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„Do dziś panuje jednak powszechny pogląd graniczący z pewnością, że liczby pierwsze

rozmieszczone są na osi liczbowej chaotycznie – nie rządzą nimi żadne prawa, które
pozwoliłyby nam wszystkie je opisać”.
WSTĘP
Liczby pierwsze są przedmiotem większej uwagi dla matematyków, zarówno profesjonalnych
jak i amatorskich, odkąd ludzie zaczęli badać własności liczb i uważają je za fascynujące. Z
jednej strony, liczby pierwsze wydają się być rozmieszczone przypadkowo pośród liczb
naturalnych bez żadnego innego prawa jak prawdopodobieństwa. Jednak z drugiej strony,
rozmieszczenie liczb pierwszych globalnie ujawnia niezwykle gładką regularność, jeżeli
spojrzeć na nie w kontekście ich iloczynów. Można to opisać wzorem π(N) + ∑p(p’) = ½N,
który mówi, że połowa danej wielkości jest sumą ilości liczb pierwszych do danej wielkości i
ich iloczynów. Połączenie ilości liczb pierwszych π(N) z ich iloczynami większymi niż 3
∑p(p’)>3 tworzy zawsze stałą wartość rozwijającą się w postępie 34+1(q), a ich iloczynów
liczby 3 ∑3(p) w postępie 17-1(q), zaś połowy danej wielkości ½N w postępie 51(q).
(34+1)q + (17-1)q = (51)q [π(N) + ∑p(p’)>3] + ∑3(p) = ½N (26 + 9) + 16 = (34+1)+(17-1) = 51.
To połączenie losowości i prawidłowości zmotywowało mnie do wyszukiwania wzorów w
rozmieszczeniu liczb pierwszych, które w końcu mogą rzucić światło na ich ostateczny
charakter. Odkrycie tych praw rządzących liczbami pierwszymi dało mi klucz do lepszego ich
poznania. Tym poznaniem pragnę się teraz podzielić i mam nadzieję, że wszyscy miłośnicy
matematyki, poczują się szczęśliwi, gdy będą czytali te stronice.
WŁASNOŚCI LICZB PIERWSZYCH
Podstawową własnością liczb pierwszych odróżniającą je od liczb złożonych jest podzielność
przez 1 i samą siebie. Każdą liczbę pierwszą tworzą jedynie pary składników względnie
pierwszych, których największym wspólnym dzielnikiem jest jeden (1 | [s + s’]), stąd nie
dzielą się przez wszystkie inne liczby i fakt ten jest najlepszym certyfikatem, że dana liczba
jest liczbą pierwszą. 11 = (10 + 1)/1,= (9 + 2)/1,= (8 + 3)/1,= (7 + 4)/1,= (6 + 5)/1, 5(11) = 55
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55/5 = 11/1 = 11/11 = 1.
Uświadomienie sobie, że dodawanie parami wyrazów z przeciwległych końców wykazu liczb
poprzedzających daną liczbę nieparzystą, przynoszą zawsze identyczne sumy pośrednie
(6 + 5) = 11 = (7 + 4), mówi nam czy dana liczba trójkątna, jako suma liczb poprzedzających
do danej wielkości, składa się tylko z liczb pierwszych (55/5 = 11), czy złożonych (36/4 = 9).
Jeżeli suma liczb poprzedzających, czyli dana liczba trójkątna rozkłada się na czynniki
