 na smyczy po raz pierwszy, ale prowadząca jest
natychmiast tracony. Powtarzająca się równość w pięciu wartościach pomiędzy 26833 a 26921, po
której następuje duża luka, sugeruje pewne podobieństwo między tym pierwszorzędnym rasą a
przypadkowym spacerem. Dopóki losowy spacer jest blisko pochodzenia, ma on znaczną szansę na
powrót do źródła w najbliższej przyszłości. Im dalej się oddala, tym dłużej może pozostać z dala. Dla
większości z pierwszych kilku miliardów liczb, 4n + 3 wygrywa ponad 4n + 1. Szósty i największy
znany region, dla którego 4n + 1 prowadzi i rozciąga się od 18 465,126,293 do 19,033,524,538.
Sekwencja
11593 11597 11617 11621 11633 11657 11677 11681 11689
jest ciągiem dziewięciu następujących po sobie liczb pierwszych w postaci 4n + 1, odkrytych przez
Den Haana, a 241603 jest początkiem trzynastu kolejnych liczb pierwszych w postaci 4n + 3. Rasa
między 3n + 2 a 3n + 1 początkowo sprzyja 3n + 2 , chociaż istnieje nieskończoność wartości n, dla
których prowadzi 3n + 1, zaczynając od 608,981,813,029, znalezione przez Cartera Baysa i Richarda
Hudsona w Boże Narodzenie 1976. Prowadzący następnie zmienia się wielokrotnie tuż powyżej 608
998 813? 103. Można udowodnić, że przewaga we wszystkich takich wyścigach liczb pierwszych
zmienia się nieskończenie często.
Lucas, Édouard (1842-1891)
Lucas pracował w Obserwatorium Paryskim jako asystent Le Verriera (który przewidział pozycję
nowej planety Neptun) i walczył w wojnie francusko-pruskiej (1870-71) w artylerii. Podobno
mieszkał w Paryżu w domu na miejscu domu, w którym zmarł Pascal. On sam zmarł dziwaczną
śmiercią. Na bankiecie spadł talerz, a na jego policzku pojawił się chip. Zmarł wkrótce po erystyce
w wieku czterdziestu dziewięciu lat. Był głęboko zainteresowany teorią liczb i jej historią. Był
członkiem komitetu, który redagował prace Fermata do publikacji, a także pisał artykuły o astronomii,
geometrii, analizie, kombinatoryce i urządzeniach obliczeniowych, a także teorii liczb. Napisał
również kilka artykułów na temat teorii tkania, który ma zaskakujący związek z informatyką: problem
tworzenia najbardziej złożonych wzorów w tkanym jedwabiu został rozwiązany przez Jacquarda za
pomocą perforowanych kart, które wybrały nici użyte podczas tkania konkretny wzór, sprawiając, że
żakard staje się pierwszym "przechowywanym programem". Charles Babbage używał także kart
perforowanych do instruowania swojego mechanizmu różnicowego, który wykorzystywał do
obliczania wartości kwadratów Eulera, a te z kolei były przodkami kart Holerith, używanych po raz
pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a później w komputerach elektronicznych. W 1879 roku Lucas
założył kolumnę poświęconą matematyce rekreacyjnej w Revue Scientifique de la France et de
L'Etranger, a później w La Nature, a w latach 1882-1894 opublikował czterotomowy Récréations
Mathématiques, który zawierał magiczne kwadraty i Wieżę Hanoi, zagadkę, którą wymyślił w 1883
r. I opublikowaną pod anagram "N. Claus de Siam "(lub Lucas d'Amiens) jako" grę kombinacyjną
zaprojektowaną w celu wyjaśnienia podwójnego systemu numeracji ", wewnętrzna okładka wersji
sprzedanej do publicznej wiadomości. Celem jest przeniesienie wszystkich pierścieni z kołka A na
kołek C, zgodnie z zasadami, które:
1. W danym momencie można przenosić tylko jeden pierścień.
2. Na małym pierścieniu nie można umieścić pierścienia.

Zagadka stworzyła sensację i wkrótce została wykorzystana w wersji reklamowej, Eight Puzzle, w
której każdy dysk reklamował inny produkt. Lucas wykonał gigantyczną wersję o wysokości
większej niż metr do publicznego wyświetlania. Sprzedano ją z historią kapłanów w Świątyni
Benares, gdzie jest "pod kopułą, która zaznacza centrum świata, mosiężna płyta, w której
przymocowane są trzy diamentowe igły. Na jednej z tych igieł Bóg umieścił na Stworzeniu
sześćdziesiąt cztery dyski czystego złota. . . . Dzień i noc nieustannie kapłani przenoszą dyski z jednej
diamentowej igły na drugą. "Kiedy wszystkie sześćdziesiąt cztery dyski zostaną przeniesione,
opowiada Lucas," wtedy wieże, świątynia i kapłani będą się rozpadać w proch i gromem świat zniknie.
"Punktem jego baśni jest to, że minimalna liczba ruchów potrzebna do przeniesienia n dysków z
jednego kołka na inny określony kołek to 2n - 1, liczbaMersenne. (Metoda przesuwania dysków w
celu zminimalizowania wymaganych ruchów może być również reprezentowana za pomocą liczb
binarnych.) Lucas zauważył w regułach dostarczonych z układanką, że "w jednym ruchu na sekundę
potrzeba więcej niż czterech minut, aby przenieść wieżę ośmiu pierścieni ", co wymaga 255 ruchów.
Współczesne ilustracje układanki przedstawiają dziesięć pierścieni lub wersję z pięcioma kołkami i
szesnastoma pierścieniami. Wersja z trzema kołkami zajęłaby ponad osiemnaście godzin, zakładając,
że po drodze nie popełniono żadnych błędów! Przeniesienie sześćdziesięciu czterech dysków
wymagałoby 264 - 1 ruchów. Przy jednym ruchu na sekundę kapłani zajęliby ponad 500 miliardów
lat. Wszystkie możliwe ruchy w układance Wieża Hanoi można przedstawić na tym schemacie, który
dotyczy tylko trzech dysków i przypomina wzór trójkąta Pascala i uszczelki Sierpińskiego.
Oznaczenie "231" oznacza na przykład, że najmniejszy dysk jest na kołku 2, środkowy dysk na kołku
3, a największy dysk na kołku 1.

Jeśli wszystkie trzy dyski zaczynają się na kołku 1, można je przesunąć do kołka 2 na siedem ruchów,
wykonując sekwencję w dół po prawej stronie trójkąta. Figurka zawsze będzie podzielona na trzy
mniejsze trójkąty (a następnie na mniejsze trójkąty), ponieważ najkrótszym sposobem na
przeniesienie n dysków z kołka 1 do kołka 2 jest zawsze przesunięcie dysków n-1 z kołka 1 do kołka
3, a następnie przesuń największy dysk do kołka 2, a następnie przenieś dyski n-1 z kołka 3 do kołka

2.
sekwencja Lucasa
Lucas napisał także książkę o teorii liczb i przestudiował sekwencję Fibonacciego i związaną z nią
sekwencję, która teraz nazywa się sekwencją Lucas:
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
L (n) 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 199 ...
(Czasami się zaczyna: 2, 1, 3, 4, 7, 11, ...)
Ma tę samą regułę formowania: każdy wyraz jest sumą dwóch poprzednich wyrazów, więc jest
przykładem uogólnionej sekwencji Fibonacciego. Jeśli pierwsze dwa terminy są oznaczone jako L0 i
L1, Lucas udowodnił, że jeśli p jest liczbą pierwszą, to Lp ≡ 1 (mod p). Nie jest to jednak test na
pierwszorzędność, ponieważ odwrotność jest czasem fałszywa: L705 ≡ 1 (mod 705), chociaż 705 jest
złożony. Wniosek ten przypomina małe twierdzenie Fermata, a więc wyjątki od odwrotu do zasady
Lucasa nazywa się liczbami pseudopierwszymi Lucasa. Jedyne mniej niż 100 000 to 705, 2465, 2737,
3745, 4181, 5777 i 6721. Sekwencja Lucas ma, podobnie jak sekwencja Fibonacciego, wiele innych
właściwości: Podczas gdy każda liczba całkowita dzieli nieskończoność wyrazów Fibonacci, liczba
5 nie dzieli żadnego wyrazu z sekwencji Lucas:
L2n = Ln2 - 2(-1) n
Ln2 = Ln - 1Ln + 1 + 5(-1) n oraz LnLn + 3 = Ln + 1Ln + 2 + 5(-1) n
. . . ilustrujące, że 5 ma szczególną rolę również w sekwencji Lucasa. Z sekwencjami Fibonacciego i
Lucasa są również powiązane: na przykład
Ln = Fn - 1 + Fn + 1 i F2n = FnLn
Lm + n = 1/2 (5FmFn + LmLn), a więc L2n = 1/2(5Fn 2 + Ln2 )
Ln dzieli Lm wtedy i tylko wtedy, gdy n dzieli m, a m / n jest nieparzyste.
2 | Ln wtedy i tylko wtedy, gdy 3 | n; 7 | Ln wtedy i tylko wtedy, gdy n jest nieparzystą wielokrotnością
4; 11 | Ln wtedy i tylko wtedy, gdy n jest nieparzystą wielokrotnością 5.
Sekwencja Lucas ma okresowe ostatnie cyfry z kropką 12: idą
134718976392
Ostatnie dwie cyfry są okresowe z okresem 60. Podobnie jak w przypadku sekwencji Fibonacciego,
stosunek Ln + 1 / Ln ma tendencję do Złotego Stosunku, φ = 1/2 (√5 + 1) = 1,618. . . Ponadto Ln jest
najbliższą liczbą całkowitą do φn. Na przykład φ9 = 76.01315. . . i L9 = 76. Początek sekwencji liczb
pierwszych Lucas: 3, 7, 11, 29, 47, 199, 521, 2207, 3571, 9349, a następnie bardzo duże 3010349,
54018521, 370248451, 6643838879,. . .
Lucas rozważał także bardziej ogólne sekwencje, których używał w swojej pracy nad testowaniem
pierwszości. W 1843 roku Binet udowodnił, że liczby Fibonacciego Fn można zdefiniować za pomocą
tego równania:

gdzie a i b to (1+√5)/2 i (1-√5)/2, pierwiastki równania x2 - x - 1 = 0. Chociaż te pierwiastki są
niewymierne, to ich funkcje są zawsze liczbami całkowitymi - liczby w sekwencji Fibonacciego.
Lucas rozważał zamiast tego równanie x2 - Px + Q = 0, gdzie P i Q są liczbami względnie pierwszymi.
Jeśli jego pierwiastki to a i b, to definiujemy

a również

Ponownie, nawet jeśli a i b są niewymierne, Un i Vn zawsze będą liczbami całkowitymi i będą one
odpowiadały tej samej zasadzie nawrotu jak liczby Fibonacciego: każdy termin jest sumą dwóch
poprzednich. Jaki jest sens tych definicji? Do czego przydatne są te uogólnione numery Fibonacciego?
To był geniusz Lucasa, który uświadomił sobie i pokazał w długiej gazecie opublikowanej w 1878 r.,
Że były one związane z wieloma problemami, w tym, jak pisał, "teoria uwarunkowań, kombinacje,
ciągłe ułamki, podzielność, dzielniki o kwadratowych formach. . . kwadratowe reszty, rozkład
wielkich liczb na czynniki pierwsze itd. „ On wskazał również, że zachowywali się w pewien sposób,
jak funkcje trygonometryczne, sinus i cosinus! Mogą być również wykorzystywane do testowania
pierwszości.
testowanie pierwszości
Lucas był pierwszym matematykiem, który zdał sobie sprawę z tego, że nawet bardzo duże liczby
mogą zostać przetestowane pod względem pierwszorzędności bez uciekania się do żmudnego i
niewykonalnego podziału prób. Zrobił to w serii trzynastu artykułów napisanych w latach 1875-1878.
(W tym samym czasie napisał ponad siedemdziesiąt artykułów na temat różnych innych tematów nadzwyczajna produktywność.) W 1877 roku zliczył pierwsze sześćdziesiąt liczb Fibonacciego. W
1876 roku wykazał, że gigantyczna (dla tamtej epoki) liczba Mersenne M127 = 2127 - 1 jest liczbą
pierwszą Użył tego testu, który wymagał wielkich kalkulacji:
Niech p = 24m+3 - 1, gdzie 4m + 3 jest liczbą pierwszą. Tworzą sekwencję
3, 7, 47, 2207, 4870847,. . .
w której S1 = 3 i Sn + 1 = Sn2 - 2. Następnie p jest liczbą pierwszą, jeśli najmniejsza wartość k taka, że
p | Sk wynosi 4m + 2. Ten test jest prosty w teorii, ale wymaga ogromnej ilości obliczeń. Jak Lucas
to zrobił ręcznie? Z typową pomysłowością użył arytmetyki binarnej i zamienił obliczenia w rodzaj
gry, wykorzystując fakt, że mnożenie to mod p, używając szachownicy 127 na 127. Tak wyjaśnił
swoją metodę, zaadaptowaną z relacji Williamsa i Shallita ,używając prostszego przykładu M7.
gra obliczeniowa Lucasa
Rozważmy M7 = 27-1 = 127. Mamy S1 = 3, S2 = 7, S3 = 47, S4 = 472 – 2 ≡ 48 (mod 127), S5 = 482 –
2 ≡ 16 (mod 127), S6 = 162 – 2 ≡ 0 (mod 127). Więc 127 | S6, ale nie mniejszy termin, a więc 127 jest
liczbą pierwszą. Następnie Lucas zauważył, że jeśli Mn = 2n - 1, to 2n + m ≡ 2m (mod Mn). W tym
przypadku Mn = 127 = 27 - 1, a więc 27 + m ≡ 2m (mod 127). Główna operacja testowania polega na
kwadrowaniu, odejmowaniu 2 i redukcji modulo 127. Aby wykonać to na S3, aby obliczyć S4,
najpierw napiszmy S3 w postaci binarnej, jako 101111. Następnie zaczynamy wyrównywać ją przez
długie mnożenie:

Ponieważ jednak musimy tylko znaleźć odpowiedź modulo 127, a wiemy, że 27 + m ≡ 2m (mod 127),
czyli 27 ≡ 20, 28 ≡ 21, 29 ≡ 22, i tak dalej, możemy umieścić sześć linii długiego mnożenia w tej
kwadratowej tablicy:
Liczba kolumn

Lucas zasugerował użycie części szachownicy, z pionkami dla jedynek i pustymi kwadratami dla zer.
Teraz, gdy elementy są w szyku, stosujemy następujące zasady:
1. Weź (jeśli to możliwe, ale tylko raz) pionka z kolumny 2. Odpowiada to odjęciu 2 od kwadratu.
Jeśli pionek nigdy nie pojawi się w kolumnie 2, to 2 należy odjąć od ostatecznej odpowiedzi.
2. Dla każdej pary pionków w dowolnej kolumnie, usuń jedną z planszy i przenieś drugą do kolumny
po lewej stronie, pamiętając, że kolumna po lewej stronie kolumny 7 to kolumna 1.
Kontynuuj wykonywanie tych operacji do momentu, gdy pozostały pionki pozostaną w pierwszym
rzędzie. W naszym przypadku otrzymujemy pierwszy rząd,
Liczba kolumn
7654321
0110000
który reprezentuje S4 ≡ 48 w systemie dziesiętnym.
Lucas twierdził, że te operacje, z praktyką, można wykonać bardzo szybko i właśnie w ten sposób
pokazał, że M127 jest najlepszym. Z drugiej strony wydaje się, że łatwo popełnić mały błąd, nie
pozostawiając żadnych śladów, które można by sprawdzić, więc to bez wątpienia tłumaczy, dlaczego
Lucas zawsze wykazywał lekką niepewność, czy naprawdę udowodnił, że M127 jest najlepszy.
test Lucas-Lehmer
Odwrotność Małego Twierdzenia Fermata jest fałszywa: są liczby, które go spełniają, ale nie są
pierwsze. Jednak Lucas w 1876 roku dodał dodatkowy warunek, aby stworzyć test na prymat.
Załóżmy, że chcemy wiedzieć, czy n jest liczbą pierwszą. Jeśli istnieje liczba a taka, że an – 1 ≡ 1 (mod
n) (dzięki czemu spełnia małe twierdzenie Fermata), a także am jestem niezgodny z 1 (mod n) dla m
= 1 do n - 2, a następnie n jest liczbą pierwszą. Wymagało to jednak wielu obliczeń, zwłaszcza zanim
wynaleziono nowoczesne komputery, więc w 1891 roku Lucas skrócił go. Następnie został ulepszony
przez Lehmera i Kraitchika. Oto wynik: załóżmy, że niż n > 1. Następnie, jeśli dla każdego
współczynnika pierwszego q z n-1 istnieje liczba całkowita a taka, że an - 1≡ 1 (mod n), a a(n-1)/q nie
jest zgodne z 1 (mod n), a n jest liczbą pierwszą. Test ten zależy od kompletnej faktoryzacji n-1.
Twierdzenie Pocklington'a jest poprawą wymagającą tylko częściowej faktoryzacji n - 1.
Szczęśliwe liczby
W 1955 r. Stanislav Ulam (1909-1984) i trzej koledzy z Laboratorium Naukowego Los Alamos
wykorzystali wczesny komputer do zbadania sekwencji, która bardzo przypomina liczby pierwsze.
Sito Eratostenesa pozostawia po sobie pierwsze liczby. Można go łatwo modyfikować, pozostawiając
różne sekwencje liczb. Zapisz liczby naturalne i usuń co drugą liczbę:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ...
Pierwsza liczba pozostała to 3, więc usuń co trzecią liczbę, zaczynając od 5. To pozostawia:
1 3 7 9 13 15 19 21 25 27 31 33 37 39 ...
(Oznacza to, że wszystkie liczby w formularzu 3n + 2 zostały wykreślone.) Pierwszy "nieużywany"
numer to 7, więc usuń co siódmą liczbę. Następny "nieużywany" numer to 9, więc usuń co dziewiąty
numer. I tak dalej. Ostateczny wynik to sekwencja szczęśliwych liczb:
1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 87, 93, 99, 105, 111, 115, 127,
129, 133, 135, 141, 151, 159, 163, 169, 171, 189, 193, 195, 201, 205, 211,. . .

Największa znana liczba szczęściliwa to 9 999 999 977. Istnieje "mniej" liczb szczęścia niż liczb
pierwszych, co oznacza, że chociaż istnieje nieskończoność każdego, liczby pierwsze są gęstsze;
występują one w dowolnym dużym skończonym przedziale z większą częstotliwością.
Ulam i jego koledzy użyli "elektronicznej maszyny liczącej", aby znaleźć szczęśliwe liczby do 48
000. Było 4,523, w porównaniu do 4947 liczb pierwszych w tym samym przedziale. Zauważyli, że
liczba szczęśliwców w postaciach 4n + 1 i 4n + 3 była w przybliżeniu równa, tak jak w przypadku
liczb pierwszych. Podobnie luki między kolejnymi szczęśliwymi liczbami wydają się z grubsza
odpowiadać tym, które występują między liczbami głównymi, a każda liczba całkowita od 1 do 100
000 jest sumą dwóch szczęśliwych liczb. Liczba szczęśliwych par bliźniaczych (różniących się o 2)
jest mniej więcej liczbą bliźniaczych liczb pierwszych. Zauważyli też, że istnieje 715 liczb, które są
zarówno najlepsze, jak i szczęśliwe, do 48 600 (choć nikt nie wie, czy istnieje nieskończona liczba
szczęśliwych liczb). Walter Schneider w maju 2002 r. Obliczył wszystkie szczęśliwe liczby do 1010
i zweryfikował hipotezę Goldbacha do tego samego limitu.
"Losowe" liczby pierwsze
Te podobieństwa między szczęśliwymi liczbami a liczbami pierwszymi sugerują, że wiele
właściwości liczb pierwszych zależy tylko od tego, czy można je wytworzyć za pomocą sita. Wniosek
ten jest wzmocniony innymi metodami tworzenia liczb pierwszych. Na przykład Harald Cramér w
1936 r. Wyobrażał sobie, że umieszcza czarno-białe kulki w sekwencji słoików przedstawiających
liczby 1, 2, 3, 4,. . . aby prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli z kufla wynosiło 1 / log k.
Następnie wybrał jedną piłkę z każdego słoika w sekwencji i nazwał te "losowe liczby pierwsze".
Następnie pokazał, według teorii prawdopodobieństwa, że istnieje nieskończoność "podwójnych
liczb losowych", n i n + 1 (w przeciwieństwie do zwykłych liczb pierwszych, kolejne liczby mogą
się obracać być losowymi liczbami pierwszymi), a on naszkicował inne wnioski, które pasowały do
rzeczywistych lub domniemanych zachowań zwykłych liczb pierwszych.
David Hawkins studiował inny rodzaj losowej liczby pierwszej. Zacznij od liczb naturalnych,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,. . .
ale zamiast wybijać każdą liczbę parzystą, wykreślaj każdą liczbę z prawdopodobieństwem na pół,
na przykład, rzucając monetą, gdy osiągasz liczbę i wyrzucasz ją, jeśli rzucasz główkami. To średnio
wyeliminuje połowę liczb. Załóżmy, że pozostałe liczby to
3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23,. . .
Pierwsza pozostała liczba, 3, liczy się jako pierwsza losowa liczba pierwsza. Następnie wyrzuć każdą
liczbę z prawdopodobieństwem jedną trzecią. Pozostałe liczby mogą być
3, 5, 7, 10, 11,. . .
A więc 5 to następna "losowa" liczba pierwsza. Teraz wykreśl każdą liczbę większą niż 5 z
prawdopodobieństwem jednej piątej i tak dalej. Rezultatem jest sekwencja "losowych" liczb
pierwszych. Co można powiedzieć o tych "losowych" liczbach pierwszych? Cóż, z
prawdopodobieństwem 1 prawdziwe jest twierdzenie liczby pierwszej: liczba przypadkowych liczb
pierwszych mniejsza niż n ma tendencję do n / log n, gdy liczba n rośnie. Istnieje również w każdej
sekwencji losowych liczb pierwszych, z prawdopodobieństwem 1, nieskończoność "bliźniaczych
liczb losowych", n i n + 1, a ich liczba dąży do n / (log n) 2, ponieważ n dąży do nieskończoności.
Argumenty heurystyczne sugerują tę samą formułę dla rzeczywistych bliźniaczych liczb pierwszych.
magiczne kwadraty
Rouse Ball w swoich Matematycznych Rekreacji i Esejach przedstawił ten magiczny kwadrat
złożony wyłącznie z liczb pierwszych, stworzony przez wielkiego angielskiego puzzlisty Henry'ego
Ernesta Dudeneya.
67 1 43
13 37 61
31 73 7
Martin Gardner raz zaoferował za pośrednictwem swojej Scientific American 100 $ za magiczny

kwadrat 3 na 3, z których wszystkie są kolejnymi liczbami pierwszymi. Harry Nelson zebrał nagrodę
za pomocą głównej liczby pierwszej p = 1480028171 w centralnej komórce, a wokół niej liczby
pierwsze p ± 12,±18, ±30, i ±42. Magiczna suma w tym magicznym kwadracie szesnastu kolejnych
liczb pierwszych jest znacznie mniejsza, 258:
37 53 89 79
83 61 67 47
97 71 59 31
41 73 43 101

Matijasevic i 10. problem Hilberta
Jednym z najbardziej znanych z 23 problemów Hilberta był problem 10.: czy istnieje uniwersalny
algorytm rozwiązywania równań diofantycznych, czyli równań wielomianowych o całkowitych
współczynnikach i rozwiązaniach całkowitych? Przez wiele lat był rozwiązywany przez Martina
Davisa, H. Putnama i Julię Robinson, którzy podjęli pierwsze kroki, oraz Jurija Matijasewica, który
podjął ostatni krok w 1970 roku, wykorzystując właściwości podzielności liczb Fibonacciego.
Rozwiązanie było negatywne: nie ma takiego algorytmu, ale ten negatywny wniosek miał kilka
bardzo pozytywnych implikacji. Dowód Matijasevica sugeruje, że istnieje wielomian w dwudziestu
trzech zmiennych, których wartości dodatnie tylko dla wartości całkowitych zmiennych są zbiorem
liczb pierwszych. W 1976 r. J. P. Jones, D. Sato, H. Wada i D. Wiens opublikowali swoją wersję,
wielomian w dwudziestu sześciu zmiennych, które bardzo wygodnie można zapisać za pomocą
dwudziestu sześciu liter alfabetu:

Na pierwszy rzut oka jest to bardzo skomplikowane. Na drugi rzut oka wygląda to na najgorsze jak
oszustwo, a co najwyżej jak na podstęp, ponieważ ma on formę (k + 2) (1 - A2 - B2 - C2 ...), gdzie A,
B, C i tak dalej same są wielomianami. Innymi słowy, będzie miał tylko dodatnie wartości, gdy A =
B = C. . . = 0, gdy wartości będą k + 2 (które będą pierwszymi), oraz możemy równie dobrze
przedstawić to, co ta lista warunków:

Konstrukcja Matjasevica może być zastosowana do innych zbiorów liczb, w rzeczywistości do
dowolnego zbioru, który jest rekurencyjnie przeliczalny, co oznacza z grubsza, że jest generowany
przez dodawanie, mnożenie, decyzje oparte na zasadzie równości i wybór elementu z listy. Na
przykład zbiór liczb pierwszych Mersenne'a jest zbiorem wartości dodatnich tego wielomianu, w
trzynastu zmiennych, gdzie zmienne rozciągają się na nieujemne liczby całkowite.
Liczby Mersenne i liczby Mersenne'a
Zakonnik Marin Mersenne (1588-1648), członek zakonu Minims, był filozofem, matematykiem i
naukowcem, który pisał o muzyce, mechanice i optyce, zasugerował Christianowi Huygensowi, że
do pomiaru czasu można użyć wahadła. i bronił chrześcijaństwa przed sceptycyzmem. Zajmował on
także wyjątkową rolę korespondenta, który połączył ze sobą nie mniej niż siedemdziesięciu ośmiu
filozofów i matematyków z całej Europy, w tym Kartezjusza, Fermata, angielskiego filozofa Thomasa
Hobbesa, Blaise'a Pascala i jego ojca Etienne'a, którzy spotkali się jako goście Mersenne, oraz inni,
którzy przez niego korespondowali - był to rodzaj międzynarodowej skrzynki pocztowej - w tym
Huygens, Torricelli i Galileo.
Liczby Mersenne’a
Jeśli 2n - 1 jest liczbą pierwszą, to n jest liczbą pierwszą, ponieważ jeśli n ma współczynnik p,
wówczas 2p - 1 dzieli 2n - 1. Jeśli n = pq, to
2n - 1 = (2p - 1) (2pq - p + ... + 23p + 22p + 2p + 1)
Odwrotność nie zawsze jest jednak prawdą. Jeśli n jest liczbą pierwszą, 2n - 1 może być liczbą
pierwszą lub złożoną. Mersenne spekulował w swojej książce Cogitata Physico-Mathematica (1644),
że 2n - 1 jest liczbą pierwszą, gdy n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 i 257 i żadne inne n mniejsze
niż 257. Jest to wyjątkowa lista, ponieważ liczby takie jak 267 - 1 są tak duże: jak Mersenne mógł być
pewny, że była pierwsza? Nikt w jego czasach nie miał zadowalającej metody decydowania, czy tak
duża liczba była pierwsza czy złożona. W każdym razie lista Mersenne zawiera kilka błędów. Liczby
M67 i M257 są złożone, a brakujące M61, M89 i M107 są liczbami pierwszymi - ale błędy te nie zostały
ostatecznie zademonstrowane aż do trzech sto lat później, przez A. Ferriera w 1947 roku.
polowanie na pierwsze Mersenne
• W 1536 Hudalricus Regius wykazał, że 211 - 1 = 2047 = 23 ∙ 89 nie jest liczbą pierwszą
• W 1603 roku Pietro Cataldi prawidłowo ogłosił, że M17 i M19 były pierwsze, i fałszywie domagali
się M23, M29 i M37. Fermat poprawił go na M23, a M37 w 1640.

