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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Có thể nói số học là lĩnh vực toán học cổ xưa nhất, và cũng

là lĩnh vực còn tồn tại rất nhiều bài toán chưa được giải quyết,

những tính chất hay và đẹp xứng đáng với cái tên "bà hoàng toán

học”. Trong những năm gần đây công nghệ thông tin phát triển

mạnh mẽ cũng có một phần không nhỏ nhờ số học, đặc biệt là

lĩnh vực bảo mật thông tin. Vì vậy đối với một người học toán,

muốn tìm hiểu về toán thì những kiến thức về số học là hết sức

cần thiết.

Hàm sinh bởi các ước số là một hàm số học liên quan đến

tính toán các ước của một số nguyên. Các nghiên cứu gần đây của

nhà toán học Ấn Độ Ramanujan đã có những kết quả về hàm số

học này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trong luận văn này tôi sẽ trình bày những tính chất của

hàm sinh bởi các ước số và các bài toán ứng dụng quan trọng liên

quan của hàm sinh bởi các ước số.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: hàm đếm ước số và một số hàm sinh

bởi ước số như hàm tính tổng các ước số, hàm đếm ước nguyên

tố,. . .

- Phạm vi nghiên cứu: kiến thức cơ bản về hàm sinh bởi

các ước, một số tính chất liên quan và bài tập trong tài liệu tham
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khảo mà GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu giới thiệu ([4]).

4. Phương pháp nghiên cứu

Tìm đọc, phân tích một số tài liệu về hàm sinh bởi các ước

và các bài toán liên quan.

Làm rõ các chứng minh trong tài liệu, hệ thống kiến thức

nghiên cứu.

5. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành

ba chương đề cập đến các vấn đề sau đây:

Chương 1 Trình bày về ước số và các tính chất liên quan.

Chương 2 Trình bày các giá trị trung bình của hàm sinh bởi

các ước số.

Chương 3 Trình bày một số bài toán liên quan trong số học.
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CHƯƠNG 1

ƯỚC SỐ VÀ CÁC TÍNH CHẤT

LIÊN QUAN

1.1. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA TẬP SỐ

NGUYÊN

Định nghĩa 1.1 ([2]). Cho hai số nguyên a và b, với b > 0.

Nếu có một số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói rằng b chia hết

cho a hay a chia hết cho b hoặc b là ước của a và ký hiệu là b
... a

hay a | b.

Tính chất 1.1.

1. ±1
... a với a ∈ Z.

2. 0
... a với a ∈ Z, a 6= 0.

3. a
... a với a ∈ Z, a 6= 0.

4. b
... a và a

... b khi và chỉ khi a = ±b .

5. b
... a và c

... b kéo theo c
... a .

6. Với mọi i ∈ {1, 2, . . . , n},∀xi ∈ Z, b | a, b | xi kéo theo

b |
n∑
i=1

axi.

Định lý 1.1 (Định lý chia Euclid, [2]). Với các số nguyên

a và b, b > 0, tồn tại duy nhất các số nguyên q, r sao cho a =

b · q + r, 0 ≤ r < b.

Bài toán 1.1 (AHSME 1976). Cho r là số dư khi 1059, 1417

và 2312 chia cho d > 1. Tìm giá trị d− r.
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Định nghĩa 1.2 ([2]). Cho hai số nguyên a, b trong đó ít

nhất một số khác 0. Số nguyên dương được gọi là ƯSCLN của a, b

và được ký hiệu là d := (a, b).

Nếu

1. d | a và d | b (d là ước số chung của a và b).

2. Nếu c | a và c | b thì c | d.

Nói cách khác, d là ƯSCLN của hai số a và b nếu d là ước

chung của a và b đồng thời d là số lớn nhất trong các ước số chung

của a và b.

Nếu (a, b) = 1 thì ta nói hai số a và b nguyên tố cùng nhau.

Nhận xét 1.1. Trong trường hợp a, b có một số bằng 0 thì

hiển nhiên ƯSCLN của chúng chính là số kia.

Tính chất 1.2.

1. (ac, bc) = (a, b).c với c 6= 0 .

2. (a/c; b/c) = ((a, b))/c với c là một ước chung của aa, b.

3. Nếu (a, b) = 1 thì (ac, b) = (c, b).

4. Nếu (a, b) = 1 và b
... ac thì b

... c .

5. (b, a1) = (b, a2) = 1→ (b, a1a2) = 1.

