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1 Introduksjon MA1301/MA6301 høsten 2017

Hva er tallteori?

Tallene vi bruker til å telle med – alts̊a 1, 2, 3, og s̊a
videre – kalles de naturlige tallene. Kjennskap til de
naturlige tallene og konseptet telling er begynnelsen
p̊a all matematikk, og det aller første vi lærer p̊a
barneskolen (eller før).

Det neste steget er å legge sammen to naturlige
tall: 2+3 = 5, addisjon. Videre kan vi addere samme
tall med seg selv flere ganger – multiplikasjon: 3 ·5 =
5+5+5 = 15. Vi kan ogs̊a snu addisjonen p̊a hodet og
spørre: �Hvilket tall m̊a jeg legge til 2 for å f̊a 5?� –
og dermed har vi definert subtraksjon: 5− 2 = 3.

Men da har vi et problem: subtraksjon g̊ar ikke
alltid opp. Hva er 4− 7? Det finnes ikke noe naturlig
tall vi kan legge til 7 for å f̊a 4 som svar.

Herfra er det to veier å g̊a. Den ene muligheten er
å si at subtraksjonen 4− 7 er meningsløs og ikke har
noe svar: det g̊ar ikke an å trekke et stort tall fra et
mindre tall. Den andre muligheten er å lage et større
tallsystem, der vi definerer nye tall som svar p̊a de
regnestykkene som ikke g̊ar opp. (Dette føles litt som
å jukse, gjør det ikke?)

For hvert naturlige tall kan vi lage et tilhørende
negativt tall: −1, −2, −3, og s̊a videre. I tillegg lager
vi det helt spesielle tallet 0. N̊ar vi utvider tallsyste-
met v̊art med disse tallene, f̊ar vi heltallene:

. . . ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . .

Tallteori er studiet av de naturlige tallene og heltalle-
ne, og hvordan de oppfører seg med tanke p̊a opera-
sjonene addisjon, multiplikasjon, subtraksjon og di-
visjon.

Litt om fagets innhold

Innenfor systemet av heltall kan vi fritt addere, mul-
tiplisere og subtrahere – vi f̊ar alltid et svar som ogs̊a
er et heltall. Men vi kan ikke alltid dividere. Igjen er
det to mulige veier å g̊a: Man kan enten akseptere at
ikke alle tall kan deles p̊a hverandre, eller man kan
tvinge divisjonene til å g̊a opp ved å innføre enda fle-
re tall. Velger man den andre veien her, kommer man
til de rasjonale tallene: alle tall som kan skrives som
en brøk a/b av heltall a og b. Men vi g̊ar ikke den
veien n̊a, vi holder oss til heltallene.

Vi vil derfor begynne med å se p̊a delbarhet : 8
kan deles p̊a 4, men 8 kan ikke deles p̊a 5. Vi sier at
4 er en divisor av 8. Alle tall kan deles p̊a seg selv
og p̊a 1. De tallene som bare kan deles p̊a seg selv og
p̊a 1 er primtallene:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, . . .

Primtall spiller en sentral rolle i tallteorien. En viktig
egenskap de har er at de fungerer som grunnleggen-
de �byggeklosser� for de naturlige tallene: Ethvert
naturlig tall kan skrives som et produkt av primtall,
p̊a en entydig m̊ate. Dette kalles aritmetikkens fun-
damentalteorem, og vi skal bevise at det er sant!

Siden vi ikke (alltid) kan dele, kan det være gans-
ke vanskelig å løse likninger n̊ar vi jobber innenfor
systemet av heltall, og vi trenger andre teknikker her
enn n̊ar vi er i tallsystemer der vi kan dele. Ta for
eksempel likningen 12x + 7y = 9. Finnes det noen
heltall x og y som passer i likningen? Det gjør det,
for eksempel x = 27 og y = −45. Men hvordan fin-
ner man en slik løsning? Og kan man alltid finne en
løsning? Se for eksempel p̊a disse to likningene:

12x + 21y = 9 4x + 10y = 5

Klarer du å finne noen heltallsløsninger?
Vi skal lære en generell teknikk for å finne ut

om en likning p̊a formen ax + by = c har noen hel-
tallsløsninger, og for å finne alle løsningene.

Vi skal ogs̊a se p̊a noen andre typer likninger.
Likningen x2 + y2 = z2 er kjent fra Pythagoras som
likningen for forholdet mellom sidene i en rettvinklet
trekant. Vi skal se hvordan man kan beskrive alle
heltallsløsninger av denne.

Hva om vi bytter ut 2-tallet i Pythagoras-likningen
med et høyere tall, og ser p̊a likningene x3 +y3 = z3,
og x4 + y4 = z4, og x5 + y5 = z5, og s̊a videre? Et av
de mest berømte resultatene i tallteorien omhandler
disse likningene. Det kalles Fermats siste teorem, og
sier: For n > 2 har likningen

xn + yn = zn

ingen heltallsløsninger (med unntak av de trivielle
løsningene der minst én av x, y og z er 0). Dette ble
oppdaget av Pierre de Fermat i 1637. Han skrev det
ned i margen p̊a en bok, men han skrev ikke ned noe
bevis. (Han p̊asto at han hadde et fantastisk bevis,
men at margen ikke var stor nok!) Senere forsøkte
mange andre matematikere å finne et bevis, uten å
lykkes. De fleste trodde at teoremet var sant, men
ingen klarte å bevise det.

Fermats siste teorem var en av matematikkens
store uløste g̊ater i over 350 år, frem til det til slutt ble
bevist av Andrew Wiles i 1994. Beviset er dessverre
altfor avansert til å kunne tas med i dette faget. Men
vi skal se et bevis for en liten del av teoremet, nemlig
at likningen x4 + y4 = z4 ikke har noen løsninger.

Vi skal ogs̊a lære en spesiell m̊ate å regne med
heltall p̊a som minner om m̊aten tallene p̊a klokken
fungerer. Hvis klokken er ni n̊a, s̊a er den ett om fire
timer. P̊a klokken har vi alts̊a at 9 + 4 = 1. Og hvis
vi ser p̊a minuttviseren, s̊a kan vi for eksempel se at
10+54 = 4. Timeviseren har et system der 12 og 0 er
det samme, og minuttviseren har et system der 60 og
0 er det samme. Vi kan ogs̊a lage oss �klokker� av
andre størrelser, for eksempel en klokke der 5 og 0 er
det samme. Da f̊ar vi for eksempel at 2 · 4 = 3.

Det kan bli ganske forvirrende å forholde seg til
likheter som 9 + 4 = 1, 10 + 54 = 4 og 2 · 4 = 3
– hver av dem er jo bare sann innenfor et bestemt
klokkesystem, og ikke en virkelig likhet mellom hel-
tall. Vi trenger derfor en mer presis m̊ate å snakke
om dette p̊a, der vi f̊ar frem hvilket klokkesystem vi
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bruker for øyeblikket. For å si at 9 + 4 er det samme
som 1 i klokkesystemet med 12 tall, sier vi at 9+4 er
kongruent med 1 modulo 12. Notasjonen for dette er
slik: 9 + 4 ≡ 1 (mod 12). Tilsvarende kan vi skrive:

10 + 54 ≡ 4 (mod 60)

2 · 4 ≡ 3 (mod 5)

Det å jobbe med slike klokkesystemer av tall kal-
les kongruensregning eller moduloregning.

Vi skal se (og bevise) flere viktige resultater som
har med kongruensregning å gjøre. Et av dem kalles
Fermats lille teorem, og det sier at hvis p er et prim-
tall og a er et tall som ikke er delelig p̊a p, s̊a har
vi

ap−1 ≡ 1 (mod p)

Alts̊a: Hvis vi har en klokke med p forskjellige tall,
tar et hvilket som helst tall p̊a klokken (unntatt 0,
som er det samme som p), og opphøyer det tallet i
p−1, s̊a kommer vi alltid til 1. Det er ganske magisk,
men det fungerer alts̊a bare hvis p er et primtall.

Imidlertid finnes det ogs̊a et tilsvarende teorem
som ikke krever at vi har en primtallsklokke, nemlig
Eulers teorem (oppkalt etter Leonhard Euler). Det
sier at

aϕ(n) ≡ 1 (mod n)

Her trenger vi ikke anta at n er et primtall, men for
å forst̊a teoremet m̊a vi først lære hva ϕ(n) betyr. Vi
skal lære om funksjonen ϕ og om flere andre tallteo-
retiske funksjoner.

Tallteori kan fremst̊a som en slags meningsløs lek
med tall og matematiske g̊ater som ikke har noen
nytteverdi. Og gjennom historien har tallteoriens ut-
vikling i stor grad vært drevet av et ønske om å av-
dekke mysteriene som skjuler seg i tallene. Det har
vært matematikk for matematikkens egen skyld, ikke
for å løse virkelige problemer. Tallteoretikere har til
og med vært stolte over å si at det de jobber med er
helt ren matematikk, ubesudlet av anvendelser!

Men dette forandret seg fullstendig rundt midten
av 1900-tallet. Da fikk mye av den gamle og virkelig-
hetsfjerne tallteorien plutselig nye og viktige anven-
delser i forbindelse med datamaskiner. En av tinge-
ne tallteori brukes til er kryptografi, som enkelt sagt
handler om å sende hemmelige beskjeder. Vi skal se
p̊a hvordan tallteori – og spesielt Eulers teorem –
brukes i et kryptografisk system som heter RSA.

Dette var noen smakebiter av en del av de tema-
ene vi skal komme innom i faget.

Hvorfor studere tallteori?

En viktig grunn til å studere tallteori er rett og slett
at det er interessant i seg selv. Vi skal vandre rundt i
det matematiske landskapet der storheter som Euk-
lid, Fermat og Euler har tr̊akket opp veien. Vi skal
se vakre teoremer og fantastiske bevis. Vi skal læ-
re å regne p̊a nye m̊ater, og vi skal løse spennende
problemer.

Men det er ogs̊a andre grunner. I løpet av dette
faget vil dere f̊a mye trening i matematisk tankegang,
og spesielt det å jobbe med bevis. Dette kommer til
nytte for alle som skal jobbe mer med matematikk.

Som vi var inne p̊a, har tallteori ogs̊a anvendelser
utenfor matematikken. Dette faget er et fint sted å
starte for den som vil lære om kryptografi, og det har
ogs̊a en betydelig nytteverdi for alle som skal jobbe
med datamaskiner og programmering.

For de av dere som er – eller skal bli – lærere,
er dette faget spesielt nyttig. Tallteori handler jo i
utgangspunktet om veldig enkle ting: Heltallene og
de aritmetiske operasjonene addisjon, multiplikasjon,
subtraksjon og divisjon. Dette faget gir nye perspek-
tiver p̊a disse enkle tingene, og en bedre forst̊aelse for
hvordan de fungerer. Slikt er nyttig å ha med seg n̊ar
man skal undervise matematikk p̊a alle mulige niv̊aer
fra barneskole til universitet.

Tallmengder

I neste notat skal vi komme i gang med selve tall-
teorien, men la oss først gjøre oss kjent med termino-
logi og notasjon for et viktig konsept i matematikken,
nemlig mengder.

En mengde er en samling med ting. For eksempel
kan vi lage en mengde som best̊ar av de fire tallene
3, 8, 214 og 1002. Denne mengden skriver vi slik:
{3, 8, 214, 1002}. Tingene mengden best̊ar av kalles
elementene i mengden. For eksempel er 8 et element
i mengden vi nettopp beskrev.

Vi kan gi mengden et navn, for eksempel M . Da
skriver vi M = {3, 8, 214, 1002}.

Hvis vi skriver e ∈ M , s̊a betyr det at e er et
element i mengden M . Hvis vi skriver e /∈ M , s̊a
betyr det at e ikke er et element i mengden M . For
eksempel har vi 8 ∈M , men 13 /∈M .

Vi kan ogs̊a beskrive mengder uten å skrive opp
alle elementene i mengden, for eksempel mengden

N = {1, 2, 3, . . .}

av naturlige tall. Siden mengden har uendelig man-
ge elementer, kan vi ikke skrive dem alle sammen,
men vi skriver tre prikker (. . .) for å indikere at det
fortsetter p̊a samme m̊ate i det uendelige. P̊a samme
m̊ate kan vi beskrive mengden av heltall:

Z = {. . . ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . .}

Videre skriver vi Q for mengden av rasjonale tall (alle
tall som kan skrives som en brøk a

b av heltall) og R for
mengden av reelle tall (alle tall som kan skrives som
desimaltall, der det er tillatt med uendelig mange de-
simaler etter kommaet). Vi kan beskrive mengden Q
av rasjonale tall med en spesiell type mengdenota-
sjon:

Q =
{a
b

∣∣∣ a og b heltall, b 6= 0
}

Streken | her leses �slik at�, s̊a hele uttrykket betyr
�mengden av alle a

b som er slik at a og b er heltall
og b 6= 0�.

Vi skriver M ⊆ N hvis alle elementene i meng-
den M ogs̊a er med i N . Hvis vi i tillegg vet at N
inneholder noe som ikke er med i M , kan vi skrive
M ⊂ N . Mengdene av naturlige tall, heltall, rasjo-
nale tall og reelle tall sitter inni hverandre slik som
dette: N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R.
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2 Delbarhet, heltallsdivisjon og primtall MA1301/MA6301 høsten 2017

Delbarhet

I tallteorien studerer vi disse tallmengdene:

N = {1, 2, 3, . . .} (de naturlige tallene)

Z = {. . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .} (heltallene)

Divisjon av heltall g̊ar ikke alltid opp (eksempel: 12
kan deles p̊a 4 siden 3 · 4 = 12, men 12 kan ikke deles
p̊a 5). Vi definerer begreper og notasjon som lar oss
snakke om dette p̊a en praktisk m̊ate:

Definisjon. La a og b være heltall med b 6= 0. Hvis
det finnes et heltall q slik at q · b = a, sier vi at
b deler a, og skriver b | a. (Vi sier ogs̊a at b er en
divisor av a, eller at a er delelig p̊a b.) Hvis b ikke
deler a, skriver vi b - a. 4

For eksempel har vi at 3 | 12 og 7 | (−21), men
5 - 14.

N̊ar vi skriver b | a, s̊a er det en matematisk
p̊astand, som kan være enten sann eller usann. For
eksempel er 8 | 16 en sann p̊astand, mens 7 | 9 er en
usann p̊astand. P̊a samme måte er 4 = 2 + 2 en sann
p̊astand, mens 42 = 6 · 9 er en usann p̊astand. Det er
viktig å ikke blande sammen p̊astander og matema-
tiske uttrykk, som for eksempel 3 + 8 eller 4x2 + 1.

Aritmetiske operasjoner (f.eks. +, − og ·) danner
uttrykk, mens relasjoner (f.eks. =, ≤ og |) danner
p̊astander.

Det er en viktig sammenheng mellom p̊astanden
b | a og uttrykket a

b : P̊astanden b | a er sann hvis og
bare hvis tallet a

b er et heltall.

Det er lett å glemme hva som skal til venstre og
høyre for |-streken: Var det 2 | 4 eller 4 | 2 som var det
riktige? For å gjøre det lettere å huske dette, kan man
(hvis man vil) skrive streken skr̊att bakover, slik: b\a.
Dette minner oss om sammenhengen med uttrykket
a
b , og antyder at b moralsk sett hører hjemme under
en brøkstrek, mens a hører hjemme over.

Du kan alts̊a velge om du vil skrive b | a eller b\a.
Det du for all del m̊a unng̊a, er å f̊a en strek som
vipper forover (b/a), for da ser det ut som en brøk.
For å være p̊a den sikre siden er det lurt å alltid vippe
|-streken litt bakover n̊ar du skriver for h̊and.

Egenskaper ved delbarhet

Alle tall har 1 som divisor, fordi uansett hva a er, kan
vi alltid skrive a = a · 1 (vi velger alts̊a q = a). Alle
tall (unntatt 0) har seg selv som divisor, siden vi for
alle a kan skrive a = 1 · a (her velger vi q = 1).

Hvis et tall deler et annet, og det igjen deler et
tredje, s̊a m̊a det første tallet ogs̊a være en divisor
av det tredje. Alts̊a: Hvis c | b og b | a, s̊a følger
det at c | a. Hvorfor er det slik? Jo, siden c | b, sier
definisjonen at det finnes et heltall q1 slik at q1 ·c = b.
Og siden b | a, sier definisjonen at det finnes et heltall
q2 slik at q2 · b = a. Men da har vi at

a = q2 · b = q2 · (q1 · c) = (q2q1) · c,

og det betyr (ved å bruke definisjonen igjen) at c | a.
Her er en oppsummering av mange nyttige egen-

skaper som delbarhetsrelasjonen oppfyller, inkludert
de vi har diskutert over:

Teorem 2.1. Hvis vi ser p̊a alle heltall utenom 0, s̊a
har vi følgende egenskaper ved delbarhet (der a, b, c
og d st̊ar for vilk̊arlige heltall som ikke er 0):

(a) Alle tall er delelige p̊a 1 og seg selv:
1 | a og a | a.

(b) Delbarhet betyr at divisjon g̊ar opp:
b | a hvis og bare hvis a

b ∈ Z.

(c) Divisorer kommer i positiv/negativ-par:
b | a hvis og bare hvis (−b) | a.

(d) Hvis c | b og b | a, s̊a følger det at c | a.

(e) Hvis a | b og b | a, s̊a er a enten b eller −b.
(f) Hvis b | a og d | c, s̊a følger det at bd | ac.
(g) Hvis b | a, s̊a er |b| ≤ |a|.

Bevis. Del (a) og (d) er vist over. Det er lett å vise
alle de andre delene ved å bruke definisjonen av del-
barhet. Prøv selv å lage bevis for alle delene!

Heltallsdivisjon

Hvis b er en divisor av a, s̊a kan vi finne et heltall q
slik at a = q · b. Dette handler jo egentlig om å dele
a p̊a b, for q blir kvotienten a/b.

Hva hvis b ikke er en divisor av a? Vi kan likevel
prøve å dele a p̊a b, men vi vil f̊a en rest. Istedenfor
a = qb, f̊ar vi a = qb + r, der r er resten.

Vi m̊a legge til noen kriterier som resten r skal
oppfylle. Hvis vi vil dele a = 17 p̊a b = 5, s̊a kan vi
lage et uttrykk p̊a formen a = qb + r ved å skrive
17 = 2 · 5 + 7. Men det er klart at det ikke er dette vi
er ute etter, for 5 g̊ar opp tre ganger i 17, ikke bare
to. Det vi vil ha er 17 = 3 · 5 + 2. Vi m̊a alts̊a kreve
at r ikke er større enn b.

Hva om vi vil dele a = 28 p̊a b = 4? Vi kan for
eksempel skrive 28 = 6 · 4 + 4 eller 28 = 8 · 4 + (−4).
Men vi vil heller skrive 28 = 7 · 4 + 0, for 4 g̊ar opp
nøyaktig 7 ganger i 28, uten rest. Resten r f̊ar alts̊a
ikke være negativ, og den f̊ar heller ikke være lik b.

Hvis vi ønsker å dele et heltall a p̊a et heltall b
(der b 6= 0), vil vi alts̊a forsøke å finne en kvotient q
og en rest r som er slik at a = qb + r og 0 ≤ r < b.
Dette kalles heltallsdivisjon eller divisjon med rest.
Det følgende teoremet sier at dette alltid er mulig,
og dessuten at resultatet er entydig. Det vil si at vi
ikke har noe valg n̊ar vi skal finne q og r. N̊ar vi først
har bestemt hva a og b skal være, er det kun ett tall q
og ett tall r som passer.

Teorem 2.2 (heltallsdivisjon). La a og b være hel-
tall, med b > 0. Da finnes heltall q og r slik at

a = q · b + r og 0 ≤ r < b,

og disse er entydig bestemt av a og b.
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Bevis. Vi m̊a vise to ting: For det første at det fin-
nes tall q og r som oppfyller egenskapene i teoremet
(eksistens), og for det andre at det for gitte a og b
bare er én mulig verdi av q og én verdi av r som har
disse egenskapene (entydighet).

Eksistens: Anta først at a ≥ 0. Se p̊a tallene

a, a− b, a− 2b, a− 3b, . . .

Disse blir mindre og mindre, s̊a før eller siden f̊ar vi
et negativt tall. Velg n slik at a − nb er det første
negative tallet i denne listen. Da er alts̊a a− (n− 1)b
det siste som ikke er negativt. Sett q = n− 1, og sett
r = a− qb. Oppgave: Sjekk at dette valget av q og r
gjør at egenskapene i teoremet er oppfylt.

En oppgave til: Vi antok at a ≥ 0. Vis at det
finnes passende q og r hvis a < 0 ogs̊a.

Entydighet: Anta at vi har

a = q · b + r 0 ≤ r < b

a = q′ · b + r′ 0 ≤ r′ < b

Vi m̊a vise at da er q = q′ og r = r′. Siden qb + r =
a = q′b + r′, f̊ar vi at (q − q′)b = r′ − r, som vil si at
b | (r′ − r). Ulikhetene med r og r′ gir oss dessuten
(oppgave: sjekk dette) at

−b < r′ − r < b.

Men siden b | (r′−r) er eneste mulighet at r′−r = 0.
Herfra er det lett å komme frem til at r′ = r og q′ = q,
og dermed er entydigheten vist.

I tallteori bryr vi oss ofte mer om resten r enn om
kvotienten q. Resten kalles for �a modulo b�, og den
har en egen notasjon: r = a mod b. For eksempel har
vi at 27 mod 12 = 3, og 15 mod 5 = 0.

Vi tar et litt omfattende eksempel for å se p̊a
hvordan heltallsdivisjon kan brukes:

Eksempel. La oss se p̊a likningen x2 + 2 = 5y. Har
denne likningen noen heltallsløsning? Alts̊a: Finnes
det heltall x og y som passer i likningen?

Vi kan skrive om likningen slik:

x2 = 5y − 2 = (y − 1) · 5 + 3

Vi ser alts̊a at vi kan skrive x2 som et heltall (y− 1)
ganger 5 pluss 3. Siden 0 ≤ 3 < 5, betyr dette at 3 er
resten vi f̊ar n̊ar x2 deles p̊a 5, s̊a x2 mod 5 = 3. Hvis
vi deler x p̊a 5, f̊ar vi ogs̊a en eller annen kvotient q
og en rest r, alts̊a x = q · 5 + r, der 0 ≤ r < 5. Da er
x2 = (5q + r)2, s̊a vi f̊ar:

x2 = (5q + r)2 = 25q2 + 10qr + r2 = (5q2 + 2qr) · 5 + r2

Siden x2 er et heltall ganger 5 pluss r2, m̊a x2 og r2

ha samme rest ved divisjon p̊a 5:

x2 mod 5 = r2 mod 5

Vi ser derfor p̊a hva r2 mod 5 kan være. Vi har at
0 ≤ r < 5, s̊a r er enten 0, 1, 2, 3 eller 4. Vi undersøker
hver mulighet:

r 0 1 2 3 4
r2 0 1 4 9 16

r2 mod 5 0 1 4 4 1

Vi f̊ar alts̊a at uansett hva x er, s̊a m̊a x2 mod 5 =
r2 mod 5 være enten 0, 1 eller 4. Men fra likningen
utledet vi jo at x2 mod 5 = 3. Dette g̊ar alts̊a ikke
an, s̊a likningen har ingen løsning. 4

Primtall

Her er en oversikt over alle de positive divisorene til
hvert av de 14 første naturlige tallene:

Tall Divisorer
1 1
2 1, 2
3 1, 3
4 1, 2, 4
5 1, 5
6 1, 2, 3, 6
7 1, 7

Tall Divisorer
8 1, 2, 4, 8
9 1, 3, 9
10 1, 2, 5, 10
11 1, 11
12 1, 2, 3, 4, 6, 12
13 1, 13
14 1, 2, 7, 14

Vi ser at det varierer veldig hvor mange positive di-
visorer et tall har, men hvert tall m̊a ha b̊ade seg
selv og tallet 1 som divisorer. Mange tall har flere
divisorer, men noen har bare disse to �obligatoris-
ke� divisorene. Dessuten er tallet 1 et helt spesielt
tilfelle: Det er det eneste som har bare én divisor.

Tallene med bare to positive divisorer kaller vi
primtall, og de med flere kaller vi sammensatte tall.
Vi tar med en formell definisjon av disse begrepene:

Definisjon. Et naturlig tall p > 1 er et primtall hvis
det ikke har noen andre positive divisorer enn 1 og p.
Et naturlig tall n > 1 som ikke er et primtall kalles
et sammensatt tall. 4

Tallet 1 holdes utenfor definisjonen – det er hver-
ken et primtall eller et sammensatt tall.

Primtall er viktige fordi de er de minste tallene
vi kan redusere til dersom vi prøver å faktorisere et
tall, alts̊a å skrive tallet som et produkt av andre
tall. Se for eksempel p̊a tallet 84. Hvis vi vil skrive
det som et produkt av andre tall, kan vi for eksempel
observere at 84 = 4 · 21. Videre kan vi skrive 4 = 2 · 2
og 21 = 3 · 7, s̊a vi har:

84 = 4 · 21 = 2 · 2 · 3 · 7

Men dette siste uttrykket – der alle tallene er primtall
– kan ikke faktoriseres noe mer.

Euklids teorem

Hvor mange primtall finnes det? Euklid (gresk ma-
tematiker, ca. 300 f.Kr.) viste at hvis vi har en liste
med endelig mange primtall, s̊a kan vi p̊a en lur m̊ate
bruke den listen til å finne et primtall som ikke st̊ar
p̊a listen. Alts̊a kan vi alltid, basert p̊a en hvilken
som helst endelig liste med primtall, finne et primtall
til. Dette gir oss Euklids teorem:

Teorem 2.3. Det er uendelig mange primtall.

Bevis. La p1, p2, . . . , pn være primtall, og la

P = p1 · p2 · · · pn + 1.

Da har vi, for hver i fra 1 til n, at P mod pi = 1, s̊a
pi - P .

La q være den minste divisoren av P utenom 1.
Da m̊a q være et primtall. Men siden ingen av pi-ene
er divisorer av P , kan ikke q være lik noen av dem.
Alts̊a har vi funnet et primtall som ikke var med i
listen p1, p2, . . . , pn.

Dette fungerer uansett hvilken endelig liste av
primtall vi starter med. Alts̊a finnes det ingen en-
delig liste som inneholder alle primtall, og da m̊a det
være uendelig mange.
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3 Bevisteknikker MA1301/MA6301 høsten 2017

P̊astander, definisjoner og bevis

Jeg p̊ast̊ar følgende:

Summen av to partall er et partall.

Er dette en sann eller en usann p̊astand?
Vi kan prøve frem oss med noen spesifikke tall og

se hva som skjer. Se for eksempel p̊a tallene 4 og 12.
Begge to er partall, og summen deres, 16, er ogs̊a et
partall. Dette stemmer fint med p̊astanden. Hva om
vi ser p̊a noen andre partall? 26+14 = 40. 2+16 = 18.

Slik kan vi fortsette. Vi kan lage s̊a mange ek-
sempler vi vil, og s̊a lenge ingen av eksemplene v̊are
f̊ar p̊astanden til å bli gal, vil vi etter hvert begynne
å regne med at den er sann. Men p̊astanden sier jo
noe om alle tall. For å bevise at den er sann uansett
hvilke tall vi velger, m̊a vi ha et generelt argument.

Da bør vi først ha en klar formening om hva be-
grepene vi bruker betyr. Hva vil det si at et tall er
et partall? S̊a lenge vi bare ser p̊a enkelte bestemte
tall, er det tilstrekkelig at vi �kjenner igjen et par-
tall n̊ar vi ser det�. Vi ser umiddelbart at 8 er et
partall, og at 17 ikke er det. Men n̊ar vi skal skrive
et generelt argument, m̊a vi ha en definisjon som gir
et klart kriterium for om et gitt tall er et partall eller
ikke. Definisjonen vi vil bruke for partall er denne:
Et heltall n er et partall dersom det finnes et heltall
m slik at n = 2m.

Da kan vi g̊a løs p̊a å lage et bevis for p̊astanden
v̊ar. Vi vil alts̊a vise at dersom x og y er partall, s̊a
er ogs̊a x + y et partall. Vi begynner med å bruke
definisjonen v̊ar. Det at x og y er partall betyr at det
finnes heltall u og v slik at x = 2u og y = 2v. Da
er x + y = 2u + 2v = 2(u + v). Dette betyr at x + y
ogs̊a oppfyller kravet for å være et partall, og vi har
dermed bevist p̊astanden.

Dette beviset er et eksempel p̊a det som kalles
direkte bevis. I et direkte bevis g̊ar vi rett løs p̊a
det p̊astanden sier, og prøver å vise det p̊a den mest
åpenbare m̊aten. P̊astandene vi vil vise er ofte p̊a for-
men �hvis blipp, s̊a flomp�. N̊ar vi skal bevise en slik
p̊astand med et direkte bevis, starter vi med å anta
at blipp er sant, og s̊a utleder vi at da m̊a ogs̊a flomp
være sant.

Bevisteknikker

N̊ar vi skal bevise en p̊astand, vil vi alltid først prøve
å gjøre et direkte bevis. Men i mange tilfeller viser
det seg at selv om vi er ganske overbevist om at
p̊astanden v̊ar er sann, s̊a setter vi oss fullstendig fast
n̊ar vi prøver å bevise den direkte. Da m̊a vi forsøke
å angripe den p̊a en annen m̊ate, og kanskje m̊a vi
finne et snedig triks eller en m̊ate å vri og vende p̊a
p̊astanden slik at vi klarer å bevise den.

Dette har matematikere drevet med i tusenvis av
år, og det har resultert i en hel del forskjellige bevis-
teknikker. Her er noen av de vanligste og nyttigste:

• Direkte bevis

• Kontrapositivt bevis

• Bevis ved selvmotsigelse

• Induksjonsbevis

Vi har allerede sett et eksempel p̊a direkte bevis.
De to neste teknikkene er to varianter av indirekte
bevis: kontrapositivt bevis og bevis ved selvmotsigel-
se. Vi skal se p̊a disse to teknikkene n̊a, og i neste
notat tar vi for oss induksjonsbevis.

Kontrapositivt bevis

Vi fortsetter med å se p̊a p̊astander p̊a formen �hvis
blipp, s̊a flomp�. Vi har sett at hvis vi skal vise en slik
p̊astand med et direkte bevis, s̊a vil vi starte med å
anta at blipp er sant, og utlede at flomp ogs̊a er sant.

Men i noen tilfeller er det helt h̊apløst å f̊a til
å lage et direkte bevis. Da kan vi isteden forsøke et
kontrapositivt bevis, som g̊ar ut p̊a at vi begynner med
å anta at flomp er usant, og viser at da er ogs̊a blipp
usant. Her g̊ar vi alts̊a motsatt vei av i et direkte
bevis: Vi viser at hvis den ønskede konklusjonen er
usann, s̊a er ogs̊a antagelsen usann.

Eksempel. Vi beviser følgende p̊astand:

For ethvert heltall n har vi at hvis n2 er
et partall, s̊a er n ogs̊a et partall.

Hvis vi skal prøve å vise p̊astanden ved et direkte
bevis, s̊a begynner vi med å anta at n2 er et partall.
Det betyr at det finnes et tall m slik at n2 = 2m.
Men det er ikke lett å se noen vei derfra til å si noe
om tallet n. Vi f̊ar at n =

√
2m, men det kommer vi

ikke noen vei med.
Det er mye lettere å g̊a fra en p̊astand om n til en

p̊astand om n2 enn omvendt. Dette antyder at det i
dette tilfellet kan være fordelaktig å snu ting rundt
slik man gjør i en kontrapositivt bevis.

Da vil vi vise at dersom n ikke er et partall, s̊a er
ikke n2 heller et partall.

Det at et tall ikke er et partall, er nøyaktig det
samme som at det er et oddetall. Vi kan alts̊a skrive
p̊astanden vi vil vise p̊a en litt enklere m̊ate, slik:
Dersom n er et oddetall, s̊a er n2 ogs̊a et oddetall.
N̊a g̊ar vi løs p̊a å bevise denne p̊astanden.

Vi begynner med å anta at n er et oddetall. Det
betyr at det finnes et heltall m slik at n = 2m + 1.
Vi f̊ar da

n2 = (2m + 1)2 = 4m2 + 4m + 1 = 2(2m2 + 2m) + 1

Dette betyr at n2 er et oddetall.
Vi har n̊a vist at den nye p̊astanden v̊ar (dersom

n er et oddetall, s̊a er n2 ogs̊a et oddetall) er sann, og
dermed m̊a ogs̊a den opprinnelige p̊astanden vi ville
bevise være sann. 4

Hvorfor gir det mening å snu en p̊astand rundt
slik vi gjør i et kontrapositivt bevis? Hvordan blir
dette et gyldig bevis for den opprinnelige p̊astanden?

Den nye p̊astanden vi lager kalles for den kon-
trapositive til den opprinnelige p̊astanden, og de to
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p̊astandene er det som kalles logisk ekvivalente. Det
vil si at de, logisk sett, sier nøyaktig det samme, og
dermed er et bevis for den ene ogs̊a et bevis for den
andre.

Se p̊a disse to p̊astandene:

(1) Hvis en mann er bussj̊afør,
s̊a har han godt humør.

(2) Hvis en mann ikke har godt humør,
s̊a er han ikke bussj̊afør.

P̊astand (2) er den kontrapositive til p̊astand (1). Vi
kan observere at begge p̊astandene egentlig sier ak-
kurat det samme, nemlig: Det finnes ikke noen mann
som b̊ade er bussj̊afør og har d̊arlig humør.

Merk at vi kan si at disse to p̊astandene er ekvi-
valente uten å ta stilling til om de er sanne eller ikke.
Men siden vi vet at de sier det samme, kan vi ved å
bevise den ene ogs̊a f̊a et bevis for den andre. P̊a den
annen side, hvis vi klarer å motbevise den ene, betyr
det at den andre ogs̊a m̊a være usann.

Bevis ved selvmotsigelse

Enhver matematisk p̊astand m̊a være enten sann el-
ler usann. Hvis det er vanskelig å vise direkte at en
p̊astand er sann, kan vi isteden forsøke å vise at det
er umulig at den er usann. I et bevis ved selvmotsigel-
se begynner vi med å anta at p̊astanden vi vil vise er
usann, og s̊a bruker vi den antagelsen til å utlede noe
som ikke kan være sant. N̊ar vi klarer å utlede noe
som ikke er sant, s̊a betyr det at antagelsen vi startet
med m̊a være gal. Da kan vi konkludere med at det
ikke stemmer at p̊astanden vi skulle vise er usann,
alts̊a m̊a den være sann.

Det er antagelig lettest å forst̊a denne bevistek-
nikken ved å se p̊a et eksempel. Det følgende teoremet
egner seg ypperlig for bevis ved selvmotsigelse.

Teorem 3.1. Tallet
√

2 er et irrasjonalt tall.

Bevis. Husk at et tall er rasjonalt hvis det kan skri-
ves som en brøk a/b av heltall a og b. Et reelt tall
som ikke kan skrives som en brøk av heltall kalles
irrasjonalt.

Vi m̊a alts̊a vise at det ikke finnes noen heltall a
og b slik at

√
2 = a/b. Men det er vanskelig å vise

direkte at noe ikke finnes.
Vi prøver å vise p̊astanden ved selvmotsigelse. Da

begynner vi med å anta det motsatte av det vi vil
vise, alts̊a at

√
2 er et rasjonalt tall. Det vil si at det

finnes heltall a og b slik at
√

2 = a/b. (Det at denne
p̊astanden virker mer h̊andterlig enn den opprinnelige
p̊astanden er et tegn p̊a at bevis ved selvmotsigelse
kan være en god strategi her.)