pierwsze aż po daną liczbę, to znaczy, że każda para składników nie ma wspólnego dzielnika
większego niż jeden i dana liczba jest pierwsza. Faktoryzacja danej liczby trójkątnej na
czynniki pierwsze mniejsze od danej liczby oznacza, że co najmniej jedna para składników ma
wspólny dzielnik większy niż jeden i dana liczba jest złożona.
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9 = (8 + 1)/1=(7 + 2)/1=(6 + 3)/3=(5 + 4)/1, 4(9) = 36/2 = 18/2 = 9/3 = 3/3 = 1, (2*2)(3*3) = 36,
czyli liczba 9 jest liczbą złożoną. Liczba 11 jest pierwszą, ponieważ pięć par składników o
identycznych sumach, jakie ją tworzą, dodawane skrajnie jako liczby poprzedzające daną
liczbę nie mają wspólnego dzielnika większego od 1 i w sumie dają 55, liczbę trójkątną
całkowicie podzielną przez ilość identycznych sum pośrednich, równej połowie stojącej przed
nią liczbie parzystej. (10 + 1)/1,= (9 + 2)/1,= (8 + 3)/1,= (7 + 4)/1,= (6 + 5)/1, 5(11) = 55/5 = 11
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Liczby trójkątne 3, 10, 21, 36, 55,.. jako suma liczb poprzedzających daną liczbę nieparzystą,
składają się z n – tej ilości par składników dodawanych wyrazów z przeciwległych końców
wykazu liczb poprzedzających, równej połowie poprzedzającej liczby parzystej 2/2, 4/2, 6/2,
8/2, 10/2, które jeżeli nie mają wspólnego dzielnika większego od 1, tworzą identyczne sumy
pośrednie tylko liczb pierwszych (4 + 1)/1, (2 + 3)/1, 5 + 5 = 10/2 = 5, a jeżeli mają
przynajmniej jeden wspólny dzielnik większy niż 1, to tworzą identyczne sumy pośrednie
tylko liczb złożonych (8 + 1)/1, (7 + 2)/1, (6 + 3)/3, (5 + 4)/1, 9 + 9 + 9 + 9 = 36/4 = 4*9 = (2*2)
(3*3).
Ten systematyczny proces określania, która liczba jest iloczynem liczb pierwszych lub
pierwszą, jak to widzimy w powyższej tabeli, jest dobrym przykładem na algorytm to
testujący: t = [(n – 1)(n)]/2 = (n)/2 = t | p = (n = p) lub (n)/2 = t | p = (p < n) = p(p’).
Opiera się on na podstawowej właściwości liczb pierwszych do tworzenia n – tej ilości par
składników o identycznych sumach pośrednich, które nie mają wspólnego dzielnika
większego od 1. Wtedy liczba trójkątna jako suma wszystkich liczb poprzedzających, rozkłada
się na czynniki pierwsze aż do danej liczby co oznacza, że jest liczbą pierwszą. Gdy rozkłada
się na czynniki pierwsze mniejsze od danej liczby to jest liczbą złożoną.
Algorytm jest to metoda za pomocą, której możemy rozwiązać jakiś problem stosując się do
zawartych w nim wskazówek. Gdy to zastosujemy, wtedy mamy niezbity certyfikat
potwierdzający, że dana liczba jest liczbą pierwszą lub ich iloczynem.
{(n-1)(n)]/2
[36(37)]/2
[44(45)]/2
[94(95)]/2
[100(101)]/2

