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Grupper og symmetri 
Det er besnærende hvordan symmetri forekommer i naturen, i 
blomster, i alle dyregruppene, bienes ynglekammere, ansikter 
og krystaller. Vi kan finne symmetrier i bokstaver, i 
setninger som ”Agnes i senga”, i tall, kortstokksymboler 
(kløver, ruter hjerter, spar) eller som palindromer i 
nukleinsyrer.  Vi tiltrekkes av symmetri og kan trekke 
symmetrilinjer gjennom organismer, molekyler, og atomer. 
Symmetri er ikke bare begrenset til objekter. Det er symmetri 
i algebra og tall e.g. tallrekken er symmetrisk omkring 0, og 
det er symmetri i Pascals trekant. Det er symmetri i fysikk. 
Man finner speilbilder og minst ett symmetriplan.  Symmetri 
representerer balanse, orden og regelmessighet, og er koblet 
til skjønnhet og harmoni slik mennesket oppfatter det. 
Asymmetri og ubalanse blir selektert vekk i biologiske 
reproduktive systemer med aktivt partnervalg. Mennesket er ca. 
venstre/høyre symmetrisk. Når man går brytes symmetrien, hvor 
det ene beinet og armen er tidsforskjøvet i forhold til den 
andre.  

 

En av grunnleggerne av gruppeteorien i matematikk var 
franskmannen Évariste Galois (1811-1832), som viste at alle 
ligninger kan tilordnes en gruppe. Galois led en tragisk 
skjebne.  Liten interesse for bl.a. latin og retorikk gjorde 
at Galois strøk på opptaksprøven til den prestisjefylte École 
Polytechnique, grunnlagt av Lagrange.  Galois utførte 
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beregninger og resonnementer i hodet, og det passet dårlig for 
eksaminatorer som ville ha detaljer, og det endte med at han 
strøk i siste opptaksprøve i matematikk, hvor han kastet en 
svamp i hodet på en av eksaminatorene. Galois begynte på École 
normale, men ble relegert pga. revolusjonær obsternasighet, 
ble satt i fengel, forsøkte å tjene penger som 
matematikklærer, og døde etter i en duell. Galois leste 
lærebøkene til Legendre,  Théorie des nombres (Teoriene om 
tallene) Élémentes de la géométrie (1794). Legendre arbeidet 
ved Bureau des longitudes og utførte lengdegradmålinger sammen 
med Cassini og Méchain. I 1795 ble meridianbuen Barcelona-
Dunkirk målt, og dannet grunnlaget for meter.  Legendre er 
også kjent for sine studier av eliptiske integraler og 
funksjoner, Traité des functions elliptique (1827), samt den 
kvadratiske resiprositetsloven.   Manuskriptene til Galois var 
det få som forstod.  

 

 Joseph Louis Lagrange (1736-1813) var den første 
matematikkprofessor ved École Polytechnique, og etterfulgte 
Euler som president i Berlin-akademiet. 

 

 Napoleon og Frankrike var tidlig ute med å innføre 
metersystemet, og Lagrange var leder av meterkomitéen. Kanskje 
grunnen til at britene holder på sitt gamle målesystem, var 
skepsis til det som kom fra Frankrike ? Galois-teori omhandler 
løsning av algebraiske ligninger ved hjelp av rottegn. Galois 
fant at femtegradsligninger kan ikke løses med formler på 
grunn av feil symmetri. Symmetrier har nær tilknytning til 
grupper. Grafiske mønstre finner vi i tepper, tapeter, 
mosaikker, og krystaller, og det er et maksimalt antall 
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hovedmønstre, i alt 17. Også for disse finnes det 
transformasjoner som bevarer mønsteret uforanderlig.  

Niels Henrik Abel (1802-1929)  

 

 

og Marius Sophus Lie (1842-1899) 

  

er norske matematikere som har fått sine navn knyttet til 
grupper. Lie-grupper har i dag fått fornyet interesse med E8-
matematikk og studiet av differnsialligninger og manifold-
topologi.  Gruppeteori baserer seg på tallteori, studiet av 
algebraiske ligninger og geometri.  

 

E8 
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 Abel led en tragisk skjebne, men på en annen måte enn Galois. 
På Katedralskolen i Christiania kom Abel i kontakt med 
matematikklærer Bernt Michael Holmboe (1795-1850), som utga 
flere lærebøker i matematikk og som seinere ble professor ved 
Universitetet i Christiania. I 1821 ble Abel student ved 
universitetet.  Paolo Ruffini hadde i 1799 vist at 
femtegradsligninger tilsynelatende ikke hadde generelle 
løsninger ved rotuttrykk, men det manglet det fullstendige 
bevis, Cauchy mente at dette var av mindre betydning, men det 
var Niels Henrik Abel som i 1824 kom med det endelige beviset 
for at femtegradsligninger kan ikke løses ved rottegn, Abel-
Ruffini-teoremet. Med statsstipend reiste Abel til Berlin i 
1825 hvor han møtte August Leopold Crelle (1780-1855), 
grunnlegger av Journal für die reine und angewandte Matematik, 
Crelles journal, hvor mange av Abels arbeider ble publisert. 
Oppholdet i Paris i 1926 ble ikke som Abel hadde håpet og 
ventet. I Frankrike arbeidet både Augustin-Louis Cauchy (1789-
1857) og Legendre, som Abel hadde ønsket å møte.  

 

Cauchy er kjent for definisjonen av hva kontinuerlig betyr, 
noe som er intuitivt lett å forstå hva er, men er vanskelig å 
definere. Han definerte også grensebegrepet. Cauchys 
middelverdiformel omhandler to funksjoner definert over samme 
intervall, og Cours d’analyse algébrique (1821) dannet 
grunnlag for teoriene om konvergens og divergens.    

  Abels Mémoire sur une propritété générale d’une classe trés 
étendue des fontions trenscendantes (Paris-avhandlingen), som 
Abel selv hadde store forhåpninger til, ble liggende nedstøvet 
og glemt på Cauchys skrivebord, og ble først publisert i 1841. 
Abel arbeidet også med eliptiske funksjoner, et tema som også 
den tyske matematikeren Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851) 
arbeidet med. Jacobi hadde i sine ungdomsår interessert seg 
for løsning av femtegradsligninger. Jacobi har gitt navn til 
Jacobi-determinanter med de partiellderiverte av funksjoner. 
Er Jacobi-determinanten lik null er funksjonene avhengig av 
hverandre. Jfr. også Jacobi-matriser.  

 Abel fikk ikke jobb ved Universitetet i Christiania, bortsett 
fra ettårs vikariat for Christopher Hansteen i 1827, da Abel 
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kom tilbake til Norge uten noen jobb å gi til. 
Finansdepartmentet hadde sagt nei til å forlenge Abels 
stipend.  Skuffelsen var stor hos mange da Holmboe i 1825 
overtok Søren Rasmussens (1768-1850) professorat i fysikk og 
matematikk ved Universitetet i Christiania, og ikke Abel, 
visstnok pga. av Abels manglende pedagogisk kompetanse. 
Franske matematikere hadde også øvet påtrykk på kong Karl 
Johan for å skaffe Abel en stilling ved universitetet.  Som så 
mange på den tiden ble Abel rammet av fattigmannssykdommen 
tuberkulose, og han døde i 1829, 26 år gammel, to dager før 
Crelle, Abels utrettelige forkjemper, kunne meddele at Abel 
var blitt kallet til et professorat ved Universitet i Berlin. 
Holmboe fikk utgitt Abels arbeider i tobindsverket Oeuvres 
complétes de N.H. Abel i 1839, ti år etter Abels død.        

   Ved Abelhaugen, Slottsparken i Oslo, står Vigelands berømte 
bronsestatue av Niels Henrik Abel, monumentet avduket i 1908. 
Den er verdt et besøk, og minner oss om hvordan Norge tok vare 
på et av sine største genier.   

Det finnes en rekke grupper: Abelske-, Lie-,permutasjons-, 
matriks-(lineære-), algebraiske-, topologiske-, abstrakte-, 
geometriske- og kombinatoriske-.  Et annet eksempel på grupper 
er Fischer-Griess Monster M(Bernd Fischer og Robert Griess) 

2 · 3 · 5 · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 41 · 47 · 59 · 71 

2^46*3^20*5^9*7^6*11^2*13^3*17*19*23*29*31*41*47*59*71 
[1] 8.080174e+53 

Monster inngår som en del av Conway og Norton´s 
måneskinnskonjektur og det finnes tilknytninger til Dynkin-
diagram E8.  

  Den sykliske gruppen Z/26 bestående av bokstavene i det 
engelske alfabetet  danner grunnlaget for Caesar-koding, en av 
de første metodene brukt innen kryptografi.  
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Det er en sammenheng mellom symmetri og topologi. Topologi 
kalles også gummigeometri hvor den geometriske formen på 
figurer beholdes når den dreies, strekkes, vris eller presses 
sammen. Det må imidlertid ikke lages kutt i gummien.  

To symmetrier gir en tredje symmetri. Et kvadrat, gruppen D4 
har 8 symmetrier, 4 rotasjoner og 4 speilinger om aksene 
(horisontal-, vertikal akse og to diagonaler).  Viser man noe 
i ett hjørne, så vet man hva som vil skje i de andre hjørnene 
ut fra symmetri. Hvis vi har et kvadrat festet til et punkt i 
midten så kan dette roteres 90o tre ganger med klokka rotasjon 
r1, r2 og r3 og så den siste rotasjonen r0 som gir det 
opprinnelige kvadratet. Man kan også betrakte denne siste 
rotasjonen som om man roterte det opprinnelige kvadratet 0o og 
så er man tilbake til utgangspunktet.  

Vi betegner de fire rotasjonene R4={r0, r1, r2, r3}, som er en 
Abelsk undergruppe av D4, selv om D4 i seg selv er ikke-Abelsk.  

 

    A         B                  D         A                 C         D                 B         C                  A         B 

    D         C                  C         B                  B         A                 A         D                 D         C 

 

Mengden av hjørnene S={A,B,C,D} har 4!=24 muligheter for 
sortering, men alle disse er ikke mulige slik at vi allikevel 
ender bare opp med 8 symmetrier.  
factorial(4) 
[1] 24 

Vi kan også betrakte rotasjonene som at det skjer 
transformasjoner av kvadratet inn i seg selv hvor alle 
avstander beholdes i sin opprinnelige form. Dette fører fram 
til begrepet transformasjonsgrupper.  

Vi kan også lage speilinger omkring 4 akser, x- og y-aksen og 
to diagonale akser. 

Vi betegner de 4 speilingene S4={s1, s2, s3, s4}, hvor s1 er 
speiling om x-aksen, s2 omkring y-aksen, s3 omkring diagonalen 
BD og s4 omkring diagonalen AC 

 

                                                    A     B 

                                                   D      C 
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Vi ser at hvis vi e.g. holder BD fast og vipper rundt 
diagonalen så vil A og C bytte plass, men vi legger merke til 
at det er mulig å få samme resultat ved en rotasjon. 

 

 

                                               C       B 

                                                D      A           

 

Speiler vi ennå en gang om den samme aksen ved å holde BD fast 
kommer vi tilbake til utgangspunktet: 

                                               A       B 

                                               D       C 

Hvis vi betegner e for et identitetselement, den opprinnelige 
utgangsfirkanten i vårt tilfelle, ser vi at 2 speilinger S og 
S gir identitetselementet 

·  

og 4 rotasjoner R4 bringer oss også tilbake til 
utgangsfirkanten: 

 

Identitetselementet tilsvarer tallet 1 i vanlig 
multiplikasjon. Legg merke til at vi bruker 
multiplikasjonstegn selv om dette er en mer abstrakt form for 
multiplikasjon.  

Hvis vi betrakter en rotasjon med klokka for R så er det også 
en rotasjon mot klokka R-1, og hvis vi først roterer en gang 
90o med klokka og en gang 90o mot klokka, så er man tilbake til 
utgangspunktet. Elementet har en invers, en 
inverstransformasjon. Hvert element i en gruppe må ha en 
invers.   

·  
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Vi ser også at en speiling S og en rotasjon 90o med klokka R er 
lik en rotasjon 90o mot klokka etterfulgt av en speiling: 

· ·  

Legg merke til at vi nå er iferd med å utvikle et sett 
regneregler for kvadratet vårt, kalt D4 (dihedral gruppe). Hvis 
S er en speiling så finnes det også en invers 
speiltransformasjon S-1 i gruppen. Dessuten, hvis R er en 
rotasjon og S er en speiling så finnes det også et produkt 
R·S. Det er ikke nødvendigvis slik at R·S=S·R, men hvis de er 
det kalles gruppen Abelsk (kommutativ).  

Generelt er en gruppe G Abelsk hvis a·b=b·a for alle elementer 
a og b i G. Det betyr at det alltid finnes en entydig løsning 
av ax=b, dvs. x=b/a=b·a-1.  

Vi kan lage en multiplikasjonstabell for rotasjoner og 
speilinger i Dn. Klipp ut en liten papp-plate, helst med 
forskjellig farge på hver side, merk den med bokstaver og se 
at dette stemmer. Legg merke til at rotasjoner bevarer fargen 
på platen som vender mot deg, mens rotasjoner endrer fargen  
For to tilfeldige elementer i en gruppe finnes det en 
operasjon (kombinasjonsregel) som tilordner et entydig tredje 
element i gruppen.  

Hvis vi lar utfallsrommet S være hjørnene i firkanten, 

S={A,B,C,D} så kan disse hjørnene ordnes på 4! forskjellige 
måter, men det er bare 8 symmetrier.  
factorial(4) 
[1] 24 

 
Regulære mangekanter (polygoner)har like vinkler og like lange 
sider. Vi kan starte med en trekant, gå via firkant, femkant, 
sekskant osv. og når n går mot uendelig ender vi opp i en 
sirkel. En sirkel kan betraktes som et uendelig mangesidet 
polygon.  
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Det viser seg at en n-kant har 2n symmetrier, og for vår 
firkant (n=4) vil da få 8 symmetrier (4 rotasjoner + 4 
speilinger).  En trekant har 6 symmetrier R3={r1,r2,r3}={0o, 
120o,240o}, og 3 speilinger om de 3 aksene, S3={s1,s2,s3}. 

Gruppen SO3 er en fast kule som roterer rundt en akse gjennom 
origo.  

Denne regningen kan videreutvikles ved å gå fra planet med to 
dimensjoner til romlige figurer i 3 dimensjoner som e.g. en 
kube: 

 

 

 

Det finnes 5 regulære polyedere: tetraeder (4 liksidet 
trekanter), kuben eller terningen (6 kvadratiske flater), 
oktader (8 likesidete trekanter), dodekader (12 likesidete 
femkanter), ikosaeder (20 likesidete trekanter), og videre til 
n-dimensjonale vektorrom.  

Vi skjønner raskt at Rubiks kube, utviklet av ungareren Ernõ 
Rubik, som i sin enkleste form er en 3x3x3 kube, i alt 
27=3x3x3 småkuber som er hengslet slik at de kan dreies i 
flere plan, 7 fastsittende og 20 flyttbare med i alt 6 
forskjellige farger, nå kan betraktes som en gruppe som det 
kan regnes med. Av de 20 flyttbare er det 8 hjørner med 3 
synlige sider og farger, og  12 midtfelt med 2 synlige sider 
(farger). Hvert hjørne kan være på 8 forskjellige steder (8!) 
og hvert hjørne viser 3 av de i alt 6 mulige fargene. Det er 
12 midtfelt (12!) som viser 2 av de 6 mulige fargene. I alt 
gir dette ca.4.3·1019 mulige måter å plassere fargene.  

 

12! · 8! · 3 · 2
2 · 3 · 2  

(factorial(12)*factorial(8)*3^8*2^12)/(2*3*2) 
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[1] 4.3252e+19 
 
Apropos store tall. En googol er et ettall etterfulgt av 
hundre nuller = 1·10100 ≈ 70! 
factorial(70) 
[1] 1.197857e+100 
 
En googolplex er lik 10googol.  
Eksempler på andre store tall: 
Avogadros tall = 6.02214179·1023 tilsvarer ett mol partikler, 
som er lik antall 12C-karbonatomer i 12 g karbon i 
grunntilstanden.  
1 mol vann = 0.018 liter = Avogadros tall med vannmolekyler. 
Det skal ikke så veldige mange liter vann til før man skjønner 
at dette blir et vanvittig stort antall vannmolekyler med 
tilhørende statistisk fordeling når det gjelder kinetisk 
energi.  
 
Vi sier at gruppen G er en gruppe hvis  

1. For elementene x og y i G (kan finnes et element z slik 
at for alle x, y og z i G gjelder: 

· · · ·  
Dette er den assosiative loven.  
 

2. Dessuten skal gruppen G inneholde ett og bare ett 
identitetselement e slik at for alle x gjelder: 

· ·  
3. Det skal være en invers av x kalt x-1 slik at: 

· ·  
 

Ethvert element i gruppen har et inverst element 
Vi kan også definere undergrupper av G.  
Eksempel på en gruppe er alle de relle tallene (R), samt de de 
rasjonale- (Q) og komplekse (C) tallene danner grupper, kropp 
(felt). Heltallene er ikke en kropp siden 1/2 ikke blir et 
heltall.  
 
Klammeparentes { } angir en mengde. 

 
betyr at x er et element i G, hvor  angir medlemskap i en 
mengde. 
Et kvadrat har rotasjons- og speilingssymmetri, vist foran, 
men et kvadrat har ikke translasjonssymmetri. Hvis et kvadrat 
flyttes fra et sted til et annet så ser vi at det blir 
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forflyttet. Har vi imidlertid en uendelig flate dekket av 
kvadrater, så vil denne flaten ha translasjonssymmetri.  
Roger Penrose studerte hvordan flater kan dekkes av fliser. 
Noen av disse er ikke helt regulære og har ikke 
translasjonssymmetri.  
 
Eulers nettverksformel for punkter (P),linjer (L) og lukkete 
regioner (flater, F). Summen av punkter og regioner, minus 
antall linjer er lik 1:  

1 
 

 
 

Ringer og kropper 
Kropp eller felt var det begrep som ble innført av Abel og 
Galois i arbeidet med å finne løsninger i polynomligninger med 
rasjonale koeffisienter med grad 5 eller høyere, det vil si 
femtegradsligninger, sjettegradsligninger osv.  
Begrepene kropp og  ring innen abstrakt algebra starter med 
Richard Dedekin, og blir videreført av Emmy Noether og 
Wolfgang Krull på 1920-tallet. Dedekin kalt en samling relle 
eller komplekse tall som er lukket under de fire 
regneoperasjonene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, og 
divisjon) for Körper (kropp, corpus) og betegnes ofte K. 
Hilbert innførte begrepet Zahlring (tallring).  

 
 
Også andre har gitt viktige bidrag til tallteori, slik som den 
indiske autodidakten Srinivasa Ramamujan (1887-1920), hvis 
talent ble oppdaget av den britiske matematikeren G. H. Hardy 
(1878-1948). 
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En ring er en mengde R med to regneoperasjoner, addisjon (R,+) 
og multiplikasjon (R,·), og slik at mengden danner en Abelsk 
gruppe. Vi kan se bort fra subtraksjon og divisjon siden disse 
bare er inverse av addisjon og multiplikasjon. For at R skal 
være en ring må flere aksiomer gjelde. Lukket under addisjon 
vil si at for alle a,b i R så må resultatet a+b også være i R.  
(R,+) må være en Abelsk gruppe under addisjon med følgende 
aksiomer: 

 
Det må eksistere et nullelement 0 i R slik at for alle 
elementene i R gjelder følgende: 

0 0  
0 er nullelementet og –a er den inverse slik at: 

0 
For alle a og b i R gjelder: 

 
   
De fire ovenforstående aksiomene gir en Abelsk gruppe under 
addisjon.  
 
(R,·) må være lukket under multiplikasjon, det vil si for alle 
a og b i R må også resultatet av regneoperasjonen a·b være i 
R.  
Den assosiative loven for multiplikasjon må gjelde med 
følgende aksiom: 

 
Det må finnes et multiplikativt identitetselement  1 i R slik 
at 

1 · · 1  
Dessuten må de distributive lovene gjelde: 

 
 

Heltallene Z (…-3,-2,-1,0,1,2,3…) er eksempel på en ring, men 
de rasjonale tall Q og reelle tall R er også en ring.Z4 
bestående av tallene {0,1,2,3} er en ring.  For de rasjonale 
tall har vi divisjon slik at for alle elementer a ≠ 0 i Q så 
finnes det en multiplikativ invers: 
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1
         1    0 

 
Alle aksiomene over gjelder for en kropp. Det betyr at de 
rasjonale tall Q, de reelle tallene R og de komplekse tallene 
C er en kropp, men heltallene Z er ikke en kropp siden 1/2 er 
ikke et heltall.  
 

Repetitio est mater studiorum. Gjentakelse er studienes mor. 

Geometri 
Noli turbare circulos meos. Rør ikke mine sirkler. Arkimedes.  
 
Geometri har sin opprinnelse bl.a. fra det gamle Hellas. 
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Geometri (gr. geo-jord; metrein – måle). I Discours de la 
méthode (Studiet av den vitenskapelige metode) hadde Descartes 
et geometrivedlegg La Géométrie som koblet geometri og 
algebra.  

 

I cartesiansk geometri (oppkalt etter René Descartes) er det 
et todimensjonalt system (2D) med to koordinatakser vinkelrett 
på hverandre og krysningspunktet mellom aksene er Origo. Hvert 
punkt i planet kan derved beskrives med to koordinater (x,y).  
To linjer som skjærer hverandre gir to og to like vinkler. En 
likebeint trekant har vinkler ved grunnlinjen som blir like 
store. I det tredimensjonale system er det tre koordinatakser 
x, y og z vinkelrett på hverandre og alle punkter i rommet kan 
beskrives med koordinatene (x,y,z). I Géometrie (1637) 
oppdaget Descartes det mystiske med kvadratroten av negative 
tall, imaginære tall, som seinere førte fram til de komplekse 
tallene. (Imagine, John Lennon).  

En sirkel med sentrum i koordinatene (p,q) og med radius r får 
formel: 

  

Har sirkelen sentrum i origo i koordinatsystemet får sirkelen 
formel: 

 

På en sirkel ligger alle punktene i fast avstand fra sentrum. 
Avstanden tvers over sirkelen gjennom origo er diameteren. 
Radius er halve diameteren.  Diameteren deler sirkelen i to 
halvdeler. Omkretsen er lengden av sirkelkurven. Forhold 
mellom omkrets og diameter i en sirkel er lik pi (π). En 
trekant inne i en halvsirkel blir en rettvinklet trekant.  

En elipse med senter i origo får formel: 

1 
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Formel for en parabel: 

 

 

 

Funksjonen y=x2 er en parabel, symmetrisk omkring aksen. 

Parallelle stråler langs aksen som treffer et parabelformet 
hulspeil vil reflekteres og samles i et brennpunkt. Benyttes 
innen akustikk og optikk.   

Formel for en hyperbel: 

1 

Descartes innførte de 5 regneartene addisjon, subtraksjon, 
multiplikasjon, divisjon og rotuttrekk.  

Krumningen på en rund ball er positiv og konstant. Krumningen 
på et egg er positiv, men ikke konstant. Et hyperbolsk plan 
har negativ krumning, og kan få plass inne i en sirkel. For 
det hyperbolske plan gjelder ikke parallellaksiomet.  

Konstruksjon av en regulær trekant, kvadrat, pentagon 
(femkant) og heksagon (sekskant) var kjent fra Euklid.  

-4 -2 0 2 4
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Som 19-åring kunne Carl Friedrich Gauss i 1796 vise at det var 
mulig å konstruere en 17-kant (heptadekagon) med passer og 
lineal.  

 

Det betyr at funksjonen 2π/17 kan uttrykkes som kvadratrøtter. 
Det ble mulig å vise at det var mulig å konstruere multipler 
av 17 e.g. regulære 34-gon, 51-gon, 85-gon og 255-gon.Et n-gon 
er et polygon med n sider.  Det er interessant at det bare 
finnes 17 mulige symmetrier for krystaller.  

 

Eliptiske kurver 
Eliptiske kurver har generell form: 

·  
Figuren nedenfor er en eliptisk kurve  fra et kubisk polynom 
med uendelige mange løsninger: 

· 3 · 32  
x<-seq(-40,40,0.1) 
y<-sqrt(x*(x-3)*(x+32)) 
y2<--sqrt(x*(x-3)*(x+32)) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3,ylim=c(-300,300),main="Eliptisk kurve") 
lines(x,y2,type="l",col="blue",lwd=3) 
abline(h=0,col="green") 
abline(v=0,col="green") 
abline(v=-32) 
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Figur. Eliptisk kurve y2=x(x-3)(x+32) 
Eksempler på andre eliptiske kurver hvor oppgaven er å finne 
heltallsverdier (x,y) som tilfredsstiller ligningen: 

1 
 
 f<-function(x){sqrt(x^3-1)} 
g<-function (x){-sqrt(x^3-1)} 
par(bg="lightyellow") 
plot(f,1,5,col="blue",lwd=3,ylim=c(-12,12),xlim=c(0,5), 
main=expression(y^2==x^3-1)) 
curve(g,1,5,col="blue",lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col="green",lwd=3) 
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Den eliptiske ligningen: 

2 
 
f<-function(x){sqrt(x^3-2)} 
g<-function (x){-sqrt(x^3-2)} 
plot(f,1,5,col="blue",lwd=3,ylim=c(-12,12),xlim=c(0,5), 
main=expression(y^2==x^3-2)) 
curve(g,1,5,col="blue",lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col="green",lwd=3) 
points(3,5,pch=16,cex=2,col="red") 

 
hvor vi ser at (3,5) er en heltallig løsning.  

2    5 3 2 25 27 2 
Det kan nevnes at tallet 26 er det eneste som befinner seg 
mellom et kvadrat og en kube.  
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Vi ser tredimensjonalt på y2=x3-2 med løsningen (3,5). 25=27-2 
y<-seq(0,20,1) 
f<- function(x,y){(y^2-x^3+2) 
} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
0,expand=0.5,col="red",main=expression (z==y^2-x^3+2)) 

 
y<-seq(0,20,1) 
f<- function(x,y){(y^2-x^3+2) 
} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
0,expand=0.5,col="red",main=expression (z==y^2-x^3+2)) 

 



22 
 

 
 
 
 
 

 
1 

 
f<-function(x){sqrt(x^3+1)} 
g<-function (x){-sqrt(x^3+1)} 
par(bg="lightyellow") 
plot(f,-1,5,col="blue",lwd=3,ylim=c(-10,10),xlim=c(-2,5), 
main=expression(y^2==x^3+1)) 
curve(g,-1,5,col="blue",lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col="green",lwd=3) 

 
 

3 3 
f<-function(x){sqrt(x^3-3*x+3)} 
g<-function (x){-sqrt(x^3-3*x+3)} 
par(bg="lightyellow") 
plot(f,-3,5,col="blue",lwd=3,ylim=c(-10,10),xlim=c(-3,5), 
main=expression(y^2==x^3-3*x+3)) 
curve(g,-3,5,col="blue",lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col="green",lwd=3) 
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4  

 
f<-function(x){sqrt(x^3-4*x)} 
g<-function (x){-sqrt(x^3-4*x)} 
par(bg="lightyellow") 
plot(f,-3,5,col="blue",lwd=3,ylim=c(-10,10),xlim=c(-3,5), 
main=expression(y^2==x^3-4*x)) 
curve(g,-3,5,col="blue",lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col="green",lwd=3) 

 
Fermats siste sats  

Høsten 1994 kunnegjorde den britiske matematikeren Andrew 
Wiles at han med hjelp fra andre matematikere hadde løst 
Fermats siste teorem, uløst av matematikere i over 300 år. Det 
var en oppsiktsvekkende oppdagelse at løsningen av Fermats 
siste sats hadde tilknytning til topologi. Franskmannen Pierre 
de Fermat (1601-1665) arbeidet med tallteori, 
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infinitesimalregning, geometri basert på koordinater samt 
sannsynlighetsteori. Fermat brevvekslet med datidens store 
matematikere René Descartes (1591-1661), Blaise Pascal (1623-
1662),  John Wallis (1616-1703) og Gérard Desargues (1591-
1661). Fermat leste Diofantus Arithmetica, en av de første 
bøkene om algebra. I algebra benyttes et symbolspråk.  
Diofantus lette etter rasjonale tall x, y og z som løsning for 
den Pytagoreiske læresetningen. I en rettvinklet trekant er 
kvadratet av lengden av hypotenusen (z) lik summen av 
kvadratene av lengden av de to katetene (x,y): 

 

I det Pytagoreiske triangel (trekant) som er rettvinklet og 
alle sidene har heltallslengder er det flere løsninger e.g. 
32+42=52 ,202+212=292=841eller 1192 + 1202 =1692= 28561. Arealet 
av den rettvinklete trekanten blir 1/2xy.  

Fermat viste at arealet av et triangel aldri kan bli lik 
arealet av et kvadrat. Man kan finne flere løsninger 
(Pytagoreisk trippel) ved å multiplisere med 2 e.g. 62+82=102.  
Hvis a, b og c er en Pytagoreisk trippel så vil ma, mb og mc 
være en Pytegoreisk trippel e.g. m=3 gir løsningstallene 
3·3=9, 3·4=12 og 3·5=15.   

Og motsatt: Hvis u, v og w er en Pytagoreisk trippel med d som 
en felles divisor, så vil u/d, v/d og w/d være en Pytagoreisk 
trippel.  

Fermat utvidet den Pytagoreiske læresetningen videre, og 
Fermats store sats var at ligningen: 

 

ikke har noen positive heltallsløsninger for de naturlige 
tallene n>2 (Ser bort fra å sette en av variablene lik 0). x, 
y og z er hele tall.  For n=2 er det flere løsninger, 
Pythagoras setning(se over). 
For n=3 betyr x3+y3=z3 betyr det at volumet av 2 kuber aldri er 
lik kuben z3.  
 
 Fermat skrev i margen i Arithmetica at han hadde funnet 
beviset, men at det var for liten plass til å skrive det i 
margen.  Et tema også nevnt i Stieg Larssons kriminalbøker om 
Lisbeth Salander. Fermat løste den selv for n=4 (derav også 
n=8,12,16,20..), og Euler beviste den for n=3 (og derav 
n=6,9,12,15,…. Men hva med de andre tallene i den uendelige 
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tallrekken ? Et fascinerende problem, selv en datamaskin kan 
ikke gå gjennom alle tall.  

Euler arbeidet med tilsvarende problemstillinger, og Eulers 
formodning om at følgende ligning ikke hadde heltallsløsninger 
viste seg seinere ikke å stemme: 

 

2682440^4+15365639^4+18796760^4 
[1] 1.806301e+29 
20615673^4 
[1] 1.806301e+29 

 

Den japanske matematikeren Yutaka Taniyama (1927-1958), som 
begikk selvmord, fant på 1950-tallet en kobling mellom to 
viktige deler av matematikken: eliptiske kurver og modulære 
former er egentlig samme sak. Enhver eliptisk ligning har en 
tilsvarende modulær form. Modulære former er funksjoner med 
imaginære tall som gir symmetri. Modulære former har to akser, 
hvor begge er komplekse, hver med en reell og imaginær 
akse,(xr,xi)og (yr,yi), det vil si et hyperbolsk 
firedimensjonalt rom.  Sammenhengen mellom eliptiske kurver og 
modulære former ble videreutviklet av Guro Shimura (f.1928) og 
oppdagelsen kalles Taniyama-Shimura konjekturen. En konjektur 
,formodning eller antakelse, brukes om en formel som man antar 
er riktig fordi den ikke er motbevist. Finner man et bevis for 
konjekturen blir den et teorem. Poincaré hadde også studert 
modulære former og hadde blitt fascinert av deres symmetri.  
 
Enhver eliptisk kurve kan bli relatert til en modulær form.  
Gerhard Frey (1944-) viste at det måtte være en sammenheng 
mellom Taniyama-Shimura konjektur og Fermats siste sats. 
Frey (Frey kurve) omformet Fermats sats til følgende hvis han 
antok at Fermats sats var usann. 

 
og kom med påstanden at hvis Taniyama-Shimura formodningen ble 
bevist så hadde man samtidig bevist Fermats sats. Først 
forsøkt bevist av Ken Ribet. 
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Andrew Wiles løsning av Fermats teorem gikk veien om Galois 
representering (Galois-grupper), modulære former med symmetri, 
eliptiske kurver, Hecke ringer, Eulersystemer, Iwaasawa teori 
og Kolyvagin-Flach-metode for eliptiske 
ligninger,klassenummerformelen, Poincaré konjektur og 
Taniyama-Shimura-Weil konjektur. En konjektur er en formodning 
eller antakelse, noe som ikke er bevist, men ser 
tilsynelatende ut til å være sant. En eliptisk kurve er en 
type kubisk kurve hvor løsningene er begrenset til en torus. 
En torus har form som en smultring. En eliptisk kurve, eller 
eliptisk ligning har formen 

 
hvor a, b, c og d er heltall. 
 
Wiles trodde han hadde løsningen i 1994, den var imidlertid 
feil,vist av Nick Katz, men sammen med Richard Taylor kunne 
Wiles publisere beviset for Fermats siste sats i Annals of 
Matemathics i mai 1995.  
 
Litteratur: 
Sing, Simon: Fermats siste sats. Aschehoug 1998. 
 
Et annet eksempel på en konjektur Poincaré-konjekturen, bevist 
av den eksentriske matematikeren Grigori Perelman.  Modulære 
former finner man igjen bl.a. innen teoretisk fysikk innen 
strengteori (en oscillerende linje) som kobler kvantemekanikk 
og generell relativitet og danner basis for kvanteteorien for 
gravitasjon. Strengteorien er det nærmeste man i dag kommer 
Einsteins drøm om ”teorien om alt” som kobler gravitasjon, 
elektromagnetisme, sterke og svake kjernekrefter, samt materie 
bestående av kvarker og leptoner. Fysikerne opererer med 
begreper som 11-dimensjonal M-teori og supersymmetri. 
Problemet er at disse teoriene ikke skaper nye testbare 
hypoteser. 
   Eliptiske kurver kryptografi baserer seg på de spesielle 
egenskapene ved eliptiske kurver og primtallsorden.  
 

Trigonometri  
Trigonometri er trekantberegninger. Hvis vi har en rettvinklet 
trekant med hypotenus c og to kateter (a og b) med vinkel alfa 
(α) har vi følgende definisjoner for sinus (sin), cosinus 
(cos), tangens (tan), kotangens (cot), secans (sec) og 
kosecans (sec). Hvis trekanten nedenfor tegnes på en kule for 
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eksempel et appelsinskall har vi sfærisk trigonometri som 
benyttes innen navigasjon og astronomi.  
 
 
 

 
 

sin
å  

 

 

cos
 

 

 

tan
å  

  

 

                               

 
For en rettvinklet trekant har vi Pythagoras setning: 
 

 
 

 
 
En vinkel kan måles i grader (o) eller som buemål i radianer. 
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Vinkelen mellom to vinkelbein, som også er en del av en sirkel 
med radius r, uttrykt i radianer blir: 

 
  

  
Hvis vi har en enhetssirkel med radius=1 så er omkrets av 
sirkelen lik to pi (2π radianer). Buelengden blir omkretsen av 
hele sirkelen 

2
2   

Den greske bokstaven pi (π) brukes til å betegne forholdet 
mellom omkretsen til en sirkel (sirkelperiferi) og diameteren 
til sirkelen. Pi (π) er et irrasjonalt og transcendentalt tall 
(π=3.145926535…). 
En omdreining av sirkelen er lik 2π radianer som er lik 360o. 
For en vinkel α så blir den tilsvarende buen (arc) i radianer 
lik: 

 2 · · 360  

Hvor mange grader tilsvaren 1 radian ?  

1 
360
2 57.3  

360/(2*pi) 
[1] 57.29578 

Hvor mange radianer tilsvarer 1 grad ? 

1
2

360 0.017  

2*pi/360 
[1] 0.01745329 
 

 
Hvis vi har en likesidet rettvinklet trekant vil de to andre 
vinklene i trekanten være lik 45o=π/4. 
Vi får fra Pythagoras: 

2        √2 ·    
For 45o får vi: 

4 √2 ·
1

√2
√2
2  

For sin(π/4) får vi tilsvarende. 
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Vi kan ha en annen rettvinklet trekant men hvor a=c/2 og b≠a, 
så får vi en vinkel lik 60o=π/3 
Vi får da: 

2      4        
√3
2  

og kan regne ut tilsvarende for sin og cos.  
 

α 1o 30o 45o 60o 90o 180o 270o 360o 
arc α π/180 π/6 π/4 π/3 π/2 π 3π/2 2π 
Sammenheng mellom vinkel målt i grader og den tilsvarende 
sirkelbuen (arc, l. arcus = bue) målt i radianer. 
 
 
 
 
Sammenhengen mellom noen vinkler og trigonometriske verdier: 
α sin α cos α tan α 
0o       0       1       0 
30o 1

2 
1
2 √3 

1
3 √3 

45o 1
2 √2 

1
2 √2 

      1 

60o 1
2 √3 

1
2 

√3 

90o       1        0        ∞ 
 

 
Enhetssirkelen hvor radius=1, hvor punkter P (x,y)på sirkelen 
får koordinatene P(cosα,sinα). Koordinatene for sirkelens 
skjæring med aksesystemet blir regnet mot klokka 
(1,0),(0,1),(-1,0) og (0,-1).   
 

 1 
 

tan
sin
cos

1
cot  
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cot
cos
sin

1
tan  

 
 

1
1  

 
Trekkerman tre ikke-parallelle linjer i et plan vil disse 
skjære hverandre og danne en trekant. For en mer generell 
trekant har vi følgende: 

· · · cos  
 

2 · · · cos  
 

2 · · · cos  
 

 
 
Vi har dessuten sammenhengen: 

sin
sin              

sin
sin              

sin
sin  

 
Lengden av de to korteste sidene i trekanten vil alltid være 
lengre enn den lengste siden, det vil si at i planet er den 
rette linjen den korteste veien mellom to punkter.  
Den franske biologen Buffons kunne ved hjelp av Buffons nål 
lage et estimat av pi (π). Trekk parallelle linjer på et ark 
med avstand lik lengden av en nål eller fyrstikk. Slipp nålen 
eller fyrstikken gjentatte ganger på arket, tell antall ganger 
du slipper den og antall ganger nålen berører en linje. 
Sannsynligheten for at en linje treffes er 2/π. 
 

2 ·
 

   . 
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En firkant (kvadrilateral) har som navnet sier 4 kanter. 
Firkanten kan være utformet som et kvadrat (4 rette vinkler og 
4 like lange sider), rektangel(4 rette vinkler og sidene 
danner parallelle par, hvert par av ulik lengde), rombe(2 og 2 
parallelle sider hvor alle er like lange), parallelogram (2 
par med parallelle sider, hvert par med ulik lengde) og trapes 
(1 par parallelle sider, de to andre ikke-parallelle).  
 

 
 

Differensialregning 
Hvis vi har en funksjon y=f(x) så er tangenten til funksjonen 
gitt ved den deriverte f´(x) som angir stigningen til 
tangentlinjen. Når tangenten er horisontal er stigningen lik 
0. En linje har konstant stigning, men stigningen på en kurve 
endrer seg fra punkt til punkt på kurven. Differensialregning 
omfatter stigning av kurver, tangenter, maksimums- og 
minimumspunkter, mens integralregning omfatter arealer under 
kurver.  Gottfried Wilhelm Leibniz innførte integraltegnet ∫ 
som arealet under en kurve, en lang s som betegner summen (l. 
summa) av mange små firkantede arealer. Den deriverte ble 
uttrykt som d (l. differentia).   

Arealer under kurver kan man finne med enkel integrasjon, og 
man kan finne volumer med dobbelt integrasjon. 

En differensialligning inneholder funksjonen og den deriverte 
av funksjonen. Mange funksjoner som beskriver fysiske 
fenomener har mer enn en variabel og gir partielle 
differensialligninger. Partielle differensialligninger ble 
bl.a. studert av Euler, Jean Le Rond d´Alembert (1717-1783) og 
av Daniel Bernoulli (1700-1782). D´Alemberts bølgeligning 
beskriver en vibrerende streng, hvor et punkt på strengen 
varierer både i abscisse (x-akse) og tid y=y(t,x) 
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Hvor løsningen y er en sum av sinusfunksjoner.  

Et integral er definert som grensen for en sum. Noen utvalgte 
integraler fra Karl Rottmans Mathematische Formelsammlung, 
hvor C er en integrasjonskonstant. 

  1          1 

   

1
ln ·   

sin  cos   

cos sin   

·  

    

·  | · |  

Med lsoda fra pakken deSolve kan man løse 
differensialligninger numerisk. H. Poincaré viste at det var 
mulig å fremstille løsningene av differensialligninger 
geometrisk: 

 

Beregning av Lyapunov-eksponenter.  
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Tall og tallteori 
Tallene er abstrakte enheter og kan brukes til å beskrive 
mengder: 2 appelsiner, 2 bananer, 1½ brød.Tallene kan brukes 
til å telle eller å måle. Men tallene brukes også i andre 
sammenhenger som en kode: Telefonnummer, personnummer, 
serienummer, ISBN-nummer, produktnummer, bankkontonummer etc. 
De naturlige tallene er telletallene 1,2,3,…..   Rasjonale 
tall som uttrykker fraksjon eller forholdstall kan skrives som 
en brøk a/b eller –a/b hvor a og b er naturlige tall, eller 
a=0, hvor a er teller og b er nevner i brøken. Hvis b=1, så 
ser man at de rasjonale tallene omfatter de naturlige tallene. 
Hvis vi har to rasjonale tall like ved siden av hverandre kan 
det finnes et uendelig (∞) antall rasjonale tall mellom dem. 
Rasjonale tall kan uttrykkes som desimaltall. Hinduene brukte 
0 og tok i bruk de negative tallene for å kunne uttrykke debet 
og kredit, og bruk av disse tallene ble overført til Europa 
med renessansen. Tidligere trodde man ikke at det fantes tall 
som var mindre enn null (0). Tallene danner en tallrekke som 
strekker seg fra -∞ til +∞, hvor symbolet et liggende åttetall 
(∞) symboliserer uendelig. Tallrekken ga de første tanker om 
uendelighet. Tallene eksisterer i en idéverden, men eksisterer 
tallene uten at vi tenker på dem ? Hva er sammenhengen mellom 
tallene og den virkelige verden ?   
Hvis vi har et rettvinklet trekant hvor lengden av de to 
hosliggende sidene  er lik 1 så blir lengden av hypotenusen c 
ifølge Pythagoras setning lik kvadratratoen av 2 (√2=1.414213… 
ad infinitum) fordi  
c2 = 12 + 12. Kvadratroten til 2 kan ikke uttrykkes som en brøk 
mellom to heltall og kalles et irrasjonalt tall. Kvadratroten 
av 3 (√3) er et annet eksempel på et irrasjonalt tall. Ethvert 
positivt tall har to kvadratrøtter, en positiv og en negativ.  
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Alle tallene har en plass på tall-linjen. Mellom de hele 
tallene ligger de rasjonale tallene. Hvis vi tenker oss et 
kvadrat med side=1 kan diagonalen =√2 projiseres ned på tall-
linjen og viser at også de irrasjonale tallene har sin plass 
på tall-linjen. Noen tall som pi, det naturlige tallet e og 
gamma dukker opp på de underligste steder. Tallet pi (π) er 
lik forholdstallet mellom omkrets og diameter i en sirkel, 
π=3.14159265358979323846… et irrasjonalt tall som fortsetter i 
det uendelige. Pi(π) er også er lik lengden av omkretsen til 
en sirkel som har diameter=1. I tillegg er π et transcendalt 
tall, vist av Johann Heinrich Lambert (1728-1778). Lambert 
hadde en konjektur (formodning) om at π og e er transendentale 
tall. Cherles Hermite (1822-1901) viste at e er transendeltalt 
og π er transendeltalt ble vist av Lindemann.   I hver sin 
ende av tall-linjen ligger henholdsvis pluss og minus 
uendelig, +∞ og -∞. Det naturlige tallet 
e=2.71828182845904523536… er lik grunntallet i naturlige 
logaritmer. Euler viste at både e og e2 er irrasjonale tall.  
De reelle tallene omfatter både rasjonale og irrasjonale tall.  
 
Georg Cantor (1845-1918)kunne vise at uendelig (∞) ikke er 
noen fast størrelse, det er forskjellige former for uendelig. 
Det betyr at uendelig ikke betyr det samme i alle 
sammenhenger, og alle uendelige mengder har nødvendigvis ikke 
samme antall elementer. Mengden av de reelle tallene er mer 
uendelig enn de naturlige tallene, det vil si det er flere 
reelle tall enn naturlige tall. Cantor viste dette ved at hvis 
det til ethvert naturlig tall korresponderte et reelt tall i 
et 1:1 forhold så vil det være plass til flere tall mellom de 
reelle tallene.  Reelle tall kan uttrykkes som et uendelig 
langt desimaltall. Cantor fant at det er ikke nødvendig å 
telle uendelige mengder med like mange elementer. Det holder 
med en regel om en entydig avbilding, for hvert element i den 
ene mengden er det tilordnet ett og bare ett i den andre 
mengden og vice versa. Hvis det finnes en entydig avbildning 
mellom to mengder så kalles de likemektige. De naturlige 
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tallene og kubikktallene er likemektige, for hvert telletall 
finnes det et kubikktall 1,8,27,64,… Transfinite kardinaltall 
er et begrep som ble innført av Cantor for å kunne beskrive 
uendelige mengder. Kardinaltall er lik antall elementer som 
inngår i mengden.  
, alef null, hvor alef er den første bokstaven i det 

hebraiske alfabet er et transfinit kardinaltall som angir en 
tellbar mengde. Mengden av de naturlige telletallene 1,2,3,…, 
er en tellbar mengde, og er således et transfinit 
kardinaltall. Ofte lar man 0 være med i de naturlige tallene 
(telletallene).  De relle tallene og de irrasjonale tallene 
ikke tellbare mengder, mens de rasjonale tall (brøker, hvor 
teller og nevner er heltell, integer, …-3,-2,-1,0,1,2,3,…) er 
en tellbar mengde. Antall elementer i en mengde A blir , og 
hvis mengden A er uendelig blir   uendelig. Hvis to mengder 
A og B er likemektige blir . Mengden som bare 
inneholder tallet 0 blir lik 1. 0 1. 
 
Bertrand Russels paradoks: Mengden av alle mengder som ikke er 
et element i seg selv. Dette er en umulighet, på lignende vis 
som frisøren som klipper alle som ikke klipper seg selv, men 
hvem klipper frisøren ?.  
 
Mengdelæren er en del av matematikken. Mengder pleier å angis 
med store bokstaver og elementene i mengden er atskilt med 
komma inne i en klammeparentes. For eksempel mengden av ”øyne” 
eller prikker på en spillterning S={1,2,3,4,5,6} 
 
Det vanligst brukte tallsystemene er 10-tallsystemet (dekadisk 
tallsystem) og det binære tallsystem (totallsystem), hvorav 
sistnevnte benyttes i datamaskiner.  
10-tallsystemet bruker grunntall 10, og bygget opp således: 

… 10 10 10 10 10  
og husk 100=1, og a0,a1,…,an kan være et av tallene i mengden 0-
9.  
10^0 
[1] 1 

For eksempel blir tallet 1729 skrevet således: 
…  0 · 10 1 · 10 7 · 10 2 · 10 9 · 10  

Skal man skrive desimaltall settes komma er punkten etter 100 
og så fortsetter rekken videre mot høyre 10-1, 10-2 osv.  
 
Det binære tallsystemet med 2 som grunntall: 

… 2 2 2 2 2  
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20=1, og a0,a1,…,an kan være et av tallene 0 eller 1 
 
De første naturlige tallene skrevet binært blir: 
0=0 4=100 8=1000 
1=1 5=101 9=1001 
2=10 6=110 10=1010 
3=11 7=111 11=1011 
 
For eksempel tallet 9 skrevet binært: 

…  0 · 2 1 · 2 0 · 2 0 · 2 1 · 2 0 8 0 0 1 9 
 
Babylonerne brukte grunntall 60 og vi finner dette igjen i 
inndelingen av sirkelen i 360 grader og 1 time = 60 sekunder. 
Mayafolket hadde grunntall 20 og vi finner dette igjen i snes 
(20) (et snes egg) og skokk (3·20=60) (en skokk unger), eller 
i den danske tellemåten (firs = 4·20 = 80) eller fransk quatre 
(20) vingt (4) = 80. 
 Grunntallet 12, som også inngår i faktorisering av 60, finner 
vi 12 månefaser, dusin (12) (et dusin kondomer), et tylft 
tømmer (12), og gross (12·12=144).  
 
En klokke er syklisk, hvor når man kommer til klokken 12 er 
man tilbake til utgangspunktet. På en klokke har vi 6 + 12 = 
6, det vil si 12 tilsvarer 0.  
 
Vi har en type addisjon kalt addisjon modulo p, hvor p er et 
positivt heltall.  To tall adderes, summen divideres på p, og 
resten etter divisjonen er svaret på addisjonen. Vi kan tenke 
oss at addisjonen skjer rundt en sirkel 
(5+7)%%9  #5 pluss 7 modulo 9 
[1] 3 

 To tall er ekvivalente modulo p hvis differansen mellom dem 
er delelig med p 

~   
Vi kan gå tilbake til klokka og bruke addisjon modulo 12. For 
eksempel kl. 3 + 10 timer, det vil si kl. er 1.  
(3+10)%%12  #3 pluss 10 modulo 12 
[1] 1 

Addisjon modulo p brukes i kryptografering ved faktorisering 
av store primtall, og har også betydning innen tallteori.   
 
Algebra på 1800-tallet besto i å løse ligninger.  
Algebraiske tall fås ved løsning av polynomet: 

0 
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hvor an,….,a0 er heltall. Algebraiske tall er reelle tall som 
tilfredsstiller polynomligningen med rasjonale koeffisienter 

Ifølge fundamentalteoremet i algebra: Ethvert polynom med 
reelle koeffisienter har reelle eller komplekse røtter. Dette 
ble bevist av Carl Friedrich Gauss i verket Disquisitiones 
aritmeticae (Undersøkelser av aritmetikk, 1801). 

Reelle tall som ikke er algebraiske kalles transendentale 
tall. Alle transendentale tall er irrasjonelle, men ikke 
omvendt. Det finnes en uendelig mengde transcendentale tall. 
Transendentale tall er pi (π) og det naturlige tallet 

 e =2.71828…… Kvadratroten av 2 (√2) er irrasjonalt, men ikke 
transcendentalt fordi det er en løsning av ligningen x2-2=0. 

Den russiske matematikeren Aleksandr Gelfond (1906-1968) kunne 
vise at ab er transcendentalt når a er algebraisk (a≠0&1) og b 
er algebraisk og irrasjonalt. Det betyr at 

2√  
er transcendentalt (Gelfond-Schneiders konstant, eller 
Hilberts tall), 2.6651441426…. 
2^sqrt(2) 
[1] 2.665144 

Gelfonds konstant 23.140692… er også transcendental: 

1  
exp(1)^pi 
[1] 23.14069 
Eksempler på andre transcendentale tall: 

1
! 2.7182818284 …. 

3.1415926535 …. 

4 atan 1
1

2 · 1 1
1
3

1
5

1
7

1
9 0.7853982 … 

som også blir kalt Leibniz rekke. 
atan(1) 
[1] 0.7853982 
pi/4 
[1] 0.7853982 
n<-seq(0,1E6,1) 
sum(((-1)^n)/(2*n+1)) 
[1] 0.7853984 
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ln 2
1
· 2  0.6931472 … 

 
James Gregory fant at 

arctan 3 5 7 9  

Hvis x=1 gir dette Leibniz rekke. 
1

√3 6 

atan(1/sqrt(3)) 
[1] 0.5235988 
pi/6 
[1] 0.5235988 

 
At pi er et transcendentalt tall (har ikke rot i noen 
algebraisk ligning med rasjonale koeffisienter) betyr at 
sirkelens kvadratur er umulig. Det vil si at det er umulig å 
konstruere med passer og lineal et kvadrat som har samme 
flateinnhold som en sirkel. Hvis vi lar radius r i sirkelen 
være lik 1 betyr dette (arealet av en sirkel er πr2.  

0         √  
 
Det samme gjelder de klassiske geometriske problemstillingene 
vinkelens tredeling og kubens fordobling, som også er umulige.  
Kubens fordobling vil si å finne sidekanten x i en kube som 
har dobbelt så stort volum som den første. Hvis vi lar 
sidekanten i den første kuben være lik 1 betyr dette å finne x 
i ligningen: 

2 · 1 0            √2 
  Mange har studert rekkefølgen av tallene i π, for å se om 
det finnes noe mønster i tallrekken, hvilket man ikke finner, 
det er en fullstendig tilfeldig sekvens.  Tallene 0-9 
forekommer med samme sannsynlighet 1/10. Det vil si at tar man 
hundre tall i pi bør ca. ti av dem være 6.  

Primtall 
Primtallene er tall som bare er delelig med seg selv og 1, og 
primtall kan ikke skrives som et produkt av to mindre tall. 
Primtallene er grunnsteinene i tallrekken. Multiplikasjon av 
primtall gir alle tall. 
 Primtallene som er mindre enn 50 er  
2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47. 
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Bortsett fra det første tallet 2 som er partall er resten av 
primtallene oddetall. Den minste avstanden mellom to primtall 
er mellom 2 og 3.  
1 defineres ikke som primtall, selv om det egentlig passer med 
definisjonen for et primtall. Hadde 1 vært definert som et 
primtall kunne vi ikke foretatt en entydig faktorisering av 
tall.  Ethvert tall >1 er enten primtall eller ikke primtall. 
Sammensatte tall som 10, 15, og 18 kan faktoriseres som et 
produkt av  mindre hele primtall. Ethvert sammensatt tall kan 
skrives som et produkt av primtall. 6=2·3, 18=2·9=2·3·3 
Tall som ikke kan faktoriseres kalles primtall. Et naturlig 
tall >1 er et primtall hvis det ikke kan uttrykkes som et 
produkt av to mindre tall. Primtall er bare delelig på seg 
selv og 1. Primtallene er byggesteiner for alle de naturlige 
tallene. Hvorfor er noen tall primtall, og andre ikke ? 
  Alle de naturlige tallene 1, 2, 3, osv. kan lages ved 
1+1+1+1 osv. og neste tall er 1 større enn det foregående. 
Hvis vi har tallet 12 vet vi at 12=4·3 og 3 og 4 kalles 
faktorer av 12. Den unike mengden i produktet kalles 
primfaktor.  
Vi har generelt for et tall m at m=n·k for tallene n og k 
(kvotient) som er faktorene til m. Går ikke divisjonen opp 
blir det en rest som er mindre eller lik tallet vi deler på. 
For eksempel 16:5= 3 og en rest r=1. 
Delingsalgoritmen: Hvis m og n er naturlige tall så finnes det 
en unik k og r slik at: 

·        0 1 
 
 Jo større primtallene blir, desto sjeldnere forekommer de.  
 