Hvis vi kvadrerer begge sider, f̊ar vi 2 = a2/b2,
som vi kan skrive om til 2b2 = a2. Dette vil si at a2

er et partall, og som vi viste tidligere (i eksempelet p̊a
kontrapositivt bevis) betyr det at a ogs̊a er et partall.
Dermed finnes det et heltall m slik at a = 2m.

Vi har n̊a at

2b2 = a2 = (2m)2 = 4m2,

s̊a b2 = 2m2, s̊a b2 er et partall. Dermed følger det at
b er et partall (igjen ved hjelp av det forrige beviset
v̊art), s̊a det finnes et heltall n slik at b = 2n.

Dette betyr at vi har:

√
2 =

a

b
=

2m

2n
=

m

n

Vi kan alts̊a forkorte bort 2 fra teller og nevner i
brøken a/b. Men alt vi har gjort er gyldig selv om vi
velger a og b slik at brøken a/b allerede er forkortet s̊a
mye som mulig. Dermed har vi en selvmotsigelse: Vi
kan lage en brøk som er forkortet s̊a mye som mulig,
og likevel kan vi forkorte den mer.

Vi har n̊a utledet en selvmotsigelse fra antagelsen
om at

√
2 er et rasjonalt tall. Det betyr at denne an-

tagelsen m̊a være gal, og dermed er
√

2 et irrasjonalt
tall.

Begreper i matematikktekster

I en matematisk tekst finner vi vanligvis en hel del
p̊astander med bevis. En p̊astand som er bevist kalles
et resultat. De viktigste resultatene i en tekst kalles
teoremer. Et hjelperesultat som ikke er s̊a viktig i
seg selv, men som brukes som et steg p̊a veien for å
komme frem til et større resultat, kalles et lemma. Et
resultat som følger umiddelbart fra et annet kalles et
korollar. I noen tekster brukes ordet teorem bare om
de aller viktigste resultatene, og de mindre viktige
kalles proposisjoner eller setninger.

Det er vanlig å markere slutten p̊a et bevis med
en firkant: �. Denne tradisjonen ble innført av mate-
matikeren Paul Halmos (1916–2006), og noen kaller
derfor en slik slutt-p̊a-bevis-firkant for en halmos. I
eldre tekster hender det at slutten p̊a et bevis mar-
keres med �Q.E.D.�, som st̊ar for quod erat demon-
strandum (hvilket skulle bevises).

En p̊astand som man gjetter at er sann, men som
ikke er bevist, kalles en formodning. Et eksempel p̊a
en formodning er den s̊akalte Goldbach-formodningen,
som sier at ethvert partall som er større enn 2 kan
skrives som en sum av to primtall. Denne formodnin-
gen ble formulert av Christian Goldbach i 1742, og
det er fremdeles ingen som har klart hverken å bevise
eller å motbevise den.

I matematikk er det viktig at man har klare og
utvetydige definisjoner av begrepene man bruker. En
bok eller annen matematisk tekst vil derfor alltid de-
finere begrepene den bruker (med mindre de antas å
være s̊a godt kjent for leseren at det ikke er nødvendig
å definere dem). Definisjoner ser gjerne slik ut:

Definisjon. Et heltall n kalles et partall
hvis det finnes et heltall m slik at n = 2m.

Det som st̊ar i uthevet skrift (i dette tilfellet �par-
tall�) er begrepet som blir definert, og resten av de-
finisjonen forklarer hva vi vil at begrepet skal bety.

Det er viktig å være klar over at en definisjon
ikke er en p̊astand. En definisjon er ikke noe som kan
være sant eller usant, men en forklaring av hva vi
(i den aktuelle teksten) mener med et bestemt ord,
begrep eller symbol. Derfor st̊ar det heller ikke noe
bevis etter en definisjon – det er ikke noe å bevise.
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4 Induksjonsbevis MA1301/MA6301 høsten 2017

Et eksempel

Se p̊a følgende likheter:

1 = 12

1 + 3 = 22

1 + 3 + 5 = 32

1 + 3 + 5 + 7 = 42

Det ser ut til at hvis vi legger sammen de n første
oddetallene, s̊a f̊ar vi n2.

Likhetene over viser at dette stemmer hvis n er
1, 2, 3 eller 4. Men fortsetter det videre p̊a samme
m̊ate? Vel, vi kan teste med n = 5:

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52

Greit, da vet vi at det stemmer for n = 5 ogs̊a. Til-
svarende kan vi sjekke at det stemmer for 6, 7, 8, og
s̊a videre. Men uansett hvor lenge vi fortsetter slik,
har vi bare vist at p̊astanden v̊ar stemmer for noen
f̊a av de uendelig mange naturlige tallene.

La oss forsøke å vise at p̊astanden stemmer gene-
relt. Vi vil alts̊a vise at for alle naturlige tall n har
vi

n∑
i=1

(2i− 1) = n2

Vi har allerede vist at denne formelen stemmer for
noen verdier av n, nemlig 1, 2, 3, 4 og 5.

La k være et naturlig tall, og anta at formelen
stemmer for n = k, alts̊a at

k∑
i=1

(2i− 1) = k2

Kan vi da vise at den ogs̊a stemmer for n = k + 1?
Vel, hvis vi setter opp summen for n = k + 1, og tar
ut det siste leddet, s̊a st̊ar vi igjen med summen for
n = k, og den har vi antatt at er k2. Vi f̊ar:

k+1∑
i=1

(2i− 1) =

k∑
i=1

(2i− 1) + (2(k + 1)− 1)

= k2 + (2(k + 1)− 1)

= k2 + 2k + 1 = (k + 1)2

Dermed stemmer formelen ogs̊a for n = k + 1 (forut-
satt at den stemmer for n = k).

Hva har vi vist? At formelen stemmer for tallene
1, 2, 3, 4 og 5. Og at hvis den stemmer for ett tall,
stemmer den ogs̊a for det neste. Dermed vet vi at
fordi den stemmer for n = 5, m̊a den ogs̊a stemme
for n = 6. Fordi den stemmer for n = 6, m̊a den
ogs̊a stemme for n = 7, og da m̊a den ogs̊a stemme
for n = 8, og da m̊a den ogs̊a stemme for n = 9, og
s̊a videre. Slik kan vi fortsette, og vi f̊ar at formelen
stemmer for alle n.

Dette er et eksempel p̊a et induksjonsbevis.

Induksjon

I et induksjonsbevis beviser vi at en p̊astand er sann
for alle naturlige tall n ved å vise to ting:

1. At den stemmer for n = 1.

2. At dersom den stemmer for n = k, s̊a stemmer
den ogs̊a for n = k + 1, der k er et vilk̊arlig
naturlig tall.

Induksjonsprinsippet sier at n̊ar vi har vist disse to
tingene, s̊a følger det at p̊astanden holder for alle
naturlige tall n. (Med andre ord sier induksjonsprin-
sippet at induksjon er en gyldig bevismetode for å
bevise at en p̊astand holder for alle naturlige tall.)

Den første delen av beviset kaller vi basissteget,
den andre delen kalles induksjonssteget. Det vi antar
i induksjonssteget, nemlig at p̊astanden holder for
n = k, kalles induksjonsantagelsen.

Vi tar et nytt eksempel der vi viser tydelig hva
som er basissteget og hva som er induksjonssteget.

Eksempel. Vi viser ved induksjon at

n∑
i=0

2i = 2n+1 − 1

for alle naturlige tall n. (Med andre ord: Summen av
de n første toerpotensene er tallet som er én mindre
enn den neste toerpotensen.)

I basissteget m̊a vi bevise at likheten holder for
n = 1. Siden vi har

1∑
i=0

2i = 20 + 21 = 3 = 21+1 − 1,

ser vi at den gjør det, og basissteget er dermed ferdig.
I induksjonssteget lar vi k være et vilk̊arlig na-

turlig tall, og antar at likheten stemmer for n = k,
alts̊a at

k∑
i=0

2i = 2k+1 − 1

Vi vil vise at den ogs̊a holder for n = k+1. Vi regner
ut:

k+1∑
i=0

2i =

k∑
i=0

2i + 2k+1 !
= 2k+1 − 1 + 2k+1

= 2 · 2k+1 − 1 = 2(k+1)+1 − 1

(Vi brukte induksjonsantagelsen i likheten merket
med utropstegn.)

Dette betyr at likheten holder for n = k+ 1 ogs̊a,
og dermed er induksjonssteget ferdig. 4

I et induksjonsbevis beviser vi uendelig mange
p̊astander – én p̊astand for hvert naturlige tall n –
p̊a én gang. Se for deg en uendelig lang trapp, og
tenk at hver p̊astand tilsvarer ett trinn i trappen. I
basissteget viser vi at vi klarer å komme oss til det
første trappetrinnet, og i induksjonssteget viser vi at
dersom vi st̊ar p̊a et eller annet trappetrinn, s̊a kla-
rer vi alltid å komme til det neste. Totalt betyr dette
at vi kan komme oss til et hvilket som helst trinn i
trappen.
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Induktive definisjoner

Vi kan bruke en lignende tankegang som i induksjons-
bevis i definisjoner ogs̊a. For eksempel kan fakultets-
funksjonen defineres p̊a følgende m̊ate:

n! =

{
1 hvis n = 0,

(n− 1)! · n hvis n > 0.

Denne definisjonen best̊ar av en basisdel (der 0! blir
definert) og en induktiv del (der n! blir definert ved
hjelp av (n − 1)!). Vi kaller en slik definisjon for en
induktiv definisjon.

Sterk induksjon

Det hender at vi vil vise en p̊astand ved induksjon,
men det viser seg at i induksjonssteget klarer vi ikke å
komme frem ved å bruke bare induksjonsantagelsen.
Kanskje trenger vi å anta at p̊astanden holder for to
lavere verdier av n, og ikke bare én. Eller kanskje vi
trenger å anta at den holder for en eller annen verdi
av n som ikke nødvendigvis er akkurat den forrige.

I slike tilfeller kan vi bruke det som kalles sterk
induksjon. Da gjør vi dette:

1. Basissteg: Vi viser p̊astanden for n = 1.

2. Induksjonssteg: Vi lar k > 1 være et naturlig
tall, og antar at p̊astanden holder for alle n slik
at 1 ≤ n < k. Vi viser at da holder den ogs̊a
for n = k.

Her har vi alts̊a �forsterket� induksjonsantagelsen:
Istedenfor å bare anta at vi har kommet til det for-
rige trappetrinnet, antar vi at vi har kommet til alle
trappetrinnene som er lavere enn det vi vil til. Sterk
induksjon er en like gyldig bevisstrategi som vanlig
induksjon, men ser litt mer komplisert ut, s̊a vi bru-
ker den bare n̊ar vi virkelig trenger det.

Vi m̊a være litt forsiktige n̊ar vi beviser ting ved
sterk induksjon. Hvis vi i induksjonssteget bruker at
p̊astanden holder b̊ade for (k−1) og for (k−2), s̊a blir
det ikke gyldig for tilfellet k = 2, for da er k− 2 = 0.
Da m̊a vi vise p̊astanden b̊ade for n = 1 og for n = 2
i basissteget.

Induksjon over andre mengder

I beskrivelsene over av induksjon og sterk induksjon
har vi antatt at vi vil vise en p̊astand for alle naturlige
tall. Det fungerer akkurat like bra å bruke induksjon
til å vise at en p̊astand holder for alle heltall fra og
med en hvilken som helst verdi, for eksempel alle hel-
tall n ≥ 0. Vi m̊a bare passe p̊a å tilpasse hva som
gjøres i basissteget og induksjonssteget etter hvilke
tall vi vil ha med.

Eksempel: Delbarhetsregel for 3

Mange kjenner til regelen som sier at et naturlig tall
er delelig p̊a 3 hvis og bare hvis tverrsummen er de-
lelig p̊a 3. For eksempel har tallet 2814 tverrsummen
2 + 8 + 1 + 4 = 15, og siden 3 | 15, sier regelen at

3 | 2814. Tallet 956 har tverrsum 9 + 5 + 6 = 20, og
siden 3 - 20, sier regelen at 3 - 956.

Vi vil n̊a bruke sterk induksjon til å bevise at
denne regelen stemmer.

Først legger vi merke til at vi kan beskrive tverr-
summen induktivt. Vi definerer T (n) for alle heltall
n ≥ 0 ved:

T (n) =

{
0 hvis n = 0,

T (m) + r hvis n = 10m+ r der 0 ≤ r < 10.

Det er ikke vanskelig å se at da er T (n) lik tverrsum-
men til n. For eksempel f̊ar vi at

T (956) = T (95) + 6 = T (9) + 5 + 6

= T (0) + 9 + 5 + 6 = 9 + 5 + 6.

For å gjøre induksjonsbeviset enklere, starter vi
med en p̊astand som ser litt annerledes ut, og s̊a skal
vi til slutt se hvordan denne p̊astanden medfører at
delbarhetsregelen stemmer.

Lemma 4.1. For ethvert heltall n ≥ 0 har vi at
3 | (n− T (n)).

Bevis. Vi bruker sterk induksjon. I basissteget m̊a vi
vise p̊astanden for n = 0. Da har vi

n− T (n) = 0− T (0) = 0− 0 = 0.

Siden alle tall er divisorer av 0 har vi at 3 | (0−T (0)).
Dermed er vi ferdige med basissteget.

I induksjonssteget lar vi k > 0 være et heltall, og
antar at p̊astanden holder for alle n slik at 0 ≤ n < k.
Vi bruker heltallsdivisjon og finner tall m og r slik at

k = 10m + r og 0 ≤ r < 10.

Da er 0 ≤ m < k, s̊a induksjonsantagelsen gir at
3 | (m − T (m)). Det betyr at det finnes et heltall q
slik at m − T (m) = 3q. Ved definisjonen av T f̊ar vi
at T (k) = T (m) + r, s̊a vi har:

k − T (k) = (10m + r)− (T (m) + r) = 10m− T (m)

= 9m + m− T (m) = 9m + 3q = 3(3m + q)

Dermed har vi 3 | (k − T (k)), s̊a induksjonssteget er
vist.

Merk hvordan vi trengte sterk induksjon i dette
beviset: For å vise p̊astanden for n = k trengte vi at
den holdt for n = m, ikke for n = k−1. For eksempel
sier beviset at p̊astanden holder for n = 956 fordi den
holder for n = 95, og det gjør den fordi den holder
for n = 9, og det igjen fordi den holder for n = 0,
som er basissteget.

Til slutt ser vi p̊a hvordan lemmaet gir oss del-
barhetsregelen vi var ute etter.

Teorem 4.2. Et naturlig tall er delelig p̊a 3 hvis og
bare hvis tverrsummen er delelig p̊a 3.

Bevis. La n være et naturlig tall. Lemmaet gir at
3 | (n − T (n)), alts̊a at det finnes et heltall q slik at
n− T (n) = 3q. Da er

n = 3q + T (n).

Hvis 3 | T (n), s̊a er 3 en divisor av høyresiden her, og
dermed m̊a 3 ogs̊a være en divisor av venstresiden,
alts̊a 3 | n.

P̊a tilsvarende m̊ate kan vi se at dersom 3 | n, s̊a
følger det at 3 | T (n).
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5 Største felles divisor MA1301/MA6301 høsten 2017

Største felles divisor

De positive divisorene til tallet 12 er 1, 2, 3, 4, 6
og 12. De positive divisorene til 20 er 1, 2, 4, 5, 10
og 20. Tallene 12 og 20 har divisorene 1, 2 og 4 felles.
Den største av disse, alts̊a 4, kaller vi for den største
felles divisoren til 12 og 20.

Hvorfor er største felles divisor et interessant be-
grep? Vi ser p̊a to eksempler.

Eksempel. Vi vil forkorte brøken 12/20 s̊a mye som
mulig:

12

20
=

4 · 3
4 · 5

=
3

5
Det største tallet vi kan forkorte bort er det største
tallet som b̊ade er en faktor i telleren og en faktor
i nevneren – alts̊a største felles divisor til teller og
nevner. 4
Eksempel. Har likningen 12x + 20y = 14 noen hel-
tallsløsninger?

Vi ser at den største felles divisoren til 12 og 20
kan settes utenfor parentes p̊a venstre side av liknin-
gen: 4(3x + 5y) = 14

Men det betyr at 4 er en divisor av uttrykket p̊a
venstre side. For at likningen skal g̊a opp, m̊a 4 ogs̊a
være en divisor av det som st̊ar p̊a høyre side. Siden
4 - 14, har likningen ingen løsninger. 4

Vi gir en presis definisjon av begrepet største fel-
les divisor.

Definisjon. La a og b være heltall, og anta at minst
ett av dem ikke er 0. Den største felles divisoren til
a og b er tallet d som oppfyller:

1. d | a og d | b.
2. For alle tall c: hvis c | a og c | b, s̊a er c ≤ d.

Da skriver vi gcd(a, b) = d. 4
Vi har allerede sett at den største felles divisoren

til 12 og 20 er 4, s̊a vi kan alts̊a skrive gcd(12, 20) = 4.
Noen flere eksempler: gcd(9, 21) = 3, gcd(15, 5) = 5.

Likninger og lineærkombinasjoner

En lineær diofantisk likning er en likning p̊a formen

ax + by = c,

der a, b og c er heltall, og vi vil finne heltall x og y
som f̊ar likningen til å g̊a opp. Hvordan kan vi se om
en slik likning har løsninger eller ikke?

Vi s̊a i eksempelet over at 12x + 20y = 14 ikke
har noen løsninger fordi den største felles divisoren
til 12 og 20, nemlig 4, ikke er en divisor av 14. Med
tilsvarende argumentasjon ser vi at hvis gcd(a, b) - c,
s̊a har likningen ax + by = c ingen løsning.

Men hva om gcd(a, b) er en divisor av c? Kan
vi da være sikre p̊a at likningen har en løsning? Og
hvordan kan vi finne en løsning?

Den mest åpenbare m̊aten å g̊a frem p̊a er å prøve
seg frem med mange forskjellige verdier av x og y, og
se hvilke verdier ax+by kan f̊a. Et uttrykk p̊a formen
ax + by kalles en lineærkombinasjon av a og b.

Eksempel. Vi vil løse likningen 3x + 5y = 1. Vi
regner ut forskjellige lineærkombinasjoner 3x+5y ved
å sette inn tall for x og y. Ved å la b̊ade x og y variere
fra −2 til 2 f̊ar vi følgende verdier for 3x + 5y:

y



x︷ ︸︸ ︷
−2 −1 0 1 2

−2 −16 −13 −10 −7 −4
−1 −11 −8 −5 −2 1

0 −6 −3 0 3 6
1 −1 2 5 8 11
2 4 7 10 13 16

Vi f̊ar verdien 1 n̊ar x = 2 og y = −1, s̊a dette er
en løsning av likningen. Hvis vi ikke hadde funnet
verdien vi lette etter, kunne vi utvidet tabellen ved
å se p̊a flere mulige verdier av x og y. 4

Å lete etter løsninger p̊a denne m̊aten er ikke en
veldig praktisk m̊ate å løse likninger p̊a. Men den
samme tankegangen – å se p̊a alle tallene vi f̊ar ved å
lage forskjellige lineærkombinasjoner ax + by – viser
seg å være nyttig i beviset for følgende teorem.

Teorem 5.1. La a og b være heltall, ikke begge 0. Da
finnes heltall x og y slik at

gcd(a, b) = ax + by.

Med andre ord: Den største felles divisoren til a og b
kan skrives som en lineærkombinasjon av a og b.

Bevis. Idé for beviset:

1. Se p̊a alle mulige lineærkombinasjoner ax+ by.

2. Se bort fra de som blir negative eller 0, s̊a vi
st̊ar igjen med bare positive tall.

3. Velg det minste av disse tallene.

4. Vis at dette tallet er det samme som gcd(a, b).

Vi vil alts̊a vise at det minste positive tallet som kan
uttrykkes som en lineærkombinasjon av a og b er ak-
kurat det samme som den største felles divisoren til
a og b.

N̊a g̊ar vi løs p̊a detaljene i beviset. La

S = {au + bv | u og v heltall, au + bv > 0}

være mengden av alle positive lineærkombinasjoner
av a og b. (Oppgave: Vis at mengden S ikke er tom,
alts̊a at den inneholder minst ett tall.) La d være det
minste tallet i S, og velg x og y slik at ax + by = d.

Vi vil vise at d = gcd(a, b). Vi viser først at d er
en felles divisor av a og b.

Hvis vi deler a p̊a d (med heltallsdivisjon), f̊ar vi
en kvotient q og en rest r som oppfyller

a = qd + r og 0 ≤ r < d.

Ved å skrive om likheten a = qd + r og sette inn at
d = ax + by, f̊ar vi:

r = a− qd = a− q(ax + by)

= a · (1− qx) + b · (−qy)
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Det vil si at r er en lineærkombinasjon av a og b. Men
vi vet at r < d, s̊a r kan ikke være i mengden S (for d
var jo det minste tallet i mengden). Siden S innehol-
der alle positive lineærkombinasjoner av a og b, betyr
dette at r ikke kan være positiv. Men vi vet ogs̊a at
0 ≤ r, s̊a da m̊a r være 0.

N̊a har vi vist at n̊ar a deles p̊a d, f̊ar vi 0 i rest.
Det betyr at d | a. P̊a akkurat samme m̊ate kan vi
vise at d | b. Dermed er vi ferdige med første (og
vanskeligste) del av beviset: Vi har vist at d er en
felles divisor av a og b.

N̊a gjenst̊ar det å vise at d er større enn alle andre
felles divisorer. La c være en felles divisor av a og b.
Da er c ogs̊a en divisor av ax + by (dette er lett å
vise), alts̊a av d. Siden c er en divisor av d, og d er
positiv, følger det at c ≤ d.

Vi har alts̊a startet med å sette d = ax + by til
å være den lineærkombinasjonen av a og b som har
lavest positiv verdi, og n̊a har vi vist at da er d =
gcd(a, b). Dermed har vi gcd(a, b) = ax + by.

Merk. Dette var et eksempel p̊a et ikke-konstruktivt
bevis: Vi har vist at det eksisterer heltall x og y som
oppfyller gcd(a, b) = ax+ by, men beviset sier ingen-
ting om hvordan man kan finne dem (med andre ord:
hvordan man konstruerer en løsning). I neste notat
skal vi se en metode for å finne slike x og y. 4

Med dette teoremet p̊a plass kan vi gi et fullsten-
dig svar p̊a hva som skal til for at likninger av typen
ax + by = c skal ha heltallsløsninger.

Korollar 5.2. Likningen ax + by = c har en hel-
tallsløsning hvis og bare hvis gcd(a, b) er en divisor
av c.

Bevis. Oppgave: Bruk teoremet til å vise dette.

Eksempel. Se p̊a disse likningene:

7x+ 12y = 1 15x+ 9y = 23 16x+ 22y = 358

Har de heltallsløsninger?
Vi regner ut at gcd(7, 12) = 1, gcd(15, 9) = 3 og

gcd(16, 22) = 2. Fra korollaret f̊ar vi da at den første
likningen har en løsning (siden 1 | 1), den andre har
ingen løsning (siden 3 - 23), og den tredje har en
løsning (siden 2 | 358).

Merk at vi i hvert tilfelle kan si helt sikkert om
det eksisterer en løsning eller ikke, selv om vi ikke
har funnet noen løsninger. 4

Relativt primiske tall

Hvis vi ser p̊a de positive divisorene til to tall a og b,
s̊a m̊a de alltid ha minst én divisor felles, nemlig 1.
Hva om det er den eneste felles divisoren? I s̊a fall
er gcd(a, b) = 1. Denne situasjonen minner litt om
definisjonen av primtall: Et primtall er et tall som har
s̊a f̊a divisorer som mulig. N̊a ser vi p̊a to tall som har
s̊a f̊a felles divisorer som mulig. Tallpar med denne
egenskapen spiller en viktig rolle i tallteorien, s̊a de
fortjener å ha et eget navn og en spesiell notasjon:

Definisjon. Hvis gcd(a, b) = 1, sier vi at tallene a
og b er relativt primiske, og vi skriver a⊥ b. 4

For eksempel kan vi se at 9 ⊥ 14, og 10 ⊥ 27.
Tallene 14 og 8, derimot, er ikke relativt primiske,
siden gcd(14, 8) = 2 6= 1.

Det at to tall a og b er relativt primiske er (for-
utsatt at b 6= 0) det samme som at brøken a/b ikke
kan forkortes.

Ved hjelp av teorem 5.1 f̊ar vi følgende nyttige
karakterisering av relativt primiske tall.

Teorem 5.3. To heltall a og b er relativt primiske
hvis og bare hvis det finnes heltall x og y slik at

ax + by = 1.

Bevis. Hvis a⊥ b, gir teorem 5.1 at det finnes heltall
x og y slik at ax + by = gcd(a, b) = 1.

Vi vil n̊a vise den andre implikasjonen. Anta at
det finnes heltall x og y slik at ax + by = 1. Siden
gcd(a, b) deler b̊ade a og b, er den ogs̊a en divisor
av ax + by, alts̊a av 1. Dermed er gcd(a, b) = 1, s̊a
a⊥ b.

I mange situasjoner der vi vil vise noe om relativt
primiske tall, gir dette teoremet oss nettopp det vi
trenger for å komme frem. Vi tar to teoremer til,
som vi beviser ved å bruke teorem 5.3.

Dersom et tall n er en divisor av produktet ab
av to andre tall, kan vi da konkludere med at det
er en divisor av a eller av b? Nei, for eksempel er
9 en divisor av 12 · 15 = 180, men ikke av hverken
12 eller 15. Men hvis vi ogs̊a antar at n er relativt
primisk til a, da m̊a n være en divisor av b:

Teorem 5.4. Hvis n | ab og n⊥ a, s̊a m̊a n | b.
Bevis. Siden n og a er relativt primiske, f̊ar vi fra
teorem 5.3 at det finnes x og y slik at nx + ay = 1.
Vi multipliserer dette med b og f̊ar bnx + aby = b.
Da ser vi at n deler venstre side av likheten (siden
n | ab), og dermed har vi n | b.

Dette teoremet kommer vi til å bruke senere n̊ar
vi skal bevise aritmetikkens fundamentalteorem.

I det siste teoremet ser vi p̊a følgende situasjon:
Hvis to tall m og n begge deler det samme tallet a,
f̊ar vi da at mn deler a? Igjen er dette noe som ikke
stemmer for alle tall, men det stemmer hvis m og n
er relativt primiske.

Teorem 5.5. Anta at m⊥ n. Da har vi mn | a hvis
og bare hvis m | a og n | a.

Bevis. Dersom mn | a, s̊a følger det at b̊ade m og n
er divisorer av a, i og med at de begge er divisorer
av mn (her trenger vi ikke antagelsen om at m og n
er relativt primiske).

Anta n̊a at m | a og n | a. Da finnes heltall s og t
slik at ms = a og nt = a. Siden m ⊥ n f̊ar vi fra
teorem 5.3 at det finnes heltall x og y slik at

mx + ny = 1.

Vi ganger med a p̊a begge sider og f̊ar:

max + nay = a

Ved å sette inn a = nt og a = ms, kan vi skrive dette
slik:

m(nt)x + n(ms)y = a

Det vil si at a = mn(tx + sy), s̊a mn | a.
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6 Euklids algoritme MA1301/MA6301 høsten 2017

Introduksjon til Euklids algoritme

Vi har sett at vi kan beregne gcd(a, b) ved å finne alle
divisorene til a, finne alle divisorene til b, se hvilke
divisorer som er felles, og plukke ut den største av
disse. Men hvis a og b er store tall, blir dette veldig
mye jobb. N̊a skal vi se at det finnes en enklere m̊ate
å regne ut gcd(a, b) p̊a. Den kalles Euklids algoritme.

Den viktigste ideen vi skal benytte oss av er at
hvis vi skal regne ut gcd(a, b), s̊a kan vi bytte ut et
av tallene med et mindre tall. Istedenfor å regne ut
største felles divisor av noen veldig store tall, kan vi
regne ut største felles divisor av noen litt mindre tall.

For enkelhets skyld vil vi anta at vi bare jobber
med positive tall, og vi kan anta at a er det største
tallet av a og b. Siden a er det største tallet, vil vi i
første omgang prøve å bytte ut a med et mindre tall.

Vi kan observere at enhver felles divisor av a og b
ogs̊a m̊a være en divisor av a− b. Dessuten kan vi se
at et tall som er en divisor av b̊ade a−b og b ogs̊a m̊a
være en divisor av a. Det betyr at den største felles
divisoren til a og b er det samme som den største
felles divisoren til a−b og b. Vi har alts̊a vist følgende
resultat:

Lemma 6.1. La a og b være heltall slik at a > b > 0.
Da er gcd(a, b) = gcd(a− b, b).

Om vi for eksempel vil bruke dette til å regne ut
gcd(74, 22), s̊a ser vi at vi kan erstatte 74 med 74−22
og forenkle til gcd(52, 22). S̊a kan vi bruke lemmaet
igjen, og erstatte 52 med 52− 22. Vi f̊ar:

gcd(74, 22) = gcd(74− 22, 22) = gcd(52, 22)

= gcd(52− 22, 22) = gcd(30, 22)

= gcd(30− 22, 22) = gcd(8, 22)

Til slutt kommer vi til at det første tallet er mind-
re enn det andre. Men hva er det vi har gjort n̊a? Vi
har trukket 22 fra 74 gjentatte ganger til vi satt igjen
med en rest som var mindre enn 22 – men det er jo
det samme som å dele 74 p̊a 22 og finne resten.

Hvis vi generaliserer dette, ser vi at den største
felles divisoren til a og b er det samme som den største
felles divisoren til b og a mod b:

gcd(a, b) = gcd(b, a mod b)

N̊a kan vi bruke denne regelen gjentatte ganger til
å forenkle uttrykket v̊art. La oss se p̊a gcd(74, 22)
igjen. Vi f̊ar alts̊a:

gcd(74, 22) = gcd(22, 74 mod 22) = gcd(22, 8)

= gcd(8, 22 mod 8) = gcd(8, 6)

= gcd(6, 8 mod 6) = gcd(6, 2)

N̊a har vi forenklet det opprinnelige problemet v̊art,
å regne ut gcd(74, 22), til et enklere problem: å reg-
ne ut gcd(6, 2). Siden 2 er en divisor av 6, er det
klart at gcd(6, 2) = 2. Dermed har vi funnet ut at
gcd(74, 22) = 2.

Euklids algoritme

Dette teoremet oppsummerer det vi har funnet ut:

Teorem 6.2. La a og b være naturlige tall.

(a) Hvis b | a, s̊a er gcd(a, b) = b.

(b) gcd(a, b) = gcd(b, a mod b)

Euklids algoritme for beregning av største felles
divisor g̊ar ut p̊a å bruke den andre delen av dette
teoremet gjentatte ganger, helt til vi kommer til en
situasjon der vi kan bruke første del av teoremet.

Eksempel. Vi regner ut gcd(321, 78).
Vi begynner med å dele 321 p̊a 78. Da f̊ar vi:

321 = 4 · 78 + 9

Siden 78 ikke er en divisor av 321 (vi fikk en rest som
ikke er 0) kan vi ikke bruke første del av teoremet
her. Derfor bruker vi andre del, som forteller oss at
gcd(321, 78) = gcd(78, 9).

Dermed kan vi regne ut gcd(78, 9) isteden. Vi de-
ler 78 p̊a 9 og f̊ar:

78 = 8 · 9 + 6

Igjen er resten ikke 0, s̊a vi bruker andre del av teo-
remet og f̊ar gcd(78, 9) = gcd(9, 6).

S̊a vi vil regne ut gcd(9, 6). Vi deler 9 p̊a 6 og f̊ar:

9 = 1 · 6 + 3

Resten er ikke 0, s̊a vi bruker andre del av teoremet
og f̊ar gcd(9, 6) = gcd(6, 3).

S̊a vi vil regne ut gcd(6, 3). Vi deler 6 p̊a 3 og f̊ar:

6 = 2 · 3 + 0

Resten er 0, alts̊a er 3 en divisor av 6. Det betyr at
denne gangen kan vi bruke første del av teoremet! Da
f̊ar vi at gcd(6, 3) = 3.

Totalt har vi alts̊a:

gcd(321, 78) = gcd(78, 9) = gcd(9, 6)

= gcd(6, 3) = 3

N̊ar vi bruker Euklids algoritme, skriver vi van-
ligvis bare ned likhetene vi f̊ar fra hver divisjon, og
passer p̊a å holde orden p̊a hvilke tall vi skal ta med
oss videre til neste steg. Utregningen over kunne vi
alts̊a skrevet slik (de understrekede tallene er de som
blir med videre):

321 = 4 · 78 + 9

78 = 8 · 9 + 6

9 = 1 · 6 + 3

6 = 2 · 3 + 0

Svaret finner vi da som den siste resten som ikke
er 0. 4
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Lineære diofantiske likninger

I forrige notat s̊a vi at en lineær diofantisk likning
ax + by = c er løsbar hvis og bare hvis gcd(a, b) | c.

For å kunne bruke dette resultatet, m̊a vi klare
å regne ut gcd(a, b), og der er Euklids algoritme til
hjelp. Dermed har vi n̊a en effektiv metode for å finne
ut om en gitt likning har løsninger eller ikke.

Men Euklids algoritme gjør mer enn det – den
kan faktisk ogs̊a fortelle oss hva løsningene er! Hvis
vi skriver opp alle divisjonene vi gjør i utføringen av
Euklids algoritme p̊a samme m̊ate som p̊a slutten av
det forrige eksempelet, s̊a st̊ar gcd(a, b) som den siste
resten som ikke er 0. Vi kan da jobbe oss baklengs
gjennom likhetene for å uttrykke gcd(a, b) som en
lineærkombinasjon av a og b.

Det er lettest å beskrive denne metoden med et
eksempel.

Eksempel. La oss løse likningen 321x + 78y = 3.
Vi regnet ut at gcd(321, 78) = 3, og dermed vet

vi at likningen skal ha en løsning.
Fra nest siste linje i utregningen i forrige eksempel

f̊ar vi at 3 = 9 − 1 · 6. Her har vi uttrykt 3 som en
lineærkombinasjon av 9 og 6. Men linjen over gir oss
at 6 = 78− 8 · 9, s̊a vi kan sette inn dette og f̊a:

3 = 9− 1 · 6 = 9− 1 · (78− 8 · 9)

= (−1) · 78 + 9 · 9

N̊a har vi alts̊a uttrykt 3 som en lineærkombinasjon
av 78 og 9. Deretter kan vi erstatte 9 p̊a samme m̊ate
ved å bruke den øverste linjen i utregningen, og da
ender vi opp med en lineærkombinasjon av 321 og 78.

Til sammen gjør vi alts̊a dette:

3 = 9− 1 · 6
= 9− 1 · (78− 8 · 9) = (−1) · 78 + 9 · 9
= (−1) · 78 + 9 · (321− 4 · 78)

= 9 · 321 + (−37) · 78

Dermed er x = 9 og y = −37 en løsning. 4

Eksempel. La oss løse likningen 321x + 78y = 15.
I forrige eksempel fant vi ut at

321 · 9 + 78 · (−37) = 3

Hvis vi ganger begge sider med 5, f̊ar vi

321 · 45 + 78 · (−185) = 15

Alts̊a er x = 45 og y = −185 en løsning. 4

For å løse en lineær diofantisk likning ax+ by = c
kan vi alts̊a gjøre følgende:

1. Beregn d = gcd(a, b) med Euklids algoritme.

2. Hvis d - c: Ingen løsninger.

3. Hvis d | c: G̊a baklengs gjennom utregningene
i Euklids algoritme for å finne u og v slik at
gcd(a, b) = au + bv. Finn x og y ved å gange
opp u og v med tallet c/d.

Dermed finner vi ut om likningen kan løses, og hvis
den kan det, finner vi en løsning.

