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LA FUNCIÓ ( DE RIEMANN 

.TORDI QUER 

RESU M. El nov<.;mbre de 1859 Riemann envia u n manusClit de sis 

fu lis a l' Académi>l de Berlín titulat Sobre el nombre de primers 

menors que llna quantitat donada, el qual seria l'úni ca publicació 

ded icada a la teoria de nombres de tota la scva, producció cient ífica. 

AqllcsL t reball , sells dubte un a de les peces tne"t res de les m ate 

m!\tiques de to!:; el" temps. és pioner en l'aplicació de técniques 

ana líti quc" per a l·csLudi de problemes aritm ütics. En el! Riemall tl 

introdueix la funció ( i en dóna eli vcrses propietats, de les quab 

en treu conseqüéncies sobre l'acumulació deis nombres primers. 

També hi enuncia la famosa conj ectma sobre pis seus zeros que 

ha passat a la historia amb el ll OlIl (l"hipótesi de Hicm nnn , i quc. 

bavent resi"t it pis esfo r(os de mol!s deis millors rnaternatics del 

segle xx, és considerada avui di a el problema obert més important 

de les ttt ul.ell1ui iC!ltp::,. 


L'ohjectiu d 'aqueste" notes és expli car el conLill gllt del treball 

ele Ri clllann i el pa.pC'r fonaJ[lental qlle ha jugat en l'e.!;llld i de la 

distribució del:; llollllJres primers . 


1. l NTRODUCCIÓ 

El mat.emfttic a lemany Bernhard Riemann va néixer l'any 1826 a Brcsc
lenz i morí prematurament als 39 anys ¡J. lUdi a de tuberculosi. Excepte 
una estada de dos anys a Berlín , la seva activ ita t acadcmica va estar 
sempre vinculada a la U niversitat de Gbt tingen , on va es tudiar , i on 
va acabar ocupant la catedra que havia estat préviament de Gauss i de 
Dirichlet, dos dcb seus mestres. i\ I i'tlgrat ql\ \' 1'eel ició de les sevcs obres 
completes requereix un úni c volum no gaire gruixut, les contrihucions 
cabdals de Riemann a l'análisi i a la geollletria el convertcixen en la 
figura cC'u1Tal de les matcmátiques de mitj an segle X 1X. L'únic article 
que Ricmann publicá sobre ar il metica és la pedra fund acional d 'una 
nova branca de les matematiques: la teoria analítica de nOlIlhres. 

1 iI 
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El teorema dels nombres pr irners 

j 'J. dL 
(1) 7f(r) := # {p : p primer < x } rv Li (x) T --> 00 , 

. u log t ' 

dóna e! creixcment asilllptótic de la funció 7f que compta e!s nombres 
primers Conjecturat per Gauss i Legendre a fina ls del segle XVIJI, va 
ser abordat per diverses gellerac ions de matemátics de primera fila fins 
que finalment l'any 1898 Hadamard i de la Vallée-Poussin van aconse
gUil demostrar-lo segu int e! camí indicat per Riemann en el seu article. 
La reputació d 'aquesta. conjectura entre la comunitat mat<:lllútica del 
segle XIX és comparable amb la que ha gaudit durant més de (,r r::; se
glcs l'úl tim teorema de Fermat o amb l'adquirida per la hipótesi de 
Riemann d 'eu<;a que Hilbert la va incloure l 'an)" 1900 en la seva famosa 
!list a de problemes oberts. Fins i tot es va difondre e! mite que la seva 
demos t rac ió proporcionaria a l'autor la immort alita t. No fou e! cas de 
Hadamard ni ele de la Vallée-Poussin, que ell canvi vau gaudir d 'una 
longevitat co nsiderable, arr ibant als 98 i 96 allys respectivament . 

El manuscri t que ens ocupa és la. primera comunicació que Rie lllann en
viavn H l'Académia poc després d 'haver- lle estat elegit lIlembre. Volent 
que e! tema de! treba!l i la im portancia deIs resultats estiguessin a l'al
t ura. de l'ocasió, decidí enviar un resum de les scves invcstil!,il.cions sobre 
aquesta famosa conject-ura, demostnm(, així e! respecte que l'ass1lln.pte 
li meleixia. En la introducció dcscriu el treball corn «una. invest igació 
so bre l'acnmula.ció dcls nombres primers: un tópic que potscr no sem
blara ele! tot desrncreixedor d'una. tal comunicació, donat l'inL0rcs que 
cls mateixos Gauss i Dirichlet han mostra t en e!l durant 1111 períoele de 
temps ben !larg.» El resul tat principal del treba!! és la fórmula explícita 

(2) 7f(x) = Ri (x) + L Ri(xP), x > 1, 
«(pJ- n 

que proporciona e! valor exacte de la funció 7f en la forma d 'un t ermc 
principal dominant Ri (.T) més un tenne d'error que és la suma d 'una 
seri e infinita de funcions oscillatóries Ri (.T P) associades als 2eros com
plexos de la funeió (. L 'extensió cl 'aquesta fun ció zet a (que Euler i 
Diri chlet havien considerat previament per a valors enters i valors reals 
de la variable) a tot el domini cornplex és una de les aportacions fona
mentals de Riemann , i des d'aleshores se la coneix p el nom de fu nció 
zeta de Riemann . El teorema deIs nombres primers és equivalent a 
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7f(.T) Ri (',; ) ; és a dir , al fet que l 'error relatiu de! terme principal en rv 

la fórmula de Riemann tendcixi a 2ero, i aquesta, propictat és la que 
portara finalmellt a la demostració quaranta anys més tard o 

La hipótesi de Riemann assegura que tots ds zeros no trivia ls de la 
funeió ( estan situats damunt la r<:<.;l ;l crítica ~(s) = 1/2 Dc'sprés dc 
resist ir els esfon;os de molts dels mi!lors matematics de! darrer segle 
i mig, ha esdevingllt una de les eonjectures més famoses i amb més 
reputació de dificultat de totes les matematiqucs: l 'any 1900 Hilbert la 
va incloure a la seva famosa !lista de vint-i-tres problemes presentada 
al congrés internacional de P arís; forma part també de la !lista deIs set 
«problel1les de! miUeni» proposats per la fundació Clay i de la !lista de 
18 «problemes per al segle XXI» elaborada per Stephen Smale, ambducs 
publicades l'any 2000 amb motiu de l 'Any ~/Iundial de les :Vlatemati
queso A diferencia ele moltes altres conjectures, la demostració de les 
quals no té conseqüencies apreciables, !levat potser del reconeixemcnt 
que rep e! matcmatic que ho aconscgueix per primera vegad8. (es e! 
CAS, per exemple , de l'ú lt im teorema de FermR.t), la hipótesi de Rie
mann i les seves generalitzacions ap fl reixen com él. condició en l'enunciat 
d 'Ílmombrables resultats matematics teórics, així com en l'analisi dc la 
eomplexitat d'algoris rnes importants per a moltes ap licacions. És per 
¿¡q uest motill que, pcr rcferir-s 'hi , el costum ha portat a fer s(Tvir e! 
t enne hipótesi i no pél S a dir-ne eonjectura, com és l'habitual Fins que 
no sigui demostraela no es podrá considerar que l'article de Ric.¡N\.11ll 
ha es tat co mplet nment cnt (~s i que totes les seves potencialitats han 
csta t prou aprofitades. 

L 'estil d 'escriure matematiques de Riemann és consielerat difícil , ja que 
acostuma a presentar les seves invest igacions de m811era molt conden
sada i de vegades es deixa portar per una ccrta tendencia a la manca 
de rigor. En a lgun(:s afirmaeions sense demostrac ió no queda prou clar 
si es tracta d 'un simple cxereici qu e e!lcctor pot resoldre sensc dificul
tat o el 'un r<::::i ultat difícil que requereix un esforg consid erable. Molt0:::i 
Y0g,ldes es limita a inni car vagament e! camí a seguir per po der arribar 
a una demostració com a única justificació de l rcsulta t que presenta. 
L' article que ens oc upa n 'és un bon exemple: tot i la seva curta cx
tensió (la publicació [12] al But!letí de l'Academia té nOlili's K pagines) 
conté una. quantitat iugent de nons conceptes, idces i resullilt::;, i apli
ca t ecn iques d' integració i analisi complexa. sofisticades i innovadores, 
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limitant-se Pautor en el millar deis casos a donar indicacions o esbossos 
de demostr8ció. La história demostra que Riemann va sobreestimar en 
aquesta ocasió les capacitats dels seus coeta nis, j a que les (lcmostraei
ons deis resulta ts més importants de l'article no van ser publicades fins 
gairebé mig scgle més tard per Hadamard i von Mecngüldt. 

R iemann no va publicar meci més res sobre aquest tema , entre altres 
raons perque ja no li quedaven molts anys de vida. Ben entrat el seglc 
xx Sicg;el decidí revisar el que quedava dels seu s papCl's , dip ositats a 
la biblioteca de la Universitat de Gottingen després d 'haver sofert una 
purga considerable per pecrt de la seva assist entec i de la seva muller, 
que volien evit ecr vestigis de t ota mena d 'informació personal. Lexamen 
d'aquests pa pers va result ar fructífer tant históricament com científica 
D 'una banda, va servir per refutar la creen~,a de la comunitat mate
matica de l'epoca que Riem ann, matematic emincntment teóri c, h ~l v ia 

arribat (11s seus rcsultats i farmn!at la seva hipótesi en base només a una 
portentosa intuició i penetració t eórica: en els sellS papen, s 'hi troba 
el desellvolupament d 'una expressió adeq\lada per al tractament nume
ric de la funció zet a i un munt de caJculs a ma cL"ljJroximeccions dcls 
seus ~eros D'una altm, alguns dels resultats trobats per Siegel foren 
encanl, setanta ill1y S després de la seva mort , contribucions originals re
llcvants de Riemallll a una area en que alguns dels millors ma1.ematics 
de l 'epo ca 1l11vien est,at treballant tot aq\H;st t emps. 