 
N Antall primtall fra 1 

opp til N 
10 4 
100 25 
1000 (103) 168 
10000 (104) 1229 
10000 (105) 9592 
1000000 (106) 75498 
10000000 (107) 664579 
100000000 (108) 5761455 
1000000 (109) 50847534 
10000000 (1010) 455052511 
1011 4118054813 
1012 37607912018 
1013 346065536839 
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1014 3204941750802 
1015 29844570422669 
1016 279238341033925 
Blant de første tallene forekommer primtallene oftere enn 
lenger ut i tallrekken. Hvordan er fordelingen av primtall 
utover i tallrekken ?  
Gauss konjektur (formodning) gir en gjetning om antall 
primtall i form av et logaritmisk integral, og gjetningen blir 
mer og mer riktig ettersom N øker.  
 
 
Carl Gauss og den franske astronomen og matematikeren Adrien 
Marie Legendre (1752-1833) fant at andelen av primtall blant 
de naturlige tallene fulgte tilnærmet forholdet n/ln(n). Hvis 
vi har de naturlige tallene n vil antall primtall p opp til n 
være det man finner i tabellen nedenfor. Tabellen viser også 
forholdet mellom p/n (ratio), 1/ln(n) (B) og ratio-1/ln(n) 
(C): 
n<-matrix(ncol=1,nrow=8) 
n[1]<-10 
for (i in 1:8){ 
n[i+1]<-n[i]*10 
} 
p<-c(4,25,168,1229,9592,78498,664579,5761455,50847534) 
A<-as.data.frame(cbind(n,p)) 
ratio<-p/n 
B<-1/log(n) 
C<-ratio-B 
D<-data.frame(A,ratio,B,C) 
D 
plot(n,n/B,type="l",col="blue",lwd=3,ylab="antall 
primtall=n/log(n)", 
main="Antall primtall opp til n") 
 
 
 

      n        p      ratio          B            C 
1 1e+01        4 0.40000000 0.43429448 -0.034294482 
2 1e+02       25 0.25000000 0.21714724  0.032852759 
3 1e+03      168 0.16800000 0.14476483  0.023235173 
4 1e+04     1229 0.12290000 0.10857362  0.014326380 
5 1e+05     9592 0.09592000 0.08685890  0.009061104 
6 1e+06    78498 0.07849800 0.07238241  0.006115586 
7 1e+07   664579 0.06645790 0.06204207  0.004415831 
8 1e+08  5761455 0.05761455 0.05428681  0.003327740 
9 1e+09 50847534 0.05084753 0.04825494  0.002592592 
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Når n øker så nærmer ratio seg 1/ln(n)(kolonne B) og ratio-
1/ln(n) i kolonne C → 0. 
 
Primtallesteoremet: Når ∞ blir antall primtall ≤ n omtrent 
lik 

ln  

 
Figur viser antall primtall(=n/ln(n))som funksjon av n.  
Primtallsteoremet ble bevist i 1896 av Jacques Hadamard og 
Charles-Jean de la Vallée Poussin.  
 
Antall primtall N kan bestemmes mer nøyaktig enn formelen 
ovenfor, og er ca. lik arealet under kurven y=1/ln(x) mellom 
x=2 og x=N, det logaritmiske integralet til N.  

1
 

Vi ser at dette blir et ganske godt estimat:  
k<-10 
A<-matrix(NA,k,1) 
B<-matrix(NA,k,1) 
for (i in 1:k){ 
f<-function(x){1/log(x)} 
A[i]<-integrate (f,2,10^i) 
B[i]<-10^i 
} 
#A estimert antall primtall fra logaritmisk integral 
#p virkelig antall primtall 
p<-
c(4,25,168,1229,9592,78498,664579,5761455,50847534,455055600) 
X<-cbind(B,A,p);X 
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            A         p         
 [1,] 10    5.120436  4         
 [2,] 100   29.08098  25        
 [3,] 1000  176.5645  168       
 [4,] 10000 1245.092  1229      
 [5,] 1e+05 9629.623  9592      
 [6,] 1e+06 78628.56  78498     
 [7,] 1e+07 664918.2  664579    
 [8,] 1e+08 5762207   5761455   
 [9,] 1e+09 50849230  50847534  
[10,] 1e+10 455055602 455055600 

 
 
 
Tvillingprimtall (primtallstvillinger) er primtall med to 
påhverandre følgende primtall av oddetalltypen 3&5, 5&7, 11&13 
osv. med differenase lik 2. Finnes det uendelig mange slike 
par ? Den norske matematikeren Viggo Brun (1885-1978) arbeidet 
med denne problemstillingen. Antall primtallspar er 
proporsjonal med x/(lnx)2 og for store x er antall primtallspar 
<100x/(lnx)2.  
 
Hvis man tar den resiproke av primtalltvillinger og summerer 
dem får man en rekke som konvergerer mot Bruns sum eller Bruns 
konstant = 1.90216…. 

1
3

1
5

1
5

1
7

1
11

1
13

1
17

1
19

1
41

1
43 … 

For x opp til 103 finnes 35 primtallspar, opp til 104 finnes 
205 og opp til 105 finnes 1224 osv.  
 
Gauss kunne vise den kvadratiske resiprositetsloven: 

   
hvor både p og q er primtall. 
x<-5 
p<-7 
q<-x^2%/%p;q 
[1] 3 

 
 
Den franske presten Marin Mersenne (1588-1648) viste at 2n-1 er 
primtall (Mersenne primtall), men gjelder ikke alle (kjenner 
til 32 unntak). 23-1=7 Man vet ikke om det finnes et uendelig 
antall Mersenneprimtall.  
31, 331, 3331, 33331 osv. er primtall, men når man kommer til 
333333331 så er ikke dette et primtall: 
17*19607843 
[1] 333333331 
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Goldbachs formodning (Christian Goldbach 1690-1764), i et brev 
til Euler i 1742,  sier at ethvert liketall større enn 2 kan 
skrives som summen av to primtall: 4=2+2; 6=3+3. For noen er 
det flere muligheter: 24=5+19=7+17=11+13.  
Alle hele tall >5 kan skrives som summen av tre primtall.  
 
Følgende formel gjelder for mange tilfeller, men ikke alle: 
Hvis p1, p2 osv. er primtall så vil p1·p2·p3···pn + 1 være et 
primtall: (2·3·5)+1= 31 
  
 
Ethvert positivt tall >1 kan skrives som et produkt av to 
eller flere primtall.6=2·3; 12=2·2·3; 75=3·5·5. Det er dette 
som kalles å faktorisere et tall i primfaktorer.  
 Den ungarske matematikeren Paul Erdös (1913-1996)viste at det 
alltid finnes et primtall mellom ethvert heltall n og 2n, for 
eksempel mellom 2 og 4, 8 og 16 osv.  
 
Stanislaw M. Ulam (1909-1984) fant et spiralmønster i 
primtallene, Ulam spiral.  
 
Primtall kan deles inn i to familier 
Primtall i 4n+1 familien er: 5,13,17,29,37,41,53,61,73,89,97 
Primtall i 4n-1 familien er: 
3,7,11,19,23,31,43,47,59,67,71,79,83 
 
Alle tall av typen  

2  
er primtall (Fermats konjektur). 
 
Fermats lille sats (1640): 
Hvis p er et primtall og a er et heltall så er ap-a delelig med 
p. 
p<-11 
a<-2 
x<-a^p-a;x 
[1] 2046 
y<-x/p;y 
[1] 186 

Her kan du endre verdier og se at det stemmer.  
 
Det er lett etter mange tester for å finne ut om et tall er et 
primtall eller ikke. Ender tallet >2 på 0,2,4,6 eller 8 er det 
ikke et primtall. 
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Astronomen, matematikeren og lederen av biblioteket i 
Alexandria Eratosthenes (276-195 f.kr.), også kjent for 
beregning av omkretsen av jorda, laget Eratosthenes sil som 
sier hvis n er et sammensatt tall så vil minst en av 
primfaktorene til n være mindre eller lik kvadratroten til n. 
denne silen er best egenet hvis det bare er to primfaktorer.  
Matematikeren Edward Waring utviklet et teorem for å finne hva 
som er primtall, kalt Wilsons teorem (oppkalt etter hans venn 
matematikeren John Wilson 1741-1793): 
 p et primtall hvis og bare hvis (p-1)!+1 er delelig på p.  
(p-1)! vil så å multiplisere alle tallene fra 1 til p-1 
Eksempel p=7 gir (7—1)!=6!=6·5·4·3·2·1=720. Legg til 1 og vi 
ser at tallet er delelig på 7, altså er 7 et primtall.  
factorial(6) 
[1] 720 
(factorial(6)+1)%%7 #modulodividering 
[1] 0 

 
Den franske matematikeren Joseph Bertrand (1822-1900) kunne i 
Cacul de probabilités (1845) finne en konjektur: 
 for n≥ 2 så finnes det minst ett primtall mellom n og 2n.  
Dette ble seinere bevist av den russiske matematikeren Pafnuti 
Lvovich Tchebychef (1821-1894). 
 
For neste primtall pn+1 så vil dette alltid bli mindre enn 2 
ganger det forrige primtallet pn: 

2 ·  
 
Vi har også at summerer du to påfølgende primtall pn+1 og pn så 
vil summen av dem pn+2 være større enn det neste primtallet: 

 
Produktet at to primtall pm·pn vil alltid være større enn 
summen av dem: 

·  
 
Euler oppdaget at funksjonen: 

41 
genererer primtall for x=[0,39]. 
f<-function (x) {x^2+x+41} 
f(0:39) 
 [1]   41   43   47   53   61   71   83   97  113  131  151  173  197  223  251 
[16]  281  313  347  383  421  461  503  547  593  641  691  743  797  853  911 
[31]  971 1033 1097 1163 1231 1301 1373 1447 1523 1601 

 
Andre funksjoner som gir mange primtall er f(x)=2x2-199; 
f(x)=6x+5  ; f(x)=30x – 13.    
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library(pracma) 
library(help=pracma) 
#De første 100 primtallene 
primes(100) 
 [1]  2  3  5  7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 
79 83 89 97 
 
#Antall primtall opp til n  
length(primes(10)) 
[1] 4 
length(primes(100)) 
[1] 25 
length(primes(1000)) 
[1] 168 
length(primes(10000)) 
[1] 1229 
length(primes(100000)) 
[1] 9592 
length(primes(1000000)) 
[1] 78498 
 
Eulers phifunksjon teller antall positive tall ≤ n som er 
relative primtall til n, phi (φ) 

1
1

|

 

library(pracma) 
library(help=pracma) 
#Eulers phi-funksjon 
#de første n=1-100 
x<-1:100 
y<-sapply(x, eulersPhi) 
plot(1:100, y,type="l",col=4,xlab="n",ylab=expression(phi(n)), 
main="Eulers phi") 
points(1:100,y,col=2, pch=16) 
lines(1:100,x-1,col=3,lty=3,lwd=2) 
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Den øvre linjen y=n-1 er grense når n er et primtall 
 
#10000 første phi(n)  
#Eulers phi-funksjon 
x<-1:10000 
y<-sapply(x, eulersPhi) 
plot(y,type=,col=4,pch=".",xlab="n",ylab=expression(phi(n)),ma
in="Eulers phi") 
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Med avanserte datamaskiner letes det etter de største 
primtallene. Faktorisering av store primtall danner basis for 
kryptografi (RSA-kode) 
 
Det finnes uendelig mange primtall. Allerede foreslått av 
Euklid, seinere vist av Euler.  
 Ifølge Eulers zetaformel eller zetafunksjon er: 

1 1

1 1 

hvor p er primtall.  

 
Fundamentalteoremet i aritmetikk sier at ethvert positivt 
heltall n kan uttrykkes som et produkt av en unik samling av 
primtall p1,p2,p3,… hvor a, b, c,… angir hvor mange ganger 
primtallet forekommer.   

· · · … 
 
Primtallene kan som kjent ikke deles ytterligere.  
Leopold Kronecker (1823-1891) kunne videreutvikle denne for 
s>1 

1 1

1 1  

 
Heltallsverdiene s kan uttrykkes som zeta s (ζ(s)) i Eulers 
zetafunksjon hvor det er en sammenheng rekken av alle de 
positive tallene og produktet av alle primtallene ! 

1 1
1

1
2

1
3

1
4

1
1 2

1
1 3

1
1 5 … 

For s≤ 1 gir dette en uendelig sum som har et uendelig svar, 
men for s>1 har summen en endelig verdi.  
Euler fant at for den konvergente ueneelig rekken ζ(2) = π2/6 
og nok en gang dukker pi opp på et underlig sted.  
 

2
1

1
1
4

1
9

1
16 6  
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for ζ(4)=π4/90 blir det en konvergent uendelig rekke: 

4
1

1
1

16
1

81
1

256 90 

 
I pakken gsl gir kommandoen zeta verdien for Riemanns 
zetafunksjon 
library(gsl) 
library(help=gsl) 
zeta(2) #zetafunksjon for s=2 
[1] 1.644934 
(pi^2)/6 #pi^2/6 
[1] 1.644934 
zeta(4) #zetafunksjonen for s=4 
[1] 1.082323 
(pi^4)/90 #pi^4/90 
[1] 1.082323 

Vi kan plotte verdiene for zetafunksjonen for s>1: 
s<-seq(1,10,0.1) 
plot(s,zeta(s),type="l",col=4,lwd=3,ylim=c(0,12)) 

 
George Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) var student hos 
Gauss.  
Riemanns zetafunksjon har sitt utgangspunkt i Eulers 
zetafunksjon, og uttrykker summen av inverse potenser av 
positive tall, Riemann utvider den til å omfatte de komplekse 
tallene.  Riemanns zetafunksjon treffer man på i de 
underligste sammenhenger innen naturvitenskap.  Bernhard 
Riemann studerte forskjellen mellom reelle og komplekse 



49 
 

funksjoner. Hvis vi har to komplekse tall z=x+iy og w=u+iv så 
vil grensen for dw/dz være den deriverte akkurat som for de 
reelle tallene.  
Vi definerer Riemanns zeta-funksjon som: 

1
 

 
Laurent-rekke utvidelse av zeta-funksjonen er: 

1
1

1
! 1  

hvor Stieltjes konstant γn er lik: 

lim 1  

 
En Laurent-rekke er en potensrekke for en kompleks funksjon 
f(z) og som inneholder med negative ledd.  
Vi kan finne verdien for Stieltjes konstant ved forskjellige 
verdier av n. Hvis n=0 blir Stieltjes konstant lik Euler-
Mascheroni-konstanten (gammakonstanten). 
#Stieltjes konstant n=0 
n<-0 
m<-1000000 
k<-seq(1,m,1) 
stieltjes<-sum((log(k)^n)/k)-(log(m)^(n+1)/(n+1)) 
cbind(n,stieltjes) 
     n stieltjes 
[1,] 0 0.5772162 
#Stieltjes konstant n=0 
n<-1 
m<-1000000 
k<-seq(1,m,1) 
stieltjes<-sum((log(k)^n)/k)-(log(m)^(n+1)/(n+1)) 
cbind(n,stieltjes) 
     n   stieltjes 
[1,] 1 -0.07280894 

 
Hva nå hvis vi setter s=-1 ? 

1
1 1

1
1

2
1

3
1

4 1 2 3 ∞ 

Vi får da en divergent rekke hvor summen blir stadig større 
etter hvert som n øker.  
Riemann utvidet funksjonen til: 
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∏
2 1  

 
Den funksjonelle ligning av Riemanns zetafunksjon gjør det 
mulig å regne ut zetafunksjonen for s=-1: 

2 2 1 1  

Hvis vi regner ut for ζ(-1): 

1 2 2 2 2             2 6  

 
zeta<-2^-1*pi^-2*sin(-pi/2)*gamma(2)*(pi^2/6);zeta 
[1] -0.08333333 
-1/12 
[1] -0.08333333 

Vi kan også bruke zeta() fra R-pakken gsl: 
zeta(-1) 
[1] -0.08333333 

Eller vi kan lage en funksjon: 
library(gsl) 
s<--1 
zet<-zeta(1-s);zet 
f<-function(x) 2^s*pi^(s-1)*sin(pi*s/2)*gamma(1-s)*zet 
f(s) 
[1] -0.08333333 

Vi har nå vist at: 

1 2 3 4 5
1

12 0.0833333 … 

Et helt ulogisk regnestykke, hva er det som skjer ? 
Vi kan se at zeta-funksjonen blir lik 0 for flere negative 
verdier, for negative liketall:ζ(-2)=0, ζ(-4)=0,ζ(-6)=0 osv. 
Disse kalles trivielle null.  
s<-seq(-20,0,1) 
zeta<-zeta(s) #zetafunksjon 
print(cbind(s,zeta)) 
       s         zeta 
 [1,] -20  0.000000000 
 [2,] -19 26.456212121 
 [3,] -18  0.000000000 
 [4,] -17 -3.053954330 
 [5,] -16  0.000000000 
 [6,] -15  0.443259804 
 [7,] -14  0.000000000 
 [8,] -13 -0.083333333 
 [9,] -12  0.000000000 
[10,] -11  0.021092796 
[11,] -10  0.000000000 
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[12,]  -9 -0.007575758 
[13,]  -8  0.000000000 
[14,]  -7  0.004166667 
[15,]  -6  0.000000000 
[16,]  -5 -0.003968254 
[17,]  -4  0.000000000 
[18,]  -3  0.008333333 
[19,]  -2  0.000000000 
[20,]  -1 -0.083333333 
[21,]   0 -0.500000000 
 
 Det viser seg at Riemanns zetafunksjon er koblet til 
fordelingen av primtall (Über de Anzahl der Primzahlen unter 
einer gegebener Grösse (1859)). Primtallsteoremet kan utledes 
fra nullene i zetafunksjon hvor de ikke-trivielle nullene i 
kompleksplanet ligger symmetrisk på en linje 0.5+xi.   
Riemann uttrykte ζ(s) i form av integraler, og viste at det 
gjaldt for hele kompleksplanet. Ifølge Riemann har alle 
komplekse null av ζ(s) en reell del lik ½.  
Hvis s er et komplekst tall s=a+bi 
så vil alle løsninger av ligningen nedenfor bli et komplekst 
tall hvor a=1/2 

1
1
2

1
3

1
4

1
5 0 

Det vil si at alle løsningene blir liggende på en rett linje i 
kompleksplanet med a=1/2, avgrenset av [0,1] på den relle 
aksen, og altså parallell med den imaginære aksen. Noen av de 
første ikke-trivielle løsningene er 0.5+14.135i, 0.5+21.022i, 
0.5+25.011, 0.5+30.425i  
Dessverre kan vi ikke bruke zeta() på komplekse tall, ellers 
kunne vi ha vist dette.  
 
Riemannfunksjonen R(n) gir et mye bedre estimat av antall 
primtall i tallrekken, enn det Euler, Legendre og Gauss hadde 
klart, som viste at et estimat antall primtall fulgte 
funksjonen: 
 

 ln  

 og fra Riemannfunksjonen et bedre estimat: 

  

hvor rho (ρ) er ikke trivielle 0 på linjen 0.5+xi. 
 
Pakken pracma inneholder praktiske numeriske mattefunksjoner 
library(pracma) 
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library(help=pracma) 
#Riemanns zetafunksjon 
s<-0:5 
cbind(s,zeta(s)) 
     s           
[1,] 0 -0.500000 
[2,] 1       Inf 
[3,] 2  1.644934 
[4,] 3  1.202057 
[5,] 4  1.082323 
[6,] 5  1.036928 

(pi^2)/6 #=zeta(2) 
[1] 1.644934 
(pi^4)/90 #=zeta(4) 
[1] 1.082323 
 
Dirichlets etafunksjon, eta(η), også kalt den alternerende 
zetafunksjon, er en Dirichletserie som konvergerer for alle 
komplekse tall med reell del >0 

1 1
1

1
2

1
3

1
4  

Andre fremstillinger av Dirichelts etafunksjon er, med zeta(s) 
ζ(s) eller med gamma 

1 2  
 

1
1  

 
Noen utvalgte verdier av Dirichlets etafunksjon 

1 2   2 12    4
7
720     6

31
302402 

 
For et heltall k>1 og Bk er det k-te Bernoullitall 

1
2 1

 

 
 
library(pracma) 
library(help=pracma) 
#Dirichlets etafunksjon 
eta(1) 
[1] 0.6931472 
log(2) 
[1] 0.6931472 
eta(2) 
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[1] 0.822467 
pi^2/12 
[1] 0.822467 
7*pi^4/720 
[1] 0.9470328 
eta(4) 
[1] 0.9470328 
31*pi^6/30240 
[1] 0.985551 
eta(6) 
[1] 0.985551 
 
 
 
August Ferdinand Möbius (1790-1868), kjent for Möbiusbåndet i 
topologi, student hos Gauss, utviklet en Möbiusfunksjon M(n): 
M(n)=0 hvis et av primtallene i faktoriseringen av n har 
eksponenten 2 eller mer. 
M(n)=1 hvis antall forskjellige primtall i faktoriseringen av 
n er et liketall 
M(n)=-1 hvis antall forskjellige primtall i faktoriseringen av 
n er et oddetall.  
M(0)=1;M(1)=1,M(2)=-1;M(4)=0;M(5)=-1;M(6)=1;M(7)=-
1;M(8)=0;M(9)=0;M(10)=1 
Det viser seg at Möbiusfunksjonen er relatert til den inverse 
av zetafunksjonen.  
 
library(pracma) 
library(help=pracma) 
#Möbius-funksjonen 
sapply(1:10, moebiusFun) 
[1]  1 -1 -1  0 -1  1 -1  0  0  1 
#Plot av de første 50 Möbius tall 
n<-seq(1,50,1) 
plot(n,sapply(1:50, 
moebiusFun),pch=16,col=4,ylab=expression(mu(n))) 
abline(h=0,lty=2) 
 



54 
 

 
 
 
 
Grekerne lette etter perfekte tall, tall som er lik summen av 
sine divisorer. Tallet 6 har divisorer 1,2 og 3 og 
1+2+3=6 er et perfekt. Andre perfekte tall er 28= 1+2+4+7+14, 
496=1+2+4+8+16+31+62+124+248 
Det ble mulig å finne følgende formel: 
Hvis 2n-1 er et primtall (Mersenne-primtall) og N=2n-1(2n-1) så 
vil N være et perfekt tall.  
For n=2 har vi 22-1=3 som er et primtall og N=2(22-1)=6 
For n=3 har vi 23-1=7 som er primtall og N= 22(23-1)=28 

Kryptografering og store primtall 
 
Enigma siffermaskinen som ble brukt under andre verdenskrig 
var en siffermaskin med 26 roterende hjul på samme akse, og på 
hvert hjul var det et stokket alfabet. Bokstaven E er den 
vanligste og blant annet polske matematikere bidro til å løse 
enigma-koden. Ved kryptografi kan bokstaver omdannes til tall 
(substitusjon) og tallene kan stokkes (transposisjon).  
 
Innen kryptografi for å kode meldinger brukes to store 
primtall p og q, hvert av dem med >300 siffer. Produktet av 
disse to primtallene gir et tall N (p·q =N) som er en 
offentlig kjent nøkkel (”public key”) som kan brukes til å 
kode meldinger, men kan ikke brukes til å dekode meldingene. 
De to store primtallene p og q er hemmelig for alle andre enn 
den som laget koden, og kan for sikkerhets skyld ødelegges 
straks nøkkelen er laget.  Nøkkelen N baserer seg på at 
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faktorisering av store primtall er nesten en umulig oppgave 
selv med de raskeste datamaskinene i verden.  
Whitfield Diffie og Martin Hellman utviklet i 1976 en 
kryptograferingsteknikk  (Diffie-Hellman nøkkelutveksling) 
basert på primtallsfaktorisering, offentlig nøkkel og privat 
nøkkel.  
I 1977 kunne Ronald Rivest, Adi Shamir og Leonard Adleman 
utvikle RSA koden basert på store primtall.  
I tillegg trenger man to tall k til koding og d til 
dekryptering(dekoding). Tallene k og d bestemmes ut fra 
formelen: 

1 · 1
· 1  

 
Tallene N og k er offentlige nøkler og N og d er private 
nøkler (”private key”), og som nevnt er de store primtallene p 
og q hemmelige og kastes.  
En bokstavmelding må først omformes til tall og det kan gjøres 
enkelt ved av A=01, B=02, C=03, D=04 osv. mellomrom=00.  
Hvis man har en bokstavmelding M så vil 
Mk/N gi en rest C som er lik den kodete meldingen: 

   
Tallet d brukes til dekryptering hvor man kommer tilbake til 
den opprinnelige meldingen ved: 

        
 
Vi benytter oss av Fermats lille teorem: 
Hvis p er et primtall og n er et heltall som ikke har p som 
faktor så er  

1   
slik at np-1 vil alltid ha rest 1 når dividert på p.  
 
For eksempel hvis vi velger 5 som et primtall og tar et 
tilfeldig tall som ikke har 5 som faktor for eksempel 7 så har 
vi: 
 
 
 
 
 
Potenser av 7 Potens av 7 modulo 5 
71 =7 2 
72 =49 4 
73 =343 3 
74 =2401 1 
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75 =16807 2 
Vi ser at 75-1= 1 mod 5, og 75=2 mod 5 er tilbake til 
utgangspunktet 
 
I R brukes %% som modulo: 

n<-seq(1,5,1) 
n1<-7^n 
mod5<-n1%%5 
A<-data.frame(n1,mod5);A 
     n1 mod5 
1     7    2 
2    49    4 
3   343    3 
4  2401    1 
5 16807    2 

 
Vi kan nå lage en enkel RSA kodingsnøkkel basert på e.g. 
primtallene p=7 og q=11 som vi holder hemmelig,  
og vi finner det ene offentlige nøkkeltallet N=7*11=77. Vi må 
dessuten finne det andre offentlige nøkkeltallet k i via  
m=(p-1)·(q-1)= 7-1*11-1=60. Vi velger et tilfeldig tall k som 
ikke må være noen faktor i 60. Vi velger k=7. 
Vi kan alltid finne positive tall d og y slik at k·d=1+m·y 
Det betyr i vårt tilfelle 7d-60y=1 
Tallene y=12 og d=103 tilfredsstiller: 
7*103-60*12=1 
slik at den private nøkkelen er N=77 og d=103. 
Vi har nå har tallet M som skal kodes 
Utstyrt med de offentlige nøklene 77 og 7 blir denne 
meldingen: 
M7= C mod 77 hvor tallet C er koden som sendes til mottakeren 
som har de private nøklene 77 og 103. 
Mottakeren dekrypterer med: 
C77 mod N = M 
 

Slumptallsgeneratorer 
 
Slumptall er tilfeldige tall generert fra en statistisk 
fordeling. En ekte slumptallsgenerator er terningkast, men i 
datamaskiner er det uekte slumptallsgeneratorer  (PRNG- 
pseudorandom number generator) som lager pseudoslumptall 
(pseudorandome tall) basert på en algoritme. Slumptall 
benyttes i Monte Carlo simuleringer og innen kryptografi. At 
tallene virkelig er tilfeldige og ikke følger et mønster er 
derfor av avgjørende betydning, noe som John von Neumann 
påpekte. I R kan man velge pseudoslumptall fra forskjellige 
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statistiske fordelinger for eksempel rnorm(), runif(), 
rchisq() osv. Generering av slumptallene blir styrt av en 
funksjon Random.seed. Ved R-kommandoen set.seed kan man få en 
slumptallsgenerator til å starte fra samme sted, noe som gjør 
at man får samme resultat hver gang men genererer slumptall. 
Som utgangsmetode i R benyttes Mersenne twister, utviklet av 
Makota Matsumoto og Tauji Nishimura i 1998, hvor perioden for 
gjentakelse er 219937-1 iterasjoner, 32-bits tall jevnt fordelt 
i 623 dimensjoner, jfr. Mersenne-primtall 2n-1. Innen 
kryptografi må man ha kryptografisikre 
pseudoslumptallsgeneratorer.  
Målet for en simulering er å gjenta en enkel prosedyre 
tusenvis av ganger, som erstatning for mer komplekse 
beregninger, og som det i mange tilfeller også er umulig å 
utføre. 
 
Pseudorandome tall vil i pratisk bruk oppføre seg omtrent som 
tilfeldige tall. 
 
Slumptall kan bli laget via en lineær kongruent generator: 
 

        0, 0, 0, 1, 2, 3, … 
 
hvor a er multiplikator, b er økningen og d er modulus. 
 
Vi kan lage 50 slumptall fra en slik slumptallsgenerator (RNG) 
hvor man velger fra tallene fra 0-100 
 
#lineær kongruent slumptallsgenerator 
a<-20 
b<-3 
d<-101 #periode, modulus 
s<-17 #seed, start 
n<-50 #antall slumptall 
X<-numeric(n) 
X[1]<-s 
for (i in 1:(n-1)) X[i+1]<-(a*X[i]+b)%%d 
X 
plot(X,pch=16,col=4) 
table(X) 
 
[1]  17  40  96   4  83  47  34  77  28  58  52  33  57  32  37  36  16  20 100 
[20]  84  67  30  98  44  75  89  66  10   1  23  59  72  29  78  48  54  73  49 
[39]  74  69  70  90  86   6  22  39  76   8  62  31 
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Legg merke til at tallene starter ved frøet (seed) s=17. 
Vi kan lage et plot av de 50 slumptallene: 
 

 
Det er ikke alltid lett å bedømme om disse tallene forekommer 
tilfeldig eller ikke.  
Tabell over de tilfeldige tallene i dette eksemplet 
  1   4   6   8  10  16  17  20  22  23  28  29  30  31  32  33  34  36  37  39  
  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
 40  44  47  48  49  52  54  57  58  59  62  66  67  69  70  72  73  74  75  76  
  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
 77  78  83  84  86  89  90  96  98 100  
  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

 
 
Forsøk å endre parameterverdien i denne enkle generatoren og 
se hva som skjer. Verdien av d bør være mye større enn n. 
 
Vi endrer parameterverdiene og plukker ut n=10000 tilfeldige 
tall mellom 0-100 med denne generatoren. Lager et plot og et 
histogram 
#slumptallsgenerator 
a<-789 
b<-16784 
d<-65347 #periode, modulus 
s<-17 #seed, start 
n<-10000 #antall slumptall 
X<-numeric(n) 
X[1]<-s 
for (i in 1:(n-1)) X[i+1]<-(a*X[i]+b)%%d 
plot(X/d*100,pch=16,cex=0.1,col=4,xlab="n",ylab="x") 
grid(lwd=2,col=1) 
hist(X/d*100,xlab="x",main="",col="lightblue") 
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Det ser ut til at tallene 0-100 trekkes ut like ofte, men 
allikevel kan det finnes et mønster i tallene, det vil si de 
er ikke ordentlige slumptall.  
 
Mersenne-twister som R benytter baserer seg på en lineær 
kongruent generator kombinert med primtallene. Perioden for 
denne generatoren er 2199937-1 tilnærmet lik 4.32·106001. 
 
?.Random.seed #mer om slumptallsgenerator 
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Komplekse tall 
René Descartes hadde i Géometrie (1637) tatt opp 
problemstillingen kvadratroten til negative tall. Dette ga 
opprinnelsen til imaginære eller komplekse tall. 

Det må være mulig å løse ligningen x2+1=0 hvis tallrekken skal 
være komplett. Det vil si x2=-1 og x=±√-1 
Et komplekst tall skrives på formen: 

 
hvor x og y er relle tall, mens i er et imaginært tall hvor 
i2=-1. x kalles reell del av det komplekse tallet z, og y 
kalles imaginære del. |z| kalles modulus til z og er lik: 

| |  
Modulus vil si avstanden fra origo til z.  
Komplekse tall beskrives i et plan.  Polarvinkelen til z er 
lik vinkelen mellom den positive x-aksen og en linje mellom 0 
og z. Polarvinkelen til z kalles argumentet til z. Som 
polarkoordinater kaller vi modulus r=|z| og theta(θ) som 
polarvinkel (argument). 
Et komplekst tall presentert på trigonometrisk form som 
polarkoordianter blir: 

                               
Det betyr at et komplekst tall med modulus=1, |z|=1 
får retningsfaktoren: 

    
siden 

1 
Allerede 1797 hadde den norske matematikeren Caspar Wessel 
(1745-1818), bror til dikteren Johan Herman Wessel, innført et 
komplekst plan med to akser (Wessel-plan. ”Han tegner landkart 
og leser loven, og er så flittig som jeg er doven”.   Dette 
ble også gjort i 1806 av Jean-Robert Argand (1768-1822) 
(Argand plan), og deretter videre utviklet av Gauss i 1831. 
Komplekse tall kan fremstilles geometrisk i et komplekst plan 
med en horisontal reell x-akse og en vertikal imaginær yi-
akse. Euler innførte 

√ 1          1 
 
 
En vektor har lengde og retning, og i det komplekse plan har 
det komplekse tallet z koordinatene (x,y). 
De komplekse tallene (C) er en utvidelse av de relle tallene 
som bare har en reell del.  
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Komplekse tall kan også presenteres i form av polarkoordinater 
hvor modulus z (r=Mod(z)=|z|)tilsvarer avstanden fra origo til 
z. Polarvinkelen til z er vinkelen mellom den positive x-aksen 
og linen fra origo til z i retning mot klokka. Polarvinkelen 
til z skrives som den greske bokstaven theta (θ) og kalles 
argumentet til z (Arg(z)). 
 
Sammen med Eulers formel: 

 
 
gir dette at z kan også skrives som polar presentasjon: 

 
Vi har også: 

1 
 
Hvis vi har et komplekst tall z=x+yi så vil det komplekse 
konjugatet z= x-yi være speiling av z omkring x-aksen: 
 

| |  
z2<-1+2i 
zkonj<-1-2i 
par(bg="lightyellow") 
plot(z2,pch=19,cex=2,col="red",ylim=c(-2,2),xlim=c(0,1), 
xlab="Reell akse Re(z)",ylab="Imaginær akse 
Im(z)",main="Kompleks konjugat") 
points(zkonj,pch=19,cex=2,col="blue") 
abline(h=0,v=0) 
arrows(0,0,1,2) 
arrows(0,0,1,-2) 

 
Multipliserer vi et komplekst tall z=a+bi med det komplekse 
konjugatet hvor fortegnet på i snus, så får vi et reelt tall: 
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·           
#z=a+bi 
z<-2+4*1i 
plot(z,ylim=c(-5,5),xlim=c(0,4),pch=16,cex=1.5,col=2) 
z0<-0+0*1i 
arrows(0,0,2,4,col=2) 
abline(h=0) 
zkonj<-Conj(z) #kompleks konjugat z=a-bi 
points(zkonj,col=3,pch=16,cex=1.5) 
arrows(0,0,2,-4,col=3) 
abline(v=2,lty=2) 
text(2.5, -4, expression(bar(z)==a-bi))  
text(2.5, 4, expression(z==a+bi))  
text(1.1, 0.2,"a") 
text(2.1,2,"b") 
text(2.1,-2,"-b") 
text(1.1,2.4,"r",col=4) 
text(0.5,0.5,expression(theta),col=4) 
z*zkonj #a^2+b^2 
[1] 20+0i 
 

 
 
Et komplekst tall kan også ha en polar representasjon, hvor 
kooridinatpunktet (a,b) erstattes med (r,θ) 

| |  
hvor r er lik lengden (modulus) til z og vinkelen theta (θ) er 
argumentet til z: 

arg 
| |
| |  

Man må finne i hvilken kvadrant θ ligger. 
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Lengden av z lik modulus z (|z|)blir ifølge Pythagoras hvor a 
og b er kateter og r=|z| er hypotenus: 

| |  
På polar form kan et komplekts tall uttrykkes som: 

 
Mod(z) # modulus til z, lengden r 
[1] 4.472136 
Arg(z) # argument til z, vinklen theta 
[1] 1.107149 
sqrt(20) #r via Pythagoras sqrt(a^2+b^2) 
[1] 4.472136 
atan(4/2)#arctan(b/a)=theta 
[1] 1.107149 

 
Funksjonen 

·  
blir en sirkel med radius r 
 
Vi benytter de Moivres teorem: 

 
 
theta<-seq(0,2*pi,pi/100) #vinkel i radianer 
r<-2 #radius i sirkel i kompleksplanet 
z<-(cos(theta)+sin(theta)*1i)*r 
plot(z,col=4,type="l",lwd=3,main=expression(z(theta)==r*e^(i*t
heta))) 
 

 
 
Euler fant sammenhengen: 

1 0 
exp(1i*pi) 
[1] -1+0i 
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I pakken deSolve kan zvode brukes for differensialligninger 
med komplekse tall 
Vi har følgende komplekse differensialligninger. Tid finnes 
foreløpig ikke i det komplekse rom, men vi lar det tilsvare 
vinkelen theta. 

        ·  

 
library(deSolve) 
#komplekse diffligninger løst med zvode 
#dz/dt=e^(1i*z)         
#dw/dt=e^(1i*w)*z    
#kompleks tid er ennå ikke funnet, tilsvarer vinkel theta 
#initialverdier(z,w)=(1,1)  
kompleks<-function(Time,State,Pars){ 
with(as.list(State),{ 
dz<-exp(1i*z) 
dw<-exp(1i*w)*z 
list(c(dz,dw)) 
}) 
} 
start<-c(z=1+0i,w=1+0i) #initialverdier 
times<-seq(0,2*pi,length=100) #tid, egentlig theta 
resultat<-
zvode(func=kompleks,y=start,parms=NULL,times=times,atol=1e-
10,rtol=1e-10) 
plot(resultat[,2],xlim=c(0,2),ylim=c(0,2),col=2,type="l",lwd=3
, 
xlab="Reell akse",ylab="Imaginær akse") 
points(resultat[,3],col=4,type="l",lwd=3) 
legend("topleft",c("z","w"),lty=c(1, 
1),lwd=c(3,3),col=c(2,4)) 
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Kompleks aritmetikk 
Vi skal se at bruk av komplekse tall er velegnet til å 
beskrive fenomener som skjer i et plan.  
 
Addisjon av komplekse tall 
Summering (addisjon) av komplekse tall skjer ved å summere 
reelle deler og imaginære deler. Summering: 

 
Geometrisk vil dette si å finne diagonalen i parallellogrammet 
dannet fra de to komplekse tallene.  
For eksempel 

2 3 4 5 6 8  
z<-2+3i   #et komplekst tall 
w<-4+5i 
u<-z+w;u  #addisjon av to komplekse tall 
[1] 6+8i 
Mod(z)    #modulus til z 
[1] 3.605551 
Arg(z)    #argumentet til z 
[1] 0.9827937 
#Summering av to komplekse tall 
par(bg="lightyellow") 
plot(z1,pch=19,cex=2,col="red",ylim=c(0,4),xlim=c(0,4), 
xlab="Reell akse Re(z)",ylab="Imaginær akse 
Im(z)",main="z1+z2") 
points(z2, pch=19,cex=2,col="red") 
arrows(0,0,2,1) 
arrows(0,0,1,2) 
z3<-z1+z2;z3 
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points(z3, pch=19,cex=2,col="blue") 
arrows(0,0,3,3) 

 
 
Eksempler på noen komplekse tall z1-z5 vist i kompleksplanet: 
z1<-1+1i 
par(bg="lightyellow") 
plot(z1,pch=19,cex=2,col="red",ylim=c(-2,2),xlim=c(-2,2), 
xlab="Reell akse Re(z)",ylab="Imaginær akse Im(z)") 
abline(h=0,v=0) 
z2<-0+1i 
z3<--1-1i 
z4<-0-2i 
z5<-2-1i 
points(z2,pch=19,cex=2,col="blue") 
points(z3,pch=19,cex=2,col="green") 
points(z4,pch=19,cex=2,col="purple") 
points(z5,pch=19,cex=2,col="brown") 
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#addisjon og subtraksjon av komplekse tall 
z1<-2+2*1i #kompleks tall z1=a1+ib1 
z2<-1+4*1i 
plot(z1,xlim=c(0,4),ylim=c(-
6,6),pch=16,cex=1.5,col=2,xlab="Re",ylab="Im") 
points(z2,pch=16,cex=1.5,col=3) 
arrows(0,0,2,2,col=2) 
arrows(0,0,1,4,col=3) 
z3<-z1+z2 
z3 
points(z3,pch=16,cex=1.5,col=4) 
arrows(0,0,3,6,col=4) 
z4<-z1-z2 
z4 
points(z4,pch=16,cex=1.5,col=6) 
arrows(0,0,1,-2,col=6) 
text(2.2,2,"z1") 
text(1.2,4,"z2") 
text(3.3,6,"z1+z2") 
text(1.3,-2,"z1-z2") 
arrows(1,-2,3,6,lty=2) 
arrows(1,4,3,6,lty=2) 
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Multiplikasjon av komplekse tall 
Multiplikasjon av to komplekse tall  
Multiplisering av komplekse tall, husk at i2=-1 

·  
2 3 · 4 5 8 15 12 10 7 22  

z*w 
[1] -7+22i 

Multiplisering av to komplekse tall vil si å multiplisere 
moduli og summere polarvinklene. 
Vi kan skrive opp de komplekse tallene i polar representasjon: 

            
· ·

 ·  
 
#Multiplisering av to kompelske tall 
z<-2+1i 
w<-1+2i 
v<-z*w;v 
par(bg="lightyellow") 
plot(z,pch=19,cex=2,col="red",ylim=c(0,5),xlim=c(0,4), 
xlab="Reell akse Re(z)",ylab="Imaginær akse Im(z)",main="z*w") 
points(w,pch=19,cex=2,col="blue") 
points(v,pch=19,cex=2,col="cyan") 
arrows(0,0,2,1) 
arrows(0,0,1,2) 
arrows(0,0,0,5) 
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#Sjekker regnestykket 
mz<-Mod(z);mz #modulus z, lengde fra origo til z 
[1] 2.236068 
mw<-Mod(w);mw 
[1] 2.236068 
pz<-Arg(z);pz #polarvinkel (argument) 
[1] 0.4636476 
pw<-Arg(w);pw 
[1] 1.107149 
pzw<-pz+pw;pzw #summerer polarvinkler 
[1] 1.570796 
pi/2 #90 graders vinkel =pi/2 radianer 
[1] 1.570796 
mzw<-mz*mw;mzw  #multipliserer modulus 
[1] 5 
v 
[1] 0+5i 
 
Husk at i2=-1 

·  
Multiplikasjon av et komplekst tall z med det komplekse 
konjugatet til z gir et reelt tall≥0 

· | |  
 
Divisjon ved å multiplisere teller og nevner med det komplekse 
konjugat til nevner. Det betyr at nevner blir et reelt tall. 

| |  

 
Vi kan gjøre tilsvarende multiplikasjon og divisjon, men nå 
som polarkoordinater: 
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| |        | |  
Vi benytter nå eksponentialloven som også gjelder for 
komplekse tall: 

· | | · | |  
 
For divisjon bruker vi de Moivres formel: 

| | | |  
Det komplekse konjugatet: 

| | | |  
1

| |  

 
| |
| |  

 
#multiplikasjon og divisjon av komplekse tall 
z1<-2+2*1i 
z2<-1+4*1i 
plot(z1,xlim=c(-6,4),ylim=c(-
2,10),pch=16,cex=1.5,col=2,xlab="Re",ylab="Im") 
points(z2,pch=16,cex=1.5,col=3) 
arrows(0,0,2,2,col=2) 
arrows(0,0,1,4,col=3) 
z5<-z1*z2 
z5 
points(z5,pch=16,cex=1.5,col=4) 
arrows(0,0,-6,10,col=4) 
z6<-z1/z2 
z6 
points(z6,pch=16,cex=1.5,col=6) 
arrows(0,0,Re(z6),Im(z6),col=6) 
text(2.4,2,"z1") 
text(1.4,4,"z2") 
text(-5,10,"z1*z2") 
text(1.4,-0.3,"z1/z2") 
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#mulitplikasjon og divisjon 
#komplekst tall som polarkoordinater 
theta1<-30*pi/180 #30o i radianer 
theta2<-60*pi/180 #60o i radianer 
r1<-1 #lengde 1 
r2<-2 #lengde 1 
z1<-r1*exp(1i*theta1) 
z2<-r2*exp(1i*theta2) 
plot(z1,xlim=c(0,1),ylim=c(0,2),col=2,pch=16,cex=1.5) 
points(z2,col=3,pch=16,cex=1.5) 
arrows(0,0,Re(z1),Im(z1),col=2) 
arrows(0,0,Re(z2),Im(z2),col=3) 
z7<-r1*r2*exp(1i*(theta1+theta2)) 
points(z7,pch=16,cex=1.5,col=6) 
arrows(0,0,Re(z7),Im(z7),col=6) 
text(0.9,0.4,"z1") 
text(1,1.6,"z2") 
text(0.1,2,"z1*z2") 
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Arg(z7) 
[1] 1.570796 
Mod(z7) 
[1] 2 
90*pi/180 #90o 
[1] 1.570796 
 
 
Divisjon av komplekse tall 
Hvis vi har to komplekse tall z (z≠0) og w har vi: 

·
·

·
| |  

#divisjon av to komplekse tall 
w<-2+3i 
z<-3+1i 
plot(w,pch=16,cex=2,col=2,ylim=c(0,3),xlim=c(0,3)) 
points(z,pch=16,cex=2,col=4) 
points(w/z,pch=16,cex=2,col=3) 
w/z 
[1] 0.9+0.7i 
text(2.1,3,"w") 
text(2.9,1,"z") 
text(1.1,0.7,"w/z") 
#sjekker ifølge formel 
modz<-Mod(z) #modulus z, avstand fra origo 
konj<-Conj(z) #komplekst konjugat av z speilet om x-aksen 
(w*konj)/modz^2 
[1] 0.9+0.7i 
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Kvadratrøtter av komplekse tall 
Hvis vi har et komplekst tall  

            
så blir kvadratet lik: 

· 2  
2 2  

det vil si kvadrering av modulus og dobling av polarvinkelen.  
Kvadratroten av z i form av polarvinkler blir: 

√ √ · 2 2  

som er det samme som kvadratroten av modulus og halvering av 
polarvinkelen, og den andre kvadratroten blir det negative av 
dette.  
#kvadratroten til et komplekst tall 
z<-2+1i #lager et komplekst tall 
plot(z,ylim=c(0,1.2),pch=16,col=2,cex=2) 
zsqrt<-sqrt(z) #kvadratrot til det komplekse tallet 
points(zsqrt, pch=16,col=4,cex=2) 
zsqrt #kvadratroten til det komplekse tallet 
[1] 1.455347+0.343561i 
#sjekker at vi får det samme hvis vi regner ut ifølge formel 
argz<-Arg(z) #argument er lik polarvinkel theta 
modz<-Mod(z) #modulus  er lengde fra origo, lik r 
sqrt(modz)*(cos(argz/2)+sin(argz/2)*1i) #ifølge formel 
[1] 1.455347+0.343561i 
#Vi ser at vi får det samme 
Vi kan finne n-te roten av et komplekst tall slik at  

 
Hvis vi har wn=1 så gjelder: 

2 1
 

2 1
 

 
z<-cos(0)+sin(0)*1i #komplekst tall lik 1 
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z 
[1] 1+0i 
#n-te roten blir liggende på en sirkel med radius 1 
n<-seq(1,20,1) 
w2<-cos(2*(n-1)*pi/n)+sin(2*(n-1)*pi/n)*1i 
par(bg="lightyellow") 
plot(w2,xlim=c(-2,2),ylim=c(-2,2),col=2)  
abline(h=0,v=0) 
w3<--cos(2*(n-1)*pi/n)+sin(2*(n-1)*pi/n)*1i 
points(w3,col=3) 
w4<-cos(2*(n-1)*pi/n)-sin(2*(n-1)*pi/n)*1i 
points(w4,col=4) 
w5<--cos(2*(n-1)*pi/n)-sin(2*(n-1)*pi/n)*1i 
points(w5,col=5) 

 
 
Den prinsipale n-te roten av z er: 

| |
2

 
2

 

og alle røttene blir liggende på en sirkel med sentrum i origo 
og radius |z|1/n.  
 
 
Inverst kompleks tall 
Det finnes bare et inverst kompleks tall z-1 til z slik at 

· 1         
1

       0 
z<-1+2i 
zinv=1/z 
zinv 
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plot(2,pch=19,cex=2,col=2,ylim=c(-2,2),xlim=c(0,2), 
xlab="Reell akse Re(z)",ylab="Imaginær akse 
Im(z)",main="Invers") 
points(zinv,pch=19,cex=2,col=4) 
abline(h=0,v=0) 
arrows(0,0,1,2) 
arrows(0,0,0.2,-0.4) 

 
 
Det betyr også at 

 
med z=-1+2i som fortsatt eksempel 
Arg(zinv) 
[1] -1.107149 
Arg(z) 
[1] 1.107149 

og at: 
1

 

Mod(zinv) 
[1] 0.4472136 
1/Mod(z) 
[1] 0.4472136 

 

Komplekse logaritmer 
Logartimefunksjonen og eksponentialfunksjonen er inverse 
funksjoner og gjelder også for komplekse tall: 

| | | | | |  
Det betyr at: 

| |  
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Den relle delen blir den naturlige logaritmen til z, men i den 
imaginære delen inngår argumentet til z, som man må vite.  
 

 

Klassetall 
Klassetallene h(d) er tall av typen 

√               1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163 
Klassetall har tilknytning til Fermats siste sats og eliptiske 
kurver.  
Det betyr for eksempel at tallet 6 kan faktoriseres på 
forskjellige måter: 

6 2 · 3            6 1 √ 5 · 1 √ 5  
hvor man benytter seg av prinsippet om faktorisering av 
Gaussheltall: 

 
z1<-1+sqrt(5)*1i 
z2<-1-sqrt(5)*1i 
z1*z2 
[1] 6+0i 

Den største verdien for h(d)=k er for h(d)=1 er med d=163, 
h(d)=2 gir d=427 som største verdi.  
 
Gaussheltall er komplekse tall av formen a+bi hvor a og b er 
heltall (integer). Gaussheltall er nyttige ved faktorisering. 
Faktorisering av vanlige heltall gir: 

 
Med Gaussheltall kan faktorisering skje ved: 

 
Gaussprimtall er Gaussheltall som ikke kan reduseres til et 
produkt av Gaussheltall. 
 
 

Rekker 
På 1300-tallet fant den franske matematikeren og biskopen  
Nicole Oresme (1325?-1382) at noen uendelig rekker 
konvergerer, det vil delsummene går mot en grenseverdi. Rekker 
som ikke går mot en grenseverdi divergerer.  
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2
1
2

2
2

3
2 2 2 

n<-seq(1,1000,1) 
sum(n/2^n) 
[1] 2 

Han fant også en annen rekke som konvergerer: 

3
4

3 · 1
4

3 · 2
4

3 · 3
4

3
4

4
3 

n<-seq(1,1000,1) 
sum(3*n/4^n) 
[1] 1.333333 
4/3 
[1] 1.333333 

Jakob Bernoulli (1654-1705) hadde arbeidet med uendelige 
rekker av typen (teleskoprekken): 

1
1

2

1
1
3

1
6

1
10 2 

n<-seq(1,100000,1) #tall fra 1 til 100000 
sum(1/((n*(n+1))/2)) # teleskoprekken 
[1] 1.99998 

Leonhard Euler (1707-1783) gjorde grunnleggende studier innen 
alle deler av matematikken: tallteori, geometri, algebra og 
kombinatorikk, publisert i Opera omnia. I Basel i Sveits hadde 
Euler Johann Bernoulli (1667-1748) som lærer, og Johanns sønn, 
Daniel Bernoulli(1700-1782) inviterte seinere Euler til 
St.Petersburg. Jakob og Johann Bernoulli var brødre. 
Bernoulli-dynastiet hadde alle matematisk talent, men få har 
overgått Euler. 

Mye av det Euler skrev ble publisert i tidsskriftet til 
St.Petersburg Akademiet.  

Summen av rekken nedenfor visste man at lå i nærheten av 
8/5=1.6 (Basel-problemet), og Euler som fant at det ble π2/6= 
1.644934.. 

6
1

1
1
4

1
9

1
16

1
25

1
36

1
49  



78 
 

I arbeidet med Basel-problemet fant Euler at følgende integral 
ble π/4: 

ln 
ln 4 

#lager en funksjon 
f<-function(x) (sin(log(x)))/log(x) 
#plotter funksjonen 
par(bg="lightyellow") 
curve(f,1E-
10,2*pi,col=2,lwd=3,main=expression(f(x)==frac(sin(ln(x)),ln(x
)))) 
abline(v=c(0,1),lty=2,col=3) 
#integrerer fra 0-1 
integrate(f,0,1) 
0.7853956 with absolute error < 0.00011 
# Sjekker at dette blir ca. dss. pi/4 
pi/4 
0.7853982 

 
 
Euler tok som vanlig i bruk rekkeutvikling og kunne skrive: 

ln 
1! 3! 5! 7!

1 3! 5! 7!  

 
#eksempel x=0.5 
f<-function(x) (sin(log(x)))/log(x) 
f(0.5) 
[1] 0.9218263 
x<-0.5 
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1-log(x)^2/factorial(3)+log(x)^4/factorial(5)-
log(x)^6/factorial(7)+log(x)^8/factorial(9) 
[1] 0.9218263 

 
Det viser seg at tallet pi (π) dukker opp i de underligste 
sammenhenger.  
n<-seq(1,10000,1) #tall fra 1 til 10000 
sum(1/n^2) #sum av 1/n^2 
[1] 1.644834 
pi^2/6 #sjekker at dette =pi^2/6 
[1] 1.644934 
#plotting av sum 1/n^2 for økende n 
A<-numeric() #tom matrise for lagring av 1/n^2 
for (i in 1:100) { 
A[i]<-1/(i^2) 
} 
B<-numeric()#tom matrise for lagring av summer 
for(k in 1:100){ 
n<-seq(1,k,1) 
B[k]<-sum(A[n]) 
} 
plot(B,ylim=c(1,2),col=4,xlab="n",ylab="sum", 
main=expression(sum(frac(1,n^2)))) 
abline(h=(pi^2)/6,col=3,lty=2,lwd=3) 
text(0.3,1.75,expression(frac(pi^2,6)),col=3,cex=1.5) 
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Euler fant også at følgende rekke konvergerer: 

1
90 

n<-seq(1,10000,1) #tall fra 1 til 10000 
sum(1/n^4) #sum av 1/n^4 
[1] 1.082323 
pi^4/90 #sjekker at dette =pi^4/90 
[1] 1.082323 
A<-numeric() #tom matrise for lagring av 1/n^4 
for (i in 1:20) { 
A[i]<-1/(i^4) 
} 
B<-numeric()#tom matrise for lagring av summer 
for(k in 1:20){ 
n<-seq(1,k,1) 
B[k]<-sum(A[n]) 
} 
plot(B,ylim=c(1,1.2),col=4,xlab="n",ylab="sum",main=expression
(sum(frac(1,n^4)))) 
abline(h=(pi^4)/90,col=3,lty=2,lwd=3) 
text(1,1.1,expression(frac(pi^4,90)),col=3,cex=1.5) 
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men klarte ikke å finne en god løsning av: 

1
 ? 