6. Nếu a
... c1, a

... c2 mà (c1, c2) = 1 thì a
... c1c2.

THUẬT TOÁN TÌM ƯSCLN CỦA HAI SỐ NGUYÊN.

Nhận xét 1.2. Nếu giữa các số nguyên a, b, q, r, 0 ≤ r < b,

có hệ thức a = bq + r thì ta có (a, b) = (b, r).

a. Cho a, b ∈ Z. Nếu một trong hai số là ước số kia, chẳng

hạn b | a thì hiển nhiên.
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b. Nếu không xảy ra trường hợp trên thì ta có các hệ thức

sau biểu diễn một dãy các phép chia có dư:

a = bq0 + r1, 0 < r1 < b

a = r1q1, 0 < r2 < r1

r1 = r2q2 + r3, 0 < r3 < r2

. . . . . .

rn−2 = rn−1qn−1 + rn, 0 < rn < rn−1

rn−1 = rnqn.

Dãy phép chia có dư liên tiếp này được gọi là thuật toán

Euclid thực hiện trên hai số a, b. Dãy này phải là dãy hữu hạn và

thuật toán Euclid phải kết thúc với một số dư rn+1 = 0.

Theo nhận xét ta có

(a, b) = (b, r1) = · · · = (rn−1, rn) = rn.

Như vậy, ƯSCLN của hai số a, b là số dư cuối cùng khác 0

trong thuật toán Euclid thực hiện hai số a, b.

Bài toán 1.2 (HMMT 2002). Tính (2002+2, 20022+2, 20023+

2, . . . ).

Định nghĩa 1.3 ([2]). Số nguyên tố là một số tự nhiên lớn

hơn 1 và không có ước nào khác 1 và chính nó.
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Định lý 1.2 ([2]). Ước nhỏ nhất khác 1 của một số tự nhiên

lớn hơn 1 là một số nguyên tố.

Định lý 1.3 ([2]). Cho a là một số tự nhiên và p là một số

nguyên tố, thế thì hoặc a nguyên tố cùng nhau với p, hoặc a chia

hết cho p.

Định lý 1.4 ([2]). Nếu số nguyên tố p là ước của một tích

nhiều số thì nó phải là ước của ít nhất một trong các thừa số đó.

Định lý 1.5 ([2]). Nếu một số nguyên tố p là ước của một

tích nhiều số nguyên tố thì p phải trùng với một trong các số

nguyên tố đó.

Định lý 1.6 (Về phân tích chính tắc của một số tự nhiên[2]).

Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều phân tích được thành một tích các

thừa số nguyên tố và sự phân tích đó là duy nhất (không kể thứ

tự các thừa số).

Nhận xét 1.3. Nói chung, một thừa số nguyên tố trong

phân tích có thể lặp lại, bởi vậy để cho gọn, các thừa số lặp lại

được viết dưới dạng lũy thừa:

a = pα1

1 · p
α2

2 . . . pαk

k .

Trong đó pi 6= pj ,∀i 6= j.αi ∈ N,α ≥ 1, 1 ≤ i ≤ k. Và (1.1)

được gọi là phân tích tiêu chuẩn của số tự nhiên a.
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1.2. HÀM ĐẾM ƯỚC

Định nghĩa 1.4 ([4]). Hàm số học là hàm số có miền xác

định là tập các số nguyên dương và miền giá trị là tập hợp các số

phức.

Ví dụ 1.1. Hàm d(n) đếm các ước khác nhau của số tự

nhiên là hàm số học.

Phi- hàm Euler là hàm số học.

Định nghĩa 1.5 ([4]). Một hàm số học f được gọi là hàm

nhân tính nếu với mọi cặp số m,n nguyên tố cùng nhau, ta có

f(n.m) = f(n).f(m). Trong từng trường hợp đẳng thức đúng với

mọi m,n (không nhất thiết nguyên tố cùng nhau) f gọi là hàm

nhân tính mạnh.

Định nghĩa 1.6 ([4]). Hàm số học xác định số các ước dương

của một số nguyên dương n được gọi là hàm đếm các ước và kí

hiệu là d(n)).

Giả sử

n =
∏
p |n

pvp(n) .

Khi đó, mọi ước của n có dạng

d =
∏
p |n

pap .