La funció ( introduida per Riemann i lel manera eom es pot fer servir 
per ¡) l'estudi d'un prohlema aritmetic és , junuunent amb ;dl les funci
ons i tecniques semblants uS éLdes per Dirichlet poc abans per demostrar 
el teorema de la progressió aritmeticéL, nom<'s la punLa de l 'iceberg de 
la tearia de les funcions L , que des d' alesharc~ no ha para t de cr6ixer. 
Aquestes funcions han proliferat i han guanyat importancia a partir 
d 'investigacions de molts dels grans matemá tics del segle xx (Hecke, 
Weil , Selberg, Serre , Langlands, Shimura, Iwaniec, .. . ), fins al punt que 
actualment s 'han eonvertit en eines universals, d'ús imprescindible en 
un ampli ventall de disciplines matematiques , en particular i especial
ment per a la t earia de nombres, la geometria aritmCtica o la tearia de 
representacions , a part dell ' intercs notable que l 'estudi de les funci ons 
L té per si mateix Per a la maj oria d 'elles les propietats més básiques 
demostrades per Riemann en el cas de la funció ( segl.leixen sent eonj ec
tures . Per exemplc, la conj ectura de Shimura-TéLniyama. demostrada 
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per Wiles i altres , que conduí fina lment a l' últim teo rema de Fermat. 
és equivalent éLl fet que les funcions L de les corbes cl-líptiq ues sobre Q 
tinguin prolongació analíticéL i equació funcional. 

La hipót esi sobre la localit zació deis zeros de la funció ( es generalitza 
de manera natural al context de les funcions L, on rep els noms d 'hi
p6tesi de Riemann generalitzada o estesa. Fins ara no s 'ha aconseguit 
demostrar que la compleixi (ni que no ho faci) cap fun ció de la classe 
de les funcions L globals , el plOtotipus de les quals és la ( de Riemann. 
En canvi hi ha una altra classe de funcions L associades a varietats 
algebraiques sobre cossos finits, anomenades funcions L locals , per a 
les qua ls Deligne va aconseguir demostrar léL hipót esi de Riemann l'any 
1973 (la qua l, en aquest context , és una de les propietats d 'aquestes 
funcions que, junt amb altres, se segueixen coneixent un cop demostra
des amb el nom de conjectures de \Veil). 

El resulta t principa.l elel treball de Riemann, la fórmula explícita, ha 
esta t sovint interpretat en termes de l 'analisi harmónica de la mane
ra scguent. La [unció que representa el so cl'un instrument musical , 
potscr ;Imb forma de pols rectangular o de dent de serra, que en gene
ral presentara discontinu"ita ts de salt , pot obtenir-se COlll a superposició 
infinita de funcions oscilla t6ries (harmónics) amb les tecniques habi
tU éLls ele htnalisi de Fourier. De ma nera analoga , la funció 7f, que és 
una funció en forma d 'escala que puj a un graó en cada nombre primer 
a través d 'una discontimlitat de salt , s 'obté també per supcrp osició 
infinita de funcions osciHat6ries, les amplituds i freqüc'ncies de les quals 
estan governades pels zeros ele la funció zeta. Per tant (vegi 's [8j) «c!s 
zeros de lec funció zeta contenen la música deis nombres primers. » 

2. L I. DISTRI B UCI Ó DE L;; NO lvl BR J:; S PRII\ ¡ ):;RS 

Euclides va demostrar que hi ha infinits nombres primers : donat un 
nombre primer p t ots cls féLctorS primeIs del nombre pI + 1 són més 
grans que p. 

El seguent avene; significatiu en la comprensió de la sequl~n c i a dels nom
bres primers va ser la demostració d 'Euler de qu e la suma deis seus in
versos {~s divergent. , a diferencia de la suma dels inversos de m olts altres 
conjullt s infinits de nombres ; que pot ser finita. Per exemple, la suma 
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deIs inversos de les p o t e n~i('s de 2 és finit a i igual a 2 o la suma deIs 
inversos deIs quadrats és 7f2 / 6. Per tant «hi ha més nombres primers 
que potencies de 2 o que quadrats.» 

Ja al seglc XIV Nicolas d'Oresme va donar una demostració de la di
vergencia dc la serie harmóni ca; de fet la seva suma es log 00, en 
el sentit que la diferencia ¿~=I l / n - log N tendeix a un nombre 
'Y = 0.577215665 ... , conegut com a constant d 'Euler-M ascheron i. La 
demostraeió d 'Euler es basa en una relació entre la serie harmónica i 
un producte sobre els nombres primers, que es coneix pel nom de pro
ducte d'Euler , i que jugara un paper importantíssi m en tots els estudis 
posteriors sobre la funció zeta i els nombres primers. Tenint en compte 
la suma d 'u na progressió geometrica, 

1 J 1 1 
1+ - + -+-+···=-P p2 p3 1 _ 1. ) 

p 

i gnicies a la descomposició única en producte de primers, es té el famós 
producte d'Euler 

1 (1 1 ) (1)-1 .:0 

1+-+-+·"'-=I1 · =I1 1- ~ TI, jJ p2 P 
11.=1 P P 

o, més C') L general, 

"" 1 (1)-1- - 1 - ~ 118 - rr ps 

per a nombres reals s > 1, de manera. que la identitat previa s' interpreta 
com un pas al límit. Aplicant logaritmes i la ser ie -log( l - x) = 
¿ .yn/n es dedueix que 

00 1 (1) 1 1 1 
logL;;: = L - log 1- - = LL~ =L- +LL~' 

,,= 1 p p p " p p p P 11.)2 P 

Ara bé, és immediat comprovar que el segon sumand esta fit at. Per 
tant la divergencia de la serie harmónica implica la de la suma dels 
inversos deIs primers. L'any 1874 :\krtens va precisar aquest resultat 
demostrant que de fet la seva suma es igual a log log 00, en el 5cn
tit que la diferencia ¿ 

p " 
S: N l/p - log log N es convergent; el seu límit, 

0.2614972128 .. . , es coneix pel norn de constant de Mertens 

LA FCNCl() ( DE RIEMANN 

La cOlljectura de Gauss i Legendre . Cap a finals del segle XVIII 

Gauss i Legendre s 'interessen per la distribució dels nombres primcrs. 
Co nsideren la funció 7f (x) que compta el nombre de primers fins a x, 

7f(x): = # {p : p primer ~ x } = L 1 
p~x 

Es tracta d'una funció constant a trossos que en cada primer té una 
discontinu"itat de salt en que augmenta en una unitat. Per bé que el 
comportament d 'aquesta funció és impredictible quan es consideren in
tervals curts, d'acord amb la manera erratica i aparentment aleatór ia 
com van apareixent els nombres primers entre els nombres naturals , 
l'aspecte de 7f(x) és en canvi d 'una regularita t sorprenent quan s'ob
serva des de prou lluny. A la figura 1 es pot vem e la graJica de la funció 
7f en dos intervals de mides de diferent ordre de magnitud. 

\ 1~11flr, , 

.I111W_J 

,. 
'" 

:'f.11~)1 l'.II~ln •.. •... 01 j " IU' 

FIGU RA 1 La fHnció 7f(:x.:) a escales d iferents. 

Tant Legendre eom Gauss van provar d 'explicar la regularitat de la 
funció 7f buscant una funeió simple que en donés el creixement asimp
tótic. L'any 1798 Legendre proposa la funció 

x 

10gT - B' 

on B = 1.08366 és una constant que va determinar empíricament a 
par tir de les dadcs que tenia disponibles; gracies a la potencia de cal
cul accessible actualrnent, és faeiI veUfe que el valor de B donat per 
Legendre proporciona una bona aproximació de TI quan x es mou pels 
voltants oe 106 , peró deixa de fer-ho per valo1's gaire mes grans . El va
lor que s 'assigni a la constant B és irrcllevant de cara a l' equivalencia 
8.sirnptótica entre aquesta funció i la fu nció TI, peró la que va millor no 

= 
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és la plOposada per Legendrc: mig seglc més tmd Chebyshcv va de
lllostrar que si el lími t de la funció log r - r / rr (r) existeix (ara sabenl 
qu e sí que exist.eix, peró Chebyshev no ho sabia demostrar) , alcshores 
aquest límit ha de ser igual a 1. 