, men i 1998 viste Apéry at summen er et irrasjonalt tall, 
1.2020569032  
n<-seq(1,10000,1) #tall fra 1 til 10000 
sum(1/n^3) #sum av 1/n^3 
[1] 1.202057 

 
Euler kunne også vise at pi var involvert i rekkene: 

1
2 1

1
1

1
3

1
5

1
7 … 8  

n<-seq(1,1000000,1) #tall fra 1 til 1000000 
sum(1/((2*n-1)^2))  
[1] 1.233700 
pi^2/8 #sjekker at det stemmer pi^2/8 
[1] 1.233701 

Unøyaktigheten skyldes at vi bare ser på den første millionen 
med tall, ikke uendelig 

1 1
1

1
2

1
3

1
4

1
5 … 12 

n<-seq(1,100000,1) #tall fra 1 til 1000000 
sum((-1)^(n+1)/n^2)  
[1] 0.822467 
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pi^2/12 #sjekker at det stemmer 
[1] 0.822467 

Følgende uendelige sum er lik π/4 

1
1
3

1
5

1
7

1
9

1
11 . 4 

Det naturlige tallet e er lik den uendelige summen: 

1
! 1

1
1!

1
2!

1
3!

1
4!  

n<-seq(1,10,1) #tall fra 1 til 10 
sum(1/factorial(n))  
[1] 1.718282 
exp(1) #sjekker at det blir lik e 
[1] 2.718282 

n fakultet (n!) stiger så raskt at her tar vi bare for oss 
tallene fra 1-10.  
 
Funksjonen x kan også inngå i rekker: 

1 1! 2! 3! 4!  

som også gjelder hvis x er et kompleks tall x=a+bi eller 
enklest x=ix: 

1 1! 2! 3! 4!  

1 2! 3! 4! 5!  

fordi: 
1             1      

i<-0+1i;i #komplekst tall i 
[1] 0+1i 
i^2 #i opphøyd i andre 
[1] -1+0i 
i^3 #i^3 
[1] 0-1i 
i^4 
[1] 1+0i 
i^5 
[1] 0+1i 
 
Vi stokker om rekken og bruker rekken for cosx og sinx for å 
finne at: 

1 2! 4! 6! 3! 5! 7! 9!  

 
 
Det naturlige tallet e er også grenseverdien for: 
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lim 1
1

 

f<-function(x){(1+1/x)^x} 
curve(f,0,50,col=2,lwd=3,main=expression (y==(1+1/x)^x)) 
abline(h=exp(1),lty=3,col=3,lwd=3) 

 
 
og følgende sammenheng mellom pi, e og komplekse tall: 

√ 1 0 
 

Vi har også følgende grenseverdi: 

lim
· !
· √

√2  

f <-function(x){(exp(x)*factorial(x))/(x^x*sqrt(x))} 
curve(f,0,50,col=2,lwd=3, 
main=expression (y==frac(e^x*factorial(x),x^x*sqrt(x)))) 
abline(h=sqrt(2*pi),lty=3,col=3,lwd=3) 
sqrt(2*pi) #kvadratroten av 2pi 
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Sinus kan uttrykkes som følgende rekke: 

sin 3! 5! 7! 9!  

Cosinus som rekke: 

cos 1 2! 4! 6!  

Invers tangens (tan-1) eller atan(x) er lik følgende rekke: 

3 5 7 9 11  

4
1
2

1
5

1
8  

Vi har følgende rekke som konvergerer: 

1
1

1             | | 1 

og det gjør også den deriverte av denne rekken: 

1 2 3 4
1

1          | | 1 

Den enkleste aritmetiske rekken er 1,2,3,4,…, og når disse 
summeres får man en uendelig rekke som divergerer. 
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Vi kan summere tallene fra 1-100, den oppgaven Gauss fikk av 
sin lærer for å holde Gauss opptatt, hvorpå raskt Gauss fant 
at tallet ble 5050. Gauss la sammen fra hver ende: 1+99, 2+98, 
osv. og ble sittende igjen med tallet 50 til slutt 
sum(1:100) #summerer tallene fra 1-100 
[1] 5050   

 

Alternerende rekker og Cesàrosummering (C,n) 
Alternerende rekker er rekker på formen: 

1  

hvor an>0 
Hvorvidt en slik rekke konvergerer kan undersøkes med Leibniz 
test,  

 
som sier at hvis grensen for sekvensen an er lik 0 når n går 
mot uendelig (∞), det vil si at sekvensen an er monotont 
minskende, og rekken konvergerer.  
Følgende alternerende harmoniske rekken konvergerer. Vi viser 
det med Leibniz test hvor an=1/n går mot 0 når n går mot 
uendelig 

1
1
2

1
3

1
4

1
5 2 

 
#de første tallene i rekken 
n<-seq(1,5,1) 
((-1)^(n+1))/n 
[1]  1.0000000 -0.5000000  0.3333333 -0.2500000  0.2000000 
c(1,-1/2,1/3,-1/4,1/5) 
[1]  1.0000000 -0.5000000  0.3333333 -0.2500000  0.2000000 
#sum for n=1 million 
n<-seq(1,1000000,1) 
y<-((-1)^(n+1))/n 
sum(y) 
[1] 0.6931467 
log(2) #sjekker ln2 
[1] 0.6931472 
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Man kan lage en rekke av de naturlige heltallene og skifte 
fortegn alternerende 1-2+3-4+5-…: 

1  

Intuitivt vil vi si at denne rekken divergerer, allikevel 
skrev Euler at denne rekken konvergerer mot 1/4. 
Vi ser nærmere på den og hvorfor Euler hadde rett: 
n<-seq(1,10,1) #tallene fra 1-10 
n*(-1)^(n-1) #tallrekken 1-2+3-4.... 
 [1]   1  -2   3  -4   5  -6   7  -8   9 -10 

Vi kan plotte de 100 første tallene i rekken: 
n<-seq(1,100,1) 
y<-n*(-1)^(n-1) 
plot(n,y,col=4,pch=16) 
abline(h=0,lty=3,col=3) 

 
I figuren foran ser vi på enkelttallene i rekken, nå kan vi se 
på delsummen av rekken ved å la n gå fra 1-100. Summene når n 
går fra 1 og øker blir 1,-1,2,-2,3,-3,…. 
Y<-numeric(0) #matrise for lagring av tallene 1-2+3 osv. 
M<-numeric(0) #matrise for lagring av summen 
for (i in 1:100) { 
Y[i]<-i*(-1)^(i-1) 
M[i]<-sum(Y) 
} 
plot(M,col=3,type="l",xlab="n", 
main=expression(y==sum(n*(-1)^(n-1)))) 
points(M,col=4) 
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Vi ser at summen av 100 ledd i rekken blir 50 og det virker 
paradoksalt at denne summen skal bli lik 1/4.  
Ernesto Cesàro (1859-1906) studerte denne summen nærmere, og 
den er en spesialutgave av følgene rekke, noe også Euler 
oppdaget: 

1 2 3 4 5  
k<-1 #tilsvarende n=1 i rekken over 
n<-seq(1,10,1) #tallene fra 1-10 
n^(k)*(-1)^(n-1)  
 [1]   1  -2   3  -4   5  -6   7  -8   9 -10 
k<-0 #tilsvarende n=0 i rekken over 
n^(k)*(-1)^(n-1) 
 [1]  1 -1  1 -1  1 -1  1 -1  1 -1 
k<-2 
n^(k)*(-1)^(n-1) 
 [1]    1   -4    9  -16   25  -36   49  -64   81 -100 
Rekken 1-1+1-1+… kalles Guido Grandis rekke, som det kan 
argumenteres for konvergerer paradoksalt mot 1/2, foreslått av 
Euler.  
Grandis uendelig rekke: 

1 1 1 1 1  

har Cesàro sum lik 1/2. 
Dette er også lik Dirichlets etafunksjon η(0): 
library(pracma) 
library(help=pracma) 
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eta(0) 
[1] 0.5 
eta(-1) 
[1] 0.25 
og η(-1) blir lik 1/4, det samme som Cesàro summen av  

1  

 
Delsummene i Grandis rekke blir: 
Y<-numeric(0) #matrise for lagring av tallene 1-2+3 osv. 
M<-numeric(0) #matrise for lagring av summen 
k<-0 
for (i in 1:100) { 
Y[i]<-i^(k)*(-1)^(i-1) 
M[i]<-sum(Y) 
} 
par(bg="lightyellow") 
plot(M,col=3,type="l",xlab="n", 
main=expression(y==sum(n^(k)*(-1)^(n-1)))) 
points(M,col=4) 

 
Sekvensen av delsummer blir 1,0,1,0,…, og denne rekken 
konvergerer ikke.  
Siden de nevnte rekker er tall som summeres kan man manipulere 
med rekkefølgen av tallene i summasjonen. Gjennomsnittene av 
delsummene av rekken 1-2+3-4+5-… blir 
k<-1 
Y<-numeric(0) #matrise for lagring av tallene 1-2+3 osv. 
M<-numeric(0) #matrise for lagring av summen 
Z<-numeric(0) #matrise for lagring av snittet av delsummene 
for (i in 1:100) { 
Y[i]<-i^(k)*(-1)^(i-1) 
M[i]<-sum(Y) #delsummene 
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Z[i]<-mean(M) #gjennomsnitt av delsummene 
} 
plot(Z,col=3,type="l",xlab="n", 
main="Cesaro sum (C,1)") 
points(Z,col=4) 
abline(h=1/4,lty=2,col=2) 

 
Vi kan regne ut gjennomsnittene av delsummene som blir rekken 
1,0,2/3,0,3/5,0,4/7,… men vi ser at denne rekken ikke 
konvergerer som betyr at den er ikke Cesàrosummerbar. Derimot 
kunne Otto Hölder vise at vi Höldersummering (H,n) og 
Cesàrosummering (C,n) gir samme resultat. Hvis vi tar snittene 
av gjennomsnittene (C,2) ser vi at summen konvergerer mot  
1/4.  
k<-1 
Y<-numeric(0) #matrise for lagring av tallene 1-2+3 osv. 
M<-numeric(0) #matrise for lagring av summen 
Z<-numeric(0) #matrise for lagring av snittet av delsummene 
V<-numeric(0) #matrise for lagring av snittene av snittene av delsummer 
for (i in 1:1000) { 
Y[i]<-i^(k)*(-1)^(i-1) 
M[i]<-sum(Y) #delsummene 
Z[i]<-mean(M) #gjennomsnitt av delsummene 
V[i]<-mean(Z) #snitt av snitt av delsummer 
} 
plot(V,col=3,type="l",xlab="n", 
main="Cesaro sum (C,2)") 
points(V,col=4,pch=".") 
abline(h=1/4,lty=2,col=2) 
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Vi kan  se at Grandisrekken er Cesàrosummerbar og konvergerer 
mot en 1/2: 
Y<-numeric(0) #matrise for lagring av tallene 1-2+3 osv. 
M<-numeric(0) #matrise for lagring av summen 
Z<-numeric(0) #matrise for lagring av snittet av delsummene 
for (i in 1:100) { 
Y[i]<-i^(k)*(-1)^(i-1) 
M[i]<-sum(Y) #delsummene 
Z[i]<-mean(M) #gjennomsnitt av delsummene 
} 
par(bg="lightyellow") 
plot(Z,col=3,type="l",xlab="n", 
main="Cesaro sum (C,1) for 1-1+1-1+...",ylim=c(0,1)) 
points(Z,col=4) 
abline(h=0.5,lty=2,col=2) 
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Cesàrosummering av uendelige rekker vil generelt si at har man 
rekken: 

 

med delsummen sk for det k-te element: 
 

så vil rekken være Cesàrosummerbar hvis delsumrekken 
konvergerer mot en sum A: 

lim
1

 

 
For Grandisrekken ser vi at partialsummene konvergerer ikke, 
men det gjør gjennomsnittet av delsummene 
1/1,1/2,2/3,2/4,3/5,3/6,… 

lim  

som blir lik 1/2. 
 
Vi kan uttrykke Cauchy-produktet av to uendelige rekker 
(Augustin Louis Cauchy (1789-1857) og i vårt tilfelle med 
produktet av to Grandisrekker har vi: 

1 1 1 1  

Vi ser nå at n starter ved 0, men vi får samme resultat som 
tidligere, og ser at produktet av to Grandisrekker blir lik 
rekken 1,-2,3,-4,5,-6 
n<-seq(0,10,1)  
(-1)^n*(n+1)  
 [1]   1  -2   3  -4   5  -6   7  -8   9 -10  11 
Det er også en nær tilknytning til Abelsk summering. 
Dessuten ser man likhetstrekk med absurde summer man får ved 
bruk av Riemanns zeta-funksjon. Se også Dirichlets 
etafunksjon.  
 
Euler fant også konvergering av rekken: 

1 2 3 4 5
1

1              | | 1 

f<-function(x) {1/((1+x)^2)} 
f2<-function(x) {1-2*x} 
f3<-function(x) {1-2*x+3*x^2} 
f4<-function(x) {1-2*x+3*x^2-4*x^3} 
f5<-function(x) {1-2*x+3*x^2-4*x^3+5*x^4} 
f6<-function(x) {1-2*x+3*x^2-4*x^3+5*x^4-6*x^5} 
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f7<-function(x) {1-2*x+3*x^2-4*x^3+5*x^4-6*x^5+7*x^6} 
par(bg="lightyellow") 
curve(f,0,1,col=4,ylim=c(-2,2)) 
curve(f2,0,1,col=2,add=T) 
curve(f3,0,1,col=3,add=T) 
curve(f4,0,1,col=,add=T) 
curve(f5,0,1,col=5,add=T) 
curve(f6,0,1,col=6,add=T) 
curve(f7,0,1,add=T) 
abline(h=1/4,lty=3) 

 
Ved x=-1 konvergerer 1/(1-x)2 ved 1/4.  
Vi har også den abelske summen: 

lim lim
1

1
1
4 

 

Fibonacci-tall og spiraler 
 
Leonardo av Pisa  (1170-1240), kalt Fibonacci, publiserte den 
første av fire Liber abaci (Regnebok) i 1202, og i den stilte 
han spørsmålet om hvor mange kaniner lages hvert år hvis man 
begynner med et par, ingen dør, og hver måned får hvert par et 
avkom. Det tar to måneder før de nyfødte er kjønnsmodene og 
kan få eget avkom. Dette ga en tallrekke hvor neste tall i 
rekken er summen av de to foregående, en rekurrent rekke 
1,1,2,3,5,8,…. Nyfødt (N), ung (U) og voksen (v) med måned nr. 
i parentes N(0), U(1),VN(2),VUN(3),VVUNN(5),…  
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I solsikkeblomsten finner man 55 spiraler den ene veien og 89 
den andre veien, ananas har tilsvarende 8 og 13. Furukongle 
har 5 spiraler den ene veien og 8 den andre. Dette er tall som 
man finner igjen blant Fibonacci-tallene. De 20 første 
Fibonacci-tallene er: 
 
n<-20 
A<-numeric(n) 
A[1]<-1 
A[2]<-1 
for (i in 2:n) { 
A[i+1]<-A[i]+A[i-1] 
} 
A 
1     1     2     3     5     8    13    21    34    55    89   144  233   
377   610   987  1597  2584  4181  6765 10946 … 

 
Vi kan regne kvotienten mellom to påfølgende tall i rekken 
1/1=1, 2/1=2, 3/2=1.5 osv. 
B<-numeric (n-1) 
for (i in 2:n){ 
B[i-1]<-A[i]/A[i-1] 
} 
B  
1.000000 2.000000 1.500000 1.666667 1.600000 1.625000 1.615385 1.619048 
1.617647 1.618182 1.617978 1.618056 1.618026 1.618037 1.618033 1.618034 
1.618034 1.618034 1.618034 … 

 
Denne rekken konvergerer i det gyldne snitt tau (τ): 

1 √5
2  1.618034 … 

Det gyldne snitt blir også kalt phi (φ). Det gyldne snitt kan 
finnes igjen i den logaritmiske spiral (jfr. Nautilus-skall, 
det gyldne rektangel, det gyldne pentagon (pentagram), og den 
gyldne sirkel, og i arkitektur og kunst. Fibonacci brakte de 
indiske tallene 1-9, posisjoneringssystemet, de primære 
regnearter og arabisk algebra til Europa. Noen hevdet at de 
indiske tallene var lett å forfalske i forhold til de romerske 
tall. Dermed ble alle regneregler skrevet i ord. Det var 
handelsskoler hvor regnemestre (maestri d´abbaco) underviste. 
I renessansen var Luca Bartolomeo Pacioli (1446-1517)en 
regnemester som skrev en lærebok i regning som inneholdt 
datidens kjente kunnskap om algebra, aritmetikk, geometri og 
trigonometri,fra Euklid, Boëthius, A.M.S. (480-525) og 
Fibonacci;  Summa de arithmetica, geometria, proportioni et 
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proportionalita, utgitt i Venezia i 1494. Hertugen av Milano 
engasjerte Leonardo da Vinci kunstneriske oppdrag, og Vinci 
som illustrerte  De divina proportione (1509), med tekst av 
Pacioli.  

 

 

Det gyldne sitt kan også uttrykkes i form av sinus og cosinus: 

1 √5
2  1 sin 10 2 · 5  

 

Konstruksjon av det gyldne rektangel. En rettvinklet trekant 
med med hosliggende sider lik henholdsvis 1 og 2 får en 
hypotenus lik √5, som danner diagonal i det gyldne rektangel. 
Ved å trekke arealet av et kvadrat fra et gyldent rektangel 
gir et nytt gyldent rektangel. Forholdet mellom (lengden av 
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hypotenus pluss den ene siden lik 1) og den andre hosliggende 
siden lik 2, blir lik det gyldene snitt.   

Det gyldne snitt er en løsning av ligningen: 

1 0 

f<-function(x){(x^2-x-1)} 
par(bg="lightyellow") 
curve(f,0,5,col=2,lwd=3,main=expression (y==x^2-x-1)) 
abline(v=(sqrt(5)+1)/2,lty=3,col=3,lwd=3) 
abline(h=0,v=0,lty=3) 

 
 
Vi kan dividere med x på begge sider av ligningen over: 

1    
1

       1
1
 

  

Edouard Lucas (1842-1891) utviklet en rekke med Lucas-tall, 
hvor neste tall i rekken er summen av de to foregående: 

2,1,3,4,7,11,18,29,47,76,… 

Logaritmer 
Logaritmer dreier seg om eksponenter.  

· · · ·  
· · · ·  

Vi har definisjonen av logaritmer med grunntall b: 
        

For eksempel med grunntall b=10 og x=10000 
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10000 4            10 10000 
 
Når vi skal finne logaritmen til et tall slår vi det bare inn 
på lommekalkulatoren, men slik var det ikke før.  
Logaritmetabeller forenklet all multiplikasjon og divisjon til 
addisjon og subtraksjon, og gjorde spesielt astronomiske 
beregninger mye enklere.  Regnestaven var et annet 
hjelpemiddel, utviklet av matematikeren Edmund Gunter. 
Regnestaven har to logaritmiske akser som kan forskyves i 
forhold til hverandre, og en skala til bruk for utregning av 
kvadratrøtter  og kvadrering av tall. Vi brukte både regnestav 
og logaritmetabeller i min skoletid ved Grefsen gymnas i 
perioden 1964-1967. John Napier (1550-1617)innførte logaritmer 
med verket Mirifici logarithmorum canonis descripto (En 
beskrivelse av den fantastiske regelen til logaritmer) (1614).   
Desibel-skalaen for lydtrykk, pH-skalaen for surhet og 
Richerts skala for jordskjelvbevegelser er eksempler på 
logaritmiske skalaer.  
Selv om det var Napier som kom på idéen med logaritmer, så var 
det var Henry Brigg (1561-1631) som konstruerte de første 
brukbare logaritmetabeller basert på grunntallet 10. 
Logaritmer med grunntall 10 (log) kalles Briggske logaritmer. 
Logaritmer  med det naturlige tallet e som grunntall kalles 
naturlige logaritmer og skrives ofte ln. 
log0=- ∞, log 1=0, log10=1, log100=2, log1000=3…. 
Briggs måtte for hånd lage logartimetabellen selv. Her er noen 
tall, vi ser at logartimen blir halvparten for hver gang og vi 
har klart å finne logartimen til noen utvalgte tall, så er det 
bare å fylle ut resten, og husk utregningene ble gjort for 
hånd.  
Tall  Logaritme 
10 1.00000 

3.162278 √10 10  
0.50000 

1.778279 √10 10  
0.25000 

 1.333521 √10 10  

0.12500 

1.154782 √10 10  

0.06250 

 1.001125 10  
0.0004882813 

1.000562 10  
0.0002441406 



97 
 

 1.000281 10  
0.0001220703 

 
n<-seq(1,15,1) 
potens<-2^n;potens 
[1]     2     4     8    16    32    64   128   256   512  1024  2048  4096 
[13]  8192 16384 32768 

Skulle man e.g. finne logartimen til 3 log3, var det ny runde 
med uttrekking av kvadratrøtter og siling:  
31/2= 1.732051 31/4= 1.316074  31/8= 1.147203 31/4096=1.000268 
Vi ser at log3 kalt x må befinne seg mellom de to nederste 
tallene og setter opp forholdstall: 

0.0001220703
0.0002441406 0.0001220703

1.000268 1.000281
1.000562 1.000281 

0.0001220703
 0.0001220703

 1.2 05
  0.000281  

0.000281 3.430175 08 1.464844 09   3.283691 08 
 

  0.0001168573 log 3  
log 3 4096 · 0.0001168573   0.4786475 

Vi sjekker dette med kalkulatoren, altså ikke helt nøyaktig, 
men det skyldes at vi har regnet med for få desimaler. Uansett 
viser dette det vanvittige arbeidet med å regne ut tall i en 
logartimetabell.  
log10(3) 
[1] 0.4771213 

Det ble oppdaget lettere måter å trekke ut kvadratrøtter baset 
på bl.a. Isaac Newtons(16423-1727) oppdagelse av utvidelsen av 
uendelige rekker, Newtons generelle bionomialteorem: 

1 1
1

2 · 1
1 2

3 · 2 · 1
1 2 3
4 · 3 · 2 · 1  

 
Denne rekken gjelder også når x og k er uttrykt som en brøk: 

√1.25 1
1
4 1

1
4 ·

1
2

1
2

1
2 1
2 · 1 ·

1
4

1
2

1
2 1 1

2 2
3 · 2 · 1

1
4

1  0.125 0.0078125  0.0009765625  1.118164 
Vi sammenligner med R-kalkulatoren: 
sqrt(1.25) 
[1] 1.118034 
Den neste oppdagelsen er at Newton og Nicholas Mercator (1620-
1687) uavhengig av hverandre finner at det er en sammenheng 
mellom logartimer og arealet under en hyperbel, og ved å bruke  

1
1 1  
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og sette denne inn i Newtons generelle binomialteorem så kan 
integralet uttrykkes som en uendelig rekke: 

1
1

1 1 2 3 4 5 .. 

 
f<-function (x){1/(1+x)} 
par(bg="lightyellow") 
plot(f,0.1,10,col="blue",lwd=3,main=expression(y==1/(1+x))) 
 
Det betyr at man kan finne logartimer ved å beregne integralet 
under en hyperbel: 
 

 
 
Vi kan nå f.eks. beregne logartimen til 1.5 som er lik arealet 
under hyperbelen fra 0-0.5: 

1 0.5 ln 1.5
1

1

.
 

integrate(f,0,0.5) 
0.4054651 with absolute error < 4.5e-15 
Som vi kan sammenligne med å ta logartimen. Husk at i R er log 
det samme som ln og log10 er log.  
log(1.5) 
[1] 0.4054651 
 
Det neste store framskrittet skjer med Leonard Euler og 
publiseringen av tobindsverket Introductio in analysin 
infinitorum (1748). Euler hadde arbeidet med eksponenter av 
typen y=az hvor a>1.  Han snudde problemet på hodet. Finn en 
verdi z slik at az=y, z blir derved en logaritme. Fra Euler kan 
vi skrive med moderne begrepsapparat.  
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Euler oppdaget også at hvis man kjenner loga(x) så er det lett 
å finne logaritmen med et annet grunntall logb(x) 

· ·  
Det vil si: 

 

Dette gir den ”gyldne regel for logaritmer”: Forholdet mellom 
logaritmene til to tall blir det samme uansett hvilket 
grunntall (basis) man bruker: 

 

 
Så utvidet Euler rekken ax ved hjelp av Newtons generell 
binomialteorem og han endte opp med rekken: 

1 2 · 1 3 · 2 · 1 4 · 3 · 2 · 1  

Så satte han x=1=k og fikk: 

1 1
1

2 · 1
1

3 · 2 · 1
1

4 · 3 · 2 · 1  

Og hvilket tall ble  a ? Svar: 2.718281827459045235… 
Det naturlige tallet e , innført av Euler, er summen av den 
uendelige rekken: hvor ! står for fakultet.  

1
1
1!

1
2!

1
3!

1
4!

1
5!

1
! 

Euler fant et ex er summen av rekken: 

1 1! 2! 3! 4! ! 

Logaritmer med basis eller grunntall e blir kalt naturlige 
logaritmer eller hyperbolske.  

1 2 3 4 …. 

Det betyr at man kan finne ln4= 3-32/2+33/3-34/4… 
Ulempen er at denne rekken ikke når noen slutt. Euler valgte å 
erstatte x med –x: 

1 2 3 4 …. 

Deretter trakk Euler disse to ligningene fra hverandre og 
fikk: 
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1
1 2 · 3 5 7  

Nå var det en formel for logartimer som konvergerer som kan 
brukes til å finne logaritmer. Der hvor man tidligere var 
avhengig av en rekke kvadratrøtter var svaret nå en sum uten 
røtter.  
 
Euler laget et estimat av den harmoniske rekken: 

1
1 0.577218 

Konstanten i uttrykket kalles i dag Eulers konstant gamma (Γ) 
hvor vi kan skrive ln(n) i stedet for ln(n+1): 

lim
1

 

Hvis n er et positivt heltall så er Γ: 
Γ n n 1 ! 

Akkurat som π og e viser det seg at gamma(Γ) dukker opp mange 
steder i matematikken. Vi finner Γ i blant annet uttrykket: 

·  

Vi plotter Γ(x) for x=1 til 5: 
t<-seq(0,15,0.1) 
plot(c(0,15),c(0,15),type="n",ylim=c(0,5),xlab="t",ylab=expres
sion(gamma)) 
par(bg="lightyellow") 
for(i in 1:5) 
{ 
gamma<-t^(i-1)*exp(-t) 
lines(t,gamma,type="l",lwd=3,col=rainbow(5)[i]) 
} 
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#integrerer gammefunksjonen for gamma(4) 
s<-4 
f<-function(x){x^(s-1)*exp(-x)} 
integrate(f,0,100) 
6 with absolute error < 3.5e-07 
gamma(4) 
[1] 6 

Ved integrering ser vi at Γ(4)=6, tilsvarende Γ(2)=1 osv.  
 
Andre uttrykk for Γ: 

1
2 · 2!

1
4 · 4!

1
6 · 6!  

lim
1 1

 

1
2 √  

gamma(1/2) 
[1] 1.772454 
sqrt(pi) 
[1] 1.772454 

 
Er gamma rasjonal eller irrasjonal ? 
 
Vi kan plotte logaritmefunksjonen y=ln(x) som øker sakte, 
eksponentialfunksjonen y=ex som øker raskt, og den lineære 
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funksjonen y=x, som de to foregående funksjonen speiler seg 
omkring.   
f<-function(x){log(x)} 
g<-function (x) {exp(x)} 
h<-function (x) {x} 
curve(f,0,10,col=2,lwd=3,ylim=c(0,10)) 
curve(g,0,10,col=3,lwd=3,add=T) 
curve(h,0,10,col=4,lwd=3,add=T) 
text(8,1,col=2,cex=1.5,expression (y==ln(x))) 
text(4,8,col=3,cex=1.5,expression (y==e^x)) 
text(8,7,col=4,cex=1.5,expression (y==x)) 

  
 
Vi kan også sammenligne y=lnx med grunntall e og y=logx med 
grunntall 10, og vi ser at sistnevnte øker mest sakte med 
økende x. Vi ser også at log(1)=0, fordi 100=1 og ln(1)=0, 
fordi e0=1. Vi ser også at log(10)=1.  
f<-function(x){log(x)} 
m<-function (x) {log10(x)} 
curve(f,1,10,col=2,lwd=3) 
curve(m,1,10,col=4,lwd=3,add=T) 
text(8,1.8,col=2,cex=1.5,expression (y==ln(x))) 
text(8,0.7,col=4,cex=1.5,expression (y==log(x))) 
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Vi har tidligere sett hvordan logaritmer også kan tilnærmet 
beskrives som en harmonisk rekken, og at det er en konstant 
avstand mellom dem, lik gamma (Γ=0.577218…)  
 

1
0.577218 

 

 Mengdelære 
Georg Cantor (1845-1918) innførte mengdelære. Cantor gjorde 
det mulig å telle uendelige mengder. Mengde A og B har samme 
styrke hvis det for ethvert element i A finnes ett element i B 
(en-til-en korrespondanse).  
Bertrand Arthur William Russel satte likhetstegn mellom 
matematikk og logikk.  
Klammeparentes { } angir en mengde, og a A betyr at a er et 
element i mengden A. Nullmengden  inneholder ingenting. 
Snittet av A og B (skrevet A∩B) er den mengden som er felles 
for A og B. Både A og B inntreffer.  

|    
Unionen av A og B (skrevet (AUB) er mengden som er i A, B 
eller i både A og B. Enten inntreffer A eller B eller begge.  

|    
At er komplement til A, A inntreffer ikke.  
 
 
Allerede i 1847 forsøkte George Boole (1815-1864) å lage 
logiske lover, Booleske lover. An investigation of the laws of 
thought.  Fra disse kan man også si noe om sannsynligheter.  
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Den kommutative loven: 
             

Den assoissiative loven: 
             

Distributive lover: 
 
 

Dette sees enkelt hvis man tegner et Venn-diagram  (John Venn 
(1834-1923).  
Hvis A og B ikke innholder felles data så er snittet av A og B 
nullmengden: 

             
 
Mengden N som mengden av alle hele tall bestående av liketall 
og oddetall: 

2,4,6,8, … . . , 1,3,5,7, … . .  
Bertrand Russel introduserte begrepet ”Mengden av alle mengder 
som ikke er medlem i seg selv”. 
 
En mengde som inneholder n elementer har 2n undermengder.  

Funksjoner 
En funksjon er en avbildning hvor for eksempel verdien y 
varierer på en angitt måte med verdien x, dvs. y er en 
funksjon av x (y=f(x)). Vi kan også si at f er en avbildning 
av definisjonsmengden X i verdimengden Y, f:X→Y.  
 Den enkleste måten å se hvordan f(x) varierer med x er å lage 
en grafisk framstilling. Når en 3D kuleflate skal projiseres 
ned i et 2D plan er dette en avbildning. Vi har en entydig 
avbildning hvis det til ethvert element i X finnes bare et 
element i Y. Vi har en invers avbildning hvis vi kan avbilde 
begge veier, dvs. vi har også f-1:Y→X og ff-1=1. 
Funksjonen f(x)=ex har den inverse funksjonen g(x)=ln(x) 

                ln  
Når man skal finne maksimums- og minimumspunkter for en 
funksjon f(x)med en variabel finnes først punktene for den 
førstederiverte av funksjonen er lik 0 (f’(x)=0). For å 
avgjøre hvem av dem som er maksimum og minimum benyttes gen 
andrederiverte f’’(x). Vi har et lokalt minimum når f’’(x)>0 
og et lokalt maksimum når f’’(x)<0. Hvis f’’(x)=0 kan man ikke 
trekke noen slutning.  
Vi ønsker også å kunne finne maksimums- og minimums- og 
sadelpunkter hvis vi har flere variable. En måte å gjøre dette 
på er Lagranges multiplikator.  
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Lagranges multiplikatormetode kan hjelpe oss i å løse dette 
problemet, oppkalt etter den berømte franske matematikeren 
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813).  Generelt er problemet å 
finne ekstremalverdiene for en funksjon f(x,y,z), eller i vårt 
tilfelle f(x,y,a). Hvis z kan uttrykkes som en funksjon av x 
og y, z=h(x,y) så består problemet i å finne maksimum av en ny 
funksjon F(x,y)=f(x,y,h(x,y). Imidlertid er det ikke sikkert 
at z kan uttrykkes som funksjon av x og y. Maksimumspunktet 
ligger på en kurve C som kan tenkes angitt som skjæring mellom 
to flater g1(x,y,z)=0 og g2(x,y,z)=0. Hvis vi lar t være en 
parameter som beveger seg langs kurven C hvor vi skal finne 
maksimum blir problemet nå forenklet til F(t)=f(x,y,z), og 
maksimumspunktet må finnes der hvor den førstederiverte er lik 
0. F’(t)=0.  
Vi har nå tre skalarligninger som må løses hvor konstantene λ1 
og λ2 kalles Lagrange multiplikatorer. Uttryket som vektorfelt 
(partiellderiverte) 

 
 

, ,  

 
 
 
Funksjonen 

,  
har et sadelpunkt: 
x<-seq(-5,5,0.5) 
y<-seq(-5,5,0.5) 
f<-function(x,y) {x^2-y^2} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="lightgreen",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (z==x^2-y^2)) 
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Et sadelpunkt blir det største blant de laveste punktene. I 
spillstrategi blir sadelpunktet den optimale strategi.  
 
 

Inverse funksjoner 
 
Vi går tilbake til de inverse funksjonene eksponential- og 
logaritmefunksjonen med e som grunntall. Dette eksemplet viser 
også at integrasjon (areal under kurver) og derivasjon 
(retningsendring i funksjonen) er motsatte regningsarter.  
En funksjon f gir en entydig avbildning av mengden S, f:S→S 
hvis det finnes en invers funksjon f-1.  
 
#inverse funksjoner 
f<-function(x) {exp(x)} #eksponentialfunksjonen 
g<-function(x) {log(x)} #logaritmefunksjonen 
curve(f,-2,4,col=4,lwd=3,ylim=c(-4,4),ylab="f(x) & 
g(x)",main="Inverse funksjoner") 
curve(g,0,4,col=2,lwd=3,add=T) 
h<-function(x) {x} # speiler de to inverse funksjoner 
curve(h,-2,4,lty=2,col=3,lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0) 
#Setter inn hjelpetekst 
legend("bottomright",c("f(x)=exp(x)","g(x)=ln(x)","y=x"),lty=c
(1,1,2), 
lwd=c(3,3,3),col=c(4,2,3)) 
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ln         0 1                       
 
n<-10000  
u<-runif(n) #n uniformt fordelte tall [0,1] 
x<-exp(u) #finner x fra den inverse funksjonen 
hist(x,prob=T,col="lightgreen", main="Invers tranformasjon") 
F<-function(x) log(x) #kumulativ funksjon F(x) 
#den deriverte er sannsynlighetstetthet f(x) 
dFdx<-D(expression(log(x)),"x");dFdx 
1/x 
g<-function(x) eval(dFdx) #lager funksjon av den deriverte 
#kurven for den teoretiske verdi 
curve(g,1,3,col=2,lwd=3,add=T) 

 
 
#yttergrensene for funksjonen e^x i intervall [0,1] 
exp(0) 
[1] 1 
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exp(1) #det naturlige tallet e 
[1] 2.718282 
 
 
Kubikkrøtter og invers transformasjon 
Kubikkfunksjonen 

 
har en invers funksjon tredjeroten av x  

√  
f<-function(x) x^3 
g<-function(x) x^(1/3) 
curve(f,0,2,col=2,lwd=3) 
curve(g,0,2,add=T,col=4,lwd=3) 
legend("topleft",c(expression(y==x^3),expression(y==x^(1/3))), 
lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col=c(2,4)) 

 
Kubikkrøttene til et tallet x er et tall y slik at y3=x.  
Vi kan definere følgende funksjon for kubikkrøtter, som også 
gjelder for komplekse tall 

√  
 
f<-function(x) {exp(1/3*log(x))} 
f(12) 
[1] 2.289428 
12^(1/3) 
[1] 2.289428 
z<-3+2*1i #komplekst tall 
f(z) 
[1] 1.504046+0.298628i 
z^(1/3) 
[1] 1.504046+0.298628i 
curve(f,0.01,10,lty=2,lwd=3,col=2) 
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x<-seq(0.01,10,0.1) 
lines(x,x^(1/3),lty=3,col=3,lwd=3) 
 

 
 
Vi kan simulere invers transformasjon av kubikkfunksjonen hvor 
vi har kumulativ sannsynlighetsfunksjon F(x)=x3 og invers 
funksjon Fx-1, med uniformt fordelte tall u. 
Sannsynlighetstetthet f(x)er den deriverte til 
tetthetsfunksjonen F(x) 

        0 1                       
 
n<-10000  
u<-runif(n) #n uniformt fordelte tall [0,1] 
x<-u^(1/3) #finner x fra den inverse funksjonen 
hist(x,prob=T,col="lightgreen", main="Invers tranformasjon") 
F<-function(x) x^3 #kumulativ sannsynlighetF(x) 
#den deriverte er sannsynlighetstetthet f(x) 
#ser at den teoretiske kurven følger den opprinnelige 
dFdx<-D(expression(x^3),"x");dFdx 
3 * x^2 
g<-function(x) eval(dFdx) #lager funksjon av den deriverte 
curve(g,0,1,col=2,lwd=3,add=T) 
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Eksponentialfordeling og invers transformasjon 
Eksponentialfordelingen X~Exp(λ) har sannsynlighetstetthet 
f(x),kumulativ sannsynlighet F(x) og invers kumulativ 
sannsynlighet F-1(x) lik: 

      1      
1

1  

lambda<-1/2 
n<-10000  
u<-runif(n) #n uniformt fordelte tall [0,1] 
x<--1/lambda*log(1-u) #finner x fra den inverse funksjonen 
par(bg="lightyellow") 
hist(x,prob=T,col="lightgreen", main="Invers tranformasjon") 
F<-function(x) 1-exp(-lambda*x) #kumulativ sannsynlighetF(x) 
#den deriverte er sannsynlighetstetthet f(x) 
dFdx<-D(expression(1-exp(-lambda*x)),"x");dFdx 
exp(-lambda * x) * lambda 
g<-function(x) eval(dFdx) #lager funksjon av den deriverte 
curve(g,0,10,col=2,lwd=3,add=T) 
 
Vi kan også generere tilfeldige tall fra 
eksponentialfordelingen med kommandoen rexp().  
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Invers kumulativ fordelingsfunksjon 
Det er forskjellige måter å simulere en Posterior fordeling i 
Bayesiansk statistikk. Man kan bruke  Monte Carlo metoder som 
invers kumulativ fordelingsfunksjon (CDF (cumulative 
distribution function)og  rejeksjonssampler, eller bruke 
Markovkjeder (MC) med Gibbs eller den mer datakrevende 
Metropolis-Hastings sampler. Gibbs sampler tar prøver fra en 
multivariat fordeling, for eksempel fra n variable i et n-
dimensjonalt vektorrom.  
 
Monte Carlo metoder, navn etter spillekasinoet, brukes til å 
simulere løsninger på problemer ved bruk av slumptall. 
Vi kan bruke Monte Carlo metoder til å simulere 
sannsynlighetsfordelinger. En slumptallsgenerator har en 
algoritme som produserer en sekvens av tilfeldige tall. Den 
uniforme fordelingen er meget nyttig når man skal lage 
slumptall. For sannsynlighetstetthetsfunksjoner f(x) er 
arealet under funksjonen lik 1, og summering av arealet er 
gitt i den kumulative fordelingsfunksjonen F(x). Logaritme- og 
eksponential-funksjonen er eksempel på inverse funksjoner. Den 
kumulative fordelingsfunksjonen og kvantilene er et annet 
eksempel. Siden den kumulative fordelingsfunksjonen har y-
verdier mellom 0 og 1 så kan vi simulere verdier ved å 
generere tilfeldige tall fra den uniforme fordelingen mellom 0 
og 1.  
Hvis vi har en funksjon f(x)=y så vil den inverse funksjonen f-
1(y)=x 
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Forkastningssampling 
Forkastingssampling (rejeksjonssampling) er en Monte Carlo 
metode som kan brukes til å simulere fordelinger hvis den 
kumlative fordelingsfunksjone ikke er kjent, men hvor man i 
stedet bruker en annen tilnærmet fordeling som ligner på 
fordelingen av prøvedata, og hvor man enten aksepterer eller 
forkaster verdier slik at det blir best mulig tilpasning. Den 
tilnærmete fordelingen kalles også konvoluttfordeling fordi 
den må være så omfattende at den omfatter alle verdiene i den 
fordelingsfunksjonen vi er ute etter å finne.  
 
Vi kan simulere betafordelingen med formparametre shape1=2 (α) 
og shape2=8 (β) ved forkastingssampling.  

1  

#betafunksjonen 
alfa<-2 
beta<-8 
h<-function(x) 
gamma(alfa+beta)/(gamma(alfa)*gamma(beta))*x^(alfa-1)*(1-
x)^(beta-1) 
curve(h,0,1,lwd=3,col=4) 

 
Vi trekker ut 5000 tall fra den uniforme fordelingen 
x<-runif(5000) 
plot(x,col=4) 
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Vi ser at betafordelingen har maksimum 3.5 og vi velger en 
multiplisitetsfaktor M=3.5 
Trekker en prøve u fra den uniforme fordelingen, og lager et 
histogram hvor de forkastede og akseptere verdiene ligger. 
Deretter plottes de kjente verdiene som kan sammenlignes med 
Monte Carlo simuleringen. 
x<-runif(5000) 
plot(x,col=4) 
u<-runif(5000) 
f<-dbeta(x,2,8) 
g<-x[f>3.5*u] 
hist(g,prob=T,ylim=c(0,3.8),col="lightgreen") 
points(x,f,col=2) 

 
Vi ser at det er godt samsvar mellom simulerte verdier og 
forventede. 
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Polynomfunksjoner 
Polynomfunksjoner er kontinuerlige, hvor n er et naturlig tall 
og an er konstanter, og kalles et n-te grads polynom 

 · ·  … ·  
Og går mot pluss uendelig (∞) eller minus uendelig (-∞) når x 
går mot uendelig, avhengig av om an er større eller lik 0: 

lim ∞       0
∞     0 

På begynnelsen av 1500-tallet i Italia forsøkte man å finne 
eksakte løsninger av ligninger for eksempel 
andregradsligninger er av typen: 

0 

som vi nå vet har følgende løsninger, røtter i form av 
rotuttrykk: 

√ 4
2  

Euler viste at hvis vi har ligningen: 

1 0       √ 1 
så blir røttene ± kvadratroten til ±1. Dette var en type 
ligninger som i begynnelsen virket absurde, på lignende måte 
som cos(x)=2 eller ex=-1. 
Vi kan se nærmere på ligninger av typen: 

1 0 
For 

1 0        √1 
Euler fant at for for n=3 er det tre røtter: 

1 1 1 0 
x=1 og de to andre finner man fra formelen for kvadratiske 
røtter:  

1 √ 3
2  

For  
1 0 

er røttene 1, -1, √ 1, og √ 1. For n=5 er det fire imaginære 
røtter i tillegg til 1.  
Generelt har vi: 

1 
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theta<-seq(0,2*pi,pi/20) 
y<-cos(theta)^2+sin(theta)^2 
plot(theta,y, col=4,lwd=3,type="l",xaxt="n", 
xlab=expression(theta), 
main=expression(cos(theta)^2+sin(theta)^2)) 
axis(1,at=c(0,pi,2*pi),labels=expression (0,pi,2*pi)) 
 

 
Denne kan faktoriseres: 

1  
Man kan vise at: 

2 2  
Som fører fram til De Moivres teorem (Abraham De Moivre 1667-
1754): 

cos      1 
 
Generelt vil ligningen  

1 0 
dele opp en sirkel med n komplekse røtter: 

2 2
          0,1,2, … , 1 

 
og de komplekse røttene blir liggende på enhetssirkelen i 
kompleksplanet: 
#lager et "tomt"plot i kompleksplanet 
z<-0+0*1i 
plot(z) 
abline(h=0,v=0) 
#plotter de komplekse røttene for x^n-1=0 
n<-50 
for(n in 1:n){ 
k<-seq(0,n-1,1) 
m<-n 
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c<-cos((2*pi*k)/n)+1i*sin((2*pi*k)/n) 
points(c,cex=1.5,pch=4,xlim=c(-1,1),col=m) 
} 

 
 
Vi skal se på noen tredjegradspolynomer: 
Funksjonen: 

2 3 4 2  
 
 

 
x<-seq(-10,10,0.01) 
y<-2+3*x+4*x^2+2*x^3 
plot(x,y,type="l",col=4,lwd=3) 
abline(v=0,h=0) 
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Eller bedre for funksjonen: 

6 4 
 f<-function(x) {x^3-6*x-4} 
curve(f,-5,5,col=4,lwd=3,main=expression(f(x)==x^3-6*x-4)) 
abline(h=0,v=0) 
library(rootSolve) #laster inn pakken rootSolve 
rot<-uniroot.all(f,c(-5,5));rot #finner røttene 
[1] -2.0000000 -0.7320684  2.7320518 
points(rot,f(rot),pch=16,col=3,cex=1.5) #plotter røttene 
 

 
Ligningen y=x3-6x-4 har to negative og en positiv løsning 
(røtter)  
 
Vi skal studere funksjonen: 

12 1 
Vi skal finne maksimumspunktene med kommandoen optimize() og 
sammenligne med å finne den førstederiverte og finne røttene i 
den førstederiverte: 
 
f<-function(x) x^3-12*x+1 
curve(f,-4,4,col=4,lwd=3,main=expression(f(x)==x^3-12*x+1)) 
abline(h=0,v=0) 
optimize(f,lower=-4,upper=0,maximum=T) #maksimum 
$maximum 
[1] -1.999988 
$objective 
[1] 17 
optimize(f,lower=0,upper=4) #minimum 
$minimum 
[1] 1.999988 
$objective 
[1] -15 
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library(rootSolve) #finner røtter med rootSolve 
rot<- uniroot.all(f,c(-4,4)) #røttene til f 
points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col=2) 
df<-D(expression((x^3-12*x+1)),"x") #førstederiverte 
g<-function(x) eval(df) #lager funksjon av den førstederiverte 
curve(g,-4,4,col=3,lwd=3,add=T) #plotter den førstederiverte 
rotg<-uniroot.all(g,c(-4,4)) #finner røttene av den deriverte 
points(rotg,f(rotg),pch=16,cex=2,col=5) #maks- og min punkter 
text(1,12,col=4,cex=1.5,expression(f(x)==x^3-12*x+1)) 
text(-2,-13,col=3,cex=1.5,expression(f(x)==3*x^2-12)) 

 
Vi ser at den førstederiverte er lik 0 ved maks-, og min-
punktene for funksjonen. 
 

Kubisk funksjon 
 
Generelt er en kubisk funksjon (tredjegradspolynom, 
tredjegradsligning) følgende: 

 
hvor a, b, c og d er reelle tall.  
Vi finner røttene til funksjonen ved f(x)=0.  

0            0 
Kubiske funksjoner med reelle koeffisienter har minst en 
løsning som er reell. 
Den deriverte av en kubisk funksjon blir en kvadratisk 
funksjon (andregradspolynom): 

3 2  
 Integralet av den kubiske funksjonen blir et kvartfunksjon 
(fjerdegradspolynom.  
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Kubiske funksjoner var allerede kjent i det gamle Babylonia, 
Egypt, India, Persia, Kina og i Grekenland (Diofantus, 
Arkimedes) 
Vi skal studere den kubiske funksjonen: 

2 3 2 
 
f<-function(x) x^3-2*x^2-3*x+2 #kubisk funksjon 
#plotter kubisk funksjon 
curve(f,-2,4, col=4,lwd=3,main="Kubisk funksjon") 
abline(h=0,v=0) #x- og y-akse 
df<-D(expression(x^3-2*x^2-3*x+2),"x");df #førstederiverte 
3 * x^2 - 2 * (2 * x) - 3 
dfdx<-function(x) eval(df) #førstederiverte som funksjon 
curve(dfdx,-2,4,col=2,lwd=3,add=T) #plotter førstederiverte 
#andrederiverte 
df2<-D(expression(3 * x^2 - 2 * (2 * x) - 3),"x");df2  
3 * (2 * x) - 2 * 2 
df2dx<-function(x)eval(df2) #lager funksjon av andrederiverte 
curve(df2dx,-2,4,col=3,lwd=3,add=T) #plotter andrederiverte 
#finner røtter til den kubisk funksjon 
library(rootSolve) #laster inn pakken rootSolve 
rot<-uniroot.all(f,c(-2,4));rot #røttene 
[1] -1.3429231  0.5293368  2.8136067 
points(rot,f(rot),pch=16,col=5,cex=1.5) #plotter røttene 
text(0,8,expression(f(x)==x^3-2*x^2-3*x+2),col=4) 
text(-0.9,15,expression(dfdx==3*x^2-4*x-3),col=2) 
text(1.5,12,expression(d2fdx==6*x-4),col=3) 
#vendetangent 
v<-function(x) 6*x-4 #lager funksjon av andrederiverte 
#røttene til andrederiverte 
rotdf2dx<-uniroot.all(v,c(-1,2));rotdf2dx  
[1] 0.6666667 
y<-f(rotdf2dx) #vendepunkt 
#Stigningtallet ved å sette inn i den førstederiverte 
slope<-dfdx(rotdf2dx) #stigning vendetangent 
intercept<-y-slope*rotdf2dx #skjæringspunkt vendetangent 
#plotter vendetangent 
abline(intercept,slope,lty=3,col="orange",lwd=3)  
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Vi ser at den førstederiverte er lik 0 ved maksimums- og 
minimums-punkt. Den andrederiverte er positiv for 
minimumspunkt og negativ for maksimumspunkt til funksjonen. 
Finner vendetangenten til den kubiske funksjonen, dvs. hvor 
den andrederiverte skifter fra synkende til stigende.  
 
Algebra har sitt navn etter arabiske læreboken Algebr wal 
muqababla (Gjenopprettelse og forenkling av ligninger) skrevet 
av Mohamed Ibn Musa Al-Khwarizimi. 820 e.kr., som forener 
arabisk, gresk og indisk algebra. Kunnskapen blir seinere 
overført til Italia. Løsning av andregradsligninger var 
allerede kjent fra Babylonia. 
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Publiseringen av løsningen av kubiske ligninger er en berømt 
historie fra vitenskapen i renessansen. Det var den italienske 
matematikeren Scipione del Ferro (1465-1526), professor i 
geometrisk algebra ved universitetet i Bologna, som utviklet 
en metode for å finne røttene til kubiske funksjoner. 
Oppdagelsen holdt han hemmelig, men overlot den til sin 
student Antonio Maria Fiore. Var man professor måtte man vise 
sin kompetanse, og man kunne bli utfordret.  Niccolò Fontana 
Tartaglia (1500-1577) hevdet han hadde funnet en 
løsningsmetode for tredjegradsligninger og kom i disputt med 
Fiore hvor det endte i konkurranse mellom dem om en 
pengepremie. Hver av dem skulle bidra til pengepremien, og 
hver av dem skulle gi den andre et problem som skulle løses. 
Fiore laget spørsmålet om løsning av, en kube + noe er lik et 
tall  

 
og Tartaglia laget spørsmålet om  

 
 
til Fiore. Tartaglia vant. Tartaglia holdt fremdeles måten å 
løse på hemmelig, men røpet den for Gerolamo Cardano (1501-
1576) under forutsetning av at Cardano skulle fortsette å 
holde det hemmelig, og hvis han skulle skrive en bok om 
kubiske ligninger skulle Tartaglia få beskjed slik at han 
kunne rekke å publisere. Cardano ble kjent med hva Ferro hadde 
funnet, og valgte å publisere løsningen i Ars Magna 1545, med 
argument at det var Ferros metode som ble vist. Det ble ny 
duell, Cardano ville ikke stille opp mot Tartaglia, men sendte 
sin student Lodovico Ferrari (1522-1565) som til slutt vant 
over Tartaglia. Ferrari bidro til løsningen av 
fjerdegradsligninger, måtte gå veien om tredjegradsligninger, 
men også dette ble publisert i Ars Magna. Cardano var også 
interessert i spill og gambling og skrev i 1526 Liber de ludo 
aleae (Bok om spill og tilfeldighet). 
   Euler kunne vise at løsningen på en ligning av typen: 

 
har løsningen: 

2 4 27 2 4 27  

Joseph Louis Lagrange publiserte i 1770 Réflextions sur la 
résolution algébrique des équations en metode som fungerte for 
tredje- og fjerdegradsligninger. Han analyserte ligningene til 
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Cardano og Ferrari ved å betrakte dem som permutasjoner av 
røtter, men fikk det ikke til å virke for femtegradsligninger. 
Niels Henrik Abel kunne vise at det var umulig å løse 
generelle femtegradsligninger med vanlig rotuttrykk (Abel-
Ruffiniteoremet). Imidlertid finnes det noen 
femtegradsligninger som er løsbare som  

1 0 
Hvorfor det finnes noen femtegradspolynomer og polynomer av 
høyere orden som er løsbare kunne Évariste Galois vise ved 
Galois-grupper (permutasjonsgrupper). Galois-teori viser 
symmetrien i røttene til n-tegradspolynomer.  
 
 

Kvartfunksjoner 
Kvartfunksjoner (fjerdegradsligninger) er av følgende type: 

 
Dette er den høyeste orden av funksjoner som kan løses med 
rotuttrykk. Galois-teori med kobling mellom gruppeteori og 
feltteori viser hvorfor det må være slik. Koeffisientene 
a,b,c,d og e er i feltet F. Det som er avgjørende er om 
Galoisgruppen (permutasjonsgruppen) er løsbar eller ikke. 
Galois fant at røttene i en ligning kan beskrives av en 
algebraisk ligning, og at røttene kan omstokkes (permuteres). 
Galois startet med å studere symmetriske funksjoner. I moderne 
termer er det lettere å vise dette ved feltteori. Et 
algebraisk felt er en lukket gruppe av tall, for eksempel de 
rasjonale tallene, ved de vanlige regneoperasjonene addisjon, 
subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.  Heltallene danner 
ikke et felt fordi deling av et heltall med et annet heltall 
ikke nødvendigvis gir et heltall. Det kan foretas utvidelser 
av et felt og en-til-en avbildninger (automorfi) slik at 
egenskapene til addisjon og multiplikasjon bevares.  
Grunnlaget for Galois-grupper er videreutviklet av Emil Artin 
(1898-1962) (artins resiprositetssats) bl.a. basert på arbeid 
til Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831-1916),kjent for 
dedekinske snitt og idealteori og Emmy Amalie Noether (1882-
1935). 
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Rasjonale funksjoner 
Rasjonale funksjoner er kontinulerige og er en kvotient av to 
polynomer 

· ·  … ·
· ·  … ·  

Hvis n>m: 

lim
∞        0

∞          0
 

Hvis n<m: 
lim 0 

 

 
Rasjonal funksjon y=(5+3x+6x2+2x3)/(2+2x+3x2) 
x<-seq(-10,10,0.01) 
y<-(5+3*x+6*x^2+2*x^3)/(2+2*x+3*x^2) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3) 
abline(v=0,h=0) 
 

Kontinuerlige rotfunksjoner 
Generelt har vi: 

√  
 

lim ·  
∞      0

∞    0
0        0
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Kvadratiske funksjoner 
Andregradsligningen eller den kvadratiske funksjonen f(x): 

 
Denne følgende løsninger (røtter): 

√ 4
2  

Vi ser på fortegnet for  b2-4ac som også kalles diskriminanten 
til kvadratiske ligningen.  