Với ap là số nguyên thỏa mãn điều kiện:

0 ≤ ap ≤ vp(n).
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Vì mỗi số mũ ap có thể nhận vp(n) + 1 giá trị khác nhau

nên ta có

d(n) =
∏
p |n

(vp(n) + 1)

Ví dụ 1.2. Tính d(n) với 11 ≤ n ≤ 20.

Bài toán 1.3. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho

d(n) = 6.

Bài toán 1.4 (AHSME 1993). Có bao nhiêu giá trị của n

để đa giác đều n-cạnh có các góc nội trong với số độ nguyên?

Bài toán 1.5 (AIME 1988). Chọn ngẫu nhiên một ước của

1099. Tính xác suất để ước được chọn là bội của 1088.

Bài toán 1.6 (AIME 1995). Cho n = 231319. Có bao nhiêu

ước dương của n2 nhỏ hơn n nhưng không chia hết n?

Bài toán 1.7. Chứng minh rằng n là một số nguyên tố nếu

và chỉ nếu d(n) = 2.

Bài toán 1.8 (IMO 1998). Xác định tất cả các số nguyên

dương k sao cho
d(n2)

d(n)
= k,

với n nào đó.

Bài toán 1.9. Chứng minh rằng d(n) là một số nguyên tố

nếu và chỉ khi nếu n = pq−1, trong đó p và q là các số nguyên tố.
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Bài toán 1.10. Chứng minh rằng:∏
d |n

d = nd(n)/2

Bài toán 1.11. Cho ω(n) số ước nguyên tố phân biệt của

n, và cho Ω(n) kí hiệu tổng số ước nguyên tố của n.

Chứng minh rằng

2ω(n) ≤ d(n) ≤ 2Ω(n).

Chứng minh rằng d(n) = 2ω(n) nếu và chỉ nếu n là số không

chính phương.

Bài toán 1.12 (IMO 2002). Cho n là một số nguyên dương,

và cho p1, p2, p3, . . . , pn là các số nguyên tố phân biệt lớn hơn 3.

Chứng minh rằng

2p1p2...pn + 1

có ít nhất 4n ước.

Bài toán 1.13. Tìm tất cả các số nguyên dương k ≤ 10 sao

cho 4k + 1 và 6k + 1 đều là số nguyên tố.

Có nk = 12k + 2, chứng minh rằng 4k + 1 và 6k + 1 đều là

số nguyên tố thì d(nk) = d(nk+1).

Định lý 1.7 ([4]). Hàm d(n) là hàm nhân tính.

Chứng minh.

Cho m và n là hai số nguyên tố cùng nhau,

m =
∏
p |m

pvp(m) ,
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n =
∏
p |n

pvp(n) .

Vì (m,n) = 1 nên tập hợp các số nguyên tố là ước của m

và tập hợp các số nguyên tố là ước của n là rời nhau. Vì vậy

mn =
∏
p |m

pvp(m)

∏
p |n

pvp(n) .

là sự phân tích thành nhân tử của mn, và

d(mn) =
∏
p |m

(vp(m) + 1)
∏
p |n

(vp(n) + 1) = d (m) d (n) .

Vậy định lý đã được chứng minh.

Bài toán 1.14. Chứng minh rằng d(mn) ≤ d(m).d(n) với

mọi số nguyên dương m và n.

Định lý 1.8 ([4]). Với mọi ε > 0, ta có d(n)�εn
ε

Chứng minh.

Do hàm số f(n) =
d(n)

nε
là hàm nhân tính nên chỉ cần chứng

minh:

lim
xk→∞

f(pk) = 0.

Với mọi số nguyên p, ta được
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k + 1

2
kε

2

, (vì d(pk) = k + 1 nên bị chặn đối với k ≥ 1), và vì vậy

f(pk) =
d(pk)

pkε

=
k + 1

pkε

=

(
k + 1

p
kε

2

)(
1

p
kε

2

)

≤
(
k + 1

2
kε

p

)(
1

p
kε

2

)
ε

�

(
1

p
kε

2

)
.

Suy ra điều phải chứng minh.

Định lý 1.9. Với x ≥ 1,

D(x) =
∑
n≤x

d(n) = x log x+ (2γ − 1)x+O(
√

(x)).

Bài toán đánh giá hàm tổng D(x) được gọi là bài toán chia

Dirichle.

Định lý 1.10 ([4]). Với x ≥ 1,

∆(x) :=
∑
n≤x

(log n− d(n)− 2γ) = 0
(
x1/2

)
.