Tot i no haver-ho puhlicat, Gauss havia arribat a una conclusió se111
blant sobre el creixement de 7T(r) abans que Legendre , i sembla que 
s'arriba a produir una cer ta discussió entrc tots dos sobre a qui se Ii 
havia d 'atribuir el merit. En una carta al seu conega J ohann Enkc 
escrita l'any 1849, Gauss li explica que, cap a l 'any 1792 , quan tenia 
15 anys, havia rebut com a regal un llibre de logaritmes (l 'equivalent 
durant moltes generacions de les calculadores actuals). que contenia 
també una taula de nombres primers, i que examinallt aquestes llis
tes de nombres primers nota que la probabilitat que un nombre enter 
de magnitud .T sigui primer es aproximadament 1/ 10g:L . Basant-se en 
aquesta observac ió empírica Gauss proposa que el valor de la funció 
7T(:C) es pot aproximar de la mnnera següent: 

. 1 1 1 1 \..IJ 1 ¡,.r dt 
7TCr) = -- + -- + -- + ' .. + -- = -- 

. log 2 log 3 log 4 Jog L:r: j ~ log n 
é::: 

,2 log t 

! '~ n la carta a Enke, Gauss també diu que des d 'alcshores ac:ostumava 
a de¿[ icar quarts d 'hora en que estava desvagat a compta.r primers en 
inten,:b de mil cnters, arribant així n acumular dades fins él Lres mili
ons i, ¡J er i)-lustrar la coincidencia entre la {unció 7T i el valor de la seva 
predicció , dóna la tanla 1, en la qual els valo)'s de la funció 7T(:r ) con
tenen errors rnenors (entre parentcsi s'ha afegit la modificació que cal 
per corregir-los). Obscrvi 's que amb cls valors conectes l'aproximació 
encara millora per als valol's nlts de r. 

La funció introdui'da per Gauss, peró amb la integral calculada des de 
zero , el qual la modifica només en una constant igual a 1.04516 .. . , es 
coneix amb el nom de logaritme integral, i es denota 

' x dt 
Li(r ) = .llOg t' 

on la integral ImpropIa s'ha d'interpretar com el valor principal de 
Cauchy per evitar la sin,!!:'ularitat en t = 1. 

LA FUNCIO ( DE RIE\IANN 

x Nombre de primers ~ x J di 
logt Diferencia 

500 UOO 41 556 ( 18) 41606.4 504 
1000000 78501 (-3) 78627.5 126.5 
1500000 114112 (+ 43) 114263.1 151.] 
2000000 148 883 (+50) 149054.8 171.8 
2500000 183016 ( +-56) 183245.0 229.0 
3000000 216745 (+71) 216970.6 225.6 

TAULA 1. Taula amb valors de 7T (corregits) co mparats 
amb J~x ,,~i , (Gauss, carta a Enke, 1849) 

Tant la funció Li (r) com la funció x / (log:r: - B) proposada per Legcndre 
són asimptóticament equivalents a la funció I / log r, de manera que les 
investigacions de tot.s dos condueixen a formular la mateixa conjcctura: 

,¡: 7T( X)
7T(.T) rv -- (x -+ x) , o sigui, lim / 1 = 1, 

log :c 1 ~0C :.c og x 

que es coneix amb el nom de teorema dels nombres primers El resultat 
es pot enunciar amb una o altra fun ció x/ log x o Li(:r) indifercntment 
;\ra bé, tot i que tots dos enunciats són equivalcnts, ellogaritme integral 
ap roxima millor ;~ 1:.7') i qllnn hom es rcfercix a qüestions relati ves al 
terme d 'error en e! teorema dels nombres primers es rcfereix a l'error 
cn relació a aquesta s('.~ona funció , o sigui, a l'enunc:iat (1) de! teorema 
deIs nombres primcls donat a la introducc:ió. Lll canvi, quan l'únic que 
importa es el creixement asimptótic, tot sovint s'enlln cia )11a literat.ura 
amb la funció .1:/ log .T estalviant-se així d'haver de definir el logaritme 
integréll 

Els únics progressos rellevants en la ¿[irecció d'aquesta conj ectura abans 
de Riemann es deuen a Chebyshev , q\le pels volts de 1850 va aconse
guir demostrar amb tecniques element als que per x prou gran es tenen 
desigualtats 

:r: r
0.9219 - - < 7T(.T ) < 1.10555 --o 

log r log :r 
Tamb¿~ ya demostrar que si el límit 

. 7T (:r:)lun _-,2--'--
.;; ·'YO.r log .T 
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existeix, a leshores ha de ser neeessariament igual a 1 ¡ i quc l'aproxima
ció de Gauss sempre sera millor que la de Legendre per x prou gran, 
fins i tot, si es can vi a la constant B proposada per Legendre per qual
sevol a.l tra A la figura 2 es comparen aquesteo; dues aproximacions, 
Observi 's que, fins a tres milions , segurament el valor més gran per al 
qual Gauss havia calculat 7r , l'estimació de Lcgendre encara supera la 
seva , peró la situació canvia ben aviat. Després d 'un interval en que 
totes dues s'assemblen fo[(;a, la funció Li pren la primera posició, i la 
C011:;erVara per sempre. 

2. X 10(' 4. X 106 6. X l Oó 8. X 106 1. x 107 1. 2x 107 

F I GURA 2. Error en les aproximacions de 7r de Legendre 
(vcrd) i Gauss (vermell). 

3, EL TREBALL DE R m:VIANN 

El contingut de l'articlc de Ricmann [12] s' organitza en ducs parts, 
cadascuna de les quals ocupa aproximadament la meitat de la seva 
extensió La primera esta dedicada a definir i estudiar la funció (. 
Riemann dóna dos mCtodes per obtenir-ne la prolongació analítica i 
demostrar que satisfa una equació fu ncional, estudia algunes propie
tats dcls seu s zeros, i finalmcnt en troba una cxpressió com a producte 
infin it La segona és l'ap licació del que ha fet previament a l'estudi de 

LA FUNCIÓ ( DE RIE~L\NN 

la distribució dels nombres primers, comen~a defin int una nova funció 
7r * (x) per comptar primers que és una variant de 7r (x), amb la qual 
esta relacionada per una expressió simple, i dedueix una fórmula explí
cita que proporciona aquest a funció com la suma d 'un tcrme principal 
i d 'una ser ie infinita de funcioIls osc iatóries que depenen dels zeros de 
la funció zeta. Finalment, la relació entre les funcions 7r*(x) i 7r(x) Ji 
permet obtenir una fórmula análoga per a la funció 7r(x ), que és el re
sultat principal del treball. En aquesta secció es donaran alguns detalls 
i es comentaran brel.lment els aspectes més importants del contingut 
d 'aquest treball de Riemann 

La funció ( . Prolongació analítica i equac ió funcional. Riemann 
defineix la funció ( a par tir del valor comú de la suma de la serie 
harmónica i el producte d 'Eule1' corresponent 

1 1 
(3) ((s ) := ~ - = I1--) ~(8 ) > 1, L n< 1 

n ~ l p 1 - 
pS 

totes dues expressions conve1'geuts per nombres complexos amb part 
real > 1, i que defineixen llna funció nnn lítica en aquest semiplá. 

La func ió zeta i el producte (3) ja havien estat considerats anteriorrnent 
pel Euler per a valo1's enters de la variable 8, que havia arri bat a una 
identitat anaJoga a l'equació funcional de Riemann per a aquest tipus 
de valors i havia aconseguit calcular el valor de ((n) per a tot enter 
parell n ~ 2, obtenint la famosa fórmula en que apareixen els nombres 
de Bernoulli. També havien estat considerats per Dirichlet , un dels 
mestres de Riemann , que els va fer jugar un paper ill1portant en la 
seva demostració del teorema de la progrrso;ió aritmetica, i sembla que 
Riemanl1 pot haver estat infiuit per Dirichlet a l 'hora d 'enfo car-hi la 
seva atenció. 

La veritable innovació de Riew étlln consisteix a considerar ( com una 
funció de la va riable complexa s i estendre-la a tot el pla complex: el 
qualli permctra descobrir la importancia fonamental que t enen els zeros 
no tr ivials d 'aqucsti1 funció , situats fora de la recta real i a 1'esquerra del 
semipla de convergencia , per a 1'estudi de la distr ibució dels nombres 
pnmers. 
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Rielllann obté, p er dues v ies diferents, una «expressió que dóna el valor 
de la funció ( per a tot valor de s .» En t erminologia actua l es t racta 
de la prolongació ana lítica de la funció definida p er (3 ) a una funció 
meromorfa a tot el pla complex llevat d 'un poi (que resulta ser simple, 
de residu 1) en el punt s = 1. 

La primer a expressió la troba de la mnnera. següent: si a la funció 
gamma d 'Euler r es ) = J~co e- xx s-1 dx es fa el canvi de variable de x 
p er nx i se suma sobre to ts els valor s de n ~ 1 s'arriba a 

' 0<) s -1
X

r(s )((s ) = - .- dx, ~(s ) > 1. 
eJ 

/ - 1, o 

Riemann integra la funció ( ~~~1 I entre + 00 i + 00 sobre un camí que 
cnvol tCl el semicix real p osit iu , dibuixat en blau a la figura 3 (amb 
els extrelllS tendint a + (0 )1 i on (-:1: )s -1 = e (s -l) lo¡; ( - J } essent log 

la dderminac ió principa l del logaritme fora d el semieix real negat iu. 
Tenint en comptc la idcntita t a nterior, obté una express ió 

r (1 - s) ~.+"-' (_:1: )8 d,r 
(4 ) (s( ) = - - 

"rri ' +00 p.r - 1 x 

validn p er ~(s) > 1. Ara bé , la integra l d 'aquesta fórmula cOll\'ergeix 
p er a t ot valor complcx de la variable 8 i, com que la convergencia 
és uniforme sobre compact es, defineix una funció entera. Tenint en 
compt.e que la func ió gamma és 111ero11101'fa a tot e, amb pols simples 
als cnt( 'rs ~ O, i que la serie harmónica defineix una fUllció holo111orfa 
p el' ~(8 ) > 1 i és divergent en 8 = 1, es dedueix que l' expressió a la 
dreta de (4) és una funció meromorfa amb un únic poi simple en el punt 
s = 1, que és l'extens ió de la funció ( a tot el p la complex que es vo lia . 
A continuac ió Riemann integra de nou la ma teixa funció d 'abans (per 
valors de la variab le s amb part real negativa ) sobre el camí t anca t de 
la figura 3 (amb e! radi exterior tendint él. infinit ) . Igualant el resultat 
a mb la suma dels residus a les singularita ts, que est an als punts 2rrin 
per n i= O, obté l 'equació funcional 

(5) ( (8) = r(1 - 8)(2rr)' '2sin(rr8/ 2)((1- s), 

que relaciona els valors de la funció ( en els punts s il - s. Tenint en 
compte identitats b en concgudes de la funció gamma, Riema un observa 
que l'equació funcion a l anterior es p ot enunciar de manera més elegallt 

LA FU ).'CJÓ ( DE RIEMANN 1;1 

•
I 

• 

FIGU R A 3. Ca mí d ' integració. El radi ex terior tencleix a 00 

com 

la funció I"(s/ 2) rr - s/'2( (s) és invari ant per 8 f---> 1 - 8. 