4
0                  ø
0                       ø

0   ø
 

Hvis vi lar koeffisientene a,b og c være i feltet F og røttene 
i funksjonen f(x) er lik r1 og r2 så finnes det symmetriske 
rasjonale funksjoner hvor a=-(r1+r2) og b=r1·r2 
 
Vi kan se på kvadratligningen: 

4 1 
Vi finner røttene ved å sette inn i uttrykket over: 
f<-function(x){x^2-4*x+1} 
plot(f,0,5,col=2,lwd=3,main=expression(y==x^2+4*x+1)) 
abline(h=0) 
#laster inn rootSolve for å finne røtter 
library(rootSolve)  
rot<- uniroot.all(f,c(0,5)) 
rot 
[1] 0.2679501 3.7320499 
#plotter røttene 
points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col=3) 
#finner røttene r1 og r2ved å sette inn i formel 
a<-1 
b<--4 
c<-1 
r1<-(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/2*a;r1 
[1] 3.732051 
r2<-(-b-sqrt(b^2-4*a*c))/2*a;r2 
[1] 0.2679492 
#lager nye funksjoner av røttene 
r1*r2 
[1] 1 
r1+r2 
[1] 4 
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Vi kan lage algebraiske funksjoner av røttene: 

4         · 1 
Galoisgruppen til f(x) er to permutasjoner. 
 
En spesiell ligning er: 

41 
hvor resultatet av f(x) blir et primtall for x=[0,39] 
x<-seq(0,40,1) 
y<-x^2+x+41 
plot(x,y,col=2,pch=16,lwd=3,main=expression(f(x)==x^2+x+41)) 

 
x<-seq(0,39,1) 
fx<-f(x);fx 
[1]   41   43   47   53   61   71   83   97  113  131  151  173  197  223  251 
[16]  281  313  347  383  421  461  503  547  593  641  691  743  797  853  911 
[31]  971 1033 1097 1163 1231 1301 1373 1447 1523 1601 

For ligningen over er a=1,b=1 og c=41, dvs. b2-4ac=1-164=-163 
og det blir to komplekse røtter: 

1
2

1
2 √ 163 

Tallet 163 har spesielle egenskaper. 
 
Vi har sett at andregradsligninger har løsninger med rottegn 
og tredjegradsligninger har også slike løsninger: 
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gjengitt av Girolama Cardano i Ars Magna (1545). 
Fjerdegradsligningen kan reduseres til 2 andregradsligninger. 
Kvintligningen (femtegradsløsningen) ble undersøkt av Niels 
Henrik Abel i 1824. En symmetrigruppe med fem elementer er 
ikke løsbar og derfor kan ikke en femtegradsligning løses ved 
rotutrykk.  
 

Logaritme- og eksponensialfunksjoner 
Logaritmefunksjonen f(x)=log10(x) for Briggske logaritmer med 
grunntall 10 og f(x)=ln(x) med e som grunntall er 
kontinuerlige funksjoner og har mening for x>0. 
eksponensialfunksjonen f(x)=ex og logartimefunksjonen er 
motsatte funksjoner. Eksponentialfunksjonen har en 
stigningsgradient i hvert punkt som er lik punktet, dvs. den 
deriverte er lik funksjonen. 
For grunntall a: 

        
  
Vi har også 

  
  
Regneregler for logaritmer for brøk, produkt og potens: 

 

·  
·  

 

Trigonometriske funksjoner 
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Enhetssirkel med radius=1, og punkter P på sirkelen har 
koordinater P(cosθ,sinθ) med vinkel theta(θ). Origo har 
koordinater (0,0). Periode (avstanden mellom to påhverandre 
følgende topper er 2π. Maksimums- og minimumsverdien er lik 1 
(amplitude).  
 
theta<-seq(0,2*pi,0.01) 
x<-cos(theta) 
y<-sin(theta) 
plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3,main="Enhetssirkel") 
abline(h=0,v=0, col="green",lwd=3) 
abline(0,1,col="red",lwd=3) 
abline(h=sin(pi/4)) 
abline(v=cos(pi/4)) 
text(0.3,0.15,expression(theta),cex=2) 
text(0,pi/4,expression(sin(theta)),cex=2) 
text(pi/4,0,expression(cos(theta)),cex=2) 
text(pi/4,pi/4,"P",cex=2) 

 
Sinus- og cosinusfunksjoner viser harmoniske svingninger og er 
faseforskjøvet i forhold til hverandre: 

2 cos  

Tangens (tan(x))er: 
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x<-seq(-3*pi,3*pi,0.1) 
plot(x,sin(x),col=2,lwd=3,type="l",xaxt="n", 
xlab=expression(paste("Fasevinkel 
",alpha)),ylab=expression("sin "*alpha)) 
lines(c(-3*pi,3*pi),c(0,0),col=3,lwd=3,lty=2) 
axis(1,at=c(-3*pi,-2*pi,-pi,-pi/2,0,pi/2,pi,2*pi,3*pi), 
labels=expression (-3*pi,-2*pi,-pi,-pi/2,0,pi/2,pi,2*pi,3*pi)) 
points(x,cos(x),col=4,lwd=3,type="l") 
abline(v=0) 
legend("bottomright",c("sinx","cosx"),lty=c(1,1), 
lwd=c(2,2),col=c(2,4)) 
 
Vi har generelt for en funksjon: 

· cos 
2

 

Hvor m er middelverdi, a er amplitude, n er periode og x0 er 
akrofase.  
 
 
Funksjonen  

6 4cos 2 ·
1
2  

x<-seq(0,6*pi,0.01) 
y<-6+4*cos((pi/2)*(x-1/2)) 
plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3) 
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abline(h=6,col="red",lty=2,lwd=2) 
abline(h=10,col="green",lty=2,lwd=2) 
abline(h=2,col="green",lty=2,lwd=2) 

 
 

 
Funksjonen: 
 

cos ·  
sin ·  

a<-1 
b<-1 
t<-seq(0,2*pi,0.01) 
x<-cos(a*t) 
y<-sin(b*t) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,type="l",lwd=3,col=4) 
abline(h=0,v=0) 
a<-1 
b<-2 
x<-cos(a*t) 
y<-sin(b*t) 
lines(x,y,lwd=3,col=2) 
a<-1 
b<-3 
x<-cos(a*t) 
y<-sin(b*t) 
lines(x,y,lwd=3,col=3) 
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Figur. Funksjonen x=cos(a·t) og y=sin(b·t) for a=b=1 
(blå,sirkel), a=1;b=2(rød, lemniskate), a=1,b=3 (grønn) for 
t=0-2π. 
 
Jules Antoine Lissajous (1822-1880) beskrev bevegelsen av to 
pendler (Lissajous-kurver, harmonograf): 

· sin            · sin  
hvor A og B er amplitude, d er faseforskjell og a/b er relativ 
frekvens.  
A<-2 
B<-3 
a<-3 
b<-2 
d<-1 
t<-seq(0,2*pi,0.01) 
x<-A*sin(a*t+d) 
y<-B*sin(b*t) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,type="l",lwd=3,col=4) 
abline(h=0,v=0) 
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Eliptiske kurver er en del av løsningen av Fermats siste sats. 
Det er flere interessante kurver av typen 
y2 = x3-6x + 6 eller y2=4x3-x = x(2x-1)(2x+1) 
 
eller 

,  
 
Lemniskate (gr. lemnikos – bånd) viser en liggende 8-
tallskurve og ble bl.a. studert av Jakob Bernoulli. Lemniskate 
er en fjerdegradsligning: 

,  
 
Vi kan bruke pakken pracma til å finne røttene til en 
funksjon. Går an også å gjøres i rootSolve 
library(pracma) 
library(help=pracma) 
#finne røttene til funksjonen sin(x) 
f<-function(x) sin(x) 
curve(f,0,4*pi,100,col=4,lwd=3,xaxt="n") 
axis(1,at=c(0,pi,2*pi,3*pi,4*pi),labels=expression(0,pi,2*pi,3
*pi,4*pi)) 
abline(h=0,lty=2) 
rot<-froots(f,0,4*pi);rot 
[1]  0.000000  3.141593  6.283185  9.424778 12.566371 
points(rot,f(rot),pch=16,col=2,cex=1.5) 
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Chebyshev polynomer 
 
Chebyshev polynomer (Pafnuty Chebyshev) er en sekvens av 
polynomer relatert de Moivres formel. Chebyshevpolynomer av 
første slag (Tn) brukes som polynominterpolering. De er også 
løsninger i Chebyshev differensialligningen: 

1 0 
 

1        2 1       4 3  
8 8 1        16 20 5      

32 48 18 1 
#Chebyshev polynomer første slag Tn(x) 
T0<-function (x) 1 
T1<-function (x)x 
T2<-function (x)2*x^2-1 
T3<-function (x)4*x^3-3*x 
T4<-function (x)8*x^4-8*x^2+1 
T5<-function (x)16*x^5-20*x^3+5*x 
T6<-function (x)32*x^6-48*x^4+18*x^2-1 
curve(T1,-1,1,col=2,lwd=2,xlab="x",ylab="Tn(x)", 
main="Chebyshev polynomer Tn(x)") 
abline (h=1,col=3,lwd=2) 
curve(T2,-1,1,col=4,lwd=2,add=T) 
curve(T3,-1,1,col=5,lwd=2,add=T) 
curve(T4,-1,1,col=6,lwd=2,add=T) 
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curve(T5,-1,1,col=7,lwd=2,add=T) 
curve(T6,-1,1,col=8,lwd=2,add=T) 

 
 
Pakken pracma inneholder praktiske numeriske mattefunksjoner 
library(pracma) 
library(help=pracma) 
#Chebyshev polynomer n=1:6 
par(bg="lightyellow") 
plot(0,0,type="n",xlim=c(-1, 1), ylim=c(-1, 1),xlab="x", 
ylab="Tn(x)") 
x<-seq(-1,1,length.out = 101) 
for (i in 1:6) { 
y <- chebPoly(i, x) 
lines(x, y,col=i,lwd=3) 
} 
legend("bottomleft",c("n=1","n=2","n=3","n=4","n=5","n=6"),col
=1:6,lty=1,cex=0.5) 
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Periodiske funksjoner og Fourier rekker 
Følgende funksjon f(x) har periode T=2, og er satt sammen av 
to periodiske funksjoner g(x)=2cos(πx) med periode T=2,  og 
h=sin(2πx) med periode T=1. 

2 cos sin 2  
f<-function(x) {2*cos(pi*x)+sin(2*pi*x) } 
curve(f,-2*pi,2*pi,col=4,lwd=3, 
main=expression(y==2*cos(pi*x)+sin(2*pi*x))) 
abline(h=0,v=c(-6,-4,-2,0,2,4,6),lty=3,col=3) 
g<-function(x) 2*cos(pi*x) 
h<-function(x) sin(2*pi*x) 
curve(g,-2*pi,2*pi,col=2,lwd=2,add=T) 
curve(h,-2*pi,2*pi,col="orange",lwd=2,add=T) 
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En funksjon er periodisk med periode T hvis for alle t, hvor m 
er et heltall: 

 
Det minste positive tallet T kalles den fundamentale perioden. 
Hvis f er periodisk med en fundamental periode så vil f(x) 
være summen av en rekke, kalt Fourier serie, med Fourier-
koeffisienter an, bn , og omega(ω) er lik ω=2π/T 

2 cos  

Fourier-koeffisientene er gitt ved: 

2
 

2
 

Jean Baptiste Joseph Fourier (1758-1830) arbeidet med 
varmelære og varmeoverføring: On the propagation of heat in 
solid bodies. Jfr. også Fourier-transformasjoner.  
 

Lemniskate 
 
Lemniskate (gr. lemniskos – sløyfe) er en funksjon undersøkt 
av Jakob Bernoulli (1694) med den kartesiske ligningen: 

·  
Euler og Gauss målte buelengden på elipser og buer bl.a. 
lemniskate hvor lengden av buen er summering av linjesegmenter 
langs buen. Dette førte videre fram til den inverse funksjonen 
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av eliptiske integraler, og videre til eliptiske funksjoner i 
kompleks analyse.  
De parametriske ligningene for lemniskate er: 

· cos
1  

· sin · cos
1  

t<-seq(0,2*pi,pi/100) 
a<-1 
x<-a*cos(t)/(1+sin(t)^2) 
y<-(a*sin(t)*cos(t))/(1+sin(t)^2) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3,main="Lemniskate") 
abline(h=0,col="green") 
abline(v=0,col="green") 

 
Figur. Lemniskate (sløyfe) for a=1, som også ligner på 
symbolet for uendelig (∞). 
 
Det er samme resonnement hvor sirkelen med radius r har den 
kartesiske formel: 

 
og de parametriske ligningene for sirkelen er: 

· cos  
· sin  

Det viste seg at Bernoulli-lemniskate er en form av Cassini 
ovaler, beskrevet av Jacques Cassini ifm. med 
planetbevegelser. 
Gerono-lemniskate ble studert av Camille-Christophe Gerono 
(1799-1881) med formel: 

0 
med parametriske ligninger: 

cos  
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sin  · cos  
  
t<-seq(0,2*pi,pi/100) 
x<-cos(t) 
y<-sin(t)*cos(t) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3,main="Gerono") 
abline(h=0,col="green") 
abline(v=0,col="green") 

 
Figur. Gerono-lemniskate.  
Andre eksempler er Booth-lemniskate (l. hippopede – hestefot) 
hvor c=0.5 tilsvarer Bernoulli lemniskate: 

4 · 4 · ·  
 
Buelengden s for en Bernoulli-lemniskate med avstand mellom 
fokalpunktene lik 2 (a=1) og Γ er gammafunksjonen: 

2 · 1  
1

√2 ·
·

1
4 5.2441151086 … 

 
s<-1/sqrt(2*pi)*(gamma(1/4)^2);s 
[1] 5.244115 
Lemniskatekonstanten L: 

1
2 ·  

Noen funksjoner som y=1/x·sin(x) hvor 0<x≤1 har en uendelig 
buelengde: 
x<-seq(0,1,0.01) 
y<-x*sin(1/x) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3,main="y=(1/x)*sin(x)") 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

-0
.4

-0
.2

0.
0

0.
2

0.
4

Gerono

x

y



138 
 

abline(h=0,col="green") 
abline(v=0,col="green") 

 
Figur. y=1/x·sin(x) har en uendelig buelengde 
 
Vi kan ha funksjoner med flere variable e.g. med to variable 
z=f(x,y) e.g. funksjonen: 

 

 

Tredimensjonale funksjoner og partiellderiverte 
#3D plot 
x<-seq(-1,1,0.05) 
y<-seq(-1,1,0.05) 
f<- function(x,y){sin(pi*sqrt(x^2+y^2))} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="pink",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (z==sin(pi*sqrt(x^2+y^2)))) 
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Vi kan så på nivåkurvene til funksjonen over, hvor den 
tredimensjonale kurven projiseres ned i planet.  
#konturlinjer 
x<-seq(-1,1,0.05) 
y<-seq(-1,1,0.05) 
z<- function(x,y){sin(pi*sqrt(x^2+y^2))} 
image(x,y,outer(x,y,z),main=expression 
(z==sin(pi*sqrt(x^2+y^2)))) 
contour(x,y,outer(x,y,z),add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 
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Partiell derivasjon vil si å derivere en funksjon med flere 
variable 
#Partiellderiverte 
dfx<-D(expression(sin(pi*sqrt(x^2+y^2))),"x") 
dfx 
cos(pi * sqrt(x^2 + y^2)) * (pi * (0.5 * (2 * x * (x^2 + y^2)^-0.5))) 
dfy<-D(expression(sin(pi*sqrt(x^2+y^2))),"y") 
dfy 
cos(pi * sqrt(x^2 + y^2)) * (pi * (0.5 * (2 * y * (x^2 + y^2)^-0.5))) 
h<-function(x,y) eval(dfx)  
Vi ser at de partiellderiverte er like, og plotter df/dx: 
#plotter partiellderiverte df/dx 
x<-seq(-1,1,0.05) 
y<-seq(-1,1,0.05) 
z <- outer(x,y,h) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg="lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="lightblue",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (frac(df,dx)==cos(pi*sqrt(x^2+y^2))* 
frac(pi * x, sqrt(x^2 + y^2)))) 

 
 
 
Vi skal se på funksjonen 

, 4  
x<-seq(-1,1,0.05) 
y<-seq(-1,1,0.05) 
f<-function(x,y) {cos(4*x)-y^2+x*y} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
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op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="lightgreen",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (z==cos(4*x)-y^2+x*y)) 

 
 
Vi kan finne de partiellderiverte  
#partiellderiverte 
dfx<-D(expression(cos(4*x)-y^2+x*y),"x") 
dfx  
y - sin(4 * x) * 4 
dfy<-D(expression(cos(4*x)-y^2+x*y),"y") 
dfy 
k<-function(x,y) eval(dfx) 
x - 2 * y 
p<-function(x,y) eval(dfy) 
Det vil si: 

4sin 4  

2  

#plotter partiellderiverte df/dx 
x<-seq(-1,1,0.05) 
y<-seq(-1,1,0.05) 
z <- outer(x,y,k) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg="lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="lightblue",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (frac(df,dx)==y-4*sin(4*x))) 
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#plotter partiellderiverte df/dy 
x<-seq(-1,1,0.05) 
y<-seq(-1,1,0.05) 
z <- outer(x,y,p) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg="lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="lightblue",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (frac(df,dy)==x-2*y)) 

 
 
Vi kan også plotte den samme figuren med wireframe() som du 
finner i pakken lattice som du først må laste ned fra CRAN. 

library(lattice) #pakken lattice 
x<-y<-seq(-1,1,length=50) 
xy<-expand.grid(x,y) 
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z<-sin(pi*sqrt(xy[,1]^2+xy[,2]^2)) 
wireframe(z~xy[,1]*xy[,2],xlab="x",ylab="y",zlab="z",shade = 
TRUE, 
aspect = c(60/80, 0.6),  
main=expression(z==sin(pi*sqrt(x^2+y^2)))) 

 

Alternativt: 
f<-expand.grid(x=seq(-1,1,length=50),y=seq(-1,1,length=50)) 
f$z <- sin(pi*sqrt(f$x^2+f$y^2)) 
wireframe(z~x*y,data=f,scales=list(arrows = FALSE), 
drape=TRUE, colorkey=TRUE,aspect = c(60/80, 0.6), 
main=expression(z==sin(pi*sqrt(x^2+y^2)))) 
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Maks- og min for funksjoner med flere variable 
Vi skal finne maksimums- og minimumspunktene for funksjonen: 

, 4 4 8  
 
f<-function(x,y) {4*x*y-4*x+8*y} 
#partiellderiverte 
dfdx<-D(expression(4*x*y-4*x+8*y),"x");dfdx 
4 * y - 4 
dfdy<-D(expression(4*x*y-3*4+8*y),"y");dfdy 
4 * x + 8 

 
Vi ser at de partielle førstederiverte blir lik: 

4 4            4 8 

Vi vil få et maksimums- eller minimumspunkt for de partielle 
førstederiverte er lik 0 

4 4 0           4 8 0 
#lager funksjoner av de førstederiverte 
fdfdx<-function(y) 4*y-4 
fdfdy<-function(x) 4*x+8 
#bestemmer røttene i de førstederiverte 
library(rootSolve) 
uniroot.all(fdfdx,c(-5,5)) 
[1] 1 
uniroot.all(fdfdy,c(-5,5)) 
[1] -2 
Det vil si ved (1,-2). Men vi kan fremdeles ikke avgjøre om 
det er et maksimums- eller minimumspunkt. Vi kan plotte 
funksjonen, og det ser ut fra denne til å være et et 
sadelpunkt. Det kan imidlertid være vanskelig å se hvis det er 
flere dimensjoner, og vi må etter hvert finne en annen metode 
for å avgjøre om det er maks eller min.  
#plotter funksjonen 
x<-seq(-10,10,1) 
y<-seq(-10,10,1) 
z <- outer(x,y,f) 
persp(x,y,z,theta=30,phi=40,col="lightgreen",ticktype="detaile
d",,main=expression (z==4*x*y-4*x+8*y)) 
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Vi kan forsøke å plotte sadelpunktet. Vi lager en 
transformasjon T ved hjelp av funksjonen pers(), slik at vi 
finner koordinatene (x,y,z,t) 
#lager en perspektivmatrise 
T<-persp(x,y,z,theta=30,phi=40,ticktype="detailed") 
T 
              [,1]         [,2]         [,3]         [,4] 
[1,]  8.660254e-02 -0.032139380  0.038302222 -0.038302222 
[2,]  5.000000e-02  0.055667040 -0.066341395  0.066341395 
[3,] -6.378158e-20  0.001595926  0.001339141 -0.001339141 
[4,] -2.551263e-18  0.063837037 -2.678485173  3.678485173 
#sadelpunkt 
x2<-1 #x-koordinat 
y2<--2 #y-koordinat 
z2<-f(x2,y2) #z-koordinat 
ny<-cbind(x2,y2,z2,1);ny #(x,y,z,t) 
     x2 y2  z2   
[1,]  1 -2 -28 1 
P<-ny%*%T;P #transformerer til nytt punkt 
            [,1]       [,2]      [,3]     [,4] 
[1,] -0.01339746 -0.1243223 -2.544996 3.544996 
#plotter sadelpunktet  
points(P[,1]/P[,4],P[,2]/P[,4],col=2,pch=16,cex=2) 
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Tidligere har vi brukt den andrederiverte 
(andrederiverttesten) slik at når den førstederiverte f’(a)=0 
så er a et lokalt minimum hvis den andrederiverte er større 
enn 0 (f’’(a)>0) og et lokalt maksimum hvis den andrederiverte 
er mindre enn 0 (f’’(a)<0). Hvis den andrederiverte er lik 0 
(f’’(x)) så kan vi ikke avgjøre noe.  
Vi kan lage en tilsvarende test for funksjoner ved flere 
variable.  
Vi kan lage en Hesse-matrise H(f) (Ludwig Otto Hesse (1811-
1874, en kvadratmatrise med de partielle andrederiverte til en 
funksjon f(x1,x2,…,xn): 

     

 

Hesse-matrisen er symmetrisk. Det betyr at Hesse-matrisen 
H(f(a)) i punktet a har n relle egenverdier λ1(a),λ2(a),…λn(a). 
Hvis alle fortegnene til egenverdiene er positive har vi et 
minimum, er alle negative har vi et maksimum, og har 
egenverdiene både negative og positive fortegn har vi et 
sadelpunkt. 
Det viser seg at Hesse-matriser er koeffisienten til kvadrat-
leddet i Taylor rekkeutvikling av funksjonen (Taylors formel), 
hvor også Jakobi-matrisen inngår. 

∆ ∆
1
2 ∆ ∆ ∆  

Skalarfeltet  er det samme som Jakobi-matrisen, c=[0,1],Δx 
er en søylevektor, hvor både matriseprodukt og skalarprodukt 
inngår.  
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Vi kan se på funksjonen over med to variable. Da har vi en 
Hesse-matrise: 
 
 

,  

 
Da blir determinanten D til Hessematrisen: 

 

 
Vi kan nå se på fortegnet på determinanten for å avgjøre 
hvilken type maks-min punkt vi har. 
Hvis D<0 så er a et sadelpunkt 
Hvis D>0 og A>0 så er a et minimumspunkt 
Hvis D>0 og A<0 så er a et maksimumspunkt 
 
Vi har to egenverdier til matrisen λ1 og λ2 og vi har at 
determinanten er produktet av egenverdiene 

 
Fortegnene til egenverdiene avgjør også fortegnene til 
determinanten. Har de to egenverdiene likt fortegn blir 
determinanten større enn 0 (D>0). Har egenverdiene motsatt 
fortegn blir determinanten mindre enn 0 (D<0) og vi har et 
sadelpunkt.  
 
Vi går tilbake til eksemplet ovenfor hvor vi fant: 

4 4            4 8 

 
#Hessematrise og partielle andrederiverte 
A<-D(expression (4*y-4),"x");A 
[1] 0 
B<-D(expression(4*y-4),"y");B 
[1] 4 
C<-D(expression(4*x+8),"y");C 
[1] 0 

 
Det betyr at: 

0      4      0 
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Vi lager en matrise av de partielle andrederiverte og finner 
determinanten til Hesse-matrisen: 
Hf<-matrix(c(0,4,4,0),ncol=2);Hf #Hessematrise 
     [,1] [,2] 
[1,]    0    4 
[2,]    4    0 
eigen(Hf) #egenverdier og egenvektorer til Hessematrise 
$values 
[1]  4 -4 
 
$vectors 
          [,1]       [,2] 
[1,] 0.7071068 -0.7071068 
[2,] 0.7071068  0.7071068 
prod(eigen(Hf)$values) #Determinanten til Hessematrise 
[1] -16 

 
Vi ser at egenverdiene har motsatt fortegn, og determinanten 
til Hessematrisen er mindre enn 0, altså er punktet vi har 
funnet et sadelpunkt.  
 
Vi kan se på maks- og min-punktene til funksjon til: 

, 2 6 4  
 
g<-function(x,y) {x^2-y^2+2*x*y-6*x+4*y} 
#partiellderiverte 
dgdx<-D(expression(x^2-y^2+2*x*y-6*x+4*y),"x");dgdx 
2 * x + 2 * y - 6 
dgdy<-D(expression(x^2-y^2+2*x*y-6*x+4*y),"y");dgdy 
2 * x - 2 * y + 4 
#plotter funksjonen 
x<-seq(-10,10,1) 
y<-seq(-10,10,1) 
z <- outer(x,y,g) 
persp(x,y,z,theta=30,phi=40,col="lightblue", 
ticktype="detailed", 
,main=expression (z==x^2-y^2+2*x*y-6*x+4*y)) 
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Det betyr at de partiellderiverte blir: 

2 2 6         2 2 4 

For å finne ekstremalverdier må vi løse ligningene: 
2 2 6    
2 2 4  

Vi lager en kvadratmatrise A med koeffisientene og en 
kolonnevektor B. Vi har også Ax=B 
 
#matriser med koeffisienter 
A<-matrix(c(2,2,2,-2),nrow=2);A 
     [,1] [,2] 
[1,]    2    2 
[2,]    2   -2 
B<-B<-matrix(c(6,4),nrow=2);B 
    [,1] 
[1,]    6 
[2,]   -4 
#løser ligningen 
x<-solve(A,B);x 
     [,1] 
[1,]  0.5 
[2,]  2.5 

Det vil si (0.5,2.5) 
 
#sadelpunkt 
x2<-0.5 #x-koordinat 
y2<-2.5 #y-koordinat 
z2<-g(x2,y2) #z-koordinat 
ny<-cbind(x2,y2,z2,1) #(x,y,z,t) 
P<-ny%*%T #transformerer til nytt punkt 
#plotter sadelpunktet  
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points(P[,1]/P[,4],P[,2]/P[,4],col=2,pch=16,cex=2) 

 
Akkurat i tilfelle blir determinanten til Hessematrisen lik 0, 
slik at vi ikke kan avgjøre om det er maks, min eller sadel 
#Hessematrise 
#partielle andrederiverte 
A<-D(expression (2*x+2*y-6),"x");A 
B<-D(expression(2*x-2*y+4),"y");B 
C<-D(expression(2*x+2*y-6),"y");C 
Hf<-matrix(c(2,-2,-2,2),ncol=2);Hf #Hessematrise 
    [,1] [,2] 
[1,]    2   -2 
[2,]   -2    2 
eigen(Hf) #egenverdier og egenvektorer til Hessematrise 
prod(eigen(Hf)$values) #Determinanten til Hessematrise 
[1] 0 

 
Plotter den førstederiverte dg/dx som et plan og lar den 
førstederiverte dg/dy være en linje, og som skjærer planet: 
par(bg="lightyellow") 
x<-seq(-2,6,0.5) 
y<-seq(-2,6,0.5) 
z2<-outer(x,y,fdgdx) 
T<-persp(x,y,z2,theta=30,phi=40,ticktype="detailed") 
 
N<-cbind(x,y,fdgdy(x,y),1)%*%T 
lines(N[,1]/N[,4],N[,2]/N[,4],col=2,lwd=3) 
p2<-cbind(0.5,2.5,0,1)%*%T 
points(p2[,1]/p2[,4],p2[,2]/p2[,4],col=4,lwd=3) 
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En enkel kvadratisk funksjon med to variable er 
 

,  
 
Vi plotter funksjonen og lager et konturplot: 
#3D plot 
x<-seq(-4,4,0.5) 
y<-seq(-4,4,0.5) 
f<- function(x,y){x^2 + y^2} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="lightgreen",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (z==x^2 + y^2)) 

 
#konturlinjer 
x<-seq(-4,4,0.5) 
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y<-seq(-4,4,0.5) 
z<- function(x,y){x^2+y^2} 
image(x,y,outer(x,y,z),main=expression (z==x^2+y^2)) 
contour(x,y,outer(x,y,z),add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 

 
 
Vi finner de partiellderiverte:  

2           2  

 
#partiellderiverte 
f<- function(x,y){x^2 + y^2} 
dfx<-D(expression(x^2+y^2),"x") 
dfx 
2 * x 
dfy<-D(expression(x^2+y^2),"y") 
 
dfy 
2 * y 
 
Vi setter begge de partiellderiverte lik 0 og finner at det 
eneste punktet som tilfredsstiller dette er (0,0). 
 
Vi skal avgjøre om det er et maksimums- eller minimumspunkt 
ved å se på Hesse-matrisen for de partielle andrederiverte og  
determinanten 

 

Vi finner at: 
 

2      0      2 

 
A<-D(expression (2*x),"x");A 
[1] 2 
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B<-D(expression(2*x),"y");B 
[1] 0 
C<-D(expression(2*y),"y");C 
[1] 2 
Hf<-matrix(c(2,0,0,2),ncol=2);Hf #Hessematrise 
     [,1] [,2] 
[1,]    2    0 
[2,]    0    2 
eigen(Hf) #egenverdier og egenvektorer til Hessematrise 
$values 
[1] 2 2 
 
$vectors 
     [,1] [,2] 
[1,]    0   -1 
[2,]    1    0 
 
prod(eigen(Hf)$values) #Determinanten til Hessematrise 
[1] 4 
Vi ser at egenverdiene har samme fortegn, og det betyr at 
determinanten er større enn 0 og vi finner at determinanten 
til Hesse-matrisen er lik 4, hvilket betyr at (0,0) er et 
minimumspunkt. 
Vi kan plotte minimumspunktet på figuren: 
x<-seq(-4,4,0.5) 
y<-seq(-4,4,0.5) 
z <- outer(x,y,f) 
T<-persp(x,y,z,theta=20,phi=40,ticktype="detailed", 
main=expression(z==x^2+y^2)) 
#minimumspunkt 
x2<-0 #x-koordinat 
y2<-0 #y-koordinat 
z2<-f(x2,y2) #z-koordinat 
ny<-cbind(x2,y2,z2,1);ny #(x,y,z,t) 
P<-ny%*%T #transformerer til nytt punkt 
#plotter minimumspunktet  
points(P[,1]/P[,4],P[,2]/P[,4],col=2,pch=16,cex=2) 
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Vi kan skifte fra minimumspunkt til maksimumspunkt ved å endre 
fortegnet på funksjonen: 

,  
x<-seq(-4,4,0.5) 
y<-seq(-4,4,0.5) 
f<- function(x,y){-x^2 - y^2} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="tomato",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (z==-x^2 - y^2)) 

 
#konturlinjer 
x<-seq(-4,4,0.5) 
y<-seq(-4,4,0.5) 
z<- function(x,y){-x^2-y^2} 
image(x,y,outer(x,y,z),main=expression (z==-x^2-y^2)) 
contour(x,y,outer(x,y,z),add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 
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#partiellderiverte 
f<- function(x,y){-x^2 - y^2} 
#Partiellderiverte 
dfx<-D(expression(-x^2-y^2),"x") 
dfx 
dfy<-D(expression(-x^2-y^2),"y") 
dfy 
A<-D(expression (-2*x),"x");A 
B<-D(expression(-2*x),"y");B 
C<-D(expression(-2*y),"y");C 
Hf<-matrix(c(-2,0,0,-2),ncol=2);Hf #Hessematrise 
eigen(Hf) #egenverdier og egenvektorer til Hessematrise 
prod(eigen(Hf)$values) #Determinanten til Hessematrise 
 
x<-seq(-4,4,0.5) 
y<-seq(-4,4,0.5) 
z <- outer(x,y,f) 
T<-persp(x,y,z,theta=20,phi=40,ticktype="detailed", 
main=expression(z==-x^2-y^2)) 
#maksimumspunkt 
x2<-0 #x-koordinat 
y2<-0 #y-koordinat 
z2<-f(x2,y2) #z-koordinat 
ny<-cbind(x2,y2,z2,1);ny #(x,y,z,t) 
P<-ny%*%T #transformerer til nytt punkt 
#plotter maksimumspunktet  
points(P[,1]/P[,4],P[,2]/P[,4],col=2,pch=16,cex=2) 

 
Funksjonen: 

, sin  
#3D plot 
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x<-seq(-2*pi,2*pi,pi/6) 
y<-seq(-2*pi,2*pi,pi/6) 
f<- function(x,y){x^2*sin(y)} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="orange",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (z==x^2*sin(y))) 

 
#konturlinjer 
x<-seq(-2*pi,2*pi,pi/6) 
y<-seq(-2*pi,2*pi,pi/6) 
z<- function(x,y){x^2*sin(y)} 
image(x,y,outer(x,y,z),main=expression (z==x^2*sin(y))) 
contour(x,y,outer(x,y,z),add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 

 
De partiellderiverte  
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2            

 
#Partiellderiverte 
dfx<-D(expression(x^2*sin(y)),"x") 
dfx 
2 * x * sin(y) 
dfy<-D(expression(x^2*sin(y)),"y") 
dfy 
x^2 * cos(y) 
 
De partielle andrederiverte: 
 

2      2       

 2         

 
A<-D(expression (2 * x * sin(y)),"x");A 
2 * sin(y) 
B<-D(expression(2 * x * sin(y)),"y");B 
2 * x * cos(y) 
C<-D(expression(x^2 * cos(y)),"y");C 
-(x^2 * sin(y)) 
 

Taylor- og McLaurin-rekker 
Generelt har vi et Taylorpolynom med grad n for den n-
deriverbare endimensjonale funksjonen f(x) ved x=a gitt som  

1! 2!  3! !  

 
Hvis a=0 har vi en egen utgave av Taylor-rekken som kalles 
MacLaurin-rekke: 

0
0

1!
0

2!  
0

3!
0
!  

 
Colin Mac Laurin (1698-1746) skrev Treatise on fluxions (1742) 
som omhandlet fluksjonsregning og rekkeutvikling av 
funksjoner; inspirert av Brook Taylor (1685-1731), Newtons 
etterfølger, og hans Methodus incrementorum directa et inversa 
(1715) med Taylors formel, rekkeutvikling og 
differensialregning. 
  
Hvis vi har funksjonen: 

 
så blir McLaurin-rekken: 

0
0

1!
0

2!  
0

3!
0
!  
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f<- function(x){sin(x)} 
#Partiellderiverte med økende grad 
df1<-D(expression(sin(x)),"x");df1 #førstederiverte 
cos(x) 
df2<-D(expression(cos(x)),"x");df2 #andrederiverte 
-sin(x) 
df3<-D(expression(-sin(x)),"x");df3 #tredjederiverte 
-cos(x) 
df4<-D(expression(-cos(x)),"x");df4 #fjerdederiverte 
sin(x) 
f(0) 
[1] 0 
cos(0)/factorial(1) 
[1] 1 
-sin(0)/factorial(2) 
[1] 0 
-cos(0) 
[1] -1 

0
0

1!
0

2!  
0

3!
0
!  

Vi får da den velkjente rekken for sin(x) når vi setter inn 
for verdiene: 

 3!  

 

Vi kan lage en todimensjonal Taylor-rekke til en funksjon 
f(x,y) i et punkt x=a+δx,y=b+δy og den deriverte i punktet 
(x=a,y=b) 

,

,
1
2! 2

1
3! 3 3  

Vi ser binomialkoeffisientene i uttrykket.  

Diofantiske ligninger 
Diafantiske ligninger (Diofantos fra Alexandria ca. 300 e.kr.) 
er ubestemte ligninger, hvor hver ligning må løses for seg. 
Den norske matematikeren Axel Thue (1863-1922) formulerte 
Thues sats som sier at ubestemte ligninger med to variable kan 
bare ha et endelig antall løsninger i hele tall.  
Følgende er en difantisk ligning: 

2 1 
x<-seq(0,20,1) 
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y<-seq(0,20,1) 
f<- function(x,y){(x^2-2*y^2-1) 
} 
z <- outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
0,expand=0.5,col="red",main=expression (z==x^2-2*y^2-1)) 

 
x<-seq(0,30,1) 
y<-seq(0,30,1) 
z<- function(x,y)(x^2-2*y^2-1) 
image(x,y,outer(x,y,z)) 
contour(x,y,outer(x,y,z),add=T) 
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Ligningen har endelig mange løsninger [3,2], [17,12], [99,70]. 
Se den rette linjen på konturfiguren. Hvis vi har funnet en 
løsning [x,y] så vil den neste løsningen bli: 
[x’=3x+4y,y’=2x+3y] 
 
En annen difantisk ligning er  

2 1 
x<-seq(0,100,1) 
y<-seq(0,100,1) 
z<- function(x,y)(x^2-2*y^4+1) 
image(x,y,outer(x,y,z)) 
contour(x,y,outer(x,y,z),add=T) 

 
 

Komplekse funksjoner 
Vi kan ha komplekse funksjoner w=f(z) hvor både w og z er 
komplekse tall. Det vil si vi kan ha sin(z), cos(z), ez og 
log(z). Alle regneoperasjoner kan utføres med de komplekse 
tall. Vi kan si at det reelle tallene er en undergruppe av de 
komplekse tallene.  
Vi har modulus til et komplekst tall, modulus z (|z|): 

| |  
Som er avstanden fra origo til (a,b), altså lengden av det 
komplekse tallet.  
 
Euler kunne vise at: 

1 cos · sin ·  cos · sin  
og fant videre den interessante sammenhengen mellom det 
naturlige tallet e, π og i ved: 

· ·  
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Euler gjorde det derved mulig å løse ligningen ex=-1 hvor 
svaret er x=iπ. Det betyr at  

1 
 

· cos · sin 1 · 0 1 
 

0.2078795763 … 
exp(-pi/2) 
[1] 0.2078796 
Hvis vi uttrykker  

√  
så er k=163 det tallet som gir uttrykket over nærmest et 
heltall. Vi har truffet på tallet 163 ifm. med klassetallene.  
Kvadratroten av 163 er et irrasjonalt tall. 
exp(pi*sqrt(163)) 
[1] 2.625374e+17 
 
Løsningen av funksjonen: 

1 
har komplekse røtter som blir liggende på en sirkel: 

cos
2

 · sin
2

             0, 1  

 
n<-31 
x<-seq(0,30,1) 
y<-cos(x)*(2*pi/n)+ 1i*sin(x)*(2*pi/n) 
plot(y,xlim=c(-0.4,0.4),ylim=c(-0.4,0.4),pch=16,col=4, 
main=expression(f(x)==x^n-1)) 
abline(h=0,v=0) 
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Statistikk 
Etter de første astronomiske målinger ble det naturlig at 
spørsmålet om hvor nøyaktige var målingene. På 1800-tallet ble 
det behov for statistiske metoder innen landbruk og sosiologi. 
Minste kvadraters metode ble først beskrevet av Legendre i 
beregning av kometbaner, og videreutviklet av Gauss.  R.A. 
Fisher oppdaget at mange av de lange tidsseriene ved 
Rothamsted Experimental Station var beheftet med dårlig 
eksperimentell design, hvor man bl.a. ikke hadde tatt hensyn 
til at forsøksfeltene hadde forskjellig jordtype, vanninnhold, 
drenering og tidligere bruk.  

Hypotetisk deduktiv metode 
Økologiske systemer er komplekse og det er ikke mulig å 
registrere alle variable. Hva skal måles og hvordan måle ? Det 
er metodiske regler som rettleder forskningen, alt basert på 
den vitenskapelige metode. Den vitenskapelige metode gjør det 
mulig å skille mellom hypoteser, basert på observasjoner med 
tilhørende prediksjoner.  Deduksjon  vil si å gå fra det 
generelle tilfelle til det spesielle.  Induksjon (Francis 
Bacon 1561-1626) vil si å gå fra det spesielle til det 
generelle, det vil si man starter med en observasjon og 
utvikler en hypotese som forklarer observasjonen. Den 
hypotetisk deduktive metode ble videreutviklet av Newton 
basert på flere arbeidshypoteser. I den hypotetisk deduktive 
metode behøver man ikke bare utvikle hypoteser som er basert 
på data og observasjoner.  Innen økologisk forsknings tas det 
i bruk stadig nye metoder som radiomerking tilknyttet GPS, 
DNA-barkoding, eller merking med RFID. Man må vurdere 
kostnader i tid, penger og personalressurser, samt etikk innen 
hvert eksperiment eller observasjonsstudium. 
Oservasjonsstudier er observasjoner i naturen. Eksperimentelle 
studier har kontroll over innflytelsesrike faktorer og er 
egnet til å finne årsak-effekt sammenhenger. Individene er 
eksperimentelle enheter. Noe vi gjør tilsvarer behandling 
eller faktor som kan ha forskjellige nivåer.  Vær oppmerksom 
på randomisering, pseudoreplikter (uekte replikater) basert 
avhengighet, samt romlige og temporale pseudoreplikater. Det 
kan være vanskeligheter med tidsskala år og dekader, dårlig 
med replikater og replikater som heller ikke er perfekte. 
Hvordan skaffe statistisk meningsfulle data ? Hvilke 
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slutninger kan du trekke av ditt eksperiment eller 
observasjonsstudium? Hvordan finne den enkleste og beste 
modellen ? Hvor sannsynlige er data gitt en bestemt modell ? 
Statistisk inferens vil si å trekke konklusjoner basert på 
gitte premisser.  

Sannsynligheter, tilfeldigheter og Bayes teorem 
Det er ikke sikkert at alt er usikkert. B. Pascal 
 
Blaise Pascal og Pierre de Fermat begynte å studere 
sannsynlighet ifm. med spill og veddemål. Kaste en mynt en 
rekke ganger kan betraktes som et eksperiment, og antall kron 
og mynt er resultatet. Sannsynlighet skjer innen en sammenheng 
eller kontekst. Tilfeldige variable er utsatt for stokastiske 
prosesser og disse kan beskrives av sannsynlighetsfordelinger.  
Alle mulige utkomme for en hendelse kaller vi prøverommet {S}. 
En hendelse er en undermengde i prøverommet.   
Pr{A} er sannsynligheten for at hendelse A skal skje. Pr eller 
P står for probabilitet = sannsynlighet. Sannsynligheten for 
at en hendelse skal skje uttrykkes som et reelt tall mellom 0 
og 1. Hvis en hendelse ikke kan skje har den sannsynlighet 0, 
hvis den skjer helt sikkert er det sannsynlighet 1.  
Pr{B} er sannsynligheten for at hendelse B skal skje. Pr{A,B} 
er sannsynligheten for at både hendelse A og B skal skje.  
 

 
 

Pr
 
 

    
     

Sannsynlighet er altså et forholdstall. Pr{A} kan også skrives 
som P(A) og Pr{B} kan skrives som P(B).   
Sannsynligheten for at hendelse A eller hendelse B skal skje 
blir lik: 

     
 
Måter å kombinere hendelser gjøres med Boolske operatorer. 
Union  :elementer er enten i A eller B eller i begge 
Snitt  : elementer er både i A og i B.  
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komplement  : elementer er ikke i A. 

Dette tilsvarer de logiske ,   ,    
Hvis A skjer så skjer B også uttrykkes som . 
 
Hva er sannsynligheten for å trekke enten et ess eller hjerter 
fra en kortstokk ? Husk at ett kort er både ess og hjerter og 
vi får: 

Pr   Pr Pr Pr    
4

52
13
52

1
52

16
52 30.8% 

 
Den betingede sannsynligheten Pr{B|A} betyr: gitt at A har 
skjedd hva er sannsynligheten for at B skjer 

|
     

 
,

 

Pr{A|B} betyr gitt at B har skjedd, hva er sannsynligheten for 
at A skal skje. Som kan skrives kortere: 

|  

AB betyr A snitt B. 
 
Hvis derimot A og B er uavhengige hendelser så har vi: 
 

 
 

|          |  
For uavhengige hendelser har vi også: 

, Pr   ·  
 

Pr   Pr Pr Pr  
 
 
 
Er det kombinasjoner av flere hendelser er det praktisk å 
sette disse opp i et hendelsestre. Hvis vi har to diskrete 
stokastiske variable X og Y med betinget sannsynlighet kan 
dette gi forventningsverdi: 
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| · |  

Har vi kontinuerlig variable blir betinget forventet verdi for 
X gitt Y=yi: 

| |  

For betinget sannsynlighet blir betinget forventningsverdi og 
varianase lik: 

|  
| |  

 
Myntkast 
Et annet eksempel på uavhengige hendelser er to påhverandre 
følgende myntkast. Sannsynligheten p for et bestemt utfall 
(hendelse eller event), i dette tilfelle kron,blir: 

 
  

 For myntkast med en helt symmetrisk mynt er det bare to 
mulige utkomme, hver med sannsynlighet 0.5, og vi antar at 
mynten aldri blir stående på en kant, slik at det verken blir 
mynt eller kron. I myntkast er hvert kast en uavhengig 
hendelse, mynten har ingen ”hukommelse” om hva det ble sist. 
Vi har prøverommet kron (K) og mynt (M), S={K,M}. 
Sannsynligheten p varierer mellom 0 og 1. Hvis p=0 er det 
verken mynt eller kron, hvis p=1 er det både kron og mynt 
(mynten blir stående på høykant). Prøverommet skal bli lik 1 
og for et myntkast får vi p=0.5+0.5 = 1 
 
Hvis vi lar for hvert myntkast X=1 for kron og X=0 for mynt så 
kan vi skrive: 

P 1
1
2            P 0

1
2 

og X kalles en diskret tilfeldig variabel.  
Et individuelt utkomme av et tilfeldig fenomen er alltid 
atskilt, slik at sannsynligheten for en hendelse er summen av 
sannsynligheter som utgjør en hendelse (addisjonsregel). 
 
Hva er sannsynligheten for å få to kron ved å kaste en mynt to 
ganger ? 
P(2kron)= P(kron)·P(kron)=0.5·0.5=0.25 
dvs. 25% 
 
Hvis vi kaster to mynter blir prøverommet S={KK,MK,KM,MM} 
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og sannsynligheten for hver hendelse blir 1/4=25%.  
Sannsynligheten for bare mynt eller bare kron ved å kaste to 
mynter blir: 
P{MM eller KK}=P{MM}+P{KK}=1/4+1/4= 1/2=0.5 
Vi bruker kommandoen sample() med tilbakelegging (replace=T): 
#Simulering av antall kron med 5 myntkast 
sample(0:1,5,replace=T)  
[1] 1 0 0 1 1 
#Gjentar simulerte myntkast 10000 ganger 
#teller antall kron ved å summere antall ett-tall 
x<-replicate(10000, sum(sample(0:1,5,replace=T))) 
hist(x,breaks=-1:6,col="orange") 

 
N<-table(x);N #lager en tabell over utfallene 
x 
   0    1    2    3    4    5  
 302 1560 3153 3101 1600  284  
#alle mulige kombinasjoner av 5 myntkast 
#tall i Pascals trekant 
choose(5,0:5) 
[1]  1  5 10 10  5  1 
#de tilsvarende sannsynligheter 
choose(5,0:5)*0.5^5 
[1] 0.03125 0.15625 0.31250 0.31250 0.15625 0.03125 
 #summen av sannsynlighetene blir lik 1 
sum(choose(5,0:5)*0.5^5) 
[1] 1 
barplot(choose(5,0:5)*0.5^5, 
ylab="Sannsynlighet",col="lightblue") 
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Vi ser at antall utfall stemmer godt overens med det 
estimerte. Fordelingen av kron (k) og mynt (m): 

5 10 10 5  
Sannsynligheten for 4 kron og 1 mynt blir 15.6% 
Vi kan finne plassen for første kron: 
rbinom(20,1,0.5) #20 myntkast 
 [1] 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
(1:20)[rbinom(20,1,0.5)==1] #plass i rekken som blir kron 
[1]  1  4  7  9 11 13 14 15 16 

 
Terningkast 
Utfallsrommet eller prøverommet for terningskast med en vanlig 
spillterning med 6 sider med øyne er S={1,2,3,4,5,6}.  
Sannsynligheten for et av disse tallene i et terningkast er 
1/6. 

P
1
6          1,2,3,4,5,6  

Vi lar X være en diskret stokastisk (tilfeldig) variabel som 
representerer alle utkomme av terningkastet.  
Den diskrete variabelen X er derfor uniformt fordelt og summen 
av sannsynlighetene blir lik 1: 

P 1 

 
Sannsynligheten for å kaste en treer er P(X=3)=1/6 osv. 
Verdimengden {1,2,3,4,5,6} er veldefinert. Derimot X har ingen 
enkeltverdi, men har en statistisk fordeling av verdier. 
P(X=xi) betyr sannsynligheten for at den tilfeldige variabelen 
X skal ha verdien xi, hvor xi er et tall i verdimengden.  
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Sannsynligheten for at terningen viser 4,5 eller 6 blir: 

4 6
1
6

1
6

1
6

1
2 

Vi simulerer et terningkast n ganger, og øker n: 
sample(1:6,1,replace=T) #resultatet av ett terningkast, gjenta 
sample(1:6,1,replace=T) #resultatet av ett terningkast, gjenta 
#gjentar terningkast n ganger 
n<-100 #antall kast 
x<-replicate(n,sample(1:6,1,replace=T))  
table(x) #tabell over utfallene av terningkast 
x 
 1  2  3  4  5  6  
18 17 15 15 18 17 
barplot(table(x),col="pink",ylab="Antall kast",xlab="Utfall") 
 

 
 
Vi ser at når n øker får vi til slutt en jevn fordeling av de 
seks utfallene.  
Vi kan regne ut forventet verdi og varianse 

 

Variansen for en diskret stokastisk variabel blir: 
μ  

 

 
Vi har n1 være antall ganger vi får enere, n2 antall toere, 
osv. Da vil N være lik det totale antall kast: 

 

Vi kan nå i stedet lage et histogram hvor den totale bredden 
er lik 1 (X=[0,1]),  og summen av arealene av alle stolpene i 
histogrammet (A) skal bli lik 1. Arealene av enkeltstolpene 
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kaller vi ai , hvor bi og hi er henholdsvis bredde og høyde av 
hver stolpe  

6 1 

 
Siden summen av breddene av stolpene må bli lik 1 (hver stolpe 
bredde 1/6) så må høyden hi av hver stolpe må være (ni·6)/N.  

· 6
 

Husk at sannsynligheten for å få 1 i et kast er n1/N, 
tilsvarende arealet av stolpe 1, sannsynligheten for 2 er n2/N 
tilsvarende arealet av stolpe 2 osv.   
 
n<-100000 #antall kast 
x<-replicate(n,sample(1:6,1,replace=T)) #gjentar terningkast n 
ganger 
#lager en matrise M av tabellen 
M<-as.data.frame(table(x)) 
N<-sum(M[,2]);N #antall kast 
M$p<-M[,2]/N;M #beregner sannsynligheter for utfall 1-6 
sum(M$p) #summerer sannsynlighetene, sum=1 
M$h<-(M[,2]*6)/N;  #høyden av hver stolpe 
M$x2<-seq(1/6,1,by=1/6);M 
barplot(M$h,space=0,col="lightblue") 
x  Freq       p       h        x2 
1 1 16596 0.16596 0.99576 0.1666667 
2 2 16684 0.16684 1.00104 0.3333333 
3 3 16731 0.16731 1.00386 0.5000000 
4 4 16537 0.16537 0.99222 0.6666667 
5 5 16865 0.16865 1.01190 0.8333333 
6 6 16587 0.16587 0.99522 1.0000000 

 
 
Vi får nå et tilnærmet kvadrat, hvor lengden langs henholdsvis 
x- og y-akse blir lik 1. Arealet av kvadratet som stolpene 



170 
 

danner blir 1·1=1 summen av sannsynlighetene for utfallene 
{1,2,3,4,5,6}. 
#forventet verdi 
M$EX<-as.numeric(M[,1])*M[,3] 
EX<-sum(M$EX);m #forventet verdi E(X) 
[1] 3.50261 
#varianse 
M$Ex2<-((as.numeric(M[,1]))^2)*M[,3] 
varX<-sum(M$Ex2)-EX^2; varX #varianse var(X) 
M 
 [1] 2.919023 

Det vil si forventet verdi er ca.3.5, midt mellom 1 og 6 
 
 
Hvis vi nå tenker oss at vi kaster en  terning med 100 sider 
med nummer 1-100. Sannsynlighetene for hvert av tallene  
i verdimengden {1-100} blir lik 1/100. Det betyr at arealet av 
hvert stolpe blir 1/100, hver stolpe har ca. høyde lik 1. Vi 
har fremdeles et 1·1 kvadrat, bestående av 100 stolper. Vi kan 
fortsette resonnementet med å øke antall sider på terningen. 
Til slutt blir bredden av stolpene lik 0, men høydene av 
stolpene vil uansett bli lik 1, og de følger en en 
sannsynlighetstetthetsfunksjon f(x)=1 for intervallet [0,1].  
Dette var kjent, det er jo det samme som 
sannsynlighetstettheten for en uniform fordeling [0,1].  
Sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x)=1 
f<-function(x) dunif(x) #sannsynlighetstetthetsfunksjon 
curve(f,0,1,col=4,lwd=3,ylim=c(0,1),main="dunif(x,0,1)") 
 

 
 
Den kumulative sannsynlighetsfunksjonen F(x) for en uniform 
fordeling, som er lik det kumulative arealet under 
sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x)dvs. intgralet 
 F<-function(x) punif(x) #kumulativ sannsynlighet (kvantiler) 
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curve(F,0,1,col=2,lwd=3,ylim=c(0,1),main="punif(q,0,1)",ylab="
p") 

 
 
k<-function(x) qunif(x) #sannsynlighetsfunksjon  
curve(k,0,1,col=3,lwd=3,ylim=c(0,1),main="qunif(p,0,1)",xlab="
p",ylab="x") 

 
 
Den uniforme sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x)=1 
Den uniforme tetthetsfunksjonen F(x) er 

 

For en uniform fordeling gjelder følgende og vi ser at den 
kumulative F(X)=punif(x)=x 
a<- runif(10);a #10 uniformt fordelte tall [0,1] 
 [1] 0.24440364 0.13902002 0.71195565 0.01942689 0.29832550 0.56033364 
 [7] 0.80353454 0.10922518 0.34074651 0.47381734 
punif(a) 
 [1] 0.24440364 0.13902002 0.71195565 0.01942689 0.29832550 0.56033364 
 [7] 0.80353454 0.10922518 0.34074651 0.47381734 
punif(a)==a 
 [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 
dunif(a) 
 [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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dunif(a)==1 
 [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 
 
Forventningen E(X) for en uniform fordeling blir, siden 
f(x)=1: 

0.5 

f<-function(x) x 
integrate(f,0,1) 
0.5 with absolute error < 5.6e-15 

 
Med runif() kan vi simulere semitilfeldige tall i utvalgte 
intervaller for en uniform fordeling. 
#simulert uniform fordeling 
n<-100000 
X<-runif(n) 
hist (X,col="pink",prob=T, main="Uniform fordeling") 
mean(X) #forventet verdi E(X) 
[1] 0.5009095 
var(X)# varianse ca. lik 1/12 = .08333 
[1] 0.08326433 

 
Sammenlign denne med terningkastfordelingen ovenfor.  
Den uniforme fordelingen kan vi bl.a. utnytte i Monte Carlo 
integrering og Monte Carlo metoder i statistisk inferens 
(estimering av konfidensintervall, hypotesetesting, 
teststyrke).  
Hvis man har X suksess i n forsøk så blir andelen suksess ̂ 
 

̂  
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vi bruker p hatt om et forhold i en prøve og p for 
populasjonen. Gjennomsnittet til samplingsfordelingen til ̂  
blir lik p. 
Det finnes forskjellige metoder for beregning av 
konfidensintervall for proporsjoner. 
Tradisjonelt har man bare brukt: 

1.96
1

 

 men den er ofte lite dekkende og bedre er er Agresti-Coull 
metoden for beregning av konfidensintervallsom hvor man 
tilføyer to suksess og to ikke-suksess: 
 

2
4 

Konfidensintervallet for forholdet blir: 

1
4

1
4  

 
hvor Z=1.96 for 95% konfidensintervall og Z=2.58 got 99% 
konfidensintervall. 
 
