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Store Norske Leksikon:
En funksjon (eller avbildning) er en regel som til ethvert element
i en mengde M tilordner ett og kun ett element i en mengde N. (I
mange tilfeller er M = N.) M kalles funksjonens
definisjonsomr̊ade, definisjonsmengde eller
argumentomr̊ade/-mengde, og vi sier at den antar sine verdier i
N (bildeomr̊adet el. bildemengden). Om den gitte funksjon
betegnes med f , skriver en f (a) = b, hvis b er det element i N
som svarer til elementet a i M.



Matematikk.net:
Hva er en funksjon?
La oss tenke oss en liten tunnel som det g̊ar an å kjøre en bil
gjennom. Hver gang en rød bil kjører inn i tunnelen er den bl̊a n̊ar
den kommer ut. Når en svart bil kjører inn er den bl̊a n̊ar den
kommer ut. Når en grønn bil kjører inn er den bl̊a n̊ar den kommer
ut. Når en bl̊a bil kjører inn er den bl̊a n̊ar den kommer ut. Hva er
tunnelens funksjon?
Jo, den maler alle biler bl̊a.



La oss tenke oss at vi har en liten boks med et hull i toppen og et i
bunnen. Når vi putter et tall inn i toppen kommer et annet tall ut i
bunnen. La oss gi boksen v̊art et navn. La oss kalle den for Y .
Vi putter tallet 3 inn og f̊ar ut tallet 5. Vi putter tallet 1 inn og f̊ar
ut tallet 3. Vi putter tallet 7 inn og f̊ar ut tallet 9. Vi putter tallet
-3 inn og f̊ar ut tallet -1. Vi putter tallet -1 inn og f̊ar ut tallet 1.
Hva gjør boksen? Den legger til to til det tallet som blir stappet
inn i boksen. Vi kallet boksen for y? La oss kalle tallet vi putter
inn for x . Vi kan skrive dette slik matematisk:

y = x + 2

y = x + 2 kalles for funksjonsutrykket. Vi sier at y er en funksjon
av x . Verdien av y avhenger av verdien av x . Detter er det vi
kaller en lineær funksjon, dvs. en rett linje.





Galileo (1638):

a

f (a)

g(b)

b

Den ytre sirkelen har dobbelt s̊a stor omkrets som den indre
sirkelen.



Leibniz (1673):
... andre former for linjer, som i en gitt figur danner en funksjon.

Johann Bernoulli (1694) til Leibniz:
... en funksjon ... en størrelse som p̊a en eller annen m̊ate er
dannet av variable eller konstante størrelser.

Leibniz (1698) til Bernoulli:
... jeg er fornøyd med at du bruker begrepet funksjon p̊a min
m̊ate.



Leonhard Euler

(1707 - 1783)

Euler (Introductio in analysin infini-
torum, 1748):
En funksjon av i en variabel størrelse
er et analytisk uttrykk sammensatt p̊a
en hvilken som helst m̊ate av den vari-
able størrelsen og tall eller konstante
størrelser.

Analytisk uttrykk: De fire regnearter,
gjerne i et uendelig antall



Leonhard Euler

(1707 - 1783)

Euler (Institutiones Calculi Differen-
tialis, 1755):
N̊ar bestemte størrelser avhenger av
hverandre p̊a en slik m̊ate at den ene
forandrer seg n̊ar den andre forandrer
seg, s̊a sier vi at den første er en
funksjon av den andre. Begrepet er
svært vidt; det favner alle m̊ater en
størrelse kan være bestemt av en an-
nen.



Euler introduserte en rekke andre funksjoner;
eksponensialfunksjoner, logaritmefunksjoner, trigonometriske
funksjoner, og andre funksjoner som hadde dukket opp, tilfeldig
eller gjennom nitide studier.



Noen spørsmål:

1. Hvor mange funksjoner finnes det?

2. Kan vi alltid regne ut verdien til en funksjon?

3. Hva er hensiktsmessige måter å representere funksjoner?

4. Hva skal vi egentlig med funksjoner?



RR



kontinuerlige

differensiable

stokastiske

periodiske

begrensede

integrerbare



Funksjoner som vi kan regne med:

f (x) = 2 + x + 3x2 − x3

Kanskje med uendelig mange regneoperasjoner

f (x) = 2 + x + 3x2 − x3 + . . .

I s̊afall bør det være et bestemt system, som f.eks.

f (x) = x − 1
3x

3 + 1
5x

5 − 1
7x

7 + . . .

Den siste funksjonen gir oss Leibniz formel for π;

f (1) = 1− 1
3 + 1

5 −
1
7 + · · · = π

4



Mengden
{1, x , x2, x3, x4 . . . }

danner en naturlig basis for funksjoner hvor vi har til hensikt å
regne ut funksjonens verdier.



Mengden
{sin nx , cos nx}, n ∈ Z

danner en naturlig basis for å beskrive periodiske funksjoner, som
bølger eller svingninger.
(Periodiske funksjoner: Funksjoner som gjentar seg selv helt regelmessig)



Vi kan ogs̊a uttrykke sin x med et uendelig polynom:

sin x = x − 1
3x

3 + 1
3·5x

5 − 1
3·5·7x

7 + . . .



Wolfgang Amadeus Mozart

(1707 - 1783)

En berømt anekdote dreier seg om
den 14-̊arige Wolfgang Amadeus
Mozart og hans besøk i Vatikanet
under onsdags-gudstjenesten i
p̊askeuken. Under gudstjenesten
framførte koret Gregorio Allegris
Miserere, en vakker ni-stemt tonset-
ting til Salme 51, kun tillatt framført
i p̊askeuken. For å hindre at verket
ble framført ved andre anledninger
hadde paven i mer enn 100 år nedlagt
forbud mot å kopiere notene.



Et par timer etter gudstjenesten hadde imidlertid den unge Mozart
skrevet ned hele stykket etter hukommelsen.



Joseph Fourier (1768-1830)

Joseph Fourier;Thorie analytique de
la chaleur, 1822:
Alle periodiske funksjoner kan rep-
resenteres ved (uendelige) summer
av sinus- og cosinus-funksjoner med
samme type av periodisitet.



Hva med helt andre typer funksjoner?

Aksjekurs ...



Jordskjelv og andre rystelser ...



Kanskje man leter etter olje

og ønsker å tolke de seismiske dataene ?



Yves Meyer

(1939-)

Abelprisen for 2017 tildeles Yves
Meyer for hans nøkkelrolle i utviklin-
gen av den matematiske teorien om
wavelets.

Wavelet = Liten bølge



Meyers wavelet



Wavelets brukes til å beskrive funksjoner som minner om det vi f̊ar
ut av seismiske undersøkelser.



Funksjoner basert p̊a de fire regningsartene brukes til å
representere funksjoner som vi ønsker å beregne.

Harmoniske funksjoner (sinus og cosinus) brukes til å representere
periodiske funksjoner, som lydbølger og andre svingninger.

Wavelet-baserte funksjoner brukes til å representere mer kaotiske,
hurtig-varierende og ”rotete” signaler.