Bậc của sự phân tích số nguyên dương n thành đúng l thừa

số là l bộ (d1, . . . , dl) thỏa mãn n = (d1, . . . , dl) . Hàm số các ước

số d(n) xác định số bậc của sự phân tích của n thành hai thừa

số, do vậy sự phân tích n = dd′ hoàn toàn xác định bởi thừa số



12

thứ nhất d. Với mọi số nguyên dương l, ta định nghĩa hàm số học

d1(n) = 1 và d2(n) = n với mọi n.

Định lý 1.11. Với mọi l ≥ 1 hàm dl(n) là hàm nhân tính

và

dl =

(
a+ l − 1
l − 1

)
với mọi lũy thừa của số nguyên tố pa.
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CHƯƠNG 2

ƯỚC LƯỢNG

GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH BÌNH PHƯƠNG

CỦA MỘT SỐ HÀM SINH BỞI ƯỚC SỐ

2.1. ĐỊNH LÍ RAMANUJAN

Trong định lí (1.10) ta tính toán được giá trị trung bình của

hàm d(n). Trong phần này ta sẽ xác định giá trị trung bình của

bình phương hàm d(n). Ta bắt đầu với sự biểu diễn của d2(n).

Định lý 2.1 ([4]).

d2(n) =
∑
δ2 |n

µ(δ)d4

( n
δ2

)
.

Bài toán 2.1. Chứng minh rằng hàm µ̃ là một hàm nhân.

Định lý 2.2 (Ramanujan[4]). Với x→∞, ta có∑
n≤x

d2(n) ∼ 1

π2
x(log x)2

Định nghĩa 2.1 ([4]). Hàm số học σ(n) được định nghĩa là

tổng tất cả các ước dương của n.

Nếu n ≥ 2 thì σ(n) ≥ n+ 1 .Ta có thể sử dụng sự phân tích

thành nhân tử của n để tính σ(n).

Ta có thể tính σ(n) theo cách trên với mọi số nguyên dương

n.Nếu d là ước của n và d có thể viết dưới dạng

d =
∏
p |n

pap ,
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với 0 ≤ ap ≤ vp(n). Khi đó ta có

σ(n) =
∑
d |n

d =
∏
p |n

vp(n)∑
ap

pap =
∏
p |n

pvp(n)+1 − 1

p− 1
.

Định lý 2.3. Hàm số học σ(n) là hàm nhân tính.

Chứng minh.

Giả sử m và n là hai số nguyên tố cùng nhau. Do không có

số nguyên tố nào là ước của cả m và n, ta có

σ(mn) =
∏

p |mn

pvp(mn)+1 − 1

p− 1
=
∏
p |m

pvp(m)+1 − 1

p− 1

∏
p |n

pvp(n)+1 − 1

p− 1
=

σ(m)σ(n).

Vậy định lý được chứng minh.

Bài toán 2.2. Với một số nguyên dương n, chứng minh rằng

σ(1) + σ(2) + · · ·+ σ(n) ≤ n2.

Bài toán 2.3 (HMMT 2004). Với mọi số nguyên dương n,

chứng minh rằng

σ(1)

1
+
σ(2)

2
+ · · ·+ σ(n)

n
≤ 2n.

2.2. SỐ HOÀN HẢO VÀ CÁC SỐ LIÊN QUAN

Định nghĩa 2.2 ([4]). Số nguyên dương n được gọi là số

hoàn hảo nếu σ(n)=2n.Một số được gọi là số thừa nếu σ(n)>2n.

Một số được gọi là số thiếu nếu σ < 2n.

Định lý 2.4 (Định lý Euler[4]). Một số nguyên chẵn là

hoàn hảo nếu và chỉ nếu tồn tại các số nguyên tố p và q thỏa mãn

q = 2p − 1, Và n = 2p−1q.
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Định nghĩa 2.3 ([4]). Số nguyên tố dạng 2p − 1 với p là

số nguyên tố được gọi là số nguyên tố Mersenne. Theo định lý

(2.4), mỗi số hoàn hảo chẵn liên kết duy nhất với một số nguyên

tố Mersenne. Chỉ có hữu hạn các số nguyên tố Mersenne được tìm

ra, vì vậy chúng ta chỉ biết một số hữu hạn các số hoàn hảo chẵn.

một vấn đề chưa giải quyết là có tồn tại vô hạn các số hoàn hảo

hay không. Cho đến nay, ta vẫn chưa biết một số hoàn hảo lẻ nào

và câu hỏi có tồn tại một số hoàn hảo lẻ hay không vẫn chưa được

giải quyết.