AqucSLil, expressió tan simetrica inspira a Riemann la segona. dernos
tració de la prolongació ana lí t ica i de l'equació funciona l: en canviar x 
p er n 27rx a la integral que defineix la funció gamma i sumar sobre tots 
els valors n ~ 1 s 'obté l 'expressió eom a transformada integTal 

co 

r(.s / 2)rr- s/2( (s) = 1/.>(.r. )X, /2- 1 dx , l

on!iJ (.x ) = L~J C Jl' 71 ;¡ .c és essencialment la funci ó theta de J acobi . 
Sepa rant la integral anterior en dos intervals pe! punt x = 1, i aplicant 
l'equació funcional 2 ~0 ( 1 /:¡; J T 1 = jX(2v.(x) + 1) dedlúda de la que 
rclaciona els valors de la fUllCió theta en .T i en 1 / :c, al tros d e la integra l 
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entre zero i u, s 'obté la fórmula 

r(.-; / 2)lT - s / 2((s) = 1 + j OO¡j)(x ) (.'[8/ 2 + X(l-s )/2) dx 
,1 - , \ 1 ,1; 

que permet també estenore la funció zeta a tot el pla complex , ja que 
la integral que hi apareix converge ix en tot nombre complex defillint 
una [unció entera. A més, en aquesta expressió l"equac ió funcional es 
llcgeix directament, ja que la part de la dreta es queda igual en canviar 
s per 1 - s, Aquest mateix meto de sera ut ilitzat més tard per Hecke 
per obten ir la prolongació analítica i l'equació funcional de les funcions 
L asso ciades a formes modulars 

EIs zeros de la fun ció ( . De la convergencia del proelucte d'Euler 
(3) pe!' R(s) > 1 es dedueix la no anullació de la funció ( en aquest 
semipla, i de l'equació funcional (5) en resulta que al semipla R(s) < ° 
la fU llCió ( té zeros simples exactament en els enters parells negatius 
s = -2 , -4, - 6, ... , que es coneixen amb el nom de zrros trivials de 
la funció (. Tots els demés zeros, els zeros no tr'ivials, han d'est ar per 
tant en l'anomenada bundo, cT'Ítica °:s;: R(s) :s;: L L'eix de simetria 
d 'aquesta banda, la recta R(s) = 1/ 2 s 'anomena la recta critica,. Per 
t al d'cs f udiar aq uests zeros Riemann considera la funció 

1 j ? ~( s) := 2s(s - l)r (S"2 ) lT- s -((s) , 

que es 11l1a funció entera, ja que la rnultiplicació per s - 1 anul']a el 
poI de (, la multiplicació per s anulla el poI de f (s/ 2) en ze:1O, i cls 
zeros triviil,ls de (( s) es corresponen cxactament amb els dernés pols 
de f( s 2). Per tant, la funció ~ té per zeros exactalllent els zeros no 
trivials de la funció (. L 'eCjuac ió func ional de la funció ( eq\lival a 
~(s) = ~(1 - s). Observant que '; ("3) = ~ (s), es dedueix que la funció ~ 
pren valors reals a la recta crítica, i que els zeros no trivials de ( céitan 
situats simótricament tant respecte de la recta real com respecte dc la 
recta crítica. 

Integrant la derivada lop;arítmica de la funció ~ al voltant del rectangle 
[0 , 1] x [O ,T ], Riemann Jiu haver calculat el nombre de zeros\'(T) 
de la funció ( en aquesta regió i afirma que aquest cálcul proporciona 
l'est imació segücnt 

T T T 
(6) . V(T) = - ' log -2 - -2 + O(logT) . 

2lT lT lT 
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En fer aquesta. afirmació sense donar cap detall sobre la manera d 'ar
ribar a l rcsultat, Riemann, que era un ll1estre consumat en el caJeul 
d 'integrals definides, peca d'optimista sobre les habilitats dels lectors 
de l'artic!e: la primera demostració rigorosa de (6 ) la donara von Man
goldt l'any 1905, i per aixó aquesta fórmula es coneix de vegades com 
a fórmula de Riemann-von Mangoldt. 

La frase que Riemann escriu a continuació és rúnica ele r ar ticle que 
avui dia segueix essent un repte , Referint-se a la funció ~ (~ + i t) corn a 
funció de la variable t (complexa) diu: «hom troba efectivament apro
ximadament aquest nombre el'arrels reals dins de la regió considerada, 
i és molt probable que totes les arrels siguin reals.» En sentit estricte 
aquesta frase conté una afirmació: que el nombre de zeros No (T ) de 
part real 1/ 2 en el rectangle [0,1 ] x [O ,T j també admet la mateixa 
estimació (6), seguida d'una conj ectura: que to ts els zeros de la funció 
¿ tenen part real 1/ 2, o sigui que per a tot valor ele T es t indrá semprc 
una igualtat N(T ) = No(T) . 

Pel que fa a l'afirmació, av ui dia encara no ha estat demoéitrada. Van 
haver de passar molts anys ab ans que es t.1Obessin demostracions de 
resulLats molt més dóbils : l'any 1914 Harrly va aconseguir demostrar 
que ~ té infinits zeros a la recta crítica, i m{~s concrc:tamcnt que: [1./o(T) > 
CT per una constallt positiva e i T p10u gran; l'any 19-13 Selbe:rg va 
millorar aquesta estilIlació de:lllostrant que Nn(T) > C i" log ([J per 
alguna consulllt positiva menor que 1 i T prou gran, el qual ( ~ S pot 
interpretar corn que: una fracció positiva e dels zeros no trivials de la 
funció zeta canen sobre la recta crítica , Levinson prova el F J7 ,¡ que 
e > 1/3 i Comey ho millorá el 1989 veient que e > 2. J. l ot i que 
fa uns anys alguns investigadors anun ciaven haver demostrat Ulla nova 
fit a que implicar ia que almenys la rneitat dels zeros de (" satisfan la 
hipótesi de Riemann , el resultat no ha estat mai publicat. 

Quant a la conj ectura que tots els zeros dc ~ estan sit uatéi sobre la recta 
crítica R(s) = 1/2, Riemann escriu: «Nat uralment , hom desitj aria 
una dClIlostració estricta d 'aquest fet ; he deixat de banda la recerca 
d'una tal prova després d'alglll1s intents no reeixits , ja que no cal per 
a l'objectiu immediat de la meva investigació, » Aquesta conj ectura ha 
passat a formar part de la llista dels problemes obo,ts més difícils de 
les maternát iques amb el norn d ' hipot l. .~i de Riemann . 
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Expressió en producte infinito EIl r obra de Riemann apareix so
vint el problema de la caracterització de fUl1cions analítiques en termes 
de les seves singularitats. Naturalment , la funció ~ t ambé és objecte 
d'una analisi d'aqucst a mena. Argument ant que la funció log ~ té les 
mateixes singularitats logarítmiques que la suma ¿~(p) =u log (1 - s/ p) , 
¡ que totes dues fun cions tenen un co mportament scmblant El l 'infinit , 
Riemann just ifica que ha n de diferir en una co nstant i en exponenciar 
obté l'expressió en producte infinit 

(7) 	 ~(s) = ~(O) n (1 - ~) , 
pL.... P 

{(pl-I. 

on se sobreentén que cada factor apareix en cI producte t antes vegades 
com la multiplicitat de p com a zcro ele la funció, i que el producte 
s 'ha ele fer en ordre creixent del módul de les arrcls per assegurar-ne la 
convergencia Aquesta factorització és analoga a la que es donaria si f; 
fos un polinomi 

Tot i que les raons que Riemann rsgrimcix són c:ertaruent les que acaben 
port ¡mi; a la fórmula (7), la j ust ific:ació q He en fa al sc u article esta 
molt lluny de poder-se considerar una demostració. En part icular la 

cO Il\'Crgencia de la suma ¿ log ( 1 - ~ ) requereix d 'una estimació de 

les magnituds de les ancls p, i la que Riemann addueix és conseqüellcia 
de (G), fórmula que no es demostraria fins gairebé mig segle mr's 1.ard . 
D'altra banda cls arguments que dóna per justific;\r el comportamcnt 
de C:(s) per s ---+ 00 són mFtssa vagues per poder-los acceptar com a una 
clcmostrac ió. 