Hvis vi simulerer 10000 terningkast så ser vi at utfallene 1-6 
er like sannsynlige og følger en uniform fordeling: 
hist(sample(1:6,replace=T,10000),breaks=0.5:7,prob=T, 
col="lightblue",main="",xlab="Utfall terningkast") 

 
 
Kaster man en terning er sannsynligheten for å få k 6ere i 
n=30 kast lik k/30. Vi kan betrakte det å få en 6ere og 
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alternativt ikke en 6ere som en binomial fordeling. Vi kan 
simulere dette. Lager en løkke som teller opp antall 6 og 
setter disse lik 1 og resten settes lik 0. Summerer opp antall 
1 og beregner deretter 95% konfidensintervall etter Agresti-
Coull-metoden  
 
#antall 6ere i 30 kast 
n<-30 #antall kast 
K<-sample(1:6,30,replace=T);K 
[1] 3 6 5 1 5 1 1 4 4 1 6 2 6 3 5 2 6 4 5 2 3 1 6 1 6 3 3 5 4 4 
#løkke for å telle opp antall 6 
for(i in 1:n) { 
if (K[i]==6) K[i]=1 
else K[i]=0 
} 
x<-sum(K);x #antall 6ere 
[1] 6 
adj<-2 #Agresti-Coull binomialt konfidensintervall 
alfa<-0.05 
qnorm(1-alfa/2) 
k<-qnorm(1-alfa/2) 
sp<-(x+adj)/(n+2*adj) 
error<-k*sqrt(sp*(1-sp)/(n+2*adj)) 
lkl<-sp-error 
hkl<-sp+error 
lkl #nedre 95%konfidensintervallgrense 
[1] 0.09271321 
hkl #øvre 95%konfidensintervallgrense 
[1] 0.377875 

95% konfidensintervall 0.09-0.38, det vil si at gjør man 100 
tilsvarende eksperimenter kommer sannsynligheten til å ligge 
mellom 0.09-0.38 i 96 av 100 tilfeller 
1/6 #forventet sannsynlighet 
[1] 0.1666667 

 
 Vi kan gjenta eksperimentet med 30 kast 10000 ganger, og 
lagre resultatet fra hvert forsøk i en matrise: 
#antall 6-ere i 30 kast 
 #antall 6-ere i 30 kast 
m<-10000 #antall ganger i gjentar forsøket nedenfor 
X<-numeric(m) #matrise for lagring av antall 6 
n<-30  
   for (k in 1:m){ 
      K<-sample(1:6,30,replace=T)  
      for(i in 1:n) { 
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      if (K[i]==6) K[i]=1 
      else K[i]=0 
      x<-sum(K) #antall 6-ere 
        } 
X[k]<-x 
   } 
hist(X,prob=T,col="orange",xlab="Antall 6 i 30 
terningkast",main="") 
 

 
 
 
For k suksess i n forsøk har vi for binomialfordelingen: 

1  

Vi kan se på sannsynlighetsfordelingen av antall 6ere ved 30 
terningkast 
p<-1/6 #sannsynlig utfall for 6 
n<-30 #antall kast 
barplot(dbinom(0:n,n,p),col="orange",names=0:n,xlab="Antall 
6 i 30 kast",ylab="P(x)") 
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Vi ser at fem 6ere er det mest sannsynlige utfall. 
 
Vi kan også se på den kumulative sannsynlighetsfordelingen 
f<-function(x) pbinom(x,size=30,prob=1/6) 
curve(f,0,14,lwd=3,col=2,ylab="F(x)",xlab="Antall 6 i 30 
kast") 
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To terninger 
Ved å kaste to terninger er utfallsrommet  
S={36 kombinasjoner}, (62=36) og sannsynligheten for et utkomme 
er 1/36.  
Vi kan simulere kasting av to terninger og beregning av summen 
av dem: 
#kaster to terninger 
sample(1:6,2,replace=T) 
[1] 4 2 
#simulerer 10000 terningkast 
#beregner summen av de to terningene 
A<-replicate(10000,sum(sample(1:6,2,replace=T))) 
par(bg="lightyellow") 
hist(A,breaks=-1:12,col="lightblue",main=”Sum av to 
terninger”) 
#tabell over summene, få 7 blir vanligst 
table(A) 
A 
   2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12  
 281  578  853 1135 1371 1619 1434 1083  813  548  285 

 
6+1=7, 1+6=7, 3+4=7, 4+3=7, 5+2=7, 2+5=7, mens for 2 og 12 er 
det bare muligheten: 1+1=2 og 6+6=12 
 
Kortstokk 
Trekking av ess og hjerter fra en kortstokk er eksempler på 
uavhengige hendelser. Hva blir sannsynligheten for å trekke et 
hjerteress fra kortstokken ? Her gjelder multiplikasjonsregel.  
Pr{hjerter|ess}=1/4  og  Pr{ess}=4/52. 
Pr{ess og hjerter}=Pr{ess}·Pr{hjerter|ess}=4/52·1/4= 1/52 



178 
 

Andre eksempler på uavhengige hendelser er å trekke en non-
stop ut av godteriposen og se hvilken farge den har 
 
 
 
 
 

Bayes teorem 
Vi slår sammen det vi har ovenfor. Bayes teorem for 
sannsynligheten for at hendelse B skal skje gitt at hendelse A  
allerede har skjedd: 
 

|
Pr , | ·

 

 

 
 
Du møter en familie som har to barn, det ene barnet møter du 
først, og er ei jente, hva er da sannsynligheten for at det 
andre barnet også er ei jente ? Hvis vi antar at kjønnet på 
barn bestemmes uavhengig av hverandre, og med like stor 
sannsynlighet (dette er ikke helt riktig, siden det fødes 
flere guttbarn enn jentebarn) så har vi: 
  
Pr{andre barn jente|første barn jente}= Pr{andre barn jente}=½ 
 
Forutsetningen vår er egentlig ikke helt sann, men forskjellen 
spiller liten rolle i dette eksemplet. Sannsynliheten er altså 
lik 50% (=½). 
Her er et eksempel på et feil resonnement. For en familie med 
to barn er følgende muligheter for jente (J) og gutt (G) 
følgende: {JJ,JG,GJ,GG} alle familiekombinasjoner med forhånds 
sannsynlighet ¼. Hvis du vet at en av dem er en jente fra 
første møte så har vi følgende muligheter {JJ,JG,GJ} og 
sannsynligheten for at en av dem er kombinasjonen JJ blir lik 
1/3. Det er sannsynligheten lik ½ som er riktig. Hva blir feil 
? Vi ønsker å finne sannsynligheten for familiekombinasjonen 
Pr{JJ|første møtt ei jente}= 
   Pr{JJ|første møtt ei jente}/Pr{første møtt ei jente}. Vi 
får følgende sannsynligheter for familiekombinasjoner: 
Pr{JJ|J}=1/4·1=1/4 
Pr{JG|J}=1/4·1/4=1/8 
Pr{GJ|J}=1/4·1/4=1/8 
Pr{GG|J}=1/4·0=0 
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Sannsynligheten for at den andre også er ei jente blir: 
Pr{J}= 1/2 + 1/8 + 1/8 = 1/2 
 
 
 

Modeller 
Med matematisk og statistisk modellering ønsker man å gi en 
tilnærmet beskrivelse av virkeligheten. Modellen behøver 
nødvendigvis ikke være helt nøyaktig, men den tar for seg de 
viktigste underliggende årsakene til fenomenet den beskriver. 
Modeller brukes for å vurdere hypoteser, forklare data og 
prediktere (fremtidsbeskrive). En modell gir en matematisk og 
sentral beskrivelse av en økologisk prosess eller 
problemstilling, hjelper til med å identifisere parametre som 
må måles, og bestemmer hvilke av parametrene som er viktigst. 
Modellen er et vitenskapelig verktøy, og man må validere 
forutsetningene for modellen og validere selve modellen.  
Modellen er ikke en hypotese, og man må skille mellom hypotese 
og modell.  Bruk av forskjellige modeller til å beskrive samme 
fenomen er nyttig, og gir økt forståelse av det naturlige 
systemet. Jo flere faktorer eller variable modellen inneholder 
desto bedre tilpasning gir den til data, men modellen skal 
ikke bli like kompleks som naturen selv. En for enkel modell 
utelater viktige variable. En for kompleks modell er 
uoversiktelig og det er som regel ikke nok informasjon i 
datasettet til å bestemme parameterverdiene βn med 
tilstrekkelig nøyaktighet. Modellen kan brukes til planlegging 
av eksperiment og kan være hjelp til å identifisere 
konfunderte variable. En god modell gir et riktig bilde av 
virkeligheten. To variable er konfundert hvis effekten på 
responsvariabel ikke kan atskilles.  En vitenskapelig modell 
gir en beskrivelse av hvordan naturen fungerer og predikterer 
oppførselen til uavhengige og avhengige variable. En 
statistisk modell beskriver relasjoner mellom prediktor og 
responsvariabel,og er ofte en regresjonsmodell. En statistisk 
modell predikterer responsen som en forklaringsvariabel gir. 
En dynamisk modell viser hvordan responsen endrer seg over 
tid.  Deterministiske modeller har ingen innebygd 
usikkerhetsfaktor, og ingen av parametrene følger en 
sannsynlighetsfordeling. Modellen kan ofte bare beskrive 
gjennomsnitts- eller modalverdi til parametrene.  I 
stokastiske modeller er noen av parametrene beheftet med 
usikkerhet som kan beskrives med en sannsynlighetsfordeling. I 
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en deterministisk modell vil samme startverdi gi samme 
resultat. En stokastisk modell vil gi forskjellig resultat 
avhengig av verdien til den tilfeldige stokastiske variabel. 
Man trenger derfor å vite noe om stokastisiteten til data. 
Stokastisiteten kan skyldes målefeil, det er vanskelig å gjøre 
perfekte observasjoner. Målefeil følger ofte normalfordeling, 
tellinger følger Poisson-fordeling, men ofte kan det være bruk 
for andre fordelinger som negativ binomial fordeling, 
lognormalfordeling og gammafordeling. 
   Omgivelsesfaktorer som klima, årstid og topografi bidrar 
til stokastisitet. Det samme gjør demografisk stokastisitet, 
hvor de forskjellige alderstrinn i populasjonen påvirkes 
forskjellig.  
En økologisk modell beskriver en prosess. For eksempel i et 
studium av populasjoner er det usikkerhet tilknyttet hver av 
prosessene fødselsrate, dødsrate og migrasjonsrate.  
Naturen følger ofte ikke normalfordelingen (Gaussfordelingen), 
og man trenger derfor andre sannsynlighetsfordelinger.  En 
kvantitativ modell gir en numerisk prediksjon av responsen. 
Kvalitative modeller gir en generell beskrivelse av responsen, 
for eksempel respons/ikke respons på en variabel. Nestede 
modeller øker kompleksiteten slik at den mer komplekse 
modellen inneholder den foregående modellen som et 
spesialtilfelle med faste parameterverdier.  
 

Data møter modell og omvendt 
Vitenskap er basert på målinger. Målingene er beheftet med 
usikkerhet og prøvetakingsfeil. I klassisk statistikk beregnes 
sannsynlighet for et utkomme etter en sekvens av gjentatte 
eksperimenter for eksempel myntkast. Man beregner en p-verdi 
for et utkomme gitt en nullhypotese (H0). Hvis hale-
sannsynligheten er liten dvs. p<0.05 forkastes nullhypotesen. 
Imidlertid, hvis p>0.05 kan nullhypotesen fremdeles være 
usann, men vi kan ha for få data til å trekke en sikker 
konklusjon. Det finnes tre hovedtyper metoder for statistisk 
tilnærming til en problemstilling: frekventisme basert på 
standard Fisher og Pearson, Bayesiansk metodikk og 
likelihoodestimering.  
Pr{data|modell} betyr gitt modellen, og hvordan passer data 
til modellen. 
Pr{modell|data} betyr gitt data, hvordan passer modellen til 
data.  Vi må finne et mål på sannsynligheten av de observerte 
data gitt at modellen er sann. Likelihood-estimering brukes 
til å finne parametre i en gitt modell som passer best til 
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data, dvs. bestemme parametre som gjør dataene mest 
sannsynlig.  Ved likelihood-estimering er data kjent, men 
hypotesen ukjent. Ved sannsynlighets-estimering er 
sannsynlighet kjent, men data ukjent. Likelihood er er 
sannsynligheten for et observert utkomme. Likelihood er  
proporsjonal med sannsynligheten p. Vi må finne parametre slik 
at likelihood blir størst mulig, et maksimum likelihoodestimat 
(MLE). I stedet for likelihood brukes -2ln(likelihood),som må 
minimaliseres og som følger kjikvadratfordeling. Vi bruker 95 
persentilen i kjikvadratfordelingen for å finne grenser som 
gir gode parametre som gjør data mest sannsynlig, og vi kan 
bestemme konfidensintervallet for likelihood. Siden vi bruker  
-2ln(likelihood) brukes grensen e-2  som gjør data ca. 14% 
sannsynlig som maksimum likelihood.  
   Bayesiansk metodikk bruker likelihood for å beregne 
forhånds sannsynlighetsfordeling (prior), som angir troen om 
sannsynlighet for de forskjellige hypotesene.  
Den x-te persentilen til en fordeling er den verdien under 
hvilken x% av individene befinner seg, tilsvarende x/100 
kvartil, 50 persentil=0.5 kvartil, 10 persentil=0.1 kvartil. 
Kumulativ frekvensfordeling viser alle kvartilene til en 
numerisk variabel og y-aksen blir [0,1].  
    
 

Hypoteser, type I og II-feil og teststyrke 
En hypotese (hypotihenai – plassere under) er et forslag til 
forklaring på visse observasjoner som er gjort, og danner 
basis for videre undersøkelser. Modellen (l. modus – måten 
ting gjøres) er et verktøy for å vurdere hypotesen. Hypoteser 
kan danne basis for en teori (theoria – se på, spekulere).  
Karl Popper introduserte i 1979 tankegangen med falsifiserbare 
hypoteser, det vil si utfordre hypotesene med kritiske 
eksperimenter. Modellen kan ikke bli falsifisert i et 
eksperiment eller observasjonsstudium, men det kan hypotesen.  
Alle modeller er mer eller mindre gode, og alle er beheftet 
med feil.  R.A. Fisher og Karl Pearson innførte metoder for 
hypotesetesting. Under hypotesetesting er det mulige å begå 
type I feil (α), hvor α er signifikansnivå,  og type II feil 
(β) og det er behov for å beregne statistisk  teststyrke (1-
β).  
   Nullhypotesen (H0) beregner sannsynligheten for at data blir 
observert hvis H0 er sann. Kan tilfeldig variasjon alene 
forklare forskjell mellom nullhypotese og observasjonene fra 
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en tilfeldig prøve ? Med en liten p-verdi forkastes 
nullhypotesen. Hvis sannsynligheten er p-verdi, p=0.01 (1% 
nivå) eller p=0.05 (5% nivå), vi velger vanligvis α=0.05(det 
gjorde R.A.Fisher) så forkastes H0. Signifikansnivået α er den 
største p-verdi som tåles for å forkaste enn sann 
nullhypotese. Hvis p≤α så forkastes H0, hvis p>α så beholdes 
H0.  
En type I feil vil si å forkaste en nullhypotese som egentlig 
er sann, også kalt forkastingsfeil. En type II feil begår du 
hvis du aksepterer en nullhypotese som sann, men nullhypotesen 
er egentlig feil, også kalt godkjenningsfeil.  
Når man beregner p-verdi bestemmer man egentlig alfa (α), dvs. 
sannsynligheten for å forkaste en sann nullhypotese. Man må 
velge om man skal bruke en-halet test eller to-halet test. 
Hale henspeiler på de ekstreme lave verdiene på høyre og 
venstre side av den statistiske fordelingen. En to-halet test 
bruker begge halene hvor ved p=0.05 utgjør hver hale 2.5% av 
arealet under kurven for sannsynlighetstetthet.  
 Behold H0 Forkast H0 
H0 sann Riktig avgjørelse Type I feil (α) 
H0 falsk Type II feil (β) Riktig avgjørelse 
 
Teststyrken i en hypotesetest er sannsynligheten for å 
forkaste en nullhypotese når nullhypotesen er usann.  
Nullhypotesen er utgangspunktet for en vitenskapelig 
undersøkelse. Nullhypotesen forsøker på enkleste vis å 
forklare mønsteret i datasettet. Hvis modellen ikke er i 
overensstemmelse med data skal den forkastes.  
Kommandoen power.t.test() kan brukes til å undersøke 
teststyrken i en t-test, hvor delta er forskjellen mellom 
gjennomsnittene av de to prøvene 
 
Modeller som motstår utfordringer i møte med nye data 
beholdes, men modellen må ikke bli forvekslet med 
virkeligheten.  Thomas Kuhn innførte i 1962 begrepet 
paradigmeskifte, hvor en eksisterende hypotese beholdes inntil 
det blir så mye motsetninger mot den at den til slutt 
erstattes med en ny. Eksempler på paradigmeskifter innen 
naturvitenskap er Einsteins generelle og spesielle 
relativitetsteori, Darwin og Wallace biologiske 
evolusjonsteori eller Wegeners teori om platetektonikk. Det 
vitenskapelig samfunn består av uavhengige tenkere med 
forskjellige meninger. Samme type tanker gir lite innovasjon 
og få vitenskelige gjennombrudd. ”Der hvor alle tenker likt 
tenkes det ikke mye nytt”.  
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Lineære generaliserte modeller 
I tolkningen av en observasjon trenger man en modell. Modellen 
er en abstrakt beskrivelse av sammenhengen mellom variable, 
responsvariabel og forklaringsvariable.  
En lineær modell beskrevet som lm(y~x) betyr tilpass en lineær 
modell av y som funksjon av x.  
En multippel regresjonsmodell er av følgende type hvor xi er 
forklaringsvariable (prediktorer, uavhengige variabler) , y er 
responsvariabel (avhengig variabel), βi er parameterverdier  i 
modellen som vi ønsker å bestemme og få en tallmessig 
beskrivelse av,  og ε er feil (støy): 

 ~   
 
En Poisson-modell er av følgende type: 
 

log  ~  
 
En logistisk modell brukes for binære utkomme, hvor logit p er 
lik logaritmen til odds: 
 

 1  ~  

For å bestemme sannsynligheten p må vi ta 
eksponentialfunksjonen på begge siter av likhetstegnet.  
 
På samme måte som man bruker minste kvadraters metode kan man 
bruke metoden for maksimum likelihood for å finne 
parameterverdiene. Vi har en likelihoodfunksjon L(β) og 
devianse er forskjellen mellom -2·logL og den maksimale 
modellen.  
 
 
 

Grafisk framstilling av data 
Lag alltid plot og grafiske framstillinger av data i 
oppsummert form (boksplot, histogram, normal-kvantilplot, 
kakediagram, lineære-, polynom-, eksponentiell- eller log-
plot). Hvis det er flere enn to variable se etter korrelasjon.  
To variable X og Y kan samvariere (kovariere). 
Kovariansen mellom X og Y (Cov(X,Y)) er: 
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Graden av samvariasjon beskrives av korrelasjonskoeffisienten 
r, hvor sX og sY er standardavviket for henholdsvis X og Y 

, ∑
∑ ∑

 

Hvis stigningskoeffisienten er positiv vil en økning i 
variabel X gi en økning i variabel Y. Når X øker og Y minker 
er den negativ, og er stigningskoeffisienten lik 0 er det 
ingen samvariasjon, de er ukorrelerte.   
 
Her er eksempel på to datasett, X1 med høyre skew (lang hale 
til høyre) og X2 med venstre skew (lang hale til venstre).  I 
et boksplot er den tykke streken i boksen medianverdien, og 
boksen omfatter interkvartilområdet mellom første kvartil (har 
25% av dataene under seg) og tredje kvartil (har 75% av 
verdiene over seg). Utliggere befinner seg utenfor mer enn 1.5 
ganger interkvartilområdet. Gjennomsnittsverdien påvirkes 
sterkt av utliggerverdier, mens medianverdien påvirkes lite av 
utliggerverdier.  
Er fordelingen av observasjoner helt symmetrisk blir 
medianverdi lik gjennomsnittsverdi (forventet verdi, 
middelverdi) 
 
X1<-c(5,3,2,6,1,1,2,5,1,8,3,1,2,6,3,4,5,3,9,5,1,7) 
length(X1)#antall datapunkter 
m1<-mean(X1);m1 #gjennomsnittsverdi 
med1<-median(X1);med1 #medianverdi 
par(mfrow=c(2,2),bg="lightyellow") 
boxplot(X1,horizontal=T,col="lightblue") 
hist(X1,breaks=8,col="lightblue") 
X2<-c(2,9,7,10,3,4,12,12,12,7,9,10,12,1,11,9,11,9,10,11,12,11) 
length(X2)  
m2<-mean(X2);m2 
med2<-median(X2);med2 
boxplot(X2,horizontal=T,col="lightgreen") 
hist(X2,breaks=8,col="lightgreen") 
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Figuren viser høyre og venstre skew.  
Lønnsinnteketer er et eksempel hvor det blir riktigere å bruke 
medianverdi i stedet for middelverdi.  
En lineær transformasjon av data endrer ikke formen på 
fordelingen, men endrer senter og spredning.  
 
I et punktskyplot plasseres forklaringsvariabel (uavhengig 
variabel) på x-aksen og responsvariabel (avhengig variabel) på 
y-aksen. Sammenhengen mellom variabelene kan variere fra ingen 
sammenheng, via mer eller mindre lineær eller buet sammenheng.  
Korrelasjon er et mål på spredning i x- og y-retning i en mer 
eller mindre lineær sammenheng.  
 

Statistisk inferens 
Vi forsøker å ta ut en mest mulig respresentativ prøve fra 
populasjonen. Prøven er en undermengde av populasjonen.  
Utkomme for en prøve følger en statistisk fordeling. Et 
representativt uttrykk for forventningen er gjennomsnittet 
eller den sentrale tendens. Ved gjentatte målinger fra samme 
populasjon kan man beregne gjennomsnittet, summen av alle 
enkeltmålingene dividert på antall målinger.  

∑
 



186 
 

Hvis man gjør gjentatte uttak av prøver fra populasjonen og 
beregner gjennomsnittet for hver gang, så vil gjennomsnittene 
følge normalfordeling (sentralgrenseteoremet).  
Standardfeilen, standardavviket til gjennomsnittene, er lik: 

√
 

hvor sigma (σ) er standardavviket.  
Standardavviket er kvadratroten av kvadrerte avvik fra 
gjennomsnittet dividert på n-1. 

∑
1  

#sentralgrenseteoremet 
#gjennomsnitt trukket ut fra en eksponensiell fordeling 
#50 gjennomsnitt av henholdsvis n=5,10,50,200 
par(mfrow=c(2,2)) 
M5<-matrix(rexp(50*5,rate=0.1),nrow=50) 
hist(rowMeans(M5),prob=T,nclass=12,xlim=c(0,22), 
xlab="",main="n=5",col="lightblue") 
M10<-matrix(rexp(50*10,rate=0.1),nrow=50) 
hist(rowMeans(M10),prob=T,nclass=12,xlim=c(0,22), 
xlab="",main="n=10",col="lightblue") 
M50<-matrix(rexp(50*50,rate=0.1),nrow=50) 
hist(rowMeans(M50),prob=T,nclass=12,xlim=c(0,22), 
xlab="",main="n=50",col="lightblue") 
M200<-matrix(rexp(50*200,rate=0.1),nrow=50) 
hist(rowMeans(M200),prob=T,nclass=12,xlim=c(0,22), 
xlab="",main="n=200",col="lightblue") 
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når n øker nærmer gjennomsnittene seg normalfordeling, selv om 
gjennomsnittene kommer fra en eksponentiell fordeling. 
 

Sannsynlighetsfordelinger 
En tilfeldig (stokastisk) variabel er en varibel hvis verdi er 
et numerisk utkomme av et tilfeldig fenomen. Stokastiske 
systemer og prosesser er beheftet med usikkerhet og er ikke 
fullt predikterbare (forutsigbare).  En diskret tilfeldig 
variabel er et endelig antall mulige utkomme hvor verdier av xk 
har tilsvarende verdi pk, hvor middelverdien (forventet verdi) 
blir: 

μ   

  En kontinuerlig tilfeldig variabel har alle x-verdier i et 
intervall.  
Variansen til en tilfeldig variabel er et vektet gjennomsnitt 
av kvadrerte avvik av variabel X fra middelverdien. 
Kvadratroten til variansen er lik standardavviket til X.  
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Kontinuerlig variabel 
En sannsynlighetstetthetskurve f(x) er en matematisk modell av 
en kontinuerlig stokastisk variabel X, og totalt areal under 
tetthetskurven er lik 1=100%.  

1 

Sannsynligheten tilsvarer et intervall (areal) under 
sannsynligtetthetskurven for en kontinuerlig variabel. 
Sannsynligheten i et punkt blir meningsløs for en kontinuerlig 
variabel, men har mening for en diskontinuerlig variabel.  
Verdimengden for en kontinuerlig variabel tilsvarer et 
intervall under tetthetskurven. 
Et teoretisk gjennomsnitt for en variabel X kalles forventning 
eller forventningsverdi E(X) (E-ekspektert).  
For en kontinuerlig stokastisk variabel blir forventningen 
E(X): 

μ  

Vi bruker den greske bokstaven µ for å angi den sanne verdien 
som vi aldri finner, men som vi estimerer. 
Vårt estimat ̂ (mu hatt) av den sanne verdien for gjennomsnitt 
µ blir: 

μ
1

 

 
Variansen Var(X) til en kontinuerlig stokastisk variabel er: 

μ μ μ  

 
 
 
 
Vi bruker den estimerte verdien for gjennomsnitt til å lage et 
estimat av variansen: 

1
1 μ  

Vi må bruke n-1 siden vi først estimerte gjennomsnittet, og 
brukte opp en frihetsgrad.  
Når vi skal regne ut variansen trenger man en mer praktisk 
formel: 
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2

2 2
 

 
Standardavviket SD(X)til en kontinuerlig stokastisk variabel 
er lik kvadratroten til variansen: 

   

Vi lar  være en estimator for µ=E(X). Estimatoren for 
variansen σ2 er s2: 

1
 

Standardfeilen (SE), standardavviket til middeltallene, er 
lik: 

√
 

hvor σx er standardavviket til X.  
Sentralgrenseteoremet sier at gjennomsnittene for en serie 
uavhengige normalfordelte variable vil også bli 
normalfordelte. Legg merke til at nå ser vi på fordelingen av 
gjennomsnitt. Gjennomsnittene har også et standardavvik, kalt 
standardfeilen, og gjennomsnittene blir et estimat av den 
sanne verdien µ som vi ikke finner. Derfor få standardfeilen 
en mindre måleverdi enn standardavviket.  
 
Den kumulative sannsynlighetsfordelingen F(X) for en 
kontinuerlig stokastisk variabel med sannsynlighetstetthet 
f(x) blir: 

 

 
Den kumulative sannsynlighetsfunksjonen ved en verdi x angir 
sannsynligheten for at en tilfeldig prøve har verdi mindre enn 
x. 
Det er denne vi finner med e.g. funksjonen pnorm().  
Kvantilene til fordelingen er den inverse av den estimerte 
kumulative sannsynlighetsfordelingen og den finner vi med 
funksjonen qnorm(). For en tilfeldig variabel X er q 
kvantilen: 

:                      0 1 
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For en standardisert normalfordeling med forventningsverdi 0 
og standardavvik har vi en Z-verdi (Z-skår): 

μ
 

Den kumulative fordelingsfunksjonen F(X) blir da: 

1
√2

 

Fordelingen av Z har samme form som X, vi har bare flyttet 
hele fordelingen langs x-aksen slik at gjennomsnitt blir lik 
0. Dette er praktisk når man skal sammenligne fordelinger som 
i utgangspunktet har forskjellig gjennomsnitt. 
Legg merke til at pi (π) inngår i funksjonen og det viktige 
integralet: 

√  

og vi ser at arealet blir lik 1.  
f<-function(x) {exp(-x^2/2)} 
par(bg="lightyellow") 
curve(f,-4,4,col=3,lwd=3,main=expression(y==e^frac(-x^2,2))) 
abline(v=0) 
integrate(f,-20,20) 
2.506628 with absolute error < 0.00019 
sqrt(2*pi) #sjekker er lik sqrt(2pi) 
[1] 2.506628 

 
 
Hvis man har Gauss-fordelingen (normalfordelingen, 
klokkefordelingen): 

1
√2
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så vil man ved å dividere på faktoren 
√

 få at integralet av 

sannsynlighetstettheten fra -∞ til +∞ blir lik 1. Verdien ½ i 
eksponenten for eksponentialfunksjonen gjør at variansen og 
standardavviket blir lik 1.  
 
Den forventede verdi til en funksjon g(X) til en kontinuerlig 
stokastisk variabel X med sannsynlighetstetthet f blir: 

 

 
Forventningsverdien til et produkt av to kontinuerlige 
variable X og Y blir: 

· ,  

 
Hvis vi har to kontinuerlige stokastiske variable X og Y kan 
vi ha en bivariabel fordeling (X,Y). Den kumulative 
sannsynlighetsfordelingen blir: 

, , ; , ,  

To variable X og Y er uavhengige hvis og bare hvis 
tetthetsfunksjonene er: 

, ,  
To verdier x og y er like hvis og bare hvis de kumulative 
sannsynlighetstetthetene er: 

, ,  
 
Vi kan bruke rnorm() til å plukke ut normalfordelte tall. Her 
fra en standard normalfordeling N(0,1): 
#normalfordeling 
n<-10000 
hist(rnorm(n),prob=T,col="lightblue") 
f<-function(x) dnorm(x) 
curve(f,-5,5,col=4,lwd=3,add=T) 
#sammenlign med n=100 
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Vi kan lage en matrise med normalfordelte tall, og deretter 
sortere dem for å vise sammenhengen mellom kumulativ 
sannsynlighetsfunksjon og kvantilfunksjonen. Vi ser at når N 
øker blir det bedre samsvar. 
#kvantilplot 
n<-100 
X2<-rnorm(n) #normalfordelte tall N(0,1) 
X<-sort(X2) #sorterer rekkefølge 
p<-seq(1/n,1,1/n) #tall fra 0.01-1 
par(bg="lightyellow") 
plot(p,X,type="l",col=4,lwd=3,main="n=100") 
f<-function(x) qnorm(x) 
curve(f,0,1,lty=2,col=2,lwd=3,add=T) 
#øk n=10000 kjør på nytt 

 
 
#kumulativ sannsynlighet 
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plot(X,p,type="l",col=4,lwd=3,main="n=100") 
f<-function(x) pnorm(x) 
curve(f,-5,5,lty=2,col=2,lwd=3,add=T) 
 
 

 
 
 
 
Kovarianse og korrelasjon 
Kovariansen til X og Y (Cov(X,Y)) er: 

,  
Hvor µX og µY er gjennomsnittsverdiene, eller 
forventningsverdiene for henholdsvis X og Y. 
 

,  
Kovariansene kan settes opp i en kovariansematrise.  
 
Korrelasjonen  ρ(X,Y) mellom to variable blir: 

,
, μ

 

Hvor σX og σY er standardavviket for henholdsvis X og Y. 
To variable X og Y er sterkt positivt korrelert hvis ρ(X,Y)=1, 
negativt korrelert hvis ρ(X,Y)=-1, og ikke korrelert hvis 
ρ(X,Y)=0. 

, ,  
 
Vi kan lage en en korrelasjon mellom to normalfordelte 
variable med mvrnorm() fra pakken MASS hvor sigma er 
kovariansematrisen. I dette eksemplet blir varianse-kovarianse 
matrise: 
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,
,  

 
library(MASS) 
korr<-0.8 #korrelasjon mellom variable X og Y 
#korrealsjonsmatrise sigma for X og Y 
sigma<-matrix(c(1,korr,korr,1),2);sigma  
     [,1] [,2] 
[1,]  1.0  0.8 
[2,]  0.8  1.0 
mu<-c(0,0) #gjennomsnittsverdi for hver variabel 
n<-200 #antall variable 
XY<-mvrnorm(n,mu,sigma,empirical=T) 
par(bg="lightyellow") 
plot(XY,col=4,pch=16,xlab="X",ylab="Y") 
abline(h=0,v=0) 
X<-XY[,1] #definerer variabel X 
Y<-XY[,2] #definerer variabel Y 
cor(X,Y) #korrelasjon mellom X og Y 
[1] 0.8 
cor(X,Y)*sqrt(var(X)*var(Y)) 
modell<-lm(Y~X) 
summary(modell) 
abline(modell,lty=3,col=2,lwd=3) 
cov(X,Y) #kovariansen til X og Y 
#kovarianse på matrisen XY 
cor(XY,use="everything",method = c("pearson", "kendall", 
"spearman")) 

 
Vi kan øke n med samme korrelasjonsmatrise: 
n<-10000 #antall variable 
XY<-mvrnorm(n,mu,sigma,empirical=T) 
library(gplots) #du må ha lastet ned gplots fra CRAN 
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hist2d(XY,nbins=100,col=c(rev(terrain.colors(30))),xlab="x", 
ylab="y") 

 
 
 

Diskret variabel  
For en diskret stokastisk variabel X er sannsynligheten 
P(X=xi), som angir diskrete punktsannsynligheter. Verdimengden 
for en diskret variabel blir de enkelte utfallene x1,x2,x3,…,xn 
i X.  
Den kumulative (akkumulerte) sannsynligheten for diskrete 
variable danner en trappefunksjon. Den er flat på toppen, men 
minsker eller øker for hver ny punktsannsynlighet.  
Den kumulative sannsynligheten blir lik 1: 

1 

Forventningen for en diskret stokastisk variabel blir summen 
av produktene av enkeltverdiene og punktsannsynlighetene: 

 

Variansen for en diskret stokastisk variabel blir: 
μ  

 

 
For en diskret sannsynlighetsvariabel blir den kumulative 
fordelingsfunksjonen F lik: 

 
F(X) øker og er kontinuerlig mot høyre. F(x) er den delen av 
prøven som er i intervallet (-∞,x), og estimatet av F(x) 
kalles empirisk kumulativ fordelingsfunksjon.  
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Tellinger er diskrete, men målinger er ofte kontinuerlige. 
Binomial- og Poissonfordeling inneholder diskrete 
heltallsverdier fra 0 og oppover. Hvis n er meget stor vil 
diskrete fordelinger følge normalfordeling.  
 
Regneregler for forventningsverdier, hvor a, b og c er 
konstanter, og X og Y er stokastiske variable: 

 
 

 
 

 
Hvis X og Y er uavhengige så er: 

 
 
Regneregler for varianse: 

 
0 

 
 

2 ,  
2 ,  

Hvis X og Y er uavhengige så er: 
 

 
Hvis vi har flere uavhengige variable X1,X2,X3,…,Xn med lik 
fordeling så blir forventningen og varianse: 

μ           
 
Diskrete tilfeldige variable 
Eksempler på statistiske sannsynlighetsfordelinger for 
diskrete tilfeldige variable er Binomial-, Poisson-, Negativ 
binomial-, multinomial- fordeling 
 

Binomial fordeling 
Merking-gjenfangst, hendelse-ikke hendelse, død-levende, 
spirt-ikke spirt, spist–ikke spist, hanner-hunner, ja-nei,  
for eksperimenter med to utkomme (suksess-ikkesuksess) som 
gjentas n ganger, hvor n blir taket i tellingen.  En 
Bernoullifordeling tilsvarer ett myntkast, og er en to-punkt 
fordeling. En Binomial fordeling består av n 
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Bernoullifordelinger (X~Bin(n,p)), hvor p er sannsynligheten 
for suksess, X er en binomisk tilfeldig variabel.   
 
For en Bernoullifordeling gjelder: 

1              0 1  
Forventningsverdi og varianse for en Bernoullifordeling er: 

         1  
 
hvor p er sannsynlighet for suksess og 1-p=q er sannsynlighet 
for ikke-suksess.  
#simulert Bernoullifordeling 
n<-10000 
p<-0.5 #teoretisk p-verdi for myntkast 
u<-runif(n) #uniformt fordelte tall [0,1] 
x<-as.integer(u>0.5) #velger ut den delen >0.5 
x2<-as.integer(u<0.5) #velger ut den delen <0.5 
mean(x) #gjennomsnitt 
[1] 0.5034 
var(x) #varianse 
[1] 0.2500134 
mean(x2) 
[1] 0.4966 
var(x2) 
[1] 0.2500134 
p #teoretisk verdi for p 
[1] 0.5 
p*(1-p) #teoretisk verdi for varianse 
[1] 0.25 

Generelt kan vi også generere tilfeldige tall for en 
Bernoulli-fordeling med rbinom(n,size=1,p): 
#generere tilfeldige Bernoullitall 
n<-20 
p<-0.5 
rbinom(n,1,prob=p) 
 [1] 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
#eller ved bruk av sample() 
sample(c(0,1),n,replace=T) 
 [1] 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
 
 
Binomialfordelingen kalles også myntkastfordelingen, 
tilsvarende n Bernoulli-forsøk. Gjennomsnitt (forventet verdi) 
for en binomial prosess med stor n er tilnærmet normalfordelt. 
Skjevhet i binomialfordelingen avhenger av parameterverdien, 
p=0.5 gir en symmetrisk fordeling.  
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1
!

! ! 1  

Forventet verdi og varianse blir: 
               1  

par(mfrow=c(2,2)) 
plot(0:10,pbinom(0:10,10,prob=0.05),lwd=3,col=2,type="s",xlab=
"x", 
ylab="Sannsynlighet",main="p=0.05") 
plot(0:10,pbinom(0:10,10,prob=0.2),lwd=3,col=3,type="s",xlab="
x", 
ylab="Sannsynlighet",main="p=0.2") 
plot(0:10,pbinom(0:10,10,prob=0.5),lwd=3,col=4,type="s",xlab="
x", 
ylab="Sannsynlighet",main="p=0.5") 
plot(0:10,pbinom(0:10,10,prob=0.8),lwd=3,col=5,type="s",xlab="
x", 
ylab="Sannsynlighet",main="p=0.8") 

 
 
 
 
Kumulativ binomial sannsynlighet fra statistikk-tabeller, 
her en linje i en slik tabell: 
#kumulativ binomial fordeling 
x<-4 
n<-6 #size 
p<-seq(0.1,0.9,0.1) #sannsynlighet 
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print(cbind(p,pbinom(x,n,p)),dig=4) 
 [1,] 0.1 0.9999 
 [2,] 0.2 0.9984 
 [3,] 0.3 0.9891 
 [4,] 0.4 0.9590 
 [5,] 0.5 0.8906 
 [6,] 0.6 0.7667 
 [7,] 0.7 0.5798 
 [8,] 0.8 0.3446 
 [9,] 0.9 0.1143 
 

#simulert binomial fordeling 
n<-10000 #antall prøver 
N<-20 # antall det kan velges blant 
p<-0.8 
prøve3<-rbinom(n,size=N,prob=p) 
print(prøve3[1:20]) #de 20 første tallene i fordelingen 
par(bg="lightyellow") 
hist(prøve3,col="lightblue") 

  
 
For binomialkoeffisientene kan vi bruke kommandoen 
choose(n,x): 
Mulige kombinasjoner av 3 myntkast, og vi får 
binomialkoeffisientene, som vi også finner i Pascals trekant: 
choose(3,0:3) #fordeling av 3 myntkast 
[1] 1 3 3 1 
choose(3,0:3)*0.5^3 #sannsynlighetene for 3 myntkast 
[1] 0.125 0.375 0.375 0.125 
sum(choose(3,0:3)*0.5^3) #summen av sannsynlighetene 
[1] 1 
barplot(choose(3,0:3)*0.5^3, col="lightblue",xlab="Mulige 
utfall",+ ylab="Sannsynlighet") 
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Sannsynligheten for å få henholdsvis 3 kron eller 3 mynt er 
12.5%, sannsynligheten for 2 kron og 1 mynt eller 2 mynt og 1 
kron er hver  37.5 % 
Likelihoodfunksjonen L for en binomial fordeling er: 

1  
Loglikelihoodfunksjonen ℓ: 

ℓ 1  
Man lar p variere og det beste estimatet av p er det som gir 
størst likelihood. Vi bruker her x tilsvarende p.  
#Sannsynligheten for 2 av 3 kast er en krone 
#likelihoodfunksjon L 
L<-function(x) {x^2*(1-x)^1} 
par(bg="lightyellow") 
curve(L,0,1,col=4,lwd=3,ylim=c(0,0.35)) 
#den deriverte av likelihoodfunksjonen 
L1d<-D(expression((x^2*(1-x)^1)),"x") 
#lager en funksjon av den deriverte 
Lderiv<-function (x) {eval(L1d)} 
#plotter den deriverte 
curve(Lderiv,0,1,lty=3,col=4,add=T) 
abline(h=0,col=3) 
#laster inn rootSolve for å finne røtter 
library(rootSolve)  
 #finner røttene til den deriverte 
rot<- uniroot.all(Lderiv,c(0.4,1)) 
 #plotter punkt for maksimal likelihood 
points(rot,L(rot),pch=16,cex=2,col=2) 
abline(v=rot,lty=3,col=2) 
rot #maksimal likelihood ved p=0.66 
[1] 0.6666533 



201 
 

 
Hva er forskjellen i det vi så på foran ? 
Vi bruker vanligvis loglikelihood. 
 
Hvis vi har merket 5 kuler med nummer 1-5 i en urne og vi 
trekker 3 tilfeldige kuler er det 10 forskjellige utvalg: 
choose(5,3) 
[1] 10 

Hvis vi skal gjøre x utvalg av n så blir antall utvalg lik 
binomialkoeffsientene, hvor n! er fakultetsfunksjonen 

!
! !  

I tilfellet over blir n=5 og x=3, dss. choose(5,3) 
n<-5;x=3 
factorial(n)/(factorial(x)*factorial(n-x)) 
[1] 10 

 
Hvis vi har klinkekuler med fargene rød, blå og grønn så kan 
rekkefølgen på fargene av kulene ha 6 utvalg  
factorial(3) 
[1] 6 

n kuler kan ordnes på n fakultet (n!) forskjellige måter. 0!=1 
og 1!=1 
 
Vi setter 10 frø (n=10) med spireprosent 70% (p=0.7) i hver 
sin potte med jord. Vi kan forvente følgende: 
p<-0.7 
n<-10 
x<-seq(0,10,1) 
PX<-choose(n,x)*(p^x*(1-p)^(n-x)) 
plot(x,PX,pch=16,col=4,cex=1.5) 
sum(PX) #summen av sannsynlighetene =1 
[1] 1 
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Bestandsberegning med merking-gjenfangst 
I bestandsberegning av smågnagere med merking-gjenfangst 
merker du 10 mus fanget i levendefeller.  De merkete musene 
slippes ut igjen, som betyr at det finnes n-10 mus i 

terrenget. Ti mus kan sorteres på 10  forskjellige måter. Etter 
en tid fanger du 20 mus og 4 av dem er merket. 4 merkete og 16 

umerkete kan fanges på 20
4

20
16  måter 

f<-function(n) {choose(20,4)*choose(n-20,16)/choose(n,20)} 
n<-seq(50,600,1) 
par(bg="lightyellow") 
plot(n,f(n),type="l",col=4,lwd=3) 
 
A<-numeric() #tom matrise til å lagre f(n) 
A<-f(n) 
maks<-max(A) 
populasjon<-n[f(n)==maks] #topp av kurven 
populasjon 
[1]  99 100 
Vi kan ikke derivere funksjonen f, siden vi bruker choose. Vi 
kan heller ikke bruke optimize() som bare finner 
minimumsverdien. Vi estimerer en musebestand på 100 individer, 
og vi kan finne et passende konfidensintervall. Dette blir en 
maksimum likelihoodestimering.  
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Poisson-fordeling  
Telling av hendelser eller objekter som er tilfeldig plassert 
i tid og/eller rom. Eksempler er telling av trafikkulykker 
langs en bestemt veistrekning, antall biler som passerer i et 
veikryss, antall hjortedyr påkjørt langs en veistrekning med 
gitt lengde,  antall planter eller dyr tilfeldig fordelt på et 
areal eller rom,antall dyr av en art som dør om vinteren, 
antall blodceller eller encellete alger i et tellekammer, 
antall fugl som man kan observere i et tidsrom, eller 
radioaktiv desintegrasjon. Poissonfordelingen bestemmes av en 
parameter lambda (λ) som er forventet verdi, gjennomsnitt 
eller intensitet (X~Pois(λ)), hendelser per tidsenhet eller 
individer per arealenhet. Variansen er lik gjennomsnittet. 
Poissonfordelingen er en utgave av den Binomiale fordelingen 
med stor n og liten p. X er en stokastisk variabel 

 !  

 

                     √       
Verdiene er alltid heltall større enn 0. Når lambda blir stor, 
>5 så blir fordelingen mer og mer normalfordelt. Vi må 
imidlertid huske på at dette er diskrete data, som danner 
stolper. 
 
En modell med Poissfordeling: 

log  
Vi tar eksponentialfunksjonen på begge sider av likhetstegnet: 

· · …  
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#simulert Poissonfordeling 
n<-10000 #antall prøver 
lambda<-2 # antall det kan velges blant 
prøve4<-rpois(n,lambda=lambda) 
print(prøve4[1:20]) #de 20 første tallene i fordelingen 
hist(prøve4,col="lightblue",breaks=10) 
table(prøve4) 
prøve4 
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
1332 2700 2692 1853  887  362  131   33    7    2    1 

 
 
set.seed(100) #for å få samme tilfeldige hver gang 
n<-10000 #antall poissonfordelte tall 
pois<-rpois(n,3) #poissonfordelte tall med lambda=3 
barplot(table(pois),col="lightblue") #barplot av tabell 
xverdi<-barplot(table(pois),col="lightblue")#xverdi midt i  
sum(dpois(0:11,3)) #sjekker at summen blir lik 1 
forventet<-dpois(0:11,3)*n #sannsynlighetstetthet * n 
lines(xverdi,forventet,col=2,lwd=3) 
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Zeroinflasjon er hvis det er flere nuller enn e.g. prediktert 
fra Poissonfordelingen. Hvis en hendelse skjer sjelden kan det 
bli mange nuller. Negative binomiale modeller kan være et godt 
valg hvis man har zeroinflasjon i datasettet. Er det nuller i 
datasettet er det ikke velegnet for logtransformering.  
 
Anta at du undersøker hvor mange fuglearter som besøker et 
foringsplass i et område med rikt fugleliv. Anta at artene 
kommer uavhengig av hverandre og at i løpet av 1 time har det 
kommet to arter, λ=2. Hvor sannsynlig er det at 8 arter vil 
vise seg i løpet at 5 timer ? Forventningsverdi 
E(X)=λt=2·5=10). Svaret er ca. 11% 
lambda<-10 
PX<- function(x)(lambda^x*exp(-lambda))/factorial(x) 
PX(8) 
[1] 0.1125990 

 
Sannsynligheten for å se mellom 0 og 20 arter: 
x<-seq(0,20,1) 
PX2<-(lambda^x*exp(-lambda))/factorial(x) 
plot(x,PX2,pch=16,cex=1.5,col=4) 
Vi ser at i løpet av 5 timer er det mest sannsynlig å 
observere 10 forskjellige arter.  
 
Hva er sannsynligheten for å se mellom 4 og 12 arter ? 
P(4≤X≤12): 
sum(PX2[0:13])-sum(PX2[0:5]) 
[1] 0.8252723 

 
 
 
Hvitveis kan bli infisert av minst fem forskjellige typer 
sopp. Vi skal undersøke en soppinfiserte hvitveis om våren i 
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en løvskog 500x 500 meter, og skal velge ut tilfeldige 
koordinater som skal danne grunnlag for 20 tilfeldig fordelte 
prøveflater. Alternativt kan det være en 2 km strekning langs 
et vassdrag med løvskog hvor det skal velges tilfeldige 
prøveflater. 
x<- 500*runif(20) #poisson fordelte x-koordinater 
y<- 500*runif(20) #poisson fordelte y-koordianter 
plot(x, y, xlab="x (meter)", ylab=" y 
(meter)",xlim=c(0,500),ylim=c(0,500), 
pch=12,col=2,main="Ruteanalyse") 
abline(h = seq(0,500,50),v =seq(0,500,50),col=3) 

 
Neste prosjekt blir på 1x1 meter prøveflater å telle 
totalantallet hvitveis og hvor mange av dem som er 
soppinfisert og med hvilken sopp.  
 
Den kumulative verdi for en Poissonfordeling som man kan finne 
i statistiske tabeller, her er en linje i tabellen. Den er lik 
arealet P(X≤x): 
#kumulativ Poissonfordeling 
lambda<-1 #forventning 
x<-0:5 #grenseverdi 
print(ppois(x,lambda),dig=4) #P mindre eller lik X (P(X<x)) 
[1] 0.3679 0.7358 0.9197 0.9810 0.9963 0.9994 

 

Negativ binomial fordeling  
Negativ binomial er beregnet for  mer variasjon enn Poisson-
fordeling, dvs. der hvor man har mye overdispersjon,variansen 
er større enn gjennomsnittet.  En negativ binomial fordeling 
har likhetstrekk med geometrisk fordeling og angir antall feil 
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X før r-te suksess. For X=x så vil (x+r)-te forsøk gi r-te 
suksess.For x+r-1 forsøk er det r-1 suksess og x feil. 

1
1  

Tilfellet hvor r=1 tilsvarer den geometriske fordelingen.  
Den negative binomiale fordelingen kan for x=0,1,2,…, q=1-p, 
beskrives av: 

1  

 
Forventning og varianse er lik: 

1
             

1
 

 
#negativ binomial fordeling eksempel 
x<-seq(0,10,1) 
plot(x,dnbinom(x,size=5,mu=5),pch=16,col=2,cex=1.5) 

  
 
x<-seq(0,10,1) 
mu<-seq(0.2,8,2) 
negbinom<-outer(x,mu, function(x,mu)dnbinom(x,size=5, mu=mu)) 
matplot(x,negbinom,type="b",pch=21:23,col= 2:5,bg=2:5, 
ylab="y",lwd=3, main="Negativ binomial, size=5") 
legend("topright",as.character(mu),title="mu",lty=1:4,col=2:5,
lwd=3) 
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Multinomial fordeling  
er en utvidelse av binomial fordeling hvor det er mulig med 
flere enn to utkomme i et eksperiment. Vi kan ha k+1 hendelser 
og sannsynlighetstettheten blir: 

, , … ,
!

! ! … !            

Tilfeldig uttak av 100 tall fra 1-4 med forskjellig 
sannsynlighet: 
#tabell for valg av tallene 1-4 med forskjellig sannsynlighet 
table(sample(1:4,100,replace=T,prob=c(0.1,0.2,0.5,0.6))) 
1  2  3  4  
6 12 40 42 

 

Geometrisk fordeling 
Geometrisk og negativ binomial fordeling angir hvor lang tid 
det tar før en hendelse får et spesielt utkomme (suksess) i en 
forsøksrekke.  
Vi har en sekvens av Bernoulliforsøk med sannsynlighet p for 
suksess. Vi lar X være en tilfeldig variabel som inneholder 
alle feilforsøk (x=0,1,2,3…) inntil første suksess blir 
observert.  
Vi har: 

1  
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Den kumulative sannsynlighetsfordelingen for en geometrisk 
fordeling X~Geom(p) blir 

1 1  
Forventningsverdi og varianse er: 

1
              

1
 

 
Hvor mange kast må man gjøre med en terning for å være rimelig 
sikker for å få en sekser ? 
x<-rgeom(10000,p=1/6) 
hist(x,prob=T,col="lightgreen",main="Geometrisk fordeling") 
lines(density(x,bw=1),col=2,lwd=3) 

 
 
Simulering av 10000 kast og telling før en sekser 
plot(1:30,tabulate(rgeom(10000,p=1/6),30),pch=16,col=4,  
xlab="Antall kast før sekser",ylab="Antall forsøk") 

 
plot(1:30,dgeom(1:30,1/6),col=4,lwd=3,type="l",xlab="",ylab="") 
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Vi har en fugl som gjennomsnittelig lever i ca. 3 år=1095 
dager. Den daglige sannsynligheten for å dø er ca. p=0.003. 
Hva er sannsynligheten for at fuglen lever etter 1 år ? 
P(X≤365)=1-(1-0.003)365= ca. 66% 
1-(1-0.003)^365 
[1] 0.6660105 

Dette blir ikke helt riktig, siden fuglen skaffer seg erfaring 
som øker overlevelsen med alder.  
 

Hypergeometrisk fordeling 
For n trekninger fra en urne med N fargete klinkekuler hvor m 
er av en spesiell type e.g. blå (b), hvor man ikke har 
tilbakelegging, følger hypergeometrisk fordeling. Når man ikke 
har tilbakelegging endrer sannsynligheten seg under 
trekningen. Denne fordelingen er velegnet når N er relativt 
liten og man trekker ut en forholdsvis stor del av individene 
eller kulene. Når N er stor nærmer fordelingen seg en binomial 
fordeling.  
La oss si at vi har en urne r røde kuler og b blå kuler, så 
vil totalantallet være N=b+r. Vi trekker n kuler fra urnen 
uten å legge dem tilbake. Sannsynligheten for at x av kulene 
er blå blir 
Den hypergeometriske fordelingen er: 

             

 Vi lar p=b/N, det vil si andelen som har den bestemte 
egenskapen, i dette tilfellet forholdet blå kuler/totalantall 
kuler. Variabel X har forventningsverdi og varianse lik 

            1 · 1 
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Funksjonen dhyper(x,m,n,k) hvor x er antall blå kuler som 
trekkes, uten tilbakelegging, fra en urne som inneholder blå 
og røde kuler; m er entall blå kuler, n er antall røde kuler, 
og k er antall kuler som trekkes fra urnen. 