Hvordan finne alle løsninger

Vi har n̊a en effektiv metode for å finne én løsning av
en hvilken som helst løsbar lineær diofantisk likning.
Men en likning kan ha flere løsninger. Klarer vi å
finne alle?

Det er faktisk slik at enhver lineær diofantisk lik-
ning har enten ingen eller uendelig mange løsninger.
Følgende teorem beskriver hvordan vi kan finne alle
løsningene, forutsatt at vi allerede har funnet én av
dem.

Teorem 6.3. Anta at likningen ax + by = c har en
løsning (x0, y0). La d = gcd(a, b), og la a′ = a/d og
b′ = b/d. Da er alle løsninger av likningen gitt ved

x = x0 + b′t

y = y0 − a′t

}
for t ∈ Z

Bevis. Vi viser først at vi f̊ar en løsning ved å sette
x = x0 + b′t og y = y0 − a′t, for et vilk̊arlig heltall t:

a(x0 +b′t)+b(y0−a′t) = ax0 + by0︸ ︷︷ ︸
c

+t (ab′ − ba′)︸ ︷︷ ︸
0

= c

S̊a m̊a vi sjekke at det ikke finnes noen andre
løsninger enn disse. Anta at x = u og y = v er en
løsning. Da er

a(u− x0) + b(v − y0) = (au + bv)− (ax0 + by0)

= c− c = 0,

s̊a vi har a(u− x0) = b(y0 − v).
Vi kan sette inn a = a′d og b = b′d og forkorte

bort d; da f̊ar vi:

a′(u− x0) = b′(y0 − v)

Dessuten har vi at a′⊥b′ (for hvis e er en felles divisor
av a′ og b′, s̊a er ed en felles divisor av a og b, og siden
deres største felles divisor er d, følger det at e = 1).
Da f̊ar vi fra teorem 5.4 at

b′ | (u− x0).

Det finnes alts̊a et heltall t slik at u − x0 = b′t. Da
f̊ar vi at b′(y0 − v) = a′(u − x0) = a′b′t, og vi ender
opp med:

u = x0 + b′t

v = y0 − a′t

Enhver løsning av likningen er alts̊a p̊a formen be-
skrevet i teoremet.

Teoremet sier at vi fra én løsning (x0, y0) finner
en uendelig liste med løsninger slik som dette:

...
...

x−2 = x0 − 2b′ y−2 = y0 + 2a′

x−1 = x0 − b′ y−1 = y0 + a′

x0 y0

x1 = x0 + b′ y1 = y0 − a′

x2 = x0 + 2b′ y2 = y0 − 2a′

x3 = x0 + 3b′ y3 = y0 − 3a′

...
...
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7 Aritmetikkens fundamentalteorem MA1301/MA6301 høsten 2017

I dette notatet skal vi se mer p̊a primtall og det å fak-
torisere tall i primtall. Spesielt skal vi bevise aritme-
tikkens fundamentalteorem, som gir en presis beskri-
velse av hvordan primtallene fungerer som de grunn-
leggende �byggesteinene� for alle naturlige tall. Fun-
damentalteoremet sier at alle naturlige tall kan fak-
toriseres i primtall, og at denne faktoriseringen es-
sensielt kan gjøres p̊a bare én m̊ate.

La oss aller først se p̊a noen enkle eksempler p̊a
hva vi mener med å faktorisere i primtall, og hva vi
mener med at det bare kan gjøres p̊a én m̊ate.

Tallet 24 kan vi skrive som et produkt av to tall
p̊a flere forskjellige m̊ater:

24 = 2 · 12 = 3 · 8 = 4 · 6

Men hvis vi skal skrive det som produkt av primtall,
er det bare én mulighet: 24 = 2·2·2·3. Vi kan selvsagt
endre rekkefølgen og for eksempel skrive 2 · 3 · 2 · 2,
men vi m̊a alltid ha nøyaktig tre faktorer som er 2
og én som er 3.

Hva med et primtall, for eksempel 7? Kan det
skrives som et produkt av primtall? Ja, det er et pro-
dukt av ett primtall, seg selv.

Hva med tallet 1? Det er et helt spesielt tilfelle.
Det er nemlig lik det tomme produktet, produktet av
ingen tall.

Med disse eksemplene har vi en viss forst̊aelse for
hva det er vi vil frem til.

Alle tall kan faktoriseres

Hva kan vi gjøre hvis vi vil faktorisere et tall i prim-
tall? La oss for eksempel se p̊a tallet 1197. Vi kan
begynne med sjekke om det er delelig p̊a 2. Det er
det ikke. S̊a kan vi se om det er delelig p̊a 3. Det er
det, og vi har

1197 = 3 · 399

Videre ser vi at 399 ogs̊a er delelig p̊a 3:

399 = 3 · 133

133 er ikke delelig p̊a 3, og heller ikke p̊a 5, men det
er delelig p̊a 7:

133 = 7 · 19

Vi vet at 19 er et primtall, s̊a dette betyr at 1197 kan
faktoriseres i primtall slik: 1197 = 3 · 3 · 7 · 19.

Det er ikke vanskelig å se for seg at vi med tilsva-
rende fremgangsm̊ate kan faktorisere et hvilket som
helst naturlig tall i primtall. Dette er tankegangen vi
vil bruke for å bevise følgende resultat:

Lemma 7.1. Ethvert naturlig tall kan skrives som
et produkt av primtall.

Bevis. Vi viser dette ved sterk induksjon.
Basissteg: Vi vet at tallet 1 kan skrives som et

produkt av primtall (det tomme produktet).

Induksjonssteg: La k > 1 være et naturlig tall,
og anta at alle naturlige tall n < k kan skrives som
produkt av primtall. Vi vil vise at k ogs̊a kan skrives
som et produkt av primtall.

La p være den minste divisoren av k utenom 1.
Da er p et primtall (dette er lett å sjekke), og vi har
k = p · m for et tall m slik at m < k. Ved induk-
sjonsantagelsen kan vi skrive m som et produkt av
primtall. Ved å ta produktet av disse primtallene, og
p i tillegg, f̊ar vi en faktorisering av k i primtall.

Dette lemmaet utgjør den første delen av aritme-
tikkens fundamentalteorem. Den andre delen, nemlig
at faktoriseringen er entydig, er litt vanskeligere å
vise. For å f̊a til det, trenger vi et hjelperesultat som
kalles Euklids lemma.

Euklids lemma

Euklids lemma beskriver en grunnleggende egenskap
ved primtallene, nemlig at et primtall som deler et
produkt av to andre tall, m̊a dele et av de to tallene.
Dette er egentlig et spesialtilfelle av et av resultatene
v̊are om relativt primiske tall (teorem 5.4).

Teorem 7.2 (Euklids lemma). Hvis p er et primtall
og p | ab, s̊a følger det at p | a eller p | b.

Bevis. Anta at p - a. Da m̊a p og a være relativt
primiske, og fra teorem 5.4 f̊ar vi da at p | b.

Ved å anvende dette flere ganger f̊ar vi følgende:

Korollar 7.3. Hvis p er et primtall og p | (a1a2 · · · an),
s̊a følger det at p | ai for en i ∈ {1, 2, . . . , n}.

I tilfellet der alle tallene er primtall, kan vi dess-
uten si enda mer:

Korollar 7.4. La q1, q2, . . . , qn og p være primtall.
Hvis p | (q1q2 · · · qn), s̊a følger det at p = qi for en
i ∈ {1, 2, . . . , n}.

Bevis. Forrige korollar gir p | qi for en i. Siden divi-
sorene til qi er 1 og qi, og p 6= 1, m̊a vi ha p = qi.

Aritmetikkens fundamentalteorem

N̊a har vi endelig alt vi trenger for å sette i gang med
å bevise hovedresultatet i dette notatet.

Teorem 7.5 (Aritmetikkens fundamentalteorem).
Ethvert naturlig tall kan skrives som et produkt av
primtall, p̊a en entydig m̊ate (med unntak av å bytte
om faktorenes rekkefølge).

Bevis. Den første delen av teoremet, alts̊a at alle na-
turlige tall kan faktoriseres i primtall, har vi allerede
vist i lemma 7.1.

Det gjenst̊ar å vise at faktoriseringen er entydig.
Dette gjør vi ogs̊a ved sterk induksjon.

I basissteget m̊a vi vise at tallet 1 har entydig
faktorisering. Det er klart at 1 ikke kan skrives som

13



et produkt av primtall p̊a noen annen m̊ate enn som
det tomme produktet, s̊a dette er greit.

Induksjonssteg: La k > 1 være et naturlig tall, og
anta at alle naturlige tall n < k har entydig faktori-
sering i primtall. Vi vil vise at k ogs̊a har det.

Anta at vi har to faktoriseringer av k i primtall:

k = p1 · p2 · · · pr = q1 · q2 · · · qs

Vi vil vise at da m̊a det være nøyaktig de samme
primtallene som forekommer i hver av faktoriseringe-
ne (og at hvert av dem er med like mange ganger i
hver faktorisering).

Rekkefølgen p̊a faktorene spiller ingen rolle, s̊a det
skader ikke å anta at vi har ordnet dem pent i sti-
gende rekkefølge:

p1 ≤ p2 ≤ · · · ≤ pr og q1 ≤ q2 ≤ · · · ≤ qs.

Korollar 7.4 gir oss at p1 = qi for en eller annen i, og
tilsvarende at q1 = pj for en eller annen j. Da har vi:

pj = q1 ≤ qi = p1 ≤ pj = q1

Dette vil si at pj ≤ p1 og qi ≤ q1. Siden vi fra før har
de omvendte ulikhetene (p1 ≤ pj og q1 ≤ qi), f̊ar vi:

p1 = pj = q1 = qj

Det første tallet i hver av faktoriseringene er alts̊a
det samme. La m = k/p1; da er

m = p2 · p3 · · · pr = q2 · q3 · · · qs.

Siden m < k sier induksjonsantagelsen at m har en-
tydig faktorisering. Dermed har vi r = s, og p2 = q2,
p3 = q3, . . . , pr = qr. Det vil si at de to faktorise-
ringene av k er like, s̊a k har entydig faktorisering i
primtall.

Eratosthenes’ sil

Vi har sett at for å faktorisere et tall, kan vi først
dele p̊a 2 s̊a mange ganger som mulig, s̊a dele p̊a 3 s̊a
mange ganger som mulig, s̊a p̊a 5, p̊a 7, og s̊a videre.
For å kunne gjøre dette er det nyttig å ha en ferdig
liste med primtall, for eksempel alle primtallene som
er mindre enn 100, eller alle som er mindre enn 1000,
eller lignende.

Det finnes en smart metode for å finne alle prim-
tallene som er mindre enn et gitt tall n. Den kalles
Eratosthenes’ sil, og fungerer slik:

Skriv opp alle tallene fra 2 til n. Sett ring rundt
det minste tallet (alts̊a 2). Kryss ut multipler av dette
tallet: 4, 6, 8, og s̊a videre. Gjør deretter følgende:

1. Finn minste tall som ikke er ringet rundt eller
krysset ut, kall det p.

2. Sett ring rundt p.

3. Hvis p2 > n: Sett ring rundt alle tallene du
enn̊a ikke har gjort noe med, og du er ferdig.
Hvis p2 ≤ n: Fortsett til neste steg.

4. Kryss ut multipler av p, alts̊a 2p, 3p, 4p, og s̊a
videre, til slutten av listen.

5. G̊a tilbake til steg 1 og gjenta prosedyren.

Tallene som har f̊att ring rundt seg er primtall, og de
som er krysset ut er sammensatte.

Faktorisering à la Fermat.

Metoden vi har snakket om for å faktorisere tall – å
prøve å dele p̊a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 og s̊a videre –
fungerer fint hvis tallet har ganske sm̊a primfaktorer.
Men hva om det bare har store faktorer?

Sett at vi for eksempel vil faktorisere tallet 119113.
Da m̊a vi helt opp til det 64. primtallet, som er 311,
for å finne en faktor. Det viser seg nemlig at 119113 =
311 · 383.

Vi skal n̊a se p̊a en annen faktoriseringsmetode,
som er egnet for tall som er produktet av to om-
trent like store primtall. Denne metoden kalles Fer-
mats faktoriseringsmetode.

La n være tallet vi vil faktorisere. Vi leter etter
to tall a og b som er slik at

a2 − b2 = n.

Hvis vi finner slike tall, s̊a klarer vi å skrive n som et
produkt av to mindre tall, for da har vi:

n = a2 − b2 = (a− b)(a + b)

Metoden er spesialisert for tall med to nesten like
store primtallsfaktorer, s̊a vi gjetter at b skal være
liten, og dermed at a er ganske nær kvadratroten
av n.

Likningen a2 − b2 = n kan vi skrive om til:

a2 − n = b2

Vi starter med å sette a1 til å være
√
n rundet opp

til nærmeste heltall. S̊a undersøker vi om a21 − n er
et kvadrattall. Hvis det ikke er det, forsøker vi å øke
a-verdien med 1: Vi setter a2 = a1 +1, og undersøker
om a22 − n er et kvadrattall. Slik fortsetter vi, med

ai+1 = ai + 1,

frem til vi kommer til en ak slik at a2k − n er et kva-
drattall. Da setter vi

a = ak og b =
√
a2k − n,

og vi har en faktorisering n = (a− b)(a + b).

Eksempel. La oss faktorisere n = 119113 med Fer-
mats metode. Vi har

√
119113 ≈ 345.1, s̊a vi begyn-

ner med å sette a1 = 346. Da er

a21 − n = 3462 − 119113 = 603,

og vi kan lett sjekke at 603 ikke er et kvadrattall.
Dermed g̊ar vi videre til a2 = a1 + 1 = 347. Da er

a22 − n = 3472 − 119113 = 1296,

som er et kvadrattall: 1296 = 362. Vi setter derfor
a = a2 = 347 og b = 36, og vi har funnet faktorene

a− b = 347− 36 = 311 og a+ b = 347 + 36 = 383

av 119113. 4
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8 Tallteoretiske funksjoner MA1301/MA6301 høsten 2017

En tallteoretisk funksjon er en funksjon som tar
inn et naturlig tall n og sier noe om de tallteoretiske
egenskapene til n, for eksempel knyttet til delbarhet,
divisorer eller primtallsfaktorisering. I dette notatet
skal vi definere tre tallteoretiske funksjoner, som he-
ter τ , σ og ϕ. Vi skal studere begrepet multiplikativ
funksjon og vise at funksjonene τ og σ er multiplika-
tive. Til slutt bruker vi v̊ar nye kunnskap om faktori-
sering og divisorer til å si litt om største felles divisor
og minste felles multiplum av to tall.

Funksjonene τ og σ

For et naturlig tall n definerer vi τ(n) til å st̊a for
antall positive divisorer av n, og σ(n) til å st̊a for
summen av de positive divisorene.

Eksempel. Tallet 18 har de positive divisorene 1, 2,
3, 6, 9 og 18. Siden det er 6 divisorer, er τ(18) = 6.
Summen er: σ(18) = 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18 = 39. 4

For å kunne regne ut τ(n) og σ(n) m̊a vi kunne
si noe om alle divisorene til n. Vi skal n̊a se hvordan
vi kan finne alle divisorene dersom vi kjenner prim-
tallsfaktoriseringen av n.

Lemma 8.1. La

n = pk1
1 · p

k2
2 · · · pkr

r ,

der p1, p2, . . . , pr er ulike primtall. Da er de positive
divisorene til n alle tall som er p̊a formen

pa1
1 · p

a2
2 · · · par

r

der 0 ≤ ai ≤ ki for alle i ∈ {1, 2, . . . , r}.

Bevis. Det er klart at alle tall p̊a denne formen er
divisorer av n. Vi må i tillegg vise at alle divisorer
av n er p̊a denne formen.

La d være en divisor av n. Da finnes et tall e slik
at n = d·e. Vi kan faktorisere d og e i primtall. Hvis vi
ganger sammen faktoriseringene av d og e, s̊a f̊ar vi en
faktorisering av n. Siden primtallsfaktoriseringen av
et tall er entydig (aritmetikkens fundamentalteorem),
m̊a denne faktoriseringen av n være den samme som
vi hadde fra før, nemlig pk1

1 · p
k2
2 · · · pkr

r , og da følger
det at d er p̊a den formen vi vil ha.

Eksempel. 99 = 32 · 111 har følgende divisorer:

30 · 110 = 1, 31 · 110 = 3, 32 · 110 = 9,

30 · 111 = 11, 31 · 111 = 33, 32 · 111 = 99 4

Vi kan bruke lemmaet til å finne fine uttrykk for
τ(n) og σ(n) n̊ar n er et tall som vi kjenner prim-
tallsfaktoriseringen til:

Teorem 8.2. La n = pk1
1 ·p

k2
2 · · · pkr

r , der p1, p2, . . . ,
pr er ulike primtall. Da har vi:

(a) τ(n) =

r∏
i=1

(ki + 1) (b) σ(n) =

r∏
i=1

pki+1
i − 1

pi − 1

Bevis. Vi bruker lemmaet, og f̊ar at de positive divi-
sorene av n er tallene pa1

1 ·p
a2
2 · · · par

r , der 0 ≤ ai ≤ ki
for alle i.

Siden det er (k1+1) mulige verdier for a1, (k2+1)
mulige verdier for a2, og s̊a videre, blir det til sammen

(k1 + 1)(k2 + 1) · · · (kr + 1) =

r∏
i=1

(ki + 1)

forskjellige divisorer. Vi har dermed vist del (a).
For del (b) kan vi se p̊a uttrykket

(1 + p1 + p21 + · · ·+ pk1
1 )(1 + p2 + p22 + · · ·+ pk2

2 ) · · ·
· · · (1 + pr + p2r + · · ·+ pkr

r )

Hvis vi ganger ut dette, f̊ar vi summen av alle tall
pa1
1 ·p

a2
2 · · · par

r med 0 ≤ ai ≤ ki, alts̊a alle de positive
divisorene av n. Dette uttrykket er alts̊a lik σ(n).

Ved å bruke formelen for summen av en endelig
geometrisk rekke har vi dessuten:

1 + pi + p2i + · · ·+ pki
i =

pki+1
i − 1

pi − 1

Vi kombinerer dette og f̊ar:

σ(n) =

r∏
i=1

(1 + pi + p2i + · · ·+ pki
i ) =

r∏
i=1

pki+1
i − 1

pi − 1

Dermed har vi vist del (b).

Eksempel. For tallet 120 = 23 · 31 · 51 har vi:

τ(120) = (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 16

σ(120) =
23+1 − 1

2− 1
· 3

1+1 − 1

3− 1
· 5

1+1 − 1

5− 1
= 360 4

Multiplikative funksjoner

La oss se p̊a en enkel funksjon, nemlig funksjonen
som opphøyer tall i andre:

g(n) = n2

Hvis vi anvender denne p̊a produktet av to tall, s̊a ser
vi at det er det samme som å anvende den p̊a hvert
av tallene for seg, og s̊a gange sammen resultatene
etterp̊a:

g(mn) = (mn)2 = m2n2 = g(m) · g(n)

N̊ar vi skal studere en tallteoretisk funksjon f , er det
ofte nyttig å vite om den oppfører seg slik, alts̊a om
f(mn) = f(m) · f(n) for alle tall m og n.

Det viser seg imidlertid at det er f̊a funksjoner
som oppfyller denne egenskapen for alle tall, men det
er mange interessante funksjoner som oppfyller den
for alle tall som er relativt primiske til hverandre.
Dette er bakgrunnen for følgende definisjon:

Definisjon. En funksjon f er multiplikativ hvis

f(mn) = f(m) · f(n)

for alle naturlige tall m og n som er relativt primiske
til hverandre. 4
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Vi viser at begge funksjonene vi har studert s̊a
langt har denne egenskapen:

Teorem 8.3. Funksjonene τ og σ er multiplikative.

Bevis. La m og n være tall som er relativt primiske
til hverandre, og la

m = pk1
1 · p

k2
2 · · · pkr

r og n = qj11 · q
j2
2 · · · qjsr

være primtallsfaktoriseringene deres. Siden de to tal-
lene er relativt primiske, har de ingen felles faktor,
s̊a alle pi-ene er forskjellige fra alle qi-ene.

N̊a kan vi bruke teorem 8.2 (a) til å f̊a:

τ(mn) =

r∏
i=1

(ki + 1) ·
s∏

i=1

(ji + 1) = τ(m) · τ(n),

P̊a tilsvarende m̊ate f̊ar vi σ(mn) = σ(m) · σ(n).

Merk at vi m̊a anta at m og n er relativt primiske
for å f̊a τ(mn) = τ(m) ·τ(n) og σ(mn) = σ(m) ·σ(n).
Prøv for eksempel å regne ut τ(2 · 10) og τ(2) · τ(10).

Funksjonen ϕ

For et naturlig tall n definerer vi ϕ(n) til å være
antallet naturlige tall som er relativt primiske til n
og ikke større enn n.

Eksempel. La n = 10. De naturlige tallene som ikke
er større enn 10 er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Av
disse er det fire tall som er relativt primiske til 10,
nemlig 1, 3, 7 og 9. Dermed er ϕ(10) = 4. 4

Tallet 1 er litt spesielt, siden det er det eneste
naturlige tallet som er relativt primisk til seg selv. Vi
har alts̊a ϕ(1) = 1. For alle n > 1 har vi ϕ(n) < n,
siden n ikke er relativt primisk til seg selv.

Senere i faget skal vi utlede en formel for å regne
ut ϕ(n) ved hjelp av primtallsfaktoriseringen til n, p̊a
samme m̊ate som vi gjorde det for τ og σ i teorem 8.2.
Funksjonen ϕ spiller dessuten en sentral rolle i et
av de store teoremene vi skal komme til etter hvert,
nemlig Eulers teorem.

Største felles divisor via faktorisering

I lemma 8.1 s̊a vi hvordan vi kan finne alle divisorene
til et tall ut fra primtallsfaktoriseringen. Dette kan vi
bruke til å f̊a en fin beskrivelse av den største felles
divisoren til to tall dersom vi kjenner begge tallenes
primtallsfaktoriseringer.

Teorem 8.4. La a og b være naturlige tall, og anta
at

a = pk1
1 · p

k2
2 · · · pkr

r ,

b = pl11 · p
l2
2 · · · plrr ,

der vi for hver i har at pi er et primtall, og ki ≥ 0
og li ≥ 0. Da er

gcd(a, b) = pm1
1 · pm2

2 · · · pmr
r ,

der mi er den minste av ki og li.

Bevis. Fra lemma 8.1 f̊ar vi at enhver felles divisor
av a og b er p̊a formen

pa1
1 · p

a2
2 · · · par

r

der ai ≤ ki og ai ≤ li for alle i. Vi f̊ar den største
divisoren ved å velge alle ai-ene til å være s̊a store
som mulig. Den største tillatte verdien for ai er det
minste tallet av ki og li, alts̊a mi.

Eksempel. Vi vil regne ut største felles divisor av
følgende tall:

a = 40131 = 32 · 73 · 13

b = 19845 = 34 · 5 · 72

For å f̊a uttrykk for a og b med nøyaktig de samme
primtallene (slik som i teorem 8.4), kan vi gange med
50 i uttrykket for a, og med 130 i uttrykket for b:

a = 32 · 50 · 73 · 131

b = 34 · 51 · 72 · 130

Da sier teoremet at

gcd(a, b) = 32 · 50 · 72 · 130 = 441. 4

Minste felles multiplum

Det �omvendte� av største felles divisor er minste
felles multiplum, som defineres slik:

Definisjon. La a og b være heltall. Minste felles
multiplum av a og b er det minste tallet m som er
et multiplum av b̊ade a og b, alts̊a som kan skri-
ves som m = ac = bd for heltall c og d. Vi skriver
lcm(a, b) = m. 4
Eksempel. Hva er minste felles multiplum av 6 og 8?
Multiplene av 6 er 6, 12, 18, 24, 30, 36, og s̊a videre.
Multiplene av 8 er 8, 16, 24, 32, 40, 48, og s̊a videre.
Det minste som er felles er 24 = 4 · 6 = 3 · 8. Dermed
er lcm(6, 8) = 24. 4
Teorem 8.5. La a og b være naturlige tall, og anta
at

a = pk1
1 · p

k2
2 · · · pkr

r ,

b = pl11 · p
l2
2 · · · plrr ,

der vi for hver i har at pi er et primtall, og ki ≥ 0
og li ≥ 0. Da er

lcm(a, b) = ps11 · p
s2
2 · · · psrr ,

der si er den største av ki og li.

Bevis. Dette kan vi vise p̊a tilsvarende m̊ate som teo-
rem 8.4: Ved å bruke lemma 8.1 ser vi at tallet

ps11 · p
s2
2 · · · psrr ,

har b̊ade a og b som divisorer, og at det ikke kan
finnes noen mindre tall enn det som har b̊ade a og b
som divisorer.

Eksempel. Med samme a og b som i forrige eksem-
pel f̊ar vi: lcm(a, b) = 34 · 51 · 73 · 131 = 1805895. 4

Ved å kombinere teorem 8.4 og teorem 8.5 f̊ar vi
følgende sammenheng mellom største felles divisor og
minste felles multiplum:

Teorem 8.6. La a og b være heltall, ikke begge 0. Da
er ab = gcd(a, b) · lcm(a, b).
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9 Kongruensregning MA1301/MA6301 høsten 2017

1
2

3

4
567

8

9

10
11 12

1

2

34

5

6

0

9 + 4 ≡ 1 (mod 12) 3 · 4 = 12 ≡ 5 (mod 7)

Kongruenser

Kongruensregning kan ogs̊a kalles klokkearitmetikk,
fordi det minner om m̊aten tallene er ordnet p̊a en
klokke. Hvis klokken er ni n̊a, s̊a er den ett om fire
timer. Med andre ord har vi 9 + 4 = 1 p̊a klokken.
Tilsvarende har vi for eksempel at 3 = 15 = 27, og
12 = 0.

Vi kan ogs̊a lage oss en teoretisk klokke som har
for eksempel 7 forskjellige tall istedenfor 12. P̊a den
klokken har vi at 7 = 0, og 3 · 4 = 12 = 5.

Hvis vi vil si at to tall er like i klokkesystemet
med m forskjellige tall, s̊a sier vi at de to tallene er
kongruente modulo m. Vi har en egen notasjon for
dette, slik at vi ser forskjell p̊a om tallene faktisk
er like, eller om de bare er like innenfor et bestemt
klokkesystem.

Definisjon. La a, b og m være heltall, med m > 0.
Hvis m | (a − b), sier vi at a er kongruent med b
modulo m, og skriver:

a ≡ b (mod m)

Tallet m i kongruensen kalles modulus. Hvis a ikke er
kongruent med b modulo m, skriver vi:

a 6≡ b (mod m) 4

Eksempel. For eksempel er 50 ≡ 2 (mod 12), siden
vi har at 12 | (50 − 2). Men 9 6≡ 23 (mod 4), siden
4 - (9− 23). 4

Oppgave. Hva betyr det at to tall er kongruente mo-
dulo 10? Med andre ord: Hvis vi har a ≡ b (mod 10),
hva kan vi da si om a og b? Tilsvarende: Hva betyr det
at to tall er kongruente modulo 2? Eller modulo 1?

Kongruenser og mod-operatoren

Ordet �mod� i kongruensnotasjonen ser kjent ut, for
vi har tidligere definert en operator som heter det
samme. Vi definerte a mod b til å bety resten vi f̊ar
n̊ar a deles p̊a b. Det er viktig å ikke blande sammen
de to betydningene – det er ikke samme �mod� i
uttrykket a mod b som i a ≡ b (mod m)!

Men er det noen sammenheng mellom de to ulike
betydningene av �mod�? Ja, for det at to tall er
kongruente modulo m betyr at de gir samme rest n̊ar
de deles p̊a m. Vi formulerer dette som et teorem:

Teorem 9.1. Vi har a ≡ b (mod m) hvis og bare
hvis a mod m = b mod m.

Bevis. Vi kan skrive a og b som

a = q1 ·m + r1 0 ≤ r1 < m

b = q2 ·m + r2 0 ≤ r2 < m

Da er r1 = a mod m og r2 = b mod m. Vi f̊ar

a− b = (q1 − q2) ·m + (r1 − r2),

og ulikhetene for r1 og r2 gir til sammen at

−m < r1 − r2 < m.

Dette gjør at vi f̊ar følgende ekvivalenser (symbolet
⇐⇒ betyr �hvis og bare hvis�):

a ≡ b (mod m) ⇐⇒ m | (a− b)

⇐⇒ m | (r1 − r2)

⇐⇒ r1 − r2 = 0

⇐⇒ r1 = r2

⇐⇒ a mod m = b mod m

Dermed er p̊astanden i teoremet bevist.

Vi kan ogs̊a merke oss at vi kan beskrive a mod m
p̊a denne m̊aten: a mod m er det tallet r som oppfyl-
ler b̊ade a ≡ r (mod m) og 0 ≤ r < m.

Regneregler for kongruenser

Det er ingen tilfeldighet at tegnet≡ for kongruens lig-
ner p̊a likhetstegnet. Vi tenker p̊a kongruenser som
en slags likheter, og mange av regnereglene som vi er
vant til å bruke for likheter gjelder ogs̊a for kongru-
enser.

Det følgende teoremet gir de viktigste regneregle-
ne for kongruenser.

Teorem 9.2. La a, b, c og d være heltall, og la m
og n være naturlige tall. Da har vi følgende:

(a) a ≡ a (mod m)

(b) Hvis a ≡ b (mod m), s̊a er b ≡ a (mod m).

(c) Hvis a ≡ b (mod m) og b ≡ c (mod m), s̊a er
a ≡ c (mod m).

(d) Hvis a ≡ b (mod m) og c ≡ d (mod m), s̊a:

a + c ≡ b + d (mod m)

a · c ≡ b · d (mod m)

(e) Hvis a ≡ b (mod m), s̊a er an ≡ bn (mod m).

Bevis. Oppgave: Vis del (a), (b) og (c).
Vi viser del (d). Siden a ≡ b (mod m), finnes det

et heltall k slik at a− b = km. Tilsvarende finnes et
heltall l slik at c− d = lm. Da f̊ar vi:

(a + c)− (b + d) = (a− b) + (c− d)

= km + lm = (k + l) ·m
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Det vil si at m | ((a + c) − (b + d)), og dermed er
a + c ≡ b + d (mod m).

La oss n̊a vise at ac er kongruent med bd. Vi har
a = km + b og c = lm + d, og dermed:

ac = (km + b)(lm + d) = klm2 + kmd + blm + bd

Da f̊ar vi:

ac− bd = (klm + kd + bl) ·m

Det betyr at m | (ac− bd), s̊a ac ≡ bd (mod m).
Til slutt kan vi vise del (e) ved å anvende produkt-

regelen fra del (d) flere ganger (oppgave: gjør dette i
detalj, for eksempel med et induksjonsbevis).

Del (a), (b) og (c) av teoremet sier til sammen
at kongruens modulo m er det som kalles en ekviva-
lensrelasjon. Del (d) sier at kongruens oppfører seg
pent med hensyn p̊a addisjon og multiplikasjon: Vi
kan bytte ut en summand i en sum med et annet tall
som den er kongruent med, og den nye summen blir
kongruent med den opprinnelige. Tilsvarende kan vi
bytte ut en faktor i et produkt.

Eksempel. Vi vil løse likningen x+ 5 ≡ 1 (mod 7).
Ved å bruke regnereglene for kongruenser kan vi g̊a
frem p̊a samme m̊ate som om vi skulle løse en vanlig
likning. Vi f̊ar:

x ≡ 1− 5 = −4 ≡ 3 (mod 7)

Løsningen er alts̊a x ≡ 3 (mod 7). 4

Legg merke til hvordan vi setter flere kongruenser
sammen p̊a samme linje, og dessuten blander inn en
likhet:

x ≡ 1− 5 = −4 ≡ 3 (mod 7)

Dette leses som �x er kongruent med (1 − 5), som
er lik −4, som er kongruent med 3, der kongruensene
er modulo 7�. Merk at (mod 7) her beskriver begge
de to kongruensene. N̊ar vi setter flere kongruenser
etter hverandre p̊a denne m̊aten, m̊a de ha samme
modulus, og den skriver vi bare én gang.

Selv om vi for det meste kan behandle kongru-
enser som likheter, er det ett viktig unntak: Vi kan
ikke uten videre forkorte bort en felles faktor fra beg-
ge sider av en kongruens. Alts̊a: Hvis vi har en kon-
gruens ca ≡ cb (mod m), der c 6≡ 0 (mod m), f̊ar vi
ikke nødvendigvis at a ≡ b (mod m). For eksempel
er 2 · 9 ≡ 2 · 5 (mod 8), men 9 6≡ 5 (mod 8).

Det neste teoremet forteller oss imidlertid at vi
alltid kan g̊a fra ca ≡ cb til a ≡ b, men de to kongru-
ensene blir ikke nødvendigvis modulo samme tall.

Teorem 9.3. Hvis ca ≡ cb (mod m) og d = gcd(c,m),
s̊a er a ≡ b (mod m

d ).

Bevis. Kongruensen ca ≡ cb (mod m) betyr, per de-
finisjon, at m | (ca−cb), og dermed finnes et heltall e
slik at em = ca − cb. La m′ = m/d og c′ = c/d. Da
har vi:

em′d = em = ca− cb = c(a− b) = c′d(a− b)

N̊a kan vi forkorte bort d og f̊a:

em′ = c′(a− b)

Det betyr at m′ | c′(a − b), og siden vi dessuten har
m′⊥ c′, gir teorem 5.4 at m′ | (a− b). Dermed har vi
vist at a ≡ b (mod m′).

I eksempelet med 2 ·9 ≡ 2 ·5 (mod 8), f̊ar vi alts̊a
at 9 ≡ 5 (mod 4).

Følgende to korollarer, som følger lett fra teore-
met over, beskriver tilfeller der vi kan forkorte bort
en felles faktor fra begge sider av en kongruens uten
å skifte modulus.

Korollar 9.4. Hvis ca ≡ cb (mod m) og c ⊥m, s̊a
er a ≡ b (mod m).

Bevis. Siden c ⊥m er gcd(c,m) = 1, og dermed gir
teorem 9.3 at a ≡ b (mod m

1 ).

Eksempel. Vi vil løse likningen 2x ≡ 14 (mod 9).
Siden 2 og 9 er relativt primiske, kan vi forkorte bort
2 fra begge sider og f̊a x ≡ 7 (mod 9). 4

Korollar 9.5. Hvis ca ≡ cb (mod p), der p er et
primtall og p - c, s̊a er a ≡ b (mod p).

Bevis. Siden p er et primtall og p - c f̊ar vi p⊥ c, og
resultatet følger av korollar 9.4.

Eksempel. Vi vil løse likningen 8x ≡ 32 (mod 3).
Siden 3 er et primtall og 3 - 8, kan vi forkorte bort 8
fra begge sider og f̊a x ≡ 4 ≡ 1 (mod 3). 4

Gjensyn med delbarhetsregelen for 3

Et naturlig tall er delelig p̊a 3 hvis og bare tverr-
summen er delelig p̊a 3. Dette beviste vi, med sterk
induksjon og ganske mye strev, i notat 4. N̊a skal vi
se hvordan vi kan bruke kongruensregning til å lage
et mye enklere bevis for denne regelen.

Nytt bevis for teorem 4.2. La n være et naturlig tall,
og la t være tverrsummen til n. Vi vil vise at 3 | n
hvis og bare hvis 3 | t.

Vi kan skrive n som

n = 10m · am + 10m−1 · am−1 + · · ·+ 101 · a1 + 100 · a0,

der 0 ≤ ai < 10 for alle i. Da er

am, am−1, . . . , a1, a0

sifrene i n, og tverrsummen er

t = a0 + a1 + · · ·+ am.

