
Primtall 
Et primtall er et helt positivt tall, >1, 
som ikke er delelig med andre positive 
heltall enn 1 og seg selv.  

 
De minste primtallene:  
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 
41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 
89, 97 



Det finnes uendelig mange primtall 
 

Anta at det finnes endelig mange primtall, 
p1,p2,p3,...,pn. La N være produktet av dem lagt 
til 1, dvs. 

N= p1p2p3...pn+1 
Dette tallet er ikke delelig med noen av pi og er 
derfor selv et primtall. Men det er ikke med i 
vår liste siden N>pi, og vi har en motsigelse. 
Mao. vår antakelse var gal! 



Hvor mange primtall finnes det 
som er mindre enn et gitt tall? 

 
Primtallssatsen: 
Antall primtall <x, betegnet π(x), 
tilnærmes for store verdier av x med 
funksjonen  
 
 
 
Eksempel:π(100)=25, L(100)=28 
€ 

L(x) =
x

ln(x) −1



Primtallssatsen 
 

Legendre (1798): Framsatte hypotesen 
Tchebychev (1850): Delbevis 
Hadamard, de la Vallé Poussin (1896): 
Komplett bevis 
Selberg, Erdös (1949): Elementært bevis 



Antall primtall 

x π(x) L(x) 

1000 168 169 

10000 1229 1218 

100000 9592 9512 

1000000 78498 78030 

10000000 664579 661459 

100000000 5761455 5740304 



Uløste problemer 
 

Goldbachs hypotese: 
Alle partall >2 kan skrives som en sum av to 
primtall. 
Tvillingprimtallshypotesen: 
Det finnes uendelig mange tvillingprimtall. 
Brun (1919): (1/3+1/5)+(1/5+1/7)+...=Bruns konstant=1,902160577783278... 

Oppermanns hypotese: 
For alle n finnes det minst ett primtall mellom n2 
og (n+1)2. 



Tvillingprimtall 
 

Et tvillingprimtallspar er et par av primtall 
med differense 2. 
 
Eksempel:  
3 og 5, 5 og 7, 11 og 13, 71 og 73 



Generalisering av 
tvillingprimtallsatsen: 

 
Finn en sekvens av k primtall slik at  
differensen mellom to påfølgende tall er d. 
Kan vi finne slike sekvenser? 
Kan vi finne uendelig mange slike sekvenser? 
 
Eksempel: 
For tvillingprimtall er d=k=2. 



Forenkling: 
 

Dropp kravet om primtall! 



Aritmetisk progresjon 
 

En sekvens av k hele positive tall kalles en 
aritmetisk d-progresjon av lengde k 
dersom differensen mellom to påfølgende 
tall er d, dvs. 
 

a, a+d, a+2d, ..., a+(k-1)d 



Eksempler 
 

5, 8, 11, 14, 17 (d=3, k=5) 
 

1, 11, 21, 31, 41, 51 (d=10, k=6) 
 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (d=2, k=9) 



Oppgave 
 

La a,b,c være tre positive heltall. Vis at 
dersom 1/(a+b), 1/(b+c) og 1/(c+a) er i 
aritmetisk progresjon, så er også a2, b2 
og c2 i aritmetisk progresjon. 



Erdös-Turán-formodningen 
 

For en gitt lengde k og tetthet t>0, så 
finnes det en K, slik at for alle N>K så vil 
enhver delmengde av {1,2,3,...,N} med 
mer enn tN elementer inneholde en 
aritmetisk progresjon av lengde k. 



Hva er tettheten til en mengde? 
 

En delmengde av {1,2,3,...,N} har tetthet 
lik antall elementer i mengden delt med 
N. Så den tomme mengden har tetthet 0 
og hele mengden har tetthet 1, mens alle 
andre delmengder har tetthet mellom 0 
og 1. 



Eksempel 
 

Lengde k=3 og tetthet t=1 gir K=3 
 
Lengde k=3 og tetthet t=0,5 gir K=16 
N=16; {1,2,4,5,10,11,13,14}  
(ett av 7 eksempler) 
En delmengde med 9 elementer fra 
{1,2,3,...,18} vil alltid inneholde en aritmetisk 
progresjon av lengde 3.({5,10,15}, {4,10,16}, 
{5,11,17}, {2,10,18}) 



Rooths resultat fra 1953 
 

Erdös-Turán-formodningen er sann for k=3. 
 
 

Szemeredis resultat fra 1975 
 
Erdös-Turán-formodningen er sann for 
vilkårlig k. 



Endre Szemerédi 



Tilbake til primtallene! 
 

Gitt k, kan vi finne a og d slik at alle 
tallene  

a, a+d, a+2d, ... , a+(k-1)d 
er primtall? 
Dvs. finnes det aritmetiske progresjoner 
av primtall med vilkårlig lengde? 



Eksempler 
 

5, 11, 17, 23, 29  
(d=6, k=5) 

 
7, 157, 307, 457, 607, 757, 907  

(d=6, k=10) 
 

4943, 65003, ... , 725663  
(d=60060, k=13) 



Green og Taos resultat fra 1953 
 

For alle k finnes det uendelig mange par 
av hele tall a og d, slik at alle 

a, a+d, a+2d, a+3d, ... , a+(k-1)d 
er primtall. 

 
Eksempel: For k=21 har vi  
a=5749146449311, d=26004868890 

 



Ben Green 

Terence Tao 



 
 

Og det er omtrent der man står i dag. 
Goldbachs formodning er ikke bevist, ei 
heller tvillingprimtallsformodningen eller 
Riemanns hypotese fra 1859, som (etter 
Wiles bevis for Fermats store sats) er 
matematikkens mest berømte uløste 
problem. 