             

  
, ,

,  

 
Vi har 80 røde og 20 blå kuler i en urne, og vi tar tilfeldig 
ut 30 kuler uten tilbakelegging, hvor x er antall blå. 
Sannsynligheten for at vi har 8 blå kuler blir ca. 12% 

8
20
8

80
22

100
30

             

(choose(20,8)*choose(80,22))/choose(100,30) 
[1] 0.1161765 
 

Kontinuerlige tilfeldige variable 
Eksempler på statistiske sannsynlighetsfordelinger for 
kontinuerlige tilfeldige variable  er normal-,Students t-, 
kjikvadrat-, F-,  
 
 
 

Normalfordeling 
Normalfordeling er symmetrisk omkring gjennomsnittet μ. 
Kroppsstørrelse og kroppsvekt er eksempler. Fordelingen er en 
klokkeformet kurve med en topp og to mer eller mindre lange 
haler. Sannsynlighetstettheten er størst midt i kurven, og 
synker ut til begge siderav gjennomsnittet.  Gjennomsnittet 
angir plasseringen av toppen og variansen σ2 angir spredningen. 
Standardavviket er lik kvadratroten av variansen. Forventet 
verdi E(X)=µ, og standardavvik SD(X)=σ. Hvis en kontinuerlig 
stokastisk variabel X følger normalfordeling kan dette skriver 
som X~N(µ,σ2). Jo større variansen (σ2) er, desto flatere og 
videre blir kurven. Sannsynlighetstetten blir stadig mindre ut 
til sidene, men den blir aldri 0.  
Sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x) kan lages ved dnorm(): 

1
√2
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Denne kumulative sannsynlighetsfunksjonen angir 
sannsynligheten (pnorm())ved å integrere arealet under 
sannsynlighettettskurven: 

 

1
√2

 

 
En standardisert normalfordeling N(0,1) har forventningsverdi 
0 og standardavvik lik 1. 

μ
 

 
 
En lineær transformering av en normalfordelt variabel blir 
også normalfordelt. Hvis vi har en normalfordelt variabel 
X~N(µ,σ2) så vil en variabel Y=β0+β1X bli Y~N(β0+β1µ,β12σ2) 
 
En normalfordelt modell: 

 
Kommandoen rnorm() genererer tilfeldige normalfordelte data  
 
#Simulerte normalfordelte høydedata N(180,36) 
n<- 10000 #antall prøver 
mu<- 180  #e.g. gjennomsnittelig kroppshøyde (cm) 
sd<-6  #standardavvik (cm) 
prøve<-rnorm(n,mean=mu, sd=sd) #genererer normalfordelte data 
print(prøve[1:20],dig=4) #skriver ut de første 20 med 4 siffer 
[1] 170.0 184.7 180.6 174.7 180.1 183.0 182.0 190.8 187.6 177.6 179.5 180.9 
[13] 179.9 177.8 183.8 175.1 171.6 169.9 186.9 177.2 

hist(prøve,xlab="Høyde (cm)",col="lightgreen") 
Vi kan lage en standard normalfordeling Z~N(0,1) ved å flytte 
180→0, og dividere på standardavviket.  
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Z<-((prøve-mu)/sd) #regner om til Z-skår 
hist(Z, xlab="Høyde (cm)",col="lightgreen") 
 

 
 

Normalfordeling og Z-skår 
En normalfordelingskurve er bestemt av standardavvik mu (μ) og 
varianse sigma (σ2), skrevet som X~N(μ,σ2). I en standard 
normalfordeling settes gjennomsnittsverdien μ=0 og variansen 
beregnes som antall standardavvik lik 1, altså Z~N(0,1).  
univariat normalfordeling benyttes på alle typer målbare data, 
vekt, lengde. Den kan lett standardiseres til en standard 
skala. X blir transformert til Z hvor Z følger normalfordeling 
med gjennomsnitt lik 0 og standardavvik lik 1: 
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Z-skår (Z)er et mål på antall standardavik som en dataverdi er 
vekk fra gjennomsnittsverdien µ. Z-skår er praktisk å bruke 
når man skal sammenligne verdier fra forskjellige datasett. 

 

Hvis X er 1 standardavvik vekk fra gjennomsnittsverdien 
(middelverdi, forventet verdi) så blir Z=1 

             1 

Hvis X er 1 standardavvik vekk fra gjennomsnittsverdien så 
blir Z=2 

2              
2

2 

Når X>gjennomsnittsverdien blir Z>0, og når 
X<gjennomsnittsverdien blir Z<0 
 
I standard normalfordeling sannsynlighetstabell som vi finner 
bak i noen statistikkbøker, så angir disse arealet under 
standard normalfordelingskurve (tetthetskurven) fra -∞ til z, 
kumulativ sannsynlighetsfordeling F(z):  

1
√2

 

f<-function (x) {1/sqrt(2*pi)*exp(-x^2/2)} 
par(bg="lightyellow") 
curve(f,-4,4,col=4,lwd=4,xlab="z", 
main=expression(f(x)==frac(1,sqrt(2*pi))*e^(frac(-x^2,2)))) 
abline(v=0) 
abline(v=1,lty=2,col=3) 
#e.g.areal under f(z) for z=1  
integrate(f,-1000,1) 
0.8413447 with absolute error < 3e-07 
#lager polygon 
x<-c(-4,1,1,0.5,0.25,0,-0.25,-0.5,-1,-1.5,-1.75,-2,-2.5,-3) 
y<-c(0,0,f(1),f(0.5),f(0.25),f(0),f(-0.25),f(-0.5),f(-1), 
f(-1.5),f(-1.75),f(-2),f(-2.5),f(-3)) 
polygon(x,y,col=c("pink", "pink"), border=c("green", 
"yellow"), lty=c("dashed", "dashed"))    
text(-0.5,0.15,"F(z)",cex=1.5,col=2)         
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Vi kan foreta kumulativ integrering av tetthetsfunksjonen for 
standard normalfordeling i området z=[-5,5], tilsvarer pnorm() 
i R 
f<-function (x) {1/sqrt(2*pi)*exp(-x^2/2)} 
X<-numeric(0) #tom matrise for lagring av integralet 
n<-21 
for (i in 1:n){ 
m<--5+i/2 
int<-integrate(f,-1000,m) 
X[i]<-int$value 
} 
z<-seq(-5,5,0.5) 
plot(z,X,type="l",col=2,lwd=3,ylab="F(z)") 

 
Vi får det tilsvarende kvantilplot som den inverse funksjonen, 
tilsvarer qnorm(p): 
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#kvantilplot 
pplot(X,z,type="l",col=2,lwd=3,xlab="F(z)",ylab="z") 

 
Noen utvalgte tabellverdier for z laget ved integrering av 
tetthetskurven, hvor X angir arealet: 
f<-function (x) {1/sqrt(2*pi)*exp(-x^2/2)} 
X<-numeric(0) 
Z<-numeric(0) 
n<-14 
for (i in 0:n){ 
m<--3+i/2 
int<-integrate(f,-1000,m) 
X[i]<-int$value 
Z[i]<-m 
} 
A<-cbind(Z,X) 
print(A,dig=1) 
print(A,dig=1) 
         Z     X 
 [1,] -2.5 0.006 
 [2,] -2.0 0.023 
 [3,] -1.5 0.067 
 [4,] -1.0 0.159 
 [5,] -0.5 0.309 
 [6,]  0.0 0.500 
 [7,]  0.5 0.691 
 [8,]  1.0 0.841 
 [9,]  1.5 0.933 
[10,]  2.0 0.977 
[11,]  2.5 0.994 
[12,]  3.0 0.999 
[13,]  3.5 1.000 
[14,]  4.0 1.000 
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Middelverdien er et vektet gjennomsnitt av alle verdiene av X 
fordi alle utkomme er ikke nødvendigvis like. Middelverdien av 
en tilfeldig variabel X kalles forventet (ekspektert) verdi av 
X. Middelverdien for en kontinuerlig tilfeldig variabel er 
senter av en mer eller mindre symmetrisk tetthetskurve. Når 
antall observasjoner øker så vil middelverdien nære seg den 
sanne verdien µ. Vi bruker de greske bokstavene µ og σ for 
henholdsvis middelverdi og varianse for de sanne verdiene som 
vi aldri finner, men som vi lager et estimat av i vårt forsøk 
ved å lage et konfidensintervall.  
For α=0.05 (eller p=0.05) så tilsvarer µ±1.96·σ 95% av arealet 
under normalfordelingskurven.  
 
I et normal kvantilplot rangeres datapunktene og persentilrang 
omdannes til Z-skår. Z-skår plottes på x-aksen og datapunktene 
på y-aksene. Dette gir en rett linje hvis normalfordeling.  
Kvantilene er lik summen av arealet under standard 
normalfordeling fra [-∞,zα] for forskjellige sannsynligheter α 
(p). De samme som du finner bak i statistikkbøker som tabell 
over kumulativ standard normalfordeling 
p<-c(0.001,0.005,0.01,0.025,0.05,0.1,0.5) 
kvantil<-qnorm(p,mean=0,sd=1) 
Z<-cbind(p,kvantil) 
colnames(Z)<-c((expression(alfa)),"z") 
print(Z,dig=5)          
      alfa       z 
[1,] 0.001 -3.0902 
[2,] 0.005 -2.5758 
[3,] 0.010 -2.3263 
[4,] 0.025 -1.9600 
[5,] 0.050 -1.6449 
[6,] 0.100 -1.2816 
[7,] 0.500  0.0000 

       
Vi fortsetter med standard normalfordeling, men nå plukker vi 
ut to tilfeldige tall fra fordelingen, regner den absolutte 
differansen mellom dem, gjør dette for 100 tallpar, regner ut 
gjennomsnittet for differansene og gjør dette 1000 ganger: 
n<-100 
X<-numeric() #matrise for lagring av differanse 
M<-numeric() #matrise for lagring av gjennomsnitt 
for (k in 1:1000)  
{ 
   for (i in 1:n) { 
    y<-rnorm(2) #to tilfeldige standard normalfordelte tall 
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    X[i]<-abs(y[1]-y[2]) #differansen mellom de to tallene 
    } 
#gjennomsnitt av differansen mellom to normalfordelte tall 
M[k]<-mean(X) 
} 
hist(M,col="pink")  
mean(M) #estimert gjennomsnitt av differansene 
[1] 1.125308 
2/sqrt(pi) #sammenligner med fasit 
[1] 1.128379 
sqrt(sum((M-mean(M))^2))/n #standardfeil  
[1] 0.02708267 

 

 
 
Eksempel standard normal(Z-fordeling), og finn kritiske 
tabellverdier for Z=-1.96,-1,0,1,1.96. 
 
#Standard normal(Z)fordeling N(0,1) 
#sannsynlighetstetthet dnorm(x) 
f<-function(x) dnorm(x) 
par(bg="lightyellow") 
curve(f,-4,4,col=4,lwd=3, 
ylab="Sannsynlighetstetthet",xlab="Z",main="Standard 
normalfordeling") 
abline(h=0,lty=2) 
pnorm(q=1.96) #kritisk verdi 
qnorm(p=0.975)  
abline(v=qnorm(0.975),lty=3,col=3) 
abline(v=qchisq(p=0.95,df=5),col=3,lty=3) 
text(2,0.15,"1.96") 
text(2.5,0.06,"2.5%") 
#lager polygon 
x1<-c(1.96,1.96,2.4,2.8,4) 
y1<-c(0,f(1.96),f(2.4),f(2.8),f(4)) 
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polygon(x1,y1,col=c("lightblue","lightblue")) 
 

 
 
#kritiske tabellverdier Z-fordeling 
Z<-c(-1.96,-1,0,1,1.96) 
print(1-pnorm(Z,mean=0,sd=1),dig=4) 
[1] 0.9750 0.8413 0.5000 0.1587 0.0250 
 
 

Kjikvadrat-fordeling 
Kjikvadrat-fordeling for et kvadrert avvik mellom prediktert 
og uavhengig variabel. Kjikvadratfordeling X~χ2(n) med n 
frihetsgrader (d.f.) har tetthetsfunksjon: 

1

2 2
 

Kjikvadratfordelingen (kji henspeiler på den greske bokstaven 
chi) er en utgave av gammafordelingen hvor formparameter er 
lik n/2 og rateparameter er lik 1/2. Kvadratet av en 
normalfordelt variabel har χ2(1) fordeling 
Hvis z1, z2, z3,…zn er normalfordelte uavhengige variable så vil 
så vil summen av kvadratene av disse variablene følge 
kjikvadratfordeling. Hvis vi har to uavhengige normalfordelte 
variable X og Y med antall frihetsgrader lik henholdsvis n1 og 
n2,  X~χ2(n1) og Y~χ2(n2) så vil X+Y~ χ2(n1+n2). 
Vi har forventning og varianse lik: 

             2  
#kjikvadratfordeling bestemmes av antall frihetsgrader 
f<-function(x,n) {dchisq(x,n)} 
curve(f(x,2),0,10,col=2,lwd=3,main="Kjikvadratfordeling") 
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curve(f(x,4),0,10,col=3,lwd=3,add=T) 
curve(f(x,6),0,10,col=4,lwd=3,add=T) 
curve(f(x,8),0,10,col=5,lwd=3,add=T) 
curve(f(x,8),0,10,col=6,lwd=3,add=T) 

 
Når vi beregner varianse s2 så har vi en sum av kvadrater 
dividert på n-1 frihetsgrader.  

1
1  

En sum av kvadrater Y=x12+x22+…+xn2 med n frihetsgrader er 
kjikvadratfordelt. Når vi beregner variansen bruker vi opp en 
av frihetsgradene til å regne ut gjennomsnittet, slik at 
variansen blir kjikvadratfordelt med n-1 frihetsgrader. Den 
kritiske tabellverdien for kjikvadratfordelingen tilsvarer 
kvantil.  
Her beregnet kjikvadratkvantiler (kritiske verdier) for 
arealet α=0.05, og disse representerer arealet under kurven 
til høyre for χα.  
n<-1:10 #antall frihetsgrader 
print(qchisq(0.95,n),dig=4) #kvantiler kjikvadrat 
 [1]  3.841  5.991  7.815  9.488 11.070 12.592 14.067 15.507 16.919 18.307 
 

Vi ser på fordelingen av summen av kvadrerte normalfordelte 
tall: 
n<-1000 
df<-2 #antall frihetsgrader 
#fyller en matrise med kvadrerte normaldelte tall 
A<-matrix(rnorm(10*n)^2,n,df) 
#radsum er lik sum av kvadrerte normalfordelte tall 
R<-rowSums(A) 
hist(R,prob=T,col="pink",main=expression(chi^2),xlab="x") 
mean(R) #bør være ca. lik df 
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[1] 1.977777 
f<-function(x,df) {dchisq(x,df)} 
curve(f(x,df),0,10,col=4,lwd=3,add=T) 
legend("topright",as.character(df),title="df",lty=1,col=4,lwd=
3) 

 
 
Her har vi snudd litt på det, df=4 og brukt et alternativ for 
regning av radsummer i matrisen: 
n<-1000 
df<-4 #antall frihetsgrader 
A<-matrix(rnorm(10*n)^2,n,df) 
f<-function(x,df) {dchisq(x,df)} 
par(bg="lightyellow") 
curve(f(x,df),0,20,col=4,lwd=3,main=expression(chi^2)) 
#alternativ summering av rader i matrise 
R2<-apply(A,MARGIN=1,sum) 
hist(R2,prob=T,col="pink",add=T) 
mean(R2) #bør være ca. lik df 
legend("topright",as.character(df),title="df",lty=1,col=4,lwd=
3) 
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Vi kan alternativt gjøre det slik: 
#sum av kvadrerte normalfordelte tall følger chi 
df<-3 
S<-replicate(10000,sum(rnorm(df)^2)) 
hist(S,prob=T,ylim=c(0,0.2),col="lightblue", 
main=expression(chi^2),xlab=expression(sum(x)^2)) 
f<-function(x,df) {dchisq(x,df)} 
curve(f(x,df),0,40,col=4,lwd=3,add=T) 
legend("topright",as.character(df),title="df",lty=1,col=4,lwd=
3) 
 

 
 
Eksempel χ2-fordeling,df=5, samt print kolonnen for kritiske 
verdier for α=0.05 og frihetsgrader df=1-20. 
#kjikvadratfordeling 
#sannsynlighetstetthet dchisq(x,df) df=5 
f<-function(x,df) dchisq(x,df) 
curve(f(x,5),0,20,col=4,lwd=3, 
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ylab="Sannsynlighetstetthet",xlab=expression(chi^2),main=expre
ssion(chi^2)) 
abline(v=0,h=0,lty=2) 
qchisq(p=0.95,df=5) #kritisk verdi alfa=0.05,df=5 
abline(v=qchisq(p=0.95,df=5),col=3,lty=3) 
text(11,0.05,"11.07") 
text(14,0.02,"5%") 
#lager polygon 
x1<-c(11.07,11.07,12,14,16,24) 
y1<-c(0,f(11.07,5),f(12,5),f(14,5),f(16,5),f(24,5)) 
polygon(x1,y1,col=c("lightblue","lightblue")) 

 
 
#kritiske tabellverdier kjikvadratfordeling 
#df1-20, alfa=0.05 
df<-1:20 #antall frihetsgrader 
print(qchisq(0.95,df),dig=3) #kvantiler kjikvadrat 
[1]  3.84  5.99  7.81  9.49 11.07 12.59 14.07 15.51 16.92 18.31 19.68 21.03 
[13] 22.36 23.68 25.00 26.30 27.59 28.87 30.14 31.41 
 
Vi kan også benytte oss av følgende for å lage kvadratsummer 
 

· , , , … , ·  

Vi kan matrisemultiplisere en radvektor med den tilsvarende 
kolonnevektoren (transponert matrise), som gir summen av 
kvadrerte tall, altså en kvadratsum 
 
X<-matrix(c(1,2,3,4,5),nrow=1);X #radmatrise 
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 
[1,]    1    2    3    4    5 
t(X) #transponert matrise 
     [,1] 
[1,]    1 
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[2,]    2 
[3,]    3 
[4,]    4 
[5,]    5 
X%*%XT #kvadratsum av radmatrise 
     [,1] 
[1,]   55 
1^2+2^2+3^2+4^2+5^2 #kontroll 
[1] 55 
> 
 
Beregner kvadratsummen av 10 normalfordelte tall, og gjentar 
dette 10000 ganger 
n<-10000 
A<-numeric(n) #tom matrise for lagring av kvadrasummer 
for(i in 1:n){ 
X1<-matrix(rnorm(10),nrow=1)#radmatrise med 10 tall fra N(0,1) 
#matrisemultipliserer med den transponerte matrise 
A[i]<-X1%*%t(X1) #kvadratsum av 10 normalfordelte tall 
} 
hist(A,prob=T,col="lightgreen",ylim=c(0,0.1)) 
#sannsynlighetstetthet chikvadrat-fordeling df=10 
f<-function(x,df) dchisq(x,df) 
curve(f(x,10),0,30,col=4,lwd=3,add=T) 

 
 

Pilkast og simulering 

Først kaster hvert lag 20 piler mot en sirkelrund skive hvor 
man angir koordinatene (x,y) for treffpunktet målt med en 
tommestokk, samt avstanden r fra sentrum. Disse inngår som 
fellesresultat for alle lagene. 

#figur av blinken 
theta<- seq(0,2*pi,length=100) 
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a<-1 
x<-a*sin(theta) 
y<-a*cos(theta) 
plot(x,y,xlab="",type="l",lwd=3,ylab="",xaxt="n",yaxt="n",asp=
1) 
points(0,0,pch=16,cex=2,col=2) 
for (i in 1:9){ 
x<-i/10*sin(theta) 
y<-i/10*cos(theta) 
lines(x,y) 
} 
abline(v=0,h=0,lty=2) 
text(1,1,"1",cex=2) 
text(-1,1,"2",cex=2) 
text(-1,-1,"3",cex=2) 
text(1,-1,"4",cex=2) 
points(0.6,0.5,pch=16,col=4) 
arrows(0,0,0.6,0.5,lwd=2) 
polygon(c(0,0.6,0.6,0),c(0,0,0.5,0)) 
text(0.3,-0.1,"x",cex=2,col=2) 
text(0.7,0.25,"y",cex=2,col=2) 
text(0.25,0.1,expression(theta),cex=2,col=2) 
text(0.25,0.35,"r",cex=2,col=2) 
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Tallene angir kvadrantene 1-4 regnet mot klokka.  

 

Deretter simulerer vi kast av dartpiler mot en blink med 
”Bulls eye” hvor vi antar at treffpunktene angitt med 
koordinatene (x,y), hvor x og y er uavhengige av hverandre og 
standard normalfordelte med lik varianse, standardavvik=1, og 
gjennomsnitt lik 0.  

Kvadratet av avstanden fra blinken følger Pythagoras: 

             

           

 

#simulert 20000 dartpilkast 
#lager sirkler rundt blinken i avstand 1,2&3 SD 
theta<- seq(0,2*pi,length=100) 
a1<-0.6827 #1 SD 
x1<-a1*sin(theta) 
y1<-a1*cos(theta) 
plot(x1,y1,type="l",lty=2,xlab="",ylab="",lwd=2, 
xlim=c(-4,4),ylim=c(-4,4)) 
abline(h=0,v=0) 
points(0,0,pch=16,col=2,cex=2) 
a2<-qnorm(0.975) #2 SD 1.96 
x2<-a2*sin(theta) 
y2<-a2*cos(theta) 
lines(x2,y2,lty=2,lwd=2) 
a3<-qnorm(0.995) #3 SD=2.58 
x3<-a3*sin(theta) 
y3<-a3*cos(theta) 
lines(x3,y3,lty=2,lwd=2) 
#simulerer treffpunkt for pilkastet 
n<-20000 #antall kast 
x<-rnorm(n) #x-koordinat 
y<-rnorm(n) #y-koordinat 
points(x,y,pch=".",col=4) 
points(0,0,pch=16,col=2,cex=2)#Bulls eye 
lines(x1,y1,lty=2,lwd=2) 
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Kvadratsummer følger kjikvadratfordelingen (χ2) hvor antall 
frihetsgrader (df) er lik antall uavhengige standard 
normalfordelte variable, i dette tilfelle blir df=2. 

Vi lager et histogram for r2 og plotter kjikvadratfordelingen 
med df=2. Kjikvadratfordelingen er et spesialtilfelle av 
gammafordelingen, og med df=2 følger den også 
eksponentialfordelingen. 

~ 2 2 1,
1
2  

r2<-x^2+y^2 
hist(r2,breaks=30,col="lightgreen",xlab=expression(x^2+y^2), 
main="",prob=T) 
f<-function(x)dchisq(x,df=2) #kjikvadratfordelingen 
curve(f,0,25,col=4,lty=2,lwd=2,add=T) 
g<-function(x) dexp(x,2) #eksponentialfordelingen 
curve(f,0,25,col=2,lty=3,lwd=3,add=T) 
h<-function(x) dgamma(x,shape=1,rate=1/2) #gammafordelingen 
curve(h,0,25,col=1,lty=2,add=T) 
 
Vi ser at alle disse fordelingene beskriver fordelingen av 
summen av de to kvadratene av x og y.  
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Fordelingen av radius til treffpunktet, og denne kan beskrives 
av en Rayleigh-fordeling. i vårt eksempel er σ=1 
r<-sqrt(x^2+y^2) #radius 
hist(r,breaks=30,col="lightblue", 
xlab=expression(r==sqrt(x^2+y^2)), 
main="",ylim=c(0,0.8),prob=T) 
f<-function(x)x*exp(-x^2/2) #Rayleigh fordeling 
curve(f,0,25,col=2,lwd=2,add=T) 
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Gjennomsnittelig avstand fra blinken blir 1.25 i måleenheten 
mean(r) #gjennomsnittslengde radius 
[1] 1.250736 
sqrt(pi/2) #E(X) Rayleighfordeling 
[1] 1.253314 
var(r) #Varianse 
[1] 0.4271716 
(4-pi)/2 #Var(X) Rayleighfordeling 
[1] 0.4292037 
 
 
 
Rayleighfordelingen er kontinuerlig og beskriver fordelingen 
av en retningsavhengig vektor med to uavhengige koordinater. 
Den vil også beskrive absoluttverdien til komplekse tall. 
 
Sannsynlighetstettfordelingen f(x) av Rayleighfordelingen er: 
 

 

 
#Rayleigfordeling forskjellige verdier for SD (sigma) 
sigma<-seq(0.5,3,0.5) 
my<-0 
x<-seq(0,10,0.1) 
f<-outer(x,sigma,function (x,sigma){ 
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x/sigma^2*exp(-x^2/(2*sigma^2))}) 
matplot(x,f,type="l",ylab="f(x)",xlab="x",lwd=2,lty=1, 
main="Rayleighfordeling") 
legend("topright",as.character(sigma),title=expression(sigma), 
lty=1,col=1:6,lwd=3) 

 
 
Den kumulative sannsynlighetsfordelingen F(x) er for 
Rayleighfordelingen: 
 

1  
 
#kumulativ sannsynlighetsfordeling 
sigma<-seq(0.5,3,0.5) 
my<-0 
x<-seq(0,10,0.1) 
F<-outer(x,sigma,function (x,sigma){ 
1-exp(-x^2/(2*sigma^2))}) 
matplot(x,F,type="l",ylab="F(x)",xlab="x",lwd=2,lty=1, 
main="Rayleighfordeling") 
legend("bottomright",as.character(sigma), 
title=expression(sigma),lty=1,col=1:6,lwd=3) 
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2          √ 4  

 

2√ 3

4
 

 
Vi går tilbake til de simulerte pilkastene. 
Box-Mullers metode (George Edward Pelham Box og Mervin Edgar 
Muller) kan brukes til å lage uavhengige standard 
normalfordelte tall gitt et utgangspunkt med to prøver med 
uniformt fordelte tall [0,1]. 
Hvis u1 og u2 er uavhengige uniformt fordelte tall [0,1]så vil: 
 

2  2  
 

2  2  
 
 

2         2  
#NORM(0,1) fra to UNIF(0,1) 
#Box-Muller  
set.seed(55) 
n<-10000 
Z<-numeric(n) 
u1<-runif(n/2) 
u2<-runif(n/2) 
x<-sqrt(-2*log(u1))*cos(2*pi*u2) 
y<-sqrt(-2*log(u1))*sin(2*pi*u2) 
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Z[seq(1,n,by=2)]=x 
Z[seq(2,n,by=2)]=y 
hist(Z,prob=T,col="orange",main="", 
ylab="Sannsynlighetstetthet") 
f<-function(x)dnorm(x) 
curve(f,-4,4,col=4,lwd=3,add=T) 

 
 
 

Students t-fordeling 
Students t-fordeling (W.S. Gosset 1876-1937)er en fordeling 
med lengre haler enn normalfordelingen og tar hensyn til den 
statistiske usikkerhet som er tilknyttet små datasett (n<30). 
Der hvor antall frihetsgrader er lite, så vil t-fordelingen ha 
større haler sammenlignet med normalfordelingen. Når antall 
frihetsgrader øker så vil t-fordelingen konvergere mot 
normalfordelingen. 
 Vi har to uavhengige variable Z~N(0,1) som følger standard 
normalfordeling og K~χ2(n) med n d.f. som følger 
kjikvadratfordeling, så vil Students t-fordeling være 

 

 
Tetthetskurven til t-fordelingen er: 



233 
 

1
2

2
·

1
√

·
1

1

 

hvor Γ() er gammafunksjonen.  
Forventning og variansen til t-fordelingen X~t(n) er 

0    1        2        2 

Tilfellet hvor man har bare en frihetsgrad tilsvarer Cauchy-
fordelingen.  
Generelt har vi Z-skår: 

μ

√

μ
 

Når vi gjør et forsøk finner vi en verdi s som estimat av 
standardavviket σ.  
Vi har en t-fordeling som avhenger av n: 

μ

√

 

I R finner vi de kritiske tabellverdiene (kvantilene) for t-
fordelingen med kommandoen qt().  
For eksempel t-kvantilene (kritiske t-verdier) for α=0.025 med 
forskjellig antall frihetsgrader n. Legg merke til at man ser 
på arealet fra -∞ opp til de kritiske verdiene tα.  
n<-1:20 #antall frihetsgrader 
print(qt(0.975,n),dig=4) #t-kvantiler 
 [1] 12.706  4.303  3.182  2.776  2.571  2.447  2.365  2.306  2.262  2.228 
[11]  2.201  2.179  2.160  2.145  2.131  2.120  2.110  2.101  2.093  2.086 

 
For eksempel Students t-fordeling for to-halet og en-halet, 
df=5,α=0.05, samt kritiske tabellverdier (en- og to-halet) for 
frihetsgrader df=1-20. 
#Students t-fordeling tohalet 
#sannsynlighetstetthet dt(x,df) df=5,alfa=0.05 
f<-function(x,df) dt(x,df) 
curve(f(x,5),-6,6,col=4,lwd=3, 
ylab="Sannsynlighetstetthet",xlab="t,df=5",main="Students t 
tohalet") 
abline(h=0,lty=2) 
qt(p=0.975,df=5)#kritisk verdi tohalet 
qt(p=0.025,df=5)#kritisk verdi tohalet 
abline(v=qt(p=0.975,df=5),lty=3,col=3) #kvantil tohalet 
abline(v=qt(p=0.025,df=5),lty=3,col=3)  
text(3.3,0.04,"2.5%") 
text(-3.3,0.04,"2.5%") 
text(2.57,0.15,"2.57") 
text(-2.57,0.15,"-2.57") 
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#polygon 
x1<-c(2.57,2.57,3,3.5,4,6) 
y1<-c(0,f(2.57,5),f(3,5),f(3.5,5),f(4,5),f(6,5)) 
polygon(x1,y1,col=c("lightblue","lightblue")) 
x2<-c(-2.57,-2.57,-3,-3.5,-4,-6) 
y2<-c(0,f(-2.57,5),f(-3,5),f(-3.5,5),f(-4,5),f(-6,5)) 
polygon(x2,y2,col=c("lightblue","lightblue")) 

 
#Students t-fordeling enhalet 
f<-function(x,df) dt(x,df) 
curve(f(x,5),-6,6,col=4,lwd=3, 
ylab="Sannsynlighetstetthet",xlab="t,df=5",main="Students t 
enhalet") 
abline(h=0,lty=2) 
qt(p=0.95,df=5)#kritisk verdi enhalet 
abline(v=qt(p=0.95,df=5),lty=3,col=3) #kvantil enhalet 
text(3,0.05,"5%") 
text(2.02,0.15,"2.02") 
#polygon 
df<-5 
x1<-c(2.02,2.02,2.5,3,3.5,4,6) 
y1<-
c(0,f(2.02,df),f(2.5,df),f(3,df),f(3.5,df),f(4,df),f(6,df)) 
polygon(x1,y1,col=c("lightblue","lightblue")) 



235 
 

 
#kritiske tabellverdier t-fordeling 
df<-seq(1,20,1) 
print(qt(0.975,df),dig=4)#tohalet 
[1] 12.706  4.303  3.182  2.776  2.571  2.447  2.365  2.306  2.262  2.228 
[11]  2.201  2.179  2.160  2.145  2.131  2.120  2.110  2.101  2.093  2.086 
print(qt(0.95,df),dig=4)#enhalet 
[1] 6.314 2.920 2.353 2.132 2.015 1.943 1.895 1.860 1.833 1.812 1.796 1.782 
[13] 1.771 1.761 1.753 1.746 1.740 1.734 1.729 1.725 
Students t-fordeling, også bare kalt t-fordelingen, publisert 
av W.S. Gosset som arbeidet ved Guinness-bryggeriet i Dublin. 
En av mytene går ut på at han publiserte under pseudonymet 
Student slik at arbeidsgiveren ikke skulle bli klar over hva 
han arbeidet med. En annen myte går ut på at de ikke ville 
vise konkurrenten av de brukte t-test for å undersøke 
råvarekvaliteten i ølbryggingen. R.A. Fisher videreutviklet t-
testen. t-fordelingen er kontinuerlig fordeling, klokkeformet 
og symmetrisk, basert på et lite prøveantallet og hvor 
standardavviket ukjent. Den nærmer seg normalfordelingen når 
antall frihetsgrader øker.  
#sannsynlighetstetthetsfunksjon Students t-fordeling 
x<-seq(-6,6,0.01) 
df<-seq(1,6,1) 
f<-outer(x,df, function(x,df)dt(x,df)) 
matplot(x,f,type="l",lty=1,col=c(1:6),xlab="x",ylab="f(x)",lwd
=2) 
legend("topleft",as.character(df),title="df",col=c(1:6),lwd=2) 
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#kumulativ sannsynlighetsfunksjon t-fordeling 
x<-seq(-6,6,0.01) 
df<-seq(1,6,1) 
F<-outer(x,df, function(x,df)pt(x,df)) 
matplot(x,F,type="l",lty=1,col=c(1:6),xlab="x",ylab="F(x)",lwd
=2) 
legend("topleft",as.character(df),title="df",col=c(1:6),lwd=2) 

 
 
Sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x) for t-fordelingen, hvor 
n er antall frihetsgrader (df), og Γ er gammafunksjonen: 
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1  

 
n<-1 #antall frihetsgrader (df) 
f<-function(x) 
(gamma((n+1)/2)/(sqrt(n*pi)*gamma(n/2))*(1+(x^2)/n)^(-
(n+1)/2)) 
curve(f,-6,6,lwd=3,ylim=c(0,0.4)) 
for (n in 2:4){ 
curve(f,-6,6,lwd=3,col=n,add=T) 
} 

 
t-fordelingen har gjennomsnitt lik 0 og varianse lik 1, men er 
litt lavere og bredere enn normalfordelingen.  
t-verdien er lik: 

μ

√

μ
 

 
 
 

Beta-fordeling 
Betafordelingen X~Beta(α,β) har to formparametere >0 og 
tetthetsfunksjon: 

· · 1          0 1 

Hvis α=β så blir fordelingen symmetrisk rundt 1/2, og hvis det 
er forskjellige formparametre blir fordelingen skjev. 
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#betafordeling dbeta(x,shape1,shape2) 
f<-function(x,a,b) {dbeta(x,a,b)} 
curve(f(x,1,2),0,1,col=2,lwd=3,ylim=c(0,3), 
main="Betafordeling") 
curve(f(x,2,2),0,1,col=3,lwd=3,add=T) 
curve(f(x,3,2),0,1,col=4,lwd=3,add=T) 
curve(f(x,4,3),0,1,col=5,lwd=3,add=T) 
curve(f(x,4,2),0,1,col=6,lwd=3,add=T)  

 
Betafamilien har følgende sannsynlighetstetthet: 

1
1             0 1 

alfa(α) kalles shape 1 og beta (β) kalles shape 2.  
Betafordelingen er beregnet for data modellert som 
proporsjoner, og legg merke til at x er mellom 0 og 1. Brukes 
mye innen Bayesiansk statistikk. Gjennomsnitt og varianse er 
gitt ved: 

               1  

#sannsynlighetstetthet betafunksjonen 
#shape1=2,shape2=4:10 
f<-function(x,shape1,shape2) dbeta(x,shape1,shape2) 
curve(f(x,shape1=2,shape2=4),0,1,col=2,lwd=3,ylim=c(0,4),xlab=
"x",ylab="f(x)") 
for (i in 5:10) { 
curve(f(x,shape1=2,shape2=i),0,1,add=T,col=i,lwd=3) 
} 
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#sannsynlighetstetthet betafunksjonen 
#shape1=6,shape2=2:8 
f<-function(x,shape1,shape2) dbeta(x,shape1,shape2) 
curve(f(x,shape1=6,shape2=2),0,1,col=2,lwd=3,ylim=c(0,4),xlab=
"x",ylab="f(x)") 
for (i in 3:8) { 
curve(f(x,shape1=2,shape2=i),0,1,add=T,col=i,lwd=3) 
} 
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Gamma-fordeling 
Gammafamilien omfatter gammafordelingen, 
eksponentialfordelingen og kjikvadratfordelingen. 
Gammafordelingen er velegnet for data som ikke følger 
normalfordeling. Den er bare definert for positive reelle 
tall. 
Gamma-fordeling er en fleksibel fordeling som kan beskrive 
mange typer prosesser.  
For en tilfeldig stokastisk variabel X med gammafordeling, 
formparameter r og rateparameter λ har følgende 
sannsynlighetstetthetsfunksjon: 
 

         0 

 
hvor Γ(r) er gammafunksjonen: 

 

For heltall er: 
1 ! 
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Gammafordelingen kan også beskrives av en skalaparameter 1/λ.  
Forventning og varianse til en gammafordeling X~Gamma(r,λ): 

          

#gammatetthetsfunksjon 
par(bg="lightyellow") 
curve(dgamma(x,shape=1,rate=1),col=4,lwd=3,ylab="f(x)",main= 
"Gammafordeling") 
curve(dgamma(x,shape=2,rate=1),col=2,lwd=3,add=T) 
curve(dgamma(x,shape=4,rate=1),col=3,lwd=3,add=T) 
curve(dgamma(x,shape=2,rate=2),col=5,lwd=3,add=T) 
curve(dgamma(x,shape=4,rate=4),col=6,lwd=3,add=T) 

 
 
En annen utgave av gammafordelingen er: 
 

1
 

i nevneren inngår gammafunksjonen Γ(x): 

 

En av de nyttige egenskapene ved gammafunksjonen er: 
1 ! 

#sannsynlighetstetthet gammafordelingen 
#shape=2 
x<-seq(0,30,0.01) 
plot(x,dgamma(x,shape=2,scale=1),type="l",lwd=3,col=2,  
xlab="x",ylab="f(x)") 
for (i in 2:6){ 
lines(x,dgamma(x,shape=2,scale=i),col=rainbow(6)[i],lty=i,lwd=
3) 
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} 
legend("topright",paste("Scale=",c(1:6)),lty=1:6,col=rainbow(6
)[1:6],lwd=3) 

 
#sannsynlighetsfordelingen gammafordeling 
#shape=2 
x<-seq(0,30,0.01) 
plot(x,pgamma(x,shape=2,scale=1),type="l",lwd=3,col=2,  
xlab="x",ylab="F(x)") 
for (i in 2:6){ 
lines(x,pgamma(x,shape=2,scale=i),col=rainbow(6)[i],lty=i,lwd=
3) 
} 
legend("bottomright",paste("Scale=",c(1:6)),lty=1:6,col=rainbo
w(6)[1:6],lwd=3) 
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Kjikvadratfordelingen er en gammafordeling hvor beta=2 og 
scale-parameter alfa=k/2 hvor k er antall frihetsgrader.  
 
 

 

Eksponentialfordeling 
Eksponentialfordelingen X~Exp(λ) er en spesialutgave av 
gammafordelingen for r=1. Fordelingen kan beskrive tiden t 
(tilsvarende x under) det tar for en hendelse skjer. 
Fordelingen er meget venstreskjev, og bestemmes av parameter 
lambda(λ) som e.g. kan angi tiden før det skjer en ulykke 
eller feil 
Tetthetsfunksjonen f(x): 

       0 
Den kumulative sannsynligheten (fordelingsfunksjon) F(x): 

1  
 
Forventning og varianse: 

1
         

1
 

Gammafordelingen hvor formparameter alfa (α)=1 tilsvarer en 
eksponentialfordeling: 

1
    0 

I eksponentialfordelingen bruker man ofte hastighetsparameter 
lambda (λ) hvor λ=1/β. 
 
#sannsynlighetstetthet for eksponentialfordeling 
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f<-function(x,lambda)lambda*exp(-lambda*x) 
par(bg="lightyellow") 
curve(f(x,1),0,5,col=2,lwd=3,ylab="f(x)",main=expression(y==la
mbda*e^(-lambda*x))) 
curve(f(x,2),0,5,col=3,lwd=3,add=T) 
curve(f(x,3),0,5,col=4,lwd=4,add=T) 

 
Vi kan se på den kumulative sannsynligheten F(X) som vi ser 
nærmer seg 1, her for λ=1,2 og 3.  
#kumulativ sannsynlighet 
F<-function(x,lambda)1-exp(-lambda*x) 
par(bg="lightyellow") 
curve(F(x,1),0,5,col=2,lwd=3,ylab="F(x)",main=expression(y==1-
e^(-lambda*x))) 
curve(F(x,2),0,5,col=3,lwd=3,add=T) 
curve(F(x,3),0,5,col=4,lwd=4,add=T) 

 
 
#eksponentialtetthetsfunksjon 
curve(dexp(x,rate=1),col=4,lwd=3,ylab="f(x)",main= 
"Eksponentialfordeling") 
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curve(dexp(x,rate=2),col=2,lwd=3,add=T) 
curve(dexp(x,rate=3),col=3,lwd=3,add=T) 
curve(dexp(x,rate=4),col=5,lwd=3,add=T) 
curve(dexp(x,rate=5),col=6,lwd=3,add=T) 

 
 

Log-normal-fordeling 
Log-normal-fordeling hvor log(X) er normalfordelt. 
Multiplikative effekter gir en lognormal fordeling, og som 
blir normalfordelt ved å logtransformere. Lognormal 
fordelingen antar at variansen er kvadratisk korrelert med 
gjennomsnittet: σ2=k·µ2. I en lognormalfordeling kan man ikke 
ha nuller.  

~ μ,        μ,  
 

1
√2

 

 
Forventning og varianse er: 

        1  
 
#lognormalfordeling 
par(bg="lightyellow") 
curve(dlnorm(x,meanlog=0,sdlog=1),col=4,lwd=3,ylab="f(x)", 
ylim=c(0,2),main= "Lognormalfordeling") 
curve(dlnorm(x,meanlog=0,sdlog=2),col=2,lwd=3,add=T) 
curve(dlnorm(x,meanlog=0,sdlog=3),col=3,lwd=3,add=T) 
curve(dlnorm(x,meanlog=0,sdlog=4),col=5,lwd=3,add=T) 
curve(dlnorm(x,meanlog=0,sdlog=5),col=6,lwd=3,add=T) 
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Uniform fordeling 
Uniform fordeling har to parametere, en nedre (a) og en øvre 
grense (b). Kommandoen runif() genererer tilfeldige uniformt 
fordelte data 

2              12  

#Simulerte uniforme data 
n<- 10000 #antall prøver 
a<-2 #nedre grense 
b<-6 #øvre grense 
prøve2<-runif(n,min=a,max=b) 
print(prøve2[1:20],dig=3) #skriver ut de første 20 
hist(prøve2,col="lightgreen") 
mean(prøve2) # Forventet verdi 
[1] 4.00786 
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F-fordeling 
F-fordeling (oppkalt etter R. A. Fisher (1890-1962) er en 
fordeling som brukes til å teste om to prøver har samme 
varianse. Brukes til å beregne sannsynligheten i ANOVA, eller 
kan brukes til å undersøke om variansen til to uavhengige 
prøver er like. F-ratio er en brøk med den største variansen i 
teller og den minste variansen i nevner.  

 

Hvis F-ratio er lik eller større enn en kritisk F-verdi så 
forkastes nullhypotesen om at det ikke er noen forskjell 
mellom variansene. Er F-verdien lik 1 er variansene like 
store. De kritiske tabellverdiene for F finner vi som 
kvantiler med kommandoen qf(p,df1,df2).  
For eksempel Fisher´s F-fordeling med df1=8,df2=12, α=0.05. 
Bestem kritisk verdi for df1=6 og df2=8-16. 
#Fisher´s F-fordeling 
#df1=8,df2=12, alfa=0.05 
#sannsynlighetstetthet df(x,df1,df2) 
f<-function(x,df1,df2) df(x,df1,df2) 
par(bg="lightyellow") 
curve(f(x,8,12),0,8,col=4,lwd=3, 
ylab="Sannsynlighetstetthet",xlab="F(df=8,12)",main="F-
fordeling") 
abline(h=0,lty=2) 
qf(p=0.95,8,12) #kritisk F-verdi 
abline(v=qf(p=0.95,8,12),lty=3,col=3) 
text(2.85,0.2,"2.85") 
text(3.5,0.08,"5%") 
#lager polygon 
x1<-c(2.85,2.85,3.4,3.8,4.2,6) 
y1<-
c(0,f(2.85,8,12),f(3.4,8,12),f(3.8,8,12),f(4.2,8,12),f(6,8,12)
) 
polygon(x1,y1,col=c("lightblue","lightblue")) 
 



248 
 

 
print(qf(0.95,df1=6,df2=8:16),dig=3) 
[1] 3.58 3.37 3.22 3.09 3.00 2.92 2.85 2.79 2.74 
 

Multivariabel normalfordeling 
Multivariabel normalfordeling: 

~ μ,  
 
hvor µ=[E(X1),E(X2),…,E(Xk)] og Σ er variansekovariansematrise: 

,     1,2, … ,    1,2, … ,  
 
Sannsynlighetstetthetsfunksjonen for en multivariabel 
normalfordeling er: 

1
2 | |

 

|Σ| er determinanten til kovariansematrisen, ()t er en 
transposerte matrisen, Σ-1 er den inverse matrisen 
 
 
#bivariat normalfordeling 
library(MASS) 
mu<-c(0,0) #gjennomsnitt variabel X1 og X2 
sigma<-matrix(c(1,0.7,0.7,1),nrow=2)#korrelasjonsmatrise 
n<-500 #antall måleverdier 
X<-mvrnorm(n,mu,sigma,empirical=T) 
plot(X,col=4,cex=0.7,xlab="X1",ylab="X2") 
f1<-kde2d(X[,1],X[,2],n=50) 
contour(f1,add=T,col=2) 
modell<-lm(X[,2]~X[,1]) 
abline(modell,col=3,lwd=3) 
persp(f1,col="lightgreen",phi=30,theta=20,xlab="X1",ylab="X2") 
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Vi skal se på den enkleste som er en bivariat normalfordeling 
med to kontinuerlige stokastiske variable X og Y.  
(X,Y)~Bvnorm(µ1,µ2,σ12,σ22,ρ) 
Den bivariate normalfordelte tetthetsfunksjonen er: 

,
1

2 1
1

1 2

 

hvor E(X)=µ1, E(Y)=µ2, ρ=Cov(X,Y), SD(X)=σ1, SD(Y)=σ2.  
 
En standard bivariat normalfordeling har tetthetsfunksjon med 
to stokastiske variable X og Y 

,
1

2  

f<-function(x,y) { 
z<-(1/sqrt(2*pi))*exp(-1/2*(x^2+y^2))} 
x <- seq(-4,4,length=30) 
y <- x 
z<-outer(x,y,f) 
op <- par(bg = "lightyellow") 
persp(x, y, z, theta= 30,phi=30, shade=0.3, 
ticktype="detailed",expand=0.7,col="lightgreen",main="Bivariat 
standard normalfordeling") 
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Hvis vi har to uavhengige normalfordelte variable X og Y kan 
vi lage en bivariat normalfordelt modell: 

,  
 

,
1

√2
1

√2
 

Hvis vi ser på standard normalfordeling forenkles uttrykket 
til: 

,
1

√2
1

√2
1

2  

 
n<-40 
x<-seq(-4,4,length=n) 
y<-seq(-4,4,length=n) 
f<-function(x,y)(1/2*pi)*exp(-(x^2+y^2)/2) 
z<-x%*%t(y) 
for(i in 1:n){ 
for (j in 1:n){z[i,j]<-f(x[i],y[j]) 
}} 
persp(x,y,z,col="lightblue") 
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Vi kan ha to stokastiske variable X og Y, e.g. høyden X og 
diameter Y på trær som begge påvirker volumet. Når vi har 
angitt en høyde har vi samtidig fått kunnskap om diameter. 
Dette blir en betinget sannsynlighet: 

μ |  
 
#uniform- og normalfordeling sannsynlighettetthet og kumulativ 
#sannsynlighet 
x<-runif(10) #uniformt fordelte tall 
A<-as.data.frame(x) #matrise 
A$y<-0 
A$y2<-1 
A$x2<-0 
par(mfrow=c(2,2)) 
#plot1 
curve(dunif(x),col=3,xlim=c(0,1),ylim=c(0,1),main="Uniform 
fordeling") 
points(A$x,A$y2,col=5,pch=16) 
points(A$x,A$y,col=4,pch=16) 
#plot2 
curve(dnorm(x,mean=0.5,sd=0.1),col=3,ylab="dnorm(x)",main="Nor
malfordeling") 
#plot3 
plot(A$x,A$y,ylim=c(0,1),xlim=c(0,1),col=4,pch=16,ylab="punif(
x)",xlab="x", main="Uniform fordeling") 
curve(punif(x),add=T,col=2,type="l") 
points(A$x,punif(x),col=6,pch=16) 
#plot4 
curve(pnorm(x,mean=0.5,sd=0.1),col=2,ylim=c(0,1),xlim=c(0,1), 
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ylab="pnorm(x)",main="Normalfordeling") 
points(A$x2,punif(x),col=6,pch=16) 

 
Det er mulig å transformere data fra en fordeling til en 
annen. Her er det uniformt fordelte data som er tenkt overført 
til normalfordelingen til høyre. 
#integrering uniform fordeling 
puf<-function(x) {punif(x)} 
integrate(puf,0,1) 
0.5 with absolute error < 5.6e-15 
duf<-function(x) {dunif(x)} 
integrate(duf,0,1) 
1 with absolute error < 1.1e-14 
#integrering normalfordeling 
pnf<-function(x) {pnorm(x,mean=0.5,sd=0.1)} 
integrate(pnf,0,1) 
0.5 with absolute error < 5.6e-15 
dnf<-function(x) {dnorm(x,mean=0.5,sd=0.1)} 
integrate(dnf,0,1) 
0.9999994 with absolute error < 8.7e-10 

 
sigma<-0.1 #standardavvik 
my<-0.5 #gjennomsnitt 
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h<-function (x) {(1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-
my)/sigma)^2)))} 
curve(h,0,1,col=3,lwd=3) 
Vi kan se på arealene under sannsynlighetstettsfunksjonene 
f(x) som blir lik 1 (jfr definisjonen),  og arealene under den 
kumulative sannsynligheten F(x) for de to fordelingene som 
blir lik 0.5 
Vi har gjennomsnittsverdien eller middelverdien  til en 
funksjon: 

1
 

som for begge eksemplene for kumulative sannsynligheter over 
blir lik 0.5. Legg merke til at vi allerede i utgangspunktet 
definerte gjennomsnittet for normalfordelingen lik 0.5.  
 

Dirichlet fordelingen 
 
Dirichletfordelingen er en multivariat utgave av 
betafordelingen brukt på proporsjoner mellom 0 og 1. 
Dirichletfordelingen for k tilfeldige proporsjoner X1,…,Xk, som 
adderes opp til sum lik 1 

, , ,
∑

∏
 

hvor Γ er gammafunksjonen. Gammafunksjonen på store tall blir 
regneintensiv, men det er mulig å bruke logaritmen til 
fordelingen og høyresiden av ligningen blir da: 

 

 
Et eksempel på bruk av Dirichletfordelingen er DNA hvor 
proporsjonen puriner (Adenin og Guanin) er lik X1 og andelen 
pyrimidiner (Cytosin og Thymin) er X2, summen av proporsjonene 
X1 og X2=1. Uttrykt som Dirichletfordelingen, hvor man også må 
sette inn verdier for α1 og α2: 

,
∑

∏  
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Oppsummering for noen fordelinger: 
 
Fordeling tetthet sannsyn random kvantil Parametre 
normal dnorm pnorm rnorm qnorm mean, sd 
binomial dbinom pbinom rbinom qbinom size,prob 
Stud t dt pt rt qt df 
F df pf rf qf df1, df2 
kjikvadrat dchisq pchisq rchisq qchisq df 
uniform dunif punif runif qunif min, max 
poisson dpois ppois rpois qpois lambda 
lognormal dlnorm plnorm rlnorm qrlnorm meanlog,sdlog 
Neg.binom snbinom pnbinom rnbinom qnbinom size,prob 
Geometr. dgeom pgeom rgeom qgeom prob 
Ekspon. dexp pexp rexp qexp rate 
gamma dgagga pgamma rgamma qgamma Shape, 

rate/skala 
beta dbeta pbeta rbeta qbeta Shape1,shape2 
 
 

Statistiske metoder 
I tillegg til tradisjonelle parametriske metoder som 
forutsetter normalfordeling, ikke-parametriske metoder  for 
ikke-normalfordeling, ofte rangeringstester for analyse av 
data, er det mulig å benytte Bayesianske metoder eller Monte-
Carlo-metoder. Alle er basert på randomiserte (stokastiske) og 
uavhengige data.  
 

Maksimum likelihood estimering 
Maksimum likelihood estimering (MLE) ble innført som metode av 
R.A. Fisher.  
Vi lar theta (θ) være en parametervektor (θ1,θ2,θ3,…) og theta 

hatt( ) være en estimator av parameterverdiene. I dette 
tilfelle vil vi la parameterverdiene variere, og vi finner den 
parameterverdien som passer best til dataene våre. 
Likelihoodfunksjonen L(θ) er produktet av betinget 
sannsynlighet f(X|θ) hvor f er sannsynlighetstettsfunksjonen: 

|  

I stedet får å bruke et produkt, er det lettere å bruke summer 
så derfor definerer man loglikelihoodfunksjonen LL(θ). 

ln |  

I R tilsvarer kommandoen log() den naturlige logaritmen ln.  
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Hvis maksimum av L(θ) eller minimum av LL(θ) har en spesifikk 

verdi  så kalles denne maksimum likelihoodestimator av L(θ).  
    

Bayesianske metoder 
Det er sjelden man ikke har noe forhåndskunnskap ved starten 
av en analyse, og i Bayesiansk metoder benytter man  empirisk 
forhåndskunnskap basert på en ”prior” lik Pr{hypotese}. Prior 
bestemmes før man utfører eksperimentet og det er en pågående 
diskusjon mellom frekventister og Bayesianere om valget av 
denne prior. Ankepunktet er at prior er bestemt på forhånd, 
slik at man ikke er uhildet nøytral på forhånd, som 
frekventistene hevder man bør være.  Imidlertid har moderne 
datateknologi gjort det mulig å velge en nøytral uinformativ 
prior.  Uinformativ prior sier at vi allikevel ikke har noen 
forhåndskunnskap om prior. Likelihood-estimering danner 
grunnlag for Bayesiansk analyse og gir mulighet til å bestemme 
konfidensintervall.     
I Bayes teorem finner man en betinget posterior 
sannsynlighetsfordeling Pr{hypotese|data}, ofte bare kalt 
posterior.  

Posterior Pr |
Pr · |

Pr  

Pr{data|hypotese} kalles likelihood til data, det vil 
sannsynligheten for å få et sett data gitt hypotesen. Pr{data} 
er en normaliseringskonstant som sørger for at posterior blir 
liggende innen området [0,1].  