Siden 10 ≡ 1 (mod 3) f̊ar vi:

n =

m∑
i=0

10iai ≡
m∑
i=0

1iai =

m∑
i=0

ai = t (mod 3)

Da gir teorem 9.1 at n mod 3 = t mod 3, og dermed
har vi at 3 | n hvis og bare hvis 3 | t.
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10 Lineære kongruenslikninger og inverser MA1301/MA6301 høsten 2017

Lineære kongruenslikninger

Vi skal n̊a se p̊a hvordan vi kan løse lineære kongru-
enslikninger, alts̊a likninger p̊a formen

ax ≡ b (mod m).

Ved definisjonen av kongruens er denne likningen ekvi-
valent med m | (ax−b), og det kan vi ogs̊a skrive som
at ax−b = mk for et heltall k. Da har vi ax−mk = b.
Dette ser ut som en lineær diofantisk likning! For å
gjøre det enda klarere, kan vi sette y = −k, og skrive
om likningen til:

ax + my = b

Denne likningen vet vi hvordan vi kan løse (ved hjelp
av Euklids algoritme), og vi vet at den har en løsning
hvis og bare hvis gcd(a,m) | b.

Dersom det finnes en løsning (x0, y0), f̊ar vi gene-
rell løsning p̊a formen

x = x0 + m′t

y = y0 − a′t

der m′ = m/ gcd(a,m) og a′ = a/ gcd(a,m), og t
er et vilk̊arlig heltall. Men det er bare x vi bryr oss
om, for det er den som kommer fra den opprinnelige
likningen vi ville løse. Den generelle løsningen for x
er alts̊a x = x0 + m′t, som vi ogs̊a kan skrive som

x ≡ x0 (mod m′).

Vi f̊ar alts̊a en løsning som ikke nødvendigvis er en-
tydig modulo m, men den er entydig modulo m′.

Vi skriver opp det vi har funnet ut som et teorem:

Teorem 10.1. La a, b og m være heltall, med m > 0.

(a) Likningen ax ≡ b (mod m) har en løsning hvis
og bare hvis gcd(a,m) | b.

(b) La d = gcd(a,m) og m′ = m/d, og anta at
likningen ax ≡ b (mod m) har en løsning x0.
Da er løsningen entydig modulo m′. Modulo m
er det d ulike løsninger:

x0, x0 + m′, x0 + 2m′, . . . , x0 + (d− 1)m′

Eksempel. Vi løser likningen 4x ≡ 14 (mod 18).
Denne kan vi skrive om til den lineære diofantiske
likningen 4x + 18y = 14. Ved å bruke Euklids algo-
ritme f̊ar vi at gcd(18, 4) = 2, og at vi kan skrive 2
som lineærkombinasjon av 18 og 4 slik:

2 = 1 · 18− 4 · 4.

Dermed f̊ar vi generell løsning

x = −28 + 9t

y = 7− 2t

av den diofantiske likningen. Dette betyr at vi har
x ≡ −28 ≡ 8 (mod 9), og løsningen av kongruens-
likningen er alts̊a:

x ≡ 8 (mod 9)

Men vi startet med en kongruens modulo 18. Hvis
vi vil ha løsningen ogs̊a uttrykt modulo 18, f̊ar vi to
ulike løsninger:

x ≡ 8 (mod 18) eller x ≡ 17 (mod 18) 4

Ved hjelp av teorem 10.1 kan vi klassifisere hvilke
lineære kongruenslikninger som har entydig løsning.

Korollar 10.2. Likningen ax ≡ b (mod m) har en-
tydig løsning modulo m hvis og bare hvis a⊥m.

Bevis. Anta først at a ⊥m, alts̊a at gcd(a,m) = 1.
Uansett hva b er, har vi at 1 | b. Dermed sier teo-
rem 10.1 (a) at kongruenslikningen har en løsning.
Videre sier teorem 10.1 (b) at løsningen er entydig
modulo m/ gcd(a,m) = m/1 = m.

Anta n̊a at likningen har en entydig løsning mo-
dulo m. Vi vet fra teorem 10.1 (b) at løsningen er
entydig modulo m/ gcd(a,m). Dermed har vi:

m =
m

gcd(a,m)

Dette betyr at gcd(a,m) = 1, alts̊a at a⊥m.

Eksempel. Se p̊a likningen 12x ≡ 1 (mod 25). Si-
den 12 og 25 er relativt primiske, har likningen en
entydig løsning modulo 25. For å finne løsningen, kan
vi enten bruke Euklids algoritme, eller bare stirre litt
p̊a tallene og observere at

1 = 1 · 25 + (−2) · 12.

Det betyr at −2 er en løsning av likningen, og dermed
er ogs̊a −2 + 25 = 23 en løsning.

Løsningen av likningen er alts̊a:

x ≡ 23 (mod 25) 4

Inverser

Hvis vi skal løse en lineær likning

ax = b

over de reelle tallene (eller de rasjonale tallene), s̊a
vil vi ganske enkelt dele p̊a a p̊a begge sider og f̊a
x = b/a. Dette kan vi ogs̊a tenke p̊a som at vi ganger
med 1/a:

1

a
· a︸︷︷︸

=1

·x =
1

a
· b

N̊ar vi skal løse kongruenslikningen

ax ≡ b (mod m)

kan vi ikke dele p̊a a eller gange med 1/a. Men noen
ganger kan vi gjøre noe veldig liknende.

Dersom det finnes et tall c som er slik at

ac ≡ 1 (mod m),

s̊a vil c spille en tilsvarende rolle som tallet 1/a gjør:
Å gange med det opphever virkningen av å gange
med a.

19



Hvis vi har funnet et slikt tall c, s̊a kan vi gange
med det p̊a begge sider av likningen og f̊a:

a · c︸︷︷︸
≡1

·x ≡ bc (mod m)

Dermed har vi løsningen x ≡ bc (mod m).
N̊ar vi snakker om reelle eller rasjonale tall, sier

vi at tallet 1/a er inversen til a. Tilsvarende snakker
vi i kongruensregning om �invers modulo m�.

Definisjon. La a, c og m være heltall, med m > 0.
Hvis ac ≡ 1 (mod m), sier vi at c er en invers til a
modulo m. 4

Eksempel. I forrige eksempel fant vi ut at

12 · 23 ≡ 1 (mod 25).

Det betyr at 23 er en invers til 12 modulo 25 (og at
12 er en invers til 23). 4

Eksempel. La oss løse kongruenslikningen

12x ≡ 4 (mod 25).

Det g̊ar selvfølgelig fint å løse den p̊a vanlig m̊ate med
Euklids algoritme, men siden vi allerede (fra forrige
eksempel) kjenner en invers til 12 modulo 25, kan vi
spare oss for litt arbeid. Vi ganger med inversen p̊a
begge sider av likningen:

12 · 23︸ ︷︷ ︸
≡1

·x ≡ 4 · 23 (mod 25)

Dermed f̊ar vi x ≡ 4 · 23 = 92 ≡ 17 (mod 25). Vi
vet dessuten fra korollar 10.2 at løsningen er entydig
modulo 25. 4

Men er det alltid mulig å finne en invers? La oss
se p̊a et nytt eksempel.

Eksempel. Finnes det noen invers til 4 modulo 6?
Ethvert heltall er kongruent modulo 6 med enten 0,
1, 2, 3, 4 eller 5. La oss sjekke om noen av disse
tallene oppfyller kriteriet for å være en invers til 4
(alle kongruensene er modulo 6):

4 · 0 = 0 6≡ 1 4 · 3 = 12 ≡ 0 6≡ 1

4 · 1 = 4 6≡ 1 4 · 4 = 16 ≡ 4 6≡ 1

4 · 2 = 8 ≡ 2 6≡ 1 4 · 5 = 20 ≡ 2 6≡ 1

Alts̊a er ingen av disse tallene invers til 4. Men kunne
det finnes et tall c som er en invers til 4 modulo 6,
men som ikke er blant tallene 0, 1, . . . , 5? Anta at
det finnes en slik invers c, og la r = c mod 6. Da er
r ≡ c (mod 6), og vi f̊ar:

4r ≡ 4c ≡ 1 (mod 6)

Men r er jo et av tallene vi allerede har sjekket, s̊a
dette er en selvmotsigelse.

Vi har alts̊a funnet ut at 4 ikke har noen invers
modulo 6. 4

Det at a har en invers modulo m er det sam-
me som at likningen ax ≡ 1 (mod m) er løsbar. Ved
hjelp av det vi vet om slike likninger kan vi beskrive
akkurat hvilke tall som har inverser:

Teorem 10.3. La a og m være heltall, med m > 0.

(a) a har invers modulo m hvis og bare hvis a⊥m.

(b) Hvis a har en invers modulo m, s̊a er inversen
entydig modulo m.

Bevis. Tallene som er inverser til a er nøyaktig de
som er løsninger av liknignen ax ≡ 1 (mod m).

Fra teorem 10.1 (a) vet vi at denne likningen har
løsning hvis og bare hvis gcd(a,m) = 1, alts̊a hvis og
bare hvis a⊥m. Dermed har vi vist del (a).

Fra korollar 10.2 vet vi dessuten at hvis det finnes
en løsning av likningen, s̊a er den entydig modulo m,
og vi har dermed vist del (b).

Eksempel. Vi s̊a tidligere at 23 er en invers til 12
modulo 25. Da er det klart at 23 + 25, og 23 + 2 · 25,
og s̊a videre, ogs̊a er inverser til 12. Kort sagt: Alle
tall som er kongruente med 23 modulo 25 er inverser
til 12 modulo 25.

N̊ar det først finnes en invers, m̊a det alts̊a fin-
nes uendelig mange av dem. Men entydigheten i teo-
rem 10.3 (b) betyr at alle inversene m̊a være kongru-
ente til hverandre. Alts̊a: Alle inversene til 12 modu-
lo 25 er kongruente med hverandre modulo 25. N̊ar
vi vet at 23 er en invers til 12, vet vi derfor ogs̊a at
ingen andre av tallene 0, 1, . . . , 24 er det. 4

Det er lett å se at 0, og alle tall som er kongruente
med 0, ikke kan ha noen invers. Men hvis modulusen
er et primtall, har alle andre tall inverser. Dette skjer
faktisk hvis og bare hvis modulusen er et primtall,
som beskrevet i følgende teorem.

Teorem 10.4. Alle tall (unntatt de som er kongru-
ente med 0) har invers modulo m hvis og bare hvis m
er et primtall.

Bevis. Anta først at m er et primtall og a et tall
slik at a 6≡ 0 (mod m). Da er a⊥m, og dermed sier
teorem 10.3 (a) at a har en invers modulo m.

Anta n̊a at m ikke er et primtall. Hvis m = 1,
er alle tall kongruente med 0 modulo m, s̊a det er
ingenting å vise. Anta derfor at m > 1, s̊a m er et
sammensatt tall. Da finnes en divisor d av m slik at
1 < d < m, og teorem 10.3 (a) sier at d ikke har invers
modulo m. Alts̊a finnes det minst ett tall som ikke er
kongruent med 0 og som heller ikke har invers.

Eksempel. La oss finne alle inverser modulo 7. Vi
vet fra teorem 10.4 at alle tall som ikke er kongruente
med 0 har inverser.

For å finne inversene kan vi prøve oss frem ved å
gange sammen forskjellige tall, og observere at:

1 · 1 = 1

2 · 4 = 8 ≡ 1 (mod 7)

3 · 5 = 15 ≡ 1 (mod 7)

6 · 6 ≡ (−1) · (−1) = 1 (mod 7)

Dermed kan vi lage følgende oversikt over inverser
modulo 7:

a : 1 2 3 4 5 6
invers til a modulo 7 : 1 4 5 2 3 6 4
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11 Binomialkoeffisienter MA1301/MA6301 høsten 2017

I dette notatet og det neste ser vi p̊a bestemte tall
som har interessante egenskaper: binomialkoeffisien-
tene

(
n
k

)
og fibonaccitallene Fn. Disse gir oss fine ek-

sempler p̊a tall å jobbe med, og hjelper til med å
belyse flere av temaene vi har sett p̊a tidligere.

Antall forskjellige utvalg

P̊a hvor mange måter kan vi velge ut to av de fire
bokstavene A, B, C og D? P̊a seks m̊ater:

A og B A og C A og D

B og C B og D C og D

Antall m̊ater å plukke ut k av n elementer p̊a be-
skrives av binomialkoeffisienten

(
n
k

)
. Hvordan kan vi

regne ut dette for vilk̊arlige n og k?
Hvis vi skal plukke ut k elementer i en bestemt

rekkefølge, s̊a har vi n muligheter for det første ele-
mentet, (n−1) muligheter for det andre, og s̊a videre,
og til slutt (n−k+1) muligheter for det siste. Totalt
blir det

n · (n− 1) · (n− 2) · · · (n− k + 1)

forskjellige m̊ater å plukke ut k av n elementer p̊a, n̊ar
rekkefølgen spiller en rolle. Men vi kan plukke ut de
samme k elementene i k! forskjellige rekkefølger. N̊ar
rekkefølgen ikke spiller noen rolle, blir det dermed

n · (n− 1) · (n− 2) · · · (n− k + 1)

k!

forskjellige m̊ater å plukke k av n elementer p̊a. Dette
kan vi ogs̊a skrive slik:

n · (n− 1) · (n− 2) · · · (n− k + 1)

k!
=

n!

k!(n− k)!

La oss sjekke at dette stemmer med det vi ob-
serverte over om antallet m̊ater å velge ut to av fire
elementer p̊a:

4!

2! · (4− 2)!
=

24

2 · 2
= 6

Definisjon av binomialkoeffisienter

For n og k slik at 0 ≤ k ≤ n definerer vi binomialko-
effisienten

(
n
k

)
ved(

n

k

)
=

n!

k!(n− k)!

Vi definerer dessuten(
n

k

)
= 0 hvis k < 0 eller k > n.

Totalt har vi da definert
(
n
k

)
for alle n ≥ 0 og alle

heltall k.
Fra utregningene over ser vi at definisjonen v̊ar av(

n
k

)
gir antallet m̊ater å plukke ut k av n elementer p̊a,

n̊ar 0 ≤ k ≤ n. N̊ar k < 0 eller k > n har vi ikke noen

slik kombinatorisk tolkning av binomialkoeffisienten:
Vi kan ikke plukke ut et negativt antall elementer,
eller flere elementer enn det som finnes. Vi kunne sagt
at binomialkoeffisienten er udefinert i disse tilfellene,
men det skader ikke å definere den til å være 0, og
det gjør at vi slipper å bekymre oss for å støte p̊a
udefinerte verdier (s̊a lenge vi passer p̊a å aldri putte
inn et negativt tall p̊a den øverste plassen).

Eksempel. Vi regner ut binomialkoeffisienten
(
14
3

)
,

alts̊a antall m̊ater å plukke ut 3 av 14 elementer p̊a:(
14

3

)
=

14!

3!(14− 3)!
=

14 · 13 · 12

3!
= 364 4

Pascals trekant

Vi kan skrive opp binomialkoeffisientene i en tabell
slik som denne (vi lar plassene der verdien er 0 st̊a
tomme):

n
(
n
0

) (
n
1

) (
n
2

) (
n
3

) (
n
4

) (
n
5

)
0 1
1 1 1
2 1 2 1
3 1 3 3 1
4 1 4 6 4 1
5 1 5 10 10 5 1
6 1 6 15 20 15 6 1

Denne tabellen kalles Pascals trekant. Vi kan enkelt
skrive opp verdiene i trekanten ved å benytte Pascals
regel, som sier at(

n

k

)
=

(
n− 1

k

)
+

(
n− 1

k − 1

)
for n ≥ 1

Med andre ord: Hvert tall i tabellen er lik summen
av tallet rett over og tallet p̊a skr̊a opp til venstre for
det. Vi skriver opp Pascals regel som et teorem og
beviser at den stemmer:

Teorem 11.1 (Pascals regel). For alle n ≥ 1 og alle
heltall k har vi:(

n

k

)
=

(
n− 1

k

)
+

(
n− 1

k − 1

)
Bevis. La oss først h̊andtere noen spesialtilfeller. Hvis
k < 0 eller k > n f̊ar vi bare 0 p̊a begge sider.

Hvis k = n, f̊ar vi(
n− 1

k

)
= 0 og

(
n

k

)
=

(
n− 1

k − 1

)
= 1,

slik at det blir 1 p̊a begge sider.
Hvis k = 0, f̊ar vi(
n− 1

k − 1

)
= 0 og

(
n

k

)
=

(
n− 1

k

)
= 1,

slik at det igjen blir 1 p̊a begge sider.
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Det var spesialtilfellene. Anta n̊a at 0 < k < n.
Da har vi:(

n− 1

k

)
+

(
n− 1

k − 1

)
=

(n− 1)!

k!(n− 1− k)!
+

(n− 1)!

(k − 1)!(n− k)!

= (n− 1)!

(
n− k

k!(n− k)!
+

k

k!(n− k)!

)
=

(n− 1)! · n
k!(n− k)!

=
n!

k!(n− k)!
=

(
n

k

)
Vi kan ogs̊a bevise Pascals regel kombinatorisk.

Den sier at antallet m̊ater å plukke ut k av n elemen-
ter p̊a er det samme som summen av antall måter å
plukke ut k av (n − 1) og antall m̊ater å plukke ut
(k − 1) av (n− 1).

Anta at vi har n egg, hvorav ett er brunt og de
resterende (n−1) er hvite. P̊a hvor mange m̊ater kan
vi plukke ut k av disse eggene? I hvert utvalg m̊a vi
enten ha med det brune egget, eller s̊a har vi det ikke
med. Hvis vi ikke har med det brune, s̊a m̊a vi plukke
k av de hvite eggene, og det kan gjøres p̊a(

n− 1

k

)
forskjellige m̊ater. Hvis vi har med det brune egget,
m̊a vi i tillegg plukke (k − 1) av de hvite eggene, og
det kan gjøres p̊a (

n− 1

k − 1

)
forskjellige m̊ater. Summen av disse blir antallet m̊ater
å plukke ut k av de n eggene p̊a, alts̊a:(

n

k

)
=

(
n− 1

k

)
+

(
n− 1

k − 1

)
Dermed har vi (igjen) vist Pascals regel.

Binomialteoremet

Hvis vi ganger ut uttrykket (x + y)2, s̊a f̊ar vi:

(x + y)2 = (x + y)(x + y) = xx + xy + yx + yy

= x2 + 2xy + y2

Hvis vi ganger ut uttrykket (x + y)3, s̊a f̊ar vi:

(x + y)3 = (x + y)(x + y)(x + y)

= xxx + xxy + xyx + xyy

+ yxx + yxy + yyx + yyy

= x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

Generelt har vi følgende teorem som beskriver
summen vi f̊ar n̊ar vi ganger ut (x+y)n for et vilk̊arlig
naturlig tall n. Dette teoremet kalles binomialteore-
met, og det er dette som har gitt opphav til navnet
�binomialkoeffisienter�. Uttrykket x+ y kalles et bi-
nom, og binomialkoeffisientene er dermed koeffisien-
tene som opptrer i summen som beskriver et binom
opphøyd i n-te.

Teorem 11.2. La x og y være reelle tall, og n et
naturlig tall. Da er

(x + y)n =

n∑
i=0

(
n

i

)
xn−iyi

Bevis. Vi kan vise dette kombinatorisk. Hvis vi gan-
ger ut uttrykket

(x + y)n = (x + y) · · · (x + y)︸ ︷︷ ︸
n ganger

f̊ar vi en sum av ledd, der hvert ledd er et produkt
av x-er og y-er. Vi f̊ar ett ledd for hver måte vi kan
g̊a gjennom de n parentesene og velge enten x eller y
fra hver parentes.

Siden hvert ledd inneholder enten en x eller en y
fra hver av de n parentesene, m̊a det være p̊a formen
xn−iyi for et tall i slik at 0 ≤ i ≤ n. Her er alts̊a i
antallet parenteser vi har valgt y fra, og da m̊a vi ha
valgt x fra de resterende (n− i) parentesene.

Vi f̊ar det samme leddet xn−iyi for hver gang vi
velger y i eksakt i parenteser. Dette kan vi gjøre p̊a(
n
i

)
forskjellige m̊ater. N̊ar vi legger sammen alle led-

dene, f̊ar vi da at

(x + y)n =

n∑
i=0

(
n

i

)
xn−iyi,

som var det vi ville vise.

Eksempel. Hvis vi vil gange ut uttrykket (x + y)5,
kan vi bruke binomialteoremet og f̊a:

(x + y)5 =

5∑
i=0

(
5

i

)
x5−iyi

=

(
5

0

)
x5 +

(
5

1

)
x4y +

(
5

2

)
x3y2

+

(
5

3

)
x2y3 +

(
5

4

)
xy4 +

(
5

5

)
y5

= x5 + 5x4y + 10x3y2

+ 10x2y3 + 5xy4 + y5 4
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12 Fibonaccitall MA1301/MA6301 høsten 2017

Sekvensen av fibonaccitall er definert ved:

F0 = 0

F1 = 1

Fn = Fn−1 + Fn−2 for n > 1

Tallet Fn kalles det n-te fibonaccitallet. Vi kan regne
ut Fn for vilk̊arlig store tall n ved å bruke siste del
av definisjonen flere ganger:

F2 = F1 + F0 = 1 + 0 = 1

F3 = F2 + F1 = 1 + 1 = 2

F4 = F3 + F2 = 2 + 1 = 3

F5 = F4 + F3 = 3 + 2 = 5

F6 = F5 + F4 = 5 + 3 = 8

Slik kan vi fortsette. Her er verdiene av Fn opp til
n = 10:

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fn 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

Fibonaccitallene har mange interessante egenska-
per. Vi skal se at fibonaccitall gir fine eksempler for
temaer vi har sett p̊a tidligere: delbarhet, heltallsdi-
visjon, største felles divisor og Euklids algoritme.

Fibonaccitall og Euklids algoritme

Hva skjer hvis vi bruker Euklids algoritme til å regne
ut største felles divisor av to fibonaccitall som kom-
mer rett etter hverandre i rekken? Vi ser p̊a et ek-
sempel.

Eksempel. La oss regne ut gcd(F8, F7), det vil si
gcd(21, 13). Vi bruker Euklids algoritme og f̊ar:

21 = 1 · 13 + 8

13 = 1 · 8 + 5

8 = 1 · 5 + 3

5 = 1 · 3 + 2

3 = 1 · 2 + 1

2 = 2 · 1 + 0

Svaret er den siste resten som ikke er 0, alts̊a 1. Vi
har dermed gcd(F8, F7) = gcd(21, 13) = 1. 4

Hva er spesielt med utregningen i dette eksempe-
let? I alle divisjonene f̊ar vi 1 som kvotient. Restene
er 8, 5, 3, 2 og 1 – men det er jo det samme som F6,
F5, F4, F3 og F2. Vi beskriver det generelle tilfellet i
følgende teorem.

Teorem 12.1. La n være et naturlig tall. Euklids
algoritme anvendt p̊a Fn+2 og Fn+1 krever n divi-
sjonssteg, og restene blir Fn, Fn−1, . . . , F3, F2, 0.

Bevis. Det holder å observere at for hver i med i ≥ 2
har vi

Fi+2 = 1 · Fi+1 + Fi og 0 ≤ Fi < Fi+1.

Det betyr at divisjon av Fi+2 p̊a Fi+1 gir resten Fi,
og dermed f̊ar vi p̊astanden i teoremet.

Teoremet sier at n̊ar vi bruker Euklids algoritme
p̊a to etterfølgende fibonaccitall, s̊a f̊ar vi alltid F2

som den siste resten som ikke er 0. Det vil si at største
felles divisor av de to fibonaccitallene er F2, som er 1.
Dermed har vi:

Korollar 12.2. Fn ⊥ Fn+1 for alle n ≥ 0.

Teoremet forteller oss dessuten at det ikke finnes
noen øvre grense for hvor mange divisjonssteg vi kan
være nødt til å utføre i Euklids algoritme: For ethvert
naturlig tall n finnes det noen tall a og b – vi kan velge
a = Fn+2 og b = Fn+1 – slik at vi m̊a bruke n steg i
Euklids algoritme for å beregne gcd(a, b).

Men det viser seg ogs̊a at disse er de minste talle-
ne som krever n steg i Euklids algoritme. Mer presist:

Teorem 12.3. La n ≥ 2 være et naturlig tall, og la
a og b være tall slik at 0 < b < a < Fn+2. Da trengs
det færre enn n divisjonssteg i Euklids algoritme for
å beregne gcd(a, b).

Bevis. Oppgave (øving 6, oppgave 9).

Summering i indeksen

La oss se p̊a hvordan vi kan uttrykke et fibonaccitall
Fm+n ved hjelp av de to fibonaccitallene Fm og Fm+1.
Hvis vi starter med n = 1, deretter n = 2 og s̊a
videre, f̊ar vi

Fm+1 = 1·Fm+1 + 0·Fm

Fm+2 = 1·Fm+1 + 1·Fm

Fm+3 = 2·Fm+1 + 1·Fm

Fm+4 = 3·Fm+1 + 2·Fm

Fm+5 = 5·Fm+1 + 3·Fm

Fm+6 = 8·Fm+1 + 5·Fm

Vi ser at vi alltid f̊ar fibonaccitall som koeffisien-
ter foran Fm+1 og Fm. Generelt har vi dette:

Lemma 12.4. La m ≥ 0 og n ≥ 1 være heltall. Da
har vi

Fm+n = FnFm+1 + Fn−1Fm

Bevis. Vi viser dette ved sterk induksjon p̊a n.
I basissteget sjekker vi at likheten stemmer b̊ade

for n = 1 og for n = 2. Dette er de to første av
likhetene som st̊ar over.

Induksjonssteg: Vi lar k ≥ 2 og antar at p̊astanden
stemmer for alle n ∈ {1, 2, . . . , k}. Spesielt har vi da:

Fm+k−1 = Fk−1Fm+1 + Fk−2Fm

Fm+k = FkFm+1 + Fk−1Fm

Ved å summere disse f̊ar vi

Fm+(k+1) = Fm+k + Fm+k−1

= (Fk + Fk−1)Fm+1 + (Fk−1 + Fk−2)Fm

= Fk+1Fm+1 + F(k+1)−1Fm

Alts̊a holder p̊astanden ogs̊a for n = k + 1, og induk-
sjonssteget er ferdig.
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Utregninger til beviset for teorem 12.8:

a = q1 · b + r1

b = q2 · r1 + r2

r1 = q3 · r2 + r3

...

rn−3 = qn−1 · rn−2 + rn−1

rn−2 = qn · rn−1

Divisjonene i Euklids algoritme
for gcd(a, b).

gcd(a, b) = gcd(b, r1)

= gcd(r1, r2)

= gcd(r2, r3)

...

= gcd(rn−3, rn−2)

= gcd(rn−2, rn−1) = rn−1

Likhetene som brukes for å se at Euklids
algoritme gir riktig svar: Først bruker vi
teorem 6.2 (b) gjentatte ganger, og for den
siste likheten bruker vi teorem 6.2 (a).

gcd(Fa, Fb) = gcd(Fb, Fr1 )

= gcd(Fr1 , Fr2 )

= gcd(Fr2 , Fr3 )

...

= gcd(Frn−3 , Frn−2 )

= gcd(Frn−2 , Frn−1 ) = Frn−1

Tilsvarende likheter som vi kan bruke for å
regne ut gcd(Fa, Fb). Først bruker vi teo-
rem 12.7 (b) gjentatte ganger, og for den
siste likheten bruker vi teorem 12.7 (a).

Største felles divisor av fibonaccitall

Vi skal komme frem til et fantastisk resultat om største
felles divisor av to vilk̊arlige fibonaccitall, men for å
komme dit trenger vi noen hjelperesultater.

Lemma 12.5. Fm | Fnm for alle m ≥ 1 og n ≥ 0.

Bevis. Vi bruker induksjon p̊a n.
I basissteget m̊a vi vise at p̊astanden holder for

n = 0. Vi m̊a alts̊a vise at Fm | F0m, men det er
åpenbart sant, siden F0m = F0 = 0.

Induksjonssteg: La k ≥ 0, og anta at p̊astanden
holder for n = k. Vi vil vise at da holder den ogs̊a for
n = k + 1. Lemma 12.4 gir:

F(k+1)m = Fm+km = FkmFm+1 + Fkm−1Fm

Siden Fm | Fkm ved induksjonsantagelsen, f̊ar vi at
Fm deler hele uttrykket p̊a høyre side, og dermed har
vi at Fm | F(k+1)m.

Dette betyr for eksempel at F3 er en divisor av
F6, F9, F12, og s̊a videre.

Lemma 12.6. gcd(Fm, Fn) = gcd(Fm+n, Fn) for alle
naturlige tall m og n.

Bevis. Vi viser at de felles divisorene til Fm og Fn er
akkurat de samme tallene som de felles divisorene til
Fm+n og Fn.

Først viser vi at en felles divisor til Fm og Fn

ogs̊a er en divisor av Fm+n: Anta at d | Fm og d | Fn.
Siden

Fm+n = FnFm+1 + Fn−1Fm,

følger det umiddelbart at d | Fm+n.
S̊a viser vi at en felles divisor til Fm+n og Fn ogs̊a

er en divisor av Fm: Anta at d | Fm+n og d | Fn. Igjen
bruker vi at

Fm+n = FnFm+1 + Fn−1Fm

Vi f̊ar da at d | Fn−1Fm.
Vi vet fra korollar 12.2 at Fn−1 og Fn er rela-

tivt primiske. Da m̊a ogs̊a Fn−1 og d være relativt
primiske, siden d er en divisor av Fn.

Siden d ⊥ Fn−1 og d | Fn−1Fm, f̊ar vi fra teo-
rem 5.4 at d | Fm, som var det vi ville vise.

Teorem 12.7. La a og b være naturlige tall.

(a) Hvis b | a, s̊a er gcd(Fa, Fb) = Fb.

(b) gcd(Fa, Fb) = gcd(Fb, Fa mod b)

Bevis. (a) Anta at b | a. Da gir lemma 12.5 at Fb | Fa,
og dermed har vi at gcd(Fa, Fb) = Fb.

(b) La oss først bemerke at ved å bruke lem-
ma 12.6 flere ganger f̊ar vi at

gcd(Fm, Fn) = gcd(Fm+in, Fn)

for alle naturlige tall m, n og i.
S̊a starter vi p̊a selve beviset. Heltallsdivisjon av

a p̊a b gir

a = qb + r, 0 ≤ r < b

Da f̊ar vi ved å bruke det vi bemerket først (vi setter
m = r, i = q og n = b):

gcd(Fa, Fb) = gcd(Fr+qb, Fb) = gcd(Fr, Fb)

Dette betyr at vi er fremme, siden r = a mod b.

Sammenlign dette teoremet med teorem 6.2, som
ga oss det vi trenger for å vite at Euklids algoritme
gir riktig svar. Dette teoremet gir oss en variant av
Euklids algoritme for fibonaccitall, og vi f̊ar følgende
fantastiske resultat:

Teorem 12.8. gcd(Fa, Fb) = Fgcd(a,b) for alle na-
turlige tall a og b.

Bevis. Ideen er at teorem 12.7 lar oss �utføre Euklids
algoritme p̊a indeksene�. Se utregningene øverst p̊a
siden. Til venstre vises divisjonene vi gjør for å regne
ut gcd(a, b) med Euklids algoritme. Vi antar at det
blir n divisjonssteg, med rester

r1, r2, r3, . . . , rn−1, rn = 0.

I midten vises hvordan teorem 6.2 gir at gcd(a, b) =
rn−1 (den siste resten som ikke er 0), og til høyre
vises hvordan teorem 12.7 p̊a tilsvarende vis gir at
gcd(Fa, Fb) = Frn−1 . Dermed har vi:

gcd(Fa, Fb) = Frn−1
= Fgcd(a,b)

Ved hjelp av dette kan vi lett regne ut største
felles divisor av hvilke som helst fibonaccitall.

Eksempel. Vi regner ut gcd(F2475, F621). Ved teo-
rem 12.8 er det det samme som Fgcd(2475,621). Vi kan
enkelt regne ut at gcd(2475, 621) = 9 ved å bruke
Euklids algoritme, og vi f̊ar:

gcd(F2475, F621) = Fgcd(2475,621) = F9 = 34

N̊a har vi med veldig lite jobb regnet ut største felles
divisor av to fryktelig store tall! (Det tar for stor plass
å skrive eksakt hva de to tallene er, men F2475 er et
517-sifret tall, og F621 et 130-sifret tall.) 4
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13 Fermats lille teorem og modulær potensregning MA1301/MA6301 høsten 2017

Modulær utregning av potenser

Vi vil se p̊a hvordan vi kan regne ut et uttrykk p̊a
formen

ae mod m

n̊ar eksponenten e kan være veldig stor.

Eksempel. Vi vil regne ut 3371 mod 5. Den åpenbare
m̊aten å gjøre det p̊a er å først regne ut 3371, og s̊a
dele p̊a 5 og finne resten. Problemet er at 3371 er et
veldig stort og uh̊andterlig tall. Vi kan bruke kon-
gruensregning til å gjøre utregningen p̊a en smartere
m̊ate, der vi unng̊ar å f̊a store tall underveis.

Vi begynner med å se p̊a noen lavere potenser av
3 redusert modulo 5:

32 = 9 ≡ 4 (mod 5)

33 = 32 · 3 ≡ 4 · 3 = 12 ≡ 2 (mod 5)

34 = 33 · 3 ≡ 2 · 3 = 6 ≡ 1 (mod 5)

Legg merke til at n̊ar vi først vet at 32 er kongruent
med 4, s̊a kan vi regne ut 33 som 4 · 3. Og n̊ar vi vet
at 33 er kongruent med 2, s̊a kan vi regne ut 34 som
2 · 3. Slik klarer vi å hele tiden holde oss til sm̊a tall.

Legg ogs̊a merke til det vi fant p̊a den siste linjen:
34 ≡ 1 (mod 5). Der hadde vi kjempeflaks, for n̊a kan
vi enkelt regne ut s̊a store potenser av 3 som vi vil
modulo 5. Vi ville regne ut 3371 mod 5. Vi f̊ar:

3371 = 392·4+3 = (34)92 · 33 ≡ 192 · 2 = 2 (mod 5)

Alts̊a har vi 3371 mod 5 = 2. 4

I dette eksempelet hadde vi flaks og fikk at 34

var kongruent med 1, slik at vi umiddelbart kunne
se bort fra alle potenser av 34, eller med andre ord
alle multipler av 4 i eksponenten. (N̊ar vi kommer
til Fermats lille teorem etterp̊a, skal vi se at denne
flaksen ikke var helt tilfeldig, men kan forklares med
at 5 er et primtall.)

Vi kan imidlertid ikke regne med å ha like mye
flaks alltid. Hvis vi ikke satser p̊a et lykketreff, er det
en bedre strategi å regne ut

a2, a4, a8, a16, a32, . . .

modulo m, og s̊a finne ae mod m ved å kombinere dis-
se. Det neste eksempelet viser denne fremgangsm̊aten.

Eksempel. Vi vil regne ut 522 mod 77.
Vi begynner med å regne ut 5 opphøyd i toerpo-

tensene 2, 4, 8 og 16:

52 = 25

54 = 52 · 52 = 25 · 25 ≡ 9 (mod 77)

58 = 54 · 54 ≡ 9 · 9 ≡ 4 (mod 77)

516 = 58 · 58 ≡ 4 · 4 = 16 (mod 77)

Vi kan skrive eksponenten 22 som en sum av toer-
potenser slik:

22 = 16 + 4 + 2

Dermed har vi:

522 = 516 · 54 · 52 ≡ 16 · 9 · 25 ≡ 58 (mod 77)

Dette vil si at 522 mod 77 = 58. 4
Denne fremgangsm̊aten baserer seg p̊a at vi alltid

kan skrive et naturlig tall e som en sum av toerpoten-
ser. Dette tilsvarer å skrive tallet e i totallssystemet,
eller som binærtall.