n/2
1332/2
1980/2
8930/2
10100/2

t
666
990
4465
5050

t/p
666/2
990/11
4465/47
5050/5

n/p
333/3
90/3
95/19
1010/5

n/p
111/3
30/5
5/1
202/2

n = p, (p<n)
37 = p
6/3 = 2 (p<n)
5 (p<n)
101 = p

Nawet pobieżne spojrzenie na ciąg liczb pokazuje, że liczby nieparzyste zajmują w nim stałe
co drugie miejsce, gdy iloczyny liczby 3, co szóste miejsce a iloczyny liczby 5, co 30 miejsce i
iloczyny liczby 7, co 42 miejsce. Ma to oczywiście zdecydowany wpływ na ilość liczb
pierwszych i ich iloczynów do danej wielkości. Dlatego w 102 liczbach na 51 liczb jest 26 liczb
pierwszych, 16 iloczynów liczby 3(9,15,21,..) 6 iloczynów liczby 5(25,35,55,65,85,95), i 3
iloczyny liczby 7(49,77,91). 26+16+(6 + 3) = 51 = (26 + 9) + 16 = 35 + 16 = (34+1) + (17-1) = 51.
To od tej formuły zależy rozmieszczenie liczb pierwszych [π(N) + ∑p(p’)>3] + ∑3(p) = ½N, (26 +
9) + 16 = (34+1) + (17-1) = 51. Świadczy to o doskonałym porządku panującym w całym ciągu
liczb naturalnych, składającym się w 50% z liczb parzystych i nieparzystych, czyli liczb
pierwszych i ich iloczynów. Tak podstawowe liczby nie są określane przez naturę metodą
przypadkowego rzutu monetą, czy kostką „Bóg nie gra ze światem w kości”, lecz oparte na zdolności
do tworzenia identycznych sum pośrednich z n – tej ilości par skrajnych składników liczb
poprzedzających daną wielkość. Przypadek i chaos są dla matematyki po prostu nie do przyjęcia.
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”Liczby pierwsze słyną z tego, że tworzą nieprzeniknioną plątaninę. Według wielu
matematyków ich kolejność nie wynika z dostrzegalnego wzoru”.
Vine Guy
STOSUNEK LICZB PIERWSZYCH DO ICH ILOCZYNÓW
Lepsze zrozumienie liczb pierwszych, wiąże się dla matematyka z nadzieją, znalezienia
nowych dróg przez przygniatającą kompleksowość świata matematyki.
Mimo ich pozornej prostoty i zasadniczego charakteru, były liczby pierwsze najbardziej
tajemniczymi obiektami, jakie matematycy badali. Pytania o rozmieszczenie liczb pierwszych
należały do najtrudniejszych. Długi czas były to pytania natury czysto teoretycznej, jednak
dziś liczby pierwsze znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach.
Nagle pojawia się również zainteresowanie gospodarcze pytaniem, czy dowód
przypuszczenia Riemanna może nam coś powiedzieć o rozmieszczeniu liczb pierwszych w
świecie liczb. Od stuleci na próżno szukano magicznej formuły, do sporządzenia listy liczb
pierwszych może nadszedł, więc czas by podejść do sprawy z nową strategią. Jak dotąd
wydawało się, że liczby pierwsze pojawiają się zupełnie przypadkowo. Takie nastawienie nie
pozwala oczywiście, by można było przewidzieć, jaka będzie liczba pierwsza po liczbie
10 000.
W rzeczywistości rozmieszczenie liczb pierwszych uzależnione, jest od ścisłego stosunku do
swoich iloczynów, a ten wynika ze zdolności do tworzenia identycznych sum pośrednich z n –
tej ilości par skrajnych składników liczb poprzedzających daną wielkość.
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Formuła π(N) + ∑p(p’)>3 = 34q+1 mówi, że ilość liczb pierwszych do danej wielkości N plus
ilość iloczynów liczb pierwszych większych niż 3, tworzy stałą sumę 34 + 1, rosnącą w
postępie geometrycznym (34q)+1. Również iloczyny liczby 3 tworzą stałą sumę 17 – 1,
rosnącą w postępie geometrycznym (17q)-1. Te dwie sumy (34+1) + (17-1) = 51 dopełniają
się do połowy danej wielkości, która rośnie w postępie geometrycznym (51q). Stąd piszemy
[π(N) + ∑p(p’)>3] + ∑3(p) = ½N, (26 + 9) + 16 =(34+1) + (17-1) = 51 i to jest podstawowy wzór
na rozmieszczenie liczb pierwszych. Widzimy, że stosunek liczb pierwszych do połowy danej
wielkości 51/26 równy jest jak 2 : 1 ± 0,5.