La representació com a producte iufini t (7) va ser demostrada per pri
mera vegada per Hadamarcl 1'any 1893 en un treball en que investiga i 
resol el problema general de trobar expressions en producte infinit per 
a funcions enteres. 

La fórmula explícita. Immediat ament després de trobar la fórmula 
(7 ), cap al fin al de la pagina 3 del seu manuscrit, Riemann dóna per 
acabat e! seu estudi de la funció ( i comcn<;a a ocupar-se de la distri
bució deis nombres primers . Diu: «Amb aquesf s fets preparatoris , ara 
es pot determinar el nombre de prirners rnenors que x.» 

... 
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Tot i que l'objectiu és estudiar la funció 7r, Riemann introdueix una 
altra funció anaJoga, que compta no només els nombres primers sinó 
tamb é les potencies de primer , tot i que cada potencia pn compta només 
amb un pes igual a 1/ IL , 

1 
7r*(:c) = ¿ ;;:. 

pll~x 

De fet, per tal que les fórmules que apareixeran més endavant per 
aquesta funció siguin correctes, tan a les funcions 7r i 7r. com en totes 
les funcions amb discontinultats de salt , e! valor en cls punts on hi ha la 
discontinuitat s'han de redefinir com la semisuma dels límits latera ls, 
com és habitual en l'anaJisi de Fourier. 

La relació entre aquesta fun ció i la funció ( s'obté de la manera se
güent: substituint cada sumand p- ns per 1'expressió s J~C:: x- < 1 ds en 
ellogaritme de! producte d'Euler, 

1
log((s) - ¿log (1- p-S) = ¿¿;;:p ", 

p 	 p n ~l 

Riemann arriba a l'expressió 

'00 . d:r 
log((s ) = S,7·('X) :r- s _ 

; 
. 1 T 

de log ( com a transformada íntegral de la funció 7r '. Aleshores, per 
inversió de Fouricr, obté la fórmula 

1 ¡.u. ~ i .">C ds 
(8) 	 íT" ('x) = -. - . log ((s) .1 .. 

8 
_, (a> 1), 

27rZ n- IX) S 

que dóna la funció 7r' en termes de la func ió log (. 

De la relació entre les funcions ( i ~ i de la descomposició en producte 
d 'aquesta segona funció resulta que log((s) és la sum a 

-log(s - 1) + ¿ log (1-~) -log r (~+ 1) + ~ 10g7r + 10gf;(O) , 
~( ())=o 

i Riemann obté la fórmu la explícita per a la funció 7r* com el reslllLat 
de substituir log ((s) per crtdascun dcls sumands d 'aqucsta exprcssió 
en lel fórmula (8), i calcll lant les integrals corresponents. De fet el 
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procediment es complica una mica ja que fer-ho així donaria lloc a 
integrals di vergents i en realitat la substi tució es fa en la fórmula 

-1 1 j O"7.i'X .d [log((S)] XS7T*CT) = ds- o - - 

27T? logx dsQ - , OO ;j 

que es deducix de (8) integrant per parts. 

Ara , introduint en aquesta expressió cadascun dels sumands en que s'ha 
expressat log((s), es van obtenint els termes de la fórmula explícita: 
el primer és 

t +·N 

- 1 _ 1_ ~ [ - log ((S)] XS ds = /x _ 1_ dt = Li Cr)o 
27T1 log x .Ja-too ds S .Jo log t 

El terme corresponent a la suma sobre les arrels de ( dóna. 

-1 _1 / oa+ioo ~ [¿ log ( 1 - ~) 1 5 IJ 

27T1 10gx " ; x ds S x ds= ¿ Li (or ),o 
~ ( p )=u 

on Li ('¡;P) s' ha d 'illterprcLar com el valor obtingut, fix ant ;l:, per prolon
gaeió ;malítiea de la funció Li h :u ) ucb (3 reals positius a tot el semipla 
complc:x i3 > O. Aquí cal dir que Riemann no justificH prou cls passos 
que segueix per arribar a aquest resultat. En particular, reconeix que 
el fet que es pugui avaluar tenne a tenne per a cada sumand requeri
ria una discussió més acurada. D'altra banda els t ermes Li(:l:P) només 
tenen senti t si ~(p) > O i Riemann no havia demostrat que cls :;,eros 
no pogucssin es tar a 1 'eix imaginari , fet que va ser més endavant elau 
en la demostració del t eorema deis nombres primcr s. 

El terme corresponent al sumand de la funció r dóna 

00 
- llt!-t= d [ - log r (% + 1) 1 ; 0 dtS 

27Ti log x .Ja-i= ds s - X ds = t(t2 - 1) logt"2 

Quant al terme ~ log 7T , la divisió per S el converteix en constant i al 
derivar s'anulla Finalment, la integra.l sobre la constant ~ ( O ) dóna 
com a valor aquesta mateixa constant , que és igual a - log(2). 
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Sumant tots els reslllLilts anteriors s'arriba a. la fórmula explícita per a 
la funció 7T ' 

l oo dx .. o . 0P _ log 20(9) 7T '(X) = LI (x) - ¿ LI Cr ) + ox xCr2 - 1) log x 
nF(O 

'; (p, ~ U 

Aquesta fórmula és el resultat principal de l' artiele de Riemann i acon
segueix donar el valor exacte de la funció esglaonada 7T* Cr) com la suma 
d 'un terme principal Li(x) , dos termes residuals fitats, i una suma in
finita de termes osciHatóris corresponent!; a les arrels no trivials de (. 
És facil comprovar que el terme fi tat que s 'escriu com una integral és 
igual a la suma ¿n>- I Li (x- 2n

), que té la mateixa forma que el sumato,.. 
ri de (9) pero per les arrels trivials de ( en els enters negatius parells , 
de manera que la. fó rmula de Ricmann es pot escriure , de manera més 
simple, 

7T'(oT) = Li(.r) -log(2) - ¿ Li(xP). 
prf' 

"111 (J 

Les grafiques de les figures 4, 5 i G serveixen com a illust ració ele la 
fórmula explícita, mostrant l 'aspecte que tenen els termes osciHatóris 
corrcsponents a algunes arrels (en agrupar-lc ~s per parelles simetriques 
es caneeHen les parts imaginaries) i dibuixant ks aproxirnacions de 7T* 
que s 'obtenen a partir de sumes parcíals en dos intervals diferents 

La fllnció Ri de Riemann. En els darrers panigrafs de l'article Ri
emann considera la funci ó 7T i enuncia les cOllseqücncies per aquesta. 
funció que s'obtenen dels seus resultats. l\Olnés a p<írtir de les oefini
cions la rclació entre 7T ' i 7T s'obté immediatarnent: 

1 1 . "'" 1 .
1f*Cr) = 7T(.r) 27T (X 1/2) f- 37T( X1/3) + o o o = ¿ :;:;:7T (X 1 

" ) , 

11= 1 

i ;::¡ .mb la. fórm ula d 'inversió de MCibius s 'obté la relació recíproca 

7T(X) = 7T*(.T) - ~ 7T ' (X \/2 ) - ~1f · (.T I / 3 ) - ~7T'(X I /5) + ~7T*(X I /6) + 

= f f.L(n) 7T*(.r 1 
" ) , 

n 
n =\ 

on f.L és la funció de :VICibius que val zero en els enters d ivisibles pel 
quadrat d'algun primer i val ( l )m en cls cnters divisibles exactament 

l..:.- _ 
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FIGURA 4. Termes oscillatóris - Li (xP) - Li(x 1 - P) co ~1 
FIGURA 5. Aproximació de]f* a l'interval (1,20] amb la 

rresponents als parells d'arrcls números 1,2,10 i 100 . ~ fórmula explícita de Riemann usant 1, 10 i 100 zeros de 
l 

(, respectivament. 
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FIGURA 6 Aproximació de 7f" a l'interval [180 , 230J 30mb 
la fórmula explícita de Riemann usant lO, 100 i 1000 
zeros de (, respectivament 
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per m primers diferents. Ates que totes dues funcions 7f i 7f* valen zero 
per x < 2 les sumes anteriOlS són en realitat fini tes per a cada valor de 
.1:. ja que eventualment será x l / II < 2. 

Ara, substituint 7f * per la ser ie de la fórmula explícita (9) cn el sumatori 
anterior i arranjant la suma terme a terme s'arriba a una fórmula explí
cita semblant per a la funció 7f. El terme principal d'aquesta fórmula 
és la funció 

Ri( :c) = LiC?:) - ~ Li(Xl!2) - ~ Li(Xl!3) - ~ Li(Xl!5) + ~ Li(x 1/ Ü ) + 
235 6 


= ~ f.L(n) Li(xl!/I), 

~ n . 
",= 1 

que es coneix COlll a junezó de Riemann Per a valors reals x > 1 aquesta 
funeió admet la serie rapidament eonvergent següent , anomenada serie 
ele Cmm: 

. (log x)'"
Rl(X) = 1 + ~ .f:í' n 1n((n + 1) 

Els termes corresponents al sumatori sobre les arrels de ( de les funcions 
Li (TP) donC'll lloe a un Sllmatori de funcions Ri(.rP ) i el termc constant 
10g(2) desdpareix gnkies a la identitnt Ln? l ¡J.(n)/n = O (que, poca 
broma l , rs equivalent al teo)'C'ma dcls nombres pr imers). D'aquesta 
manera s'obté l 'clegant fórmula explícita (2) per a la funéÍó 7f enunciada 
a la introducció. 