• W 1750 Euler, który już poprawił Cataldiego na M29, wykazał, że M31 jest pierwsza. Była to
największa znana liczba pierwsza prime od ponad stu lat, od 1772 do 1876 roku.
• W 1876 roku Lucas wywnioskował, że M127 = 170141183460469231731687303715884105727 jest
liczbą pierwsza, chociaż nigdy nie wydawał się całkowicie przekonany przez swoje własne obliczenia.
Była to rekordowa liczba przed 1951 r., A największą z dotychczas obliczanych ręcznie.
• W 1883 r. Pervouchine wykazała, że M61 ma pierwszeństwo, nie ma go na liście Mersenne.
• Powers ogłosił w 1911 r. W "Dziesiątej idealnej liczbie" (American Mathematical Monthly 18), że
M89 jest liczbą pierwszą, również poprawiając Mersenne’a. Wykazał także, że M107 jest liczbą
pierwszą w 1914 roku.
• W 1903 F. N. Cole udowodnił, że M67 na liście Mersenne'a jest liczbą złożoną.
• Lista Mersenne została ostatecznie sprawdzona dopiero po II wojnie światowej: liczby Mersenne są
pierwszymi dla n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107 i 127, do limitu 257.
nadejście komputerów elektronicznych
W 1952 roku Robinson udowodnił, że M521, M607, M1279, M2203 i M2281 są liczbami pierwszymi przy
użyciu nowoczesnego komputera. Pojawienie się komputerów elektronicznych sprawiło, że
polowanie na liczby pierwsze Mersenne’a stało się bardziej, a nie mniej konkurencyjne. Kiedy
Gillies z University of Illinois znalazł 23-cią. liczbę pierwszą Mersenne’a, 211213-1, dział matematyki
zmienił swój licznik, aby wydrukować "211213 - 1 jest najlepszym" na każdej kopercie. 14 listopada
1978 roku ogłoszono komunikat prasowy: "Dwie 18-letnie nastolatki, Laura Nickel i Curt Noll,
obliczyły największą liczbę pierwszą, 2 do 21 701 potęgi, minus jedna, używając terminala na
California State University w Hayward. i podłączenie się do CYBER 174 w rejonie Los Angeles.
Łącznie 6 653 cyfr, okazało się, że liczba ta jest liczbą pierwszą w dniu 30 października po trzech
latach starannego studiowania i pracy przerywanej czasem przez oficjalne i osobiste problemy.
"Wiadomości stały się pierwszą stroną New York Timesa. Nickel i Noll włączyli się do obliczeń
komputerowych w liceum i napisali swój program z informacjami z lokalnego wydziału
matematycznego Cal State University. Prowadzili program przez 440 godzin, gdy CYBER 174 nie
był w inny sposób używany. To była 25-iąta liczba pierwsza Mersenne. Noll odkrył 26-tą, M23209,
który ma 13 395 cyfr, a następnie pracował dla Silicon Graphics, gdzie większość ostatnich rekordów
liczb pierwszych została ustalona przez Davida Słowińskiego, Paula Gage'a i innych. Noll jest
również członkiem zespołu EFF Cooperative Computing Awards, a jeden z Amdahl Six odkrył
235235 ∙ 270000 - 1, liczba 21 078 cyfr i krótko największy nieznany pierwszorzędny non-Mersenne.
Silicon Graphics bierze udział w GIMPS, Great Internet Mersenne Prime Search.
Obecnie wiemy, że Mp jest liczbą pierwszą dla p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521,
607, 1279, 2203, 2281, 3217, 4253, 4423, 9689, 9941, 11213, 19937, 21701, 23209, 44497, 86243,
110503, 132049, 216091, 756839, 859433, 1257787, 1398269, 2976221, 3021377, 6972593,
13466917, 20996011 i 24036583. Dla wszystkich pozostałych p poniżej 6977600 , Mp jest złożona.
Jeśli p jest mniejsze niż 10412700, to prawdopodobnie złożona. Ponieważ testy dla liczb pierwszych
Mersenne są względnie proste, rekordowa największa znana liczba pierwsza prawie zawsze była
pierwowzorem Mersenne.
przypuszczanie liczby pierwszej Mersenne’a
Wszystkie znane liczby Mersenne są kwadratowe i wydaje się prawdopodobne, że wszystkie są,
ponieważ wiadomo, że jeśli kwadrat liczby pierwszej, p2, dzieli liczbę pierwszą Mersenne'a, to p jest
liczbą pierwszą Wiefericha i są one bardzo rzadkie. Tylko dwie liczby Wiefericha mniejsze niż 4 ∙
1012 są znane, a żaden z nich nie dzieli się przez liczbę pierwszą Mersenne'a. To była naturalna
spekulacja, że jeśli Mp jest liczbą pierwszą, to MMp jest także pierwszą. Na przykład, M2 = 3, i na
pewno M3 = 7 jest liczbą pierwszą: M5 = 31, a M31 jest liczbą pierwszą, jak Euler udowodnił w 1750.
Ale przypuszczenie jest jednak błędne: M13 = 8191 jest pierwsze, ale M8191 okazuje się być złożony.
Catalan w 1876 r. przyjął bardziej ograniczone przypuszczenie: sekwencja liczb Mersenn’a:

22 - 1 = 3 23 - 1 = 7 27 - 1 = 127 i 2127 - 1 jest również liczbą pierwszą. Niestety następny termin ma
ponad 1038 cyfr i nie można go obecnie testować.
przypuszczenie Nowego Mersenne’a
Jest to przypuszczenie Nowego Mersenne’a, autorstwa Paula Batemana, Paula Selfridge'a i Stana
Wagstaffa. Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą: wtedy następujące dwie instrukcje są
równoważne:
1. Mp jest liczbą pierwszą.
2. Te dwie instrukcje są albo prawdziwe, albo oba fałszywe:
a. (2p + 1) / 3 jest liczbą pierwszą.
b. p ma postać 2k ±1 lub 4k ± 3.
ile jest liczb pierwszych Mersenne?
Nie wiadomo, czy istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych Mersenne’a , czy też nieskończoność
liczb złożonych Mersenne’a. W nierozwiązanych problemach teorii liczb Richard K. Guy mówi o
liczbach Mersenne'a, "ich liczba jest niewątpliwie nieskończona, ale dowód jest beznadziejnie poza
zasięgiem." Następnie proponuje kilka sugestii co do wielkości M (x), liczba liczb pierwszych p ≤ x,
dla których 2p - 1 jest liczbą pierwszą. Gillies sugerował, że M(x) jest w przybliżeniu c log x. Stała c
może być eγ, gdzie γ jest stałą Eulera. Sugerowany przez Pomerance M(x) wynosi w przybliżeniu c
(log log x) 2.

Jeśli wartości liczbowe Mersenne, 2p - 1, są umieszczane na wykresie przez naniesienie log p na n,
to otrzymujesz zadziwiająco "prostą" linię. Na podstawie takich danych i genialnego argumentu
heurystycznego Wagstaff przypuszczał w 1983 roku, że:
1. Mx wynosi około (eγ/log 2) (log log x) lub w przybliżeniu 2,5695. . . (log log x).
2. Liczba liczb pierwszych Mersenne’a Mq z x < q < 2x wynosi około eγ = 1.7806. . .
3. Prawdopodobieństwo, że Mq jest liczbą pierwszą, wynosi około (eγ log aq) / (q log 2), gdzie a = 2,
jeśli q ma postać 4n + 3, a a = 6, jeśli q ma postać 4n + 1.
Przypuszczenie Eberharta
Eberhart przypuszczał, że jeśli qn jest n-tą pierwszą taką, że Mqn jest pierwiastkiem Mersenna, to qn

to w przybliżeniu (3/2)n, jeśli n jest wystarczająco duże.
współczynniki liczb Mersenne’a
Udowodnienie, że liczba Mersenne’a jest złożona, nie mówi nic o jego rzeczywistych czynnikach i
tylko niektóre składowe Mersenne zostały uwzględnione. (Nawiasem mówiąc, liczby Mersenne
napisane o podstawie 2 składają się z samych 1, więc są to binarne powtórzenia i istnieje związek z
problemem ogólnego rozłożenia podziałów.) Pomaga to poznać podstawowe twierdzenia o
czynnikach Mersenne'a. Na przykład, jeśli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, to każdy dzielnik Mp
ma postać 2kp + 1. Euler udowodnił w 1750, że jeśli p jest liczbą pierwszą w postaci 4n + 3, to 2p +
1 jest współczynnikiem Mp, jeśli i tylko wtedy, gdy 2p + 1 jest także liczbą pierwszą (więc p i 2p + 1
są parą liczb pierwszych Sophie Germaina). W tym przypadku Mp jest złożone, z wyjątkiem
przypadku p = 3, gdy M3 = 7 i prawdą jest, że 2 ∙ 3 + 1 = 7 dzieli M3, ale nie jest złożony. Na przykład:
M11 = 2047, a 11 to liczba pierwsza a 11 = 4 ∙ 2 + 3 i 2 ∙ 11 + 1 = 23 jest także liczbą pierwszą, więc
23 | 2047, co jest prawdą. Podobnie, jeśli n dzieli Mp, to n ma postać 8m ± 1. Na tym samym
przykładzie M11 = 2047 = 23 ∙ 89 i 89 = 8 ∙ 11 + 1 i 23 = 8∙ 3 - 1. Oto tylko kilka faktoryzacji:
Jako przykład tego, co mogą zrobić najnowsze metody, M619 był całkowicie
uwzględniane przez zespół NFSNET przy użyciu pola numeru specjalnego
Sito. Znane są już dwa czynniki: 110183 i 710820995447.
Znalazły te dwa pozostałe czynniki: 10937 8681671075
2971956924 8023421390 8123642560 1922510384 55204252439 i
253956 7680731642 1450129702 3118206917 3098610826 6999358245
0697816383 2424511153 6552907117 042045245 5686291833.
Test Lucasa-Lehmera dla liczb pierwszych Mersenne'a
Test Lucas-Lehmera zdecydowanie określa, czy numer Mersenne jest pierwsza czy nie. Test został
wymyślony przez Lucasa i udoskonalony przez Lehmera około 1930 roku. Tak to działa. Zdefiniuj
sekwencję,
S (1) = 4, S (2) = 14, S (3) = 194, S (4) = 37634,. . .
gdzie S(n + 1) = S(n)2 - 2. Wtedy M2n + 1 jest liczbą pierwszą wtedy i tylko wtedy, gdy M2n + 1 dzieli
się przez S(2n).
Wartości S(n) szybko stają się bardzo duże, ale na szczęście nie trzeba ich obliczać bezpośrednio, aby
przeprowadzić test. Na przykład M13 = 8191, więc podzieli S(12) wtedy i tylko wtedy, gdy 8191 jest
liczbą pierwszą. Ponieważ interesuje nas tylko podzielność, możemy wykonać całą kalkulację
modulo 8191, używając poniższego kalkulatora:

I tak 8191 jest liczbą pierwszą. Oczywiście nie jest to znakomity sposób testowania liczby o wielkości
8191, którą moglibyśmy przetestować dzieląc przez wszystkie liczby mniejsze niż 8191 = 90,5. . . !
Ale ta metoda działa wydajnie dla znacznie większych liczb.
Stała Mertensa
Suma odwrotności liczb pierwszych odchyla się, ale bardzo powoli. Niech
P(p) = 1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7 +. . . + 1/p
Suma od 1/2 do 1 p jest w przybliżeniu log log p, a my mamy piękny wynik, że P (p) - log log p
zmierza do stałej Mertensa,
M = 0.261497212847642. . .
jak p dąży do nieskończoności.
Twierdzenie Mertensa
Około połowa wszystkich liczb jest podzielna przez 2, a więc połowa nie. Musimy powiedzieć "w
przybliżeniu", ponieważ na przykład od 1 do 11 włącznie, tylko pięć z jedenastu jest parzystych!
(Argument działa doskonale tylko dla liczb parzystych.) Podobnie, około połowa nie jest podzielna
przez 3, a jedna liczba pomnożona przez jedną trzecią jest podzielna przez ani 2, ani 3. (Ten wniosek
jest również prawdziwy tylko dla wielokrotności 2 i 3.) Ogólnie około
(1 - 1/2) (1 - 1/3) (1 - 1/5) (1 - 1/7). . . (1 - 1pn)
są podzielne przez żadną z liczb pierwszych od 2 do pn. Tak więc około 77% liczb jest podzielnych
przez 2, 3, 5 lub 7, podczas gdy około 94% jest podzielnych przez liczbę pierwszą poniżej 10 000.
Zgodnie z twierdzeniem liczb pierwszych, liczba liczb pierwszych ≤ n to n / log n, a więc proporcja
liczb ≤ n, które są pierwsze, wynosi 1/log n. Czy to oznacza, że iloczyn
(1 - 1/2) (1 - 1/3) (1 - 1/5) (1 - 1/7). . . (1 - 1pn)
ma tendencję do 1/log n as n dąży do nieskończoności? Nie! Źródła błędu, które zauważyliśmy,
kumulują się, a wartość produktu ma tendencję do e-γ/log n, z czynnikiem błędu w przybliżeniu
proporcjonalnym do √n . To jest Twierdzenie Mertensa.
Twierdzenie Millsa

W. H. Mills udowodnił w 1947 roku twierdzenie, które jest równie zadziwiające, co nieprzydatne.
Udowodnił, że istnieje liczba A, taka że
jest liczbą pierwszą dla wszystkich wartości całkowitych
n. Co jeszcze bardziej zaskakujące, Mills nie podał rzeczywistej wartości A-jego dowód był
niekonstruktywny. To jest rzeczywiście formuła liczb pierwszych, ale jest bezużyteczna w
ćwiczemou, ponieważ musisz znać A do bardzo dużej liczby miejsc po przecinku, aby uzyskać kilka
pierwszych liczb, i musisz znać liczby początkowe wygenerowane przed obliczeniem A. Najmniejsza
możliwa wartość A, znana jako liczba Millsa, została
obliczone jako, 1.3063778838630806904686144926026057129167845851567. . .
Prowadzi to do sekwencji początkowych liczb pierwszych, 2, 11, 1361, 2521008887,. . .
Istnieje nieskończoność innych możliwych wartości A.
Twierdzenie Wrighta
Zainspirowany przez Millsa, E. M. Wright udowodnił, że istnieje liczba a, tak, że jeśli G0 = a i gn+1 =
2gn, to [gn], integralna część gn, n > 1, jest zawsze liczbą pierwszą. Podał przykład a = 1,9287800. . .
gdy [g1] = 3, [g2] = 13, [g3] = 16381, i [g4] ma około 5000 cyfr.
mieszana torba
Jest taki róg obfitości wyników o liczbach pierwszych, których nie mogliby zmieścić o wiele więcej
niż ta, a także nie wszystkie mogą być łatwo i starannie sklasyfikowane, a więc tutaj jest mały pakiet
różnych wyników.
• Każda sekwencja siedmiu kolejnych liczb większych niż 36 zawiera wielokrotność liczby pierwszej
większej niż 41.
• Każda liczba większa niż 45 jest sumą wyraźnych liczb pierwszych większych niż 11.
• Każda liczba większa niż 121 jest sumą różnych liczb pierwszych w postaci 4n + 1.
• Liczby 2, 5, 71, 369119 i 415074643 są jedynymi znanymi liczbami, które dzielą sumę wszystkich
liczb pierwszych mniejszych od nich.
• Liczba 1549 to jedyna liczba nieparzysta mniejsza niż 10 000, która nie jest sumą liczby pierwszej
i mocy.
• Sekwencja liczb pierwszych osadzonych w dziesiętnym rozszerzeniu pi (π) wynosi 3, 31, 314159,
a następnie 31, 415,926,53, 889.932,384,626,433,832,795,028,841
• Kolejność liczb pierwszych z kolejnymi kolejnymi cyframi: 23, 67, 89, 4567, 78901, 678901,
23456789, 45678901,. . .
• Liczba 1683 jest jedyną liczbą N, którą można wyrazić jako sumę dokładnie na N sposobów, za
każdym razem za pomocą trzech różnych liczb pierwszych (kolejność liczb pierwszych w sumie nie
ma znaczenia).
• Istnieje pierwsza z postaci k ∙2n + 1 za każdy k mniejszej niż 383.
• Numer
8281807978777675747372717069686
7666564636261605958575655545352
5150494847464544434241403938373
6353433323130292827262524232221
2019181716151413121110987654321
jest napisany od 82 i działa wstecz do 1, i jest liczbą pierwszą
• Największa liczba pierwsza poniżej 1 000 000 000 to 999 999 937.
• Pierwsza potrójna liczba kolejnych liczb, z których każda ma trzy różne czynniki pierwsze, to 13091310-1311. Kolejne dwie takie trójek to 1885-1886-1887 i 2013-2014-2015.
• Pierwsze dwie pary kolejnych liczb z czterema odrębnymi czynnikami pierwsze to 7314-7315, a
następnie 8294-8295 i 8645-8646.
• Zestaw
5 ∙11 ∙ 13 – 2 ∙ 3 ∙ 7 ∙ 17 = 1

to największy znany zestaw kolejnych liczb pierwszych, które można podzielić na dwa zestawy z tą
właściwością.
• Każda liczba większa niż 55 jest sumą różnych liczb pierwszych w postaci 4n + 3.
mnożenie, szybkie
Nie tylko nieporównywalnie łatwiej jest pomnożyć dwie duże liczby, ale także odwrócić operację i
zliczyć produkt do pierwotnych liczb, ale możliwe jest pomnożenie bardzo dużych liczb niemal tak
szybko, jak można je dodać. Wydaje się to sprzeczne z intuicją. Każdy uczeń powie ci, że mnożenie
ręcznie jest znacznie bardziej czasochłonne niż dodawanie, i ogólnie, zgodnie ze zwykłym
algorytmem dla długiego mnożenia, wydaje się konieczne wykonanie około n2 małych obliczeń, aby
pomnożyć dwie liczby n-cyfrowe razem (plus znacznie mniejsza liczba dodatków). Bynajmniej!
Załóżmy, że mamy dwie liczby A i B reprezentowane w notacji binarnej. Jeśli każdy ma 2n cyfr,
możemy podzielić je na połówki, pisząc je jako
A = 2na + a’ B = 2nb + b’
Następnie AB = (22n + 2n)ab + 2n (a - a ') (b - b') + (2n + 1) a'b '
Zmniejszyło to oryginalne mnożenie - które, jak zakładaliśmy, wymagałoby (2n)2 = 4n2 mnożenia
plus odrobina dodania - do trzech mnożeń po około n2 operacjach. Jest to oszczędność około 25%.
Jednak podczas mnożenia bardzo dużych liczb, proces ten można powtórzyć. Okazuje się, że czas
działania dla dużych multiplikacji można zredukować z okresu od n2 do n1.585, co jest ogromną
oszczędnością. Czy to jest limit? Nie! Dzięki jeszcze bardziej sprytnym metodom bardzo duże liczby
można mnożyć w czasie, który jest prawie proporcjonalny do długości liczb. Co więcej, jeśli masz
komputer z nieskończoną liczbą komponentów działających równocześnie, możliwe jest
zaprojektowanie takiego urządzenia, które: "Jeśli połączymy wystarczająco dużo tych urządzeń w
linii prostej, przy każdym module komunikującym się tylko z jego lewy i prawy sąsiad, powstały
zespół wytworzy 2n-bitowy iloczyn n-bitowych liczb w dokładnie 2n impulsach zegarowych.
"(Knuth 1981, 297) To jest magia!
Liczby Niven
Liczby Niveną pochodzą od imienia Iwana Nivena, autor książki "Wprowadzenie do teorii liczb"
(1960). (Były również oznaczone liczbami wielocyfrowymi, lub liczbami Harshada, przez Kaprekar,
Harshad oznaczający "wielką radość" w sanskrycie).Są liczbami całkowitymi podzielnymi przez
sumę cyfr Ich sekwencja w bazie 10 pojawi się
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20 ,. . .
W 1994 roku Grundman udowodnił, że możliwe jest co najwyżej dwadzieścia kolejnych liczb Nivena
i wytworzył nieskończoną rodzinę takich sekwencji, najmniejszą z 443634342,786 cyfr.
liczby nieparzyste jako p + 2a2
Przypuszczenie, że każda liczba nieparzysta może być zapisana jako p + 2a2, gdzie p jest jednością
lub liczbą pierwszą, a może wynosić zero, jest fałszywe. Jednakże znane są tylko dwa kontrprzykłady,
5777 i 5993.
Przypuszczenie Oppermana
W 1882 r. Opperman twierdził, że jeśli n > 1 to π(n2 + n) > π(n2)> π (n2 - n). To nigdy nie zostało
udowodnione, chociaż dowody są przekonujące:

liczby pierwsze palindromiczne
Istnieje piętnaście palindromicznych liczb pierwszych składających się z trzech cyfr: 101, 131, 151,
181, 191, 313, 353, 373, 383, 727, 757, 787, 797, 919 i 929. Jedyny liczba pierwsza palindromicznya
o parzystej liczbie cyfr 11 Aktualny rekord największej znanej palindromicznej liczby pierwszej jest
w posiadaniu Harveya Dubnera, który odkrył 5 kwietnia 2004 r., 10120016 + 1726271? 1060005 + 1,
który ma 120 017 cyfr. Jego poprzedni rekord był (1989191989) 15601, zawierający 15,601 cyfr,
ogłoszone w październiku 2001 roku. Zapis oznacza, że 1989191989 jest powtarzany 1560 razy, a
następnie 1 jest umieszczony na prawej stronie. Dubner odkrył także, 4 maja 2004 roku, tą
palindromiczną liczbę pierwszą, której cyfrowa długość, 98689, jest także palindromem: 1098689 –
429151924 ∙ 1049340 - 1
Liczba pierwsza pandigital
Cyfry od 1 do 9 nie mogą być ułożone, aby uzyskać liczbę pierwszą, ponieważ ich suma, 45, jest
podzielna przez 3, a zatem jest ich dowolna aranżacja. Możesz jednak dodać dodatkową jednostkę,
aby zrobić liczbę pierwszą. Pierwsze z nich to 10123457689, 10123465789, 10123465897,
10123485679, 10123485769,. . .
Jeśli wyłączysz zero, najmniejszą liczbą pierwszą pandigital to 1123465789, 1123465879,
1123468597, 1123469587, 1123478659,. . .
Dubner i Ondrejka odkryli najmniejszą liczbę pierwszą pandigital, który jest również palindromowy:
1023456987896543201
Trójkąt Pascala i współczynniki dwumianowe