Trudno wyobrazić sobie bardziej równomierne rozmieszczenie liczb pierwszych i ich
iloczynów niż te, wynikające z tego jak następują jedne po drugich w stałych odległościach,
co 6 liczb, dopełniając się wzajemnie w ściśle określonym stosunku (34+1) + (17-1) do połowy
danej wielkości ½N = 51, jak to widzimy na powyższym wykresie liniowym. [π(N) + Σp(p’)>3]
+ ∑3(p) = ½N. Dlatego, mimo że w hipotezie Riemanna, funkcja rozmieszczenia liczb
pierwszych π(x), jest funkcją stopniową małych poważnych nieprawidłowości, to w
potrójnym ciągu arytmetycznym liczb pierwszych i ich iloczynów, o stałym odstępie D = 6
widzimy zaskakującą gładkość. Równomierność, z jaką ten wykres rośnie, nie zawdzięcza on
wyrażonej liczbie liczb pierwszych do danej wielkości N, które mogą być zlokalizowane
funkcją logarytmiczną, ale ich regularnemu rozmieszczeniu, które pochodzi od stałej różnicy
d = 6 pomiędzy członami potrójnego ciągu arytmetycznego liczb pierwszych i ich iloczynów.
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A oto jak wygląda tabela liczb pierwszych i ich iloczynów większych niż 3, π(N) + ∑p(p’)>3
rozwijających się w postępie geometrycznym (34q)+1, oraz iloczynów liczby 3, ∑3(p) w
postępie (17q)-1.
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Znając więc te podstawowe stałe wartości, jak połowa danej wielkości ½N (51, 510, 5100), jej
trzykrotnie mniejszą wielkość N/3 = (34q+1), zawierającą liczby pierwsze wraz z ich
iloczynami większymi niż 3, oraz stałą liczbę iloczynów liczby 3 równej N/6 = (17q-1), łatwo
możemy obliczyć ilość liczb pierwszych z dokładnością co do jednego.
Odejmując od sumy iloczynów liczb pierwszych znaną sześciokrotnie mniejszą ilość iloczynów
liczb większych niż 3, otrzymujemy ilość iloczynów liczby 3 ∑p(p) - ∑p(p’)>3 = ∑3(p), 339 –
(1020/6) = 169. Ilość iloczynów liczb większych niż 3 odjęta od sumy liczb pierwszych i ich
iloczynów większych niż 3, daje nam dokładną ilość liczb pierwszych do połowy danej
wielkości. N/3 - ∑p(p’)>3 = π(N), 341 – 170 = 171, 171 + 339 = 1020/2 = 510.
Z taką samą dokładnością co do jednego można obliczyć ilość liczb pierwszych wykorzystując
ich stale wzrastający od 1.01 do 1.14 stosunek liczb pierwszych do połowy danej wielkości.
Bierze się to stąd, że zarówno liczby pierwsze jak i ich iloczyny tworzą ciągi, a suma ciągu
podzielna jest przez 34 π(N) + ∑p(p’) = n/34, 9,766 + 41,234 = 51,000/34 = 1500, gdy 9,766
liczb pierwszych wchodzi w pary z ich 41,234 iloczynami, tworzą ciąg złożony z 34(1500) =
51,000 liczb. Jeżeli teraz porównamy iloraz sumy liczb pierwszych i ich iloczynów z ilorazem
samych liczb pierwszych 9,766/34 = 287.23529 to otrzymamy 287.23529/1,500 =
1/5.2221995 jaki jest stosunek liczb pierwszych do połowy danej wielkości. I odwrotnie
dzieląc iloraz wszystkich liczb do połowy danej wielkości przez stosunek w jakim są liczby
pierwsze 1,500/5.2221995 = 287.23529, otrzymujemy iloraz liczb pierwszych w tym ciągu,
który pomnożony przez 34(287.23529) = 9,765.9998 daje ilość liczb pierwszych w ciągu z
dokładnością do jednej dziesiątej lub 0.002.
15,000/6,23 = 2,404.3823(34) = 81,749 p
150,000/7.32 = 20,487.5(34) = 696,575 p
1,500,000/8.40 = 178,477.29(34) = 6,068,228 p
15,000,000/9.48 = 1,581,091(34) = 53,757,100 p
150,000,000/10.56 = 14,191,948.7(34) = 482,526,256 p
1,500,000,000/11.65 = 128,741,447.7(34) = 4,377,209,225 p
15,000,000,000/12.73 = 1,178,057,529(34) = 40,053,956,009 p
150,000,000,000/13.81 = 10,858,429,840(34) = 369,186,614,574 p
1,500,000,000,000/14.89 = 100,702,924,906(34) = 3,423,899,446,829 p
15,000,000,000,000/15.97 = 938,890,741,509(34) = 31,922,285,211,335 p
150,000,000,000,000/17.05 = 8,793,946,191,675(34) = 298,994,170,516,963 p
1,500,000,000,000,000/18.13 = 82,699,369,965,503(34) = 2,811,778,578,827,116 p
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FUNKCJA ILOŚCI LICZB PIERWSZYCH π(N)
Dotąd wydawało się, że liczby pierwsze są zupełnie przypadkowo rozmieszczone na osi
liczbowej. Przy czym zaobserwowano, że liczb pierwszych jest tym mniej im większe liczby
rozpatrujemy. Liczby pierwsze gdy chodzi o ich rozmieszczenie, podlegają jednej zasadzie, że
suma liczb pierwszych i ich iloczynów tworzą połowę danej wielkości π(N) + ∑p(p’) = ½N, czyli
są wzajemnie od siebie zależne. Liczby pierwsze podlegają, również prawu przystawania
według modułu 102, stąd ilość liczb pierwszych w stosunku do połowy danej wielkości
asymptotycznie maleje, podczas gdy ilość ich iloczynów asymptotycznie rośnie.