I titallssystemet, som vi bruker til vanlig, st̊ar
hvert siffer for en tierpotens:

138710 = 1 · 103 + 3 · 102 + 8 · 101 + 7 · 100

I totallssystemet st̊ar hvert siffer for en toerpotens.
Da trenger vi bare sifrene 0 og 1:

101102 = 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20 = 22

Hvordan kan vi skrive et tall e i totallssystemet?
Merk at siste siffer m̊a være 0 hvis e er et partall,
og 1 hvis det er et oddetall. Vi kan dele e p̊a 2 med
heltallsdivisjon og f̊a:

e = q · 2 + r 0 ≤ r < 2

La ds, ds−1, . . . , d2, d1, d0 være sifrene til e i totalls-
systemet. Da har vi:

e = (ds ds−1 · · · d2 d1︸ ︷︷ ︸
q

d0︸︷︷︸
r

)2

Alts̊a: Det siste sifferet er e mod 2. De øvrige sifrene

er lik sifrene for tallet q = e−(e mod 2)
2 .

Eksempel. Vi vil skrive tallet 83 i totallssystemet.
Vi har:

83 = 41 · 2 + 1 5 =2 · 2 + 1

41 = 20 · 2 + 1 2 =1 · 2 + 0

20 = 10 · 2 + 0 1 =0 · 2 + 1

10 = 5 · 2 + 0

Fra den første linjen ser vi at siste siffer i 83 er 1, og
alle sifrene unntatt det siste er sifrene for 41. Neste
linje gir oss at siste siffer i 41 skal være 1, og at alle
unntatt det siste er sifrene for 20. S̊a f̊ar vi at siste
siffer i 20 er 0, og s̊a videre. Totalt f̊ar vi:

8310 = 10100112 4

Eksempel. Vi regner ut 3683 mod 125. Vi begynner
med å opphøye 36 i toerpotenser og redusere modu-
lo 125 (alle kongruensene er modulo 125):

361 = 36 3616 ≡ 812 = 6561 ≡ 61

362 = 1296 ≡ 46 3632 ≡ 612 = 3721 ≡ 96

364 ≡ 462 = 2116 ≡ 116 3664 ≡ 962 = 9216 ≡ 91

368 ≡ 1162 = 13456 ≡ 81

Vi vet fra forrige eksempel at

8310 = 10100112 = 64 + 16 + 2 + 1,

og dermed f̊ar vi:

3683 = 3664+16+2+1 = 3664 · 3616 · 362 · 361

≡ 91 · 61 · 46 · 36 ≡ 81 (mod 125)

Dette betyr at 3683 mod 125 = 81. 4
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Fermats lille teorem

I første eksempel over s̊a vi at 34 mod 5 = 1. Ved
å regne litt, kan vi ogs̊a se at vi for eksempel har
616 mod 17 = 1, og 428 mod 29 = 1. Faktisk er det
slik at hvis vi tar et hvilket som helst tall a, og regner
ut ap−1 mod p, der p er et primtall, s̊a f̊ar vi 1 som
svar. (Det eneste unntaket er hvis vi starter med et
tall a som er kongruent med 0 modulo p, da f̊ar vi
selvfølgelig 0.)

Dette resultatet ble oppdaget av Pierre de Fer-
mat, og det er derfor oppkalt etter ham. For å skille
det fra det kjente Fermats siste teorem, kalles dette
teoremet vanligvis Fermats lille teorem.

Teorem 13.1 (Fermats lille teorem). La p være et
primtall, og a et heltall slik at p - a. Da er

ap−1 ≡ 1 (mod p).

Bevis. Se p̊a tallene

0 · a, 1 · a, 2 · a, . . . , (p− 1) · a.

Vi begynner med å observere at ingen av disse er
kongruente med hverandre modulo p. For hvis vi har
i · a ≡ j · a (mod p), s̊a f̊ar vi ogs̊a i ≡ j (mod p) ved
å bruke korollar 9.5. Og n̊ar b̊ade i og j er hentet fra
mengden {0, 1, . . . , (p− 1)}, betyr det at i = j.

S̊a vi har alts̊a listen 0 ·a, 1 ·a, . . . , (p−1) ·a med
p ulike tall, og vi vet at ingen av dem er kongruente
med hverandre modulo p. Men hvert av dem m̊a jo
være kongruent modulo p med et av tallene

0, 1, 2, . . . , (p− 1).

Det at ingen av de p tallene v̊are er kongruente med
hverandre, gjør at nøyaktig ett av dem m̊a være kon-
gruent med 0, ett med 1, ett med 2, og s̊a videre. N̊ar
vi ser p̊a alle tallene 0 · a, 1 · a, . . . , (p− 1) · a, er de
alts̊a kongruente med tallene 0, 1, . . . , (p − 1), i en
eller annen rekkefølge.

Ved å ta produktet av alle tallene i hver av disse
listene (unntatt 0), f̊ar vi dermed kongruensen

(1 ·a) ·(2 ·a) · · · ((p−1) ·a) ≡ 1 ·2 · · · (p−1) (mod p)

Uttrykket p̊a høyre side av kongruensen er lik (p−1)!,
og det p̊a venstre side er lik (p− 1)! · ap−1, og vi har
alts̊a:

(p− 1)! · ap−1 ≡ (p− 1)! (mod p).

Siden p - (p − 1)! sier korollar 9.5 at vi kan forkorte
bort (p − 1)! fra begge sider av kongruensen. Da f̊ar
vi

ap−1 ≡ 1 (mod p),

som var det vi ville vise.

Ved hjelp av Fermats lille teorem kan vi lett regne
ut potenser modulo primtall.

Eksempel. Vi regner ut 6195 mod 17.
Fra Fermats lille teorem vet vi at 616 ≡ 1 (mod 17),

siden 17 er et primtall. Da f̊ar vi:

6195 = 612·16+3 = (616)12 · 63

≡ 112 · 63 = 216 ≡ 12 (mod 17)

Dermed har vi 6195 mod 17 = 12. 4

I Fermats lille teorem har vi antagelsen at p - a.
Grunnen til det er at hvis p | a, s̊a er a kongruent
med 0 modulo p, og da blir jo ap−1 ogs̊a kongruent
med 0, og ikke med 1. Det g̊ar an å formulere re-
sultatet litt annerledes slik at vi ikke trenger denne
antagelsen:

Korollar 13.2. La p være et primtall, og a et vilk̊arlig
heltall. Da er

ap ≡ a (mod p).

Bevis. Hvis p - a bruker vi Fermats lille teorem og
f̊ar

ap = a · ap−1 ≡ a · 1 = a (mod p).

Hvis p | a har vi a ≡ 0 (mod p), og dermed f̊ar vi
ap ≡ 0 ≡ a (mod p).

Vi kan ogs̊a formulere Fermats lille teorem p̊a den-
ne m̊aten:

Korollar 13.3. La p være et primtall, og a et heltall.
Da er

ap−1 mod p =

{
0 hvis p | a,

1 hvis p - a.

Primtallstesting og pseudoprimtall

Fermats lille teorem sier at hvis p er et primtall og
p - a, s̊a har vi ap−1 ≡ 1 (mod p). Men det betyr jo
at hvis vi har to tall a og n, der n - a, og vi klarer å
regne ut at an−1 6≡ 1 (mod n), da kan vi umiddelbart
konkludere med at n ikke er et primtall!

Dette er grunnlaget for en primtallstest. Anta at
vi har et tall n som vi vil finne ut om er et primtall
eller ikke. Først velger vi et tilfeldig heltall a slik at

2 ≤ a ≤ n− 2.

S̊a regner vi ut an−1 mod n ved hjelp av teknikken
for modulær potensregning. Hvis vi f̊ar et annet tall
enn 1 som svar, konkluderer vi med at n er sammen-
satt. Hvis vi f̊ar 1 som svar, konkluderer vi med at n
antagelig er et primtall.

Testen er ikke perfekt. Den kan i mange tilfeller
si sikkert at tallet n som testes er sammensatt, men
den kan aldri si sikkert at det er et primtall.

Det finnes sammensatte tall som �lurer� denne
testen. For eksempel er tallet 341 et sammensatt tall
(341 = 11 · 31), men likevel har vi 2340 mod 341 = 1.
Hvis vi utfører testen v̊ar med n = 341 og a = 2, vil
den alts̊a si at 341 antagelig er et primtall, selv om
det i virkeligheten er sammensatt.

Tallene som lurer testen p̊a denne måten kalles
pseudoprimtall. Tallet 341 er alts̊a et eksempel p̊a et
pseudoprimtall.

Et sammensatt tall n som klarer å lure testen
uansett hvilken verdi vi velger for a (forutsatt at a
og n er relativt primiske) kalles et absolutt pseudo-
primtall, eller et Carmichael-tall (etter matematike-
ren Robert D. Carmichael). Det minste Carmichael-
tallet er 561 = 3 · 11 · 17.
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I forrige notat viste vi Fermats lille teorem. Mot slut-
ten av beviset kom vi frem til kongruensen

(p− 1)! · ap−1 ≡ (p− 1)! (mod p),

og da sa vi at vi kunne forkorte bort (p − 1)! fra
begge sider, og dermed var vi fremme. N̊a skal vi se
nærmere p̊a uttrykket (p − 1)!, og prøve å finne ut
hva det er kongruent med modulo p. Det blir mest
interessant hvis p er et primtall, men vi kan ogs̊a se
p̊a hva som skjer n̊ar det ikke er et primtall. Det vi
vil finne svar p̊a i dette notatet er alts̊a følgende:

Spørsm̊al. La n være et naturlig tall. Hva er da
verdien av (n− 1)! mod n? 4

Wilsons teorem

Vi skal vise Wilsons teorem, som gir oss et fullsten-
dig svar p̊a spørsmålet over. Men først kan vi legge
merke til at for noen verdier av n er det lett å besvare
spørsm̊alet.

Vi begynner med å anta at n er et sammensatt
tall. Hvis n = ab og 1 < a < b < n, s̊a f̊ar vi:

(n− 1)! = 1 · 2 · · · a · · · b · · · (n− 1) ≡ 0 (mod n)

Dette holder for alle sammensatte tall, bortsett fra
de som er kvadrater av primtall. Men hvis n = p2 og
vi dessuten antar at p > 2, s̊a har vi:

(n− 1)! = 1 · 2 · · · p · · · (2p) · · · (n− 1) ≡ 0 (mod n)

Det eneste sammensatte tallet vi ikke har dekket med
disse to tilfellene er det tallet som er slik at n = p2

der vi ikke har p > 2. Da har vi p = 2 og dermed
n = 4, og vi f̊ar:

(4− 1)! = 3! = 6 ≡ 2 (mod 4)

Det vi har funnet ut n̊ar n er et sammensatt tall, er
alts̊a at (n − 1)! ≡ 0 (mod n), bortsett fra i tilfellet
n = 4, og da er (n− 1)! kongruent med 2.

N̊a vil vi se p̊a hva som skjer hvis n er et primtall.
For å huske at tallet er et primtall, kan vi kalle det p
istedenfor n. Vi har at

(p− 1)! = 1 · 2 · 3 · · · (p− 1),

og vi vet at hvert av tallene 1, 2, 3, . . . , (p − 1) har
en invers modulo p. For eksempel har 2 en invers, og
da m̊a et av tallene 1, 2, 3, . . . , (p−1) være en invers
til 2. Tilsvarende kan vi finne en invers til 3, og s̊a
videre. Hvert av tallene vi multipliserer sammen har
en invers som ogs̊a er et av tallene vi multipliserer
sammen. Vi illustrerer dette med et eksempel:

Eksempel. La p = 7. Da har vi

(p− 1)! = 6! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6.

Vi ser at 2 og 4 er hverandres inverser, siden 2 · 4 =
8 ≡ 1 (mod 7). Videre er 3 og 5 hverandres inverser,
siden 3 · 5 = 15 ≡ 1 (mod 7). Hva med 1 og 6? Hver

av dem er sin egen invers, for vi har 1 · 1 = 1 og
6 · 6 ≡ (−1)(−1) = 1 (mod 7).

Ved å bytte om faktorenes rekkefølge i uttrykket
for 6! f̊ar vi:

6! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
= 1 · (2 · 4) · (3 · 5) · 6
≡ 1 · 1 · 1 · (−1) = −1 (mod 7) 4

Vi skal se at det samme gjelder for hvert prim-
tall p: Vi kan ordne alle tallene 1, 2, 3, . . . , (p − 1)
i par av tall som er hverandres inverser, med unntak
av de to tallene 1 og (p− 1), som er sin egen invers.
Følgende lemma viser dette.

Lemma 14.1. La p være et primtall, og a et tall slik
at p - a. Da er a sin egen invers modulo p hvis og
bare hvis a ≡ 1 (mod p) eller a ≡ −1 (mod p).

Bevis. Det er klart at hvis a er kongruent med 1 eller
−1, s̊a er a sin egen invers. Vi vil n̊a vise at vi ogs̊a
har den motsatte implikasjonen.

Anta at a er sin egen invers modulo p, alts̊a at
a2 ≡ 1 (mod p). Definisjonen av kongruens gir da at
p | (a2 − 1), og siden a2 − 1 = (a− 1)(a + 1), f̊ar vi

p | (a− 1)(a + 1).

Siden p er et primtall, f̊ar vi ved å bruke Euklids
lemma at p | (a− 1) eller p | (a + 1), og dermed har
vi a ≡ 1 (mod p) eller a ≡ −1 (mod p).

N̊a er vi klare for å bevise Wilsons teorem. Teore-
met er oppkalt etter John Wilson, som oppdaget det
(men ikke beviste det) p̊a 1700-tallet.

Teorem 14.2 (Wilsons teorem). Et heltall n > 1 er
et primtall hvis og bare hvis (n− 1)! ≡ −1 (mod n).

Bevis. Hvis n er sammensatt, har vi sett at vi har

(n− 1)! ≡ 0 (mod n) hvis n > 4,

(n− 1)! ≡ 2 (mod n) hvis n = 4.

Dermed har vi (n − 1)! 6≡ −1 (mod n) for alle sam-
mensatte tall n.

Hvis n er et primtall, s̊a vet vi at alle tallene

1, 2, 3, . . . , (n− 1)

har inverser modulo n. Fra lemma 14.1 f̊ar vi at de
eneste av disse som er sin egen invers er 1 og (n− 1).
Dermed kan vi gruppere tallene

2, 3, . . . , (n− 2)

i par slik at de to tallene i hvert par er hverandres
inverser. Det betyr at produktet av disse tallene er
kongruent med 1, og vi f̊ar

(n−1)! = 1·(2 · 3 · · · (n− 2))︸ ︷︷ ︸
kongruent med 1

·(n−1) ≡ −1 (mod n),

som var det vi ville vise.
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Et eksempel p̊a bruk av Wilsons teorem:

Eksempel. Vi regner ut 14! mod 17.
Først merker vi oss at vi f̊ar

14! · 15 · 16 = 16! ≡ −1 (mod 17)

ved å bruke Wilsons teorem. Men vi har ogs̊a at

15 ·16 = (17−2)(17−1) ≡ (−2)(−1) = 2 (mod 17),

og dermed f̊ar vi

14! · 2 ≡ −1 (mod 17).

Det er enkelt å se at 9 er en invers til 2 modulo 17,
og vi f̊ar derfor

14! ≡ 9 · (−1) ≡ 8 (mod 17).

Dermed er 14! mod 17 = 8. 4

Siden Wilsons teorem sier at tallet n er et primtall
hvis og bare hvis det oppfyller en viss betingelse, kan
vi teoretisk sett bruke teoremet som en test for å
undersøke om et gitt tall er et primtall eller ikke.
Men dette er ikke en nyttig test i praksis, fordi det
å regne ut (n− 1)! er mer arbeid enn å lete etter en
divisor av n.

I begynnelsen av notatet spurte vi hva som blir
verdien av (n − 1)! mod n hvis n er et vilk̊arlig na-
turlig tall. Med Wilsons teorem kan vi gi et presist
svar p̊a dette. Vi har:

(n− 1)! mod n =


n− 1 hvis n er et primtall,

2 hvis n = 4,

0 ellers.

Kvadratiske kongruenser

Vi skal n̊a bruke Wilsons teorem til å undersøke om
likninger p̊a formen

x2 + 1 ≡ 0 (mod p)

har noen løsning. Her st̊ar p for et vilk̊arlig primtall
som er større enn 2.

(Denne kongruenslikningen kan ogs̊a skrives som
x2 ≡ −1 (mod p). Det å løse den kan vi alts̊a tenke
p̊a som å finne en �kvadratrot av −1 modulo p�.)

Hvis p > 2 er et primtall, s̊a m̊a det være et odde-
tall, og vi kan skrive p = 2m + 1 for et heltall m.
Wilsons teorem sier oss da at

(p− 1)! ≡ −1 (mod p).

Men vi har ogs̊a

(p− 1)! = 1 · 2 · · ·m · (m + 1) · · · (p− 2) · (p− 1),

og vi kan merke oss at m+1 = p−m. Ved å bytte om
rekkefølgen p̊a faktorene kan vi skrive (p− 1)! som

(p− 1)! = 1(p− 1) · 2(p− 2) · · ·m(p−m).

N̊a bruker vi at vi har p − 1 ≡ −1 (mod p), og at
p− 2 ≡ −2 (mod p), og s̊a videre, og f̊ar:

(p− 1)! = 1(p− 1) · 2(p− 2) · · ·m(p−m)

≡ 1(−1) · 2(−2) · · ·m(−m)

= (−1)m(m!)2 (mod p)

Ved å kombinere dette med kongruensen vi fikk fra
Wilsons teorem, ender vi opp med:

(m!)2 ≡ (−1)m+1 (mod p)

Hvis vi n̊a antar at m er et partall, si m = 2k, s̊a f̊ar
vi

(m!)2 ≡ (−1)2k+1 = −1 (mod p),

alts̊a at m! er en løsning av likningen

x2 + 1 ≡ 0 (mod p).

Vi oppsummerer det vi har vist n̊a i følgende teorem:

Teorem 14.3. Hvis p = 4k + 1 er et primtall, s̊a er
x = (2k)! en løsning av likningen x2+1 ≡ 0 (mod p).

Eksempel. Vi løser likningen x2 + 1 ≡ 0 (mod 13).
Siden 13 = 4 · 3 + 1, sier teorem 14.3 at likningen
er løsbar, og at (2 · 3)! er en løsning. Dermed har vi
løsningen

x ≡ (2 · 3)! = 6! = 720 ≡ 5 (mod 13).

Vi sjekker at dette stemmer:

52 + 1 = 25 + 1 = 26 ≡ 0 (mod 13) 4

Ethvert primtall p > 2 m̊a være enten p̊a formen
p = 4k + 1 eller p = 4k + 3. Med andre ord, det
m̊a være kongruent med enten 1 eller 3 modulo 4.
Teorem 14.3 sier at dersom p ≡ 1 (mod 4), s̊a har
likningen vi undersøker en løsning. Det neste vi skal
vise er at hvis vi har et primtall p̊a den andre formen,
s̊a har likningen ikke noen løsning.

Teorem 14.4. La p > 2 være et primtall. Kongruens-
likningen x2 + 1 ≡ 0 (mod p) har en løsning hvis og
bare hvis p ≡ 1 (mod 4).

Bevis. Teorem 14.3 gir oss at hvis p ≡ 1 (mod 4),
s̊a har likningen en løsning. Vi vil n̊a vise at dersom
likningen har en løsning, s̊a er p ≡ 1 (mod 4).

Siden p er et primtall og større enn 2, er det et
oddetall, og vi kan skrive p = 2m+1 for et heltall m.
Anta at a er en løsning av likningen, slik at vi har
a2 ≡ −1 (mod p). Da kan ikke a være kongruent
med 0 modulo p, s̊a vi kan bruke Fermats lille teorem
og f̊a

ap−1 ≡ 1 (mod p).

Men vi har ogs̊a

ap−1 = a2m = (a2)m ≡ (−1)m (mod p).

Ved å kombinere disse kongruensene f̊ar vi

(−1)m ≡ 1 (mod p),

og da følger det at m m̊a være et partall. Da kan vi
alts̊a skrive m = 2k for et heltall k, og f̊a

p = 2m + 1 = 4k + 1,

s̊a vi har p ≡ 1 (mod 4), som vi ville vise.

Eksempel. Likningen x2 + 1 ≡ 0 (mod 31) har in-
gen løsning, siden 31 ≡ 3 (mod 4). 4
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I dette notatet skal vi se p̊a hvordan vi kan løse et
likningssystem best̊aende av flere kongruenser med
ulik modulus: 

x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)

Vi begynner med å se p̊a systemer av to kongruens-
likninger, for å f̊a tak i noen av ideene vi trenger uten
at det blir altfor mye å holde styr p̊a. Etterp̊a tar vi
for oss det generelle tilfellet med r likninger, og bevi-
ser det kinesiske restteoremet, som beskriver nøyaktig
hva løsningene av et slikt system er.

Bakgrunnen for det litt underlige navnet �det ki-
nesiske restteoremet� er at den eldste kjente beskri-
velsen av et problem som tilsvarer et system av kon-
gruenslikninger ble gitt i den omtrent 1500 år gamle
kinesiske teksten 孙子算经 (Sunzi Suanjing).

Systemer av to likninger

La oss først se p̊a et enkelt eksempel.

Eksempel. Vi vil løse systemet{
x ≡ 1 (mod 3)

x ≡ 3 (mod 4)

Vi kan observere at hvis to tall er kongruente modulo
3 · 4 = 12, s̊a er de ogs̊a kongruente modulo b̊ade 3
og 4. For å sjekke om et gitt tall x er en løsning
av systemet, er det alts̊a tilstrekkelig å sjekke om
x mod 12 er en løsning.

Vi lager en tabell der vi skriver opp b̊ade x mod 3
og x mod 4 for forskjellige verdier av x mod 12:

x mod 12: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x mod 3: 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
x mod 4: 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Vi ser i tabellen at det er ett tilfelle der vi f̊ar b̊ade
x ≡ 1 (mod 3) og x ≡ 3 (mod 4) samtidig, og det er
n̊ar x er kongruent med 7 modulo 12. Alle løsninger
av systemet v̊art er alts̊a gitt ved:

x ≡ 7 (mod 12)

N̊a har vi løst systemet, men la oss se litt mer p̊a
tabellen vi lagde. Vi kan stokke om p̊a den slik:

x mod 12: 0 9 6 3 4 1 10 7 8 5 2 11

x mod 3: 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
x mod 4: 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Da er det lett å se at ethvert system p̊a formen{
x ≡ a (mod 3)

x ≡ b (mod 4)

har en løsning, og løsningen er entydig modulo 12.
Hvis vi for eksempel har a = 0 og b = 1, s̊a gir
tabellen at løsningen er x ≡ 9 (mod 12). Hvis vi har
a = 2 og b = 3, s̊a er løsningen x ≡ 11 (mod 12). 4

La oss n̊a se p̊a et vilk̊arlig system{
x ≡ a (mod m)

x ≡ b (mod n)

av to likninger. Vi antar at de to modulusene m og n
er relativt primiske, for det viser seg at det gjør ting
mye greiere (mer om dette etterp̊a).

Kan vi klare å finne løsningen p̊a et slikt system
p̊a en enklere m̊ate enn ved å lage en tabell slik som i
eksempelet? Siden vi antar at m⊥ n, sier teorem 5.3
at det finnes heltall u og v slik at mu + nv = 1. Da
har vi følgende:

mu ≡ 0 (mod m) nv ≡ 1 (mod m)

mu ≡ 1 (mod n) nv ≡ 0 (mod n)

La c være følgende tall:

c = anv + bmu

Da er c en løsning av systemet, siden vi har

c = anv + bmu ≡ a · 1 + b · 0 = a (mod m)

c = anv + bmu ≡ a · 0 + b · 1 = b (mod n)

Vi kan dessuten observere at løsningen er entydig mo-
dulo mn: Hvis x er en løsning av systemet, s̊a m̊a x
være kongruent med c modulo b̊ade m og n. Det vil
si at m | (x − c) og n | (x − c), s̊a teorem 5.5 gir
at mn | (x − c), og da har vi x ≡ c (mod mn). Alle
løsninger av systemet er alts̊a kongruente med c mo-
dulo mn.

Vi oppsummerer det vi har vist n̊a i et teorem:

Teorem 15.1. Vi ser p̊a følgende likningssystem:{
x ≡ a (mod m)

x ≡ b (mod n)

Anta at m og n er relativt primiske, og la u og v være
heltall slik at mu + nv = 1. Da er alle løsninger av
systemet gitt ved

x ≡ anv + bmu (mod mn).

(N̊ar vi skal velge tallene u og v er det egentlig
ikke nødvendig at vi har mu+ nv = 1; det viktige er
at u er en invers til m modulo n og at v er en invers
til n modulo m.)

Eksempel. Vi løser systemet{
x ≡ 4 (mod 10)

x ≡ 9 (mod 17)

ved å bruke teorem 15.1. Modulusene 10 og 17 er
relativt primiske, og ved å bruke Euklids algoritme
f̊ar vi:

10 · (−5) + 17 · 3 = 1

Det betyr at vi kan velge u = −5 og v = 3. Løsningen
av systemet er:

x ≡ 4 · 17 · 3 + 9 · 10 · (−5) = −246

≡ 94 (mod 170) 4
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Hvorfor antok vi at de to modulusene i systemet
v̊art skulle være relativt primiske? La oss se p̊a et par
eksempler som viser hva som kan skje hvis de ikke er
det.

Eksempel. Vi ser p̊a systemet{
x ≡ 4 (mod 8)

x ≡ 9 (mod 26)

der de to modulusene 8 og 26 har en felles faktor 2.
Her medfører den første kongruensen at x m̊a være
et partall, mens den andre medfører at x m̊a være
et oddetall. Dermed finnes det ingen x som oppfyller
begge kongruensene. 4

Eksempel. Vi ser p̊a systemet{
x ≡ 2 (mod 6)

x ≡ 5 (mod 9)

der de to modulusene 6 og 9 har en felles faktor 3. Ved
å prøve oss frem med alle tallene mellom 0 og 6 · 9 =
54 finner vi ut at b̊ade 14, 32 og 50 er løsninger av
systemet. 4

Hvis modulusene m og n ikke er relativt primiske,
kan det alts̊a hende at systemet ikke har noen løsning,
eller at det har flere forskjellige løsninger modulo mn.
Men hvis m og n er relativt primiske, har vi vist
b̊ade at det finnes en løsning, og at den er entydig
modulo mn.

Helt til slutt i notatet skal vi se at vi med litt
ekstra jobb kan klare å ogs̊a h̊andtere systemer der
modulusene ikke er relativt primiske. Men først vil
vi generalisere teorem 15.1 til systemer med vilk̊arlig
mange likninger.

Vilk̊arlig mange likninger

N̊a tar vi for oss det generelle tilfellet, alts̊a et sys-
tem med vilk̊arlig mange likninger. Da vi skulle løse
systemer av to likninger antok vi at modulusene var
relativt primiske. N̊a vil vi anta at hver modulus er
relativt primisk til alle de andre. Vi definerer et navn
p̊a denne egenskapen:

Definisjon. La n1, n2, . . . , nr være en liste med
tall. Vi sier at disse tallene er parvis relativt primiske
dersom ni er relativt primisk til nj for alle i 6= j. 4

Eksempel. Tallene 4, 7 og 15 er parvis relativt pri-
miske, siden vi har 4⊥ 7 og 4⊥ 15 og 7⊥ 15. 4

Eksempel. Tallene 32, 5, 17 og 12 er ikke parvis
relativt primiske, fordi 32 og 12 ikke er relativt pri-
miske. 4

Vi viser først at hvis vi har en liste med tall som er
relativt primiske, s̊a er det å være kongruent modulo
alle disse tallene det samme som å være kongruent
modulo produktet deres:

Lemma 15.2. La m1, m2, . . . , mr være naturlige
tall som er parvis relativt primiske, og la

M = m1 ·m2 · · ·mr

være produktet av disse tallene. Da er to tall kongru-
ente modulo M hvis og bare hvis de er kongruente
modulo alle tallene m1, m2, . . . , mr. Med andre ord:
For alle heltall a og b har vi

a ≡ b (mod M) ⇐⇒


a ≡ b (mod m1)

a ≡ b (mod m2)

...

a ≡ b (mod mr)

Bevis. Det er lett å se at dersom a og b er kongruente
modulo M , s̊a er de ogs̊a kongruente modulo hver mi:
Siden mi | M og M | (a − b), gir teorem 2.1 (d) at
mi | (a− b).

Anta n̊a at a og b er kongruente modulo alle tal-
lene m1, m2, . . . , mr, alts̊a at alle disse tallene deler
(a− b). Ved å anvende teorem 5.5 flere ganger f̊ar vi
at M | (a− b), alts̊a at a ≡ b (mod M).

N̊a er vi klare for å vise det kinesiske restteoremet.
Dette er helt tilsvarende som teorem 15.1 som vi be-
viste over, men med et system best̊aende av vilk̊arlig
mange likninger istedenfor bare to.

Teorem 15.3 (Det kinesiske restteoremet). Vi ser
p̊a det følgende systemet av kongruenslikninger :

x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)

Anta at modulusene m1, m2, . . . , mr er parvis rela-
tivt primiske, og la M = m1·m2 · · ·mr være produktet
av modulusene. Da har systemet en entydig løsning
modulo M .

Vi kan finne løsningen av systemet p̊a følgende
m̊ate. For hver i ∈ {1, 2, . . . , r}: La Mi = M/mi, og
la ki være en invers til Mi modulo mi. Løsningen av
systemet er da gitt ved :

x ≡
r∑

i=1

aiMiki (mod M)

Bevis. La oss først sjekke at det g̊ar an å gjøre det vi
sier i teoremet. Vi sa at hver ki skal være en invers
til Mi modulo mi. Kan vi være sikre p̊a at det finnes
en slik invers? Vel, vi har antatt at modulusene er
parvis relativt primiske, og vi har definert Mi til å
være produktet av alle modulusene unntatt mi. Det
medfører at Mi og mi er relativt primiske, og dermed
har Mi en invers modulo mi.

S̊a vil vi sjekke at vi virkelig f̊ar en løsning ved å
gjøre det teoremet sier. La

c =

r∑
i=1

aiMiki

Vi vil vise at dette tallet er en løsning av alle kon-
gruensene i systemet. Hvis vi lar l være et vilk̊arlig
tall i mengden {1, 2, . . . , r}, vil vi alts̊a vise at vi har
c ≡ al (mod ml). Vi kan først se at enhver Mj med
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j 6= l inneholder ml som en faktor, s̊a alle disse blir
bare 0 modulo ml. Dermed har vi:

c =

r∑
i=1

aiMiki ≡ alMlkl (mod ml)

Men siden kl er en invers til Ml modulo ml har vi
Mlkl ≡ 1 (mod ml), og vi f̊ar

c ≡ alMlkl ≡ al · 1 ≡ al (mod ml).

Siden dette holder for hver l ∈ {1, 2, . . . , r}, har vi:

a1 ≡ c (mod m1)

a2 ≡ c (mod m2)

...

ar ≡ c (mod mr)

Dermed kan vi bruke lemma 15.2 og f̊a følgende ekvi-
valenser:

x ≡ c (mod M) ⇐⇒


x ≡ c (mod m1)

x ≡ c (mod m2)

...

x ≡ c (mod mr)



⇐⇒


x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)


Vi har dermed vist at løsningene av systemet er nøyaktig
de tallene som er kongruente med c modulo M .

Eksempel. Vi løser systemet
x ≡ 1 (mod 3)

x ≡ 3 (mod 4)

x ≡ 2 (mod 5)

Siden modulusene er parvis relativt primiske, sier det
kinesiske restteoremet at systemet har en løsning,
som er entydig modulo M = 3 · 4 · 5 = 60. La oss
n̊a konstruere løsningen etter oppskriften i teoremet.
Vi f̊ar

M1 = 20, M2 = 15, M3 = 12.

Vi vet at k1 skal være en invers til M1 = 20 modulo
m1 = 3. Men siden 20 ≡ 2 (mod 3) er dette det
samme som en invers til 2 modulo 3. Det er lett å se
at 2 er sin egen invers modulo 3, siden 2 · 2 = 4 ≡ 1
(mod 3). Vi regner ut de andre inversene vi trenger,
og f̊ar

k1 = 2, k2 = 3, k3 = 3.

Dermed har vi løsningen

x ≡ 1 · 20 · 2 + 3 · 15 · 3 + 2 · 12 · 3 = 247

≡ 7 (mod 60). 4

Splitt og hersk

Vanligvis bruker vi det kinesiske restteoremet til å
løse systemer av kongruenslikninger. Men noen gan-
ger kan det være nyttig å bruke det selv om vi i ut-
gangspunktet bare har én kongruenslikning. Vi ser
p̊a et eksempel:

Eksempel. Vi vil regne ut 36! mod 1517. Med andre
ord vil vi finne det minste ikkenegative heltallet x slik
at x ≡ 36! (mod 1517).

Vi vet at ved å bruke Wilsons teorem kan vi lett
forenkle 36! modulo et primtall som er litt større
enn 36. Hvis vi primtallsfaktoriserer modulusen v̊ar,
ser vi at 1517 = 37 · 41. Lemma 15.2 forteller oss at
kongruensen x ≡ 36! (mod 1517) er ekvivalent med
systemet {

x ≡ 36! (mod 37)

x ≡ 36! (mod 41)

Med Wilsons teorem og litt regning kan vi forenkle
dette systemet til:{

x ≡ −1 (mod 37)

x ≡ 29 (mod 41)

N̊a kan vi bruke det kinesiske restteoremet p̊a dette
systemet. Vi regner ut at −9 er en invers til 41 mo-
dulo 37, og 10 er en invers til 37 modulo 41. Dermed
f̊ar vi at systemet har følgende løsning:

x ≡ −1 · 41 · (−9) + 29 · 37 · 10 = 11099

≡ 480 (mod 1517)

Men systemet var ekvivalent med kongruensen

x ≡ 36! (mod 1517),

s̊a løsningen av systemet m̊a være nøyaktig det sam-
me som løsningen av denne. Dermed har vi:

36! ≡ 480 (mod 1517)

Det betyr at 36! mod 1517 = 480. 4

Vi kan tenke p̊a det vi gjorde i dette eksemp-
let som en �splitt og hersk�-strategi: Vi startet med
én vanskelig kongruens, og splittet den opp i to mer
h̊andterlige kongruenser.

Litt mer generelt kan den samme ideen beskrives
slik: Vi starter med en kongruens x ≡ s (mod M),
der s er et uttrykk som er vanskelig å forenkle mo-
dulo M . Vi skriver M som et produkt

M = m1 ·m2 · · ·mr

av parvis relativt primiske tall, og bruker lemma 15.2
til å skrive om kongruensen v̊ar til systemet

x ≡ s (mod m1)

x ≡ s (mod m2)

...

x ≡ s (mod mr)

N̊a er det (forh̊apentligvis) mulig å forenkle uttryk-
ket s modulo hver av de nye og mindre modulusene,

31



og vi finner sm̊a tall a1, a2, . . . , ar som er kongruente
med s modulo henholdsvis m1, m2, . . . , mr. Dermed
kan systemet over skrives om til

x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)

Til slutt bruker vi det kinesiske restteoremet for å
komme tilbake til én kongruens modulo M .

Ikke relativt primiske moduluser

Ved hjelp av det kinesiske restteoremet vet vi alt vi
trenger å vite om systemer

x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)

der modulusene m1, m2, . . . , mr er parvis relativt
primiske: Vi vet at det finnes en løsning, at den er
entydig modulo M = m1 ·m2 · · ·mr, og vi vet hvor-
dan vi kan finne løsningen.