Trójkąt Pascala tworzy się, rozpoczynając i kończąc każdy wiersz za pomocą 1, i stosując zasadę, że
każdy wpis jest sumą dwóch pozycji nad nim w poprzednim wierszu. Wpisy są również
współczynnikami dwumianowymi, które pojawiają się podczas obliczania wyrażeń algebraicznych,
takich jak
(1 + n)8 = 1 + 8n + 28n2 + 56n3 + 70n4 + 56n5 + 28n6 + 8n7 + n8
Dwumianowe współczynniki można również obliczyć bezpośrednio. Licząc jednostkę w górnej
części trójkąta jako zero wierszy, 4. pozycja w 8. rzędzie to 56, i

Ignorowanie jednostek końcowych, które wpisy są podzielne według numeru wiersza, jeśli liczymy
górną jednostkę jako wiersz zero? Szybki test pokazuje, że jeśli p jest liczbą pierwszą, to wszystkie
wiersze p (jednostki wyłączone) są podzielne przez p. To jest stworzony wzór. Zero (0) wskazuje
pozycję, która jest podzielna przez numer wiersza bez reszty:

Jest mniej oczywiste, ale prawdziwe, że wpisy w wierszu n, z wyłączeniem końców, są podzielne
przez pierwiastek p wtedy i tylko wtedy, gdy n jest potęgą p. Środkowy termin w każdym innym
rzędzie to
który jest zawsze podzielny dokładnie przez n + 1. Ile współczynników nie jest
podzielnych przez liczbę wierszy? Co zaskakujące, liczba we wszystkich pozycjach spada do zera,
ponieważ liczba rzędów dąży do nieskończoności. Prawie wszystkie wpisy są podzielne według
numeru wiersza.
Trójkąt Pascala i trójkąt Sierpińskiego
Istnieje wyraźne podobieństwo między tymi figurami a trójkąta Sierpińskiego, która jest tworzona
poprzez usunięcie centralnej ćwiartki trójkąta, a następnie środkowych ćwiartek każdego z
pozostałych trzech trójkątów i tak dalej:

Sekwencja Fibonacciego pojawia się także w trójkącie Pascala, wzdłuż tych przekątnych:

Pascalowe ciekawostki trójkątne
• Ile razy w trójkącie Pascala pojawia się konkretna liczba? David Singmaster wskazał, że 120, 210,
1540, 7140, 11628 i 24310 występuje po sześć razy, a liczba jest mniejsza niż 248. Udowodnił
również, że nieskończoność liczb występują co najmniej sześć razy w każdym.
• Erdös przypuszczał w latach trzydziestych, że jeśli n> 4, to
nigdy nie jest kwadratowe, a Sarkösy
udowodnił to w 1985 r. dla wszystkich wystarczająco dużych n. Goetgheluck potwierdził, że jest
prawdą, jeśli n nie jest potęgą 2 i jeśli n <242205184.
• Erdös, Lacampagne i Selfridge przypuszczają, że jeśli p jest najmniejszym czynnikiem
podstawowym dwumianowego współczynnika

, a k wynosi co najmniej 2, to p wynosi co

najwyżej
lub 29, w zależności od tego, która wartość jest większa.
• Liczba nieparzystych wpisów w n-tym wierszu to 2k, gdzie k jest liczbą jedynek w binarnej
reprezentacji n. Na przykład 11 = 10112, więc w wierszu 11 jest osiem nieparzystych wpisów. W
szczególności w wierszach 3, 7, 15, 31,. . . wszystkie wpisy są nieparzyste.
• Dla dodatnich liczb całkowitych n i k oraz n ≥ 2k,

ma współczynnik pierwszy większy niż k.

• Erdös udowodnił, że co najmniej jeden ze współczynników dwumianowych

nie jest kwadratowy,

jeśli n> 23. Co więcej, dla niektórych Nr, zależnie od r, jeśli n> Nr, to przynajmniej jeden z
podzielny przez r-tą potęga jakiejś liczby pierwszej.

jest

patenty na liczby pierwsze
Najbardziej znanym zastosowaniem teorii liczb w świecie rzeczywistym jest użycie liczb pierwszych

w szyfrowaniu klucza publicznego. To sprawia, że niektóre duże liczby pierwsze i algorytmy są cenne
z komercyjnego punktu widzenia. Tak więc Rivest, Shamir i Adleman złożyli w dniu 14 grudnia 1977
patent numer 4,405,829, zatytułowany "Cryptographic Communications System and Method" na ich
algorytmie RSA. Powstała firma o nazwie RSA Data Security uzyskał wyłączną licencję na patent
RSA. Ponieważ jednak został opublikowany przed złożeniem wniosku patentowego, nie można go
opatentować na mocy prawa europejskiego i japońskiego. Amerykańscy czytelnicy mogą być
zachęcani, aby wiedzieć, że patent RSA wygasł w 2000 roku! Ralph Merkle i Martin Hellman mieli
mniej szczęścia. W dniu 19 sierpnia 1980 r. Złożyli oni patent nr 4 218 882 na "Aparaturę i metodę
kryptograficzną z kluczem publicznym", opartą na problemie plecakowym, który wymaga
wyposażenia różnych rozmiarów w plecak o danej objętości. Dwa lata później Leonard Adleman
rozwiązał najprostszą wersję problemu Merkle'a. Merkle szybko ogłosił na stronach magazynu Time
nagrodę w wysokości 1000 $ dla każdego, kto mógłby złamać powtarzający się problem z plecakiem
iteracyjnym. Ponownie nie udało mu się: Ernie Brickell złamał problem z iteracją z czterdziestoma
iteracjami w ciągu zaledwie godziny na superkomputerze Cray-1. To był koniec metody plecakowej
Merkle'a dla wszystkich praktycznych celów. Ostatnio Roger Schlafly uzyskał patent US 5,373,560
w 1994 r. Na dwie liczby pierwsze, z których jest to mniejsza, reprezentowana w zapisie
heksadecymalnym:
98A3DF52AEAE9799325CB258D767EBD1F4630E9B9E217
32A4AFB1624BA6DF911466AD8DA960586F4A0D5E3C36
AF099660BDDC1577E54A9F402334433ACB14BCB
Test Pépin dla liczb Fermata
Ojciec Jean Pépin (1826-1904) był jezuickim księdzem, który opublikował kilka artykułów na temat
metod faktoryzacji. W 1877 opublikował test na prymat liczb Fermata. F(k) jest liczbą pierwszą
wtedy i tylko wtedy, gdy k > 1 i 5(F(k)-1)/2 + 1 jest podzielne przez F(k) Na przykład F(2) = 17 i 5(17 1)/2
+ 1 = 58 + 1 = 390626 = 17 ∙ 22978 Test jest zwykle przedstawiany dzisiaj z 3 na miejscu 5. Jak
na ironię, ponieważ tak mało liczb Fermata jest znanych, test Pépin nigdy nie został użyty z
powodzeniem, aby pokazać, że liczba Fermata jest liczbą pierwszą! W 1905 roku J. C. Moorhead i
A. E. Western wykorzystali test Pépin do wykazania, że F7 jest liczbą złożoną bez znalezienia
współczynników, które były obliczony w 1970 r. przez Johna Brillharta i M. Morrisona:

1909 roku Moorhead i Western współpracowali, aby udowodnić, że F8 jest liczbą złożoną, używając
testu Pépin. Największa liczba Fermata, która została przetestowana przy użyciu twierdzenia Pépin'a,
to F24 w 1999 roku autorstwa Mayera, Papadopoulusa i Crandalla.
idealne liczby
„Zostało zapisane, że wszystkie dzieła Boże zostały ukończone w sześć dni, ponieważ sześć to
doskonała liczba. . . . Jest to pierwsza liczba podzielona na dzielniki, szósta, trzecia i druga,
odpowiednio, jedna, dwie i trzy, w sumie sześć” -St. Augustyn z Hippony,
Doskonała liczba jest sumą wszystkich jej właściwych dzielników (więc nie jest ani obfita, ani
niewystarczająca). Druga doskonała liczba to 28, które Plutarch zanotował liczbę członków Senatu
w Sparcie. Z drugiej strony Alkuin (735-804), który był nauczycielem Karola Wielkiego, zauważył,
że skoro ludzkość wywodzi się od ośmiu dusz w Arce Noego, a 8 jest niewystarczające, dlatego to
drugie stworzenie był gorszy od pierwszego. Euklides przedstawił doskonałe liczby w swoich
Elementach. On zdefiniował je w VII, Definicji 22, a następnie w Księdze IX, 36, twierdził, że: Jeśli
tak wiele liczb, jak proszę, zaczynając od jednostki, ustawimy w sposób ciągły w podwójnej proporcji,
aż suma wszystkich stanie się pierwsza i jeśli suma pomnożona do ostatniej liczby, produkt będzie
doskonały. Innymi słowy, dodajesz sekwencję 1, 2, 4, 8, 16,. . . dopóki nie uzyskasz liczby pierwszej,
a następnie pomnóż sumę przez ostatni okres. Zatem pierwsze cztery doskonałe liczby to:

6 = (1 + 2) ∙ 2
28 = (1 + 2 + 4) ∙ 4
496 = (1 + 2 + 4 + 8 + 16) ∙ 16
8128 = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64)? ∙ 64
i oczywiście każda liczba jest sumą właściwych czynników:
6=1+2+3
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248
8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254
+ 508 + 1016 + 2032 + 4064
Euklides twierdził, że każda liczba tej formy jest doskonała, ale nie że każda (nawet) doskonała liczba
ma tę formę: to zostało udowodnione przez Eulera w 1747 roku. Wynika z tego, że znalezienie
idealnych liczb oznacza znalezienie Mersenne’a liczby pierwszej i największej znanej liczby
doskonałej zostaną uzyskane bezpośrednio z rekordowej liczby pierwszej Mersenne’a. Pierwsze
cztery doskonałe liczby były znane Nicomachusowi z Gerasy i Iamblichusowi, który napisał
komentarz do arytmetyki Nicomachusa i zasugerował, że może istnieć jedna doskonała liczba dla
każdej liczby cyfr, co sugeruje, że w bazie 10 jest coś specjalnego. to fałsz. Było to również naturalne
założenie, że skoro 2, 3, 5 i 7 dają doskonałe liczby, to następne byłoby dla 11, które również jest
fałszywe: 211 - 1 = 2047 = 23 ∙ 89.
Doskonałe liczby zdają się również kończyć w 6 lub 8, co jest prawdą, i robić to na przemian, co jest
znowu fałszywe. Końcowe cyfry znanych liczb doskonałych to: 6, 8, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 6, 8, 6, 6,. . . Piąta doskonała liczba została znaleziona w 1536 roku przez
Hudalricusa Regiusa, który wykazał, że 213 - 1 = 8191 jest liczbą pierwszą, więc 33550336 = 212 (213
- 1) jest doskonały. Następnie J. Schleybl w 1555 znalazł szóstą: 8589869056 = 216 (217 - 1). Pietro
Antonio Cataldi (1548-1626) ponownie odkrył piątą i szóstą i dodał siódmą: 137438691328 = 218
(219 - 1). Cataldi, jak później Mersenne, popełnił błąd. Prawidłowo twierdził że 2p - 1 jest pierwsze
dla p = 2, 3, 5, 7, 13, 17 i 19, a następnie dodaje 23, 29, 31 i 37, z których tylko 31 jest poprawne.
Peter Barlow był bardzo wiarygodnym liczącym, którego tabele (1814) przedstawiają czynniki,
kwadraty, sześciany, pierwiastki kwadratowe, odwrotności i logarytmy naturalne do 10 000, które
wciąż są drukowane. Zrobił słynną uwagę w swojej książce Elementary Investigation of Theory of
Numbers (1811), że 230(231 - 1) = 2 147 483 647 jest największą [idealną liczbą], która zostanie
odkryta; ponieważ są jedynie ciekawi, nie będąc użytecznymi, nie jest prawdopodobne, że ktokolwiek
spróbuje znaleźć coś poza nim. Jak blisko może być doskonałość do doskonałości? Potęgi 2 są tylko
niedostateczne: więc jeśli n = 2k, to σ (n) = 2n - 1. Takie liczby nazywane są niemal perfekcyjnymi.
Nie wiadomo, czy są jakieś inne. A co z σ (n) = 2n + 1? Zostały one nazwane quasi-idealnymi i muszą
być dziwnymi kwadratami, ale nikt nie wie, czy istnieją. Każda wielokrotność doskonałej liczby jest
obfita, a każdy czynnik jest niewystarczający.
nieparzyste liczby doskonałe
Kartezjusz, jeden z wielu korespondentów Mersenne'a, napisał do niego w 1638 roku, że:
Myślę, że jestem w stanie udowodnić, że nie ma liczb parzystych, które są doskonałe poza tymi z
Euklidesa; i że nie ma żadnych nieparzystych liczb doskonałych, chyba że składają się one z jednej
liczby pierwszej, pomnożonej przez kwadrat, którego korzeń składa się z kilku innych liczb
pierwszych. Ale nie widzę niczego, co uniemożliwiłoby znalezienie takich liczb. Na przykład, jeśli
22021 było liczbą pierwszą, pomnożąc ją przez 9018009, który jest kwadratem, którego korzeń jest
złożony z liczb pierwszych 3, 7, 11, 13, jeden miałby 198585576189, który byłby liczbą doskonałą.
Ale cokolwiek metoda, której można użyć, wymagałoby dużo czasu na poszukiwanie tych liczb…
Kartezjusz zauważa, że jeśli p = 22021 było pierwsze i czy s = 3 ∙ 7 ∙ 11 ∙ 13, a następnie ps2 byłby
nieparzystą idealną liczbą - ale 22021 = 61∙ 192. Wszystkie nawet doskonałe liczby są w formie
Euclid, ale może być nieparzystą liczbą doskonałą? Nikt nie wie, ale typową ciekawostką matematyki
jest to, że można powiedzieć wiele o przedmiocie, który w ogóle może nie istnieć! Tak więc

matematycy udowodnili, że jeśli istnieje nieparzysta liczba doskonała, ma ona co najmniej jedenaście
czynników pierwszych, musi być większa niż 10300, największy czynnik główny musi być większy
niż 500 000, drugi co do wielkości musi być większy niż 1000, a jego podstawowa faktoryzacja musi
składać się nawet mocy wszystkich czynników głównych, ale jednego, który pojawia się jako
nieparzysta moc. Z drugiej strony, jeśli ma k różnych czynników pierwotnych, to jest mniej niż 44
tys. Jedyną idealną liczbą postaci an + bn dla n > 1, a względnie pierwsze a i b to 28.
liczba doskonała, mnożenie
Liczba jest mnożna idealna, jeśli σ(n) = kn, z k ≥ 2, więc zwykłe idealne liczby są podwójnie
doskonałe. Pierwsza potrójnie idealna liczba (P3), dla której σ (n) = 3n wynosi 120 = 233 ∙ 5: σ (120)
= 360. Fermat znalazł drugą potrójną idealną liczbę, 672 = 253 ∙ 7 dla których σ (672) = 2016 = 3 ∙
672. Trzecie P3, 523776 = 29 ∙ 11 ∙ 31, został odkryty przez ojca Jumeau w 1638 roku.
Kartezjusz ogłosił P3: 1476304896 = 2133 ∙ 11 ∙ 31
i te sześć P4: 30240 = 25335 ∙ 7
32760 = 23325 ∙ 7 ∙ 13
23569920 = 29335 ∙ 11 ∙ 31
142990848 = 29327 ∙ 11 ∙ 13 ∙ 31
66433720320 = 213335 ∙ 11 ∙ 43 ∙127
403031236608 = 213327? 11? 13? 43? 127
a także P5: 14182439040 = 2734 ∙ 5 ∙7 ∙ 112 ∙ 17 ∙ 19.
Wspólne czynniki pierwsze w tych przykładach wynikają z metody Kartezjusza na tworzenie nowych
liczb wielokrotnych doskonałych ze starych, które obejmowały następujące reguły:
1. Jeśli n jest P3 nie podzielnym przez 3, to 3n jest P4.
2. Jeśli P3 jest podzielny przez 3, ale nie przez 5 ani 9, to 4 ∙ 5 P3 to P4.
3. Jeśli P3 jest podzielny przez 3, ale nie przez 7, 9 lub 13, to 3 ∙7 ∙13 P3 to P4.
D. N. Lehmer udowodnił, że P3 musi mieć co najmniej trzy różne czynniki pierwsze, P4 co najmniej
cztery, P5 co najmniej sześć, P6 co najmniej dziewięć, a P7 co najmniej czternaście. Możliwe jest
tworzenie doskonałych liczb wyższego rzędu z niższego rzędu, w oparciu o to twierdzenie: jeśli p
jest liczbą pierwszą, n jest równe p-doskonałe i p ∤ n, to pn jest (p + 1) - doskonałe. Na przykład, jeśli
n jest 3-doskonała i 3 ∤ n, to 3n jest 4-doskonałe , a jeśli n jest 5-doskonałe i 5 ∤ n, to 5n jest 6doskonałe . Liczba znanych numerów multidoskonałych stale rośnie. Liczba znanych liczb nmultidoskonałych to 1, 37, 6, 36, 65, 245, 516, 1134, 2036, 644, 1, 0,. . . w tym, jak się sądzi,
wszystkie z indeksami od 3 do 7.
Sekwencje Sloane dla numerów multiperfect zaczynają się:
 3-doskonałe: 120, 672, 523776, 459818240, 1476304896, 51001180160,. . .
 •4-doskonałe: 30240, 32760, 2178540, 23569920, 45532800, 142990848, 1379454720,
43861478400,. . .
 5-doskonałe : 14182439040, 31998395520, 518666803200, 13661860101120,
30823866178560,
 740344994887680, 796928461056000,. . .
 6-doskonałe:
154345556085770649600,
9186050031556349952000,
680489641226538823680000, 6205958672455589512937472000,. . .
permutujące liczby pierwsze
Permutujące liczby pierwsze pozostają pierwsze gdy ich cyfry są pomieszane. Permutujące liczby
pierwsze są również kołowymi liczbami pierwszymi, i podobnie jak liczby kołowe są
prawdopodobnie tylko ograniczone. Te z nie więcej niż 466 cyframi (dając najmniejszą permutację
tylko):
13, 17, 37, 79, 113, 199, 337

π, liczby pierwsze w dziesiętnym rozszerzeniu
Jeśli pk oznacza liczbę całkowitą podaną przez pierwsze k cyfr dziesiętnych π, to pk jest liczbą
pierwszą dla k = 1, 2, 6 i 38. Innymi słowy, te liczby są liczbą pierwszą:
p1 = 3
p2 = 31
p6 = 314159
p38 = 31415926535897932384626433832795028841
Edward Prothro obliczył (w grudniu 2001 r.), że p500 do p16207 są złożone, a następnym
prawdopodobnym pierwiastkiem jest p16208, który przechodzi silny test pseudoprzekątności, więc
szansa, że jest złożona, jest niezwykle mała. Kolejny główny pk można się spodziewać około k =
561460.
Twierdzenie Pocklington'a
Henry Cabourn Pocklington (1870-1952) był fizykiem i członkiem Royal Society. Jego wkład w
matematykę był pojedynczy artykuł napisany podczas pierwszej wojny światowej. D. H. Lehmer w
1927 r. wykorzystał ten dokument do opracowania testu Pocklington na pierwszość . Podczas gdy
test Pépina dla pierwszości n zależy od całkowitej faktoryzacji n-1, Pocklington potrzebuje tylko
częściowej faktoryzacji. Załóżmy, że możemy faktoryzować n - 1 na dwa czynniki, n - 1 = FR, gdzie
F i R są , a F> R. Następnie, jeśli dla każdego współczynnika podstawowego q z F istnieje liczba
całkowita a > 1 taka, że,
a także największy wspólny dzielnik a(n-1)/q-1 i n jest równy 1, a n jest liczbą pierwszą. (Nie ma
potrzeby używania tej samej wartości a dla każdego współczynnik q.)
Przypuszczenia Polignaca
W 1849 roku Alphonse de Polignac (1817-1890) przypuszczał, że dla każdej liczby parzystej 2k
istnieje nieskończoność liczb pierwszych różniących się o 2k. Jeśli k = 1, zmniejsza się to do
przepuszczenia liczb pierwszych bliźniaczych.
Polignac lub liczby uparte
Polignac przypuszczał również, że każda liczba nieparzysta jest sumą liczby pierwszej i potęgi 2.
Twierdził, że zweryfikuje to do 3 000 000, a jeśli rzeczywiście osiągnął taką długość, był to ogromny
wysiłek, ponieważ Euler już zauważyłem, że 127 i 959 nie mogą takie być. W rzeczywistości Erdös
udowodnił, że istnieje nieskończony postęp arytmetyczny liczb nieparzystych, których nie można
przedstawić jako sumy liczby pierwszej i 2n. Liczby, które odrzucają przypuszczenia Polignaca,
zostały nazwane liczbami Polignac lub upartymi liczbami, których jest siedemnaście mniej niż 1000,
z których tylko jedna jest złożona, 905. Sekwencja awarii zaczyna się: 127, 149 , 251, 331, 337,. . .
Co ciekawe, jak zauważył Clifford Pickover, istnieje wiele par upartych liczb różniących się o 2,
takich jak 905 i 907; 3341 i 3343; 3431 i 3433. Pickover obliczył także najmniejszą tytaniczną liczbę
upartych, 10999 + 18919. Większość liczby Polignaca jest sama w sobie pierwszą. Cohen i Selfridge
wykazali, że liczba dwudziestu sześciu cyfr, 47,867,742,232,066,880,047, 611,079 jest pierwszą i ani
sumą, ani różnicą potęgi 2 i liczby pierwszej.
liczby silne
Jeśli po faktoryzacji dodatniej liczby całkowitej wszystkie jej współczynniki pierwsze pojawiają się
jako kwadraty to jest ona silna

4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, 36, 49, 64, 72, 81, 100, . . .

Solomon Golomb pokazał, jak znaleźć nieskończoną liczbę kolejnych par potężnych liczb, takich jak
8 i 9, 288 i 289, i udowodnił, że liczba potężnych liczb ≤ x wynosi około c√x gdzie c = 2,173. . .
Przypuszczał również, że 6 nie jest różnicą między dwiema mocnymi liczbami, ale jest to fałsz:
6 = 5473 - 4632. Okazuje się, że każda liczba całkowita jest różnicą między dwoma potężnymi liczbami.
Wymienione pary kolejnych silnych liczb dotyczą rozwiązań równania Pella, x2 - 2y2 = ±1. Jeśli x i
y spełniają to równanie, to 8x2y2 i (x2 + 2y2)2 to kolejne silne liczby.