 ·  
 
Både gjennomsnitt og varianse har en prior 
sannsynlighetsfordeling. En presisjon tau (τ) brukes som 
estimat av variansen (τ=1/variansen) og denne følger invers 
gammafordeling. Deretter beregnes likelihood og maksimum 
likelihood. Bayesianske metoder ender i en 
sannsynlighetsfordeling i stedet for en fast p-verdi. Straks 
posterior er estimert kan denne brukes til å finne en bedre 
prior 
Utplukking av søppelpost (”spam”) fra E-post-leseren er basert 
på Bayesiansk statistikk og forhåndskunnskap (prior) om hva 
søppelpost pleier å inneholde av ord, tall og vendinger.  
 

Monte-Carlo-metoder og Markov-kjeder 
   Monte-Carlo-metoder bruker slumptall til å generere data og 
teste modeller. En slumptallsgenerator er nødvendig for å 
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kunne simulere naturlige fenomener. Før man starter et 
prosjekt som innebærer parameterestimering i en modell kan man 
forsøke å estimere parametre ved å simulere data ved hjelp av 
Monte-Carlo-teknikker. Bootstrap er eksempel på en Monte-
Carlo-metode med  randomisert skyfling og resampling av data.   
 

Parametriske metoder 
Parametrisk analyse bygger på forutsetninger om en 
sannsynlighetsfunksjon for fordeling av gjennomsnittsverdien μ 
og variansen σ2, og den tradisjonelle klassiske måten å gjøre 
statistisk analyse og inferens.  Parametriske metoder gir et 
mål på sannsynligheten for nullhypotesen, men angir ikke noen 
verdi for sannsynligheten for den alternative hypotesen. Ikke-
parametriske tester er en form for Monte-Carlo-analyse basert 
på rangeringer.  
Markovkjeder er en tidsavhengig stokastisk prosess. 
Tidsindeksen har positive heltall. Prosessen starter ved 
stadium X0 og fortsetter med transisjoner til X1, X2,…, Xt,… 
Hvis tidrommet er endelig kan sannsynligheten for et stadium 
til det neste beskrives av en transisjonsmatrise. MCMC er 
Markovkjede Monte Carlometoder.  
Her er eksempel på en Markov-kjede med 4 tilstander som bare 
kan nås i en retning er en periodisk kjede hvor perioden er 
lik 4. Den konvergerer ikke. Hvis man starter ved A ved t=0 er 
man tilbake til A ved t=4, 8, 12,… 

 
 
Eksempel på en Markov-kjede er en hjort som har to habitater A 
(innmark) og B (utmark) hvor man noterer for hver tidsenhet om 
dyret befinner seg på lokalitet A eller B. Sannsynligheten for 
at dyret beveger seg fra den ene lokaliteten til den andre 
eller (A til B, B til A) fortsetter å være på lokaliteten er 
angitt på figuren (A til A, B til B). Vi starter med dyret på 
lokalitet A ved t=0. 
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Vi kan nå lage en transisjonsmatrise for startbetingelsene 
hvor raden er startlokalitet og kolonnene er endelokaliteten 
for hver bevegelse. Vi lar hendelsene med flytting av 
lokalitet være uavhengig av hverandre.  
M<-matrix(c(0.7,0.4,0.3,0.6),nrow=2);M #transisjonsmatrise 
     [,1] [,2] 
[1,]  0.7  0.3 
[2,]  0.4  0.6 
M1<-M%*%M;M1 
     [,1] [,2] 
[1,] 0.61 0.39 
[2,] 0.52 0.48 
M2<-M1%*%M;M2 
      [,1]  [,2] 
[1,] 0.583 0.417 
[2,] 0.556 0.444 
M3<-M2%*%M;M3 
       [,1]   [,2] 
[1,] 0.5749 0.4251 
[2,] 0.5668 0.4332 
M4<-M3%*%M;M4 
M5<-M4%*%M;M5 
M6<-M5%*%M;M6 
          [,1]      [,2] 
[1,] 0.5715223 0.4284777 
[2,] 0.5713036 0.4286964 

Vi ser allerede nå antydninger til at kjeden konvergerer og 
når en stasjonær tilstand og transisjonsmatrisen endrer seg 
ikke lenger. Ender med samme sannsynlighet 0.57 for å gå fra A 
til A som fra B til A, og 0.43 sannsynlighet for B til B og A 
til B. 
 
 
 

t-test 
Students t-test brukes til å undersøke om det er forskjell 
mellom to uavhengige grupper gjennomsnitt fra to behandlinger, 
selv om det er forskjellig antall replikater i de to prøvene. 
Prøvene må representere et tilfeldig (randomisert) utvalg fra 
populasjonen, og må være normalfordelte.   



258 
 

Vi har to datasett x1 og x2 med henholdsvis antall replikater 
n1 og n2. Beregner første gjennomsnittet av x1 og x2, og 
deretter variansene s12 og s22, og t. Sammenligner med den 
kritiske tabellverdien for t.  Uparet t-test. Paret t-test.  
 
 

Ekstremverditeori og rekorder 
Vi omgis av en rekke rekorder: varmeste sommer, kaldeste 
vinter, høyeste bølge, største jordskjelv og en drøss med 
rekorder innen idrett. Den første gang man forsøker en 
disiplin vil første forsøk bli en rekord, men deretter øker 
antall rekorder saktere. Risikoanalyse av mulige katastrofer 
med påfølgende resultat benyttes for å beregne 100-årsbølgen 
og 100-årsstormen når oljeletingsplattformer i Nordsjøen 
bygges, eller når havbunnen under Ekofisk-feltet synker og 
platformene heves 6 meter som i 1987. Siden installasjonene 
ikke er konstruert for 1000-årsbølgen tar man en sjanse på at 
det kan skje en ulykke, men den opptrer svært sjelden. Hele 
Nederland ligger under havoverflaten, og det er dikene som 
holder havet ute, de brast i 1953. Diker lages i 1000-års 
perspektiv, fordi nederlenderne kan plutselig stå uten noe 
land i det hele tatt hvis det skulle komme en superstormflod 
eller tsunami.  
Som nevnt blir første forsøk alltid en rekord. Sjansen for at 
det blir en rekord i andre forsøk er lik 50% (p=1/2). Sjansen 
for at det skal bli en rekord i tredje forsøk er 1/3. 
Antall rekorder følger rekken Sn hvor n er antall rekordforsøk, 
dette blir en divergent rekke: 

1
1
2

1
3

1
 

Antall rekorder på 3 forsøk blir ca. 1.83 
n<-3 
k<-1 
X<-matrix(NA,n,1) 
for (i in k:n){ 
X[i]<-1/i 
} 
X 
Sn<-sum(X);Sn 
[1] 1.833333 
< 
Ca. hvor mange rekorder kan vi forvente på 1000 forsøk ? Jo 
ca. 7.49 rekorder: 
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n<-1000 
k<-1 
X<-matrix(NA,n,1) 
for (i in k:n){ 
X[i]<-1/i 
} 
Sn<-sum(X);Sn 
[1] 7.485471 
For 104 forsøk gir 9.79 rekorder, 105 forsøk gir 12.09 rekorder 
osv.  
 
Rekken nærmer seg ln(n+1)+Γ, hvor konstanten gamma (Γ) er lik 
Eulers konstant= 0.5772156649… 
 
Simulering av en regresjonlinje 
Lineære regresjonsmodeller viser relasjon mellom to variable 
og tilpasser en lineær ligning til dataene. Et punktskyplot 
kan vise om det er relasjon mellom to variable. Mål på 
assosiasjonen mellom variable er korrelasjonskoeffisienten  
[-1,1] 
Vi skal lage en regresjonslinje  

 
ut fra normalfordelte data, hvor vi har gitt verdier for β0 
(intercept eller y-verdien når x=0),β1 (stigningstall) og 
standardavvid (sd). Minimaliserer kvadratsummen av vertikale 
avvik fra hvert datapunkt til regresjonslinjen. Hvis et punkt 
ligger på linjen er det vertikale avvik lik null. Det gjør 
ikke noe om avviket er positivt eller negativt siden avviken 
er kvadrert.  
#simulere en regresjonslinje 
n<-10 #antall datapunkter 
b0<-1 #intercept 
b1<-2  #stigningstall 
sd<-2 #standardavvik 
x<-seq(1,n,1);x 
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
y<-b0+b1*x;y #gjennomsnittsverdi 
 [1]  3  5  7  9 11 13 15 17 19 21 
yny<-rnorm(n,y,sd);yny #lager normalfordelte nye y-verdier 
 [1]  2.417985  5.779841  7.445252 10.844634 12.391889 10.729050 15.950967 
 [8] 14.672137 22.303896 21.841151 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,yny,pch=16,col=4,cex=1.5) 
A<-data.frame(x=x,yny=yny);A #lager en dataramme 
    x       yny 
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1   1  2.417985 
2   2  5.779841 
3   3  7.445252 
4   4 10.844634 
5   5 12.391889 
6   6 10.729050 
7   7 15.950967 
8   8 14.672137 
9   9 22.303896 
10 10 21.841151 
modell<-lm(yny~x) #lager en lineær modell 
summary(modell) 
Call: 
lm(formula = yny ~ x) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-2.9211 -0.5239  0.2915  0.8790  2.6484  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   1.0954     1.2632   0.867    0.411     
x             2.0622     0.2036  10.130 7.71e-06 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 1.849 on 8 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9277,     Adjusted R-squared: 0.9186  
F-statistic: 102.6 on 1 and 8 DF,  p-value: 7.709e-06  

 
abline(modell,col=3,lty=3,lwd=3) #plotter modellen 
confint(modell) #finner konfidensintervall 
                2.5 %   97.5 % 
(Intercept) -1.817482 4.008345 
x            1.592769 2.531686 

For hver gang man kjører gjennom programmet blir det nye 
datapunkter.  

   
Når man har laget en regresjonsmodell som er tilpasset 
undersøker man residualene, dvs. avvik fra den tilpassete 
linjen. Ved å plott residuals på y-aksen mot 
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forklaringsvariabel på x-aksen så skal residualene være 
normalfordelte. Man skal ikke bruke regresjonslinjen til å 
prediktere verdier på utsiden av regresjonslinjen ved 
ekstrapolering.  
#Undersøker normalfordeling av residualene 
fitted<-predict(lm(yny~x)) 
resid<-resid(lm(yny~x)) 
plot(fitted,resid,col="blue",pch=19,cex=2) 
abline(h=0,col="green") 

 
Residualene skal være tilfeldig fordelt og ikke danne noe 
mønster.  
 

Bootstraping av en regresjonslinje 
Vi kan simulere en linje med normalfordelt variasjon, plotter 
datapunktene og en regresjonslinje. Deretter kan vi resample 
data fra både x- og y-verdiene og lage lineære modeller av 
disse som plottes. Vi ser at variasjonen er minst ved 
gjennomsnitt av[x,y], vippepunktet som linjen kan dreie 
omkring. Konfidensintervall er parameterverdier kan finnes med 
kommandoen confint(mod).  
x<-seq(1,20,1) 
b0<-1 #intercept 
b1<-1 #stigningstall 
y<-b0+b1*x+rnorm(x,sd=2) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,col=4,pch=16,cex=1.5) 
abline(lm(y~x),col=2,lwd=4) 
n<-30 
for (i in 1:n){ 
m<-sample(1:length(x),replace=T) 
y2<-y[m] 
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x2<-x[m] 
mod<-lm(y2~x2) 
abline(mod,lty=2,col=3) 
} 

 
 
Konfidensintervall for parameterverdier fra den siste 
enkeltkjøringen kan finnes med kommandoen confint(mod) og 
tilhørende koeffisienter coef(mod) 
confint(mod) 
                 2.5 %   97.5 % 
(Intercept) -0.9451161 2.604456 
x2           0.8305182 1.123481 
coef(mod) 
(Intercept)          x2  
  0.8296700   0.9769998  
>   
 
Vi kan gjøre det samme, men nå tar vi vare på estimatene for 
parameterverdiene fra hver bootstraping og lagrer dem 
i en dataramme (data.frame()). 
x<-seq(1,20,1) 
b0<-1 #intercept 
b1<-1 #stigningstall 
y<-b0+b1*x+rnorm(x,sd=2) #simulerte datapunkter  
n<-100 #antall iterasjoner 
CIb0<-matrix(NA,n,2) #matrise for lagring av CI for b0 
CIb1<-matrix(NA,n,2) #matrise for lagring av CI for b1 
lager<-data.frame(b0=rep(NA,n),b1=rep(NA,n))#dataramme for 
lagring av parametre 
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for (i in 1:n){ 
m<-sample(1:length(x),replace=T) #resampler datapunkter 
y2<-y[m] 
x2<-x[m] 
mod2<-lm(y2~x2) 
lager[i,1:2]<-mod2$coef 
CIb0[i,]<-confint(mod2)[1,] 
CIb1[i,]<-confint(mod2)[2,] 
} 
par(mfrow=c(1,2),bg="lightyellow") 
hist(CIb0,col="lightgreen") 
hist(CIb1,col="lightgreen") 
summary(lager) #sammenlign verdiene med histogrammene for 
konfidensintervall 
      b0                b1         
 Min.   :-0.8321   Min.   :0.7110   
 1st Qu.: 1.4322   1st Qu.:0.8705   
 Median : 2.1568   Median :0.9169   
 Mean   : 2.0750   Mean   :0.9122   
 3rd Qu.: 2.7011   3rd Qu.:0.9669   
 Max.   : 4.5585   Max.   :1.1302   

  
 
Vil du se hva som skjer sett n=10 og se på innholdet i 
objektene: 
lager 
CIb0 
CIb1 
coef(mod2) #tall fra siste kjøring 
confint(mod2)[1,] 
confint(mod2)[2,] 
 

Logistisk regresjon 
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I modeller hvor variablene har to mulige utkomme (ja-nei, 0-1, 
riktig-galt, syk-frisk osv.) kan vi benytte logistisk 
regresjon. Vi benytter en generalisert lineær modell med logit 
som linkfunksjon.  
Vi kan la p være sannsynligheten suksess, og ”ikke-suksess” 
med sannsynlighet 1-p. Det er ikke noe feil-ledd i en 
logistisk modell, og vi bestemmer sannsynlighetene direkte.    

1 ln    

1   

Hvor β0 er lik intercept i modellen og β1-βn er 
parameterverdier for variablene x1-xn. Når vi angir 
family=binomial så er det logit(p) vi finner, og vi må beregne 
oss tilbake til sannsynligheten p ved å ta 
eksponentialfunksjonen på begge sider av likhetstegnet i den 
øverste ligningen. Vi får da: 

1      1       1  

1           

Vi kan også finne p fra odds-ratio ved å bruke 
eksponentialfunksjonen på begge sider av likhetstegnet: 

1       1       1  

1  

Vi simulerer et datasett hvor vi undersøker hvordan røyking 
(SMOKE), spising av frukt (FRUIT), trimming (JOG) og moderat 
vindrikking (WINE) påvirker muligheten for hjertesykdom 
(ANGINA) fordelt på TOTAL antall tilfeller. Dette datasettet 
har ingenting med virkeligheten å gjøre, men brukes bare som 
et eksempel på hvordan man kan regne.  Vi bruker kommandoen 
expand.grid for å lage kombinasjoner av data. I stedet for 
yes-no, ja-nei, kan man også bruke 1-0. Først lager vi 
datamatrisen: 
yesno<-c("yes","no");yesno 
A<-expand.grid(SMOKE=yesno,FRUIT=yesno,JOG=yesno,WINE=yesno);A 
A$TOTAL<-c(21,23,27,12,31,15,23,19,31,29,16,22,18,11,17,24);A 
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A$ANGINA<-c(4,1,5,0,3,2,6,2,4,7,2,3,0,1,3,0);A 
 
 
 
   SMOKE FRUIT JOG WINE TOTAL ANGINA 
1    yes   yes yes  yes    21      4 
2     no   yes yes  yes    23      1 
3    yes    no yes  yes    27      5 
4     no    no yes  yes    12      0 
5    yes   yes  no  yes    31      3 
6     no   yes  no  yes    15      2 
7    yes    no  no  yes    23      6 
8     no    no  no  yes    19      2 
9    yes   yes yes   no    31      4 
10    no   yes yes   no    29      7 
11   yes    no yes   no    16      2 
12    no    no yes   no    22      3 
13   yes   yes  no   no    18      0 
14    no   yes  no   no    11      1 
15   yes    no  no   no    17      3 
16    no    no  no   no    24      0 

Vi lager en generelisert lineær binomial modell. 
Responsvariabel må være en matrise hvor vi har angitt antall 
tilfeller med angina og antall tilfeller ikke angina som 
responsvariabel, tilsvarende ”suksess”,”ikke-suksess”) 
mod1<-glm(cbind(ANGINA,TOTAL-
ANGINA)~SMOKE+FRUIT+JOG+WINE,data=A,family=binomial) 
summary(mod1) 
Call: 
glm(formula = cbind(ANGINA, TOTAL - ANGINA) ~ SMOKE + FRUIT +  
    JOG + WINE, family = binomial, data = A) 
Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       Max   
-2.06357  -0.67427   0.06074   0.34667   2.06550   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)  -1.5921     0.3310  -4.811 1.51e-06 *** 
SMOKEno      -0.4062     0.3392  -1.197    0.231     
FRUITno       0.1205     0.3292   0.366    0.714     
JOGno        -0.3696     0.3365  -1.099    0.272     
WINEno       -0.1302     0.3318  -0.392    0.695     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 24.614  on 15  degrees of freedom 
Residual deviance: 21.763  on 11  degrees of freedom 
AIC: 67.972 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 5 

Denne koeffesienttabellen betyr: 
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logit(ANGINA,ikke-ANGINA)= -1.5921 - 0.4062· SMOKEno + 0.1205· 
FRUITno -0.3696· JOGno – 0.1302· WINEno             
 
Parameterverdiene kan bestemmes ved maksimum likelihood 
estimering (MLE) med en likelihoodfunksjon L.  Deviance er 
differensen mellom maksimalverdien til -2 ganger loglikelihood 
(-2log(L)) og maksimalmodellen som gir maksimal tilpasning. 
Endring i deviance følger kjikvadratfordeling.  
Deviance ved logistisk regresjon tilsvarer kvadratsum ved 
lineær regresjon. Siden ”Residual deviance” (er 
kjikvadratfordelt og tilsvarer ”residualkvadratsummen” i 
lineære regresjon) er større enn antall frihetsgrader er det 
noe overdispersjon. ”Null deviance” er avviket for nullmodell 
med bare intercept. I tabellen ser vi estimater for 
regresjonskoeffisientene med tilhørende standardfeil.  
I stedet for å bruke en matrise som avhengig variabel kunne vi 
uttrykt antall hjertetilfeller som forholdstallet ANGINA/TOTAL 
og brukt dette i stedet. Hvis vi bruker kommandoen 
summary(mod1,corr=T) får vi også korrelasjonene: 
 
 
Correlation of Coefficients: 
        (Intercept) SMOKEno FRUITno JOGno 
SMOKEno -0.34                             
FRUITno -0.45       -0.03                 
JOGno   -0.43        0.03   -0.08         
WINEno  -0.48       -0.10    0.02    0.09 

 
 
Koeffisienter i modellen: 
coef(mod1) 
(Intercept)     SMOKEno     FRUITno       JOGno      WINEno  
 -1.5921131  -0.4061606   0.1204775  -0.3696460  -0.1301982 
koef<-coef(mod1) 
Varianse-kovariansematrisen til parameterestimatene, hvor 
diagonalen tilsvarer variansen 
vcov(mod1) 
            (Intercept)      SMOKEno      FRUITno        JOGno       WINEno 
(Intercept)  0.10953547 -0.038397381 -0.048959017 -0.047918940 -0.052618019 
SMOKEno     -0.03839738  0.115069475 -0.003645373  0.003639862 -0.011761808 
FRUITno     -0.04895902 -0.003645373  0.108382099 -0.008579893  0.002699368 
JOGno       -0.04791894  0.003639862 -0.008579893  0.113219638  0.010084819 
WINEno      -0.05261802 -0.011761808  0.002699368  0.010084819  0.110097013 

Vi kan finne konfidensintervall for parameterestimatene: 
confint(mod1) 
Waiting for profiling to be done... 
                 2.5 %     97.5 % 
(Intercept) -2.2666391 -0.9646097 
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SMOKEno     -1.0896216  0.2485786 
FRUITno     -0.5291583  0.7686286 
JOGno       -1.0447587  0.2822312 
WINEno      -0.7876876  0.5203002 
 
Tilsvarende ANOVA-tabell for multippel regresjon har vi en 
deviance-tabell. Deviance gir mål på forskjellen mellom 
modeller når en og en variabel tilføres modellen 
anova(mod1,test="Chisq") 
Analysis of Deviance Table 
Model: binomial, link: logit 
Response: cbind(ANGINA, TOTAL - ANGINA) 
 
Terms added sequentially (first to last) 
 
      Df Deviance Resid. Df Resid. Dev P(>|Chi|) 
NULL                     15    24.6141           
SMOKE  1   1.4569        14    23.1572    0.2274 
FRUIT  1   0.0818        13    23.0754    0.7749 
JOG    1   1.1582        12    21.9171    0.2818 
WINE   1   0.1542        11    21.7629    0.6945 

 
Imidlertid har vi ikke regnet om fra logit til sannsynligheten 
p. Vi lager en funksjon som regner ut ex/(1+ex) og bruker denne 
til å finne x for de forskjellige koeffisientverdiene:  
invers<-function(x) {exp(x)/(1+exp(x))}  
koef<-coef(mod1) 
invers(koef[1]) #p 
(Intercept)  
  0.1690868 

som angir 16.9% sannsynlighet for hjertelidelse i 
kontrollgruppen ikke-SMOKE,ikke-FRUIT, ikke-JOG og ikke-WINE.  
osv.  
invers(confint(mod1)[1,]) #konfidensintervall for p 
Waiting for profiling to be done... 
     2.5 %     97.5 %  
0.09392384 0.27595621  
predict(mod1, type = "response") 
         1          2          3          4          5          6          7  
0.16908680 0.11938429 0.18669413 0.13264221 0.12327680 0.08565192 0.13689978  
         8          9         10         11         12         13         14  
0.09557032 0.15157369 0.10636015 0.16772546 0.11836611 0.10988099 0.07599023  
        15         16  
0.12223003 0.08489369 

Hvis man drikker vin, spiser frukt og jogger blir modellen: 
logit(ANGINA, ikke-ANGINA)= -1.5921 - 0.4062·0 + 0.1205·1 -
0.3696·1 – 0.1302· 1   
logit (ANGINA)= -1.9714 
odds<-exp(-1.9714);odds #Bestemmer odds         
[1] 0.1392618 
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p<-odds/(1+odds);p #bestemmer sannsynligheten p 
[1] 0.1222386  

Det vil si ca. 12.2 % sannsynlig    
I epidemiologiske undersøkelser er det vanlig å presentere 
odds-ratio.        
 
I library(boot) finner du kommandoene logit() og inv.logit(). 
 
 

Kombinatorikk 
Det som var kjent om kombinatorikk inntil den tid ble samlet 
av Jakob Bernoulli i Ars conjectandi publisert posthumt i 
1713. Abraham De Moivre (1667-1754) hadde arbeidet med 
normalfordeling i Approximatio ad summam terminorum binomii 
(a+b)n in seriem expansi (1733) (Approksimasjon til summen av 
termer i binomiske (a+b)n i utvidet serie).  
   Pierre Remond de Montmort (1678-1719) hadde i 1708 
diskutert teorien bak kortspillet Treize, hvor 13 kort i en 
farge fra ess til konge stokkes og deles ut ett ad gangen 
samtidig som man teller høyt. De gangene kortet akkurat viser 
det tallet man teller har den som deler ut vunnet. Euler ble 
opptatt av kuriøse spørsmål tilknyttet doktrinen om 
kombinatorikk. Hvor mange måter er det muligheter er det å 
ordne n bokstaver: 
n=0{}, n=1 {a}, n=2 {a,b}, n=3 {a,b,c}, n=4 {a,b,c,d} 
Det er n! (n fakultet) måter å ordne n objekter.  

! · 1 … 3 · 2 · 1 
 
For n=4 er det 4!=24 permutasjoner.  
Antall måter å ordne inntil 10 bokstaver: 
x<-seq(1,10,1) 
y<-factorial(x) 
cbind(x,y) 
       x       y 
 [1,]  1       1 
 [2,]  2       2 
 [3,]  3       6 
 [4,]  4      24 
 [5,]  5     120 
 [6,]  6     720 
 [7,]  7    5040 
 [8,]  8   40320 
 [9,]  9  362880 
[10,] 10 3628800 
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Det er 52! mulige måter å stokke en kortstokk, et gigantisk 
tall, mer enn 80 undersillioner.  
factorial(52) 
[1] 8.065818e+67 

Spillet Lotto går ut på å trekke ut 7 riktige tall (ordnet i 

stigende rekkefølge) blant tallene 1-34. det er 34
7  mulige 

rekker: 
choose(34,7) 
[1] 5379616 
I Lotto legges ikke tallene som er trukket ut tilbake, og 
rekkefølgen på tallene spiller ingen rolle, altså et uordnet 
utvalg uten tilbakelegging.  
Sannsynligheten for 7 rette i Lotto er: 
1/choose(34,7) 
[1] 1.858869e-07 

 
I Viking-lotto skal man trekke ut 6 riktige tall fra tallene 
1-48. Dette gir følgende muligheter: 
choose(48,6) #antall rekker i Viking-lotto 
[1] 12271512 
1/choose(48,6) #Sannsynlighet for å vinne i Viking-lotto 
[1] 8.148955e-08 

Altså enda mindre sannsynlig. 
 
Skal du få R til å velge 7 Lotto-tall: 
#finn 7 Lotto-tall 
sort(sample(1:34,7,replace=F)) 
[1]  5 12 21 24 27 28 33 

 
#R velger ut fire bokstaver alfabetisk fra alfabetet a-z 
sort(sample(letters,4,replace=T)) 
[1] "d" "e" "n" "u" 

 
Å kaste to spillterninger,hver  har 6 sider med prikker eller 
øyne fra 1-6 gir 36= 62 mulige utfall. Dette er eksempel på 
ordnet repetert utvalg med tilbakelegging.  
Kasting av tre terninger gir 216=63 mulige utfall. De tre 
terningene gir 3 valg, hver med 6 muligheter. De tre valgene 
er uavhengige av hverandre. Legg merke til at summen av øynene 
på motsatt side av terningen alltid er 7.  
 
 
Hvor mange måter det er mulig å dele ut 5 kort fra en 
kortstokk med 52 kort er et annet eksempel: 
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Det er 52 muligheter når første kort trekkes, 51 muligheter 
når andre kort trekkes, 50 muligheter når tredje kort trekkes 
osv. dvs. følgende muligheter: 
52*51*50*49*48 
[1] 311875200 

Hvis vi sier det er n1 muligheter for første valg, n2 
muligheter for andre, n3 muligheter for tredje osv.  blir det 
totale antall muligheter n1·n2·n3·… 
 
Generelt hvis man trekker x ganger og det er n muligheter å 
velge mellom blir antall permutasjoner lik: 

 
 
Latinsk kvadrat vil si et kvadrat som er fylt med latinske 
bokstaver hvor første rad og kolonne er like, og hvor mange 
mulige kombinasjoner er det mulig å lage av et slikt latinsk 
kvadrat ? Med n=3 bokstaver blir det bare 1 kvadrat, for n=4 
blir det 4 forskjellige kvadrat, for n=5 blir det 56 og for 
n=6 finnes 9408 forskjellige kvadrat.  
 
 
 
Et gresk kvadrat er fylt med greske bokstaver: 

A B C 
B C A 
C A B 

α β γ 
β γ α 
γ α β 

Aα Bβ Cγ 
Bβ Cγ Aα 
Cγ Aα Bβ 

Hvis et gresk-latinsk kvadrat danner et par kalles de 
ortogonale. Dette er et viktig prinsipp i statistikk og 
studiedesign hvor man deler opp et forsøksfelt i ruter og gir 
tilfeldige behandlinger i hver rute e.g. 3 hvetesorter A, B, C 
og 3 gjødseltyper α, β, og γ hvor alle kombinasjoner 
forekommer, et ortogonalt design.  
Gottfried Wilhelm Leibniz skrev Disseratione de arte 
combinatoria (Avhandling om kombinatorikkens kunst). 
Jfr. latin-kvadrat og Sudoku.  

Monte-Carlo integrering 
 
Integrering vil si å finne arealet under funksjoner. Vi ønsker 
å finne integralet av en funksjon g(x) ved hjelp av Monte-
Carlo integrering: 
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Gjennomsnittsverdien til en funksjon g(x) i intervallet [a,b] 
er: 

1
 

 
Vi lar X være en stokastisk variabel med sannsynlighetstetthet 
f(x). Vi har forventningen til en funksjon: 

 

Hvis vi har en uniform fordeling blir f(x)=1. 
Vi må ha en tilfeldig prøve fra fordelingen av X, tar vi 
prøver fra en uniform fordeling [a,b], og da blir E[g(X)] lik 
gjennomsnittet av arealet  
Vi tar ut xn tilfeldige prøver fra den uniforme fordelingen 
(a,b), og finner gjennomsnittet  

1
 

 

1 1
 

Det estimerte arealet A: 
 

 
Monte-carlo integrering er mest velegnet der hvor man ikke har 
noen analytisk løsning, og hvor man i stedet benytter en 
numerisk metode. 
 
Vi skal beregne arealet av: 

 

For å se om vi regner riktig sammenligner vi med den kjente 
analytiske løsningen, hvor i vårt tilfelle er k=-1, a=0 og 
b=1:  

1
 

 
n<-100000 
x<-runif(n,min=0,max=1) #tilfeldige tall fra uniform fordeling 
Ahatt<-mean(exp(-x));Ahatt #estimert areal 
[1] 0.6318881 
#Sammenligner med analytisk kjent areal 
k=-1;a=0;b=1 
A<-1/k*(exp(k*b)-exp(k*a)); A 
 [1] 0.6321206 
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#sammenligner med standard numerisk integrasjon 
f<-function(x) {exp(-x)} 
integrate(f,0,1) 
0.6321206 with absolute error < 7e-15 
Noe usikkerhet for det estimerte arealet ligger i det 
stokastiske. 
 
Vi kan se på den samme funksjonen over et annet intervall: 
 

 

#Sammenligner med analytisk kjent areal 
k=-1;a=2;b=6 
A<-1/k*(exp(k*b)-exp(k*a)); A 
[1] 0.1328565 
#Monte Carlo integrering 
n<-100000 
x<-runif(n,min=2,max=6) #tilfeldige tall fra uniform fordeling 
Ahatt<-(b-a)*mean(exp(-x));Ahatt #estimert areal 
[1] 0.1324079 
#Vi sammenligner med standard numerisk integrasjon 
f<-function(x) {exp(-x)} 
integrate(f,2,6) 
0.1328565 with absolute error < 1.5e-15 
 
Monte Carlo integrering av funksjonen 

 

som vi sammenligner med den analytisk løsningen, hvor vi har 
k=3, a=0 og b=1: 

1
1  

#Sammenligner med analytisk kjent areal 
k=3;a=0;b=1 
B<-(1/(k+1))*(b^(k+1)-a^(k+1)); B 
[1] 0.25 
#Monte Carlo integrering 
n<-100000 
x<-runif(n,min=0,max=1) #tilfeldige tall fra uniform fordeling 
Ahatt<-(b-a)*mean(x^3);Ahatt #estimert areal 
[1] 0.2500875 
#Vi sammenligner med standard numerisk integrasjon 
g<-function(x) {x^3} 
integrate(g,0,1) 
0.25 with absolute error < 2.8e-15 
 
 
Monte Carlo integrering av  
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 cos  cos  

#Sammenligner med analytisk kjent areal 
a=0;b=pi 
C<--cos(b)+cos(a); C 
[1] 2 
#Monte Carlo integrering 
n<-100000 
x<-runif(n,min=0,max=1) #tilfeldige tall fra uniform fordeling 
Ahatt<-(b-a)*mean(sin(x));Ahatt #estimert areal 
[1] 1.441437 
#Vi sammenligner med standard numerisk integrasjon 
m<-function(x) {sin(x)} 
integrate(m,a,b) 
2 with absolute error < 2.2e-14 
 
Monte Carlo integrering av  

1
 

Her er den analytiske løsningen som vi sammenligner med: 

1
 

gir heller ikke noe godt resultat. Hvorfor ? 
 
  
 

Studiedesign 
Den vitenskapelige metode er en sentral del av designet: Vi 
starter med en observasjon, stiller et økologisk spørsmål og 
beskriver et biologisk fenomen. Deretter formuleres en testbar 
hypotese som fungerer som en mulig forklaringsmodell for det 
observerte fenomenet. Vi finner prediksjoner som følger fra 
hypotesen, velger metoder og prosedyrer som kan brukes til å 
teste prediksjoner. Fra data innsamlet i eksperimenter eller 
observasjonsstudier velges en stokastisk eller deterministisk 
modell. I den stokastiske modellen er det en 
sannsynlighetsfordeling som beskriver variasjonen. Deretter 
følger hypotesetesting, estimering av parametre i modellen med 
tilhørende konfidensintervall, test av hypoteser og 
modellseleksjon. Modellen tilpasses data. Forhåpentligvis har 
man funnet svar på spørsmålet man stilte. Imidlertid er dette 
en iterasjonsprosess og man går tilbake til spørsmålet, og 
stiller nye spørsmål.  Dessuten bør man formulere hva er den 
praktiske betydningen av forsøket i hvilken grad gir det økt 
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forståelse av biologiske eller økologiske prosesser ? Hva er 
betydningen for mennesker, dyr eller planter ? Metadata er 
informasjon som beskriver data, navn på variable, måleenheter, 
når, hvor og hvordan er data samlet. Kolonnenavn 
(variabelnavn) er første rad i datasettet. 
  

 
 
Det skal være to tydlige hypoteser, nullhypotese og alternativ 
hypotese. Nullhypotesen (H0) defineres som ingen forskjell 
mellom kontrollgruppe og behandlet gruppe. Alternativ hypotese 
(HA) formuleres som en forskjell mellom eksperimentelle 
grupper.  
Den eksperimentelle enhet kan være et individ eller en gruppe 
individer. Du må kunne bestemme konfidensintervall for den 
eksperimentelle enhet. Hvor mange individer trenger du, og 
hvordan skal du foreta prøveuttak for å få et representativt 
og randomisert utvalg av prøvepopulasjonen ? Stikkord er 
randomisering og prøveutvalg, randomisering av individer som 
skal brukes som eksperimentelle enheter. Hver individ kan gir 
et nummer fra 0-n, med utvelgelse skjer med bruk av slumptall, 
nummer fra hatt, myntkast,osv. Individer kan velges ut fra et 
areal via slumptall for geografiske koordinater. Antall, 
utvelgelse og størrelse på prøveflater og linjetransekter er 
andre parametre som må følge god design.  Individer og 
behandlinger velges og gis tilfeldig.  

  
Hvordan skal du ta ut representative prøver fra  
prøvepopulasjonen? Hvor mange replikater,  A-G ? Hva er 
naturlig variasjon og karakteristiske egenskaper til prøven? 
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Hvilken teststyrke skal du bruke ? I mange tilfeller finnes 
det allerede tilgjengelige data i sekvensdatabanker eller e.g. 
fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
 
Hvilke variable inngår i studiet ? Hvilken type studiedesign 
vil du velge ? Hvilke variable inngår, hvordan skal de 
måles/estimeres ? Finnes det uavhengige variable som det er 
lett å glemme dvs.  konfundering ? En kontroll vil vanligvis 
bety ingen behandling, men det er mange typer kontroller og 
det kan sjelden bli for mange av dem.  
Negative kontroller forventes ikke å gi noen forandring under 
forsøket.   
Positive kontroller brukes for å se at forsøkssystemet 
responderer som forventet.  
Hvis man bruker et kjemisk stoff, må det være en egen kontroll 
for middelet som stoffet er løst i (formidlerkontroll). En 
indre standard vil si å tilsette en kjent mengde stoff som man 
kan følge samtidig med stoffet man undersøker. Den indre 
standarden må ha kjemisk egenskaper som er svært lik det 
stoffet man undersøker, men må ikke påvirke prosess eller 
målesystem.  En simulert kontroll, placebo (falsk behandling),  
og imitert kontroll er andre eksempler. Hvis flere personer 
skal utføre samme type måling eller observasjon må personellet 
trenes og standardiseres. I dobbel blindtest forsøk vet verken 
subjekt (forsøksperson) eller eksperimentator hvilken 
behandling som gis.  Alt måleutstyr må kalibreres i henhold 
til gjeldende internasjonale standarder. Bruk av kjente 
datasett brukes til å kontrollere at programpakker gjør 
utregninger som de skal.  
   Stratifisert tilfeldig prøveuttak vil si at undergruppene 
har en spesiell egenskap og deretter velges det tilfeldig fra 
undergruppene. For eksempel at man deler subjektene først 
etter kjønn, og deretter velges individer tilfeldig fra hvert 
av kjønnene. Deretter deles de utvalgte individene fra hvert 
kjønn i tilfeldige grupper som gis forskjellige behandlinger.  
   I matched par prøveuttak velges det ut par av objekter med 
samme kjønn, høyde, vekt, alder, rase (dyr), genetikk, og i 
hvert par velges tilfeldig hvem av individene i paret som får 
bhendling. Et annet design er at samme individ gis 
forskjellige behandlinger over tid, gitt i forskjellig 
rekkefølge.  
  Spørreundersøkelser er ofte beheftet med dårlig design og 
prøveuttak.  Avkryssing i en av to bokser, Ja eller Nei, om 
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man er enig eller uenig i en påstand har bias, et systematisk 
avvik, fordi den som svarer gjør det frivillig, og det er ikke 
tilfeldig hvilke individer som bruker internet. Spør man 
”mannen i gata” er det bias hvem som er tilstede. Underdekning 
vil si at deler av populasjonen er utelatt. I kliniske 
undersøkelser kan det skje at kvinner ikke blir representativt 
utvalgt pga. fødsler, menstruasjon etc. Spørsmål av typen: ”Er 
du enig i…. ” gir et spesielt svar. Spør man: ”Er du positiv 
til atomkraft ?” så gir dette et helt annet svarbilde enn om 
du spør: ”Vil du ha at lager for langtlevende (>100000 år) 
høyradioaktivt avfall fra atomkraft i din kommune eller 
nabolag ?” Hvis du spør dem som befinner seg innenfor 
bomringen i Oslo om de er fornøyd med bomringen, så får du et 
annet svarbilde enn om du spør dem som befinner seg utenfor. I 
spørreundersøkelser kan individer ha personlige motiver for å 
skjule ting eller påberope seg meninger eller handlinger som 
de ikke har.  
   I mange tilfeller er et stort prøveantall ikke alltid 
mulig, for eksempel ved merking-gjenfangstforsøk. 
Et pilotstudium med et lite antall organismer kan  brukes for 
å teste prosedyrer og metoder. 
  Statistisk signifikans vil si en observert effekt så stor at 
den sjelden vil skje ved en tilfeldighet. I ethvert 
studiedesign skal det være etiske betraktninger om etikk, 
risiko, konfidensialitet, anonymitet. Hva med 
atferdseksperimenter med mennesker hvor formålet egentlig er 
skjult for dem som deltar.  
   Hvis vi har en normalfordelt populasjon N(μ,σ) så vil 
ifølge sentralgrenseteoremet fordelingen av 
gjennomsnittsverdier (middeltall) også bli normalfordelt 
N(μ,σ/√n). Standardavviket til gjennomsnittsverdiene kalles 
standardfeil (SE)og er lik σ/√n. 95% av gjennomsnittsverdiene 
(p=0.05) vil bli liggende innenfor konfidensintervallet (CI): 

μ · μ 1.96 · μ 1.96 ·
√

 

hvor t er for n-1 frihetsgrader.  
 
William S. Gosset ved Guinness bryggeriet introduserte t-
fordelingen (Student t-fordeling) i 1908, en fordeling som tar 
hensyn til forsøk med et lite antall prøveverdier.  
t-fordelingen har form som en normalfordeling, men med mer 
sannsynlighet i halene. De kritiske verdiene for t (t-
observator) er gitt ved hvor  er gjennomsnittsverdi 
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√

 

som har en t-fordeling med n-1 frihetsgrader.  
 
Ofte er det behov for å avgjøre om to middeltall er like eller 
ikke, det vil si om to populasjoner (μ1,σ1)og (μ2,σ2) er 
forskjellig. En to-prøve t-observator med estimat av variansen 
s2: 

 

 
Vi ser at det er de to standardfeilene som står under 
brøkstreken. Antall frihetsgrader (n1-1, n2-1) 
 
Pakken adehabitat kan benyttes for å studere habitatvalg hos 
dyr 
library(adehabitat) 
library(help=adehabitat) 
 
Datasettet iris kan brukes bl.a. til å vise bruk av 
plottepakken lattice: 
data(iris) 
attach(iris) 
names(iris) 
iris 
library(lattice) 
splom(iris[101:150,1:4]) #versicolor 
splom(iris[,1:4],groups=iris$species,col=c(2,3,4),  
pch=c(1,2,3),cex=c(0.5,0.5,0.5)) #de tre artene samlet 
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print(cloud(Petal.Length~Sepal.Length*Sepal.Width, 
groups=iris$species)) 

 

 

Topologi 
Naturens store bok er skrevet med matematiske symboler. 
Galilei 
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Topologi omhandler de fundamentale egenskapene ved et objekt. 
En sirkel og et kvadrat er topologisk like. 
 
I Königsberg i Øst-Preussen, nåværende Russland, har elven 
Pregel to øyer, og er et eksempel på en topologisk 
problemstilling, studert av Leonhard Euler. Øyene og breddene 
er forbundet med syv bruer. 
Er det mulig å gå en tur, passere hver av de syv bruene bare 
en gang og returnere til utgangsstedet ? 
Euler fant løsningen på dette i 1736. Det er umulig.   

 
 
To øyer A og D forbundet med breddene B og C, og hverandre via 
7 bruer a,b,c,d,e,f og g. Et eksempel på grafteori hvor 
punkter er koblet sammen med linjer.  

Skal en Euler-passering av broer være mulig dvs. mulig å 
passere en bro bare en gang på turen må følgende være oppfylt:  

Hvis tallet n, som er antall broer som leder til en region,er 
et oddetall, så må bokstaver som representerer regioner 
forekomme ((n+1)/2) ganger. 

Hvis tallet n er et partall (liketall), så vil bokstaver som 
beskriver regionen forekomme n/2 ganger hvis turen starter 
utenfor regionen og ((n/2) +1) hvis turen starter i regionen. 

I Köningsberg er det odde antall broer til hver region, 5,3,3 
og 3 til henholdsvis A, B, C og D.  

Hvilket betyr at regionene må forekomme 3,2,2,2=9 ganger som 
er mer enn antall bruer + 1, altså er det umulig å gå en tur 
og passere hver bro bare en gang.  

Eksempler på Euler-broer hvor det er mulig å gå en tur og 
passere hver bro bare en gang: 
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Ifølge Euler-passering av en bro bare en gang er mulig med 

EADCBAEC 

Til A er det 4 broer (partall) og A er utenfor startregionen 
da vil A forekomme 4/2=2 ganger. B har to broer (partall)og 
vil forekomme 2/2=1 ganger. C har tre broer (oddetall) og vil 
forekomme (3+1)/2= 2 ganger osv. 

 

Passering via CBDBADACAC 

Hvis det hadde vært fire broer til A så vil A forekomme to 
ganger hvis turen begynner på utsiden av A og tre ganger hvis 
den begynner i A.  

Tilsvarende eksempler kan finnes i kjemiske synteseveier, 
gater eller spredningsveier for sykdom.  
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T-banesystemet i Oslo er eksempel på et system hvor mønster og 
knutepunkter blir riktig, men avstander blir feil. Dette er et 
viktig prinsipp i studiet av topologi (gr. topos – overflate) 
hvor avstander og størrelser er uvesentlige. En sirkel, 
trekant og firkant er topologisk like.  
 
Firefargeproblemet, en del av topologien, viser seg at man må 
benytte fire farger for å fargelegge et kart slik at ingen 
stater med felles grense har samme farge. Francis Guthrie 
formulerte problemstillingen i 1852 da han skulle fargelegge 
et kart over England. Bevist av Kenneth Appel og Wolfgang 
Hagen i 1976 ved hjelp av et databevis. Det er en nær 
tilknytning til Graf-teori. Det er umulig for fem land å være 
plassert slik at hver av dem er i kontakt med de fire andre.  
 
I Euklids Elementer (Elementa), en samling av all gresk 
matematisk kunnskap samlet i 13 bøker, omtales punkter (uten 
utstrekning), linjer, flater og fastelegemer. En rekke punkter 
danner en linje.  
 
Eulers polyederformel viser sammenhengen mellom antall 
hjørner, kanter og flater på faste legemer, noe man kan finne 
igjen i pyramider, prismer og krystaller. Eulers 
polyederformel er: 

 

hvor F=flater, H=hjørner, K=kanter. 
Formelen ble også oppdages av Descartes.  
Et dodekaeder har 20 hjørner, 30 kanter og 12 flater: 
20-30+12=2 
En kube har 6 hjørner, 12 kanter og 8 flater: 6-12+8=2 
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Polygoner kan klassifiseres etter hvor mange kanter og flater, 
lengden av kanter og vinkelen mellom dem. En fotball består av 
12 femkanter og 20 sekskanter.  
 

Simon-Antoine-Jean Lhuilier (1750-1840) fant i 1913 unntak fra 
Eulers polyederformel mvis det var et hull i et objekt.  

En kule er den enkleste formen i et tredimensjonalt rom. En 
kule og en torus er hule overflater. Hullet i en torus 
(smultring) er ikke på overflaten, men i det omliggende rom. 
Verken kule eller torus har noen kanter, og begge har en 
lukket overflate.  

Topologi er studiet av posisjon, men hvor størrelsen ikke har 
betydning.  En oversikt over T-banenettet i Oslo er ikke 
geografisk riktig, men nettverket og mønsteret er riktig. Hvis 
vi tegner et nettverk av punkter (P)(eller hjørner H) og 
linjer (L) som danner flater (F) med trekanter så viste Euler 
at det var følgende sammenheng mellom antallet  linjer punkter 
og flater(Eulerkarakteristikk), K er antall kanter: 

2 

I regulære polygoner (regulære mangekanter) har alle sidene 
lik lengde og alle vinklene er like.  

 
Uansett hvordan man tegner streker som krysser hverandre 
kommer man alltid opp til å ende opp med at H-K+F=2. Når det 
gjelder den lukkete trekanten har den 2 flater eller regioner, 
en på innsiden og en på utsiden.   
 
I grafteori er en graf satt sammen av noder og kanter, og 
noder henger sammen i kanter, og vi får en sammenhengde følge 
fra node til node via kanter.  
 

I et tredimensjonalt nettverk kan nettverkstrådene gå over 
eller under hverandre, men det er ikke mulig i et 
todimensjonalt hvor de må krysse hverandre.   
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Hvis vi lager nettverket på en kule, for eksempel på en 
appelsin blir sammenhengen: 

2 

En sirkel kan betraktes som et uendelig mangesidet polygon. 
Tredimensjonalt blir sirkelen en symmetrisk kule. Den korteste 
vei mellom to punkter på en kule er storsirkelen, en sirkel 
med sentrum i kloden og omkrets like lang som ekvator. 
Korteste vei mellom to punkter på en fly- eller båttur er å 
følge en storsirkel. Tegner man en trekant i et plan er summen 
av vinklene =180o. Tegner man en trekant på en kule, for 
eksempel på skallet på en appelsin er summen av vinklene = 
270o. Tegner man en trekant på en sadel er summen av vinklene 
<180o.    
 
Det er fem regulære polyedre, også kalt Platonske legemer. 
Euklid kunne vise at det ikke fantes flere enn fem. Disse ble 
tidligere tillagt mytisk kraft og finnes bl.a. igjen i 
Johannes Keplers (1571-1630) Mysterium cosmographicum (1597) 
som beskrivelse av planetbanene. De regulære polyededre 
(oktaeder, ikosaeder, dodekaeder, tetraeder, kube) innskrev og 
omskrev banene til de da seks kjente planetene Merkur, Venus, 
Jorden, Mars, Jupiter og Saturn, et symmetrisk system.    
  
Tetraeder (4 identiske trekanter) 
Kube (6 identiske firkanter) 
Oktaeder (8 like trekanter) 
Dodekader (12 pentagoner) 
Ikosaeder (20 like trekanter) 
Det er en sammenheng mellom antall hjørner (H), kanter (K) og 
flater (F) beskrevet, hvor alle har Eulerkarakteristikk lik 2: 

2 
 
Polyeder Hjørner Kanter Flater H - K +F 
Tetraeder 4 6 4 2 
Kube 8 12 6 2 
Oktaeder 6 12 8 2 
Dodekader 20 30 12 2 
Ikosaeder 12 30 20 2 
Regulære polygoner, alle med Eulerkarakteristikk=2 
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De regulære polyedere er kompakte legemer. En torus er en 
smultringformet yttergrense med ett hull. En torus har en 
annen Eulerkarakteristikk enn de regulære polyedere. 
Topologisk sett er det meget stor forskjell på yttergrensene 
på en hul kule sammenlignet med yttergrensene på en torus.  

 

For en torus er Eulerkarakteristikken: 

0 

En dobbeltorus har Eulerkarakteristikk -2, en Klein-flaske har 
Eulerkarakteristikk =0. En kule og en torus har ingen kanter 
og er lukkete overflater. En sylinder har to kanter. En CD-
plate har to kanter. Et Möbiusbånd har bare en kant og er en 
flate som ser ut som bare en side. (August Ferdinand Möbius). 

  

Et Möbius-bånd er en ikke-orienterbar flate To Möbiusbånd limt 
sammen kant mot kant gir en Klein-flaske. En Klein-flaske 
(Felix Klein 1849-1925) har en fleksibel hals i flasken som 
føres tilbake i flasken. Den har således ingen inn- eller 
utside.  
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En hyperkube er en firedimensjonal analog til kuben, og består 
av 8 kuber. En firedimensjonal hypersfære består av en sekvens 
av sfærer.   

Knuteteori og manifoldteori er en del av topologien. Objekter 
kan bli transformert ved bøyning, vridning, strekning og 
sammenpressing. Hvis vi ikke visste bedre er det umulig å si 
om vi lever på en torus eller en klode. På begge ville området 
vi befinner oss på være relativt flatt, og går vi rundt øst-
vest, eller nord-syd kommer vi tilbake til utgangspunktet på 
både en torus eller klode.   

  Ifølge Poincarés konjektur (Jules Henri Poincaré (1854-
1912)er kulen en 2-sfære, og en n-sfære er overflaten på et 
”n+1-legeme”. Tegner man en lukket løkke på en kule er det 
mulig å minske løkken uten at den forlater overflaten, til den 
til slutt ender i et punkt. Kulen er det eneste objekt hvor 
dette er mulig.  På en torus finnes det derimot løkker som 
ikke lar seg skrumpe til et punkt. Legger man en trådløkke 
omkring en appelsin kan løkken minskes til et punkt uten å 
kutte i tråden eller appelsinen. Hvis tråden derimot tres 
igjennom hullet på en smultring (torus) så kan ikke trådløkken 
minskes til et punkt. Stephen Smale kunne i 1960 vise at 
Poincarés konjektur gjelder for fem dimensjoner og videre 
oppover. Den eksentriske russiske matematikeren Grigori 
Perelman (1966-) beviste Poincarés konjektur i 2002, publisert 
på internett. Perelman sa nei til både prispenger som var 
utlovet og Field medaljen.   

Knutetopologi. En knute er en lukket løkke med topologi =0 
Ekvivalente knuter kan transformeres til hverandre.  Et 
Möbius-bånd kan lages ved å klippe ut et papirbånd som skjøtes 
sammen etter å ha vridd det en gang. Hvis man starter å klippe 
i båndet ca. 1/3 inn fra kanten gir dette to papirstriper som 
henger i hverandre, en mindre og en større. Möbiusbåndet har 
bare en side hvis antall vridninger er oddetall, og to sider 
hvis antall vridninger er liketall (partall).  
Gauss :Vorstadien zur Topologie (1847). 
 
Det Euklidske rom er tredimensjonalt (R3), men det n-
dimensjonale vektorrom (Rn) er ikke forskjellig logisk sett.Et 
rom med n dimensjoner er en manifold. Et punkt har n 
uavhengige koordinater, og når et punkt beveger seg i rommet 
er det minst en koordiant som endrer seg.  Guiseppe Peano 
(1858-1932) laget aksiomer for vektorrom. Peano gjorde bl.a. 
undersøkelser av en romlig trekant på en kule. (Tegn en 
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trekant på en appelsin og skrell appelsinen). Clas Hugo Herman 
Weyl (1885-1955) laget aksiomer for rom, stoff og tid. 
 

Apollonios sirkler 
Appolonius fra Perga skrev flere bøker om kjeglesnitt, og 
laget Apollonios problem. Hvor mange sirkler er det mulig å 
trekke hvor sirkelen skal berøre alle de tre objektene ? 

 
Her er det tegnet opp 6 muligheter, men det er flere.  
 

Matriser 

 

4 9 2 
3 5 7 
8 1 6 

 
Ifølge en kinesisk legende var det en kinesisk keiser som så 
følgende mønster på et skilpaddeskall, 
og mente det var et magisk kvadrat som ga lykke, hvor tallet 
15 går igjen flere steder.   
X<-matrix(c(4,3,8,9,5,1,2,7,6),ncol=3);X 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    4    9    2 
[2,]    3    5    7 
[3,]    8    1    6 
colSums(X) 
[1] 15 15 15 
rowSums(X) 
[1] 15 15 15 
sum(diag(X)) 
[1] 15 
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Polygonomskrivning 
Start med en sirkel med radius for eksempel 2 cm. Omskriv 
sirkelen med en likesidet trekant. Omskriv trekanten med en 
sirkel. Omskriv sirkelen med en firkant. Omskriv firkanten med 
en sirkel. Omskriv sirkelen med en likesidet femkant 
(pentagon). Omskriv pentagonet med en sirkel. Omskriv sirkelen 
med et heksagon, polygon hvor antall sider øker med 1 for hver 
gang, og omskriv med sirkler som foran. Rekkefølgen heksagon 
(6), heptagon (7), oktagon (8), nonagon (9), dodekagon (10), 
undekagon (11), dodekagon (12),osv. Hva vil til slutt radien i 
sirkelen bli hvis dette fortsetter ? Som man kan se av figuren 
er det en tendens til at radien etter hvert minsker i økning 
og gradvis nærme seg en grenseverdi. Grenseverdien r 
tilsvarer: 

 
 

1

3 · 4 · 5 · …
 

Alternativt kan dette skrives som: 

1
                 

 n<-1000 
A<-numeric() #tom matrise 
#lager først produktene av cos(pi/n) 
A[1]<-cos(pi/3)  
for (i in 3:n) { 
A[i-1]<- A[i-2]*cos(pi/(i+1)) 
} 
plot(1/A,type="l",col=2,lwd=2,ylim=c(0,9),ylab="r") 
abline(h=8.7,lty=2,col=3,lwd=2) 
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Radien nærmer seg grenseverdien 8.7003662…. 