Men hva om vi vil løse et system der modulusene
ikke er parvis relativt primiske? Hva kan vi gjøre da?

Da kan vi ikke være sikre p̊a at det finnes en
løsning (se det første eksempelet p̊a s. 30). P̊a den
annen side kan vi heller ikke være sikre p̊a at det
ikke finnes en løsning (se det andre eksempelet p̊a
s. 30).

Det vi m̊a gjøre med et slikt system er for det
første å finne ut om det har noen løsning eller ikke.
Da kan vi se p̊a alle par av likninger i systemet som
ikke har relativt primiske moduluser, og sjekke om
de er i konflikt med hverandre. For eksempel er kon-
gruensene {

x ≡ 12 (mod 20)

x ≡ 29 (mod 35)

i konflikt med hverandre, fordi den første av dem
medfører at x ≡ 2 (mod 5), mens den andre medfører
at x ≡ 4 (mod 5). Da er det ikke mulig at begge er
oppfylt samtidig.

Hvis ingen av kongruensene i systemet har slike
konflikter, kan vi skrive om systemet til et nytt sys-
tem der modulusene er parvis relativt primiske. Det
følgende eksempelet viser hvordan dette kan gjøres.

Eksempel. Vi vil løse dette systemet:
x ≡ 3 (mod 4)

x ≡ 0 (mod 7)

x ≡ 5 (mod 9)

x ≡ 11 (mod 12)

Modulusene er ikke parvis relativt primiske, siden
gcd(4, 12) = 4 og gcd(9, 12) = 3. Men ved lemma 15.2
vet vi at kongruensen

x ≡ 11 (mod 12)

er ekvivalent med de to kongruensene{
x ≡ 11 (mod 3)

x ≡ 11 (mod 4)

(siden 12 = 3 · 4 og 3⊥ 4). Disse kan vi forenkle til:{
x ≡ 2 (mod 3)

x ≡ 3 (mod 4)

Vi kan alts̊a sette inn disse to likningene istedenfor
x ≡ 11 (mod 12) i systemet v̊art, og f̊a et ekvivalent
system: 

x ≡ 3 (mod 4)

x ≡ 0 (mod 7)

x ≡ 5 (mod 9)

x ≡ 2 (mod 3)

x ≡ 3 (mod 4)

Her kan vi for det første legge merke til at den samme
likningen, x ≡ 3 (mod 4), st̊ar to ganger, s̊a vi kan
sløyfe den ene av dem. Videre kan vi observere at hvis
x ≡ 5 (mod 9) er oppfylt, s̊a m̊a ogs̊a x ≡ 2 (mod 3)
være oppfylt, slik at den sistnevnte er overflødig.

Systemet kan dermed forenkles til:
x ≡ 3 (mod 4)

x ≡ 0 (mod 7)

x ≡ 5 (mod 9)

N̊a har vi endelig f̊att et system der modulusene er
parvis relativt primiske, og dermed kan vi løse det
med det kinesiske restteoremet. Da finner vi løsningen

x ≡ 203 (mod 252). 4

Her brukte vi �splitt og hersk�-strategien v̊ar p̊a
kongruensen med 12 som modulus, og erstattet den
med kongruenser modulo henholdsvis 3 og 4, som vi
s̊a sammenlignet med de andre kongruensene i syste-
met.

Det kan være fristende å prøve å splitte opp kon-
gruensen med 9 som modulus p̊a samme m̊ate: Siden
9 = 3 · 3, kan vi vel splitte den opp i to kongruen-
ser som begge har 3 som modulus? Men nei, det kan
vi ikke gjøre, siden 3 ikke er relativt primisk til seg
selv. N̊ar vi vil splitte en kongruens i flere p̊a denne
m̊aten, m̊a vi alltid passe p̊a at de nye modulusene
er parvis relativt primiske.

Det vi gjorde isteden, var å sammenligne de to
kongruensene {

x ≡ 5 (mod 9)

x ≡ 2 (mod 3)

og se at den første av dem medfører den andre. Her er
det viktig å legge merke til at disse to kongruensene
ikke sier nøyaktig det samme, for den første stiller
sterkere krav til x enn den andre gjør (for eksempel
er 8 en løsning av den andre kongruensen, men ikke
av den første). Dermed kan vi beholde den første og
sløyfe den andre uten at det p̊avirker hvilke løsninger
vi f̊ar, men vi kan ikke sløyfe den første og beholde
den andre.

Med det kinesiske restteoremet og ideene fra dette
eksempelet er vi i stand til å h̊andtere et hvilket som
helst system av kongruenslikninger. (Hurra!)
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16 Pytagoreiske tripler MA1301/MA6301 høsten 2017

Alle kjenner Pythagoras’ læresetning om forholdet
mellom de tre sidene i en rettvinklet trekant:

Z
Z
Z
Z
Z
Z

x

y

z
x2 + y2 = z2

Fra et tallteoretisk perspektiv er det interessant å
undersøke om likningen x2 + y2 = z2 har heltalls-
løsninger, og om vi i s̊a fall kan beskrive alle heltalls-
løsningene.

Det er lett å se at det finnes heltallsløsninger av
likningen, for eksempel:

• x = 3, y = 4, z = 5

• x = 12, y = 5, z = 13

Siden (−x)2 = x2 for alle heltall x, spiller det ikke s̊a
stor rolle om vi ser p̊a alle heltall eller bare de natur-
lige tallene. For å slippe å f̊a negative tall, skal vi kun
se etter naturlige tall som er løsninger av likningen.
Vi kaller en slik løsning for et pytagoreisk trippel:

Definisjon. Tre naturlige tall (x, y, z) utgjør et py-
tagoreisk trippel hvis x2 + y2 = z2. 4

Eksempel. (3, 4, 5) er et pytagoreisk trippel. 4

Målet v̊art i dette notatet er å finne en generell
beskrivelse av alle pytagoreiske tripler.

Primitive pytagoreiske tripler

Hvis vi ganger alle tallene i et pytagoreisk trippel
(x, y, z) med samme tall a, s̊a f̊ar vi et nytt pytago-
reisk trippel (ax, ay, az), siden vi har:

(ax)2+(ay)2 = a2x2+a2y2 = a2(x2+y2) = a2z2 = (az)2

Fra det pytagoreiske trippelet (3, 4, 5) kan vi alts̊a
f̊a uendelig mange nye pytagoreiske tripler: (6, 8, 10),
(9, 12, 15), (12, 16, 20), og s̊a videre. N̊ar vi vil fin-
ne alle pytagoreiske tripler, kan vi derfor konsentrere
oss om å finne �grunnleggende� tripler som (3, 4, 5).
Slike kalles primitive pytagoreiske tripler. For å kun-
ne definere det presist, begynner vi med å definere
største felles divisor av tre tall.

Definisjon. Største felles divisor av tre naturlige
tall a, b og c er det største tallet d som er slik at
d | a, d | b og d | c. 4

Eksempel. gcd(3, 4, 5) = 1 og gcd(6, 8, 10) = 2. 4

Lemma 16.1. La (x, y, z) være et pytagoreisk trip-
pel, og la d = gcd(x, y, z). Da er (x

d ,
y
d ,

z
d ) ogs̊a et

pytagoreisk trippel.

Bevis. Vi bruker at x2 + y2 = z2 og f̊ar:(x
d

)2

+
(y
d

)2

=
x2 + y2

d2
=

z2

d2
=

(z
d

)2

Alts̊a er (x
d ,

y
d ,

z
d ) et pytagoreisk trippel.

Det er klart at hvis tre tall a, b og c er parvis
relativt primiske, s̊a er gcd(a, b, c) = 1. Men hol-
der den motsatte implikasjonen ogs̊a? Alts̊a: Hvis
gcd(a, b, c) = 1, følger det da at a, b og c er parvis
relativt primiske?

Det er ikke vanskelig å se at svaret er nei. For
eksempel er gcd(2, 3, 4) = 1, men 2, 3 og 4 er ikke
parvis relativt primiske siden gcd(2, 4) = 2.

Men hvis de tre tallene utgjør et pytagoreisk trip-
pel, s̊a m̊a de være parvis relativt primiske dersom de
har største felles divisor 1. Vi viser det:

Lemma 16.2. La (x, y, z) være et pytagoreisk trip-
pel. Da er gcd(x, y, z) = 1 hvis og bare hvis x, y og z
er parvis relativt primiske.

Bevis. Det er klart at hvis x, y og z er parvis relativt
primiske, s̊a er gcd(x, y, z) = 1. Vi vil vise at den
motsatte implikasjonen ogs̊a holder.

Hvis x, y og z ikke er parvis relativt primiske, s̊a
finnes det et primtall p som deler to av dem. Men
siden x2 + y2 = z2, s̊a m̊a primtallet p ogs̊a dele det
tredje av tallene, og da er gcd(x, y, z) ≥ p > 1.

Definisjon. Et pytagoreisk trippel (x, y, z) er primi-
tivt hvis gcd(x, y, z) = 1. 4

Eksempel. (3, 4, 5) er et primitivt pytagoreisk trip-
pel. (6, 8, 10) er et pytagoreisk trippel som ikke er
primitivt. 4

Gitt et primitivt pytagoreisk trippel (x, y, z) fin-
ner vi uendelig mange pytagoreiske tripler som ikke
er primitive ved å gange opp alle tallene i det primiti-
ve trippelet med samme tall: (2x, 2y, 2z), (3x, 3y, 3z),
og s̊a videre.

Vi vil nøye oss med å finne alle de primitive pyta-
goreiske triplene, for alle de andre er bare et primitivt
trippel ganget opp med et eller annet tall.

Vi skal n̊a begynne å undersøke hva vi kan si om
et primitivt pytagoreisk trippel. Først skal vi se at vi
kan si noe om hvorvidt de tre tallene er partall eller
oddetall.

Lemma 16.3. La (x, y, z) være et primitivt pytago-
reisk trippel. Da har vi følgende:

1. Én av x og y er et partall, den andre et oddetall.

2. z er et oddetall.

Bevis. Vi viser først del 1. Det er klart at vi ikke
kan ha at b̊ade x og y er partall, for da er de ikke
relativt primiske. Hva om b̊ade x og y er oddetall?
Da er x2 ≡ 1 (mod 4) og y2 ≡ 1 (mod 4), s̊a

z2 = x2 + y2 ≡ 1 + 1 = 2 (mod 4)

Men det finnes ingen kvadrattall som er kongruente
med 2 modulo 4, s̊a dette er en selvmotsigelse. Alts̊a
m̊a én av x og y være et partall og den andre et
oddetall.

S̊a viser vi del 2. Fra del 1 har vi at én av x og y
er partall og den andre oddetall. Dermed holder det
samme for x2 og y2. Det betyr at z2 = x2 + y2 er et
oddetall, og da m̊a z være et oddetall.
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Parametrisering av alle primitive pyta-
goreiske tripler

La (x, y, z) være et primitivt pytagoreisk trippel. Vi
skal utlede en parametrisering av x, y og z ved hjelp
av andre tall, og deretter vise at den kan brukes til å
finne alle primitive pytagoreiske tripler.

I det siste lemmaet over viste vi at enten x eller y
m̊a være et partall. Det spiller ingen rolle hvilken av
dem det er, s̊a anta at x er partallet. Da er y og z
oddetall.

Siden x2 + y2 = z2, har vi

x2 = z2 − y2 = (z + y)(z − y),

der b̊ade x, z + y og z − y er partall. La k, m og n
være naturlige tall slik at x = 2k, z + y = 2m og
z − y = 2n. Da har vi ved å sette inn i likheten over
at

(2k)2 = (2m)(2n),

og dermed er k2 = mn.
Hvis vi ser p̊a summen og differansen av m og n,

ser vi at vi f̊ar:

m + n =
2m + 2n

2
=

(z + y) + (z − y)

2
= z

m− n =
2m− 2n

2
=

(z + y)− (z − y)

2
= y

Vi har alts̊a z = m + n og y = m− n.
N̊a kan vi se at m og n m̊a være relativt primiske:

Hvis d er en divisor av b̊ade m og n, følger det at
d | (m+ n) og d | (m− n), alts̊a d | z og d | y. Men z
og y er relativt primiske, s̊a dette betyr at d = 1, og
alts̊a at m og n er relativt primiske.

N̊a har vi k2 = mn, der m og n er relativt primis-
ke. Da m̊a m og n være kvadrattall (se p̊a primtalls-
faktoriseringen av k2 = mn). La s og t være naturlige
tall slik at m = s2 og n = t2. Da er k2 = mn = s2t2,
s̊a k = st.

N̊a kan vi beskrive x, y og z ved hjelp av s og t:

x = 2k = 2st

y = m− n = s2 − t2

z = m + n = s2 + t2

Vi ser dessuten at vi m̊a ha s > t (for at y skal
bli positiv), vi m̊a ha at s og t er relativt primiske
(siden m og n er det), og nøyaktig én av s og t m̊a
være partall (for at y og z skal bli oddetall).

Vi skal n̊a vise at dette gir en parametrisering av
alle primitive pytagoreiske tripler.

Teorem 16.4. La s og t være naturlige tall slik at

• s > t,

• s⊥ t,

• én av s og t er partall, den andre oddetall.

La x = 2st, y = s2− t2 og z = s2 + t2. Da er (x, y, z)
et primitivt pytagoreisk trippel.

Ved å variere s og t finner vi alle primitive pyta-
goreiske tripler (x, y, z) der x er et partall p̊a denne
m̊aten.

Bevis. Vi f̊ar:

x2 + y2 = (2st)
2

+
(
s2 − t2

)2
= 4s2t2 + (s4 − 2s2t2 + t4)

= s4 + 2s2t2 + t4

=
(
s2 + t2

)2
= z2

Alts̊a er (x, y, z) et pytagoreisk trippel. Vi må vise at
det dessuten er primitivt.

La d = gcd(x, y, z). Da er d et oddetall, siden y
(og z) er oddetall. Dessuten m̊a d være en divisor av
tallene

z + y = (s2 + t2) + (s2 − t2) = 2s2

og z − y = (s2 + t2)− (s2 − t2) = 2t2

Siden d er et oddetall, betyr det at d | s2 og d | t2.
Men s2 og t2 er relativt primiske (siden s og t er
det), s̊a dette medfører at d = 1. Vi har dermed vist
at (x, y, z) er et primitivt pytagoreisk trippel.

I det vi gjorde før teoremet viste vi at alle primi-
tive pytagoreiske tripler (der x er partall) kan skrives
ved hjelp av s og t slik som i teoremet. Det betyr
at vi f̊ar alle primitive pytagoreiske tripler p̊a denne
m̊aten.

Eksempel. Vi ser p̊a noen mulige verdier av s og t
som oppfyller kravene i teoremet, og finner de til-
hørende primitive pytagoreiske triplene. Siden vi skal
ha s > t, er 2 den minste mulige verdien av s, og med
s = 2 m̊a vi ha t = 1. Hvis vi velger s = 3, m̊a vi
ha t = 2, siden vi ikke kan ha at begge tallene er
oddetall.

Denne tabellen viser alle muligheter vi f̊ar hvis vi
velger 2, 3, 4, 5 eller 6 som s:

s t x y z
2 1 4 3 5
3 2 12 5 13
4 1 8 15 17
4 3 24 7 25
5 2 20 21 29
5 4 40 9 41
6 1 12 35 37
6 5 60 11 61

4
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17 Eulers teorem MA1301/MA6301 høsten 2017

I dette notatet skal vi bevise Eulers teorem, som er
en generalisering av Fermats lille teorem. Teoremet
er oppkalt etter Leonhard Euler, og sier at

aϕ(n) ≡ 1 (mod n)

for alle naturlige tall n og alle tall a som er relativt
primiske til n. Siden funksjonen ϕ (som vi definerte i
notat 8) spiller en viktig rolle i Eulers teorem, kalles
den ofte Eulers ϕ-funksjon.

For å ha nytte av Eulers teorem, m̊a vi være i
stand til å beregne ϕ(n). Vi begynner derfor med
å se litt nøyere p̊a ϕ-funksjonen. Vi viser at den er
multiplikativ, og bruker det til å finne en formel for å
regne ut ϕ(n) basert p̊a primtallsfaktoriseringen til n.

ϕ anvendt p̊a primtallspotenser

Husk definisjonen av ϕ-funksjonen: ϕ(n) er antall na-
turlige tall som er relativt primiske til n og ikke større
enn n.

Hvis p er et primtall, s̊a er alle tallene

1, 2, . . . , p− 1

relativt primiske til p, og dermed er ϕ(p) = p − 1.
P̊a den annen side, hvis n er et sammensatt tall, s̊a
har det en divisor d med 1 < d < n. Da er d ikke
relativt primisk til n, og dermed er ϕ(n) < n− 1. Vi
har dermed vist:

Teorem 17.1. For et naturlig tall n er ϕ(n) = n−1
hvis og bare hvis n er et primtall.

N̊a som vi vet hva ϕ anvendt p̊a et primtall blir,
g̊ar vi videre til å regne ut ϕ anvendt p̊a en prim-
tallspotens.

Teorem 17.2. La p være et primtall og k et naturlig
tall. Da er ϕ(pk) = pk − pk−1.

Bevis. Et tall er relativt primisk til pk hvis og bare
hvis det ikke er delelig p̊a p. Av tallene 1, 2, . . . , pk

er det disse som er delelige p̊a p:

1p, 2p, 3p, . . . , (pk−1)p

Det er pk−1 tall i denne listen. Dermed st̊ar vi igjen
med pk−pk−1 tall som er relativt primiske til pk.

Eksempel. ϕ(81) = ϕ(34) = 34 − 33 = 54. 4

ϕ er multiplikativ

Vi vil vise at ϕ er en multiplikativ funksjon. Vi starter
med et lemma som vi vil f̊a bruk for i beviset v̊art.

Lemma 17.3. La a, b og c være naturlige tall. Tallet
a er relativt primisk til bc hvis og bare hvis det er
relativt primisk til b̊ade b og c.

Bevis. Anta først at a⊥bc. La d være en felles positiv
divisor av a og b. Da er d ogs̊a en divisor av bc, s̊a vi
f̊ar d ≤ gcd(a, bc) = 1, og dermed er d = 1. Det betyr
at a⊥ b. P̊a samme m̊ate f̊ar vi at a⊥ c.

Anta n̊a at a og bc ikke er relativt primiske. Da
finnes et primtall p slik at p | a og p | bc. Euklids
lemma gir at p | b eller p | c, og dermed er a ikke
relativt primisk til b̊ade b og c.

Teorem 17.4. Funksjonen ϕ er multiplikativ.

Bevis. Vi m̊a vise at dersom m og n er to naturli-
ge tall som er relativt primiske til hverandre, s̊a er
ϕ(mn) = ϕ(m) · ϕ(n). Det er lett å se at dette stem-
mer dersom m eller n (eller begge) er 1. Vi antar
derfor at m > 1 og n > 1.

Vi kan skrive alle tallene fra 1 til mn i en tabell
p̊a denne m̊aten:

1 2 · · · r · · · m
m + 1 m + 2 · · · m + r · · · 2m
2m + 1 2m + 2 · · · 2m + r · · · 3m

...
...

. . .
...

. . .
...

(n− 1)m + 1 (n− 1)m + 2 · · · (n− 1)m + r · · · nm

Vi vil finne ϕ(mn), alts̊a antall tall i denne tabellen
som er relativt primiske til mn. Fra lemma 17.3 vet
vi at et tall er relativt primisk til mn hvis og bare
hvis det er relativt primisk til b̊ade m og n.

La oss se p̊a kolonne nummer r. Siden vi vet at
gcd(qm + r,m) = gcd(r,m), ser vi at enten er alle
tallene i kolonne r relativt primiske til m, eller s̊a
er ingen av dem det. Kolonnene er nummerert fra 1
til m, og vi f̊ar at det blir ϕ(m) kolonner der alle
tallene er relativt primiske til m.

Vi kan dessuten se at ingen av tallene i samme
kolonne er kongruente med hverandre modulo n: Hvis
im + r ≡ jm + r (mod n), s̊a er im ≡ jm (mod n),
og dermed er i ≡ j (mod n).

Hvis vi ser p̊a én kolonne, s̊a inneholder den n tall.
Hvert av disse m̊a være kongruent modulo n med et
av tallene 1, 2, . . . , n. Vi har dessuten vist at ingen av
tallene i samme kolonne er kongruente med hverande
modulo n. Dermed er de n tallene i en gitt kolonne
kongruente modulo n med tallene 1, 2, . . . , n, i en
eller annen rekkefølge. Det betyr at det er ϕ(n) av
dem som er relativt primiske til n.

Tallene som er relativt primiske til b̊ade m og n
finner vi alts̊a i ϕ(m) kolonner, og det er ϕ(n) av dem
i hver kolonne. Totalt f̊ar vi ϕ(m) ·ϕ(n) slike tall, og
dermed er ϕ(mn) = ϕ(m) · ϕ(n).

En formel for ϕ

Vi har n̊a vist at ϕ(pk) = pk− pk−1 og at ϕ er multi-
plikativ. Det gir følgende formel for å regne ut ϕ(n)
gitt primtallsfaktoriseringen av n:

Teorem 17.5. La n = pk1
1 · p

k2
2 · · · pkr

r , der p1, p2,
. . . , pr er forskjellige primtall. Da er ϕ(n) gitt ved :

ϕ(n) =

r∏
i=1

(
pki
i − pki−1

i

)
Bevis. Siden ϕ er multiplikativ (teorem 17.4) har vi:

ϕ(n) = ϕ(pk1
1 ) · ϕ(pk2

2 ) · · ·ϕ(pkr
r ) =

r∏
i=1

ϕ(pki
i )

Teorem 17.2 gir at ϕ(pki
i ) = pki

i −pki−1
i for hver i, og

dermed f̊ar vi:

ϕ(n) =

r∏
i=1

(
pki
i − pki−1

i

)
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Eksempel. Vi kan se at ϕ(24) = 8 fordi det finnes
8 naturlige tall (1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23) som er
relativt primiske til 24 og ikke større enn 24. Men n̊a
som vi har vist teorem 17.5 trenger vi ikke finne alle
disse tallene for å regne ut ϕ(24). Det er nok å se at
primtallsfaktoriseringen er 24 = 23 · 3; da f̊ar vi:

ϕ(24) = (23 − 22)(31 − 30) = 4 · 2 = 8. 4

Eksempel. Vi regner ut ϕ(54208). Primtallsfaktori-
seringen er 54208 = 26 · 7 · 112, s̊a teorem 17.5 gir:

ϕ(54208) = (26 − 25)(71 − 70)(112 − 111) = 21120

Blant tallene 1, 2, 3, . . . , 54208 er det alts̊a nøyaktig
21120 tall som er relativt primiske til 54208. 4

Husk: Fermats lille teorem

N̊a skal vi snart vise Eulers teorem, men først minner
vi oss selv p̊a hva Fermats lille teorem sier og hvordan
vi beviste det.

Fermats lille teorem sier at hvis p er et primtall
og p - a, s̊a er ap−1 ≡ 1 (mod p). I beviset v̊art for
Fermats lille teorem viste vi at tallene

1 · a, 2 · a, . . . , (p− 1) · a

er kongruente modulo p med tallene

1, 2, . . . , (p− 1),

i en eller annen rekkefølge. Dermed fikk vi

(1 ·a) ·(2 ·a) · · · ((p−1) ·a) ≡ 1 ·2 · · · (p−1) (mod p),

alts̊a (p−1)! ·ap−1 ≡ (p−1)! (mod p). Siden (p−1)!
er relativt primisk til p, kunne vi forkorte det bort
fra begge sider og f̊a ap−1 ≡ 1 (mod p).

Legg merke til at eksponenten (p − 1) i Fermats
lille teorem er lik ϕ(p). Vi kan dermed ogs̊a skrive
kongruensen i teoremet slik: aϕ(p) ≡ 1 (mod p). Det
Eulers teorem sier er at n̊ar vi skriver kongruensen
p̊a denne formen, trenger vi ikke lenger anta at p er
et primtall.

Eulers teorem

For å bevise Eulers teorem tar vi utgangspunkt i be-
viset v̊art for Fermats lille teorem, og endrer det som
m̊a endres. Istedenfor et primtall p har vi et vilk̊arlig
naturlig tall n, istedenfor (p−1) har vi ϕ(n), og iste-
denfor alle tallene 1, 2, . . . , (p−1) har vi tallene som
er relativt primiske til n.

For å unng̊a at beviset blir altfor langt og inn-
viklet, viser vi en sentral del av det som et lemma
først:

Lemma 17.6. La n være et naturlig tall, og a et tall
som er relativt primisk til n. La a1, a2, . . . , aϕ(n)

være alle de naturlige tallene som er relativt primiske
til n og ikke større enn n. Da er tallene

a · a1, a · a2, . . . , a · aϕ(n)

kongruente modulo n med tallene

a1, a2, . . . , aϕ(n),

i en eller annen rekkefølge.

Bevis. Vi begynner med å observere at ingen av tal-
lene a · a1, a · a2, . . . , a · aϕ(n) er kongruente med
hverandre modulo n. For hvis a · ai ≡ a · aj (mod n),
s̊a har vi ogs̊a ai ≡ aj (mod n), i og med at a er
relativt primisk til n. Da følger det at ai = aj .

Vi kan dessuten se at for alle i er tallet a · ai
relativt primisk til n, siden det er produktet av to
tall som begge er relativt primiske til n.

Siden alle tallene

a · a1, a · a2, . . . , a · aϕ(n)

er relativt primiske til n, m̊a hvert av dem være kon-
gruent med et av tallene a1, a2, . . . , aϕ(n). Men siden
det er like mange tall i begge listene, og ingen i samme
liste er kongruente med hverandre, m̊a tallene i den
ene listen være kongruente med tallene i den andre
listen, i en eller annen rekkefølge.

N̊a er vi klare til å bevise Eulers teorem.

Teorem 17.7 (Eulers teorem). La n være et naturlig
tall og a et tall som er relativt primisk til n. Da er

aϕ(n) ≡ 1 (mod n).

Bevis. Som i lemma 17.6 lar vi a1, a2, . . . , aϕ(n) være
alle tallene som er relativt primiske til n og ikke større
enn n. Ved lemmaet f̊ar vi at

(a·a1)·(a·a2) · · · (a·aϕ(n)) ≡ a1·a2 · · · aϕ(n) (mod n)

Dette medfører at

aϕ(n) · (a1 · a2 · · · aϕ(n)) ≡ a1 · a2 · · · aϕ(n) (mod n)

Siden alle tallene a1, a2, . . . , aϕ(n) er relativt primis-
ke til n, er ogs̊a produktet av disse tallene relativt
primisk til n, og vi kan dermed forkorte det bort fra
begge sider av kongruensen. Da f̊ar vi

aϕ(n) ≡ 1 (mod n),

og beviset er ferdig.

Vi har brukt Fermats lille teorem til å gjøre store
forenklinger av potensuttrykk, ai, modulo et prim-
tall p. Ved hjelp av Eulers teorem kan vi gjøre til-
svarende forenklinger modulo alle naturlige tall. Det
krever imidlertid litt mer regning, siden vi m̊a bereg-
ne ϕ av modulusen. Hvis vi skal forenkle uttrykket
ai modulo n, m̊a vi dessuten passe p̊a at a er relativt
primisk til n før vi forsøker å bruke Eulers teorem.

Eksempel. Vi regner ut 5196 mod 72.
Tallet 72 har primtallsfaktoriseringen 23 · 32, og

dermed har vi

ϕ(72) = (23 − 22)(32 − 31) = 24.

Vi ser at 5 og 72 er relativt primiske, s̊a vi kan bruke
Eulers teorem og f̊a

524 ≡ 1 (mod 72).

Siden 196 = 8 · 24 + 4, f̊ar vi:

5196 = 58·24+4 = (524)8 · 54

≡ 18 · 54 = 54 = 625

≡ 49 (mod 72)

Vi har alts̊a at 5196 mod 72 = 49. 4
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18 Gauss’ teorem MA1301/MA6301 høsten 2017

I forrige notat studerte vi Eulers ϕ-funksjon. Vi viste
at den er multiplikativ og fant en formel for å beregne
ϕ(n). Videre beviste vi Eulers teorem, som sier at
aϕ(n) ≡ 1 (mod n) n̊ar a⊥ n.

N̊a skal vi vise noen flere resultater som har med
ϕ-funksjonen å gjøre. Først og fremst skal vi vise et
teorem som først ble vist av Gauss og som handler om
summen av ϕ(d) for alle divisorer d av et gitt tall n.
Deretter viser vi hvordan vi ved hjelp av ϕ(n) kan
beskrive summen av tallene som er relativt primiske
til (og ikke større enn) n.

Gauss’ teorem om sum av ϕ

Husk at ϕ(n) er definert som antall tall fra 1 til n
som er relativt primiske til n. Gitt et naturlig tall n
skal vi n̊a se p̊a alle positive divisorer d av n, finne
ϕ(d) for hver divisor, og summere sammen disse. Det
vi skal se, er at denne summen alltid blir lik tallet n.

Vi begynner med å se p̊a et eksempel, før vi viser
det generelle resultatet.

Eksempel. Vi ser p̊a tallet n = 12. Her er, for hvert
tall m fra 1 til 12, den største felles divisoren til m
og 12:

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gcd(m, 12) 1 2 3 4 1 6 1 4 3 2 1 12

Alle disse største felles divisorene m̊a nødvendigvis
være divisorer av 12. De positive divisorene av 12 er
1, 2, 3, 4, 6 og 12. I den neste tabellen skriver vi opp,
for hver positive divisor d av 12, hvilke tall m som
har d som sin største felles divisor med 12:

d m med gcd(m, 12) = d 12/d m/d
1 1, 5, 7, 11 12 1, 5, 7, 11
2 2, 10 6 1, 5
3 3, 9 4 1, 3
4 4, 8 3 1, 2
6 6 2 1
12 12 1 1

I tredje kolonne i tabellen har vi skrevet opp 12/d for
hver divisor d. Vi ser at tallene 12/d blir alle diviso-
rene av 12, bare i motsatt rekkefølge.

Videre ser vi p̊a tallene m vi har funnet som er slik
at gcd(m, 12) = d, og deler alle disse tallene p̊a d (det
kan vi gjøre, siden disse tallene har d som en divisor).
Tallene vi f̊ar da st̊ar helt til høyre i tabellen. Det
interessante med disse tallene er at de er nøyaktig de
tallene som er relativt primiske til 12/d og ikke større
enn 12/d.

P̊a hver linje er alts̊a antallet m-er lik ϕ(12/d).
N̊ar vi summerer sammen disse antallene, f̊ar vi

ϕ(12) + ϕ(6) + ϕ(4) + ϕ(3) + ϕ(2) + ϕ(1),

alts̊a summen av ϕ(d) for alle positive divisorer d
av 12. Men hvert tall fra 1 til 12 er jo med som en
av m-ene p̊a nøyaktig én linje, s̊a det totale antallet
forskjellige m-er m̊a være lik 12. Alts̊a har vi:

ϕ(12) + ϕ(6) + ϕ(4) + ϕ(3) + ϕ(2) + ϕ(1) = 12

P̊a venstre side av denne likheten har vi summen av
ϕ(d) for alle positive divisorer d av 12. Denne sum-
men er alts̊a lik 12. 4

Vi vil n̊a vise at tilsvarende holder for alle na-
turlige tall n. I eksempelet s̊a vi for hver divisor d
av 12 p̊a de tallene m som er slik at 1 ≤ m ≤ 12
og gcd(m, 12) = d. Vi observerte at antallet slike tall
er ϕ(12/d), fordi hvert av dem svarer til et tall som er
relativt primisk til 12/d. I følgende to lemmaer for-
klarer vi hvorfor dette holder ogs̊a n̊ar vi bytter ut 12
med et vilk̊arlig tall n.

Lemma 18.1. La m, n og d være naturlige tall.
Følgende p̊astander er ekvivalente:

1. gcd(m,n) = d

2. Tallet d er en felles divisor av m og n, og tallene
m/d og n/d er relativt primiske.

Bevis. Anta først at gcd(m,n) = d. Da f̊ar vi umid-
delbart at d er en felles divisor av m og n, og det er
lett å se at m/d og n/d er relativt primiske (hvis e er
en positiv felles divisor av m/d og n/d, s̊a er ed en
felles divisor av m og n, og dermed er e = 1).

Anta n̊a at d er en felles divisor av m og n, og
at m/d og n/d er relativt primiske. Ved teorem 5.3
finnes det heltall x og y slik at (m/d)x+ (n/d)y = 1,
og da f̊ar vi mx + ny = d. Da gir korollar 5.2 at
gcd(m,n) | d. Siden d er en felles divisor av m og n
betyr dette at gcd(m,n) = d.

Lemma 18.2. La n være et naturlig tall, og d en
positiv divisor av n. La td være antall tall blant 1, 2,
. . . , n som har d som sin største felles divisor med n.
Da er td = ϕ(n/d).

Bevis. Vi ser p̊a to lister med tall. La

m1 < m2 < · · · < mtd

være tallene blant 1, 2, . . . , n som er slik at

gcd(mi, n) = d

for hver i. La

a1 < a2 < · · · < aϕ(n/d)

være tallene blant 1, 2, . . . , n/d som er relativt pri-
miske til n/d. Vi vil vise at det er like mange tall i
disse to listene, alts̊a at td = ϕ(n/d).

Se p̊a et tall mi i den første listen. Lemma 18.1
forteller oss at mi/d er relativt primisk til n/d. Siden
1 ≤ mi/d ≤ n/d har vi da at mi/d er et av tallene i
den andre listen.

Se n̊a p̊a et tall ai i den andre listen. Ved lem-
ma 18.1 f̊ar vi at gcd(d·ai, n) = d. Siden 1 ≤ d·ai ≤ n
har vi da at d · ai er et av tallene i den første listen.

Dette betyr at vi m̊a ha:

m1 = d · a1, m2 = d · a2, . . . , mtd = d · aϕ(n/d)

Dermed er td = ϕ(n/d).
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Ved hjelp av lemma 18.2 kan vi, med samme tanke-
gang som i eksempelet over, bevise Gauss’ teorem om
ϕ-funksjonen:

Teorem 18.3 (Gauss’ teorem). La n være et naturlig
tall. Da er

n =
∑
d∈N
d|n

ϕ(d).

Bevis. For hver positive divisor d av n, la Sd være
mengden av alle tall fra 1 til n som har d som største
felles divisor med n:

Sd = {m | gcd(m,n) = d og 1 ≤ m ≤ n}

La td være antall tall i mengden Sd. Hvert av tallene
1, 2, . . . , n m̊a være med i Sd for nøyaktig én verdi
av d. Dermed m̊a summen av alle td-ene være lik n:∑

d∈N
d|n

td = n

Dessuten gir lemma 18.2 at td = ϕ(n/d) for hver d,
og da f̊ar vi:

n =
∑
d∈N
d|n

td =
∑
d∈N
d|n

ϕ
(n
d

)

Men n̊ar vi ser p̊a tallene n/d for alle positive divi-
sorer d av n, f̊ar vi nøyaktig de positive divisorene
av n, bare i motsatt rekkefølge. Vi har alts̊a:

n =
∑
d∈N
d|n

ϕ
(n
d

)
=
∑
d∈N
d|n

ϕ(d)

Dermed er beviset ferdig.

Eksempel. La n = 153. Primtallsfaktoriseringen er
153 = 32 · 17. Dermed ser vi at de positive divisorene
av 153 er følgende tall:

1, 3, 9, 17, 51, 153

Teorem 18.3 sier da at vi har:

ϕ(1) + ϕ(3) + ϕ(9) + ϕ(17) + ϕ(51) + ϕ(153) = 153

4

Sum av relativt primiske tall

Funksjonen ϕ teller antall tall blant 1, 2, . . . , n som
er relativt primiske til et gitt tall n. N̊a skal vi utlede
en formel for summen av disse tallene.