(½N)/∑p(p’) = (51/25)/25 = (2:1)+1, (510/339)/170 = (3:2)-1, (5100/3848)/170 = (30:22)+108
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Do liczby (N) 1020 mamy 510 liczb pierwszych i ich iloczynów w potrójnym ciągu
arytmetycznym, czyli w jednym może być 510/3 = 170 liczb. W rzeczywistości liczb
pierwszych jest 171, za to ich iloczynów o jeden mniej to jest 340 – 1 = 339. Możemy to
obliczyć ze wzoru [(½N)/2,3,4,.. – π(x)]/2 = ↕π(N), ∑p(p’), czyli z połowy różnicy pomiędzy
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trzecim ilorazem z połowy danej wielkości a funkcją ilości liczb pierwszych π(x) w systemie
dziesiętnym [(510)/3– 168]/2 = 2/2 = 1 i tę jedynkę dodajemy do trzeciego ilorazu (510)/3 =
(170 + 1) = 171, a odejmujemy od podwójnego iloczynu 2(170) – 1 = 339 i to pokazuje jak
ilość liczb pierwszych ma wpływ na ich iloczyny – o ile jest mniej liczb pierwszych tym więcej
ich iloczynów. Do 10200 czyli [(5100)/4 – 1229]/2 = (1275 – 1229)/2 = 46/2 = 23, będzie
według 4 - tego ilorazu o (1275 – 23) = 1252 liczb pierwszych mniej, a ich iloczynów o
3(1275) + 23 = 3825 + 23 = 3848 więcej.
Co ciekawe liczba ilości ich iloczynów ∑p(p’), jest liczbą zawsze o tej samej parzystości, co
liczba ilości liczb pierwszych π(N). (171 + 339 = 510, 1252 + 3848 = 5100, 9766 + 41234 =
51000, 81749 + 428251 = 510000,….)
Suma i różnica dwóch liczb o tej samej parzystości, jest zawsze liczbą parzystą, a więc
podzielną przez dwa. Reguła połowy sumy i różnicy liczb pierwszych i ich iloczynów, pozwala
nam obliczyć ilość liczb pierwszych do połowy danej wielkości, bo ta połowa składa się z
połowy sumy i różnicy liczb o tej samej parzystości.
Twierdzenie: Jeżeli liczba ilości ich iloczynów ∑ p(p’), jest tej samej parzystości co liczba ilości
liczb pierwszych π(N), to połowa ich sumy i różnicy dodana, gdy ich iloczynów, jest więcej niż
liczb pierwszych, lub odjęta gdy liczb pierwszych jest mniej niż ich iloczynów daje dokładną
wartość π(N) do połowy danej wielkości.
Dowód:
Do 1020 mamy 171 liczb pierwszych i 339 ich iloczynów. Połowa sumy i różnicy liczb o tej
samej parzystości zsumowana, gdy ich iloczynów, jest więcej niż liczb pierwszych [339 +
171]/2 + [339 – 171]/2 = 510/2 + 168/2 = 255 + 84 = 339, lub odjęta, gdy liczb pierwszych jest
mniej niż ich iloczynów [339 + 171]/2 – [339 – 171]/2 = 510/2 – 168/2 = 255 – 84 = 171, daje
dokładną wartość π(N) do połowy danej wielkości.
Długi na 171 liczb ciąg liczb pierwszych od 2 – 1019, dopełniony jest przez 169 iloczynów
liczby 3 (9 – 1017), oraz 170 iloczynów liczb większych niż 3 (25 – 1015), [171 + (169 + 170)] =
171 + 339 = 510, do połowy danej wielkości. Z tego układu graficznego jasno wynika, że to
iloczyny liczby trzy, rosnące tak jak połowa danej wielkości w postępie geometrycznym (17q)
- 1 [169 = 17(10) – 1], mają wpływ na ilość liczb pierwszych i ich iloczynów większych niż 3.
To znaczy według podstawowego stosunku na 16 iloczynów liczby 3 przypada 34 + 1 = 35 to
jest 26 liczb pierwszych plus 9 ich iloczynów większych niż 3. 16 + 35 = 51 = 26 + (16 + 6 +3) =
26 + 25, zaś na 169 iloczynów liczby 3 przypada 171 liczb pierwszych i 170 iloczynów > 3.
Jeżeli chodzi o odszukiwanie wzorów i porządku, to liczby pierwsze nie są więcej
niedościgłym wezwaniem. Wiedząc, w jakim odstępie pojawi się następna liczba pierwsza lub
ich iloczyn, łatwo możemy całą ich listę zestawić. A gdy do tego mamy jeszcze wskazówki, jak
określić następną liczbę w ciągu, czy jest pierwszą lub złożoną, to i lista liczb pierwszych nie
jawi nam się, jako chaotyczna i przypadkowa. Tak może wyglądać lista liczb pierwszych i ich
iloczynów dopełniających je zawsze do połowy danej wielkości π(N) + ∑p(p’) = ½N, do 1,020
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mamy 171 liczb pierwszych plus 339 ich iloczynów co daje w sumie 510 wszystkich liczb,
stanowiących połowę danej wielkości 1,020.
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Tabela pokazuje o jaką liczbę zmniejsza się ilość liczb pierwszych a powiększa się ilość ich
iloczynów.
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Tabela ukazuje jaka jest zależność ilości iloczynów liczb pierwszych, od ilości samych liczb pierwszych.
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A tak wygląda to na wykresach radarowych.