Reguła tworzenia każdego nowego rozwiązania jest taka, że xn + 1 = xn + 2yn i yn + 1 = xn + yn.
Bardziej ogólną zasadą jest, że jeśli A i B są kolejnymi liczbami potęgowymi, to są 4AB i 4AB + 1.
Ponadto, jeśli u i u + 4 są silne, to tak samo jest u(u + 4) i u(u + 4) + 4 = (u + 2) 2. Prawie wszystkie
znane pary kolejnych silnych liczb mają jeden z nich idealny kwadrat. Golomb podaje ten wyjątek:
233 = 12167 i 23 ∙ 32 ∙ 132 = 12168. Ponadto każda wystarczająco duża liczba jest sumą trzech
potężnych liczb. Przypuszcza się, że nie może być trzech następujących po sobie mocnych liczb.
Mniejsza liczba każdej pary kolejnych potężnych liczb to 8, 288, 675, 9800, 12167, 235224,. . .
Mollin i Walsh faktycznie okazali się znacznie silniejszym wynikiem: dla każdej liczby całkowitej n
istnieje nieskończona liczba par silnych liczb, których różnica wynosi n. Ponadto, każda parzysta
liczba całkowita to różnica w nieskończoności sposobów dwóch potężnych liczb, z których żadna nie
jest kwadratem.
testowanie pierwszości
Problem rozróżniania liczb pierwszych od liczb zespolonych i rozdzielania ich na czynniki pierwsze
znany jest jako jeden z najważniejszych i użytecznych w arytmetyki. Zaangażował branżę i mądrość
starożytnych i współczesnych geometrów do tego stopnia, że byłoby zbytecznie omawiać problem w
długim czasie. . . . Co więcej, wydaje się, że godność samej nauki wymaga zbadania wszelkich
możliwych środków w celu rozwiązania problemu tak eleganckiego i tak świętowanego. -Gauss,
Discesitiones Arithmeticae
Gauss twierdził dalej, że dzięki jego metodom "liczby z siedmioma, ośmioma, a nawet więcej cyframi
zostały obsłużone z sukcesem i szybkością poza oczekiwaniem", chociaż przyznał, że "wszystkie
metody, które do tej pory proponowano, są ograniczone do lub są tak pracochłonne i przedłużają to. . .
te metody nie stosuje się w ogóle do większych liczb. "Problemy z testowaniem pierwszości i
faktoryzacją są rzeczywiście niezwykle trudne i subtelne. Na szczęście testy na pierwszorzędność to
łatwiej z dwóch. Korzystając z potężnych komputerów elektronicznych, znajduje się sito
Erastostenesa Wydajne dla liczb do około 1010, podczas podziału próbnego, dzieląc liczbę n przez
liczby pierwsze, zaczynając od 2, 3, 5, 7, i tak dalej, aż do limitu √n , działa dla liczb z do około
dwudziestu - pięciu cyfr, a obie te metody wytworzą czynniki, jeśli takie istnieją: prymat oznacza po
prostu brak właściwych czynników. Jednak aby przetestować tylko prymat, istnieją bardziej
zaawansowane metody. Potrzebne jest twierdzenie o liczbach pierwszych, które można obrócić, aby
stać się testem. Jednym z kandydatów jest twierdzenie Wilsona, że jeśli i tylko jeśli p jest liczbą
pierwszą,
p | (p - 1)! + 1
Jednak obliczanie (p - 1)! jest bardzo drogi nawet na dużych nowoczesnych komputerach, więc to
twierdzenie jest mniej lub bardziej bezużyteczne. Bardziej obiecującym kandydatem jest małe
twierdzenie Fermata, które mówi, że jeśli p jest liczbą pierwszą, a a i p są względnie pierwsze

ap-1≡ 1 (mod p)
Niestety, w miodie jest mucha! - przeciwieństwo Małego Twierdzenia Fermata nie jest prawdą.
Istnieją liczby pseudopierwsze , liczby zespolone, q, dla których twierdzenie jest prawdziwe dla
pewnych wartości a (i są nawet bezwzględne liczby pseudopierwsze lub liczby Carmichaela, dla
których jest prawdziwe dla dowolnej wartości a). Te liczby pseudopierwsze są denerwujące, choć są
stosunkowo rzadkie. Na przykład, istnieje więcej niż 109 liczb pierwszych mniej niż 25 ∙ 109 ale tylko
21 853 base 2 pseudoprzyczyń. Więc Małe twierdzenie Fermata może być użyte jako test na prymat,
ale nie jako dowód. Jeśli liczba nie spełnia Małego Twierdzenia Fermata, to musi być złożona. Ale
jeśli przejdzie test, pozostaje (małe) prawdopodobieństwo, że nie jest prawdziwą liczbą pierwszą, ale
tylko pseudoprzeciętem. Stąd liczba, która przeszła test małego twierdzenia Fermata, może dla kilku
wartości a, nazywana jest prawdopodobną liczbą pierwszą, a liczby a są jego świadkowie. Załóżmy,
że wybierasz liczbę nieparzystą, n, losowo, tak aby 1 < n ≤ x, a podstawa a losowo, 1 <a < n - 1, i
przypuśćmy, że an-1≡ 1 (mod n), aby n było liczbą pseudopierwszą na podstawie a. Jaka jest szansa,
że n jest faktycznie złożone, jako funkcja x? Kim and Pomerance wykazali, że jeśli x ma 60 cyfr, to
jest szansa na mniejsze niż 0,0716, mała, ale znacząca. Jeśli jednak x ma 100 cyfr, jest mniejsze niż
0,0000000277, a jeśli x ma 1000 cyfr, to jest 1,6? 10-1331. Liczby pseudopierwsze są uciążliwe, ale
wraz ze wzrostem ich zakresu stają się coraz mniej istotne. Istnieje kilka sposobów na obejście tych
trudności, co prowadzi do testu Lucas-Lehmera, specjalnego testu Lucas-Lehmera na liczby
Mersenne'a, testu Pépin dla liczb Fermata, twierdzenia Pocklington'a, twierdzenia Protha, metod
opartych na krzywych eliptycznych, nie zapominając o AKS algorytm oraz nowsze i znacznie
potężniejsze algorytmy, z których wiele jest probabilistycznych.
metody probabilistyczne
Testy probabilistycznej pierwszości są podobne do Małego Twierdzenia Fermata, ponieważ szukają
świadków (odpowiadających podstawie w twierdzeniu Fermata) do złożoności liczby, N. Jeśli
zostanie znaleziony świadek, algorytm się zatrzyma, a wniosek jest pewny że liczba jest złożona. Tak
więc strategia polega na wybraniu kilku liczb, powiedzmy 200, losowo od 1 do N - 1 i sprawdzeniu,
czy są świadkami. Jeśli wszyscy są, a szansa na to, że liczba nie będzie złożona, wynosi jedna osoba
dla każdego świadka, to możesz być pewny, że N nie jest liczbą pierwszą, pomijając małe
prawdopodobieństwo 1 na 2200, że jesteś w błędzie. Jest to na pewno wystarczająco bliskie pewności
dla tak zwanych klas przemysłowych do wykorzystania w szyfrowaniu RSA, na przykład.
wykres liczby pierwszej
Liczby pierwsze można zilustrować, zaznaczając punkty (n, pn) na wykresie:

Carl Pomerance udowodnił, że dla każdej liczby n istnieje n punktów na wykresie liczby pierwszej,
które są współliniowe. Ilustracja pokazuje pierwsze przypadki dla n = 3, 4 i 5.
Twierdzenie liczby pierwszej i funkcja zliczająca liczby pierwsze
Pytania, "Ile liczb pierwszych tam jest?" I "Jak duży jest n-ta liczba pierwsza?" Są ściśle ze sobą
powiązane. Gdybyśmy mogli odpowiedzieć na którykolwiek z nich za pomocą prostej formuły,
moglibyśmy też odpowiedzieć na drugą - ale nie możemy. Najlepszym matematykom udało się
zbliżyć do dokładnych odpowiedzi. Liczba liczb pierwszych mniejsza lub równa n oznaczana jest
przez π (n). Nie powinno to wprowadzać w błąd - nie ma żadnego związku między π w π (n) a stałą
π związaną z kołem. Ponieważ wszystkie liczby pierwsze oprócz 2 i 3 mają postać 6n±1, możemy
powiedzieć, że co najwyżej jedna trzecia liczb to liczby pierwsze, ale jest to wartość brutto zawyżona.
Zauważając, że są one również w formie 30n±1, 7, 11 lub 13 oznacza, że co najwyżej osiem na
trzydzieści, lub 26,66%, może być w pierwszej kolejności, ale jest to również słaba liczba, między
innymi dlatego, że liczba liczb pierwszych zmniejsza się, im dalej, ale ta proporcja pozostaje
podobnie. Twierdzenie liczby pierwszej potwierdza, że gdy n wzrasta, π(n) asymptotycznie zbliża się
do n / log n, co oznacza, że π (n) / n / log n dąży do 1, ponieważ n dąży do nieskończoności. W notacji:
π(n) ~ n /log n. Jest to znakomicie proste oszacowanie i całkiem niezłe, choć nie najlepsze: okazało
się to bardzo trudne do udowodnienia. Aproksymacja n/log n do π (n) oznacza również, że z liczb od
1 do n, z grubsza 1 / log n są liczbą pierwszą. Można również powiedzieć, że prawdopodobieństwo
losowej liczby od 1 do n jest liczbą pierwszą 1 / log n. Oznacza to również, że średnia różnica między
dwoma kolejnymi liczbami pierwszymi w pobliżu liczby x jest zbliżona do log x. Tak więc, gdy x
wynosi około 100, log x wynosi około 4,6, więc mniej więcej co piąta liczba powinna być liczbą
pierwszą.
historia
Legendre jako pierwszy wprowadził do druku wersję twierdzenia liczb pierwszych. W 1798 r.
twierdził w swojej książce Essai sur la Théorie des Nombres, że π(x) to w przybliżeniu x / (log x 1.08366). Musiał pokusić się o stwierdzenie, że ostatnia cyfra powinna wynosić 1 (najlepsza wartość),
ale utknął w swoich danych, które wzrosły tylko do 400 000. Młody Gauss również studiował liczby

pierwsze, a w 1792 w wieku piętnastu lat zaproponował oszacowanie,
π(x) wynosi w przybliżeniu

Hipotezy Gaussa są równoważne twierdzeniom liczb pierwszych. Nastąpiła długa przerwa, dopóki
Czebyszew nie udowodnił w 1851 roku, że jeśli π(x) / x / log x ma granicę, to granica musi wynosić
1, ale nie był w stanie zrobić ostatniego kroku i pokazać, że granica istnieje. Rok później udowodnił,
że jeśli n jest wystarczająco duży, wtedy

Ostatni krok został podjęty całkowicie niezależnie przez de la Vallée Poussina (1866-1962) i Jacquesa
Hadamarda (1865-1963), przypadkowo dwa z najdłużej żyjących kiedykolwiek matematyków,
udowodnili, że rzeczywiście,

Błąd w tym przybliżeniu zależy od zerowego obszaru funkcji Zeta Riemanna wewnątrz krytycznego
paska, w którym rzeczywista część x zawiera się między 0 a 1. Im więcej wiemy o ten region, tym
mniej, możemy popełnić błąd. Koch wykazał w 1901 r., że jeśli hipoteza Riemanna jest prawdziwa,
to π (x) = Li (x) +wyraz błędu rzędu x 1/2 logx
De la Vallée Poussin pokazał również, że oszacowanie Gaussa Li (x) jest lepszy aproksymacja do π
(x) niż x / (log x - a) bez względu na to, jaka wartość jest przypisana do stałej a (a także, że najlepszą
wartością dla a jest 1).
elementarny dowód
Od dawna uważano, że twierdzenie o liczbie pierwszej można udowodnić metodami analitycznymi,
używając rachunku różniczkowego. Jednak w 1949 roku Paul Erdös i Atle Selberg znaleźli metodę
dowodu, która nie używała funkcji zeta Riemanna lub teorii liczb zespolonych i tak jest określana
jako "elementarna", choć jest to bardziej skomplikowane i trudniejsze do zrozumienia niż analiza
analityczna. dowody. Donald Benson wspomina, że w 1950 roku uczestniczył w kursie trzydziestu
wykładów poświęconych wyłącznie wyjaśnieniu nowego "elementarnego" dowodu!
rekordowe obliczeń
Rekordowa wartość π(x) to π(1021) = 21.127,269.486.01873.928, obliczona przez Xaviera Gourdona
w dniu 27 października 2000 roku. Poprzednim rekordem był π(1020) = 2 202 199 60260918,840
autorstwa Marc Deleglise i Paula Zimmermanna. Istnieje wiele wartości szacunkowych dla wartości
π(n). Na przykład, jeśli n > 16, to n /log n < π(n) < n/(log n - 3/2) . Dla x > 1, < π (n)

Tabela i poniższy wykres przedstawiają porównanie wartości π(n) i kilku różnych szacunków:

W tej tabeli Gauss's Li(x) jest zawsze większy niż π (x). Jednak w 1914 roku Littlewood udowodnił,
że π(x) - Li (x) nieskończenie często przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Wypaczenia
udowodniły w 1933 r., Zakładając prawdziwość hipotezy Riemanna, że pierwszy przełącznik
występuje, zanim x osiągnie
To była niezwykle duża liczba w tamtym czasie, "największa
liczba, która kiedykolwiek służyła jakiemukolwiek celowi w matematyce", zgodnie z GH Hardy,
który porównał ją do liczby możliwych gier w szachy, w których każda cząstka we wszechświecie
była kawałek.

Dzisiaj liczba Skewesa jest znikoma (!) w porównaniu do pewnej liczby pojawiającej się w
kombinatoryce, takiej jak liczba Grahama, którą można wyrazić jedynie za pomocą specjalnej notacji.
Jest to również bardzo złe oszacowanie: w roku 1986 te Riele wykazał, że pomiędzy 6,62 ∙ 10370 i
6,69∙ 10370 istnieje ponad 10180 kolejnych liczb całkowitych, dla których Li(x) jest niedoszacowaniem.
Znacznie lepszym przybliżeniem niż którakolwiek z nich jest funkcja Riemanna, R(x), która jest
zdefiniowana za pomocą funkcji Möbiusa, μ (n), która wynosi 1 dla n = 1, 0, jeśli n jest bezkwadratem,
i (-1)k w przeciwnym przypadku, gdzie k jest liczbą różnych czynników pierwszych w n. R(x) jest
sumą od 1 do nieskończoności μ(n)/n Li(x1/n) =

Różnice między π(x), Li(x) i R(x) od 102 do 1016 to:

W latach 70. XIX wieku Meissel opracował sprytny sposób obliczania π(x) znacznie wykraczający
poza znane tabele liczb pierwszych oraz w 1885 (nieco pomyłkowo) obliczony π(109). Metody
Meissela zostały uproszczone przez D. H. Lehmera w 1959 r. Dalsze ulepszenia nastąpiły, a
ostatecznie w październiku 2000 r. Xavier Gourdon i jego projekt obliczeniowy rozproszył π(1021).
szacowanie p (n)
n-ta liczba pierwsza jest oznaczany przez p(n) i jest z grubsza n log n. Ostatnie oszacowanie to 0,91n
log n < p(n) < 1,7n log n. Lepszym oszacowaniem dla p(n) jest n(log n + log log n - 1), a Pierre Dusart
udowodnił, że jest to zawsze zaniżone.
obliczanie p(n)
Oczywiście możliwe jest, przy wystarczającej mocy obliczeniowej, dokładne obliczenie p (n),
chociaż nie ma prostej formuły. Oto niektóre wyniki:
1.000.000 liczba pierwsza 50.4763
1.000.000.000. liczba pierwsza 22.801.763.489
10.000.000.000 liczba pierwsza a 252 097,800,623
1.000.000.000.000.000 liczba pierwsza 37 124,508,045,065,437
ciekawość
Solomon Golomb, który ukuł termin pentomino w rozmowie z Harvard Math Club w 1953 r. I później
wymyślił grę Golomb, udowodnił, że wraz ze wzrostem n, stosunek n/π(n) przyjmuje w odpowiednim
czasie każdą wartość całkowitą większą niż 1. Są to pierwsze wartości n, w których występują
wartości od 2 do 6:

udające liczby pierwsze
Tytuł udający liczbę pierwszą o podstawie b jest podany dla dowolnej liczby złożonej n, która spełnia
równanie nb ≡ n (mod b). Jest to mniej restrykcyjny warunek, że Małe Twierdzeniem Fermata, które
mówi, że jeśli b i n są względnie pierwsze, wtedy np – 1 ≡ 1 (mod p), a więc jest więcej wyjątków niż
liczb pseudopierwszych ,które mylnie spełniają Małe Twierdzenie Fermata. Tytuł podstawowego
pretendenta dla b bazuje na najmniejszej udającej liczbie pierwszej o podstawie b. Ponieważ
najmniejsza liczba Carmichaela, 561, spełnia np – 1 ≡ 1 (mod b) dla wszystkich podstaw, a zatem nb ≡

n (mod b), każda liczba pierwsza udająca ma wartość ≤ 561. Conway i jego współpracownicy
wykazali, że istnieje tylko 132 odrębne udających liczb pierwszych i rozpoczyna się sekwencja
4, 4, 341, 6, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 6, 22, 4,
4, 9, 6, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 6, 46, 4, 4, 10,
6, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 6, 4, 6, 4, 4, 6, 9, 4, 4, 15, 6, 4, 4,
6, 6, 4, 4, 6, 21, 4, 4, 10,. . .
Ta sekwencja jest okresowa, z tym 122-cyfrowym okresem:
1956858433346007258724534003773627898201721382933760433673
4362294738647777395483196097971852999259921329236506842360
439300
Ta liczba to (2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11... 59) (2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11∙13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 23) lub 59# ∙ 23# gdzie p# jest
primorialem p. W tym iloczynie p(59) = 277 jest największym możliwym czynnikiem podstawowym,
a p(9) = 23 jest największym możliwym powtarzalnym czynnikiem podstawowym, o liczbie
zespolonej mniejszej od liczby Carmichael 561.
pierwotny czynnik pierwszy
W sekwencji liczb całkowitych współczynnik pierwszy jednego wyrazu nazywamy pierwotnym, jeśli
nie dzieli on żadnego poprzedniego wyrazu. Na przykład kilka pierwszych pojęć z sekwencji
Fibonacciego ma pierwotne czynniki pierwsze wprowadzone poniżej:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
2 3 5 13 7 17 11
pierwiastek pierwotny
Potęga 3 (mod 5) to:
3n
3n (mod 5)

3 9 27 81 243 729 ...
3 4 2 1 3 4. . .

Reszty powtarzają się w sekwencji 3-4-2-1, która obejmuje wszystkie liczby całkowite mniejsze niż
5. Dlatego też 3 jest pierwotnym pierwiastkiem z 5. Ogólnie pierwiastek pierwotny g liczby pierwszej
p jest taki, że reszty g, g2, g3, g4,. . . , gp - 1 (mod p) są różne, co oznacza, że są permutacją liczb od 1
do p - 1. Nie jest konieczne, aby faktycznie obliczyć potęgę g: wystarczy zmniejszyć każdą potęgę
( mod p), a następnie pomnożyć przez g. Na przykład pierwsze kilka potęg 5 (mod 13) to:
5 = 5 (mod 13)
52 = 25 ≡ 12 (mod 13)
53 ≡ 5 ∙ 12 = 60 ≡ 8 (mod 13)
54 ≡ 5∙ 8 = 40 ≡ 1 (mod 13)
Ponieważ 54 ≡ 1 (mod 13), sekwencja reszt teraz się powtarza, a 5 nie jest prymitywnym
pierwiastkiem z 13. Dowolna nieparzysta liczba pierwsza p, ma φ(φ(p)) = φ(p - 1) pierwotnych
pierwiastków . Tak więc 13 ma φ(12) = 4 pierwotne pierwiastki, którymi są 2, 6, 7 i 11. Nie tylko
liczby pierwsze mają pierwotne pierwiastki. Złożona liczba całkowita n ma pierwotny pierwiastek,
jeśli (i tylko jeśli) wynosi 1, 2 lub 4 lub ma jedną z postaci pa lub 2pa, gdzie p jest nieparzystą liczbą
pierwszą. W tym przypadku ma φ(φ(n)) pierwotnych pierwiasktów. Możemy wyrazić to w inny
sposób: jeśli gφ(m) jest najmniejszą potęgą g, która jest przystająca do 1 (mod m), to g jest
prymitywnym pierwiastkiem m. Johann H. Lambert (1728-1777) ogłosił bez dowodu, że każda liczba
pierwsza ma co najmniej jeden prymitywny pierwiastek. Nie ma szybkiego algorytmu znajdowania
prymitywnych korzeni ogólnej liczby całkowitej, lub nawet do testowania, czy liczba jest pierwotnym
pierwiastkiem. Są to najmniejsze pierwotne pierwiastki liczb pierwszych w sekwencji:
liczba pierwsza
2 3 5 7 11 13 17 19 23. . .
najmniejszy pierwotny pierwiastek 1 2 2 3 2 2 3 2 5. . .
Następne "rekordy" to 6, który jest najmniej pierwotnym pierwiastkiem 41, a 7, który jest

najmniejszym pierwotnym pierwiastkiem 71. Są to liczby pierwsze z 2 jako pierwotnym
pierwiastkiem:
3 5 11 13 19 29 37 53 59 61 67 83 ...
Przypuszczenie Artina
Artin przypuszczał w 1927 roku, że jeśli n nie jest ani -1, 0, ani 1, ani idealnym kwadratem, to liczba
liczb pierwszych, dla których n jest pierwotnym pierwiastkiem, jest nieskończona. To pytanie nie
zostało rozstrzygnięte, ale wiadomo, że jest prawdziwe dla n = 2, 3 i 5. Istnieje również połączenie z
powtarzającymi się okresami dziesiętnymi. Jeśli p jest liczbą pierwszą większą niż 5, to dziesiętna
ekspansja 1 / p ma maksymalny możliwy okres p - 1 wtedy i tylko wtedy, gdy 10 jest pierwotnym
pierwaistkiem modulo p. To było przedmiotem innego słynnego przypuszczenia Artina.
ciekawość
Najmniejsza liczba pierwsza p, taka, że jej najmniejszy pierwotny pierwiastek nie jest pierwotnym
pierwiastkiem p2, to 40487.
primorial
Jeśli p jest liczbą pierwszą, to primorial p, oznaczony przez p#, jest iloczynem wszystkich liczb
pierwszych mniejszych lub równych p. Rozpoczyna się sekwencja primorialów
1 2 6 30 210 2310 30030 510510 9699690 223092870
6469693230 200560490130. . .
liczby pierwsze primorial
Główne liczby pierwsze mają kształt p# ±1. Uważa się, że George Pólya odpowiedział uczniowi,
który zapytał, jak często iloczyn pierwszych liczb pierwszych n plus jeden był same liczbami
pierwszymi: "Istnieje wiele pytań, które głupcy mogą zadać, aby mądrzy ludzie nie mogli
odpowiedzieć." Gauss powinien był odpowiedzieć tak samo na pytanie, dlaczego nie zrobił tego aby
zmierzyć się z ostatnim twierdzeniem Fermata Nie wiadomo, czy p# + 1 zawiera nieskończoność
liczb pierwszych, czy nawet nieskończoność jest złożona. Niech Qn = (p1 p2 p3 ... pn)1/pn. Zatem
granica Qn jako n dąży do nieskończoności jest e, podstawą naturalnych logarytmów
Twierdzenie Protha
François Proth (1852-1879) był rolnikiem i samoukiem matematykiem, który zmarł w wieku
dwudziestu siedmiu lat, całe życie spędził w miejscowości Vaux-devant-Damloup koło Verdun. Jedną
z wielu zalet matematycznych jest to, że postęp może być i był dokonywany przez pokornego i
amatora. Nie znaczy to, że badania "granica" matematyki nie są zwykle dalekie od badań amatorskich
- to jest - ale to, że matematyka jest tak bogata i tak płodna, i że istnieje tak wiele pomysłów do
odkrycia, że amator na okazję wnieść wielki wkład. W 1878 roku udowodnił twierdzenie Protha: jeśli
N = k ∙ 2n + 1 z 2n > k i jeśli istnieje liczba całkowita a taka, że N dzieli a(N-1)/2 + 1, to N jest liczbą
pierwszą. Ten test jest niezwykle prosty i obejmuje numery Fermata, numery Cullena i inne. Jednym
z najpopularniejszych programów liczbowych w Internecie jest program Proth.exe stworzony przez
Yvesa Gallota w 1997 roku, pierwotnie w celu znalezienia większych współczynników liczb Fermata,
które znane są z postaci k ∙ 2n + 1. Teraz obsługuje również liczby w postaci k ∙ 2n - 1 i uogólnione
liczby Fermata w postaci b2n + 1. W 1997 r. Carlos Rivera użył go do znalezienia największego
znanego "nie-Mersennego", 9183 ∙ 2262112 + 1. W 1998 r. Chip Kerchner znalazł wtedy największą
znaną liczbę pierwszą Sophie Germain, 92305? 216998 + 1.
liczby pseudodoskonałe