P er aqnestcs consideracions Riemann ha aconseguit arribar a una nova 
funeió Ri(x) que s 'afegeix a les funcions ja conegudes x/ log x i Li(x) 
com eL c;(udidata a aproximar la funció 7f. En l'últim paragraf Rie
mann fa referencia a les dades calculades per Gauss. Dcls valors de 
7f( J ) fins a tres milions, observa que la fun eió Li sobrees tima. la quan
titat de nombres primers cometent un error de magnitud comparable 
a l'arrcl quadrada, i que el segon terme - ~ Li( fi ) en la suma que de
fineix Ri, que es el terme dominant de la diferencia entre totes dues, 
sembla corregir aquesta sobreestimaeió, tal i com es pot constatar a les 
grafiques de les figures 7 i 8 Des d 'aleshores les taules de nombres 
primers i de valors de la funció 7f s'han anat ampliant, sobretot des 
de la proliferació de les calculadores clectróniques. A mes, i pe! que fa 
,I! calcul de 7f , l' an,' 1871 l'astrónom alemany i\lIeisscl va propasar un 
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FIG U!{¡\ 7 Les funcions Li (vermell ) i Ri (vcrd) compa
rades amb 7r per .1: ~ 100 
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FIG URA 8. Diferencies Li(x ) - 7r( .1: ) (vermell) i Ri( .1: ) 
7r(.1:) (verd) a l' interval T ~ 3000000 
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meto de combinatori que millora sensiblement el c",Jcul basat en el gar
bell d'EratüsLenes , i que ha estat perfeccionat i simplificat per Lehmer 
i altres. 

Actu alrnent se sap el valor exacte ele 7r (:1:) per a molts valors de .1: de 
l'ordre de les 20 xifres decimals, en par ticular per a les potencies de 
10 fins a la 23-ena. La t aula 2 conté aquest s \/,1 10rs i els compara amb 
cls proporcionats per les tres aproximacions de Legendre, Gauss i Ri
cmann, respcctivament. En aquesta taula s'observa com les funcions 

ni 1r( ..c ) I ¡r(~') -- 1,/ log.T I Li (x ) - :r(T) I ,,(I ) - R i( t ) I 
:> O923168 

16 -21431229 -1 
37 -5 

G 

906~ 9592 
29(j116 129 7fH'lR 
/lb 

R 

33HG(,4;, 79 44.15~7 
97 

9 

75357614 ;:;5 332774. 
-79 , 

10 

170025925925(JR '175~l 4. 

- 1828 
11 

.3 103207580294550525J l 
llG¡j7 - 2:ms 

12 
1699231594 Jl~()518 1 3 

:11'.262 -1 -1 7~14.1 6705193 ;17(;079120 18 
-;' 77:1 

14 
10ilQ7011 99285l>4 ~23460(j553G83913 

-19200 
15 

31 1 t!~9102R38308636320·194 1750802 
73218 

16 
1052617 g9 1 60~96245229l>·H570422669 

327052 
17 

32 14632780421\91>14393279231'34 1033925 
- 598255 

10 

795659068883734693921'26235~ 71 57654233 

21949.101' -3501.166 
19 

GI2483070893536 217J99542~7740860 

23H/'l4:l:::I:l 
20 

9D87R336[, 1816241 69369952234ú5766727G3H607 
2227 151j56 -489 1825 

21 
-193 1, 1930·11659712 222(11'1<)602.560918840 

- Rf¡ 13220·1 
22 

597340 160 '11657987 1S78 1 693~ '1211 27269'1 bGO 1 g 73 1928 
127132065 

23 
19327877121060704006019645440 201,lú72b6GS9:l 1:;906290 

.370R3,s1376fi;¡Q290;¡216 l U1920204<) 

TAl' LA 2. Valors de 7r en x - 1011, fins a l record a.ctual i 
comparació amb les aproximacions de Legendre, Gauss i 
niemann. 

72362229761<J253203Q lGOGR1800G727 

xl logx i Li (x) donen aproximacions rcspcct ivament per dcfecte i per 
escreix en tots els casos, i que ¡'error comes per la segona és cla ra
ment inferior. El nombre de xifres de .1: és notóriament el doble que el 
nombre de xifres de l'error Li (.T) - 7r(x), el qual ratifi ca que la magni
tud de l 'error és, com ja hav ia obscrvat Riemann , de l 'ordre de Parrel 
quadrada. 

Per a tots el::; valors de la taula la {unció Ri aproxima 7r millor que Li i 
la. diferencia Ri (x) - rr (.T) va canviant dc signe. Aquesta aprox imació, 
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en cadaseun dcls passos, arriba a la fórmula 
p~ x 1 (x2 

)(10) 'I/J(:r;) = x - ¿ - + -log -2-- - log 27T , :[ > 1. 
P 2 x - 1 

~(p)=O 

En comparar-la amb la fórmula explícita de Riemann (9) s 'obscrva que 
l'analogia entre totes dues és total La funcíó x és el termc principal. La 
funció ~ log(T;~ I ) és monótona decreixent i tendeix a zeIO, de manera 
que la seva contribució és irre!levant; en escriure-Ia eom a la suma de la 
serie - Ln) l x 2~" es ven que la seva presencia a la fórmula correspon 
als zeras trivials de la funció (. Cadascun deIs zcros no trivials dóna 
!loe a un terme oscil-latori x P/ (J, en e! benentes que la suma s'ha de fer 
aparellant cada zero p amb 1 - P o bé simplcment com a límit de les 
sumes parcials fent tendir Ipi a infinit 

El teorema deIs nombres primers. El Teorema deIs Nombres Pri
mers, eonjecturat per Gauss i Legendre, va ser finalm ent demostrat 
l'any lR98 simultaniament i de manera independent per Hadamard i 
de la Vallée-Poussin, de manera molt semblant, i tots dos seguint el 
eamí indicat per Riemann. 

Segons la versió equivalent del teorema deIs nombres primen; donada 
per Chebyshev, el que s'ha de demostrar és que lim, _ oo ?j!(.r) / x: = 1. 
Tenint en compte la fórmula explícita de von IVI angoldt (lO) es dedueix 
que e! teorema deIs nombres primers equival al límit 

1L .T I) / P x p
lim p = lim L -- = O. 

.I:- oo:r x-oo p p 

Ara bé , si es demostra que el límit es pot calcular terme a terme, 
aleshores n'hi ha prau a comprovar que .yp-l ~ O per a tot zero p a la 
banda crítica, el qua.! és equivalent a la condícíó O < ~(p) < 1. Atesa 
la posirió simetrica deIs zeros respecte la recta cr ítica, resulta que el 
teorema deIs nombres primers és conseqüencia de que la funció zeta de 
Riemann no tingui zeros sobre la recta 3l(s) = l. 

Tant Hadamard com de la Vallée-Poussin van evitar haver de justifi
car l'intereanvi del límit amb el sumatori partint de fórmules que són 
lleugeres variacions de la fórmula explícita de von Mangoldt i que són 
expressions no pas per a 'I/J sinó per a les funcions 1;)' i t'l.¡·( t) dt amb 
/;; = 1 (Hadamard ) o k = 2 (de la Vallée-Pollssin). Les demostracions 
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segueixen e!s mateixos passos pero són for~a més fácils ; de fet sembla 
que Hadamard volia que la demostració del teorema deIs nombres pri
ll1ers no depengués de! treball de von Mangoldt publicat tot just feia 
poe, amb aspectes que encara no havien aconseguit convencer algnns 
experts. 

Un cop arribats aquí l 'únic que cal és demostrar que ((s) -/= O per 
a tot complex s amb 3l(s) = 1. Tots dos ho aconsegueixen en veme, 
combinant la funció zeta, el seu logaritme i la seva derivada logarítmica, 
i fent servir l 'equació funcional , que si hi hagués un zero al punt s = 

1 'it alcshores seria le(l + 2it)1 = 00, que no pot ser ja que ( és 
holomorfa fora de s = l. 

Les investigacions de de la Vallée- Poussin sobre e!s zeros de la funció ( 
li permeteren mribar a un resultat més fort, en que aconsegueix trobar 
UIla regió lliure de zeros dins de la banda crítica. IvIés endavant aqucst 
lipus de resultats sobre rcgions lliures de zeros s 'han anat millorant 
sucr:essivament , pero tots e!ls són del tipus 

e 
((CJ + 'it) # O per l. - A(t) ~ (J' ~ 1, 

per t suficientmcnt g;ran . on e és una constant positiva i A(t) una 
funció que tendeix a infinít (log t en de la Vallée-Poussin, millorada 
fins a (log t(' ;(log log t) I /3 per Richert el 1963). A pesar d'aixo avui 
dia encara no se S:1p demostrar que ( no tingui zeros a la banda vertical 
1 - E < 3l(s) < 1 per cap nombre positiu E. 

Pl'Ovocilnt un ¡;ran enrenon en la comunitat matemcHica, Erdos i Se!
berg van obtellir r any 1949 una demostració del teorema de!s nombres 
prilllers b8s8da només en enginyoses fites de funcions aritmetiques, que 
no requereix tecniques analítiques ni té cap re!ació amb resultats de 
Riemann. Se la coneix com a demostració elemental del teorema dcls 
nombres primers, tot i que la pamula elemental només es pot fer servir 
aquí en e! sentit de no necessitar cap eina analítica, doncs la demostra
ció és intricada i requereix de varies desigualtats fines que no s'obtenen 
pas sense grans dificultats i demandant una considerable virtuositat 
tecnica. A pesar d'una certa expectació sobre les conseqüéncies que 
podria tenir per a l'estudi de! terme d'error per altres vies, i d 'una agra 
disputa per la precedencia de l'autoria, la realitat és que les tecniques 
empmdes en aquestes i altres «demostracions elementals» posteriors 
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no han don:::t fins ara el fruit obtingut amb In potencia. de les cines 
analítiques. 