Odejmując te 34 liczby (53, 103, 55, 5, 59, 7, 61, 11, 65, 13, 17, 67, 71, 19, 23,73, 77, 25, 79,
29, 83, 31, 85, 35, 89, 37, 91, 41, 95, 43, 97, 47, 101, 49), od następującej po niej liczbie w
linii prostej zawsze uzyskamy liczbę podzielną przez 102 np. 457 – 49 = 408/102 = 4, co jest
dowodem na to, że wszystkie liczby podlegają jednemu prawu rozmieszczenia, prawu
przystawania według modułu 102. (161 – 59 = 102), a ≡ b (mod 102).
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Widzimy tu, jak spiralnie rozwijające się liczby pierwsze i ich iloczyny większe niż 3 o stałym odstępie
(2) – (4) = (6) (17 – 19 – 23 – 25 – 29), tworzą 34 kolumny liczb przylegających do siebie w stałym
odstępie d – 102 = 6(17) (25 – 127 – 229) i na wykresie radarowym układają się w 17 lewoskrętnych
wirów o stałym odstępie d – (50) – (52) = 102.

TAJEMNICE LICZB BLIŹNIACZYCH
Liczby bliźniacze, to dwie liczby pierwsze, które można przedstawić w formie (6n ± 1), 6(1) –
1 = 5, 6(1) + 1 = 7, 6(2) – 1 = 11, 6(2) + 1 = 13. A oto jak układają się liczby pierwsze w pary
bliźniacze.