Đặt

σ∗(n) = σ(n)− n =
∑
d |n
d < n

d.

Ta định nghĩa σ∗(0) = 0.

Cặp số nguyên dương (m,n) được gọi là cặp bạn bè nếu

σ∗(n) = m, và σ∗(m) = n.

Tương đương cặp nguyên dương (m,n) là cặp bạn bè nếu

σ(m) = σ(n) = m+ n.

Ta không biết được rằng có tồn tại vô hạn các cặp số bạn

bè hay không.

Định nghĩa 2.4 ([4]). Với mỗi số nguyên dương n và số

nguyên dương không âm k, số nguyên sk(n) được xác định từ
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hàm σ∗ như sau

s1(n) = σ ∗ (n),
s2(n) = σ ∗ (s1(n)),

· · · · · ·
sk+1(n) = σ ∗ (sk(n)),

Với mọi số nguyên dương k, dãy {sk(n)} ∞k = 0 được gọi là

dãy các ước số của n.

Từ sự tồn tại của số thừa, số hoàn hảo và số thiếu, ta thấy

rằng

sk+1(n) > sk(n), sk+1(n) = sk(n) hoặc sk+1(n) < sk(n)

và vì vậy dãy các ước số có thể dao động tăng hoặc giảm.

Đối với các số nguyên dương n nhỏ, qua tính toán cụ thể

người ta luôn thấy phần tử sau của dãy là tuần hoàn. Chẳng hạn,

dãy các ước số của 12 là

12, 16, 15, 9, 4, 3, 1, 0, 0, . . .

Nếu n là số hoàn hảo, thì sk(n) = n với mọi k và dãy

{sk(n)} ∞k = 0 là hằng số.

Nếu (m,n) là cặp số nguyên bạn bè, thì

s0(n) = n,
s1(n) = m,
s2(n) = n,
s3(n) = m.

Và tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy. Do đó dãy các ước của

một số nguyên là cặp bạn bè dao động với chu kỳ 2. Một bài
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toàn chưa được giải quyết là có đúng không mệnh đề: với mọi số

nguyên dương n, dãy {sk(n)} ∞k = 0 là dãy chứa các phần tử sau

tuần hoàn. Bài toán này được gọi là bài toán Catalan - Dickson.

2.3. ƯỚC LƯỢNG CÁC SỐ K-THỪA

Trong phần này ta sẽ chỉ nghiên cứu các số hoàn hảo và số

thừa, đơn giản ta sẽ gọi chung cho chúng một tên là số thừa. Như

vậy một số nguyên dương n là thừa nếu σ(n) ≥ 2n.

Định nghĩa 2.5 ([4]). Số nguyên dương n được gọi là số

thừa gốc nếu n là số thừa, nhưng n không có một ước thực sự nào

là số thừa.

Nhận xét 2.1. Tập hợp tất cả các số thừa chứa tất cả các

bội số của các số thừa gốc.

Bài toán 2.4. Chứng minh rằng 120 là số 3 - thừa.

Nhận xét 2.2. Mọi bội của một số thừa đều là số thừa.

Dưới đây ta sẽ chứng minh tập hợp tất cả các số thừa có

mật độ tiệm cận.

Định nghĩa 2.6. Số nguyên dương n được gọi là số k-thừa

nếu σ(n) ≥ kn. Ta kí hiệu Ak là tập tất cả các số nguyên là k-

thừa. Số nguyên dương n được gọi là số k-thừa gốc nếu σ(n) ≥ kn

nhưng σ(d) ≥ kd với mọi ước thực sự d của n. Ta kí hiệu PAk là

tập tất cả các số k-thừa gốc.

Nhận xét 2.3. Ta có Ak = M(PAk), nghĩa là tập Ak là

tập bội số của tập PAk.
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Bổ đề 2.1 ([4]). Số lượng các số nguyên dương n nhỏ hơn

hoặc bằng x mà là ước của các số nguyên pr ≥ log4 x với r ≥2 là

O(x log−2 x).

Kết quả tiếp theo chỉ ra rằng nó là kết quả hiếm đối với một

số có nhiều ước nguyên tố phân biệt hoặc chỉ có một ước nguyên

tố nhỏ nhất. Cho w(n) kí hiệu cho số các ước nguyên tố của n và

P (n) kí hiệu cho ước nguyên tố lớn nhất của n.