Vi begynner med å se p̊a et eksempel som viser
strategien vi vil bruke.

Eksempel. La n = 12. Blant tallene 1, 2, . . . , 12
er det ϕ(12) = 4 tall som er relativt primiske til 12.
La oss kalle disse tallene a1, a2, a3 og a4. Vi skriver
n̊a opp disse tallene, og i tillegg tallet (12 − ai) for
hver i:

i 1 2 3 4
ai 1 5 7 11

12− ai 11 7 5 1

Vi ser at tallene (12− ai) er akkurat de samme som
tallene ai, bare i motsatt rekkefølge. Hvis vi legger
sammen ai og (12− ai) f̊ar vi dermed alltid 12:

i 1 2 3 4
ai 1 5 7 11

12− ai 11 7 5 1
ai + (12− ai) 12 12 12 12

Vi har dermed:

4 · 12 = (a1 + a2 + a3 + a4) + (a4 + a3 + a2 + a1)

= 2 · (a1 + a2 + a3 + a4)

Resultatet blir at

a1 + a2 + a3 + a4 =
4 · 12

2
=

ϕ(12) · 12

2
4

La oss n̊a vise at vi for alle n kan gjøre det samme
som i dette eksempelet. Først viser vi at hvis a er
relativt primisk til n, s̊a er ogs̊a (n− a) det.

Lemma 18.4. La n og a være naturlige tall. Da har
vi a⊥ n hvis og bare hvis (n− a)⊥ n.

Bevis. Det er lett å se at de felles divisorene til a og n
er nøyaktig de samme tallene som de felles divisorene
til (n − a) og n, og dermed har vi at gcd(a, n) =
gcd(n− a, n).

Gitt et naturlig tall n > 1, la a1, a2, . . . , aϕ(n)

være de naturlige tallene som er relativt primiske til n
og mindre enn n. Da er alle tallene

n− a1, n− a2, n− aϕ(n)

relativt primiske til n ved lemma 18.4. Disse er alts̊a
de samme som tallene a1, a2, . . . , aϕ(n), bare i mot-
satt rekkefølge. Dermed har vi:

ϕ(n)∑
i=1

ai =

ϕ(n)∑
i=1

(n− ai) = n · ϕ(n)−
ϕ(n)∑
i=1

ai

Ved å flytte over summen fra høyre side, f̊ar vi:

2 ·
ϕ(n)∑
i=1

ai = n · ϕ(n)

Dette vil si at n·ϕ(n) er et partall, og at halvparten av
dette tallet er summen av alle tallene som er relativt
primiske til n og mindre enn n. Vi har dermed vist:

Teorem 18.5. La n > 1. Summen av alle tallene
som er relativt primiske til n og mindre enn n er lik
1
2n · ϕ(n).

Eksempel. La n = 100. Primtallsfaktoriseringen er
n = 22 · 52, s̊a vi har:

ϕ(100) = (22 − 21)(52 − 51) = 2 · 20 = 40

Blant tallene 1, 2, 3, . . . , 100 er det alts̊a 40 tall
som er relativt primiske til 100. Teorem 18.5 sier at
summen av disse 40 tallene er:

1

2
· 100 · ϕ(100) = 2000 4
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19 Kryptografi MA1301/MA6301 høsten 2017

I dette notatet og det neste skal vi studere anven-
delser av tallteori innenfor kryptografi. Vi skal først
snakke litt generelt om hva kryptografi er, og deret-
ter se p̊a et bestemt kryptografisk system som heter
RSA, og som benytter seg av mye av det vi har lært
tidligere i faget.

Kryptografi

To personer, Alice og Bob, vil kommunisere med hver-
andre (for eksempel via brev eller epost). Men en
tredje person, Eve, kan observere alle meldingene som
sendes.

Alice Bob

Eve

Alice og Bob vil ikke at Eve skal vite hva de skriver til
hverandre. Derfor vil de gjøre om hver melding som
skal sendes til en hemmelig form, slik at det bare er de
selv som kan f̊a tilbake den opprinnelige meldingen.
Kryptografi handler om teknikker for å f̊a til dette.

N̊ar Alice vil sende en melding m til Bob, m̊a
hun først kryptere den. Da bruker hun en krypterings-
funksjon og en hemmelig nøkkel. Nøkkelen best̊ar av
et eller flere tall. Ved å bruke krypteringsfunksjonen
p̊a meldingen og nøkkelen, f̊ar hun en kryptert mel-
ding c. Denne sender hun til Bob. Han mottar c, og
bruker en dekrypteringsfunksjon sammen med den
hemmelige nøkkelen for å gjøre om c til den opp-
rinnelige meldingen m.

Alice m

c

Bobm

c

Eve

kryptering dekryptering

Vi antar at Eve kjenner til funksjonene som Alice
og Bob bruker til kryptering og dekryptering, men
ikke nøkkelen. Selv om hun observerer den krypterte
meldingen c, kan hun ikke f̊a tak i den opprinnelige
meldingen m, siden hun ikke har nøkkelen som trengs
for å dekryptere.

Et kryptosystem best̊ar av en krypteringsfunk-
sjon, en tilhørende dekrypteringsfunksjon og en (van-
ligvis veldig stor) mengde med mulige nøkler.

Eksempel. Her er et veldig enkelt kryptosystem:
Krypteringsfunksjonen erstatter hver bokstav med
den som er k plasser senere i alfabetet, og dekrypte-
ringsfunksjonen erstatter hver bokstav med den som
er k plasser tidligere i alfabetet. Nøkkelen er tallet k.

Anta at Alice og Bob har blitt enige om nøkkelen
k = 2, og at Alice vil sende meldingen �HEI� til
Bob. Hun krypterer meldingen og f̊ar �JGK�, som
hun sender. Bob mottar den krypterte meldingen, og
dekrypterer den til �HEI�.

Eve ser bare den krypterte meldingen �JGK�, og
vet ikke hvilken nøkkel som skal brukes for å dekryp-
tere, s̊a hun f̊ar ikke lest den virkelige meldingen.

(Merk: Dette systemet er ikke sikkert. Siden det
er veldig f̊a mulige nøkler, kan Eve bare prøve alle
sammen, og se hvilken av dem som gir et menings-
fylt resultat. I et virkelig kryptosystem m̊a det finnes
enormt mange mulige nøkler, slik at det er praktisk
umulig for Eve å prøve alle.) 4

I den generelle situasjonen vi beskrev over, og i
eksempelet, var det samme nøkkel som ble brukt b̊ade
til kryptering og dekryptering. Dette kalles symmet-
risk kryptografi. N̊ar Alice og Bob skal kommunise-
re med et symmetrisk kryptosystem, m̊a de først ha
blitt enige om en felles hemmelig nøkkel. Det er ikke
alltid det er praktisk mulig å f̊a til dette. En an-
nen form for kryptografi, som kalles offentlig nøkkel-
kryptografi, bruker ulike nøkler til kryptering og de-
kryptering, og forutsetter ikke at partene p̊a forh̊and
velger en felles nøkkel.

Offentlig nøkkel-kryptografi

I offentlig nøkkel-kryptografi har man istedenfor en
enkelt nøkkel et nøkkelpar som best̊ar av:

• En offentlig nøkkel som brukes til kryptering.

• En privat nøkkel som brukes til dekryptering.

Hver person har sitt nøkkelpar. Den private nøkkelen
m̊a holdes hemmelig og skal ikke deles med noen and-
re (ikke engang de man vil kommunisere med), mens
den offentlige kan man gjøre kjent for absolutt alle.

For eksempel kan Alice ha et nøkkelpar (AO, AP ),
der AO er den offentlige nøkkelen hennes, og AP er
den private. Hun kan lage nøkkelparet helt p̊a egen
h̊and, uten å dele noe hemmelig informasjon med
noen andre. Hun beholder den private nøkkelen selv,
og sender den offentlige nøkkelen til alle som vil ha
den. Tilsvarende har Bob et nøkkelpar (BO, BP ).

N̊ar Alice vil sende en melding m til Bob, m̊a
hun først f̊a Bobs offentlige nøkkel BO. Den kan Bob
sende til Alice. Da kan Eve (som avlytter all kom-
munikasjonen) ogs̊a f̊a den med seg, men det gjør
ikke noe, fordi den offentlige nøkkelen ikke m̊a holdes
hemmelig. Alice krypterer meldingen m ved hjelp av
nøkkelen BO og f̊ar en kryptert melding c. Den sen-
der hun til Bob, som dekrypterer den med sin private
nøkkel BP , og dermed f̊ar tilbake meldingen m.

Eve f̊ar tak i b̊ade den offentlige nøkkelen BO og
den krypterte meldingen c, men hun kan likevel ikke
finne ut hva den opprinnelige meldingen m er, fordi
hun ikke har Bobs private nøkkel.

I et offentlig nøkkel-system kan alts̊a alle krypte-
re meldinger med Bobs offentlige nøkkel, men det er
bare Bob som klarer å dekryptere dem.

P̊a samme måte: N̊ar Bob skal sende en melding
til Alice, m̊a han bruke den offentlige nøkkelen hen-
nes, AO. Dermed er Alice den eneste som klarer å
dekryptere meldingen han sender til henne.
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RSA

RSA er et offentlig nøkkel-kryptosystem, og det er
et av de eldste systemene av denne typen. Det ble
laget i 1977 av Ron Rivest, Adi Shamir og Leonard
Adleman, og har navn etter forbokstavene i opphavs-
mennenes etternavn.

Ideen i RSA er slik: Vi begynner med å velge to
forskjellige primtall p og q, og lar n = pq være pro-
duktet av dem. S̊a velger vi et tall e. Vi representerer
hver melding ved et tall m som er slik at 0 ≤ m < n.
Vi vil at krypteringen av m skal være tallet

c = me mod n.

Hva m̊a vi gjøre for å dekryptere en slik melding?
Alts̊a: Hvordan kan vi f̊a tilbake m fra tallet c? Hvis
vi klarer å finne et tall d slik at med ≡ m (mod n),
s̊a f̊ar vi cd ≡ med ≡ m (mod n). Da kan vi alts̊a
bare regne ut cd mod n for å f̊a tilbake m.

Men kan vi finne et slikt tall d? La oss prøve med
å la d være en invers til e modulo ϕ(n). Da er

ed = l · ϕ(n) + 1

for et tall l. Hvis vi antar at m og n er relativt pri-
miske, kan vi bruke Eulers teorem og f̊a

med = ml·ϕ(n)+1 = (mϕ(n))l ·m ≡ m (mod n),

som betyr at tallet d har egenskapen vi ønsket. (Her
m̊atte vi anta at m og n er relativt primiske. I neste
notat skal vi gjøre dette litt grundigere, og vise at
det fungerer for alle m.)

Den offentlige nøkkelen best̊ar av tallene n og e,
og den private nøkkelen best̊ar av tallene p, q og d.
For å kryptere en melding m bruker man funksjonen

f(m) = me mod n,

og for å dekryptere en kryptert melding c bruker man
funksjonen

g(c) = cd mod n.

Tallet e kalles krypteringseksponenten, og tallet d kal-
les dekrypteringseksponenten.

Eksempel. Vi lager et RSA-nøkkelpar. Vi begynner
med å velge to forskjellige primtall. La oss velge p = 7
og q = 13. Da f̊ar vi n = pq = 7 · 13 = 91, og vi har
ϕ(n) = (7− 1)(13− 1) = 72.

Videre velger vi e = 5, og vi kan regne ut at 29 er
en invers til 5 modulo 72, s̊a vi setter d = 29.

Dermed har vi laget en nøkkelpar best̊aende av
den offentlige nøkkelen (n, e) = (91, 5) og den private
nøkkelen (p, q, d) = (7, 13, 29).

La oss n̊a se p̊a hvordan en melding krypteres og
dekrypteres. Vi ser p̊a meldingen m = 24. Vi bruker
krypteringsfunksjonen f og f̊ar:

c = f(m) = me mod n = 245 mod 91 = 33

Meldingen m = 24 blir alts̊a kryptert til c = 33.
Hvis vi vil dekryptere den krypterte meldingen

c = 33, bruker vi dekrypteringsfunksjonen g og f̊ar:

g(c) = cd mod n = 3329 mod 91 = 24.

Dekrypteringsfunksjonen gir oss alts̊a tilbake meldin-
gen vi startet med.

(Her er noen detaljer i utregningene utelatt. For
å beregne 245 mod 91 og 3329 mod 91 bruker vi tek-
nikken for modulær potensregning som vi lærte i no-
tat 13.) 4

Sikkerheten i RSA baserer seg p̊a at kun den som
har laget nøkkelparet kjenner faktoriseringen av n.
Man trenger denne faktoriseringen for å klare å regne
ut ϕ(n), og man trenger tallet ϕ(n) for å klare å regne
ut hva d skal være. Selv om Eve vet hva n er, m̊a vi
alts̊a anta at hun ikke er i stand til å faktorisere n og
finne tallene p og q.

Nøkkelparet vi lagde i eksempelet over gir selv-
sagt ingen sikkerhet, siden det er veldig lett å fakto-
risere tallet n = 91. For at RSA skal være sikkert,
m̊a vi ha veldig store tall, mye større enn vi klarer å
regne med for h̊and. N̊ar RSA brukes i praksis, m̊a
man derfor bruke datamaskiner til å gjøre beregnin-
gene. Hvis vi skulle laget et mer realistisk eksempel,
kunne p, q og n for eksempel sett slik ut:

p = 104912665728156463671885428613515797697342

370882006263781318304437822902087397481745

403625379213855809426079651810427945551826

69619757531120401214676865127

q = 104030600342839905631981768763053631629893

700538813255962231267564354536486590182196

987626993457187158314067545841119329099268

19036746819879825360622681003

n = 109141275992678022275052541528536879405039

839052929935486865665189326466395461088642

574931491761091670385043791807226293877980

526134505952282813479496595134320124061308

421189695839714939463057594497338186847302

946916741841513848468440596189490828210355

725260692851193527929044018369451646299151

629418176082381

Med s̊a store tall blir det h̊apløst å regne for h̊and,
men disse tallene er likevel sm̊a nok til at en datama-
skin uten problemer kan gjøre alle beregningene som
trengs i RSA. Samtidig er de store nok til at det er
praktisk umulig å faktorisere n.
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20 RSA-systemet MA1301/MA6301 høsten 2017

I forrige notat s̊a vi hovedideen i kryptosystemet RSA.
I dette notatet skal vi se mer detaljert p̊a dette sys-
temet.

I forrige notat hoppet vi over noen detaljer da
vi skulle forklare hvorfor dekrypteringsfunksjonen gir
riktig svar. Ved hjelp av Eulers teorem viste vi at
den gjør det dersom den opprinnelige meldingen m er
relativt primisk til modulusen n, men vi sa ikke noe
om hva som skjer hvis de ikke er relativt primiske.
Dette skal vi rette opp i n̊a.

En variant av Eulers teorem

For at RSA skal fungere som ønsket, m̊a vi ha

med ≡ m (mod n)

for alle mulige meldinger m. Her er e krypterings-
nøkkelen og d dekrypteringsnøkkelen, og disse to er
hverandres inverser modulo ϕ(n). Vi s̊a i forrige notat
at dersom m⊥ n, s̊a gir Eulers teorem at denne kon-
gruensen holder. Men vi vil at den skal holde ogs̊a
dersom m ikke er relativt primisk til n. Vi skal n̊a
løse dette problemet ved å vise et teorem som lig-
ner p̊a Eulers teorem, men er tilpasset akkurat det vi
trenger i RSA.

Først: Vi husker at Fermats lille teorem sier at
hvis p er et primtall og a er et tall slik at p - a, har
vi ap−1 ≡ 1 (mod p). Som et korollar til dette fikk vi
at for alle heltall a har vi ap ≡ a (mod p).

Senere lærte vi om Eulers teorem, som sier at hvis
a og n er relativt primiske, s̊a er aϕ(n) ≡ 1 (mod n).
Kan vi p̊a samme m̊ate bruke dette til å vise at vi
har aϕ(n)+1 ≡ a (mod n) for alle heltall a?

Det kan vi dessverre ikke; her er et moteksempel:

Eksempel. La n = 4 og a = 2. Da har vi ϕ(4) = 2,
og 2ϕ(4)+1 = 23 = 8 ≡ 0 6≡ 2 (mod 4). 4

P̊astanden aϕ(n)+1 ≡ a (mod n) holder alts̊a ikke
for alle a og n. Men hvis vi begrenser oss til noen
verdier av n, s̊a holder den for alle a.

Definisjon. Et naturlig tall n er kvadratfritt hvis det
ikke finnes noe primtall p slik at p2 | n. 4

Alts̊a: Tallet n er kvadratfritt hvis og bare hvis
det finnes forskjellige primtall p1, p2, . . . pr slik at
n = p1 · p2 · · · pr.

For eksempel er 42 = 2 · 3 · 7 et kvadratfritt tall,
mens 44 = 22 · 11 ikke er kvadratfritt.

Her er det vi vil vise:

Teorem 20.1. La n være et kvadratfritt naturlig tall.
Da er aϕ(n)+1 ≡ a (mod n) for alle heltall a.

Bevis. La n = p1 · p2 · · · pr være primtallsfaktorise-
ringen av n. Vi finner ϕ(n) ved å bruke teorem 17.5:

ϕ(n) =

r∏
i=1

(pi − 1)

For hver i har vi at (pi − 1) | ϕ(n), s̊a vi kan skrive
ϕ(n) = (pi − 1) · si for et naturlig tall si. Hvis pi - a,
f̊ar vi ved å bruke Fermats lille teorem at

aϕ(n)+1 = a(pi−1)·si+1 = (api−1)si · a ≡ a (mod pi).

Hvis pi | a, s̊a er a ≡ 0 (mod pi), og vi f̊ar

aϕ(n)+1 ≡ 0 ≡ a (mod pi).

I begge tilfeller har vi alts̊a aϕ(n)+1 ≡ a (mod pi).
Siden dette holder for hver i, har vi n̊a følgende kon-
gruenser:

aϕ(n)+1 ≡ a (mod p1)

aϕ(n)+1 ≡ a (mod p2)

...

aϕ(n)+1 ≡ a (mod pr)

Siden tallene p1, p2, . . . , pr er parvis relativt primis-
ke, og n = p1 · p2 · · · pr, kan vi bruke lemma 15.2 og
f̊a:

aϕ(n)+1 ≡ a (mod n)

Eksempel. Tallet 42 er kvadratfritt, og ϕ(42) = 12.
Dermed gir teoremet at vi har a13 ≡ a (mod 42) for
alle heltall a. 4

Korollar 20.2. La n være et kvadratfritt naturlig
tall. Da er al·ϕ(n)+1 ≡ a (mod n) for alle l ≥ 0.

Bevis. Vi viser dette ved induksjon p̊a l. I basissteget
har vi l = 0, og p̊astanden blir åpenbart sann.

I induksjonssteget antar vi at p̊astanden holder
for l = k, alts̊a at ak·ϕ(n)+1 ≡ a (mod n). Da f̊ar vi:

a(k+1)·ϕ(n)+1 = aϕ(n) · ak·ϕ(n)+1

≡ aϕ(n) · a = aϕ(n)+1

≡ a (mod n)

Her brukte vi induksjonsantagelsen i overgangen fra
første til andre linje, og teorem 20.1 helt til slutt.

Eksempel. Vi vil regne ut 18867 mod 42. Vi kan ikke
bruke Eulers teorem, siden 18 og 42 ikke er relativt
primiske. Men vi kan bruke korollar 20.2 og f̊a:

18867 = 1872·12+3 = 1872·ϕ(42)+1 · 182

≡ 18 · 182 = 183 = 5832 ≡ 36 (mod 42)

Det vil si at 18867 mod 42 = 36. 4

Korollar 20.3. La n være kvadratfritt, og la e og d
være naturlige tall som er hverandres inverser modu-
lo ϕ(n). Da er aed ≡ a (mod n) for alle heltall a.

Bevis. Vi har ed ≡ 1 (mod ϕ(n)), s̊a ed = l ·ϕ(n)+1
for et heltall l ≥ 0. Da f̊ar vi fra korollar 20.2 at
aed = al·ϕ(n)+1 ≡ a (mod n).

Dette siste korollaret gir akkurat det vi trenger
for å vise at RSA fungerer.
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RSA: Fremgangsm̊aten

Vi begynner med å formulere hvordan RSA fungerer,
litt mer presist enn i notat 19.

Nøkkelgenerering. Vi lager et RSA-nøkkelpar p̊a
følgende m̊ate: Først velger vi to primtall p og q, med
p 6= q, og lar n = pq. S̊a velger vi et tall e som er
relativt primisk til ϕ(n), og som oppfyller ulikhetene
0 < e < ϕ(n). Vi setter d til å være den inversen til e
modulo ϕ(n) som er slik at 0 < d < ϕ(n).

Den offentlige nøkkelen er tallparet (n, e), og den
private nøkkelen er talltriplet (p, q, d).

(Tallet n kalles modulusen, tallet e kalles krypte-
ringseksponenten, og d kalles dekrypteringseksponen-
ten.)

Kryptering. En melding m, som er et tall slik at
0 ≤ m < n, krypteres ved hjelp av funksjonen

f(m) = me mod n.

(Hvis vi vil kryptere en melding som er for stor til å
representeres med et tall som er mindre enn n, m̊a
vi først dele den opp i mindre deler, og kryptere hver
del for seg.)

Dekryptering. En kryptert melding c dekrypteres
ved hjelp av funksjonen

g(c) = cd mod n.

RSA: Korrekthet

N̊a vil vi vise at dekrypteringen i RSA alltid gir riktig
resultat, alts̊a at hvis vi krypterer en melding m til
en kryptert melding c, og deretter dekrypterer c, s̊a
f̊ar vi tilbake m. Med andre ord vil vi vise at likheten
g(f(m)) = m holder for alle meldinger m.

Vi har f(m) ≡ me (mod n), og dermed f̊ar vi

g(f(m)) ≡ (me)d = med ≡ m (mod n),

der den siste kongruensen følger fra korollar 20.3. Si-
den 0 ≤ m < n og 0 ≤ g(f(m)) < n, betyr dette at
g(f(m)) = m.

Vi har dermed vist at dekrypteringen i RSA alltid
gir riktig resultat.

RSA: Sikkerhet

Anta at Bob har offentlig nøkkel (n, e), og at Alice vil
sende meldingen m til Bob. Hun krypterer den med
Bobs offentlige nøkkel, og f̊ar den krypterte meldin-
gen c = me mod n, som hun sender.

Eve, som avlytter all kommunikasjonen mellom
Alice og Bob, ser tallet c, og ønsker å finne m. Vi kan
dessuten regne med at hun kjenner til Bobs offentlige
nøkkel (n, e), siden denne ikke er hemmelig.

Eves problem er alts̊a: Gitt tall n, e og c, løs lik-
ningen

xe ≡ c (mod n).

Hvis Eve klarer å faktorisere n, s̊a kan hun finne
dekrypteringseksponenten i Bobs private nøkkel, og
bruke den til å løse problemet.

Men det kan vel ogs̊a tenkes at det er mulig å løse
Eves problem p̊a en annen m̊ate, uten å m̊atte fakto-
risere n? Ja, men det finnes ingen kjent metode for å
løse Eves problem som er enklere enn å faktorisere n.

Derfor regner vi RSA-systemet som sikkert, for-
utsatt at nøkkelen lages slik at det ikke er praktisk
mulig å faktorisere n.

Bruk av tallteori i RSA

RSA-systemet er avhengig av mye av tallteorien vi
har lært. Vi har sett at korrektheten i RSA (alts̊a at
dekryptering alltid gir den opprinnelige meldingen)
bygger p̊a Fermats lille teorem (eventuelt Eulers teo-
rem – det kan vises p̊a flere m̊ater).

Videre er det flere teknikker som trengs for å gjøre
RSA praktisk brukbart, alts̊a for at det skal være mu-
lig å regne ut alt som trengs:

• For å utføre kryptering og dekryptering trengs
teknikken vi har lært for modulær potensreg-
ning (notat 13): vi beregner me mod n ved å
først beregne m2 mod n, m4 mod n, m8 mod n,
og s̊a videre.

• For å beregne ϕ(n) trengs formelen vi har lært
for ϕ (teorem 17.5).

• For å finne tallet d n̊ar vi lager nøkkelen trengs
en metode for å beregne inverser. Vi har lært
at vi kan bruke Euklids algoritme til dette (no-
tat 10).

• For å velge passende primtall p og q trengs en
metode for primtallstesting, alts̊a for å sjekke
om et gitt tall er et primtall. Vi har lært én
metode, basert p̊a Fermats lille teorem (meto-
den er beskrevet i slutten av notat 13).

Alle disse teknikkene fungerer godt for å utføre be-
regninger p̊a en datamaskin, selv om modulusen n er
veldig stor.

Til slutt er sikkerheten i RSA basert p̊a at noen
ting ikke er praktisk mulig å regne ut n̊ar tallene blir
store, nemlig:

• Faktorisering av veldig store tall er ikke prak-
tisk mulig.

Det som gjør at RSA fungerer og er sikkert, er at
n̊ar tallene blir store, blir faktorisering enormt mye
vanskeligere enn primtallstesting, modulær potens-
regning og s̊a videre. Dermed er det mulig å f̊a tallet
n til å b̊ade være lite nok til at en vanlig datamaskin
enkelt klarer å beregne alt som trengs i RSA og sam-
tidig stort nok til at man ikke klarer å faktorisere det
selv med de kraftigste datamaskinene som finnes.

42



21 Ordenen til et tall MA1301/MA6301 høsten 2017

Definisjon av orden

Vi husker at Eulers teorem sier at hvis a og n er
relativt primiske, s̊a er aϕ(n) ≡ 1 (mod n). Men det
kan ogs̊a skje at vi har ai ≡ 1 (mod n) for en i som
er mindre enn ϕ(n). Dette er utgangspunktet for det
vi skal studere i dette notatet. Vi begynner med et
eksempel.

Eksempel. Vi ser p̊a potenser av 2 og potenser av 3
modulo 11:

21 = 2 31 = 3

22 = 4 32 = 9

23 = 8 33 ≡ 5

24 ≡ 5 34 ≡ 4

25 ≡ 10 35 ≡ 1

26 ≡ 9 36 ≡ 3

27 ≡ 7 37 ≡ 9

28 ≡ 3 38 ≡ 5

29 ≡ 6 39 ≡ 4

210 ≡ 1 310 ≡ 1

(Alle kongruensene er modulo 11.)
Vi ser at den første potensen av 2 som blir kongru-

ent med 1 er 210, og vi visste jo fra Fermats lille teo-
rem (eller Eulers teorem) at den m̊atte bli det. Men
med 3 f̊ar vi at 35 ogs̊a blir kongruent med 1. 4

Definisjon. La n være et naturlig tall, og la a være
et heltall som er relativt primisk til n. Det minste na-
turlige tallet k slik at ak ≡ 1 (mod n) kalles ordenen
til a modulo n. 4

Eksempel. Fra eksempelet over ser vi at 2 har or-
den 10 modulo 11, mens 3 har orden 5 modulo 11. 4

Hvorfor antar vi i definisjonen av orden at a og n
er relativt primiske? Jo, fordi ellers g̊ar det ikke an
å f̊a ak ≡ 1 (mod n) for noe naturlig tall k. Hvis ak

er kongruent med 1, følger det nemlig at ak−1 er en
invers til a. Og vi vet jo at a har en invers modulo n
hvis og bare hvis a og n er relativt primiske.

Sammenheng mellom orden og ϕ(n)

Det første teoremet v̊art om orden sier at ordenen
til et tall forteller oss nøyaktig hvilke potenser av
tallet som blir kongruente med 1, og sier dessuten at
ordenen alltid m̊a være en divisor av ϕ(n).

Teorem 21.1. La a være et heltall, og la n og k være
naturlige tall. Anta at a har orden k modulo n.

(a) For hvert naturlige tall h har vi ah ≡ 1 (mod n)
hvis og bare hvis k | h.

(b) k | ϕ(n)

Bevis. Vi begynner med å vise del (a). Vi kan skrive
h = q · k + r, der 0 ≤ r < k. Da har vi

ah = aqk+r = (ak)q · ar ≡ ar (mod n)

siden ak ≡ 1 (mod n). Dessuten er ai 6≡ 1 (mod n)
for alle i slik at 1 ≤ i < k, for definisjonen av orden
sier jo at k skal være det minste tallet vi kan opphøye
a i for å f̊a noe som er kongruent med 1. Dermed har
vi at ah ≡ 1 (mod n) hvis og bare hvis r = 0, alts̊a
hvis og bare hvis k | h.

Del (b) følger direkte fra del (a), siden Eulers teo-
rem gir at aϕ(n) ≡ 1 (mod n).

Eksempel. Vi har sett at 3 har orden 5 modulo 11.
Da sier teorem 21.1 (a) at 3h ≡ 1 (mod 11) hvis og
bare hvis 5 | h. Det vil si at 35, 310, 315 og s̊a videre
er kongruente med 1, og disse er de eneste potensene
av 3 som er kongruente med 1. Alle de andre, alts̊a
31, 32, 33, 34, 36, 37, og s̊a videre, er dermed ikke
kongruente med 1. 4

Ved å bruke teorem 21.1 (b) kan vi spare oss for
en god del arbeid n̊ar vi vil regne ut ordenen til et
tall. Det forteller oss nemlig at vi ikke trenger å se
p̊a alle tallene a1, a2, a3, og s̊a videre; det holder å
se p̊a alle ak der k er en divisor av ϕ(n).

Eksempel. Vi vil finne ordenen til 2 modulo 25
(merk at 2 og 25 er relativt primiske, s̊a det gir me-
ning å snakke om ordenen til 2 modulo 25). Siden
25 = 52, har vi ϕ(25) = 52 − 51 = 20. De positive
divisorene av ϕ(25) er dermed 1, 2, 4, 5, 10 og 20. Vi
regner ut:

21 = 2 6≡ 1 (mod 25)

22 = 4 6≡ 1 (mod 25)

24 = 16 6≡ 1 (mod 25)

25 = 32 ≡ 7 6≡ 1 (mod 25)

210 ≡ 72 = 49 ≡ −1 6≡ 1 (mod 25)

Vi vet at ordenen til 2 modulo 25 m̊a være enten 1,
2, 4, 5, 10 eller 20. Utregningene viser at den ikke er
1, 2, 4, 5 eller 10, og dermed kan vi konkludere med
at ordenen til 2 modulo 25 er 20. 4

Kongruenser mellom eksponenter

Hvis vi har en kongruens ai ≡ aj (mod n), hva kan
vi da si om de to eksponentene i og j? Det viser
seg at de m̊a være kongruente, ikke modulo n, men
modulo ordenen til a. Og motsatt: Dersom i og j er
kongruente modulo ordenen til a, s̊a følger det at ai

og aj er kongruente modulo n. Vi viser dette:

Teorem 21.2. Anta at a har orden k modulo n. For
alle naturlige tall i og j er ai ≡ aj (mod n) hvis og
bare hvis i ≡ j (mod k).
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Bevis. Anta at i ≥ j. Da kan vi lage følgende kjede
av ekvivalente p̊astander:

ai ≡ aj (mod n) ⇐⇒ ai−j ≡ 1 (mod n)

⇐⇒ k | (i− j)

⇐⇒ i ≡ j (mod k)

For den første ekvivalensen brukte vi at a ⊥ n (som
vi vet fordi a har en orden modulo n). Den andre
ekvivalensen f̊ar vi fra teorem 21.1 (a), og den tredje
fra definisjonen av kongruens.

Her antok vi at i ≥ j. Grunnen til det var at vi
ville se p̊a uttrykket ai−j , og for at det uttrykket skal
bli et heltall, m̊a vi ha i ≥ j. Men det er lett å se at vi
kan gjøre tilsvarende ogs̊a hvis i < j: Da lar vi bare
i og j bytte plass i beviset, og ser p̊a uttrykket aj−i

isteden.

Eksempel. Vi løser likningen 23x ≡ 256 (mod 25).
Siden vi vet fra forrige eksempel at 2 har orden 20

modulo 25, sier teorem 21.2 at denne likningen er
ekvivalent med likningen 3x ≡ 56 (mod 20), som vi
kan skrive om til 3x ≡ −4 (mod 20). Vi ser at 7 er en
invers til 3 modulo 20, siden 7 ·3 = 21 ≡ 1 (mod 20).
Vi f̊ar:

x ≡ 7 · 3x ≡ 7 · (−4) = −28 ≡ 12 (mod 20)

Vi har alts̊a løsningen x ≡ 12 (mod 20). For at den
opprinnelige likningen skal gi mening, m̊a imidlertid
eksponentene være ikkenegative. Løsningene er alts̊a
alle positive tall x slik at x ≡ 12 (mod 20), alts̊a
tallene 12, 32, 52, og s̊a videre. 4

Potenser av samme tall

Dersom vi kjenner ordenen k til et tall a, s̊a kan vi
bruke det til å si noe om potensene a1, a2, a3, og s̊a
videre. For det første f̊ar vi at ingen av tallene a1, a2,
. . . , ak kan være kongruente med hverandre.

Teorem 21.3. Anta at a har orden k modulo n. Da
er alle tallene a1, a2, . . . , ak forskjellige modulo n.

Bevis. Hvis vi har ai ≡ aj (mod n), s̊a gir teorem 21.2
at i ≡ j (mod k). N̊ar vi dessuten har 1 ≤ i ≤ k og
1 ≤ j ≤ k, betyr det at i = j.

Kan det at vi har funnet ordenen til a hjelpe oss
hvis vi vil finne ordenen til en potens ai av a? Se
p̊a det første eksempelet i dette notatet, der vi s̊a at
2 har orden 10 modulo 11. Hva med 22? Vi har at
(22)2 = 24, (22)3 = 26, (22)4 = 28 og (22)5 = 210. Vi
kommer alts̊a dobbelt s̊a fort til 210, som er kongruent
med 1, og vi ser at 22 m̊a ha orden 5 modulo 11.
Generelt har vi:

Teorem 21.4. Anta at a har orden k modulo n, og la
h være et naturlig tall. Da har ah orden k/ gcd(h, k)
modulo n.

Bevis. Ordenen til ah modulo n er det minste natur-
lige tallet r slik at (ah)r ≡ 1 (mod n), alts̊a slik at
ahr ≡ 1 (mod n). Men siden a har orden k, sier teo-
rem 21.1 (a) at vi har ahr ≡ 1 (mod n) hvis og bare
hvis k | hr.

Med andre ord vil vi finne det minste naturli-
ge tallet r slik at hr er et multiplum av k. Men
hr er jo ogs̊a et multiplum av h, s̊a dette m̊a bety
at hr er minste felles multiplum av h og k, alts̊a
hr = lcm(h, k). Dessuten gir teorem 8.6 at

hk = gcd(h, k) · lcm(h, k).

Dermed har vi:

hr = lcm(h, k) =
hk

gcd(h, k)

Dette betyr at r = k/ gcd(h, k) er ordenen til ah.

Ved hjelp av dette teoremet kan vi finne ut nøyaktig
hvilke potenser av a som har samme orden som a:

Korollar 21.5. Anta at a har orden k modulo n,
og la h være et naturlig tall. Da har ah ogs̊a orden k
modulo n hvis og bare hvis h og k er relativt primiske.

Orden modulo forskjellige tall

Til slutt tar vi med noen resultater om å se p̊a orde-
nen til det samme tallet a modulo forskjellige modu-
luser.

Først viser vi at med to moduluser som deler hver-
andre, f̊ar vi ordener som deler hverandre.