Widzimy, że numer miejsca na którym się plasują jest liczbą, której sześciokrotny iloczyn
6(n) ± 1 je tworzy 6(10) - 1 = 59, 6(10) + 1 = 61. Do 102 mamy wśród 35 liczb siedem par liczb
bliźniaczych plus jeden 2(7) + 1 = 15. Do 1020 wśród 341 liczb pierwszych i ich iloczynów
większych niż 3, liczb bliźniaczych jest 2(34) + 1 = 69. Odejmując od 341 – 69 = 272
otrzymujemy ilość liczb jakie nie tworzą par liczb bliźniaczych. Co ciekawe od liczby π₂(1020)
= (341 – 69) = 272/34 = 8, wszystkie liczby podzielne są przez 34. To dowodzi, że wszystkie
liczby pierwsze i ich iloczyny rozmieszczone są w porządku na 3(34) = 102 i według tej miary
rozmieszczone są w stosunku do siebie. Stąd możemy napisać suma ilości liczb pierwszych i
ich iloczynów większych niż 3 podzielna przez 34 równa się sumie ilości liczb bliźniaczych i
ilości liczb jakie nie tworzą par liczb bliźniaczych „d” podzielnej przez 34 [π(N) + ∑p(p’)>3]/34
= π₂(n)/34 + d/34, 341/34 = 10(34) + 1 = [69/34 + 1] + 272/34 = 8(34)] + [2(34)+1] = 10(34)+1
Tę własność można wykorzystać przy obliczaniu ilości liczb bliźniaczych do danej wielkości.
Jeżeli ilość liczb pierwszych i bliźniaczych możemy zapisać w postaci iloczynu liczby 34 np.:
π(1020) = 5(34) + 1 = 171, a π₂(1020) = 2(34) + 1 = 69 to łatwo z tego obliczyć jaki jest
stosunek liczb bliźniaczych do liczb pierwszych 69/171 = 2:5 + 1.
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W przedziale 10000≤p≤10200, liczb pierwszych jest 23, czyli (1229 + 23) = 1252 liczb
pierwszych, a liczb bliźniaczych 10, czyli w sumie π₂(10000) + π₂(10200) = 408 + 10 = 418 liczb
10007, 10009, 10037, 10039, 10061, 10067, 10069, 10079, 10091, 10093, 10099, 10103,
10111, 10133, 10139, 10141, 10151, 10159, 10163, 10169, 10177, 10181, 10193.
W przedziale π(100000≤p≤102000) liczb pierwszych jest 174. czyli (9592 + 174) = 9766 w
sumie liczb pierwszych i 29 liczb bliźniaczych π₂(100000) + π₂(102000) jest (2447 + 29) = 2476
100003, 100019, 100043, 100049, 100057, 100069, 100103, 100109, 100129, 100151,
100153, 100169, 100183, 100189, 100193, 100207, 100213, 100237, 100267, 100271,
100279, 100291, 100297, 100313, 100333, 100343, 100357, 100361, 100363, 100379,
100391, 100393, 100403, 100411, 100417, 100447, 100459, 100469, 100483, 100493,
100501, 100511, 100517, 100519, 100523, 100537, 100547, 100549, 100559, 100591,
100609, 100613, 100621, 100649, 100669, 100673, 100693, 100699, 100703, 100733,
100741, 100747, 100769, 100787, 100799, 100801, 100811, 100823, 100829, 100847,
100853, 100907, 100913, 100927, 100931, 100937, 100943, 100957, 100981, 100987,
100999, 101009, 101021, 101027, 101051, 101063, 101081, 101089, 101107, 101111,
101113, 101117, 101119, 101141, 101149, 101159, 101161, 101173, 101183, 101197,
101203, 101207, 101209, 101221, 101267, 101273, 101279, 101281, 101287, 101293,
101323, 101333, 101341, 101347, 101359, 101363, 101377, 101383, 101399, 101411,
101419, 101429, 101449, 101467, 101477, 101483, 101489, 101501, 101503, 101513,
101527, 101531, 101533, 101537, 101561, 101573, 101581, 101599, 101603, 101611,
101627, 101641, 101653, 101663, 101681, 101693, 101701, 101719, 101723, 101737,
101741, 101747, 101749, 101771, 101789, 101797, 101807, 101833, 101837, 101839,
101863, 101869, 101873, 101879, 101891, 101917, 101921, 101929, 101939, 101957,
101963, 101977, 101987, 101999.
Znając ilość liczb pierwszych zapisaną w postaci ilorazu liczby 34 i stosunek w jakim są do
nich liczby bliźniacze to dzieląc ten iloraz przez stosunek otrzymujemy iloraz liczb
bliźniaczych wynikający z tego stosunku. Warto zauważyć że ten stosunek od
π₂(10200)/π(10200) = 418/1252 = 1/3, stale wzrasta o 0.9.
Jeżeli do π₂(10200) jest 418 liczb bliźniaczych i 1252 liczb pierwszych to stosunek ich wynosi
1/3 a następny o 0,9 większy równa się 1/3.9. Dzieląc więc ten iloraz ilości liczb pierwszych
przez stosunek 3.9 i mnożąc przez 34 (9766)/34 = 287/3.941 = 72.8235(34) = 2476
otrzymujemy ilość liczb bliźniaczych w stosunku 3.9 do liczb pierwszych w tym ciągu.
π₂(N)/π(N)
2(34)+1/5(34)+1, 2/5
12.2(34)/36.8(34), 1/3
72(34)/287(34), 1/3.9
500.8(34)/2,404(34), 1/4.8
3,594(34)/20,487.5(34), 1/5.7
27,042(34)/178,477(34), 1/6.6
210,812(34)/1,581,091(34), 1/7.5
1,689,517.7(34)/14,191,948.7 (34), 1/8.4
13,843,166(34)/128,741,447.7 (34), 1/9.3