Sierpiński nazwał liczby, które są sumą niektórych z ich czynników, pseudodoskonałymi. Na
przykład 12 = 2 + 4 + 6. Jeśli podzielimy przez 12, otrzymamy przykład egipskich frakcji, które
sumują się do jedności:
1 = 1/6 + 1/3 + 1/2
Podobnie, 20 = 10 + 5 + 4 + 1 i 1 = 1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/20.
Odwrotnie, dowolne wyrażenie formy 1 = 1/a + 1/b + 1/c +. . . prowadzi do liczby pseudodoskonałe .
Jest to przykład zestawu odwrotności nieparzystych liczb całkowitych, które sumują się do 1:
1 = 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/9 + 1/15 + 1/21 + 1/27 + 1/35 + 1/63 + 1/105 + 1 /135
Jest to odpowiednik:
945 = 315 + 189 + 135 + 105 + 63 + 45 + 35 + 27 + 15 + 9 + 7
liczby pseudopierwsze
Problem z prostymi testami, jakie musi przejść pierwsza liczba, polega na tym, że niektóre liczby
zespolone również je spełniają. Innymi słowy, zdanie testu jest konieczne, ale niewystarczające, aby
udowodnić, że liczba jest pierwsza. Tak więc, dla każdego prostego testu istnieją pewne liczby
złożone, które je przechodzą. Nazywane są one liczbami pseudopierwszymi. Najprostsze liczby
pseudopierwsze to liczby pseudopierwsze Fermata, które spełniają Małe Twierdzenie Fermata,
chociaż w rzeczywistości są złożone. (Jeśli termin liczby pseudopierwsze jest używany bez
kwalifikacji, oznacza to liczba pseudopierwsza Fermata.) Zgodnie z Małym Twierdzeniem Fermata,
jeśli p jest liczbą pierwszą, a a i p są względnie pierwsze
to ap-1 ≡ 1 (mod p)
Niestety odwrotność nie jest prawdą. Czasami,
an-1 ≡ 1 (mod n),
chociaż n jest złożone. Na przykład
2341-1 ≡ 1 (mod 341),
chociaż 341 = 11 ∙ 31. Jest to najmniejszy wyjątek z a = 2, a zatem jest najmniejszą liczbą
pseudopierwszą Fermata o podstawie 2, odkrytą przez Sarusa w 1819 r. (Liczby pseudopierwsze o
Podstawie 2 są czasami nazywane liczbami Sarusa, a także liczbami Pouleta, po Paulu Pouleta, który
opublikował wcześniej Tabele liczb pseudopierwszych w 1938; i czasami Fermatianami.) Istnieją
również liczby pseudopierwszej o innych podstawach : najmniejsza podstawa 3 jest 91 = 7 ∙ 13, a na
podstawie 5, 217 = 7 ∙ 31. (Jeśli policzymy nawet pseudoprzemy, to 124 = 22 ∙ 31 jest najmniejsze w
bazie 5. Niektórzy autorzy po prostu nie liczą liczb parzystych jako liczb pseudopierwszych,
ponieważ jest tak oczywiste, że i tak są złożone.) Moglibyśmy odkryć że 341 jest złożona,
sprawdzając go za pomocą innej bazy, na przykład 3:
3341 – 1 ≡ 56 (mod 341)
Tak więc 341 jest złożona. Jest to liczba o podstawie 2, ale nie o podstawie 3. Sprawdzając, czy
liczba jest liczba pseudopierwsza dla różnych baz, zwykle możemy dość szybko odkryć, czy jest ona
złożona. Jednak niektóre rzadkie liczby są pseudopierwszymi dla każdej bazy. To są liczby
Carmichael. Następuje sekwencja liczb pseudopierwszych o podstawie 2: 341, 561, 645, 1105, 1387,
1729, 1905, 2047,. . . Wszystkie są nieparzyste. D. H. Lehmer znalazł najmniejszy parzystą liczbę
pierwsza o podstawie 2, która wynosi 161038 = 2 ∙73? ∙ 1103, ponieważ 2161038 ∙ 2 (mod 161038).
Istnieje nieskończoność liczb pseudopierwszych dla dowolnej bazy i nieskończoność liczb
pseudopierwszych o dokładnie k czynnikach, pod warunkiem, że k > 1. Jednakże liczby
pseudopierwsze są znacznie rzadsze niż prawdziwe liczby pierwsze. Jest 78.498 liczb pierwszych
mniejszych niż 1 000 000, ale tylko 245 liczb pseudopierwszych o podstawie 2.
bazy i liczby pseudopierwsze
Do której bazy 91 jest liczbą pseudopierwszą? Jest to liczba pseudopierwsza dla trzydziestu sześciu
poczynając od : 1, 3, 4, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 38, 40, 43, 48, 51, . . .
To nie zbieg okoliczności, że φ (91) = 72 = 2 ∙ 36. Stosunek φ(n) do liczby podstaw, do których liczba
pseudopierwsza, wynosi 1 dla liczb pierwszych i liczb Carmichaela, a 2, 3, 4 lub 5 dla tych liczb:

2: 4, 6, 15, 91, 703, 1891, 2701, 11305, 12403, 13981, 18721, 23001,. . .
3: 9, 21, 45, 65, 105, 133, 231, 341, 481, 645, 1541, 3201, 4033, 4371,. . .
4: 8, 10, 12, 28, 66, 85, 435, 451, 946, 1387, 2047, 3277, 3367, 5551,. . .
5: 25, 33, 165, 217, 325, 385, 793, 1045, 1065, 2665, 3565, 4123,. . .
liczby pseudolosowe, silne
Zaczynając od liczby nieparzystej, n i podstawie b, wiemy, że jeśli,
bn-1 ≡ 1 (mod n)
wtedy albo n jest liczbą pierwszą, albo liczbą pseudopierwszą o podstawie b. Teraz zapisz n w postaci
2k ∙ m + 1. Następnie,

Więc, przez faktoryzację b2km – 1

Dlatego n dzieli jeden z tych czynników, jeśli jest to liczba pierwsza. Jeśli jest złożona, ale mimo to
dzieli jeden z tych czynników, wówczas jest to silna liczba pseudopierwsza o podstawie b. Testowanie,
czy n rzeczywiście dzieli którekolwiek z tych wyrażeń, jest silniejszym testem niż zwykły test
pseudoprzekątności, ponieważ silne pseudoprzemy są niezwykle rzadkie. Istnieją tylko trzy silne
liczby pseudolosowe mniejsze niż 1000, a tylko czterdzieści sześć poniżej 1 000 000, w porównaniu
do 245 zwykłych liczb pseudolosowych o podstawie 2. Poza tym nie ma żadnych liczb Carmichaela
wśród silnych liczb pseudopierwszych. Jeśli n jest złożona, wówczas nie przejdzie testu silnego
pseudopierwszości dla co najmniej połowy podstaw mniejszych niż n.
szyfrowanie klucza publicznego
Szyfrowanie substytucyjne znaleziono w egipskich hieroglifach i mezopotamskich tabliczkach
klinowych. Zostali później użyci przez Juliusza Cezara, który nadał jego imię Szyfrowi Cezara.
Skacząc naprzód przez dwa tysiące lat, II wojna światowa została skrócona przez sukces
matematyków z Bletchley Park, w tym Alana Turinga, który złamał kody produkowane przez
niemiecką maszynę Enigma, oraz gdzie Colossus, pierwszy na świecie komputer elektroniczny, był
używany od 1944 roku. Niedawno rząd brytyjski ogłosił utworzenie nowego instytutu poświęconego
"badaniom sygnałów" lub badaniu komunikacji "używanej przez terrorystów i przestępców".
Tradycyjne metody wysyłania tajnych wiadomości, choć genialne, wspólny problem polegał na tym,
że nadawca i odbiorca potrzebowali tego samego klucza, a wymiana klucza była ryzykownym
biznesem, ponieważ zbyt łatwo można go było przechwycić. Whitfield Diffie i Martin Hellman w
1976 roku mieli świetny pomysł: zamiast mieć ten sam klucz do szyfrowania i odszyfrowywania, co
z różnymi kluczami? Wtedy klucz szyfrowania mógłby być jawnie publikowany, ale każdy z
zakodowanym wiadomością w jego rękach byłby bezradny, by odszyfrować wiadomość. Musiałby
oczywiście istnieć jakiś związek między tymi dwoma kluczami, ale to powinno być możliwie
niejasnym, z wyjątkiem dekodera. Ewentualnie możesz opublikować klucz odszyfrowywania, ale
ukryć metodę szyfrowania. (Później ujawniono, że brytyjska tajna służba już myślała o tym samym
pomyśle, ale - o sile przyzwyczajenia - zachowuje to w sekrecie!) Pierwotny pomysł, który Diffie i
Hellman opublikowali w profetycznie zatytułowanym "Nowe kierunki w kryptografii", wyglądał
następująco: . Najpierw podaje się dwie liczby, pierwszą p i generator g, który wybiera się tak, aby
każda liczba od 1 do p - 1 miała postać gn dla pewnej wartości n. Alan i Betty mogą następnie tworzyć
wspólne tajne klucze w następujący sposób: Alan wybiera własną losową liczbę a i oblicza ga (mod
p), podczas gdy Betty wybiera jej numer b i oblicza gb (mod p). Następnie wymieniają wyniki. Alan

następnie oblicza (gb)a (mod p) i oblicza Betty (ga)b (mod p). Teraz dzielą się sekretnym kluczem gab
(mod p), a to pozostanie tajemnicą tak długo, jak długo będzie to możliwe lub po prostu niepraktyczne,
aby obliczyć gab z ga i gb, ,ten ostatni powinien stać się publiczną wiedzą, ponieważ wymieniali się
nimi na niezabezpieczonym kanale. Jest tak pod warunkiem, że p jest wystarczająco duży. W
rezultacie powstał szereg systemów szyfrowania klucza publicznego, z których większość okazała
się nie być tak nierozerwalna, jak ich wynalazcy z sympatią wyobrażali sobie: wyraźnym zwycięzcą
w walce darwinowskiej był RSA algorytm. Nie są one używane w praktyce do szyfrowania całych
wiadomości, ponieważ są około tysiąckrotnie wolniejsze od konwencjonalnej kryptografii, ale mogą
być używane do szyfrowania konwencjonalnego klucza kryptograficznego.
piramida, liczby pierwsze
Margaret Kenney sugeruje rozmieszczenie liczb od 1 do n w każdym rzędzie piramidy, tak aby każda
sąsiednia para liczb była sumą liczb pierwszych:

i tak dalej. Każdy wiersz zaczyna się od 1, a kończy n. Istnieją teraz dwie możliwości dla wiersza 7:

Liczba sposobów wypełniania każdego wiersza to sekwencja Sloane o numerze kolejnym A036440:
0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 7, 24, 80, . . .

Trójkąty pitagorejskie, liczby pierwsze
Trójkąty Pitagorasa to trójkąty prostokątne ze zintegrowanymi bokami. Długości boków zawsze
można przedstawić w postaci 2mn, m2 - n2, m2 + n2, dla niektórych wartości m i n. Jeśli hipoteza H
Sierpińskiego i Schinzla jest prawdziwa, to istnieje nieskończoność trójkątów Pitagorasa z jedną nogą
i przeciwprostokątną ,oboma liczbami pierwszymi. Harvey Dubner i Tony Forbes poszukiwali takich
trójkątów. Największe, jakie znaleźli, miało jedną nogą 5 357 cyfr i przeciwprostokątną 10713 cyfr.
Kwadratowe reszty
Jeśli weźmiemy liczbę pierwszą, p i kwadrat dla wszystkich liczb całkowitych mniejszych od p,
otrzymamy ograniczoną liczbę odpowiedzi. Na przykład, jeśli p = 11, to
x2
12 22 32 42 52 62 72 82 92 102
2
x (mod 11)
1 4 9 5 3 3 5 9 4 1
Wzór jest (nieuchronnie) symetryczny. Liczby 1, 3, 4, 5 i 9 to kwadratowe reszty 11 lub kwadratowe
reszty modulo 11. Liczby 2, 6, 7 i 8 nie są resztami. Jeśli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, ma (p 1) / 2 kwadratowych reszt i taką samą liczbę nie-reszt. Liczba -1 jest kwadratową resztą liczb
pierwszych w postaci 4n + 1 i nie-resztą liczb pierwszych 4n + 3. Wynika z tego, że jeśli pierwsza p

= 4n + 1, wówczas istnieje wielokrotność p, która jest z formularz 1 + x2. Podobnie, 2 jest kwadratową
resztą liczb pierwszych w postaci 8n ± 1 i nieresztą liczb pierwszych 8n ± 3.
Kryterium Eulera mówi, że a jest kwadratową resztą p, jeśli a(p-1)/2 ≡ 1 (mod p) i brak pozostałości,
jeśli a(p-1)/2 ≡ -1 mod. Zauważ, że musi to być jeden lub drugi! Więc piata potęga 1, 3, 4, 5 i 9 ≡ 1
(mod 11), natomiast 2, 6, 7, 8 i 10 ≡ -1 (mod 11). Produkt dwóch reszt lub dwóch nie-reszt jest resztą,
ale produkt reszty i nie-reszty nie jest resztą - zachowują się jak liczby dodatnie i ujemne. Jeśli a ≡ b
(mod p), wtedy a i b są albo resztami, albo obydwoma resztami.
pozostałe ciekawostki
Jeśli N jest maksymalną liczbą kolejnych nie-reszt liczby pierwszej p, Hudson udowodnił
przypuszczenie, że N < √p jeśli p jest wystarczająco duże. Jedynym wyjątkiem wydaje się być p =
13. Issia Schur przypuszczała, że 13 jest jedyną liczbą pierwszą, p, z więcej niż √p kolejnych niereszt. Hudson udowodnił, że tak jest dla p > 2232. Kwadratowe reszty często pojawiają się w
zastosowaniach matematyki, na przykład w projektowaniu najlepszego odbioru w salach
koncertowych oraz w konstrukcjach przeciwhałasowych. Akustyka sali koncertowej stwarza również
problemy normalnych drgań w rezonatorach sześciennych lub zbliżonych do sześciennych, których
rozwiązanie zależy od reprezentowania liczb całkowitych jako sumy trzech kwadratów.
kongruencje wielomianowe
Co powiesz na bardziej skomplikowane wielomiany niż proste x2? Lagrange (1736-1813) udowodnił,
że jeśli p jest liczbą pierwszą, to kongruencja wielomianowa,
ma co najwyżej n rozwiązań (mod p), pod warunkiem, że nie jest podzielny przez p. Na przykład x3
- 5x + 3 ≡ 0 (mod 7) ma jedno rozwiązanie x ≡ 6 (mod 7), podczas gdy x3 - 4x + 9 ma trzy rozwiązania
(mod 3), co oznacza, że wszystkie jego wartości są podzielne przez 3.
kwadratowa wzajemność, prawo
Prawo to odkrył Euler w 1772 r., Częściowo udowodniony przez Legendre'a w 1785 r. i ponownie
odkryte przez Gaussa w wieku osiemnastu lat, który udowodnił to w sumie na osiem różnych
sposobów, pierwszy w 1796 r. i nazwał go aureum theorema, lub złote twierdzenie.
Frank Lemmermeyer opublikował w 2000 roku listę 196 różnych dowodów, ale to już jest nieaktualne.
Na stronie www.rzuser.uni-heidelberg.de znajduje się lista 207 dowodów, 8 z nich w nowym
tysiącleciu, dowody ważności, głębi i fascynacji tego twierdzenia. Można go krótko wyrazić za
pomocą symbolu Legendre:
(a | q) jest równe: +1, jeśli a jest kwadratową resztą p
-1, jeśli a nie jest kwadratową resztą p
i (n | p) jest równe: 0 jeśli n ≡ 0 (mod p)
Funkcja Legendre może wydawać się dziwna, ale w rzeczywistości jest bardzo przydatna, nie tylko
dlatego, że ma kilka prostych właściwości. Na przykład, jeśli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, to
dla dowolnych dwóch liczb całkowitych a i a',
(aa' | p) = (a | p) (a '| p)
(a2 | p) = 1
i jeśli a ≡ b (mod p) then (a | p) = (b | p)
• Pierwsza właściwość implikuje, że (ar | p) = (a | p)r.
• Pierwsze dwie właściwości oznaczają, że (a2b | p) = (b | p).
Prawo wzajemności kwadratowej stwierdza, że jeśli p i q są odrębnymi liczbami nieparzystymi, to (q
| p) = (p | q), chyba że oba p i q mają postać 4n + 3, w którym to przypadku (q | p) = - (p | q).
Zauważ, że po raz kolejny pojawia się subtelna, ale uderzająca różnica między liczbami dwóch form

4n + 1 i 4n + 3! Prawo można również wyrazić jako (p | q) = (-1)(p - 1)(q - 1)/4) (q | p). Można go teraz
użyć do obliczenia wartości (a | b). Na przykład jest 152 kwadratową resztą modulo 43? Zobaczmy:
(152 | 43) = (23 | 43) = - (43 | 23) = - (20 | 23)
= - (22 | 23) (5 | 23) = - (1) (5 | 23) = - (23 | 5) = - (3 | 5)
= - (5 | 3) = - (2 | 3) = - (- 1) = 1
Lub alternatywnie:
(152 | 43) = (23 | 43) (19 | 43) = (2 | 43) 3 (19 | 43) = (-1) 3 (-1) (43 | 19) = (5 | 19) = (19 | 5) = (4 | 5)
= (22 | 5) = 1
Kryterium Eulera
Jeśli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, to dla wszystkich n, (n | p) = n(p-1)/2 (mod p). Wynika z tego,
że: (-1 | p) = 1, jeśli p ≡ 1 (mod 4)
(-1 | p) = -1, jeśli p ≡ 3 (mod 4)
Podobnie, (2 | p) = 1, jeśli p ≡ ± 1 (mod 8)
(2 | p) = -1, jeśli p≡ ± 3 (mod 8)
Ramanujan, Srinivasa (1887-1920)
Srinivasa Aiyangar Ramanujan urodził się w Erode, małym miasteczku w stanie Tamil Nadu w
Indiach. Był samoukiem matematykiem o niesamowitej zdolności do manipulowania formułami
przypominającymi Eulera. Cierpiąc z powodu ubóstwa i przechodząc od jednej drobnej pracy do
drugiej, gdy realizował swoje matematyczne inspiracje, w końcu napisał do jednego matematyka w
Anglii - bez odpowiedzi - potem innego - bez odpowiedzi - i wreszcie do GH Hardy'ego, który
rozpoznał jego geniusz, wyjaśniającże jego twierdzenia "muszą być prawdziwe, ponieważ gdyby nie
były prawdziwe, nikt nie miałby wyobraźni, by je wymyślić." Hardy zorganizował mu przyjazd do
Cambridge, przekonując Uniwersytet Madras, by udzielił mu stypendium na badania w wysokości
250 funtów rocznie za pięć lat plus 100 funtów za jego wyjazd do Anglii w 1914 roku. Hardy miał
bardzo wysoką opinię o Ramanujanie, przynajmniej pod względem czysto "naturalnego" talentu, za
który ocenił go na 100, dając sobie 25 lat, jego wieloletni współpracownik Littlewood 30, i wielki
Niemiec, David Hilbert, lat 80. (Zdanie Hardy'ego jest podejrzane, by nie powiedzieć dziwaczne:
miał pesymistyczne rysy w swoim makijażu, które wyszło w jego słynnym dziele, przeprosinach
Matematyka, które rzeczywiście było "przepraszające", tak jakby jego cudowne życie wymagało
jakiejkolwiek wymówki. Pewnego razu próbował się zabić, jak zresztą Ramanujan. Na szczęście obaj
zawiedli.) Ramanujan wyprodukował, z Hardym, jakąś niezwykłą matematykę, i pozostawił po sobie
swoje niezwykłe zeszyty, które odtąd zostały przepisane i opublikowane i nadal są badane, ale
angielski klimat i jedzenie nie papsowały mu. Zaraził się gruźlicą i powrócił do Indii w 1918 roku,
by umrzeć dwa lata później. Ramanujan miał własne zdanie na temat swoich talentów: "Ramanujan
i jego rodzina byli gorącymi wielbicielami Boga Narasimhy (inkarnacją Boga o lwiej twarzy),
którego znakiem łaski były krople krwi widziane podczas snów. Ramanujan oświadczył, że po
zobaczeniu takich kropli, zwoje zawierające najbardziej skomplikowaną matematykę, które rozwijały
się przed nim i po przebudzeniu, mógł umieścić na papierze tylko ułamek tego, co mu pokazano.
"Ramanujan miał naprawdę wspaniały dar manipulowania formułami wszelkiego rodzaju. Na
przykład z faktu, że
1/22 + 1/32 + 1/42 + 1/52 +. . . = π2/6
on to wywnioskował, że
1/22 + 1/32 + 1/52 + 1/72 + 1/82 + 1/112 + 1/122 +. . . = π2/20
gdzie mianowniki są liczbami całkowitymi z nieparzystą liczbą głównych dzielników. Podobnie,
1/22 + 1/32 + 1/52 + 1/72 + 1/82 + 1/112 + 1/132 + 1/172+. . . = 9 / 2π2
gdzie mianowniki są liczbami całkowitymi zawierającymi nieparzystą liczbę różnych pierwotnych
dzielników.

wysoce złożone liczby
Jeden z najdłuższych i najlepszych dokumentów Ramanujana był na bardzo złożonych liczbach, które
zdefiniował jako liczbę, której "liczba dzielników przewyższa liczbę wszystkich jej poprzedników".
Udowodnił, że jeśli 2a ∙ 3b ∙ 5c ∙ 7d ∙ . . . pz jest wysoce złożony, a następnie a ≥ b ≥ c ≥ d. . . ≥ z i że z
= 1 dla wszystkich wysoce złożonych liczb z wyjątkiem 4 i 36. Wykazał również, że stosunek bardzo
dużych następujących po sobie wysoce złożonych liczby mają tendencję do 1 i dały listę 103 bardzo
złożonych liczb, które zaczynają si od :
2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 120, 180, 240, 360, 720, 840,. . .
Istnieje tylko sześć wysoce złożonych liczb, jeśli 1 jest uwzględniony, to dzielniki każdej większej
dużej liczby zespolonej: (1), 2, 6, 12, 60 i 2520. Możliwe jest znalezienie ciągu kolejnych liczb
całkowitych, jak tak długo, jak my wybieramy, których członkowie są bardzo złożeni
losowość, liczb pierwszych
Liczby pierwsze są tak nieregularne, że kuszą, by myśleć o nich jako o jakiejś losowej sekwencji, w
którym to przypadku powinno być możliwe wykorzystanie teorii prawdopodobieństwa i statystyk do
ich badania. Pierwszym i najbardziej znanym zastosowaniem prawdopodobieństwa do liczb
pierwszych było twierdzenie Erdösa-Kaca. W 1917 roku Hardy i Ramanujan udowodnili, że pod
warunkiem, że N jest dużą, "typową" liczbą czynników pierwszych do log log N. (Bardzo niewielki
odsetek liczb ma wiele małych czynników pierwszych, ale takie liczby są nietypowe.) Normalne
prawo stwierdza , bardzo z grubsza, że wiele dystrybucji w przyrodzie zachowuje się tak, jakby były
wynikiem wielokrotnego rzucania monetą. Poincare twierdził, że w normalnym prawie jest coś
tajemniczego, ponieważ matematycy uważają, że jest to prawo natury, ale fizycy uważają, że jest to
twierdzenie matematyczne. Mark Kac, pionier teorii prawdopodobieństwa, na szczęście
współpracował z Paulem Erdösem, który był ekspertem w dziedzinie analitycznej teorii liczb, aby
udowodnić, że warto myśleć o liczbie różnych czynników pierwiastków N, jeśli N jest duże, jako
suma statystycznie niezależne funkcje N (p), które wynoszą 1, jeśli p | N i 0, jeśli p ∤ N. Wynika z
tego, że liczba czynników pierwotnych N pasuje do normalnego prawa, ze średnią logarytmu N i
odchylenia standardowego √(log log n)
Dokładniej, Kac i Erdös udowodnili, że odsetek liczb całkowitych, dla których
log log n + a√ 2 log log n < d(n) < log log n + b √2 log log n jest równy obszarowi pod "normalną"
krzywą,

pomiędzy x = a i x = b.
Na przykład średnia liczba czynników pierwszych wynosi około 1070, a dokładniej około 60% liczb
całkowitych około 1070 ma od trzech do siedmiu czynników pierwszych. Podobne wyniki można
udowodnić dla innych funkcji, takich jak Euler φ (n) lub funkcja totient. Trzech fizyków na
Uniwersytecie w Bostonie, Pradeep Kumar, Plamen Ivanov i Eugene Stanley badali rytm bicia serca.
Teraz sądzą, że mogli znaleźć ciekawy rodzaj porządku w sekwencji liczb pierwszych. Badali drugie
różnice w sekwencji liczb pierwszych:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
1 różnice.
1224242462
2. różnice.
+1 +0 +2 -2 +2 -2 +2 +2 -4 +4
Jeśli liczby pierwsze naprawdę przeskakują losowo, to te drugie różnice powinny również
przeskakiwać losowo, ale Kumar i jego koledzy stwierdzili, że nie. Po wartościach dodatnich zwykle
następują (odpowiadające) wartości ujemne, na przykład pierwsze różnice +2, -2. Stwierdzono
oscylację okresu 3. Postanowili również, że drugie różnice, które są wielokrotnościami 6, występują

rzadziej niż inne różnice. To pasuje do wcześniejszych analiz statystycznych, które wykryły oscylacje
z okresem 6 w odległościach między kolejnymi liczbami pierwszymi. Patrick Billingsley wyjaśnił, w
jaki sposób możemy również myśleć o pojedynczej liczbie zespolonej jako o losowym spacerze.
Bierzesz liczby pierwsze, 2, 3, 5,. . . i przesuwaj się o jeden krok w górę, jeśli prime jest czynnikiem
liczby i spadku o jeden krok, jeśli tak nie jest. Rezultat jest raczej podobny do wielokrotnego rzucania
monetą lub ruchów Browna - i dostosowując wielkość kroków, można zrobić więcej. Następnie
można wyprowadzić twierdzenia o liczbach pierwszych z dobrze znanych wyników
teoria prawdopodobieństwa.
Von Sternach i doskonały losowy spacer
Odwrotność funkcji zeta Riemanna, 1/ (s), można zapisać jako szereg