Teorem 21.6. La m, n, k og l være naturlige tall,
og a et heltall. Anta at a har orden k modulo m og
orden l modulo n, og at m | n. Da følger det at k | l.

Bevis. Vi har at al ≡ 1 (mod n). Siden m | n følger
det da at al ≡ 1 (mod m). Da gir teorem 21.1 (a) at
k | l.

Helt til slutt viser vi at hvis m og n er relativt
primiske, s̊a kan vi lett finne ordenen til et tall modu-
lo mn hvis vi kjenner ordenen modulo m og ordenen
modulo n.

Teorem 21.7. La m og n være naturlige tall som
er relativt primiske, og la a være et tall som har or-
den k modulo m og orden l modulo n. Da har a orden
lcm(k, l) modulo mn.

Bevis. Ordenen til a modulo mn er det minste natur-
lige tallet h slik at ah ≡ 1 (mod mn). Vi har antatt
at m ⊥ n, og dermed sier lemma 15.2 at denne kon-
gruensen er ekvivalent med følgende to kongruenser:{

ah ≡ 1 (mod m)

ah ≡ 1 (mod n)

Men det at ah er kongruent med 1 modulo b̊ade m
og n, er (ved teorem 21.1 (a)) det samme som at h
er et multippel av b̊ade k og l. Siden h skal være
det minste tallet med denne egenskapen, f̊ar vi alts̊a
h = lcm(k, l).

Eksempel. I tidligere eksempler har vi vist at 2 har
orden 10 modulo 11 og orden 20 modulo 25. Siden
11⊥ 25 kan vi bruke teorem 21.7 til å finne ordenen
til 2 modulo 11 · 25 = 275. Resultatet blir at ordenen
til 2 modulo 275 er lcm(10, 20) = 20. 4
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22 Primitive røtter og Lagranges teorem MA1301/MA6301 høsten 2017

Primitive røtter

Vi har sett at ordenen til et tall modulo n m̊a være en
divisor av ϕ(n), og dermed kan den aldri være større
enn ϕ(n). Vi gir et eget navn til de tallene som har
denne største mulige ordenen:

Definisjon. La n være et naturlig tall. Et tall r er en
primitiv rot av n hvis r har orden ϕ(n) modulo n. 4

Eksempel. I det første eksempelet i notat 21 fant vi
ut at 2 har orden 10 modulo 11, mens 3 har orden 5
modulo 11. Det vil si at 2 er en primitiv rot av 11,
mens 3 ikke er det.

I et annet eksempel i notat 21 viste vi at 2 har
orden 20 modulo 25. Siden ϕ(25) = 20 betyr det at
2 er en primitiv rot av 25. 4

En primitiv rot r av n har den viktige egenska-
pen at den �genererer� alle tallene som er relativt
primiske til n, i den forstand at ethvert tall som er
relativt primisk til n er kongruent med en eller annen
potens ri av r.

Teorem 22.1. La n være et naturlig tall, og la a1,
a2, . . . , aϕ(n) være alle tallene som er relativt primis-
ke til n og ikke større enn n. Anta at r er en primitiv
rot av n. Da er tallene

r1, r2, . . . , rϕ(n)

kongruente, i en eller annen rekkefølge, med tallene

a1, a2, . . . , aϕ(n).

Bevis. Siden r har orden ϕ(n), gir teorem 21.3 at alle
tallene

r1, r2, . . . , rϕ(n)

er forskjellige modulo n. Dessuten er hvert av disse
tallene relativt primisk til n, siden r er det. Dermed
har vi ϕ(n) tall som er relativt primiske til n og som
alle er forskjellige modulo n, og dermed m̊a de være
kongruente (i en eller annen rekkefølge) med tallene
a1, a2, . . . , aϕ(n).

Hvis vi har en primitiv rot r av et primtall p, s̊a
betyr dette at alle tall, unntatt de som er kongruente
med 0, kan skrives som potenser av r:

Korollar 22.2. La p være et primtall, og anta at r
er en primitiv rot av p. La a være et tall slik at p - a.
Da finnes et naturlig tall i slik at ri ≡ a (mod p).

Eksempel. Siden 2 er en primitiv rot av 11, sier
korollar 22.2 at ethvert tall som ikke er kongruent
med 0 modulo 11 er kongruent med en potens av 2.
Følgende tabell viser, for hvert tall a, eksponenten i
som er slik at 2i ≡ a (mod 11):

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i 10 1 8 2 4 9 7 3 6 5

(Disse tallene f̊ar vi direkte fra det første eksempelet
i notat 21.) 4

Vi kan dessuten si nøyaktig hvor mange forskjel-
lige primitive røtter et gitt tall har – forutsatt at vi
allerede vet at det har minst én primitiv rot.

Teorem 22.3. La n være et naturlig tall. Hvis det
finnes en primitiv rot av n, s̊a finnes det nøyaktig
ϕ(ϕ(n)) forskjellige (modulo n) primitive røtter av n.

Bevis. Anta at r er en primitiv rot av n. Fra teo-
rem 22.1 vet vi at tallene r1, r2, . . . , rϕ(n) er (opp
til kongruens modulo n) alle tallene som er relativt
primiske til n. Alts̊a m̊a alle de primitive røttene av n
være med i denne listen (igjen: opp til kongruens mo-
dulo n).

De potensene ai som er primitive røtter er de som
har orden ϕ(n), alts̊a samme orden som a. Korol-
lar 21.5 forteller oss at ai har samme orden som a
hvis og bare hvis i er relativt primisk til ϕ(n). Men
blant tallene 1, 2, . . . , ϕ(n) er det nøyaktig ϕ(ϕ(n))
tall som er relativt primiske til ϕ(n). Dermed f̊ar vi
ϕ(ϕ(n)) forskjellige (modulo n) primitive røtter.

Eksempel. Vi vil finne alle de primitive røttene av
tallet 25. Vi har sett tidligere at 2 er en primitiv rot
av 25. Siden

ϕ(ϕ(25)) = ϕ(20) = ϕ(22 · 5) = 2 · 4 = 8,

finnes det 8 primitive røtter av 25, opp til kongruens
modulo 25. Vi vet dessuten at vi kan finne alle disse
ved å opphøye 2 i tallene som er relativt primiske
til 20.

Tallene fra 1 til 20 som er relativt primiske til 20
er 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 og 19. Vi finner 2 opphøyd i
disse tallene modulo 25:

21 = 2 211 ≡ 12 · 22 ≡ 23

23 = 8 213 ≡ 23 · 22 ≡ 17

27 = 128 ≡ 3 217 ≡ 17 · 24 ≡ 22

29 ≡ 3 · 22 = 12 219 ≡ 22 · 22 ≡ 13

(Alle kongruensene er modulo 25.)
Vi har alts̊a at alle de primitive røttene av 25, opp

til kongruens modulo 25, er følgende åtte tall:

2, 3, 8, 12, 13, 17, 22 og 23 4

Eksempel. La oss prøve å finne en primitiv rot av 12.
Vi har ϕ(12) = 4, og de fire naturlige tallene som er
mindre enn 12 og relativt primiske til 12 er 1, 5, 7
og 11.

Vi finner ordenen modulo 12 til hvert av disse
tallene. Tallet 1 er det eneste som har orden 1. Vi
opphøyer resten av tallene i andre og f̊ar:

52 = 25 ≡ 1 (mod 12)

72 = 49 ≡ 1 (mod 12)

112 ≡ (−1)2 = 1 (mod 12)

Vi ser at b̊ade 5, 7 og 11 har orden 2 modulo 12. Det
finnes alts̊a ingen tall som har orden 4, og dermed
ingen primitiv rot av 12. 4
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Lagranges teorem

Vi har sett at noen tall har primitive røtter, og andre
har ikke. I neste notat skal vi finne ut nøyaktig hvilke
tall som har primitive røtter. Da kommer vi til å f̊a
bruk for følgende teorem, som kalles Lagranges teo-
rem og forteller hvor mange nullpunkter et polynom
kan ha modulo et primtall.

Teorem 22.4 (Lagranges teorem). La p være et prim-
tall, og la

f(x) = anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a1x + a0

være et polynom av grad n, der alle koeffisientene ai
er heltall, og an 6≡ 0 (mod p). Da har kongruens-
likningen f(x) ≡ 0 (mod p) maksimalt n forskjellige
løsninger modulo p.

Bevis. Vi bruker induksjon p̊a n, og viser i hvert steg
at alle polynomer av grad n oppfyller p̊astanden i
teoremet.

I basissteget har vi n = 1, s̊a vi ser p̊a polynomer
p̊a formen

f(x) = a1x + a0,

der a1 6≡ 0 (mod p). Vi vil vise at f(x) ≡ 0 (mod p)
har maksimalt én løsning. Men denne likningen kan
vi ogs̊a skrive som:

a1x ≡ −a0 (mod p)

Siden a1 6≡ 0 (mod p) har a1 en invers modulo p, og
dermed har denne likningen en entydig løsning.

I induksjonssteget antar vi at p̊astanden holder
for n = k−1, og vil vise den for n = k, der k > 1. La

f(x) = akx
k + ak−1x

k−1 + · · ·+ a1x + a0

være et polynom av grad k, der ak 6≡ 0 (mod p).
Anta at likningen f(x) ≡ 0 (mod p) har minst én
løsning (for hvis den ikke har noen løsninger, har den
i hvert fall færre enn k løsninger, og vi er ferdige). La
a være en løsning. Alts̊a: Anta at f(a) ≡ 0 (mod p).

Vi kan bruke polynomdivisjon til å dele f(x) p̊a
førstegradspolynomet (x − a). Da f̊ar vi en kvotient
q(x) som er et polynom av grad (k − 1) og en rest r
som bare er et tall:

f(x) = q(x) · (x− a) + r

Da er
f(a) = q(x) · (a− a) + r = r,

og siden a er en løsning av likningen f(x) ≡ 0 (mod p),
følger det at

r = f(a) ≡ 0 (mod p).

Vi har alts̊a, for alle x:

f(x) ≡ q(x) · (x− a) (mod p)

Hvis det finnes en løsning b av f(x) ≡ 0 (mod p)
som ikke er kongruent med a, s̊a har vi n̊a at

q(b) · (b− a) ≡ f(b) ≡ 0 (mod p).

Her f̊ar vi b− a 6≡ 0 (mod p), s̊a vi kan forkorte bort
(b − a) og st̊a igjen med at q(b) ≡ 0 (mod p). Med

andre ord: Enhver løsning b av f(x) ≡ 0 (mod p)
som ikke er kongruent med a er ogs̊a en løsning av
q(x) ≡ 0 (mod p).

Men likningen q(x) ≡ 0 (mod p) har maksimalt
(k − 1) forskjellige løsninger, ved induksjonsantagel-
sen (vi ser at polynomet q(x) oppfyller kriteriet om
at koeffisienten foran høyeste potens av x ikke skal
være kongruent med 0, for denne koeffisienten blir
den samme i q(x) som i f(x)).

Siden hver løsning av f(x) ≡ 0 (mod p) som ikke
er kongruent med a ogs̊a m̊a være en løsning av lik-
ningen q(x) ≡ 0 (mod p), er det maksimalt (k −
1) slike. Dermed har likningen f(x) ≡ 0 (mod p)
løsningen a og maksimalt (k − 1) løsninger til, alts̊a
til sammen maksimalt k forskjellige løsninger.

To kommentarer om Lagranges teorem:

Teoremet antar at modulusen er et primtall. Hvor-
for er dette nødvendig? Se for eksempel p̊a følgende
likning:

2x ≡ 0 (mod 4)

Den har to forskjellige løsninger modulo 4, nemlig 0
og 2, selv om polynomet 2x er av grad 1. N̊ar modu-
lusen m ikke er et primtall, er det alts̊a fullt mulig at
likningen f(x) ≡ 0 (mod m) har flere løsninger enn
graden til f(x).

Teoremet sier bare at likningen f(x) ≡ 0 (mod p)
har maksimalt n løsninger n̊ar f(x) er et polynom av
grad n, ikke at likningen har nøyaktig n løsninger.
Hvorfor sier ikke teoremet at det alltid finnes nøyaktig
n løsninger? Fordi det ikke alltid gjør det. Se for ek-
sempel p̊a følgende likning:

x3 + x ≡ 0 (mod 7)

Polynomet x3 + x er av grad 3, men likningen har
bare én løsning, nemlig x ≡ 0 (mod 7). (Dette kan
du lett sjekke ved å sette inn hvert av tallene 0, 1, 2,
3, 4, 5 og 6 for x, og sjekke at 0 er det eneste som f̊ar
likningen til å g̊a opp.)
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23 Hvilke tall har primitive røtter? MA1301/MA6301 høsten 2017

Målet for dette notatet er å finne et fullstendig svar
p̊a spørsm̊alet i tittelen.

Vi har sett at noen tall (for eksempel 11 og 25) har
primitive røtter, mens andre tall (for eksempel 12)
ikke har primitive røtter. Men foreløpig klarer vi ikke
å avgjøre om et gitt tall n har primitive røtter eller
ikke p̊a noen enklere m̊ate enn å regne ut alle orde-
ner modulo n og sjekke om det finnes noe tall med
orden ϕ(n).

Det skal vi rette p̊a n̊a. Vi skal komme frem til
et resultat som forteller nøyaktig hvilke tall som har
primitive røtter og hvilke som ikke har det. For å
komme frem dit trengs en god del jobb, og det blir
flere forskjellige tilfeller som m̊a behandles hver for
seg. Vi begynner med å se p̊a primtallene.

Primtall

Ved hjelp av Lagranges teorem kan vi vise at alle
primtall har primitive røtter. Vi skal faktisk vise noe
mer generelt: Vi skal beskrive akkurat hvor mange
tall som har orden d modulo p for hver divisor d av
(p− 1). Vi starter med et lemma.

Lemma 23.1. La p være et primtall og d en positiv
divisor av (p−1). Hvis det finnes et tall med orden d
modulo p, s̊a finnes det nøyaktig ϕ(d) forskjellige slike
tall (modulo p).

Bevis. Anta at a har orden d modulo p. Da vet vi fra
teorem 21.3 at tallene

a1, a2, . . . , ad

er forskjellige modulo p. Hvert av disse tallene er
dessuten en løsning av likningen xd−1 ≡ 0 (mod p).
Lagranges teorem sier at denne likningen har maksi-
malt d ulike løsninger (modulo p), og siden vi n̊a har
funnet d ulike løsninger, m̊a de være alle.

Vi ser dessuten at alle tall som har orden d m̊a
være løsninger av denne likningen, s̊a de m̊a være
blant tallene a1, a2, . . . , ad. Men av disse tallene er
det nøyaktig ϕ(d) tall som har samme orden som a,
ved korollar 21.5. Alts̊a finnes det nøyaktig ϕ(d) tall
med orden d modulo p.

Ved hjelp av lemma 23.1 skal vi n̊a vise at n̊ar
p er et primtall, finnes det tall med orden d for alle
divisorer d av (p− 1).

Teorem 23.2. La p være et primtall. For hver po-
sitive divisor d av (p − 1) finnes det nøyaktig ϕ(d)
forskjellige tall (modulo p) som har orden d modu-
lo p.

Bevis. For hver d, la ψ(d) være antall tall med or-
den d blant tallene 1, 2, . . . , (p− 1). Siden hvert tall
har en orden, f̊ar vi da:

p− 1 =
∑
d∈N

d|(p−1)

ψ(d)

Dessuten gir Gauss’ teorem (teorem 18.3):

p− 1 =
∑
d∈N

d|(p−1)

ϕ(d)

Dermed har vi:∑
d∈N

d|(p−1)

ψ(d) =
∑
d∈N

d|(p−1)

ϕ(d)

Lemma 23.1 forteller oss at for hver d m̊a vi ha enten
ψ(d) = ϕ(d) eller ψ(d) = 0. Men hvis ψ(d) = 0 for
en d, blir summen p̊a venstre side mindre enn sum-
men p̊a høyre side. Det g̊ar alts̊a ikke an, s̊a vi m̊a
ha ψ(d) = ϕ(d) for alle d.

Ved å sette d = (p − 1) i teorem 23.2 f̊ar vi
følgende:

Teorem 23.3. Et primtall p har nøyaktig ϕ(p − 1)
forskjellige (modulo p) primitive røtter.

Vi har alts̊a vist at alle primtall har primitive
røtter. Før vi g̊ar videre til å undersøke hvilke and-
re tall som har primitive røtter, tar vi oss tid til et
eksempel som illustrerer resultatene over.

Eksempel. La oss se p̊a tallet 17. Det er et primtall,
s̊a teorem 23.3 sier at det skal finnes ϕ(16) forskjellige
primitive røtter av 17, opp til kongruens modulo 17.
Vi har:

ϕ(16) = ϕ(24) = 24 − 23 = 8

Det finnes alts̊a 8 forskjellige primitive røtter av 17.
La oss lete etter en primitiv rot. Vi regner ut or-

denen til tallet 2 for å sjekke om det er en primitiv
rot. De positive divisorene til 16 er 1, 2, 4, 8 og 16,
s̊a vi trenger bare se p̊a 2 opphøyd i disse tallene.
Vi regner ut (alle kongruensene i dette eksempelet er
modulo 17):

21 = 2 24 = 16 22 = 4 28 ≡ 1

Tallet 2 har alts̊a orden 8 modulo 17, s̊a det er ikke
en primitiv rot.

Da sjekker vi isteden om 3 er en primitiv rot. Vi
regner ut:

31 = 3 34 ≡ 13 32 = 9 38 ≡ 16

Dette betyr at 3 ikke har orden 1, 2, 4 eller 8. Dermed
har det orden 16, s̊a det er en primitiv rot av 17.

N̊a kan vi finne alle de primitive røttene av 17 ved
å opphøye 3 i alle tall som er relativt primiske til 16
og mindre enn 16:

31 = 3 39 ≡ 14

33 ≡ 10 311 ≡ 7

35 ≡ 5 313 ≡ 12

37 ≡ 11 315 ≡ 6

De primitive røttene til 17 er alts̊a de åtte tallene

3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14
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(og selvfølgelig alle tall som er kongruente med et av
disse modulo 17).

Ved hjelp av teorem 23.2 kan vi dessuten finne
ut nøyaktig hvor mange tall som har hvilken orden
modulo 17. Vi regner ut ϕ(d) for hver divisor d av 16:

d 1 2 4 8 16
ϕ(d) 1 1 2 4 8

Dette betyr at det finnes ett tall med orden 1, ett
med orden 2, to med orden 4, fire med orden 8 og
åtte med orden 16. Vi har allerede funnet de åtte
med orden 16, og vi har sett at 2 er et av tallene
med orden 8. Vi finner alle tallene med orden 8 ved
å opphøye 2 i tall som er relativt primiske til 8:

21 = 2 25 ≡ 15 23 = 8 27 ≡ 9

De fire tallene med orden 8 er alts̊a 2, 8, 9 og 15.
Det er klart at 1 har orden 1 og at 16 har orden 2.
N̊a er det bare to tall igjen som vi ikke har funnet
ordenen til (4 og 13), s̊a de m̊a være de to tallene
med orden 4. Vi har alts̊a funnet ut akkurat hvilke
tall som har hvilken orden modulo 17:

d Tall med orden d modulo 17
1 1
2 16
4 4, 13
8 2, 8, 9, 15
16 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 4

Potenser av primtall

N̊a som vi vet at alle primtall har primitive røtter,
g̊ar vi videre til å undersøke potenser av primtall. Da
vil vi prøve å finne ut om en primitiv rot r av et
primtall p ogs̊a kan være en primitiv rot av p2, p3, og
s̊a videre.

Vi starter med et resultat om hva som skjer med
ordenen til et tall n̊ar vi endrer modulusen fra p til
p2, eller fra p2 til p3, og s̊a videre.

Teorem 23.4. La p være et primtall og t et naturlig
tall, og anta at a er et tall med orden k modulo pt.
Da er ordenen til a modulo pt+1 enten k eller kp.

Bevis. Oppgave (øving 12, oppgave 9).

Teoremet sier alts̊a at n̊ar modulusen endres fra pt

til pt+1, vil ordenen til et tall enten forbli uforandret,
eller s̊a blir den p ganger s̊a stor.

Eksempel. Her er, for hvert tall a fra 1 til 10, orde-
nen til a modulo 11 og modulo 112 = 121:

a orden modulo 11 orden modulo 112

1 1 1
2 10 110
3 5 5
4 5 55
5 5 55
6 10 110
7 10 110
8 10 110
9 5 5
10 2 22

Her har vi eksempler p̊a begge mulighetene som be-
skrives i teorem 23.4. Tallene 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 f̊ar
ordenene sine 11-doblet n̊ar modulusen endres fra 11
til 112, mens ordenene til 1, 3 og 9 er uforandret. 4

Vi kan skrive ϕ av potenser av primtall slik:

ϕ(p) = p− 1

ϕ(p2) = (p− 1) · p
ϕ(p3) = (p− 1) · p2

ϕ(p4) = (p− 1) · p3

...

Merk at ϕ(pt+1) alltid er p ganger større enn ϕ(pt).
Siden teorem 23.4 sier at ordenen maksimalt blir p-
doblet n̊ar modulusen endres fra pt til pt+1, ser vi at
hvis et tall ikke er en primitiv rot av p, s̊a kan det
heller ikke være en primitiv rot av p2. Og hvis det
ikke er en primitiv rot av p2, kan det heller ikke være
en primitiv rot av p3, og s̊a videre. Vi har dermed:

Korollar 23.5. La p være et primtall og t et naturlig
tall. En primitiv rot av pt er ogs̊a en primitiv rot av
pi for alle i < t.

Hvis r er en primitiv rot av p, s̊a er ogs̊a r + p,
og r+ 2p, og s̊a videre, primitive røtter av p. Modulo
p er disse kongruente med r, men modulo p2 er de
forskjellige. Det er ikke alltid slik at enhver primitiv
rot r av p ogs̊a er en primitiv rot av p2. Men vi kan
vise at hvis r ikke er en primitiv rot av p2, s̊a m̊a
r + p være det:

Teorem 23.6. La p være et primtall, og la r være
en primitiv rot av p. Da er r eller r + p en primitiv
rot av p2.

Bevis. Oppgave (øving 12, oppgave 11).

For ethvert primtall p har vi alts̊a at det finnes
primitive røtter av p2. Men hva med høyere potenser
av p? For p = 2 viser det seg at vi ikke kommer
lenger enn dette – tallene 23, 24 og s̊a videre har ikke
primitive røtter.

Teorem 23.7. Det finnes ingen primitiv rot av 2t

for t ≥ 3.

Bevis. Tallet 23 = 8 har ingen primitiv rot, siden
b̊ade 3, 5 og 7 har orden 2 modulo 8. Da følger det
fra korollar 23.5 at 2t heller ikke har noen primitiv
rot, for alle t ≥ 3.

Men for alle andre primtall enn 2 kan vi vise at
det finnes primitive røtter av alle primtallspotenser.
For å komme frem til dette bruker vi følgende teo-
rem, der vi viser at dersom et tall a har større orden
modulo pt+1 enn modulo pt, s̊a f̊ar det igjen større
orden modulo pt+2.

Teorem 23.8. La p være et primtall og t et naturlig
tall, og anta at p > 2 eller t > 1. La a være et tall
som har orden k modulo pt og orden kp modulo pt+1.
Da har a orden kp2 modulo pt+2.
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Bevis. Siden ak ≡ 1 (mod pt) og ak 6≡ 1 (mod pt+1),
har vi at ak = 1 + cpt for et tall c slik at p - c. Vi
bruker binomialteoremet og f̊ar:

akp = (ak)p = (1 + cpt)p

=

(
p

0

)
· 1 +

(
p

1

)
· cpt +

(
p

2

)
· (cpt)2 +

· · ·+
(
p

p

)
(cpt)p

For hver i > 2 ser vi lett at (cpt)i har pt+2 som
divisor. Vi f̊ar dessuten at

(
p
2

)
(cpt)2 ogs̊a har pt+2

som divisor. Her m̊a vi bruke antagelsen om at p > 2
eller t > 1: Hvis t > 1 har vi at pt+2 | (cpt)2, og hvis
p > 2 har vi at p |

(
p
2

)
og pt+1 | (cpt)2.

Dette betyr at de fleste leddene i summen over er
kongruente med 0 modulo pt+2, og vi har:

akp ≡
(
p

0

)
· 1 +

(
p

1

)
· cpt = 1 + p · cpt

= 1 + cpt+1 (mod pt+2)

Men cpt+1 6≡ 0 (mod pt+2) siden p - c, s̊a dette betyr
at akp 6≡ 1 (mod pt+2). Ordenen til a modulo pt+2 er
alts̊a ikke kp, og da gir teorem 23.4 at den m̊a være
kp2.

Merk antagelsen i teorem 23.8: Vi m̊a ha p > 2
eller t > 1. Det eneste tilfellet som utelukkes er at
p = 2 og t = 1. Alts̊a: Selv om et tall har større orden
modulo 4 enn modulo 2, kan det ha samme orden
modulo 4 og 8. Dette kjenner vi igjen fra teorem 23.7:
De primitive røttene av 4 er ikke primitive røtter av 8.

Eksempel. Tallet 2 har orden 4 modulo 5 og or-
den 20 modulo 52. Da sier teorem 23.8 at ordenen
til 2 modulo 53 er 100. Ved å bruke teoremet igjen
f̊ar vi at ordenen til 2 modulo 54 er 500, og s̊a videre.
Dermed er 2 en primitiv rot av b̊ade 5, 52, 53, 54, og
s̊a videre. 4

P̊a samme m̊ate som i eksempelet f̊ar vi at alle
primtallspotenser pt med p > 2 har primitive røtter:

Teorem 23.9. La p > 2 være et primtall, og t et na-
turlig tall. Da finnes det primitive røtter av tallet pt.

Bevis. Fra teorem 23.6 vet vi at det finnes en primitiv
rot r av p2. Teorem 23.8 gir oss da at r ogs̊a er en
primitiv rot av p3, og av p4, og s̊a videre.

Primtallspotens ganger 2

Teorem 23.10. La p > 2 være et primtall, og t et
naturlig tall. Da finnes det primitive røtter av 2pt.

Bevis. Vi har at ϕ(2pt) = ϕ(2) · ϕ(pt) = ϕ(pt).
Vi vet fra teorem 23.9 at pt har primitive røtter.

Hvis r er en primitiv rot av pt, s̊a er ogs̊a (r+pt) det,
og av disse er én et oddetall og den andre et partall.

La r være en primitiv rot av pt som er et oddetall.
Da er r ⊥ 2pt. La k være ordenen til r modulo 2pt.
Da gir teorem 21.6 at ϕ(pt) | k, mens teorem 21.1 (b)
gir at k | ϕ(2pt). I og med at ϕ(2pt) = ϕ(pt) betyr
dette at k = ϕ(2pt), og dermed er r en primitiv rot
av 2pt.

Andre sammensatte tall

Hittil har vi sett p̊a primtallspotenser og primtalls-
potenser ganget med 2, og vist at disse alltid har
primitive røtter (med unntak av 2t med t ≥ 3). Vi
viser n̊a at ingen andre tall enn disse har primitive
røtter.

Vi vil f̊a bruk for at ϕ(n) er partall for alle n > 2,
s̊a vi begynner med å vise det:

Lemma 23.11. Hvis n > 2, s̊a er ϕ(n) et partall.

Bevis. Hvis n er en toerpotens, n = 2t, s̊a har vi at
ϕ(n) = 2t−1. Siden vi antar at n > 2, må vi ha t > 1,
og da er 2t−1 et partall.

Hvis n ikke er en toerpotens, har vi n = pt ·m der
p er et odde primtall og p - m. Da er ϕ(p) = pt−pt−1
et partall (differansen mellom to oddetall m̊a være et
partall), og dermed er ogs̊a ϕ(n) = ϕ(pt) · ϕ(m) et
partall.

Tallene vi har sett p̊a s̊a langt er p̊a formene pt

og 2pt. Alle andre tall m̊a enten være p̊a formen
pt11 ·p

t2
2 · · · ptrr der minst to av primtallene er oddetall,

eller p̊a formen 2s · pt der s > 1. I begge tilfeller kan
tallene skrives som produkt av to relativt primiske
tall som begge er større enn 2. Vi tar utgangspunkt
i dette for å vise at disse tallene ikke har primitive
røtter.

Teorem 23.12. La m > 2 og n > 2 være tall som er
relativt primiske til hverandre. Da har ikke tallet mn
noen primitiv rot.

Bevis. Om det skal finnes en primitiv rot av mn, m̊a
den ha orden ϕ(mn) = ϕ(m) · ϕ(n).

La a være et tall som er relativt primisk til mn,
og la k og l være ordenene til a modulo henholdsvis
m og n. La h være ordenen til a modulo mn. Da vet
vi fra teorem 21.7 at h = lcm(k, l).

Hvis vi har at k < ϕ(m) eller l < ϕ(n), s̊a er
kl < ϕ(m) · ϕ(n), og da har vi:

h = lcm(k, l) ≤ kl < ϕ(m) · ϕ(n) = ϕ(mn)

Alts̊a er a ikke en primitiv rot av mn.
Hvis vi derimot har at k = ϕ(m) og l = ϕ(n), s̊a

er b̊ade k og l partall (ved lemma 23.11), og dermed
er lcm(k, l) < kl. Da har vi:

h = lcm(k, l) < kl = ϕ(m) · ϕ(n) = ϕ(mn)

Igjen konkluderer vi med at a ikke er en primitiv rot
av mn.

Vi har alts̊a vist at uansett hva a er, s̊a er a ikke en
primitiv rot av mn. Alts̊a har ikke mn noen primitiv
rot.

Svaret

Dette teoremet oppsummerer det vi har funnet ut og
besvarer spørsm̊alet i notatets tittel:

Teorem 23.13. De naturlige tallene som har primi-
tive røtter er 1, 2 og 4, samt tallene pt og 2pt for alle
primtall p > 2 og naturlige tall t.

Tallene som har primitive røtter er alts̊a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26,
27, 29, 31, 34, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 49, 50, . . .
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24 Fermats siste teorem for n = 4 MA1301/MA6301 høsten 2017

Omkring 1637 noterte Pierre de Fermat dette i mar-
gen i en bok:

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum
in duos quadratoquadratos & generaliter nullam in in-
finitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem
nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem
mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non
caperet.

Skrevet p̊a norsk og med moderne notasjon:

For n > 2 finnes det ingen naturlige tall x, y og z slik
at xn + yn = zn.

Fermat p̊asto at han hadde et fantastisk bevis for
denne p̊astanden, men at det ikke fikk plass i mar-
gen han skrev i. Etter Fermats død ble det funnet
en rekke slike teoremer uten bevis i papirene hans.
Andre matematikere klarte etter hvert å bevise (eller
motbevise) alle, unntatt dette ene, og det ble derfor
kjent som Fermats siste teorem. Det var først i 1994
at teoremet ble bevist, av Andrew Wiles.

En rekke spesialtilfeller med bestemte verdier av n
ble imidlertid bevist tidlig. Vi skal ta for oss ett slikt,
nemlig n = 4. Vi viser først en litt mer generell vari-
ant, med z2 p̊a høyre side av likningen istedenfor z4.

Teorem 24.1. Likningen x4 + y4 = z2 har ingen
løsninger i naturlige tall.

Bevis. Anta at det finnes en løsning x0, y0, z0. Ho-
vedstrategien i beviset er at vi bruker denne løsningen
til å lage en ny løsning, og helt til slutt vil vi se at vi
kan bruke dette til å f̊a en selvmotsigelse.

Vi kan anta uten tap av generalitet at x0 og y0 er
relativt primiske, for hvis de hadde en felles faktor,
ville den ogs̊a være en faktor i z0, og da kunne vi
bare delt ut med den overalt for å f̊a en løsning der
x0 og y0 er relativt primiske.

Vi har at x4
0 + y40 = z20 , og dermed:

(x2
0)2 + (y20)2 = z20

Det betyr at (x2
0, y

2
0 , z0) er et primitivt pytagoreisk

trippel, s̊a vi kan bruke det vi fant ut om slike i no-
tat 16. Da vet vi at én av x2

0 og y20 er et partall, og
vi kan anta (uten tap av generalitet) at det er x2

0.
Teorem 16.4 forteller oss at det finnes naturlige

tall s og t slik at:

x2
0 = 2st s > t

y20 = s2 − t2 s og t relativt primiske

z0 = s2 + t2 s 6≡ t (mod 2)

Dersom s er et partall, f̊ar vi

y20 = s2 − t2 ≡ 0− 1 ≡ 3 (mod 4),

men det er umulig, for alle kvadrattall er kongruente
med enten 0 eller 1 modulo 4. Alts̊a m̊a s være et
oddetall, og da er t et partall.

La r være halvparten av t, slik at vi har t = 2r.
Da er x2

0 = 2st = 4sr. Vi vet at x0 er et partall, s̊a
x0/2 er et naturlig tall, og vi har:(x0

2

)2

= sr

Vi vet dessuten at s og r er relativt primiske (siden
s og t er det). N̊ar produktet av to relativt primiske
tall er et kvadrattall, m̊a ogs̊a hvert av de to tallene
være kvadrattall. Dermed finnes det naturlige tall z1
og w slik at s = z21 og r = w2.

La oss n̊a se p̊a likheten y20 = s2 − t2 som vi
fikk da vi brukte teorem 16.4. Hvis vi flytter over t2

til venstre side, f̊ar vi t2 + y20 = s2. Dette betyr at
(t, y0, s) er et primitivt pytagoreisk trippel (vi ser at
det er primitivt siden t og s er relativt primiske).

N̊a kan vi bruke teorem 16.4 igjen. Det gir oss nye
variabler u og v slik at

t = 2uv u > v

y0 = u2 − v2 u og v relativt primiske

s = u2 + v2 u 6≡ v (mod 2)

N̊a har vi 2uv = t = 2r = 2w2, s̊a vi f̊ar uv = w2. Vi
vet at u og v er relativt primiske, s̊a dette betyr at
de er kvadrattall begge to. Alts̊a finnes det naturlige
tall x1 og y1 slik at u = x2

1 og v = y21 .
N̊a har vi definert variabler x1, y1 og z1, og vi vil

at disse skal være en løsning av likningen x4+y4 = z2.
Vi har

x4
1 + y41 = u2 + v2 = s = z21 ,

s̊a x1, y1 og z1 er en løsning av likningen.
Siden z0 = s2 + t2 og z21 = s, f̊ar vi

z1 ≤ z21 = s ≤ s2 < s2 + t2 = z0,

s̊a vi har z1 < z0.
Vi kan fortsette p̊a samme m̊ate. Fra løsningen

(x1, y1, z1) kan vi lage en ny løsning (x2, y2, z2), og
fra den en ny løsning (x3, y3, z3), og s̊a videre i det
uendelige. Da har vi

z0 > z1 > z2 > z3 > · · ·

Men dette er en selvmotsigelse, for alle zi-ene er na-
turlige tall, og det finnes bare endelig mange natur-
lige tall som er mindre enn z0.

Ut fra antagelsen om at likningen har en løsning
har vi alts̊a utledet en selvmotsigelse. Det betyr at
den antagelsen m̊a være gal, s̊a likningen har ingen
løsning.

Fra dette teoremet f̊ar vi umiddelbart spesialtil-
fellet av Fermats siste teorem med n = 4:

Teorem 24.2. Likningen x4 + y4 = z4 har ingen
løsninger i naturlige tall.

Bevis. Anta at det finnes en løsning som best̊ar av
tre tall x0, y0 og z0. Da har vi:

x4
0 + y40 = z40 = (z20)2

Men det betyr at tallene x0, y0 og z20 utgjør en løsning
av likningen x4 + y4 = z2. Det er en selvmotsigelse
siden vi har vist i teorem 24.2 at denne likningen ikke
har noen løsning.
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