π₂(N)
69/34 = (2)+1
418/34 = 12.2
2,476/34 = 72
17,027/ 34 = 500.8
122 205/34 = 3 594
919 428/34 = 27 042
7,167,608/34 = 210 812
57,443,601/34 = 1,689,517.7
470,667,658/34 = 13,843,166

π(N)
171/34 =(5)+1
1,252/34 = 36.8
9,766/34 = 287
81,749/34 = 2,404
696 575/34 = 20 487.5
6,068,228/34 = 178,477
53,757,100/34 = 1,581,091
482,526,256/34 = 14,191,948.7
4,377,209,225/34 = 128,741,447.7
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115,495,836(34)/1,178,057,529(34), 1/10.2

3,926,858,427/34 = 115,495,836

40,053,956,009/34 = 1,178,057,529

978236922(34)/10858429840(34), 1/11.1
8391910408(34)/100702924906(34), 1/12
72782228023(34)/938890741509(34), 1/12.9
637242477657.5(34)/ 8793946191675(34),1/13.8
5625807480646(34)/82699369965503(34),1/14.7
50031379733290(34)/780489523839326(34),1/15.6

33,260,055,348/34 = 978,236,922
285,324,953,872/34 = 8,391,910,408
2,474,595,752,815/34 = 72,782,228,023
21,666,244,240,355/34 = 637,242,477,657.5
191,277,454,341,977/34 = 5,625,807,480,646
1,701,066,910,931,860/34 = 50,031,379,733,290

369,186,614,574/34 = 10,858,429,840
3,423,899,446,829/34 = 100,702,924,906
31,922,285,211,335/34 = 938,890,741,509
298,994,170,516,963/34 = 8,793,946,191,675
2,811,778,578,827,116/34 = 82,699,369,965,503
26,536,643,810,537,096/34 = 780,489,523,839,326

Jak widzimy do liczby 360/2 = 180 mamy ich 20 par, czyli 40 liczb bliźniaczych o dalsze 40 do 80 liczb
wzrosną po 800 liczbach przy 1160/2 = 580, by po 840 liczbach przy 2000/2 = 1000 jest ich 120, a po
980 liczbach przy 2980/2 = 1490 jest ich o 40 więcej, czyli 160 liczby bliźniacze. Tak równomiernie są
rozmieszczone liczby bliźniacze stale o 40 więcej (40-80-120-160-200-240-280-320-360-400,.).
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PODSUMOWANIE
Tym samym zagadka rozmieszczenia liczb pierwszych została rozwiązana. Odtąd ciąg liczb
pierwszych nie jest podobny do przypadkowego ciągu liczb, lecz do uporządkowanego
równomiernie rosnącego ciągu liczb pierwszych i ich iloczynów do połowy danej wielkości.
Czyli suma liczb pierwszych i ich iloczynów większych niż 3 π(N) + ∑p(p’)>3 równa się różnicy
pomiędzy połową danej wielkości ½N, a iloczynami liczby 3, ½N – ∑p(3), 171 + 170 = 341 =
510 - 169. Stosunek liczb pierwszych do ich iloczynów jest więc określony przez dopełnienie
do połowy danej wielkości π(N) + ∑p(p’) = ½N 1252 + 3848 = 5100, zaś połowa różnicy
pomiędzy iloczynami a liczbami pierwszymi [∑p(p’) – π(N)]/2 (3848 – 1252)/2 = 1298 określa
ile liczb pierwszych jest mniej, a iloczynów więcej od ¼ danej wielkości (10200)/4 = 2550 –
1298 = 1252, 2550 + 1298 = 3848.
W końcu poszukiwana od wieków przez matematyków tajemnicza struktura liczb pierwszych,
bliźniaczych i ich iloczynów została odkryta i muzykę jej można napisać w nieskończoność.
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