Liczniki są wartościami funkcji Möbius, μ(n), która wynosi zero, jeśli n nie jest kwadratem, 1, jeśli
ma parzystą liczbę czynników pierwszych i -1, jeśli ma nieparzystą liczbę czynników pierwszych.
Von Sternach w 1896 roku zdał sobie sprawę, że wartości funkcji Möbiusa,
+1, -1, -1, 0, -1, +1, -1, 0, 0, +1, -1, 0, -1, +1, +1, 0, -1, 0, -1 . . .
mogą być uważane za przypadkowy spacer, w którym pijak stoi w miejscu, w którym się znajduje
(0), lub przechyla się do przodu o jeden krok (+1), lub potyka się o jeden krok (-1). Podał więc
pierwsze 150 000 wartości μ(n) i obliczył, że prawdopodobieństwo, które było niezerowe, wynosiło
najwyraźniej 6/π2, lub około 0,608, przy czym +1 i -1 pojawiają się jako wartości więcej lub
mniej równie często Hipoteza Riemanna jest teraz równoznaczna z powiedzeniem (w przybliżeniu i
z grubsza!), że nasz przypadkowy chodzik nie zachwiał się zbyt daleko od pochodzenia.
rekordowe liczby pierwsze
Mała społeczność matematyków poświęca się znajdowaniu większych, większych, większych
rekordów liczb pierwszych. Jaki jest sens? Cóż, konkurencja to jedna odpowiedź, konkurencja, która
jest zabawna, która testuje nawet nowoczesne zaawansowane komputery do ich granic, a która stała
się nawet towarzyską działalnością z pojawieniem się rozproszonego przetwarzania, w którym
uczestnicy projektów takich jak GIMPS, Great Internet Mersenne Prime Search, pracuj w zespołach.
Znalezienie największych liczb pierwszych zależy nie tylko od mocniejszego sprzętu, ale także od
coraz wydajniejszych algorytmów, które są piękne same w sobie: co może być bardziej zadziwiające
niż udowodnienie ponad wszelką wątpliwość, że liczba tak duża, że nie może być zapisana ręcznie
w mniejszej ilości. niż miliony lat jest w rzeczywistości prime?
niektóre rekordy
Największy znany prime został znaleziony przez członka GIMPS, Josha Findleya, który korzystał z
komputera Pentium 4 z procesorem Pentium 4 2,4 GHz działającego przez czternaście dni, aby
ostatecznie udowodnić, że liczba ta jest najlepsza, 15 maja 2004 r. Jest to 224036583-1 i ma
7.2235,733 cyfr dziesiętnych, prawie milion więcej niż poprzednia płyta. Przywódcy projektu
GIMPS widzą teraz pierwszy
dziesięciomilionowa premiera w zasięgu, za co Electronic Frontier Foundation oferuje nagrodę w
wysokości 100 000 USD. Dwa poprzednie zapisy to:
• Michael Schafer, student inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Stanowym w Michigan i GIMPS:
220996011 - 1 (6 320 430 cyfr), 17 listopada 2003 r.
• Michael Cameron, 213466917 - 1 (4 053 946 cyfr), 14 listopada 2001 r.
rekordowe liczby pierwsze
Mała społeczność matematyków poświęca się znajdowaniu większych, większych, większych

rekordów liczb pierwszych. Jaki jest sens? Cóż, konkurencja to jedna odpowiedź, konkurencja, która
jest zabawna, która testuje nawet nowoczesne zaawansowane komputery do ich granic, a która stała
się nawet towarzyską działalnością z pojawieniem się rozproszonego przetwarzania, w którym
uczestnicy projektów takich jak GIMPS, Great Internet Mersenne Prime Search, pracuj w zespołach.
Znalezienie największych liczb pierwszych zależy nie tylko od mocniejszego sprzętu, ale także od
coraz wydajniejszych algorytmów, które są piękne same w sobie: co może być bardziej zadziwiające
niż udowodnienie ponad wszelką wątpliwość, że liczba tak duża, że nie może być zapisana ręcznie
w mniejszej ilości. niż miliony lat jest w rzeczywistości prime?
niektóre rekordy
Największa znana liczba pierwsza został znaleziony przez członka GIMPS, Josha Findleya, który
korzystał z komputera Pentium 4 z procesorem Pentium 4 2,4 GHz działającego przez czternaście
dni, aby ostatecznie udowodnić, że liczba ta jest najlepsza, 15 maja 2004 r. Jest to 224036583-1 i ma
7.2235,733 cyfr dziesiętnych, prawie milion więcej niż poprzedni rekord. Przywódcy projektu
GIMPS widzą teraz pierwszą dziesięciomilionową liczbę pierwszą, za co Electronic Frontier
Foundation oferuje nagrodę w wysokości 100 000 USD. Dwa poprzednie rekordy to:
• Michael Schafer, student inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Stanowym w Michigan i GIMPS:
220996011 - 1 (6 320 430 cyfr), 17 listopada 2003 r.
• Michael Cameron, 213466917 - 1 (4 053 946 cyfr), 14 listopada 2001 r.
Pierwszoliczbowy rekord nie-Mersenne’a jest Jeffreya Younga: 3 ⋅ 2303093 + 1 (91 241 cyfr),
znalezione w 1998 roku. Rekord dla liczb pierwszych, który nie jest wyjątkowy i łatwo przetestowany
to 109999 + 33603 (10 000 cyfr), znalezione za pomocą ECPP 19 sierpnia 2003 r. przez Jensa Franke,
Thorstena Kleinjunga i Tobiasza Wirtha z rozproszoną wersją własnego programu ECPP
(www.ellipsa. net / primo / record). Chris Caldwell spekuluje, w oparciu o dane poprzednich
rekordowych liczb pierwszych, że 10 000 000 cyfr zostanie odkrytych do roku 2005, 100 000 000
cyfr do roku 2015, a 1 000 000 000 cyfr do początku 2025.
repunits, prim
Repunity, o podstawie 10, są liczbami, których cyfry są wszystkie jedynkami, takie jak R5 = 11111.
Ponieważ R5 = 99999/9 = (105 - 1)/9, pierwiastek Rn zależy od faktoryzacji 10n - 1. Repunit Rn może
być liczbą pierwszą, jeśli n jest liczbą pierwszą. Uważa się, że istnieje nieskończenie wiele liczb
pierwszych repunit, ale tylko pięć jest znanych: R2, R19, R23 i R317, które zostały udowodnione przez
J. Brillharta i HC Williamsa w 1977 r., A R1031, które okazały się być pierwszymi dzięki Williamsowi
i Dubnerowi. 1986. Dwie największe znane liczby kandydujące na kandydatkę są prawdopodobnie
liczbami pierwszymi: R49081 = (1049081 - 1) / 9 został znaleziony przez Harveya Dubnera 9 września
1999 r., A R86453 został odkryty przez Lew Baxter w październiku 2000 r. O podstawie a, repunity
mają postać (an - 1) / (a - 1). Repunit o pdostawie 10 nie będzie zatem repunitem o innej podstawie,
chyba że możemy rozwiązać równanie,
111. . . 110 = 1 + a + a2 +. . . + an
Nie ma znanego rozwiązania. Jednak równanie 1 + 5 + 52 = 31 = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 oznacza, że (53
- 1) (5 - 1) = (25 - 1) (2 - 1), jedyny znany przykład równych powtórzeń do różnych baz.
O podstawie 3, powtórzenia dla n ≤ 1000 są pierwsze dla n = 3, 7, 13, 71, 103 i 541.
O podstawie 5, powtórzenia dla n ≤ 1000 są pierwsze dla n = 3, 7, 11, 13, 47, 127, 149, 181, 619 i
929.
Liczby Rhonda
Suma czynników pierwszych 25662 = 2 ⋅ 3 ⋅ 7 ⋅ 13 ⋅ 47 to 72, a iloczyn cyfr to 720, czyli 10 razy
72, więc 25662 to liczba Rhondy: iloczyn cyfr o podstawie b jest równy b razy suma czynników
pierwszych. Istnieje nieskończoność liczb Rhondy, w tym trzydzieści osiem o podstawie 10 poniżej
200 000.

Hipoteza Riemanna
Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) był kolejnym cudownym dzieckiem. Będąc jeszcze
młodym, wypożyczył egzemplarz traktatu Legendre o teorii liczb i przeczytał 900 stron w sześć dni.
Studiował u Dirichleta, ale przedstawił Gaussowi swoją tezę o wyższym stopniu, „O hipotezach
leżących u podstaw geometrii” Przeczytał go 10 czerwca 1854 roku, mniej niż rok przed śmiercią
Gaussa. W 1862 r. Riemann poślubił Elise Koch, ale w tym samym roku zaznał ciężkiego
przeziębienia, a następnie zdiagnozowano gruźlicę. Jego zdrowie nigdy nie było mocne i pomimo
podróży do Włoch w poszukiwaniu lekarstwa, zmarł na tę chorobę w wieku trzydziestu dziewięciu
lat, pozostawiając kilka tekstów najwyższej jakości. W 1859 r. Riemann przedstawił Akademii
Berlińskiej jedyną pracę, jaką napisał na temat teorii liczb: "O liczbie pierwszych liczb mniej niż
danej ilości". Ta ośmiostronicowa praca, niejasna, skondensowana i pozbawiona rygorów według
współczesnych standardów, zawierał wiele przypuszczeń, z których żadna nie została udowodniona
w ciągu najbliższych trzydziestu lat, ale która dostarczyła pomysłów i problemów wielu z
największych matematyków, którzy poszli za nim. W szczególności omówił to, co nazywa się teraz
funkcją zeta Riemanna:

która jest tym samym, co szereg, który rozważał Euler, z wyjątkiem tego, że dla Riemanna s było
liczbą zespoloną, podczas gdy dla Eulera było to rzeczywistą . Funkcja zeta Riemanna ma tak zwane
trywialne zera w punktach -2, -4, -6,. . . Pozostałe zera znajdują się w pasku, dla którego rzeczywista
część s zawiera się między 0 a 1 włącznie i są one symetryczne względem linii rzeczywistej s = 1/2.
Riemann przypuszczał, że ta funkcja ma nieskończoną liczbę zer z rzeczywistą częścią między 0 a 1,
włącznie, i podaje formułę, również przypuszczalną, dla liczby zer funkcji, a następnie zauważyła,
że wszystkie zerowe tryby mają rzeczywistą wartość., część 1/2. Jest to słynna hipoteza Riemanna Riemann uważał ją za "bardzo prawdopodobną" - która jest powszechnie uważana za najważniejszy
nierozwiązany problem w matematyce. Badanie rozkładu zer ζ (s) jest ważne, ponieważ zależy od
niego wielkość terminu błędu w twierdzeniu o liczbie pierwszej. Im więcej wiadomo o regionie
wolnym od zera ζ (s), tym mniejszy jest termin błędu. Hipoteza Riemanna jest odpowiednikiem π(x)
= Li(x) plus pojęcie błędu, które jest ograniczone, gdy x dąży do nieskończoności przez funkcję x1/2+e.
J. P. Gram w 1903 opublikował listę pierwszych dziesięciu pierwiastków plus pięć większych
pierwiastków. Pierwsze dziesięć pierwiastków ma rzeczywistą część 1/2 i wynosi około 1/2 + ia,
gdzie a ma wartości:
14,135 21,022 25,011 30,425 32,935
37,586 40,919 43,327 48,00 49,774
G. H. Hardy udowodnił w 1915 roku, że istnieje nieskończoność zer w linii krytycznej, a Conrey w
1989 roku, że ponad 40% zer jest w linii. Bohr i Landau (1914) udowodnili, że dla każdego e > 0,
wszystkie oprócz nieskończenie małej części pierwiastków leżą wewnątrz e linii rzeczywistej s = 1/2.
Rosser, Yohe i Schoenfeld obliczyli do 3 1/2 milionowego zera - i wszyscy są na rzeczywistych s =
1/2. Obliczenia, które są uważane za wolne od błędów, są na trzech bębnach taśmy magnetycznej
przechowywane w Centrum Badań Matematycznych w Madison, Wisconsin. Niedawno AM Odlyzko
i A. Schönhage użyli szybszej metody obliczania, aby obliczyć 106 pierwiastków w pobliżu liczby
pierwaistków 1020 i 10 miliardówpierwiasktów w pobliżu liczby pierwiastków 1022. Jednym ze
sposobów postępowania ζ (s) jest zbadanie innej funkcji, Z(t) = eiθ(t)ζ(1/2 + it), który ma wartości
rzeczywiste, ale ma te same zera co ζ(s). (Znaczenie eiθ(t) nie wyjaśnimy.) Wartości Z(t) można
obliczyć za pomocą wzoru Riemanna-Siegela opublikowane przez Siegela po dokładnym
przestudiowaniu niepublikowanych notatek Riemanna. Jak wygląda Z(t)? Ponieważ jest ściśle
związane z ζ (s), który jest ściśle związany z liczbami pierwszymi, możemy oczekiwać, że będzie
bardzo nieregularny i, oczywiście, jest! W szczególności czasami prawie nie udaje się przekroczyć

osi x, co jest niezwykle istotne, ponieważ maksimum tuż poniżej osi lub minimum powyżej oznacza,
że hipoteza Riemanna jest fałszywa!

Te wydarzenia nazywane są zjawiskiem Lehmera i są zilustrowane na rysunku. Jak bogowie śmieją
się z nas! Punkt, w którym wykres wydaje się dotykać osi, jest w rzeczywistości parą zerową, która
jest bardzo blisko siebie: tak jak złapaliśmy oddech, Z(t) wykonuje ogromny skok w dół, a następnie
znowu w górę! Nic dziwnego, że Harold Edwards zauważył: "Stopień nieregularności Z pokazany
przez wykres Lehmera, a zwłaszcza niska wartość maksymalna [ilustrowana] musi dać pauzę nawet
najbardziej przekonanemu wierzącemu w hipotezę Riemanna. "(Jeśli chcesz obserwować
zachowanie Z(t), idź na www.math.ubc.ca/~pugh/RiemannZeta/RiemannZetaLong.html, gdzie
znajduje się aplet Javy, który kreśli Z(t) w czasie rzeczywistym.)
Sekwencja Fareya i hipotezy Riemanna
John Farey (1766-1826) opublikował około sześćdziesięciu artykułów naukowych i tylko jeden z
matematyki "O dziwnej własności wulgarnych frakcji" (Philosophical Magazine, 1816), w którym
wskazał "ciekawą własność", której nikt wcześniej nie zauważył, że jeśli zorganizujesz wszystkie
ułamki z mianownikami (na przykład) najwyżej pięć, według wielkości, w ten sposób,
1/5 ¼ 1/3 2/5 ½ 3/5 2/3 3/4 4/5 1
wtedy mają czystą właściwość, że jeśli p/q i r/s są kolejnymi terminami, to qr - ps = 1. Franel i Landau
udowodnili w 1924 r., że istnieje związek z hipotezą Riemanna. W tej sekwencji Farey znajduje się
dziesięć terminów, które możemy porównać z sekwencją równomiernie rozłożonych frakcji od 1/10
do 10/10:

Obliczay różnice bezwzględne: | 1/5 - 1/10 | = 1/10; | 1/4 - 2/10 | = 1/20. . | 4/5 - 9/10 | = 1/10 i | 1 10/10 | = 0.
Teraz dodaj te absolutne różnice i nazwij sumę S. Wtedy hipoteza Riemanna jest równoważna
stwierdzeniu, że S/x (1/2 + e) dąży do zera, gdy x dąży do nieskończoności, niezależnie od wartości e.

hipoteza Riemanna i σ(n), suma dzielników funkcji
Niech Hn = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +. . . + 1/n. Następnie hipoteza Riemanna jest równoważna twierdzeniu,
że σ(n) ≤ Hn + eH(n) log(Hn) dla wszystkich n ≥ 1, co z kolei jest równoważne twierdzeniu, że:
σ(n) <eγn log log n dla wszystkich n ≥ 5041
bezkwadratowe i niebieskie i czerwone liczb
Hipotezę Riemanna można również wyrazić w kategoriach liczb bezkwadratowych. Zadzwoń pod
numer czerwony, jeśli jest to iloczyn parzystej liczby odrębnych liczb pierwszych, a niebieski, jeśli
jest iloczynem liczby nieparzystej. Z liczbbez kwadratowych do 30, jest osiem czerwonych liczb, 1,
6, 10, 14, 15, 21, 22 i 26 i jedenaście niebieskich liczb. Hipoteza Riemanna mówi z grubsza, że liczba
niebieskich i czerwonych bezkwadratowych liczb jest mniej więcej taka sama. Dokładniej, hipoteza
Riemanna jest równoważna z tym twierdzeniem:
Wybierz wartość e> 0, która może być tak mała, jak tylko chcesz. Następnie jest liczba N taka, że dla
wszystkich n > N liczba niebieskich liczb od 1 do n włącznie nie różni się od liczby czerwonych liczb
w tym samym zakresie o więcej niż n1/2 + e. (Im mniejsza wartość e, tym większy N).
Denjoy zwrócił uwagę, że jeśli liczba bezkwadratowa może być uważana za równie niebieską lub
czerwoną, tak że "wybór" jej koloru jest jak rzucanie monetą i uzyskiwanie reszki lub orła, a następnie
zgodnie ze standardem teorii statystycznej, jeśli "rzucicie monetą" n razy, wtedy różnica między
liczbą reszek i orłów, gdy n dąży do nieskończoności, będzie rosnąć wolniej niż n1/2+e, z
prawdopodobieństwem 1. Niestety, jest to tylko heurystyczny argument : możemy to zmienić
dookoła i powiedzieć - okej! - to znaczy, że jeśli hipoteza Riemanna jest prawdziwa, to czy liczba
bezkwadratowa jest niebieska czy czerwona jest rzeczywiście jak rzucanie monetą! Niemniej jednak,
ponieważ wydaje się intuicyjnie prawdopodobne, możemy powiedzieć, że nasze intuicyjne poczucie,
że hipoteza Riemanna jest prawidłowa jest wzmocnione. Matematyka to nie tylko logika!
przypuszczenie Mertensa
W 1897 r. Franz Mertens (1840-1927) przypuszczał, że dla każdego n ≥ 1 różnica między liczbą
czerwonych i niebieskich liczb (w tym samym układzie) w zakresie od 1 do n nigdy nie przekracza
√n Innymi słowy, przypuszczał, że możemy wziąć e = 0 i N = 1. Jest to znacznie silniejsze
przypuszczenie, które zostało udowodnione przez Odlyzko i te Riele w 1985 roku.
Hipotetyczne hipotezy Riemanna
Nicolas udowodnił w 1983 r. twierdzenie o wartości φ (n), zakładając najpierw, że hipoteza Riemanna
jest prawdziwa, a następnie zakładając, że jest fałszywa - więc niezależnie od ostatecznego wniosku,
jego wynik będzie zdrowy! Chociaż istnieje wiele matematyków, którzy nie wiedzą o zerach funkcji
zeta, wiedzą wystarczająco dużo, aby obliczyć sumę wszystkich ich odwrotności, czyli 1/2γ + 1 - log
2 - 1/2 log(π) = 0,0230957089. . . , formuła łącząca γ, π i (w efekcie) e, podstawa logarytmów
naturalnych.
Liczba Riesela
Liczba Riesel (nazwany tak od nazwiska odkrywcy 18-tej liczby pierwszej Mersenne'a) jest liczbą
całkowitą k taką, że k ⋅ 2n - 1 jest złożone dla dowolnej liczby całkowitej n. Riesel znalazł k = 509203
w 1956 r. Riesel przypuszcza, że jest najmniejszą liczbą Riesela.
prawostronnie usuwana liczba pierwsza
Liczba pierwsza 73939133 to największa liczba pierwsza, która wielokrotnie tworzy liczby pierwsze,

gdy cyfry są usuwane z prawej strony. Liczby 73939133, 7393913, 739391, 73939, 7393, 739, 73 i 7
są liczbami całkowitymi.
Algorytm RSA
Algorytm RSA jest najlepiej znaną metodą szyfrowania klucza publicznego, w której klucze
szyfrowania i deszyfrowania są różne. Oczywiście musi istnieć połączenie między tymi dwoma
kluczami, w przeciwnym razie nie mogłyby ze sobą współpracować, ale pod warunkiem, że
najszybsze dostępne komputery nie będą w stanie wykryć tego połączenia w "rozsądnej" sytuacji.
czas, system jest skutecznie bezpieczny. "RSA" jest akronimem Ronalda Rivesta, Adi Shamira i
Leonarda Adlemana, który stworzył algorytm w sierpniu 1977 r. Niedawno dokumenty wydane przez
GCHQ, Brytyjską Komendę Główną ds. Komunikacji w Wielkiej Brytanii pokazują, że metoda
została po raz pierwszy wynaleziona w GCHQ. w 1973 roku przez Clifford Cocks, ale nic z tym nie
zrobili. Adleman, Rivest i Shamir byli mniej wyluzowani. Opatentowali metodę i utworzyli RSA
Data Security Inc., aby wykorzystać ją komercyjnie. Najprostszym "bardzo trudnym" problemem w
teorii liczb jest faktoryzacja dużej liczby, więc nie jest zaskoczeniem, że metoda RSA zależy od
posiadania dwóch dużych liczb pierwszych, p i q, których produkt, n = pq, może być bezpiecznie
upubliczniony, ponieważ n jest niemożliwe do zliniowania za pomocą obecnych metod. W roku 1977
osiągnęłoby 100 cyfr. Na dzień dzisiejszy p i q mogą mieć bezpiecznie około 200 cyfr. Zależy też od
Małego Twierdzenia Fermata, ulepszonego przez Eulera. Oznacza to, że jeśli a i n są względnie
pierwsze, to, aw(n) ≡ 1 (mod n) gdzie φ(n) jest funkcją totient Eulera, która w tym przypadku, ponieważ
p i q są odrębnymi liczbami pierwszymi, równa się (p - 1) (q - 1). Po wybraniu p i q, następnie
obliczamy, stosując standardowe techniki, dwie liczby całkowite, d i e, takie, że 1 < d, e < φ(n) i
de ≡ 1 (mod φ(n))
Wiadomość, którą chcemy wysłać, jest następnie kodowana jako liczba, M, która musi być mniejsza
niż n: w praktyce asymetryczny system RSA jest bardzo wolny w szyfrowaniu długich wiadomości,
więc są one szyfrowane przez standardowa metoda symetryczna i tylko klucz symetryczny jest
szyfrowany przy użyciu algorytmu RSA. Wysłana wiadomość to teraz: Me(mod n), używając liczby
e, którajest upubliczniona. Numery n i e są kluczem publicznym. Odbiorca, który ma prywatną
wartość d, odszyfrowuje ją przez obliczenie (Me) d (mod n), ponieważ Med. ≡ M (mod n), według
wersji Eulera Małego Twierdzenia Fermata, a M jest mniejsza niż n. Kryptoanalityk w celu złamania
szyfru musi znaleźć Mnie, mając jedynie wartości n i e. Jest to znane jako problem RSA. Chociaż
nikt nigdy tego nie udowodnił, powszechnie uważa się, że jest on równoważny z problemem
faktoryzacji. Jeśli kryptoanalityk może rozłożyć n, to szyfr może zostać złamany, inaczej nie, a to
nie może być obecnie wykonane w czasie wielomianowym.
Wyzwanie Martina Gardnera
System RSA otrzymał rozgłos w 1977 roku, kiedy autorzy opublikowali wiadomość o kluczu
publicznym i zaoferowali skromną nagrodę w wysokości 100 dolarów (plus ogromne nagrody) za
każdego krypto-orzecha, który mógłby ją złamać, a Martin Gardner ogłosił ofertę w swoim Scientific
American "Mathematical Gry " pod prowokacyjnym tytułem, "Nowy rodzaj szyfrowania, który
miałby być łamany miliony lat." Oczywiście nie, ale 129-cyfrowy numer znany jako RSA-129, z
publicznym kluczem szyfrowania = 9007, nie został rozwiązany do 26 kwietnia. , 1994, przez zespół
kierowany przez Arjena Lenstry, który korzystał z Internetu, 1600 różnych komputerów i
nowatorskiego algorytmu faktoryzacji zwanego kwadratowym sitem przez osiem miesięcy.
Wiadomość brzmiała: "Magiczne słowa są wrażliwe na skurcze".
RSA-129 = 114, 381, 665.757888, 867, 669, 2377, 779,966,146,612,010,218,
296,721,242,362,562,561,842,3,95,706,935,245,733,897,830,
597,123,563,958,705,058,989,075,157,599,290,026,879,543, 541
RSA Factoring Challenge, nowy