Bổ đề 2.2 ([4]). Giả sử x ≥ ee và y = log log x. Số các số

nguyên dương n ≤ x thỏa mãi w(n) ≥ 5y hoặc p (n) ≤ x1/(6y) là

O(x log−2 x) với x đủ lớn.

Kết hợp bổ đề (2.1) và (2.2) ta có kết quả sau.

Bổ đề 2.3 ([4]). Chỉ có O(x log−2 x) số nguyên n ≤ x không

thỏa mãn tất cả ba điều kiện sau:

(i) Nếu pr chia hết n và thì pr < log4 x.

(ii) ω(n) < 5y.

(iii) P(n) > x1/(6y).

Bổ đề 2.4 ([4]). Cho n ≤ x là số nguyên thủy k- thừa thỏa

mãn các điều kiện (i), (ii) và (iii) trong bổ đề (2.3). Khi đó n chia

hết cho số nguyên tố p thỏa mãn

log4 x ≤ p ≤ x1/(3y).
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Bổ đề 2.5 ([4]). Nếu x đủ lớn và n ≤ x là số nguyên thủy

k- thừa thỏa mãn các điều kiện (i),(ii),(iii) trong bổ đề (2.3) thì

k ≤ σ (n)

n
< k +

k

x1/(6y)
.

Định lý 2.5 ([4]). Với mọi số nguyên , cho PAk(x) kí hiệu

cho số các số nguyên thủy k- thừa không vượt quá x thì

PAk (x)� x

log2x
,

và tập Ak của số k- thừa có mật độ tiệm cận.
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CHƯƠNG 3

MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN

3.1. TỔNG VÀ HIỆU CỦA TÍCH CÁC CẶP SỐ

Định nghĩa 3.1 ([4]). Kí hiệu V (n) là số cách biểu diễn số

nguyên n thành tổng của tích hai số nguyên dương. Hàm số V (n)

có giá trị tại n bằng số nghiệm nguyên dương của phương trình

Diophantine

n = ab+ cd (3.1)

Đặt cd = k thì 1 ≤ k ≤ n− 1 và n− k = ab. Do số nghiệm

của phương trình k = cd là d(k) và số nghiệm của phương trình

n−k = ab là d(n−k), ta suy ra được rằng số nghiệm của phương

trình (3.1) với cd = k là d(k)d(n− k), và vì vậy

V (n) =

n−1∑
k=1

d(k)d(n− k).

Xét phương trình Diophantine

l = ab− cd (3.2)

Với mọi số nguyên dương k, số nghiệm của phương trình

(3.2) với cd = k và ab = k + l là d(k)d(l + k). Kí hiệu Ul(n) là

số nghiệm của phương trình (3.2) trong tập số nguyên dương với

cd = k ≤ n,. Khi đó

Ul(n) =

n−1∑
k=1

d(k)d(k + l).
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Bổ đề 3.1 ([4]). Với mọi x ≥ 1,∑
uv≤x,(u,v)=1

1

uv
=

3

π2
log2x+O(log x).

Định lý 3.1 ([4]). V (n) =
n−1∑
k=1

d(k)d(n− k) ∼ 6

π2
σ(n)log2n.

Định lý 3.2 ([4]). Với mọi số nguyên dương l ta có

Ul(n)

n∑
k=1

d(k)d(k + l) =∼ 6

π2
σ−1(l)log2n.

3.2. TẬP CÁC BỘI SỐ CỦA MỘT TẬP HỢP

CHO TRƯỚC

Định nghĩa 3.2 ([4]). Tập hợp tất cả các bội của các phần

tử thuộc A, kí hiệu M(A), được gọi là các bội số của A.

Giả sử , tập B được gọi là tập hợp các bội số nếu tồn tại

tập các số nguyên dương A sao cho B = M(A).

Chẳng hạn, nếu A = 2 thìM(A) là tập các số nguyên dương

chẵn. Nếu P là tập hợp các số nguyên tố thì M(P ) là tập tất cả

các số nguyên n.

Tập con khác rỗngA các số nguyên dương được gọi là nguyên

thủy nếu với a, a′ ∈ A, quan hệ a chia hết cho a′ kéo theo a = a′.