El terme d 'error pn en teorema deis nombres primers. Gauss 
va observar que la funció Li (T) aproxima el valor de ¡¡(x ) sempre per 
escreix en tot l'interval on bavia fet cls seus eRJeuls, i aixó s'ha seguit 
complint per a tots els valors de x deis quals s'ha pogut calcular el 
valor de la funció 1f fins ara (vegi's la taula 2). Per més d 'un segle tots 
els matematics (Gauss i Riemann inclosos) pensaren que la diferencia 
Li (.r) - ¡¡(x) seguiria sent positiva indefinidament. L'any 1916 Litt
lewood va demostrar un resultat sorprenent: la diferencia Li (x) - 1f(x) 
alterna el signe infinites vegades quan x va creixent l j\ rés precisament, 
el que Littlewood demostra és que 

Li (.x) _ ¡¡(T) = D± (JX log log 10ge) ,
logx 

on la notació indica que el terme de l'esquerra supera en magnitud 
el de la dreta, per :c tant gran com es vulgui , i prenent tant valors 
positius com negatius. Observi 's que aquest result,¡ü de Littlewood 
té una aH.ra c:onseqüencia que contradiu el que les dades numeriques 
porten a cre ure: que l'aproximació de Riemann Ri (T) del valor de 1fe);) 
sigui sempre millor que l 'aproximació de Gauss Li(.x) (vegeu la figura 2 
i la ta.ula 2). En cfecte, al voltant deis infinits punts .x Oll la diferencia 
Li(x) - 1f (T) travessa l'eix reall 'aproximació de Gauss és imbatib le l 

Fins ara no s'ha pogut donar cap valor numeric concret de .T en que 
¡¡(.x) superi Li(T), i pel que en sabem de la magnitud deis nombres amb 
aquesta propietat és gairebé segur que ni per més capacitat de caleul 
de que es disposi en el futur , ni per molt que es millorin eb algorismes, 
mai sera possible calcular el nombre 1f (T) exactament en cap d 'aquests 
valors. En cfecte, l'any 1933 Skewes demostra, suposant la hipótesi 

de Riemi:1l1n, que existeixen nombres x < 101010301 amb ¡¡(x) > Li(T) 
Aquesta fita es cita sovint com el nombre més descomunal que mai 
hagi jugat algun paper seriós en un article matematic. ¡vres endavant 
el mateix autor va aconseguir rebaixar la fita canviant el 34 per un 
3 i que resultat fos independent de la hipótesi de Riemann. Amb el 
temps la fita s'ha anat rebaixant gracies a d isposar de més zeros de ( 
calculats cada vegada amb una precisió millor; en un artiele recent [2] 
es donen arguments (basats en un gran nombre de zeros) a favor de que 
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el primer canvi de signe en l'elTor del teorema dels nombres primers té 
lloc al voltant de 1.398 x 10316 

. L'any 1994 Rubinstein i Sarnak [13] 
demostraren (módul hipótesis plausibles sobre cls zeros de la funció zeta 
que inclouen la hipótesi de Riemann) un resultat que d 'alguna manera 
explica perque cal é1.WU tant lluny i es tan difícil trobar valors negabus 
a pesar deis infini ts canvis de signe que Littlewood ens gariLnteix que 
hi ha c!'haver: la diferencia Li(x) - 1f(x) és positiva per al 99999973 . 
per cent deis nombres! 

J : '" recomana al lector encuríosit per aqucsts rcsultats que llegeixi l'excel
lcnt article Prime number races d'Andrew Granville i Greg Martin [7] 
on es descriu un fenolllen análeg que es dóna en eomptar nombres pri
rncrs en diferents progrcssíons aritmetiques de la mateixa raó, i que 
s'expliea graeies als resultats de Littlewood i de Rubinstein 1 Sarnak 
aplicats a fUl1cions L de Dirichlet 

Un altre tópíe que guarda molta relació amb els resllltats sobre el ter
llle d 'error és el de l'estudi esto c.ástic de la distribució dels nomhres 
primers, que aprofllndeix en la observació de Gauss sobre la variac íó 
de la d(,llsitat dels nombres primers. A finals dels anys 30 Cramér va 
proposar fer servir el model estocastic consi::;tell t en una successió de 
variables aleat.óries {Xn}n?2 que prenen valors 0, 1 amb probabilitat 
P(X II = 1) = 1/ log n , la qual és un model de la successió dels nombres 
prilll(,ls. La. idea és que qualsevol propictat d'aquesta successió que es 
compleixi gairebé segur (amb probabilitat 1) la complira la successió 
deis nombres primers. El fet és que molts resultats concguts (teorema 
deIs nombres prímers , osciHacions de Littlewood) o conject.urats (hipó
tesi de Riemann, conjectura dels primers bessons) s 'adiuen plenament 
arn h les prediccions d 'aquest model, el qual ha estat sovint utilitzat 
com a argument en favor de propietats conject.urades de la successió 
dels nombres primers i també eom a motor per a predir-ne de noves. 

Metodes numerics i zeros de la funció ze ta. El primer calcul 
de zeros el va publicar Gram el 1903, tot i que Siegel t robaría més 
tard calculs d 'aquesta mena entre els papers de Riemaun. Emprant la 
fórmula sllmació d'Euler-Maclaurin per calcular els valors de la funció 
zeta i de la funció gamma, Gram va aeonseguir donar els 10 primers 
zeros de la funció ( amb 6 deeimals de precisió i demostrar la hipótesi 
de Riemann fins a T = 50. Vegeu la. figura 9, en quc, a part del valor 
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numenc deIs zeros, es mostra la seva posició sobre la rccta crítica. 
També s 'hí representa gráficament e! rccorrC'gut de (O ---'-- ¡[) quan e! 
par:'unetre t recorre 1 'intervalO ::;; t ::;; 5O, on es veu com passa del! 
vcgades pe! punt zero. 

La determinaeió numérica deIs zcros a la recta crítica s = ~ + i l es 
redueix a l'estudi de la funció ~ (~ + lt) , que és una funció real de la 
variable real t . Utilitzant les técniques numéríques habitnals per a 
aquest tipus de calculs es poden aproximar e!s zeros amb la precisió 
desitjada, scmpre que es sapiga calcular el valor d 'aquesta funció amb 
pro u precisió. En comptes de treballar dircdamcnt amb ~ ( ~ + ü) és 
habitual considerar la dcscomposició 

~ (~ + it) = [_ e1R IOg(r(s/2)) 7r - J/-¡ ( ~ ¡ ~)] x [c S lol\(I' (s/ 2)) íT -II/2((S )] , 

on el primer fac tor pren sempre valors ne:giLt ius i la funció de! segon 
factor es cone:ix eom a fun ció de Rzemann-Swgel i es denota 

(~ + it) , ( ( 
t)) 

Així , tant e!s zeros com e!s canvis de signe de la funció de Rie:mann
Siege! coincideixen amb cls de la funció ~(~ + 1t). La figura 10 presenta 
la grafi ch de la funció Z de: Riemann-Siegcl en intervals tots de mida 
50 contenint nombres de diferents ordres de magnitud. S 'hi observ<:l 
com, en augmentar .1:, els zeros es van atapeint com a conseqücnci a ele 
la fórmula de Riemann-von r.'1angoldt (6 ), apareixen alternats amb cls 
extrems locals (conj ectura equi\'alent al fet d 'ésser t ots simples), i les 
oscil-lacions augmenten en amplitud 

A més de calcular numcricament valors aproximats de!s zeros de la 
funció (, també es pot demostrar amb técniques numériques que tots 
els zeros de ( en una regió fitada [0, 1] x [O, T j de la banda crítica cauen 
exactament sobre la recta crítica, de la manera següent. En primer 110c 
s' apliquen tccniques numériques per integrar la derivada logar ítmica 
de ~ sobre la frontera d 'aquesta regió; el re:sultat sera e! nombre ele 
zeros N(T) dins de la regió i, tractant-se d ' un enter , pot calcular-se 
exactarnent a partir només d'un valor aproximat de la integra l A 
continuació es busca una seqüéncia de valors O ::;; to, ti, ' . . , tn ::;; ]' del 
parametre t tals que el signe de la. funció Z (t ) canvú de l 'un al següent , 

Z(t ) = (: , ,}( t) ( .¡) = es log r 41 + 'i2: - 2:t 10g7r . 
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J O 1/ / __________~ ~" 
• 
I 
¡ 
.. ~Il 

~ 

I 

~lJ 

, ~ 

111 

n :! t) I 1) 1') u !4 T f1 

PI = 0.5 -1- 14.134725 1417347i 


P2 = 0.5 + 21.02203963877 16i 


P3 = 0.5 + 25. 010857580145 7/ 


P'I = 0.5 + 30.4248761258S95í 


P5 = 0.5 t- 3293'í0615877392i 


P6 = 0. 5 + 37.5861781 'íS8257i 


P7 = 0.5 l- 40.9187190121475í 


Ps = 05 + 43.3270732809 150i. 


P9 = 0. 5 + 48.0051501:\8116721. 