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w gigantycznych warunkach, RSA Laboratories sponsoruje RSA
Factoring Challenge, aby "zachęcić do badań nad wielowymiarową faktoryzacją i obliczeniową teorią
liczb". Osiem numerów o wyzwaniach zostało opublikowanych w Internecie. Każda liczba jest
półprzezroczystą, stosowaną w szyfrowaniu RSA. Są nagrody za udaną faktoryzację, od 10 000 $ za
najmniejszą liczbę 576 bitów do 200 000 za 2048 bitów. (Jeśli uważasz, że możesz sprostać wyzwaniu,
możesz przesłać faktoryzację do RSA Laboratories online w celu potwierdzenia). To są pierwsze dwa
i ostatnie z ośmiu wyzwań. Numery są oznaczone jako "RSA-XXXX", gdzie XXXX to długość
numeru w bitach. Pierwszy został już uwzględniony. Oferowane nagrody mogą brzmieć jak mała
fortuna, ale praca jest ogromna: są to własne szacunki RSA Laboratory dotyczące zasobów
wymaganych do obliczenia liczb o różnych rozmiarach w ciągu jednego roku (w drugiej kolumnie
"maszyny" oznaczają liczbę Pentium 500 MHz lub podobny):
pamięć długości (bity) maszyn
512-bitowy klucz z 155 cyframi dziesiętnymi (który wciąż jest używany komercyjnie) może zostać
uwzględniony w ciągu kilku godzin. Nie trzeba dodawać, że ulepszenia algorytmów faktoringowych
lub sprzętu komputerowego mogłyby zapewnić większe klucze w możliwym do osiągnięcia zasięgu,
takie jak najnowsze amerykańskie plany superszybkiego komputera wykonującego 250 bilionów
obliczeń na sekundę. RSA Laboratories publikuje również tajne hasło Challenge, którego celem jest
amerykański standard szyfrowania danych (DES), który wykorzystuje tylko 56-bitowe klucze.
Pomysł polega na użyciu brutalnej siły do sprawdzenia wszystkich możliwych kluczy, od
najprostszego wyzwania, od klucza 40-bitowego do najtrudniejszego, 128-bitowego. W styczniu
1999 r. Firma Distributed.net wygrała konkurs RSA Labs, aby złamać wiadomość zakodowaną przy
użyciu DES. Zabrali tylko dwadzieścia cztery godziny, korzystając z wolnego czasu 100 000
komputerów na całym świecie, które testowały ponad 250 miliardów kluczy na sekundę
Liczby Ruth-Aarona
Hank Aaron wykonał 715. home run Major League 8 kwietnia 1974 roku, pokonując rekord 714 w
wykonaniu Babe Ruth. Carl Pomerance, wynalazca kwadratowej metody faktoryzacji sita i dwóch
kolegów zauważyło, że para 714 i 715 ma pewne ciekawe i interesujące właściwości. Liczba 714 =
2 × 3 × 7 × 17 i 715 = 5 × 11 × 13; więc 714 × 715 = 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17, iloczyn pierwszych
siedmiu liczb pierwszych lub 7 primoriali . Następnie odkrył na komputerze, że tylko primoriały 1,
2, 3, 5 i 7 mogą być reprezentowane jako iloczyn kolejnych liczb, aż do primoriala 3049. Zauważył
również, że σ (714) = 1728 = 123, podczas gdy stosunek σ (714) / φ (714) = 1728/192 = 9, idealny
kwadrat. Dodamy te dodatkowe właściwości:
• 2 + 3 + 7 + 17 = 5 + 11 + 13 = 29, i jest to jedyny sposób na podzielenie pierwszych siedmiu liczb
pierwszych na dwa zestawy równej liczby całkowitej.
• φ (φ (715) = φ (480) = 128, czyli podwójne φ (φ (714) = φ (192) = 64.
Przypuszczenie Scherka
H. F. Scherk prypuszczał na podstawie empirycznych dowodów, że n-te liczby pierwsze, jeśli n jest
parzyste, może być reprezentowane przez dodawanie i odejmowanie wszystkich mniejszych liczb
pierwszych, z których każdy jest wzięty raz. Na przykład 13 jest 6-tą liczbą pierwszą a
13 = 1 + 2 - 3 - 5 + 7 + 11
Podobnie, n-ta liczba pierwsza, gdy n jest nieparzysta, może być reprezentowana w tych samych
warunkach, z tym, że natychmiast mniejsza liczba pierwsza jest podwojona:
17 = 1 + 2 - 3 - 5 + 7 - 11 + 2 ⋅ 13
Przypuszczenie to zostało udowodnione w 1967 r. Przez J. L. Browna. Chris Nash udowodnił, że
każda liczba całkowita N (większa niż 17) jest sumą algebraiczną wszystkich liczb pierwszych
mniejszych od N lub wszystkich liczb pierwszych mniejszych niż N, z wyjątkiem ostatnich. Zarówno
Brown, jak i Nash użyli postulatu Bertranda.

liczby półpierwsze
Liczby półpierwsze (lub pół-pierwsze) lub 2-prawie-pierwsze ma tylko dwa główne czynniki.
Rozpoczyna się sekwencja 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 25 26 33 34 35 38 39 46 49 51 55,. . .
• Istnieje 299 półpierwszych liczb mniej niż 1000.
• Wszystkie liczb półpierwszych są niewystarczające, z wyjątkiem 6, co jest idealne
Zauważ, że wszystkie liczby pólpierwsze od 9 do 39 tworzą pary lub trójki kolejnych liczb
półpierwszych . Następne takie pary to 57-58, 85-86-87, 93-94-95, 118-119, 122-123, 133-134, 141142-143, 145-146. Jeżeli czynniki pierwsze muszą być różne, to pierwsza para z nich to 14 i 15;
pierwsza para z trzema odrębnymi podstawowymi czynnikami są 230 = 2 ⋅ 5 ⋅ 23 i 231 = 3 ⋅ 7 ⋅ 11.
Cztery kolejne liczby półpierwsze nie mogą istnieć, ponieważ jeden z nich byłby podzielny przez 4 i
miałby co najmniej trzy czynniki. J. R. Chen udowodnił, że każda liczba parzysta jest różnicą między
pierwszą a półroczną.
seksowne liczby pierwsze
Seksowne liczby pierwsze są takie, że n i n + 6 są pierwszymi. ("Sexy" pochodzi z łaciny "sześć", co
jak wszyscy uczniowie wiedzą, to seks.) Seksowne pary poniżej 200 to: 5-11, 11-17, 13-19, 17-23,
23-29, 31-37, 37-43, 47-53, 53-59, 61-67, 67-73, 73-79, 83-89, 97-103, 103-109, 107-113, 131-137,
151- 157, 157-163, 167-173, 173-179 i 191-197. Jest dziesięć postaci 6n + 1 i dwanaście postaci 6n
- 1. Sekwencja seksownych trójek rozpoczyna się: 7-13-19, 17-23-29, 31-37-43, 47- 53-59,. . .
Te seksowne kwadraty to: (5-11-17-23), 11-17-23-29, 41-47-53-59, 61-67-73-79,. . . Pierwszy
czworokąt znajduje się w nawiasach, ponieważ jest jedynym, który nie zaczyna się od cyfry jednostki
1. Seksowna pięciokrotka 5-11-17-23-29, jest wyjątkowa, ponieważ jedna z liczb musi być podzielna
przez 5. Nie ma, jak na ironię, seksownej sekstupletki.
Przypuszczenie Shanka
Luka między kolejnymi liczbami początkowymi pn i pn + 1 przyjmuje się za pn + 1 - pn - 1, więc różnica
między 7 a 11 wynosi 3, co odpowiada kompozycjom 8, 9 i 10. Przypuszczenie Shanka jet takie ,że
(g) jest pierwszą liczbą pierwszą, która następuje po luce o wielkości g, następnie log p (g) wynosi w
przybliżeniu √g
Syjamskie liczby pierwsze
Nazwane przez Beauregarda i Suryanarayana, są pierwszymi parami postaci n2 - 2 i n2 + 2. Sekwencja
par rozpoczyna się: 7-11, 79-83, 223-227, 439-443, 1087-1091, 13687-13691 ,. . .
Liczby Sierpińskiego
Nazwana po Wacławie Sierpińskim (1882-1969), liczba Sierpińskiego jest liczbą całkowitą k taką,
że k ⋅2n + 1 jest złożone dla dowolnej liczby całkowitej n. Sierpiński udowodnił w 1960 roku, że
istnieją. W 1962 roku John Selfridge odkrył najmniejszą znaną liczbę Sierpińskiego, 78557.
Niezależnie od wartości n, 78557 ⋅ 2n + 1 jest podzielna przez jedną z liczb pierwszych 3, 5,
7, 13, 19, 37 lub 73. Kolejne co do wielkości jest 271129. Istnieje jednak kilka "prawdopodobnych
liczb Sierpińskiego", w tym 4847, które produkują liczby złożone do n = 279700.
Struny Sierpińskiego
Sierpiński udowodnił, że jeśli weźmiesz dowolny ciąg cyfr dziesiętnych, takich 1449487, to jest
nieskończenie wiele liczb pierwszych zaczynających się od tego ciągu. Istnieje również
nieskończoność liczb pierwszych kończących się dowolnym ciągiem znaków, pod warunkiem, że

ostatnia cyfra to 1, 3, 7 lub 9. Dotyczy to również dowolnego postępu arytmetycznego, an + b, pod
warunkiem, że a i b są względnie pierwsze.
Kwadrat Sierpińskiego
Sierpiński udowodnił w 1964 roku, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej k występuje liczba
całkowita b taka, że n2 + b jest liczbą pierwszą dla co najmniej wartości k n.
Przypuszczenie φ(n) Sierpińskiego
Sierpiński przypuszczał, że dla każdej liczby całkowitej k ≥ 2 istnieje liczba m, dla której φ(n) = m
ma dokładnie k rozwiązań Zostało to udowodnione przez Kevina Forda w 1999 roku.
Sloane's On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
Przez stulecia były to tabele różnych liczb, w tym liczb pierwszych, ale, jak zauważa Neil Sloane, aż
do wydania jego książki A Handbook of Integer Sequences w 1973 roku, nie było sposobu, aby
dowiedzieć się, czy konkretna sekwencja liczb całkowitych był dobrze znany, a jeśli tak, to, co
reprezentował. Książka ta była tak popularna, że w 1995 roku ukazała się druga, rozszerzona edycja
The Encyclopedia of Integer Sequences, w której Sloane i Simon Plouffe opisali prawie 6000
przykładów. Teraz Encyklopedia on-line (www.research.att.com/~njas/sequences) zawiera ponad 93
000 sekwencji, z których wiele zostało wysłanych przez kilkuset korespondentów Sloane'a. Każdy
wpis zawiera najważniejsze terminy sekwencji, słowa kluczowe, motywacje matematyczne, linki do
literatury i wiele innych. Ogromną cechą książek i encyklopedii on-line jest to, że są ułożone w
porządku "numerycznym". W Internecie można po prostu wprowadzić kilka pierwszych warunków
sekwencji, aby go zlokalizować - jeśli zostanie rozpoznany! (Możesz także sprawdzić według słowa
kluczowego, które jest również bezcenne.) Czytelnicy rozpoznają sekwencję A000040, która jest
liczbami pierwszymi. Ten wpis zawiera definicję, a następnie zawiera dwadzieścia dwa odniesienia
do dokumentów i książek oraz prawie pięćdziesiąt odnośników do innych stron jako osiemnaście
innych powiązanych sekwencji encyklopedycznych Sloane'a. Jednakże, jeśli wpiszesz sekwencję
liczb całkowitych, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 i spodziewasz się otrzymać tylko odpowiedź "Liczby
pierwsze", będziesz bardzo w błędzie. Kilka innych sekwencji zaczyna się w ten sam sposób, tylko
wcześniej czy później rozbieżności - czasem znacznie później. Trochę przykładów:
• A005180 uruchamia to samo, ale jest "Kolejność prostych grup".
• A008578 zawiera pierwszą literę 1 i brzmi: "Pierwsze liczby na początku XX wieku (dziś 1 nie jest
już uważane za pierwszą)".
• A030059 to "Produkt nieparzystej liczby odrębnych liczb pierwszych".
• A015919 to "Numery n takie, że n | 2n - 2, "więc obejmuje wszystkie liczby pierwsze plus
pseudopierwszych o podstawie 2, począwszy od najmniejszej, 341.
• A038179 jest bardziej tajemniczy. Zaczyna się 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41,
43, 47, 49, 53, 55, 59, 61,. . . i jest "rezultatem drugiego etapu sita Eratostenesa". W tym wpisie
znajdują się wyniki trzeciego i czwartego etapu.
• Następny, A049551, jest "Liczba pierwsza p taka, że x19 = 2 ma rozwiązania mod p."
Liczby pierwsze Higgsa są pierwszymi "sitami" podobnymi do Fibonacciego, liczb pierwszych z
cyframi w porządku rosnącym. . . Lista nie jest nieskończona, ale ciągnie się i trwa, i możesz to
sprawdzić w wolnym czasie, dzięki Neilowi Sloanowi!
Liczba Smitha
Albert Wilansky nazwał liczby , liczbami Smitha na cześć swojego szwagra, którego numer telefonu
4937775 = 3 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 65837, ma właściwość taką , że jej suma cyfr jest taka sama, jak suma jej
czynników pierwszych, 42. Inny przykład: 666 = 2 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 37. Jest to doskonały przykład

nieruchomości, dostrzeżony przez przypadek, to jest prawdopodobnie trochę drobiazgów: tak bardzo,
że przynajmniej jeden artykuł został opublikowany przez oburzonego autora, argumentując, że liczby
Smitha są w rzeczywistości stratą czasu i nie zasługują na poświęcony im wysiłek. W szczególności,
ponieważ zależą one całkowicie od zastosowanej podstawy, czyż nie są one na pewno
powierzchowne? "Ci, którzy badają liczby Smitha, nie próbują wniknąć głęboko w sekrety liczb
całkowitych. Zamiast tego obserwują zwykłe wypadki ich reprezentacji w arbitralnym systemie "mówi Underwood Dudley. Może - ale czy nie mogliby oni badać głębokie właściwości pewnych
podstaw, które pozwalają na istnienie w ogóle liczb Smitha? Ten spór ilustruje, w jaki sposób
matematycy, amatorzy i profesjonaliści, różnią się w swoich ocenach tego, co jest warte - i na pewno
liczby Smitha okazują się być całkowicie pozbawione zainteresowania. Wszystkie liczby pierwsze są
liczbami Smitha, nieciekawymi, a więc są 4, 22, 27, 58, 85, 94, 121,. . . i numer bestii, 666. Znane są
znacznie większe izolowane przykłady. Samuel Yates znalazł giganta 13 614 513 cyfr. Istnieje
również pomysłowy sposób tworzenia liczb Smitha, który łączy je z pierwszymi. Sham Oltikar i
Keith Wayland odkryli w 1983 roku, że jeśli Rn jest liczbą pierwszą, to 3304⋅ Rn to liczba Smitha.
Co więcej, czynnik 3304 można zastąpić dowolną z tych liczb: 1540, 1720, 2170, 2440, 5590, 6040,
7930, 8344, 8470, 8920,. . .
Jest 376 liczb Smitha mniejszych niż 10 000 i 29 928 liczb Smitha mniejszych niż 106. Przypuszcza
się, że około 3% dowolnego miliona kolejnych liczb całkowitych to liczby Smitha. Jeśli istnieje
nieskończoność pierwszorzędnych powtórzeń, jak przypuszczano, wtedy będzie nieskończoność
nietrywialnych liczb Smitha. Wayne McDaniel udowodnił (1987), że rzeczywiście istnieje
nieskończoność liczb Smitha, nie rozwiązując tego przypuszczenia. Inną metodą jest rozpoczynanie
od jakiejkolwiek liczby pierwszej, której cyfry są zerami i 1-kami i pomnożenie przez odpowiedni
czynnik. Oto kilka przykładów Hoffmana:

Pat Costello w 1984 roku opublikował siedemdziesiąt pięć numerów Smitha w postaci p⋅ q⋅10k gdzie
p jest małą liczbą pierwszą, a q jest liczbą pierwszą Mersenne'a. Jego największym przykładem było
191 ⋅ (2216091 - 1) ⋅ 10266, z 65 319 cyframi. Kathy Lewis w 1994 r. znalazła nieskończoną sekwencję
liczb Smitha w postaci 11a ⋅ 9Rn ⋅ 10b, gdzie Rn jest n-tym repunitem.
Bracia Smith
Najmniejsi z kolei bracia Smitha to 728-729, 2964-2965, 3864-3865,. . .
gładkie liczby
Gładkie liczby są liczbami bardzo złożonymi, mając wiele małych głównych czynników. Są rodzaju
podwójnego w stosunku do liczb pierwszych - pierwszorzędność ma jeden wielki główny czynnik, a
gładkie liczby nie mają żadnego. Liczba jest k-gładka, jeśli nie ma współczynnika głównego
większego niż k. Więc moce 2 są jedynymi 2-gładkimi cyframi, a 3-gładkimi liczbami mają postać
2n3m, a numery 5-gładkie mają postać 2n3m5q i tak dalej. Jest czterdzieści sześć 10-gładkich liczb
mniejszych niż 100, 140 mniejszych niż 1000, 332 mniejszych niż 10 000 i 587 mniejszych niż 100
000. Carl Pomerance użył gładkich liczb, aby udowodnić, że istnieje nieskończona liczba liczb
Carmichaela i są one również używane w testach pierwszości i algorytmach rozkładu, które często
zależą od znajdowanie gładkich liczb w danym zakresie.
Liczby pierwsze Sophie Germain
Sophie Germain (1776-1831) była jedną z najwcześniejszych żeńskich matematyczek. Kształciła się
w domu w bibliotece swojego ojca, który został dyrektorem Banku Francji, a jako trzynastolatka
czytała o śmierci Archimedesa, zabitego przez rzymskiego żołnierza, gdy badał postać wykreśloną

na piasku i postanowiła zostać matematykiem. W wieku osiemnastu lat uzyskała notatki do wykładów
Lagrange'a na temat analizy, pozowała jako studentka używająca imienia Le Blanc i wysłała pismo
do Lagrange'a. Będąc pod wrażeniem, postanowił spotkać młodego autora, i tak odkrył, że "on" był
kobietą. Korespondowali, a on uwzględnił niektóre z jej wyników w swojej teorii liczb, przypisując
jej przypis w przypisie. Nieco później pisała również do Gaussa pod tym samym pseudonimem, po
przestudiowaniu jego Disquisitiones Arithmeticae, a także był zaskoczony, gdy odkrył płeć swojego
korespondenta, zauważając, że "Sophie Germain udowodniła światu, że nawet kobieta może osiągnąć
coś w najbardziej rygorystycznej i abstrakcyjnej nauce. " Jej największym osiągnięciem podczas
życia było zdobycie nagrody Académie des Sciences w odpowiedzi na wyzwanie, jakim było
wyjaśnienie powstania figurek Chladni (widzianych gdy piasek jest rozproszony na wibrującej
płytce), ale dziś najlepiej zapamiętana jest Sophie Germain przez jej liczby pierwsze. Są to
nieparzyste liczby pierwsze q, dla których 2q + 1 jest także liczbą pierwszą. Udowodniła w 1823 roku,
że jeśli p jest liczbą pierwszą Sophie Germain, to nie ma liczb całkowitych, x, y i z, żadnego zera,
inie wielokrotności p, takie, że xp + yp = zp. Jest to przykład "pierwszego przypadku" ostatniego
twierdzenia Fermata. Sekwencja liczb pierwszych, p, taka, że 2p + 1 jest także pierwszą, rozpoczyna
się, 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 173, 179, 191, 233, 239, 251, 281, 293, 359,. . .
Są to również liczby pierwsze, dla których φ(n) jest podwojoną liczbą pierwszą. Trójki takie, że p, 2p
+ 1 i 4p + 3 mają wszystkie wartości pierwsze z następującymi wartościami p:
2, 5, 11, 41, 89, 179, 359, 509, 719, 1019, 1031, 1229, 1409,. . .
bezpieczne liczby pierwsze
Liczby pierwsze Sophie Germain są związane z kryptografią. Jeśli p i 2p + 1 są pierwszymi, to q =
2p + 1 jest uważane za bezpieczną pierwszą, ponieważ q - 1 nie ma wielu małych czynników i dlatego
nie może być łatwo rozłożony, czyniąc szyfrowanie bardziej bezpiecznym.
liczby bezkwadratowe
Wiele liczb całkowitych można zapisać jako iloczyn idealnego kwadratu i liczby bez współczynnika
kwadratu. Na przykład

Inne liczby całkowite są bezkwadratowe. Więc 35 jest bezkwadratowa, podobnie jak te liczby, z
których każdy jest ilcozynem różnych czynników pierwotnych, z wyjątkiem 1: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11,
13, 14, 15, 17, 19, 21 , 22, 23, 26, 29, 30,. . .
Odsetek liczb bez kwadratów mniejszych od N jest w przybliżeniu stały i ma tendencję do cN, gdzie
c = 6/π2. Innym sposobem na postawienie tego jest: jakie jest prawdopodobieństwo, że liczba jest
bezkwadratowa, bez powtarzającego się czynnika głównego? Liczba liczb bez kwadratu mniejszych
od n jest równa 6n /π 2 plus współczynnik, który jest w przybliżeniu proporcjonalny do√n jeśli n dąży
do nieskończoności. Z drugiej strony, średnia liczba dzielników kwadratowych liczby N wynosi w
przybliżeniu π2/6. Prawdopodobieństwo, że dwie liczby całkowite są względnie pierwsze, to znaczy
pierwsze względem siebie, to również 6/π2. Obydwa prawdopodobieństwa okazują się być równe 1 /
ζ(2), gdzie ζ (n) to funkcja zeta wprowadzona przez Eulera.
liczba pierwsza Sterna
Liczba pierwsza Sterna jest liczbą pierwszą nie w postaci p + 2a2, gdzie p jest liczbą pierwszą i a >
0. Największą znaną podstawą Stern jest 1493.
silne prawo małych liczb

Wiele sekwencji matematycznych zaczyna się od pokazania, co wydaje się być silnym wzorcem - ale
wtedy wzór znika! Numery Fermata są doskonałym przykładem. Pierwsze pięć jest w pierwszej
kolejności, ale potem schemat się zawala. Najlepszy wyścig pomiędzy 4n + 1 a 4n + 3, analizowany
przez Littlewooda, jest bardziej subtelnym przykładem - długo jeszcze zanim zmiany ulegną zmianie,
choć ostatecznie zmienia się nieskończenie często. Jeśli obliczysz potęgi 3/2, a następnie weźmiesz
integralną część, otrzymamy tę sekwencję, która jest również sugestywna:

Dobrze, dobrze! Czy to może być sekwencja liczb pierwszych? Nie, oczywiście, że nie, ponieważ
(oprócz 1 na początku) następna liczba będzie znacznie większa niż 11. W rzeczywistości jest to 17,
co jest liczbą pierwszą, ale następnie sekwencja jest kontynuowana, 25, 38, 57, 86, . . . Ten przykład
pochodzi od profesora Richarda Guy'a, który przez wiele lat redagował sekcję "Problemy" w
American Mathematical Monthly i jest także autorem Nierozwiązanych problemów w teorii liczb
(1994). Omówił to podchwytliwe zjawisko pod tytułem "Mocne prawo małych liczb" (Guy 1988 i
1990). Jak to ujął,
"Nie ma dość małych liczb, aby sprostać wielu wymaganiom"
lub
”Kapryśne zbiegi okoliczności powodują nieostrożne domysły."
oraz
"Wczesne wyjątki zaćmiewają ewentualne podstawowe rzeczy ".
Oto niektóre z jego zabawnych przykładów z liczbami pierwszymi: Liczby 31, 331, 3331, 33331,
333331 i 3333331 są najważniejsze, i tak jest następny numer w sekwencji, ale 333333331 = 17 ⋅
19607843. Początkowe liczby w sekwencji najprawdopodobniej będą pierwszymi, ponieważ żadna
liczba w sekwencji nie jest podzielna przez 2, 3, 5, 7, 11, 13 lub 37. Naprzemienne sumy silni zdają
się być zawsze pierwsze:

Kolejna w kolejności jest również pierwsza, ale 9! - 8! + 7! - 6! + 5! -4! + 3! - 2! + 1! = 79 ⋅4139.
Czy możemy jednak zawsze być pewni, że zjawisko to jest przykładem silnego prawa małych liczb?
Nie, matematyk może tylko osądzać. Jeśli podzielisz 2n przez n (od n = 1), tak zaczyna się sekwencja
reszt:

Reszty wydają się zawsze być potęgami 2. Czy są? Pozostała sekwencja trwa, 2, 4, 2, 4, 8, 0, 2, ale
potem dochodzimy do 218 = 262144 i 262144 ≡ 10 (mod 18). Sekwencja następnie kontynuuje jednak
2, 16, 8, 4, 2, 16, ale następnie ponownie zrywa: 225 = 33554432 ≡ 7 (mod 25). W przeciwieństwie
do poprzednich przykładów nie można powiedzieć, że wzorzec się zepsuł. Zamiast tego możemy
szukać wzorców wśród wyjątków. Na przykład, ile jest tam nieparzystych pozostałości? Czy w końcu
wszystkie liczby nieparzyste są resztą? Kiedy pojawia się pierwsza reszta 3? Jak się okazało, D. H. i
Emma Lehmer odkryli ,że 2n ≡ 3 (mod n) po raz pierwszy, gdy n = 4700063497. Przez zwykły
przypadek nie jest prawdopodobne, ale pewne, że będą przypadkowe wzorce wśród ogromnej liczby
funkcji, które może obliczyć nowoczesny komputer. Więc powinniśmy być podejrzliwi, gdy okaże

się, że 21⋅ 2n - 1 i 7 ⋅ 4n + 1 są zarówno pierwsze, gdy n = 1, 2, 3, 7, 10, i 13, i kompozyt dla innych
wartości do 17. Dopasowanie następnie zwija. Pierwsza funkcja jest pierwsza dla n = 18, podczas
gdy druga jest złożona i możemy być pewni, że "wzór" był statystycznym mistyfikacją. Oto jeszcze
jeden przykład, który nie został zaczerpnięty z artykułów Richarda Guy'a: dodaj parzystą liczbę
kolejnych liczb pierwszych, od 2, a następnie dodaj 2:
2+3+2=7
2 + 3 + 5 + 7 + 2 = 19
2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 2 = 43
2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 2 = 79
2 + 3 + 5 + 7 +. . . + p2n + 2 =
Wyniki wydają się być zawsze najlepsze, ale czy ten wzór jest kontynuowany? Nie - sekwencja
zepsuła się, gdy p2n = p22 i, 2 + 3 +. . . + 79 + 2 = 793 = 13⋅ 61
Z drugiej strony, sumy przyjmujące nieparzystą liczbę liczb pierwszych w odniesieniu do p2n + 1 są
nie tylko złożone, ale równe, ale mają zazwyczaj kilka czynników. Pierwsze kilka to 4, 12, 30, 60,
102, 162 i 240. Matematyka, a zwłaszcza teoria liczb, a także liczby pierwsze, są rzeczywiście
wyjątkowo pełne wzorów, ale nasze bardzo ludzka zdolność rozpoznawania wzorów jest jeszcze
bardziej wyjątkowa!
liczby trójkątne
Sekwencja 1/2n (n + 1) i liczba kropek w tablicy trójkątnej:

Thomas Greenwood zauważył, że 1 więcej niż jedna lub 2 mniej niż nieparzysta liczba trójkątna jest
często liczbą pierwszą. - 1 7 11 13 19 29 37 43 53 ...
T31 = 496 to pierwszy kontrprzykład; 31 jest liczbą pierwszą, a 7 dzieli 497. Każda nawet doskonała
liczba jest trójkątna.
liczby pierwsze bliźniacze
Pierwsze liczby zawierają wiele par różniących się 2: 3-5, 5-7, 11-13 i 17-19, i tak dalej. Są to
bliźniacze liczby pierwsze. Jedyne liczby pojawiający się w dwóch parach bliźniaczych to 5, a 3 to
jedyny numer w sekwencji, a nie w postaci 6n± 1. Liczba bliźniaczych liczb pierwszych mniejsza niż
N naturalnie maleje wraz ze wzrostem N. Pary liczb mniejsze niż 10n są następujące: 2, 8, 35, 205,
1224, 8169, 58980, 440312, 3424506, 27412679, 2a24376048,. . .
Przypuszczenie o bliźniaczych liczbach pierwszych jest takie, że istnieje w nich nieskończoność.
Hardy i Littlewood posunęli się dalej i przypuszczali, że liczba bliźniaczych liczb pierwszych
mniejsza niż n wynosi w przybliżeniu 2Cn/(log n)2, gdzie C = 0,6601618158. . . jest bliźniaczą stałą
liczbą pierwszą
Pod warunkiem, że x jest większe niż pewna liczba całkowita, x'(które teoretycznie można obliczyć),
to

gdzie π2 (x) to liczba par bliźniaczych liczb pierwszych mniejsza niż x. To Brun udowodnił, że suma
odwrotności bliźniaczych liczb pierwszych się zbiega. Jing-Run Chen udowodnił w 1966 roku, że

istnieje nieskończoność liczb pierwszych tak, że p + 2 jest albo pierwszą, albo iloczynem dwóch liczb
pierwszych. Jeśli p jest liczbą pierwszą, a p + 2 jest liczbą pierwszą lub półroczem, liczba takich par
mniejsza niż n wynosi co najmniej 1,05 x 2Cn/(log n)2, gdzie C jest takie samo jak wcześniej. Obecne
rekordowe bliźniacze liczby pierwsze to 33218925 ⋅ 2169690 ± 1, z 51.090 cyframi.
bliźniacze ciekawostki
• Para 659-661 jest początkiem rekordowej przerwy między bliźniaczymi liczbami początkowymi:
następna para to 809-811.
• Wszystkie liczby pierwsze oprócz 2 i 3 mają postać 6n±1, więc wszystkie bliźniacze liczby pierwsze
oprócz 3-5 mają postać 6n± 1 także. Zauważ, że 120 = 6 ⋅ 20 jest najmniejszą liczbą całkowitą, tak
że ani 6n + 1, ani 6n - 1 nie jest liczbą pierwszą.
• Para 60n2 + 30n – 30 ±1 oznacza parę bliźniaczą dla n = 1 do 13.
• Wśród liczb pierwszych w postaci n4 + 1 występuje zaskakująca liczba "bliźniaków", dla których
n4 + 1 i (n + 2)4 + 1 są pierwszymi.
• Jest to sekwencja n, dla których n4 + 1 jest liczbą pierwszą: bliźniaki są pogrubione:

• Thomas R. Nicely obliczył (2004), że liczba par bliźniaczych liczb pierwszych jest mniejsza niż 5
⋅ 1015 to 5,357,875,276,068.
• Nicely również obliczyło liczbę pierwszych ćwiartek w postaci p, p + 2, p + 6 i p + 8 do tego samego
limitu: jest to 13 725 998 644.
• Najmniejsza trójka to 5-7, 11-13, 17-19.
• Carlos Rivera również znalazł te trzy przykłady trójek: 4217-4219, 4229-4231, 4241-4243 ze
wspólną różnicą 12; trzy pary rozpoczynające się od 208931-208933 ze wspólną różnicą 30; i trzy
pary zaczynające się od 263872067-263872069 ze wspólną różnicą 30. Phil Carmody (2001) odnalazł
triplet rozpoczynający 127397154761-127397154763, również ze wspólną różnicą 30. J. K.
Andersen znalazł te dwa kwadraty takie, że f(x) ± 1 to para bliźniaczych liczb pierwszych dla x = 0
do 15:
f (x) = 4515 x2 - 67725 x + 603900
f (x) = 12483x2 - 187245x + 834960
Spirala Ulama
Stanisław Ulam (1909-1984) odkrył lub wymyślił swoją spiralę w 1963 roku, siedząc przy nudnej
rozmowie. Wyglądało to tak

Zauważył od razu, że pionki zdają się układać na pewne ukośne linie i zdał sobie sprawę, że dzieje
się tak dlatego, że kwadraty leżące na liniach prostych różnią się liniowo, więc reprezentują kwadryty.
Stąd, "Jest to właściwość wizualnego mózgu, która pozwala od razu odkryć takie linie, a także
zauważyć wiele innych osobliwości rozkładu punktów w dwóch wymiarach", jak zauważył Ulam i
jego współpracownicy w artykule z 1964 r.. Na tej figurze główna przekątna jest funkcją n2 + n + 1.
Następna figura zaczyna się od 41 i wartości równania kwadratowego Eulera pojawiają się wzdłuż
zaznaczonej przekątnej. Głębszym problemem jest to, dlaczego niektóre wyrażenia kwadratowe dają
tak dużą liczbę liczb pierwszych. Wśród wartości pierwszego kwadratowego x2 + x + 41 Eulera, z
pierwszych 2398 liczb generowanych przez formułę, dokładnie połowa to liczby pierwsze.
Sprawdzając wszystkie takie liczby poniżej 10 000 000, Ulam i jego współpracownicy stwierdzili, że
proporcja liczb pierwszych wynosi 0,475. Dla kwadratowych 4x2 + 170x + 1847, proporcja liczb
pierwszych wynosi 0,466; dla 4x2 + 4x + 59, to jest 0.437. Inne kwadraty idą na drugą skrajność:
tylko 5% produktów o wzorze 2x2 + 4x + 117 jest liczbami pierwszymi.
jednolite dzielniki
Jeśli N = st i jeśli s i t nie mają wspólnego współczynnika, to s i t są jednostkowymi dzielnikami N.
Zgodnie z konwencją uwzględniono 1 i N. Więc jednostkowe dzielniki 24 = 3 ⋅ 23 to tylko 1, 3, 8 i
24. Wszystkie dzielniki liczby są jednostkowe, wtedy i tylko wtedy, gdy jest to liczba pierwsza lub
iloczyn odrębnych liczb pierwszych. Uogólnienie Eulera Małego Twierdzenia Fermata mówi, że jeśli
p ∤ a, to aφ(p) ≡ 1 (mod p). Prawdą jest również, że jeśli a jest jednostkowym dzielnikiem n, to jest
liczba, k, większa niż 1, taka że ak ≡ a (mod n). Na przykład 8 jest jednolitym dzielnikiem 24, chociaż
8 i 24 to nie liczby względnie pierwsze, a 83 ≡ 8 (mod 24).
jednolity doskonale
Jeśli n jest sumą wszystkich jednolitych dzielników, jest ono jednostkowe doskonałe Jednostkowe
doskonałośco są naturalnie rzadsze niż zwykłe doskonałe liczby. Pierwsze pięć to: 6, 60, 90, 87360
= 26 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 7⋅ 13 i
nietykalne liczby

Liczba nietykalna to dowolna liczba, która nie może być sumą podwielokrotnych części (właściwych
dzielników) n. Innymi słowy, nigdy nie jest to wartość σ(n) - n. Rozpoczyna się sekwencja 2, 5, 52,
88, 96, 120, 124, 146, 162, 178,. . .
Jedyną znaną, liczbą nietykalną, jest 5, i przypuszcza się, że jest wyjątkowa. Istnieje nieskończoność
nietykalnych liczb. Liczba nietykalnych mniej niż 10n dla n = 1, 2, 3, 4. . . początek, 2, 5, 89, 1212,. . .
dziwne liczby
Liczba jest dziwna, jeśli jest obfita, ale nie pseudodoskonałą. Najmniejsza liczba to 70, ponieważ jej
czynniki sumują się do 74: 1 + 2 + 5 + 7 + 10 + 14 + 35 = 74, ale żaden podzbiór tych czynników nie
wynosi 70. Istnieje nieskończona liczba dziwnych liczb, w tym dwadzieścia cztey poniżej 106.
Sekwencja rozpoczyna się: 70, 836, 4030, 5830, 7192, 7912, 9272, 10430, 10570, 10792, 10990,
11410, 11690,. . .
liczby pierwsze Wiefericha
Są one nazwane imieniem Arthura Josepha Alwina Wiefericha (1884-1954), który w 1909
opublikował zaskakujące kryterium dla pierwszego przypadku Wielkiego Twierdzenia Fermata: jeśli
istnieją liczby całkowite x, y, z takie, że xp + yp + zp = 0 gdzie p jest nieparzystą liczbą pierwszą, i p
nie dzieli xyz, a następnie p2 | 2p-1 - 1. Takie liczby pierwsze nazywane są liczbami Wiefericha. (Małe
twierdzenie Fermata mówi, że jeśli p jest liczbą pierwszą, to dzieli się 2p-1- 1.) Jedynymi znanymi
liczbami Wiefericha są 1093, odkryte przez W. Meissnera w 1913 r. i 3511, odkryte przez NGWH
Beegera w 1922 r. Richard McIntosh ukończony pierwsze badanie liczb pierwszych Wiefericha, 9
marca 2004 r., do 1,25 ⋅ 1015, bez znajdowania nowych liczb pierwszych. Dwie znane liczby
Wiefericha prowadzą do tych dziwnych wzorów cyfrowych w formacie binarnym: 10922 =
10001000100; 35102 = 110110110110. W 1910 roku Mirimanoff dodał, że jeśli pierwszy przypadek
ostatniego twierdzenia Fermata jest fałszywy dla wykładnika p, wówczas 3p-1 - 1 jest podzielny przez
p2. Przypuszczenie abc sugeruje, że istnieje nieskończoność liczb pierwszych Wiefericha. Liczba
mniejsza od x jest co najmniej C log x dla pewnej stałej C. Jednak Silverman również udowodnił w
1988 roku, że jeśli hipoteza abc jest prawdziwa, to dla każdego większego niż 1 istnieje
nieskończoność liczb pierwszych p, dla których p2 ∤ ap-1 - 1. Dwie wartości p od 3 do 232, dla których
p2|3p-1 - 1 to 11 i 1006003. Co ciekawe, gdy a = 99, istnieje pięć małych wartości p, dla których p 2 |
ap-1 - 1: p = 5, 7, 13, 19 i 83. Przypuszcza się, że prawdopodobieństwo, że liczba pierwsza p jest liczbą
pierwszą Wiefericha i wynosi 1/p. Przypuszczano również, że liczby Mersenne z pierwszymi
wykładnikami są bezkwadratowe. Jest to wysoce prawdopodobne na podstawie twierdzenia, że jeśli
p2 | Mq, a następnie p jest liczbą pierwszą Wiefericha. Warunek p2 dzieli ap-1 - 1 dla a = 5, ma
rozwiązanie p = 188748146801, a "odwrotność" jest również prawdą: pa-1 - 1 jest podzielna przez a2
= 25.
Twierdzenie Wilsona
John Wilson (1741-1793) jest tylko zapamiętany z twierdzenia Wilsona, które stwierdza, że jeśli p
jest liczbą pierwszą, to (p - 1)! + 1 jest podzielne przez p, co ilustruje kilka pierwszych liczb
pierwszych:

Paradoksalnie, Wilson nie był pierwszym, który odkrył to twierdzenie, pojawiające się w
dokumentach Leibniza, ale nie udowodnione. Lagrange zrobił to w 1773 roku, a także pokazał coś

przeciwnego, że jeśli równanie jest prawdziwe, to p jest liczbą pierwszą. Twierdzenie Wilsona można
wyrazić w różnych formach. Na przykład:

Z twierdzenia Wilsona wynika, że jeśli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, to

Twierdzenie Wilsona jest bardzo nieefektywnym dowodem na to, że liczba jest pierwszorzędna:
największa, jaka kiedykolwiek została udowodniona przez jego użycie, to prawdopodobnie
1099511628401.
bliźniacze liczby pierwsze
Twierdzenie Wilsona sugeruje, że n i n + 2 są parą bliźniaczych liczb pierwszych wtedy i tylko wtedy,
gdy
4 ((n - 1)! + 1) + n ≡ 0 mod n (n + 2)
Na przykład, jeśli n = 5, 4 ((n - 1)! + 1) + n = 105 = 3 ⋅ 5 ⋅ 7.
liczby pierwsze Wilsona
Liczba pierwsza Wilsona to liczba pierwsza taka, że (p - 1)! ≡ -1 (mod p2). Jedyne znane liczby
Wilsona to 5, 13 i 563, znalezione przez Goldberga w 1953 r. przy użyciu wczesnego komputera
elektronicznego. Nie ma innych mniejszych niż 500 milionów. Według heurystycznego argumenu
można oczekiwać liczby pierwszej Wilsona około 5 ⋅ 1023. Przypuszczano, że prawdopodobieństwo,
że pierwsze p jest stopniem Wilsona, wynosi 1 / p.
Liczby Wolstenholme i twierdzenia
Joseph Wolstenholme (1829-1891) był profesorem matematyki w Royal Indian Engineering College.
Był przyjacielem Leslie Stephen, którego córka, Virginia Woolf, była młodą dziewczyną, gdy
Wolstenholme dzieliło rodzinne wakacje. Później włączyła Wolstenholme do jednej z jej najbardziej
znanych książek "Do latarni morskiej", jako wzoru dla Augustusa Carmichaela. W 1862
Wolstenholme udowodnił, że jeśli p jest liczbą pierwszą, a nie 2 lub 3, to licznik liczby harmonicznej,
1 + 1/2 + 1/3 +. . . + 1 / (p - 1) jest podzielna przez p2. Liczniki tych sum są nazywane liczbami
Wolstenholmea i rozpoczyna się ich sekwencja, 1, 3, 11, 25, 137, 49, 363, 761, 7129, 7381, 83711,
86021, 1145993, 1171733, 1195757, 2436559, 42142223, . . . Podobnie licznik z 1 + 1/22 + 1/32 +. . .
+ 1 / (p - 1)2 jest podzielne przez p wtedy i tylko wtedy, gdy p jest liczbą pierwszą. Sekwencja tych
liczników rozpoczyna się: 1, 5, 49, 205, 5269, 5369, 266681, 1077749, 9778141, 1968329,
239437889,. . .
Licznik 1 + 1/23 + 1/33 +. . . + 1 / (p - 1) 3 jest podzielna przez p2 wtedy i tylko wtedy, gdy p jest
liczbą pierwszą i p > 5, a licznik jest równy 1 + 1/24 + 1/34 +. . . + 1 / (p - 1) 4 jest podzielna przez p
wtedy i tylko wtedy, gdy p jest liczbą pierwszą i p > 7. Charles Babbage zauważył w 1819 roku, że

W roku 1862 Wolstenholme udowodnił, że

Na przykład dla n = 7: 13 ⋅ 12 ⋅ 11⋅ 10⋅ 9⋅ 8/6⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3⋅ 2⋅ 1 = 1716 = 5⋅ 73 + 1 Konwersja
Wolstenholme - że jeśli n spełnia kongruencję, to jest liczba pierwsza - nie została udowodniona,
ale wiadomo, że jest prawdziwa, nawet jeśli n, gdy n jest potęgą 3. Jeśli ta sama zbieżność jest
spełniona (mod p4), wówczas p jest liczbą pierwszą Wolstenholme’a, ale do tej pory znane są tylko
dwie: 16843 i 2124679. Nie ma innych liczb pierwszych Wolstenholme mniejszych niż 6 ⋅ 4⋅108.
liczby pierwsze Woodalla
Liczby Woodalla, nazwane imieniem H. J. Woodall, który opublikował ich opis w 1917 r. napisane
w Cunningham, są w postaci, n ⋅ 2n - 1. Liczby pierwsze Woodalla są czasami nazywane liczbami
pierwszymi Cullena drugiego rodzaju. Sekwencja numerów Woodall zaczyna się 1, 7, 23, 63, 159,
383, 895,. . . Liczba Woodall jest pierwsza tylko wtedy, gdy n = 2, 3, 6, 30, 75, 81, 115, 123, 249,
362, 384,. . . Przypuszczano, że prawie wszystkie liczby Woodall są złożone. Największa znana liczba
pierwsza Woodalla to 667071⋅ 2667071 - 1 (200 815 cyfr). Zostało to odkryte przez Manfreda Toplica
i Yvesa Gallota w kwietniu 2002 roku. Liczba pierwsza 2521 - 1 można również zapisać jako 512 ⋅
⋅2512 - 1, czyniąc ją zarówno liczbą pierwszą Woodalla, jak i Mersenne
tajemnice zeta: połączenie kwantowe
Liczby pierwsze, a w szczególności hipoteza Riemanna, wydają się reprezentować najczystszą
możliwą matematykę, więc dlaczego w ogóle istnieje jakikolwiek związek z fizyką? Ale właśnie to
wyobrazili sobie David Hilbert i George Pólya. Jak wyjaśnił Pólya Andrewowi Odlyzko:
Dwa lata spędziłem w Getyndze, kończąc na początku 1914 roku. Próbowałem nauczyć się
analitycznej teorii liczb od Landaua. Pewnego dnia zapytał mnie: "Znasz trochę fizyki. Czy znasz
fizyczny powód, dla którego hipoteza Riemanna powinna być prawdziwa. "Tak byłoby w tym
przypadku, odpowiedziałem, gdyby niezrównane zerowe funkcje zeta były tak powiązane z
problemem fizycznym, że hipoteza Riemanna byłaby równoważna z faktem. że wszystkie wartości
własne problemu fizycznego są prawdziwe. Nigdy nie opublikowałem tej uwagi, ale jakoś stała się
znana i nadal jest pamiętana. (Pólya 1982)
Pólya odnosi się do faktu, że wartości własne macierzy symetrycznej są rzeczywiste. Jeśli
nietrywialne zera funkcji zeta wynoszą 1/2 + ibn, wówczas bn będzie wartością własną. Ani on, ani
Hilbert, który przedstawił tę samą sugestię, nie mieli najmniejszego pojęcia, czym może być matryca.
Połączenie pojawiło się w wyniku przypadkowego spotkania w 1973 roku, kiedy Hugh Montgomery
został przedstawiony wielkiemu Freemanowi Dysonowi, urodzonemu w Anglii matematykowi i
fizykowi, który słynie z pogodzenia teorii Juliana Schwingera i Richarda Feynmana w teorii
kwantowej. Montgomery zauważył, że studiował zerowanie funkcji zeta Riemanna i wspomniał o
formule ich rozkładu, 1 - (sin (πr) / (πr))2. Dyson natychmiast odpowiedział, ku swojemu zaskoczeniu
i Montgomery'ego że a właśnie była gęstość pary korelacji wartości własnych pewnego zestawu
losowych matryc. Tak się składa, że fizycy mają dobrze rozwiniętą teorię rozkładu wartości własnych
losowych matryc, które służą do modelowania poziomów energetycznych jąder i inne układy cząstek.
Montgomery i Dyson nigdy więcej się nie spotkali, nigdy więcej się nie odezwali, ale to jedno
przypadkowe spotkanie wskazywało na potencjalnie głęboki związek między mechaniką kwantową
a teorią liczb, którą od tamtej pory eksplorują matematycy i fizycy. W szczególności, Andrew
Odlyzko stwierdził poprzez masowe obliczenia, że zerowe funkcje zeta mają tę samą funkcję

korelacji pary, co wartości własne tak zwanych macierzy GUE (Gaussian unitary ensemble). Ten
wynik, inspirujący Montgomery’ego, jest teraz znany jako prawo Montgomery-Odlyzko. Jest
całkowicie właściwe, że George Pólya, który napisał kilka popularnych książek o roli analogii w
matematyce, powinien był oryginalną inspiracją dla tak wspaniałej sekwencji "połączeń"! Ta analogia
przyniosła już korzyści zarówno fizykom, jak i teoretykom liczb. Fizycy odnoszą korzyści, ponieważ
poziomy energii są zwykle trudne do obliczenia, podczas gdy matematycy mają bardzo wydajne
metody obliczania zer funkcji zeta. Jest inne, powiązane połączenie. Kwantowy chaos bada przejścia
od systemów mechaniki kwantowej, które nie są chaotyczne, i klasyczne systemy newtonowskie,
które mogą być. Doprowadziło to fizyków do przewidywania związków pomiędzy poziomami
energii co można to analogicznie zastosować do funkcji zeta Riemanna. Niespodzianka! Prognozy są
potwierdzone! I to nie wszystko! W swoim artykule "Kwantowy chaos w rozkładzie liczb pierwszych
i turbulentnych przepływach płynów", twierdzi AM Selvam, "liczba koncepcji teoretycznych jest
nierozerwalnie związana z ilościowym opisem układów dynamicznych wszystkich skal, od
mikroskopowej dynamiki subatomowej do makroskalowego burzliwego płynu przepływy takie jak
przepływy atmosferyczne ", a w szczególności, że liczby pierwsze są analogiczne do wirów w
przepływach turbulentnych i że częstotliwości liczb pierwszych idą za mechanikami podobnymi do
kwantowych. Dodaje kolejną analogię: "Roger Penrose odkrył w 1974 r. Quasiperiodyczny wzór
kafelkowania Penrose'a. . . . Podstawowe badanie nachyleń wypełniających całkowicie przestrzeń
jest analogiczne do badania sposobu podziału materii na atomy iliczby naturalne dzielą się na iloczyn
liczb pierwszych. "(Selvam 2001) . Ponadto funkcja zeta Riemanna pojawia się także w teorii ruchów
Browna oraz w badaniach procesów dyfuzji i perkolacji. Nawet to, jak można się domyślić, to nie
wszystko. Xiao-Song Lin z University of California zauważył analogię między wielomianem Jonesa
w teorii węzłów a funkcją zeta Ihara-Hashimoto-Bass w teorii grafów. Zainspirowany prawem
Montgomery-Odlyzko, Xiao-Song Lin "przeprowadził kilka eksperymentów komputerowych na
wielomianie Jonesa. Nasze dane wskazują, że całkiem możliwe, że zera wielomianu Jonesa
zmiennego węzła mogą również spełniać pewne prawa statystyczne. "Niewiele, co starożytni Grecy
mogli sobie uświadomić, czytając Euklidesa o pierwszych liczbach w jego elementach, w sposób
boleśnie zawiły ponieważ Grecy nie mieli naprawdę sprawnego języka i zapisu na ten temat, że być
może istnieje związek z węzłami, których używał do wiązania swoich butów i liczb pierwszych.
Oczywiście, żadna z obecnych spekulacji nie udowadnia, jak zachowują się zera funkcji zeta
Riemanna. Możliwe, że mamy dokładnie to, do czego przywykli fizycy i co matematycy nie uznają
ostatecznie za zadowalający - przydatny, ale niedoskonały model
rzeczywistość. A jednak - Pitagoras twierdził, że wszechświat został stworzony z liczb, a Leopold
Kronecker (1823-1891) twierdził, że "Bóg stworzył liczby całkowite, a cała reszta jest dziełem
człowieka". Kto wie? Być może świat jest jeszcze bardziej sprytnie zbudowany z liczb pierwszych!