Nhận xét 3.1. Nếu A1 ⊆ A2 ⊆ N thì M(A1) ⊆ M(A2)

. Nếu A2 là tập nguyên thủy và A1 là tập con thực sự của A2

thì M(A1) là tập con thực sự của M(A2).

Bài toán 3.1. Chứng minh rằng nếu 1 ∈ A thì M(A) = N.



22

Bài toán 3.2. Với mọi số nguyên dương n, chứng minh rằng

tập n+ 1, n+ 2, . . . , 2n là tập nguyên thủy.

Bài toán 3.3. Cho Ω(n) kí hiệu tổng số các hệ số nguyên tố

của n. Với mọi r ≥ 1 , chứng minh rằng Tập {n ≥ 1 : Ω(n) = r}

là tập nguyên thủy.

Bổ đề 3.2 ([4]). Cho A tập các số nguyên dương khác rỗng,

và A∗ là tập con của A bao gồm các số nguyên không chia hết cho

mọi phần tử của A thì A là tập nguyên thủy và M(A) = M(A∗).

Bổ đề 3.3 ([4]). Nếu A1, A2 là tập hợp các số nguyên dương

khác rỗng thỏa mãn M(A1) = M(A2) thì M(A1 ∩A2) = M(A1).

Bài toán 3.4. Chứng minh rằng nếu A1 và A2 là các tập

khác rỗng của các số nguyên dương và A1 ⊆ A2 thì M(A1) ⊆

M(A2). Chứng minh rằng nếu A2 là nguyên thủy và A1 là tập

con thật sự của A2, thì M(A1) là tập con thực sự của M(A2) .

Định lý 3.3 ([4]). Cho B là tập bội số. Khi đó tồn tại duy

nhất tập nguyên thủy A∗ thỏa mãn B = M(A∗).

Định nghĩa 3.3 ([4]). Cho A là tập số nguyên. Hàm A(x)

cho giá trị tại số nguyên dương x bằng số các số nguyên dương

của A không vượt quá x và gọi là hàm đếm của tập A, nghĩa là

A(x) =
∑
a ∈ A

1 ≤ a ≤ x

1.
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Mật độ tiệm cận dưới của tập A được định nghĩa là

dL(A) = lim
x→∞

inf
A(x)

x
.

Mật độ tiệm cận trên của tập A được định nghĩa là

dU (A) = lim
x→∞

sup
A(x)

x
.

Ta nói tập A là tâp có mật đọ tiệm cận d(A) = α nếu

dL(A) = dU (A) = α, hoặc tương đương với

d(A) = lim
x→∞

A(x)

x
.

Có thể chứng minh được tập bội số của tập hữu hạn các số

nguyên dương luôn luôn có mật độ tiệm cận, tập vô hạn A có tập

bội số M(A) nhưng chưa chắc chắn có mặt độ tiệm cận.

Định lý 3.4 ([4]). Nếu A là tập con vô hạn của tập các số

nguyên dương thỏa mãn
∑
a∈A

1

a
<∞, thì tập bội số của A có mật

độ tiệm cận.

Định lý 3.5 ([4]). Nếu A là tập vô hạn các số nguyên với

hàm đếm

A(x) = O

(
x

log2x

)
,

với x ≤ 2, thì tập hợp bội số M(A) có mật độ tiệm cận.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Luận văn "Hàm sinh bởi các ước số và một số bài toán liên

quan" đã giải quyết được những vấn đề sau:

- Luận văn đã trình bày khái niệm và các tính chất cơ bản

của hàm đếm các ước số d(n).

- Trình bày khái niệm, tính chất và các định lí của một vài

hàm số học sinh bởi các ước số.

- Xét một số dạng toán, bài toán từ các kỳ thi học sinh giỏi

Quốc gia và Olympic các nước, một số dạng toán liên quan tới

hàm sinh bởi các ước số.

Với những gì đã tìm hiểu được, tôi hy vọng luận văn sẽ là

một tài liệu tham khảo hữu ích cho bản thân trong công tác giảng

dạy sau này và hy vọng luận văn cũng là nguồn tư liệu tốt cho

học sinh phổ thông cũng như những ai quan tâm.

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng do thời gian và khả năng

có hạn nên chắc chắn luận văn còn có những thiếu sót. Vì thế, tôi

rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý thầy cô, bạn

bè, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Trong quá trình

làm luận văn không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự

góp ý của quý Thầy, Cô và đồng nghiệp.