PlO = 0.5 + 49.7738324776723i 


FI GURA 9. Els 10 primers zeros no trivials calculats per 

Gram l' a.I1Y 1905 , amb altura ::;; 50 
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FIG URA lO. La fun ció Z de Riemann-Siegcl en diversos 
intcrvals de mida 50 

el q1lal garantcix que el hi ha almenys n zcros sobre la recta crítica. 
Si saconscgueix arribar a n = N(T) es dedueix que la hip ótesi de 
Riemann t's certa en la regió considerada. Naturalment, aquest metode 
donara resultat només si tots els zeros en la regió són de multiplicita t 
1, propid<1t que es conjectura certa , i de fet ha funcionat sempre en 
tots e!s cálculs fets fins ara . 

Backlund l'any 1915 i Butchinson l'any 1925 van ampliar e!s calculs 
fcts per Gram fins a T = 200 (regió on hi ha 79 zcros) i T = 300 (138 
zeros) , respectivamcnt. 

Un avene; important en les tecniques per avaluar numericament la fun
ció zeta a la recta crítica és una fórmula asimptótica per al cá!Cul de 
la funció Z (t), coneguda pe! nom de fórrn'ula de Riemann-Siegel, que 
Siege! va trobar en e!s papcrs de Riemann, la qual va permetre avaluar 
numéricament aquesta funció de manera molt més eficient i precisa, i 
ampliar considerablement e!s resultats numérics obtinguts fins alesho
re". 

La revolució informática de les darreres décades i l'increment continuat 
de la potencia de caJcul consegüent han permés estendrc cls resultats, 
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titl i co m es pot observar a la taula 3 El record actual és de l 'an)' 
2004: s'han calculat els primers 10 bilions de zcros de la funció zeta de 
Riemann i cap d 'ells s 'ha desviat el més mínim de la recta crítica l 

A nv Nombre de zero::, A lI tor~ 

1903 
1914 
1925 
1935 
](.l5:> 
1%6 
1950 
19M; 
1966 
J06 b 
J977 
1')79 
1982 
19,,3 
l D»6 
21J0 1 
2003 
200 o[ 

l5 
79 

138 
10·n 
1 104 

15 000 
25000 
3 ~;l37 

2;;0000 
3 502500 

4 x 107 

8 .1 x llJ 7 

2 x 10" 
3 x 10' 

1.5 x 10" 
10 IU 

2.5 x 10 11 

IOJ3 

J. P. Gram 
R. J. Rackl und 
J. l . Hut.cbinso n 
E. C":. Titch marsh 
A. !l.! 1\¡ring 
D. JI. Lehmer 
D. H. Lehmer 
N. A. Me ller 
R. S . Lcblll a n 
J. B. Rnoser. J. M. Yohe, L. Schoelile lc' 
R. P. B ren t. 
R. P . Brent 
R. P. Brent , J. van el" Lune . H. J. J. te Riele, D. T. WlIItcr 
J . van de Lune, J-1. .1. J. te R,e le 
J. van de Lune , H. J. J. t.e R iel e , D . T . W inter 
J. va n de Lune 
S. \ Vcd.;ni wski 
X . C:ourdoIl 

'fi\U LA 3. Nombre de zeros calculats 

Aproximacions a la hipótesi de Riemann. En e! darrer segle i mig, 
1:1 través de les inves tigacions deis continuadors de ¡'obra de Riemann , 
hall proliferat el" problemes i les teories directament re!acionades amb 
els seus resultats , i en especial amb la conjectura encan\ per demostrar 

El més significatiu és sens d ubte e! fet que la hipótesi de Riemann 
és eq l1i valent al fct que l'error de! teorema deis nombres primers sigui 
en un cert sentit el més petit possib!c (no pot ser menor degut a la 
magnitud de les osóHacions predites per Littlewood ). L'any 1901 , 
Be!ge von Koch va demostrar que la hipótesi de Riemann és equiva!cnt 
a que 

Li (.x ) = 1T(.r) + O( v:r log.r) . 

l'vlerten"s estudia la funció M(x) = L,,~x ¡.¡.(.r) que dóna la suma deis 
\'alors de la funció de Mübius c:n el:;; enters menors que x; tenint en 
compte que aquest a funció multiplicat iva proporciona e!s coeficients de 
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la serie de Dirichlet que dóna el recíproc de ( , 

1 Il (1 _ ~) = ~ t1,(n) , ~(8) > 1, 
(( s ) pS ~ nS 

p n = 1 

i com a conseqüencia de condicions ben conegudes per a la convergen
cia d' aquest t ipus de series, no es difícil concloure que la hipótesi de 
Riemann és equivalent al fet que es tingui M(x) = O( .,¡xl- ó) per a 
tot ce > O. Mertens enuncia, el 1897, la conj ectura IM (xJ I :s; .¡x (que 
implica la hipótesi de Riem8onn) peró l'any 1985 Odlyzko i te Riele van 
refut ar-la: emprant una ingent quanti ta t de zeros de la funció zeta cal
culats 80mb prou precis ió es pot veure que hi ha algun nombre menor 
que r;.l2 1x 10

64 
en que la suma dels valors de la funció de Mübius supera 

l'arrel quadrada. Els experts opinen que la desigualtat I·H (x) 1 :s; C.,¡x 
sera també eventualment falsa per a tota constant C, tot i que aixó no 
s' ha aconseguit provar fins ara . 

Una altra via d 'aproximació a la hipótesi de Riemann és I'es tudi del 
creixement de la funció ( . 1 'er a cada nombre real a la funció ( té ordre 
de crCL"{cment finit a la rect a vert ical d 'abscissa a, o sigui IC (a + it) ! :s; t Ct 

per algUll Cl' > O i t prou gran Defi nint w(a ) com l'ín fim d 'aquests 
nombres Cl' s'obté una fu nció contínua monótona decreixent a tot :R . És 
fácil calcular els valors d 'aquesta funció pey als valors fora de l'interval 
O< a < 1 corresponent a la regió crítica i la gran incógnita és el valor 
en a = 1/ 2 La hipótesi de Lindeld.f prediu que w(I/ 2) = O o, de 
manera equivalent , que 

1
S I a < 2 ' w (a) = { ~ - a, 

1O, SI a ;;? 2 ' 

i es pot demostrar que equival a la hipótesi de Riemann. El 1916 Hardy 
i Littlewood van demostrar que w(1/ 2) :s; 0.166 ... ; el record actua l és 
de Bombieri i Iwaniec , que donen la fi t a 9/ 56. 

Una aproximació deguda a Beurling i :"-Jyman des de l'análisi fu ncio nal 
obté la hipótesi de Riemann eom a conseqücncia que 1 'espai generat 
per les funcions 

770 (t) = {7} - Cl' { t } , 
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on {- } indica la pa.rt fraccionari 8. d 'un nombre rc~é\ L per als \'alors de 
l' intel val O< Cl' < 1, generen tot l'e"pai L 2 (U, 1) C na descripció deta
llada d 'aquesta t eoria (i molt més) es pot consultar a [5]. 

Per acabar , tot i que la llist a podria seguir , una equivalencia curiosa: 
la hipótesi de Riemann és equiva.lcnt a que det (A(n )) = O( .Jiil+E), on 
A(n ) és la matriu binaria que té un 1 en el lloc (i, J) si j = 1 o bé i ! ,j , 
i zeros a la resta (vegeu [4]). 

Operador de Riemann i matrius aleatóries . Una de les aproxi
macions a la hipótesi de Riemann que ha originat més d iscussió i con
troversia és la coneguda amb el nom de conject ura J(~ Hilbert-Pólya , 
Es t ract a. de l'especulació sobre la possibilitat que els zeros de la funció 
« ( ~ + it ) siguin valors propis d 'un operador hermít ic auto-adjunt en un 
e~pai de Hilbert de dimensió infinita adequat , l 'operador de Riemann . 
Com que aquests zeros són reals , la hipótesi de Riemann queda red túda 
«només» a la construcció d 'un tal operador. 

L 'analogia amb el cas de les funcions L 10eals, en que la hipótesi de 
Ricmann es va demostrar a part ir de la construcció de certs espais (la 
cohomologia t'-adica ) i de les propietats d 'un automorfisme que hi opera 
I,l'automorfisme de Frobenius), ha estat de vegades presentada com a 
argument ell favor d 'aqllesta via , tot i que els experts són molt ca.utes 
CII les seves opinions al respecte (veure [1 , 3, 14]) . 

La conjectura de Hilbcrt-Pólya rebé un fort impuls durant els ~nvs 70 
qllan Montgomery i Dyson observaren que l'espaiat entre zeros con
secutius de la [unció zet a, convenientment normalitzat. es distribueix 
de mAlIeIa inerc:iblernent idcnt ica a com ho fa l'esjJaia, t ent re els va.
l o r ~ propis de matrius aleatóries hermítiques . La verincació numerica 
d 'aquesta «colTelació de parells» ha estat l'obj ectiu de molts projectes 
de calcul intensiu durant les darreres decades, essent aquest un deis 
}J llncipals esperons per al desenvolupament de tecniques numeriques 
relacionades amb la recerca de zeros de la funció ( . A més, la teoria 
s'ha estes a.mb exit a altres famílies de funcions L , fent-les correspondre 
a matrius aleatóries de diversos tipus. En tots els casos les dades con
firm en el comportam ent prcvist , tot i que fins ara no s'ha obt ingut cap 
resultat t eóric rellevant sobre la funció ( com a co nseqü0ncia d 'aquesta. 
teoria. 
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