  
 
Radien rn+1 (n=1,2,…) til neste sirkel fra den foregående (rn) 
blir: 

· 3 ·
1

3
 

n<-10000 
A<-numeric() #tom matrise 
#lager først produktene av cos(pi/n) 
A[1]<-cos(pi/3)  
for (i in 3:n) { 
A[i-1]<- A[i-2]*cos(pi/(i+1)) 
} 
R<-1/A #matrise med radier 
X<-numeric() #tom matrise for x-koordinater 
Y<-numeric() #tom matrise for y-koordinater 
for (i in 0:n) { 
X[i+1]<-R[i+1]*cos(i+3) 
Y[i+1]<-R[i+1]*sin(i+3) 
} 
plot(X,Y,pch=".",col=4) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 
abline(h=c(-8.7,8.7),v=c(-8.7,8.7),lty=2,col=2) 



289 
 

 
 
Vi kan også beregne radien av innskrevet (r) og omskrevet (R) 
sirkel til et polygon, her vist ved et pentagon. En omskrevet 
sirkel passerer gjennom alle hjørnene på polygonet. Lengden av 
sidekanten i polygonet er lik x. Radien av innskrevet sirkel 
(r) normalt ned på sidekanten deler x i to like deler (x/2). 
Vinkelen theta (θ) er vinkelen AOB og er lik: 

360 2
 

 
 
Vi har: 

2
2                2

2  

 

2
2          2

2  
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Arealet av trekanten AOB og hele polygonet: 
 

 2               2  

Minner om: 

        sin
1

         
1

        
1

 

Når n blir stor nok nærmer arealet av polygonet seg arealet av 
en sirkel. Se hvordan Arkimedes fant en verdi for pi (π) etter 
dette prinsippet.  

 
Spiraler 
Spiraler forekommer flere steder i naturen 
(blekksprutskall,sneglehus, blomster, 
spiralgalakser,Romanesco-brokkoli, ormetelg om våren 
(bispestav),edderkoppnett, bartrekongler). 
En logaritmisk spiral kan skrives på parameterform som. 

· cos         · sin  
n<-1000 
a<-0.01 
b<-0.01 
X<-matrix(NA,n,1) 
Y<-matrix(NA,n,1) 
for (t in 0:n){ 
X[t]<-a*exp(b*t)*cos(t) 
Y[t]<-a*exp(b*t)*sin(t) 
} 
par(bg="lightyellow") 
plot(X,Y,type="l",col="blue",main="Logaritmisk spiral") 
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Escher-symmetrier har fascinert matematikere, biologer m.fl.  

  
Eksempler på Escher-symmetrier og Möbius-bånd. Escher har også 
laget flere grafiske framstillinger som gir en logisk brist i 
vår hjerne, hvor det for eksempel ser ut som vannet renner 
oppover. Escher, M.C. & Locher, J.L.: The infinite world of 
M.C.Escher. Abradale Press 1984. 

Resirkuleringssymbolet for resirkulering av 
innpakningsmateriale o.a. er konstruert som et Möbiusbånd. 

 

Lim sammen en papirstrimmel etter å ha vridd den en gang. 
Klipp med saks langs båndet og la deg fascinere at båndet har 
bare en side !   
 
Lag to Möbius-bånd, det ene høyredreiende og det andre 
venstredreiende. Fest de to båndene i hverandre med 90o vinkel, 
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og klipp opp. Du ender med to hjerter, som du kan gi til en du 
er glad i.  
Skal man lage julelenke av farget glanspapir, kan man gjøre en 
vri og lage en lenke av Möbius-bånd i stedet. 

 
 
Høyre- og venstre-dreiet Möbius-bånd. Fest dem i rett vinkel i 
hverandre, klipp opp og få følgende: 

 
 
 

 
Maurtis Cornelis Escher (1898-1972) studerte symmetrier i 
mosaikk i kirker og moskeer, og laget selv mosaikker bestående 
av fisk, fugler og øgler. Han var inspirert av den ungarske 
matematikeren George Pòlya (1887-1985) som fant at det er bare 
mulig å lage 17 forskjellige symmetrier (Über die Analogie der 
Krystallsymmetrie in der Ebene (Zeitschrift für 
Krüstallographie (1924)). Røntgendiffraksjon gir et mål på 
symmetri i krystaller.   
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Kjeder og ledd 
Et kjede kan lages fra lukkete ledd som hektes sammen, enklest 
to ringer som henger sammen. Borromeoringer er tre ringer 
koblet sammen slik at hektes to av ringene fra hverandre blir 
automatisk alle tre ringene løse.  
 

Borromeoringer oppkalt etter Borromeofamilien i Italia som 
hadde dette i sitt våpenskjold. Løsner en av ringene så løsner 
de to andre. Innen norrøn mytologi kjenner man til et lignende 
system med tre trekanter lukket i hverandre, en såkalt 
valknute.  

 
 
De olympiske ringer fra 1906 representerer fem kontinenter.  
I et ikosaeder kan man man gjennom hjørnene trekke tre gyldne 
triangler og disse tre trianglene henger sammen i en form for 
Borromeoringer. 
 

Random walk og tidsserier 
Forventningsverdien E(X) er gjennomsnitt for populasjonen (µ). 
Vi kan fra vår prøve lage et estimat av av 
populasjonsgjennomsnittet: 

∑
 

Vi bruker greske bokstaver for å angi populasjonsverdiene, de 
vi aldri finner, men som vi estimerer ut fra prøven vi har. 
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Gjennomsnittet av de kvadrerte avvik blir: 
μ  

som er lik variansen for populasjonen, Var(X), angitt som σ2 
for populasjonen og s2 for prøven.  
Variansen for prøven: 

∑
1  

Standardavviket (sd) er lik kvadratroten av variansen, lik σ 
for populasjonen og s for prøven.  
Hvis vi har variable i par (x,y) så er kovariansen γ(x,y)for 
populasjoen lik: 

, μ  
Kovariansen er en lineær assosiasjon mellom variablene x og y. 
Ut fra vår prøve får vi et estimat av kovariansen: 

,
∑

1  

hvor ,  er gjennomsnittsverdiene for prøven. 
 
Korrelasjonen for populasjonen, ρ (rho), og for et variabelpar 
ρ(x,y) blir: 

,
μ ,

 

 
For prøven blir korrelasjonen Cor(x,y): 

,
,

 

 
Autokorrelasjon (seriell korrelasjon) er korrelasjon for en 
variabel med seg selv ved forskjellig tid. Autokorrelasjon kan 
variere fra -1 med perfekt negativ korrelasjon via 0, ingen 
korrealsjon, til +1 med perfekt positiv korrelasjon. Verdien 
for autokorrealsjon kan beregnes med funksjonen acf().  
 
I vanlig regresjon forutsetter man at restleddet (feilleddet)εt 
er normalfordelt og gjensidig uavhengig, hvit støy med lite 
informasjonsinnhold: 

 
 
I en tidsserie (tidsrekke) er ikke verdiene uavhengig av 
hverandre, de er seriekorrelerte eller autokorrelerte, og man 
kan ikke bruke vanlig regresjonsmodell. Vi kan beskrive 
korrelasjonen mellom den opprinnelige tidsrekken og en 
tidsforskjøvet rekke.  
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x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8  
 x1 x2 x3 x4 x5 X6 x7 x8 
 
Den øverste rekken fra x1 til xt er den opprinnelig, og den 
under er forskjøvet med en tidsenhet, og man ser på 
korrelasjonskoeffisientene mellom disse to rekkene, kalt 
autokorrelasjon lag 1. Vi kan bruke et ledd i rekken xt til å 
prediktere (forutsi) hva det neste leddet i rekken xt+1  vil 
bli. Hvis vi lager en tidsforskyvning på to ledd, 
autokorrelasjon lag 2, så sier dette noe om hvor god 
prediksjonen to tidsledd fram. Øverst en opprinnelige 
observasjonsrekken, nederst er rekken forflyttet to tidstrinn 
frem, og på nytt ser vi på korrelasjonen mellom de leddene som 
står overfor hverandre 
 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7  
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
 
  Slik kan man fortsette å forskyve og se på korrelasjonen 
mellom opprinnelig tidsrekke og forskjøvet tidsrekke, lag 3, 
lag4, …, hvor måleenheten for lag nummer er måleenheten i 
tidsrekken.  
 
Hvis korrelasjonskoeffisienten mellom xt og xt+1 er lik r og man 
antar at korrelasjonskoeffisienten mellom xt+2 og xt+2 også er 
lik r så vil korrelasjonen to trinn fram være r2. Imidlertid, 
hvis det er avvik mellom de to r i de to tidstrinnene så blir 
dette beskrevet av partiell autkorrelasjon, som angir avviket 
fra r2, og gir utfyllende informasjon om strukturen i rekken. 
 
I en rekke med hvit støy kan man ikke fra et ledd i rekken 
prediktere hva neste ledd vil bli, autokorrelasjonen blir lik 
0 for alle lag nummer.  
 
For en andreordens stasjonær tidsserie har vi en 
autokovariansefunksjon (acvf), som funksjon av lag k, hvor vi 
for to variable (x,y) setter x=xt og y=xt+k, hvor µ er lik 
gjennomsnittet for både x og y: 

 
 
lag k autokorrelasjonsfunksjonen (acf), ρk, blir lik: 

 

 hvor ρ0=1 
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Fra vår prøve kan vi lage de tilsvarende estimater for 
populasjonen: 
 
Autokovariansefunksjonen for prøven, ck, blir: 

1
 

 
Autokorrelasjonen med intervall [-1,1] blir: 

 

Det betyr at autokorrelasjon ved tid 0 blir lik 1. 
lag k får samme måleenhet som tidsintervallene i tidsserien.  
Autokorrelasjon rk er på y-aksen og lag k på x-aksen, med enhet 
som prøveintervallet. Ved lag 0 er autokorrelasjonen lik 1. 
Fordelingen er autokorrelasjonen rk er omtrent normalfordelt 
(når ρk=0) med gjennomsnitt -1/n og varianse 1/n. Den stiplete 
linjen angir: 

1 2
√

 

Hvis rk faller utenfor denne stiplete linjen forkastes 
nullhypotesen om at ρk=0 (α=0.05). 
 
Eksempler på tester for autokorrelasjon er Box-Pierce test, 
Breusch-Godfrey-test, samt Durbin-Watson test fra R-pakken car 
 
Hvit støy og random walk 
Hvis vi har en tidsserie xt med hvit støy wt så vil følgende gi 
en random walk: 

 
wt er serielt uavhengig hvis gjennomsnitt µ=0 og variansen σ2 
er endelig, og wt blir normalfordelte.   
 
Vi kan substituere fordi: 

 
og dette gir: 

… 
 
Hvis det er en endelig tidsserie vil dette bety: 

 
 
Vi kan definere en tilbakeskiftoperator B som er lik: 

 
Ved gjentatt bruk får vi: 
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Vi kan substituere i den første ligningen: 

 
og ved utregning får vi: 

1  
 
Vi kan simulere Gauss hvit støy (wt~N(0,σ2)ut fra standard 
normalfordeling 
#simulert Gauss hvit støy 
set.seed(10) 
w<-rnorm(100) 
plot(w,type="l",col=4,xlab="Tid") 
acf(w,col=2) #autokorrelasjon 
 
Noen ganger kan random walk modellen inneholde en 
driftparameter δ (delta): 

 
 
 

 
Det er i dette eksemplet bare en statistisk signifikant 
autokorrelasjon ved lag14, men generelt i hvit støy er det 
ikke autokorrelasjon. 
acf(w)$acf[15] 
[1] 0.2106038 

 
Vi kan lage en random walk tidsserie og ser at det er gradvis 
minkende positiv seriell autokorrelasjon 
n<-1000 
x<-numeric(n) 
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w<-rnorm(n) 
x[1]<-100 #startverdi 
for (t in 2:n) x[t]<-x[t-1]+w[t] 
plot(x,type="l",col=4) 
acf(x,col=2) #autokorrelasjon 

 
 
For random-walk blir høy autokorrelasjon ved lave lag-tall, og 
autokorrelasjonen synker sakte ved økende lag. I en random-
walk er det mulig å finne trender som går over lange 
tidsperioder. Random walk er eksempel på en ikke-stasjonær 
prosess.  
Ser man derimot på partiell autokorrelasjon vil den vanligvis 
bli ikke signifikant (faller innenfor stiplet blå linje).  
 
pacf(x,col=4,lwd=2) #partiell autokorrelasjon 
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Autokorrelasjonsfunksjonen ρk(t) for k>0 er : 

, 1

1
 

 
 
Vi kan bruke en differensoperator Δ (delta) 

∆  
på en random walk tidsserie, ikke stasjonær, ved å filtrere 
leddene i serien, og følgende autokorrelasjon indikerer random 
walk, slik vi forventer ut fra utgangspunktet. Dette kan 
brukes til å undersøke om en tidsseriemodell følger random 
walk.  
acf(diff(x),col=2) #differens 
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Random walk er et eksempel på en Markov kjede, som vil flytte 
seg med en viss sannsynlighet. BLAST-algoritmen er basert på 
random walk.  
Dyr med en hjerne beveger seg ikke ved ”random walk”, men 
slike prosesser er allikevel interessante. I R er kommandoen 
cumsum() for kumulativ sum nyttig i denne sammenheng. 
 
#kumulativ sum 
cumsum(1:10)  
 [1]  1  3  6 10 15 21 28 36 45 55 
 
Tallrekken fremkommer slik 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+4+5 
osv.  
 
Vi har også kumulativt produkt: 
#kumulativt produkt 
cumprod(1:6) 
[1]   1   2   6  24 120 720 

 
Tallrekken fremkommer slik(1, 1·2, 1·2·3, 1·2·3·4, osv.  
Det er også mulig å lage kumulative maksimums- og 
minimumsverdier cummax(), cummin(). 
Her er en symmetrisk random walk som starter ved 0, basert på 
tilfeldig utvalg fra utvalgsrommet {-1,1}, og lager kumulativ 
sum av -1 og 1. Kan også beskrive en serie med myntkast. 
#random walk 
n<-200 #antall trinn 
step<-sample(c(-1,1),n,replace=T) #tilfeldige tallpar 
W<-c(0,cumsum(step)) #lager kumulativ sum 
plot(0:n,W,type="l",col=4) 
#innom startverdi 0 i dette tilfellet 
> which(W==0) 
 [1]   1   3   5   7   9  15  17  19  23  27  29  31  33  35  37  39  41  43 
[19]  45  47  63  65  67  69  71  99 103 107 113 115 119 145 155 157 173 177 
[37] 179 181 189 191 
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Tidsseriemodeller 
 
I vanlig regresjon forutsetter man at restleddet (feilleddet)εt 
er normalfordelt og gjensidig uavhengig, hvit støy med lite 
informasjonsinnhold: 

 
 
I en tidsserie (tidsrekke) er ikke verdiene uavhengig av 
hverandre, de er seriekorrelerte eller autokorrelerte, og man 
kan ikke bruke vanlig regresjonsmodell. Vi kan beskrive 
korrelasjonen mellom den opprinnelige tidsrekken og en 
tidsforskjøvet rekke.  
 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8  
 x1 x2 x3 x4 x5 X6 x7 x8 
 
Den øverste rekken fra x1 til xt er den opprinnelig, og den 
under er forskjøvet med en tidsenhet, og man ser på 
korrelasjonskoeffisientene mellom disse to rekkene, kalt 
autokorrelasjon lag 1. Vi kan bruke et ledd i rekken xt til å 
prediktere (forutsi) hva det neste leddet i rekken xt+1  vil 
bli. Hvis vi lager en tidsforskyvning på to ledd, 
autokorrelasjon lag 2, så sier dette noe om hvor god 
prediksjonen to tidsledd fram. Øverst en opprinnelige 
observasjonsrekken, nederst er rekken forflyttet to tidstrinn 
frem, og på nytt ser vi på korrelasjonen mellom de leddene som 
står overfor hverandre 
 



302 
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7  
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
 
  Slik kan man fortsette å forskyve og se på korrelasjonen 
mellom opprinnelig tidsrekke og forskjøvet tidsrekke, lag 3, 
lag4, …, hvor måleenheten for lag nummer er måleenheten i 
tidsrekken.  
 
Hvis korrelasjonskoeffisienten mellom xt og xt+1 er lik r og man 
antar at korrelasjonskoeffisienten mellom xt+2 og xt+2 også er 
lik r så vil korrelasjonen to trinn fram være r2. Imidlertid, 
hvis det er avvik mellom de to r i de to tidstrinnene så blir 
dette beskrevet av partiell autkorrelasjon, som angir avviket 
fra r2, og gir utfyllende informasjon om strukturen i rekken. 
 
I en rekke med hvit støy kan man ikke fra et ledd i rekken 
prediktere hva neste ledd vil bli, autokorrelasjonen blir lik 
0 for alle lag nummer.  
 
Det er tre hovedtyper tidsseriemodeller:  
Bevegelig gjennomsnitt modeller (prosesser)(MA, ”mowing 
average”) som angir gjennomsnitt av et spesifisert antall 
tidsserieverdier rundt en bestemt tidsserieverdi. 
Autoregressive modeller (prosesser) (AR) 
Autoregressive bevegelig gjennomsnitt (ARMA). 
 
Gjennomsnittet beregnes ut fra heltall og et estimat for et 
sentrert bevegelig gjennomsnitt blir: 

1
2

1
2

12  

 
En annen type glattingsfunksjon er stl() basert på lokalt 
vektet regresjonsteknikk (loess).  
 
En tidsserie xt kan uttrykkes som en autoregressiv modell av p-
te orden (AR(p)): 

 
hvor wt er hvit støy og α er parameterverdier. 
Uttrykt som et p-te grads polynom og tilbakeskiftoperator B i 
polynomligningen: 

1  
 
En første ordens autoregressiv prosess, AR(1), blir 
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hvor wt er hvit støy med gjennomsnitt µ=0 og varianse σ2.  
Hvis a=0 så har vi bare tilfeldig hvit støy wt. Hvis a=1 så er 
det random walk.  
Vi lar parameter a være a<1 
#AR(1) 
a<-0.9 
n<-1000 
x<-numeric(n) 
w<-rnorm(n) 
x[1]<-4 #startverdi 
for (t in 2:n) x[t]<-a*x[t-1]+w[t] 
plot(x,type="l",col=4,main="AR(1)",xlab="Tid") 
acf(x,col=2,lwd=2,main="AR(1)") #autokorrelasjon 
f<-function(x) a^x 
curve(f,0,30,col=4,lwd=3,add=T) 
legend("topright",c("AC", 
expression(AC(k)==a^k)),col=c(2,4),lwd=3) 
 
 

 
Korrelogram som viser autokorrelasjon 
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Autokorrelasjonen (AC) ved lag 1 vil være lik a, her AC(1)=0.9 
 
Med økende lag k, så vil autokorrelasjonen AC være omtrent: 
 

 
 
Den partielle autokorrelasjonen ved AR(1) blir ikke 
signifikant, bortsett fra lag 1. Karakteristisk for en 
autoregressiv prosess er gradvis synkende autokorrelasjon 
ettersom k i lag k øker.   
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En andre ordens autoregressiv prosess (AR(2)) blir: 

 
 
Verdien xt i tidserien er avhengig av de to tidligere verdiene 
(xt-1 og xt-2) samt hvit støy i serien for AR(2), for AR(1) var 
det bare en forrige verdien xt-1 og hvit støy.  
 
For eksempel a1=0.5 og a2=0.4 
#AR(2) 
a1<-0.5 
a2<-0.4 
n<-1000 
x<-numeric(n) 
w<-rnorm(n) 
x[1]<-4 #startverdi 
for (t in 3:n) x[t]<-a1*x[t-1]+a2*x[t-2]+w[t] 
plot(x,type="l",col=4,main="AR(2)",xlab="Tid") 
acf(x,col=2,lwd=2,main="AR(2)") #autokorrelasjon 
pacf(x,col=4,lwd=2,main="AR(2)") #partiell autokorrelasjon 
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Autokorrelasjonsfunksjonen ACF ved AR(2) prosess. 

 
Partiell autokorrelasjon for en AR(2) prosess. 
For AR(2) blir partiell autokorrelasjon signifikant for lag 1 
og lag 2, for høyere lag k blir den ikke-signifikant. 
 
Partiell autokorrelasjon ved lag k er den korrelasjonen vi 
sitter igjen med etter å ha fjernet korrelasjon i leddene for 
kortere lag.  
 
I en autogregresiv modell eller prosess så blir hvert ledd i 
tidsrekken påvirket av foregående ledd i kjeden og hvit støy 
(wt). I en bevegelig gjennomsnitt modell eller prosess (MA) så 
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blir et ledd i kjeden bare påvirket av hvit støy, nåværende og 
den forrige verdi 
 
Første ordens bevegelig gjennomsnitt MA(1) er gitt ved: 
 

 
 
hvor β1 kan være positiv eller negativ. 
 
Hvis vi ser på neste ledd i rekken blir dette: 

 
  
og det er et felles hvit støy wt i de to trinnene som kan 
endre fortegn avhengig av fortegnet på β1, dvs. det er 
autokorrelasjon lag 1 og retningen blir avhengig av fortegnet 
på β1. Kommer man til tredje ledd i rekken xt+2 så har dette 
ingen felles ledd med startverdien, altså autokorrelasjon lag 
2 blir lik 0.  
 

 
 
Her et eksempel MA(1) hvor parameterverdien β1=0.6 
#MA(1) 
b<-0.6 
n<-1000 
x<-numeric(n) 
w<-rnorm(n) #hvit støy 
x[1]<-4 #startverdi 
for (t in 2:n) x[t]<-w[t]-b*w[t-1] 
plot(x,type="l",col=4,main="MA(1)",xlab="Tid") 
acf(x,col=2,lwd=2,main="MA(1)") #autokorrelasjon 
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Hvis vi hadde brukt b=-0.6 hadde fortegnet for ACF blitt den 
tilsvarende positive verdi.  
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Hvis vi har andre ordens bevegelig gjennomsnitt prosess MA(2) 
har vi: 
 

 
 
 
 
 
Her et eksempel hvor parameterverdiene β1=0.6 og β2=0.4 
 
#MA(2) 
b1<-0.6 
b2<-0.4 
n<-1000 
x<-numeric(n) 
w<-rnorm(n) 
x[1]<-4 #startverdi 
for (t in 3:n) x[t]<-w[t]-b1*w[t-1]-b2*w[t-2] 
plot(x,type="l",col=4,main="MA(2)",xlab="Tid") 
acf(x,col=2,lwd=2,main="MA(2)") #autokorrelasjon 
pacf(x,col=4,lwd=2,main="MA(2)") #partiell autokorrelasjon 
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For MA(2) blir den partielle autokorrelasjonen gradvis mindre 
for økende lag k. Fortegnet på den partielle autokorrelasjonen 
blir avhengig av fortegnene for β1 og β2.  
 
En ARMA modell er en kombinasjon av autoregressive og 
bevegelig gjenomsnitt prosesser: 
 

 
 
 For AR(1) og MA(1) for vi en ARMA(1,1) modell. 
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For ARMA(1,1) med parameterverdier α1=0.8 og β1=0.4 vil 
autokorrelasjon og partiell autokorrelasjon bli gradvis lavere 
med økende lag k.  
 
Hvis man har periodiske data må man ha med en sesongkomponent 
i en autoregresiv integrert bevegelig gjennomsnitt prosess 
ARIMA (p,d,q) modell, hvor p, d og q angir grad av orden i 
modellen. En tidsrekke kan dekomponeres i tre deler som en 
trend, en periodisk syklus og ikke informativ standard 
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normalfordelt støy. En ARIMA modell kan brukes til å 
fremtidsskrive tidsrekken innen et konfidensintervall. 
Har man laget en arima-modell kan den brukes til å prediktere 
verdier: 
m<-arima(x,order=c(3,1,2) 
predict(m,6) #predikterer 6 perioder   
 
Glatting av en tidsrekke kan gjøres med et lavpassfilter hvor 
man fjerner kortidsvariasjonen for lettere kunne beskrive 
trender i tidsrekken. Det finnes mange forskjellige typer 
filter(). Kalmanfilter, kfilter(), for univariate tidsrekker. 
Hodrick Prescott filter er en utgave av filteret 
smooth.spline().   
 
Andre modeller er ARCH og GARCH(p,q) (generalisert 
autoregressiv betinget heteroskedastisitetsmodell, garch(), 
samt garchFit() fra R-pakken fSeries.  
 
Etter at vi har definert en tidsserie som et tidsserieobjekt 
ts() kan vi se på forskjeller i tidsserien ved bruk av 
operatoren diff(x,lag=k , differences= ) hvor differences er 
et heltall som angir orden av forskjell 
#ARMA(1,1) simulering, ts-objekt, og diff 
a<-0.9 #parameterverdi 
b<-0.2 #parameterverdi 
n<-1000 #lengde av tidsrekken 
x<-numeric(n) 
w<-rnorm(n) #hvit støy 
x[1]<-4 #startverdi 
for (t in 3:n) x[t]<-a*x[t-1]+w[t]-b*w[t-1] 
plot(x,type="l",col=4,main="ARMA(1,1)",xlab="Tid") 
acf(x,col=2,lwd=2,main="ARMA(1,1)") #autokorrelasjon 
pacf(x,col=4,lwd=2,main="ARMA(2,1)") #partiell autokorrelasjon 
#definerer x som en tidsserie 
x.ts<-ts(x) #tidsserieobjekt 
plot(x.ts, xlab="Tid",ylab="x",main="ARMA(1,1)") 
plot(diff(x.ts,lag=1,difference=1), 
xlab="Tid",ylab="x",main="diff(lag1)") 
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Det kan vises at autokorrelasjonsfunksjonen γk blir: 
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1  

 
AR-prosesser kan være stasjonære eller ikke-stasjonære, 
bestemt ut fra røttene til polynomligningen. Hvis 
absoluttverdiene til alle røttene i polynomligningen over er 
større enn 1 så sies prosessen å være stasjonær. 
 
 
 
Tidsserier kan ha autokorrelerte error og en 
regresjonstilpasning kan gjøres med en gls (generalisert 
minste kvadrat) som finnes i pakken nlme.  
 
Litteratur: 
Cowpertwait, P.S.P & Metcalfe, A.W. Introductory Time series 
with R. Springer 2009. 
 

 

Fraktaler 
Benoit Mandelbrot innførte begrepet fraktal (l. fractus – 
brudd). Måler man lengden av norskekysten vil lengden av 
kysten variere med hvilken målestokk man brukker. Starter man 
med et punkt i planet, flytter punktet til et nytt sted og 
fortsetter med dette i en rekke iterasjoner kan det dukke opp 
spesielle mønstre, fraktalmønstre. En linje, et kvadrat og en 
kube har henholdsvis dimensjon 1, 2 og 3.  
 
 
 
 
 
 
Hvis man har en firkant som skal bli dobbelt så stor så trengs 
4 kopier (22). Skal den bli tre ganger så stor så trengs 9 
kopier(32). Generelt hvis man trenger N kopier av et objekt for 
å lage et objekt som skal oppskaleres til størrelse S så 
kalles d dimensjonen som gir sammenhengen: 

 
For et plan er d=2, tredimensjonalt blir d=3 og for en linje 
blir d=1.  
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Fraktale dimensjoner er verken 1, 2 eller 3. En Koch-kurve har 
dimensjonen 3d=4 dvs. d=ln4/ln3= 1.2618…. Et Sierpinski-
triangel har dimensjon 2d=3 dvs. d=ln3/ln2=1.5849… 

 

 
 
 

Fibonacci-tall og spiraler 
Leonardo av Pisa (Fibonacci) utviklet en tallrekke hvor neste 
tall i rekken er summen av de to foregående. I 
solsikkeblomsten finner man 55 spiraler den ene veien og 89 
den andre veien, ananas har tilsvarende 8 og 13. Furukongle 
har 5 spiraler den ene veien og 8 den andre. Dette er tall som 
man finner igjen blant Fibonacci-tallene. De 20 første 
Fibonacci-tallene er: 
n<-20 
A<-numeric(n) 
A[1]<-1 
A[2]<-1 
for (i in 2:n) { 
A[i+1]<-A[i]+A[i-1] 
} 
A 
1     1     2     3     5     8    13    21    34    55    89   144  233   
377   610   987  1597  2584  4181  6765 10946 … 

Eller hvis vi skal skrive ut de første av dem ved å bruke 
kommandoen cat: 
n<-7 
A<-numeric(n) 
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A[1]<-1 
A[2]<-1 
for (i in 2:n) { 
A[i+1]<-A[i]+A[i-1] 
cat("Fibonaccitall",i-1,"\n") 
cat("=",A[i-1],"\n") 
} 
Fibonaccitall 1  
= 1  
Fibonaccitall 2  
= 1  
Fibonaccitall 3  
= 2  
Fibonaccitall 4  
= 3  
Fibonaccitall 5  
= 5  
Fibonaccitall 6  
= 8 

 
Vi kan regne kvotienten mellom to påfølgende tall i rekken 
1/1=1, 2/1=2, 3/2=1.5 osv. 
B<-numeric (n-1) 
for (i in 2:n){ 
B[i-1]<-A[i]/A[i-1] 
} 
B  
1.000000 2.000000 1.500000 1.666667 1.600000 1.625000 1.615385 1.619048 
1.617647 1.618182 1.617978 1.618056 1.618026 1.618037 1.618033 1.618034 
1.618034 1.618034 1.618034 … 

 
Denne rekken konvergerer i det gyldne snitt tau (τ): 

1 √5
2  1.618034 … 

Det gyldne snitt Tau blir også en av røttene i den kvadratiske 
ligningen: 

1 
med røtter: 

1 √5
2  

f<-function(x){x^2-x-1} 
par(bg="lightyellow") 
plot(f,-2,3,col="blue",lwd=3,main=expression(y==x^2-x-1)) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col="green") 
library(rootSolve) 
rot<- uniroot.all(f,c(-2,3));rot 
[1] -0.618034  1.618034 
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points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col="red") 
x1<-(1+sqrt(5))/2;x1 
[1] 1.618034 
x2<-(1-sqrt(5))/2;x2 
[1] -0.618034 

 
 
Vi kan også finne igjen Fibonacci-tallene ved å trekke skrå 
linjer i Pascals trekant og summere tallene: 
 

1 
1  1 

1  2  1 
1   3   3   1 

1   4   6   4    1 
1   5   10   10   5   1 

1   6   15   20   15   6   1 
1   7   21   35   35   21   7   1 

 
Tallene i Pascals trekant er de samme som plassering av 
binomialkoeffisientene i en trekant: 
 

0
0  

1
0

1
1  

2
0

2
1

2
2  

3
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3
1

3
2

3
3  

4
0

4
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4
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4
3

4
4  
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Vi kan e.g. finne regne ut binomialkoeffsienten for den siste 
rekken: 
n<-0:7 
choose(7,n) 
[1]  1  7 21 35 35 21  7  1 

  
 

Picks teorem 
Picks teorem viser en måte å beregne et areal av et polygon 
som er lagt over et rutenett. Det minner om hvordan man kan 
måle lengden av en krøllete snor ved å legge den over en grid 
og telle antall krysninger med rutenettet. Jfr. også Buffons 
nål.  
Picks teorem beskrevet i 1899 av Georg Alexander Pick (1859-
1942) sier at man kan finne arealet (A)av et polygon ved å 
telle antall krysspunkter (i) i nettverket på innsiden, og 
antall punkter (p) som ligger på omkretsen (perimeter) eller 
kanten av polygonet. Alle hjørnene i polygonet må falle på et 
av krysningspunkteneDa vil arealet A målt i kvadratenheter av 
griden (rutenettet) bli: 

2 1 

Gjelder ikke for polygoner med hull. Ingen har funnet en 
tilsvarende tredimensjonal versjon. Pick var jøde og døde 1942 
i konsentrasjonsleieren Theresienstadt.   
plot(0:100, 0:100,type="n",xlab="",ylab="", 
main="Picks teorem") 
x<-c(20,80,70,50,20) 
y<-c(10,10,50,60,10) 
polygon(x,y,col=c("pink", "pink"), border=c(2,2),  
lty=c("dashed", "dashed"))  
abline(h = seq(0,100,5), v = seq(0,100,5),col=3) 
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Her blir arealet: 
64+(18/2)-1 
[1] 72 

  

Brouwer fastpunkt teorem 
Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966). Som et eksempel kan 
man ta to papirark med lik størrelse. Det ene krøller man uten 
å rive i det,  og etterpå legger man det oppå det andre, uten 
å komme utenfor kanten på det nedre ukrøllete papiret. Da vil 
minst ett av punktene på det krøllete papiret ligge akkurat 
over det samme punktet på det flate papiret.  
For alle funksjoner f er det et punkt x0 slik at f(x0)=x0. 
 
Brouwers hårballteorem sier at hvis enkule er dekket av hår og 
man forsøker å gre dem alle flatt så vil minst ett hår bli 
stående opp. Teoremet gjelder ikke en hårete torus, hvor alle 
kan hårene kan gres flatt.  
 

Andrews kurver 
Andrews kurver er en måte å presentere flerdimensjonale data i 
to dimensjoner. Hvert datapunkt X={x1,x2,x3,…,xn} kan uttrykkes 
som en Fourier rekke: 

√2
cos sin cos 2 sin 2             

Man kan tenke seg at alle data blir projisert ned på en 

ortogonal basisvektor 
√

, , sin , cos  
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Benfords lov 
Benfords lov omhandler førstesifferloven i tabeller. Frank 
Benford (1883-1948) fant at tallet 1 i venstreposisjon i 
tabeller forkom i ca. 30% av tilfellene, men hvor man skulle 
forvente ca. 11.1% hvis tallene 1-9 er like sannsynlig. Dette 
ble tidligere oppdaget av Simon Newcomb. Gjelder for data 
oppgitt i potenser.  
Sannsynlligheten for at 1-9 er førstesiffer er ca.: 

1
1
 

n<-seq(1,9,1) 
print(log10(1+1/n),dig=2) 
[1] 0.301 0.176 0.125 0.097 0.079 0.067 0.058 0.051 0.046 
 

Slumptallsgenerator 
En pseudotilfeldigtallsgenerator emulerer en tallsekvens med 
statistiske egenskaper som slumptall. Studert av bl.a. John 
von Neumann (1903-1957). I R kan man generere tilfeldige tall 
fra forskjellige typer fordelinger rnorm(), runif(), rpois(), 
rbinom() etc. Det finnes forskjellige metoder for å generere 
slumptall,men de fleste av dem er bare pseudorandome.  
En lineære kongruent metode med x0 som startverdi, c er 
økning, a er multiplum og m er modulus for n≥1 er gitt ved: 

·   
 

Collatz konjektur 
Collatz konjektur (formodning)(Lothar Collatz(1910-1990) 
starter med et tall. Hvis tallet er et liketall divider på 2 
som blir det neste tallet i rekken. Hvis derimot tallet er et 
oddetall blir det nye tallet 3n+1. Dette lager en tallrekke 
som drifter opp og ned, haglstorm 3n+1, men uansett hvilket 
tall man starter med vil man komme på et eller annet tidspunkt 
vende tilbake til 1. Her et eksempel på starttall n=9 
n<-9 #starttall 
X<-numeric() #matrise for lagring av tallrekken 
X[1]<-n #første tall er n 
k<-20 #antall ganger gjennom løkken 
for (i in 1:k) { 
m<-X[i]%%2;m #modulo 2 divisjon 
#logisk løkke 
if(m==0){X[i+1]=X[i]/2} 
else { 
X[i+1]=X[i]*3+1} 
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} 
X 
[1]  9 28 14  7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10  5 16  8  4  2  1  4 
X[i]==1 
[1] TRUE 

Når du øker verdien av n må også k økes. For startverdi n<50 
holder det med k=10000, dvs. man er tilbake til 1 iløpet av ti 
tusen tall. 
 
Her har vi eksempel på en logisk if-else greiningsløkke. Hvis 
noe skjer gjør ditt, hvis noe annet skjer gjør datt: 
 
if (betingelser oppfylt) { 
utfør kammandoer } 
else { 
utfør andre kammandoer 
} 
Denne kan også brukes uten ”else”. 
 
Et annet eksempel på logiske løkker er while-løkker, hvor man 
gjentar en prosess flere ganger inntil noen gitte betingelser 
er tilfredsstilt. Prosessen gjentas så lenge betingelsene er 
sanne. 
while (betingelser) { 
kommandoer 
} 
Man kan legge inn en teller n=n+1, som holder orden på hvor 
mange ganger man går gjennom løkken.  
 
 
 

Jordankurveteoremet 
Marie Ennemond camille Jordan (1838-1922) viste at lager man 
komplekse løkker på en hyssing og legger ned på en flate uten 
at hyssingen krysser hverandre på noe sted kan det være 
vanskelig å finne ut om et objekt inne i tauløkken er på 
innsiden eller på utsiden av løkken. Man finner ut dette ved å 
talle hvor mange ganger en imaginær linje fra objektet til 
utsiden på løkken. Hvis linjen krysser et liketall antall 
ganger så er objektet på utsiden, hvis oddetall så er det på 
innsiden. 
 

Arkimedes stomachion 
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Arkimedes stomachion (loculus Arkimedius) er et puslespill 
(tanagram) fra ca. år 250 f.kr., altså over 2200 år gammelt.  
Det finnes i litt forskjellige utgaver. Det matematiske 
spørsmål er hvor mange måter er det mulig å legge de 14 bitene 
innenfor kvadratet 12x12 rutenett ? Det skal ha 536 
forskjellige løsninger hvis man ser bort fra symmetrier 
plot(0:12, 0:12,type="n",xlab="",ylab="",xlim=c(0,12),ylim=c(0,12), 
main="Arkimedes stomachion") 
abline(h = seq(0,12,1), v = seq(0,12,1),col=3) 
abline(h=6,v=6) 
x2<-c(9,12,12,9) 
y2<-c(6,6,8,6) 
polygon(x2,y2,col="pink") 
x1<-c(6,9,12,12,6) 
y1<-c(12,6,8,12,12) 
polygon(x1,y1,col="lightgreen") 
x3<-c(9,12,12,9) 
y3<-c(6,0,6,6) 
polygon(x3,y3,col="lightblue") 
x4<-c(6,6,8,9,6) 
y4<-c(12,6,4,6,12) 
polygon(x4,y4,col="wheat") 
x5<-c(9,8,12,9) 
y5<-c(6,4,0,6) 
polygon(x5,y5,col=7) 
x6<-c(6,6,8,6) 
y6<-c(6,0,4,6) 
polygon(x6,y6,col="azure2") 
x7<-c(6,12,8,6) 
y7<-c(0,0,4,0) 
polygon(x7,y7,col="thistle") 
x8<-c(3,6,6,4,3,3) 
y8<-c(0,0,6,8,6,0) 
polygon(x8,y8,col="tomato") 
x9<-c(2,3,3,2) 
y9<-c(4,0,6,4) 
polygon(x9,y9,col="springgreen") 
x10<-c(0,3,2,0) 
y10<-c(0,0,4,0) 
polygon(x10,y10,col="sienna") 
x11<-c(0,4,2,0) 
y11<-c(0,8,10,0) 
polygon(x11,y11,col="orchid") 
x12<-c(0,2,0,0) 
y12<-c(0,10,12,0) 
polygon(x12,y12,col="cyan") 
x13<-c(0,4,6,0) 
y13<-c(12,8,12,12) 
polygon(x13,y13,col="yellowgreen") 
x14<-c(4,6,6,4) 
y14<-c(8,6,12,8) 
polygon(x14,y14,col="skyblue") 
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abline(h = seq(0,12,1), v = seq(0,12,1),col="orange") 
text(10,9,"1",cex=1.5) 
text(11,6.5,"2",cex=1.5) 
text(11,4,"3",cex=1.5) 
text(7,7,"4",cex=1.5) 
text(9,4,"5",cex=1.5) 
text(7,4,"6",cex=1.5) 
text(8,1,"7",cex=1.5) 
text(4,4,"8",cex=1.5) 
text(2.5,4,"9",cex=1.5) 
text(2,1,"10",cex=1.5) 
text(2,7,"11",cex=1.5) 
text(1,9,"12",cex=1.5) 
text(4,11,"13",cex=1.5) 
text(5,8,"14",cex=1.5) 
 

 
Merk opp med blyant en papp-plate i et rutenett 12x12. Bruk 
lineal. Merk opp 14 figurer som vist nedenfor. Fargelegg de 
forskjellige figurene og gi hver av dem et nummer. Forsøk å 
finne flest mulige måter å legge puslespillet.  

 

Integraler, partiellderiverte og vektorfelt 
Vi har tidligere sett at av et integral 
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angir arealet av et todimensjonalt plan begrenset av y-
koordinaten y=f(x), x-aksen og de loddrette linjene ved x=a og 
x=b. Dette integralet angir total mengde stoff fordelt langs 
x-aksen mellom a og b.  
Vi kan utvide dette til multiple integraler. For det 
tredimensjonale rommet med et dobbeltintegral for to variable 
over et domene D i planet, hvor vi finner volumet av en region 
S begrenset av overflaten z=f(x,y). Vi kan integrere over et 
rektangel eller mer generelt: 

, ,  

 
, | ,    

 
Volumet av en halvkule med radius 1 er beskrevet av følgende 
dobbeltintegral: 

1 1
√

√

2
 

Halvkulen skjærer xy-planet i en sirkel med radius=1. 
 
x<-seq(-1,1,0.05) 
y<-seq(-1,1,0.05) 
f<-function(x,y){sqrt(1-x^2-y^2)} 
z<-outer(x,y,f) 
z[is.na(z)]<- 0 
op<-par(bg= "lightyellow") 
persp(x,y,z,theta=30,phi= 
40,expand=0.5,col="pink",ticktype="detailed", 
shade=0.3,main=expression (z==sqrt(1-x^2-y^2))) 
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Vi kan også legge en sirkel med punkter i xy-planet 
#lager en perspektivmatrise 
T<-persp(x,y,z,theta=30,phi=40,expand=0.5,box=F) 
p<-seq(-pi,pi,pi/16) 
ny<-cbind(cos(p),sin(p)) 
ny<-cbind(ny,0,1) 
P<-ny%*%T 
points(P[,1]/P[,4],P[,2]/P[,4],col=2,pch=16) 

 
 
Vi kan uttrykke en sirkel ikke bare i kartesiske koordinater 
(x,y) men også i form av polarkoordianter (r,θ), r er radius 
og theta (θ) er vinkelen.  
Vi har: 

                          

Arealet av en polarkurve begrenset av  r=f(θ) og vinklene α=θ 
og β=θ 
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1
2  

 
Vi kan utvide til et trippelintegral til å gjelde et 
tredimensjonalt domene: 

, ,  

Trippelintegralet til en funksjon f(x,y,z) kan betraktes som 
et firedimensjonalt volum (hypervolum). På samme måte som vi 
hadde polarkoordinater i planet har vi sylinderkoordinater 
(r,θ,z) hvor z er den vertikale koordinaten.  
 
Vi kan også ha tredimensjonale sfæriske koordinater (ρ,φ,θ) 
hvor rho (ρ≥0) er avstanden fra origo O til et punkt P på 
kula, phi (φ) er vinklen som linjen OP danner med den positive 
retningen av z-aksen som står normalt på xy-planet, 0≤φ≤π , og 
theta (θ) er vinklen mellom planet som inneholder OP og z-
aksen, 0≤θ≤2π 

           
 
 
Kurveintegral (linjeintegral) 
Vi kan definere kurveintegralet (linjeintegralet) til en 
funksjon f(x,y) langs en kurve r(t)=(x(t),y(t)) som: 

, ·  

Dette kan brukes til å beregne buelengden 
Buelengden for kurven r(t)=Rcos(t),Rsin(t) fra 0 til 2π blir: 

 

 
Hvis vi skal integrere rundt en sirkel, som er en lukket 
kurve, gir dette et lukket integral som uttrykkes som: 

 

 
Lagranges multiplikatormetode (Joseph-Louis Lagrange 1736-
1813) kan benyttes til å finne maksimums- og minimumspunkter 
for funksjoner. Hvis vi har to funksjoner f(x,y) og g(x,y) som 
har et berøringspunkt (x0,y0), så vil de partiellderiverte 
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være proporsjonale i berøringspunktet og det finnes en 
Lagrange multiplikator lambda (λ) slik at 

 

 

 
 

Vektorfelt 
Vektorfelt benyttes i studiet av elektromagnetisme (Maxwells 
ligninger) eller strømninger i vækse eller gass. Det kan være 
hastighet og retning på hvordan gasser beveger seg i 
atmosfæren, eller hvordan en væske forflytter seg og lager 
strømningsfelt. Vektorfelt for en magnet kan demonstreres med 
jernfilspon. Michael Faradays klassiske studier av feltlinjer 
rundt en magnet var opprinnelsen til studiet av feltteori. Via 
Maxwells ligninger kan man si noe om størrelse og retning på 
ladninger og hvordan dette gir elektromagnetiske felt. 
Gravitasjonskreftene forårsaket av masse, en av universets 
svake krefter, lager gravitasjonsfelt. 
   Vektorfelt framstilles grafisk som piler som viser 
bevegelsesretningen og hastigheten. Linjer hvor feltet er 
tangenter til hvert punkt i rommet kalles feltlinjer 
(integralkurver). Feltlinjene er ikke avhengig av størrelsen 
på feltet, sier ingenting om hastigheten (størrelsen av 
vektoren), men bare retningen på feltet, hvilken vei vektorene 
for ethvert punkt peker.  
 
Et vektorfelt F i en undermengde av det euklidske 
tredimensjonale rom R3 som tilordner en vektor F(x,y,z) for 
hvert punkt (x,y,z) i rommet. En vektor kan tegnes som en pil 
som har retning og lengde eller hastighet. Ethvert punkt i 
rommet tilordnes en vektor.  Regningen med vektorfelt baserer 
seg på integral- og differensialregning. Et vektorfelt kan 
også betraktes i et todimensjonalt plan (R2) som tangenter til 
en overflate.  
Vektorfelt kan også betraktes i n-dimensjonale rom som n-
dimensjonale vektorer. En vektorverdifunksjon F kan uttrykkes 
som: 

:  
hvor Rn er en undermengde av Rm. En vektor kan flyttes til et 
annet koordinatsystem. Mens vektorfelt har en vektor for 
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ethvert punkt i rommet har et skalarfelt en skalar. Skalarfelt 
kan ikke transformeres.  
De tre delene (komponentene) av vektorfeltet F er skalare 
funksjoner F1(x,y,z), F2(x,y,z), F3(x,y,z) og vektorfeltet 
F(x,y,z) kan uttrykkes som: 

, , , , , , , ,  
med enhetsvektorene (i,j,k). Vektorfeltet er satt sammen av 
skalarfelter. Vektorfeltet kalles glatt hvis de skalare 
funksjoner har kontinuerlige partiellderiverte.  
 
Vektorfelt kan uttrykkes i form av polarkoordinater F(r,θ) med 
radial komponent Fr(r,θ) og transversal kompoent Fθ(r,θ): 

, , ,      ̂       
hvor r-hatt og theta-hatt er enhetsvektorene (basis) 
For noen felt kan man finne feltlinjene via 
differensialligninger med polarkoordinater.  
 

Gradient 
Hvis vi har en funksjon med n variable f(x1,x2,…,xn) så vil 
gradienten til f være gitt ved de partiellderiverte: 

, , … ,  

Hvis vi har , , , ,  i et domene D, så vil F være et 
konservativt vektorfelt i D, og phi (φ) er skalarpotensialet 
for F. Et konservativt vektorfelt  hvor funksjonen f er 
potensialet til F.   ,en omvendt delta, er gradientoperatoren.  
 
Vi har gradienten gitt i form av de partiellderiverte: 

, , , ,  

 
Hvis vi har et konservativt vektorfelt i planet 

, ,  ,  
så vil ethvert punkt i domene D i xy-planet tilfredsstille: 

, ,  

Tilsvarende blir det i rommet xyz (R3). For eksempel er 
gravitasjonsfeltet til punktformete masser konservativt.  
 
Man kan integrere et kontinuerlig vektorfelt langs en 
parametrisert kurve med endelig lengde.  

        
Linjeintegralet over domene C blir 
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• •  

 
Kurveintegralet (linjeintegralet) for et konservative 
vektorfelt i en lukket kurve C i planet er lik 0: 

• 0 

Flateintegral vil si å integrere over en flate. 
 

Divergens 
Divergensen til F divF er funksjon (skalarfelt) og er det 
samme som flukstetthet: 

•  

Vi kan også uttrykke dette som 

•  

Vi ser at divergensen til F er et skalarfelt 

 

 
Divergensen til vektorfeltet F i punktet P sier noe om hvordan 
feltet sprer seg vekk fra P, divergerer, en fluks per 
enhetsvolum ut fra små sfærer med sentrum i P: 

lim
3

4 •  

Divergensen sier noe om punktet er en kilde eller sink for 
vektorfeltet.  
 

Sirkulasjon 
Sirkulasjonen til F curlF angir hvordan vektorfeltet (flyt av 
objekter) roterer rundt punktet P i rommet R3: 

 

  
Hvis punktene i rommet  med tilhørende vektor er representert 
med parameterligning r=r(t) så vil tangentvektoren dr/dt være 
parallel med vektorfeltet F(r(t)).  
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For noen vektorfelt er det mulig å finne feltlinjene via 
differensialligninger som kan bli multiplisert med funksjoner: 

, , , , , ,  

 

Greens og Stokes teorem 
Hvis F=F1(x,y)i +F2(x,y) er et glatt felt i en lukket region R 
i planet med grenser C så har vi ifølge Greens teorem: 

, ,  

 
Stokes teorem (George Gabriel Stoke 1819-1903) er den 
tredimensjonale utgaven av Greens teorem (George Green 1793-
1841). Stokes teorem sier at hvis S er en glatt tredimensjonal 

flate med normalfelt  og F er et glatt vektorfelt som en 
mengde som inneholder S så vil: 

• •  

 
 
Maxwells fire berømte ligninger for elektromagnetisme i et 
tredimensjonalt rom er: 

         0               

hvor feltene E og H er tidsavhengig, J er strømtettheten hvor 
curlH=J er Ampères lov.   

Katastrofeteori 
 
Katastrofeteori omhandler bifurkasjoner i dynamiske systemer. 
Bifurkasjoner (gaffeldeling) vil si at små endringer i 
utgangsbetingelser (kritisk punkt) gir raske og dramatiske 
endringer i systemet. René Thom og Christopher Zeeman har vært 
viktige bidragsytere til katastrofeteorien.  Det har knyttet 
seg stor interesse til å kunne forutsi katastrofer i et 
uforutsigbart system (sommferfugleffekt, Lyapunovfunksjon).  
Det kan gjelde raske endringer i et økosystem, svingninger i 
populasjoner, eller jordskjelv og tsunamier.  
Vi kan se på et system med en variabel: 

 
Hvis a er negativ har ligningen flere røtter.  
x<-seq(-4,4,0.01) 
a<-seq(-4,4,2) 
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f<-outer(x,a, function(x,a)x^3+a*x) 
matplot(x,f,type="l",lwd=3,ylab="y", 
main=expression(x^3+a*x)) 
legend("topleft",as.character(a),title="a",lty=1:5,col=1:6,lwd
=3) 
abline(v=0,h=0) 

 
 
Vi ser på den deriverte til funksjonen: 

3  

 
#derivering av funksjonen 
g<-function(x,a) x^3+a*x 
dgdt<-D(expression(x^3+a*x),"x");dgdt 
3 * x^2 + a 

 
#plot av førstederiverte 
h<-outer(x,a,function(x,a)3*x^2+a) 
matplot(x,h,type="l",lwd=3,ylab="dx/dt",main=expression(3*x^2+
a)) 
legend(-2,50,as.character(a),title="a",lty=1:5,col=1:6,lwd=3) 
abline(v=0,h=0) 
#finner røttene til førstederiverte a=-4 
require(rootSolve) 
g<-function(x,a=-4)3*x^2+a 
rotg<- uniroot.all(g,c(-4,4)) 
rotg 
points(rotg,y<-rep(0,length(rotg)),pch=21,cex=2, 
bg=c("purple","orange")) 
Vi har maksimums- og minimumspunkter når den førstederiverte 
er lik 0 
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#bifurksjonsdiagram 
a2<- seq(-4,4,0.01) 
par(bg="lightyellow") 
plot(0,xlim=range(a2),ylim=c(-4,4),type="n",xlab="a",ylab="x", 
main=expression(3*x^2+a)) 
stabilitet<-function (a) 
{ 
rot<- uniroot.all(g,c(-4,4),a=a) 
eig<- vector() 
for (i in 1:length(rot)) 
eig[i]<- sign(gradient(g,rot[i],a=a)) 
return(list(rot=rot,eigen=eig)) 
} 
for (a in a2) { 
stab<- stabilitet(a) 
points(rep(a,length(stab$rot)),stab$rot,pch=20, 
col=c(2,"blue","pink")[stab$eigen+2], 
bg =c(2,"blue","pink")[stab$eigen+2]) 
} 
legend("topleft",pch=22,pt.cex=2,c("stabil","ustabil"), 
col=c(2,"pink"),pt.bg=c(2,"pink")) 
abline(h=0) 
abline(v=0) 
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Vi ser at når a<0 er systemet stabilt, men når a nærmer seg 0 
blir plutselig systemet ustabilt og uforutsigbart. Dette 
kalles en foldkatastrofe.  
 
Funksjonen 

 
 
x<-seq(-4,4,0.01) 
a<-seq(-4,4,2) 
b<-4 
f<-outer(x,a, function(x,a)x^4+a*x^2+b*x) 
par(bg="lightyellow") 
matplot(x,f,type="l",lwd=3,ylab="y",main=expression(x^4+a*x^2+
b*x)) 
legend(-2,300,as.character(a),title="a",lty=1:5,col=1:6,lwd=3) 
abline(v=0,h=0) 
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#derivering av funksjonen 
b<-4 
g<-function(x,a,b) x^4+a*x^2+b*x 
dgdt<-D(expression(x^4+a*x^2+b*x),"x");dgdt 
#plot av førstederiverte 
h<-outer(x,a,function(x,a)3*x^2+2*a*x+b) 
matplot(x,h,type="l",lwd=3,ylab="dx/dt",main=expression(4*x^3+
2*a*x^2+b)) 
legend(-2,80,as.character(a),title="a",lty=1:5,col=1:6,lwd=3) 
abline(v=0,h=0) 
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#bifurksjonsdiagram 
a2<- seq(-4,4,0.01) 
g<-function(x,a,b=4)4*x^3+2*a*x^2+b 
par(bg="lightyellow") 
plot(0,xlim=range(a2),ylim=c(-4,4),type="n",xlab="a",ylab="x", 
main=expression(4*x^3+2*a*x^2+b)) 
stabilitet<-function (a) 
{ 
rot<- uniroot.all(g,c(-4,4),a=a) 
eig<- vector() 
for (i in 1:length(rot)) 
eig[i]<- sign(gradient(g,rot[i],a=a)) 
return(list(rot=rot,eigen=eig)) 
} 
for (a in a2) { 
stab<- stabilitet(a) 
points(rep(a,length(stab$rot)),stab$rot,pch=20, 
col=c(2,"blue","pink")[stab$eigen+2], 
bg =c(2,"blue","pink")[stab$eigen+2]) 
} 
legend("topleft",pch=22,pt.cex=2,c("stabil","ustabil"), 
col=c(2,"pink"),pt.bg=c(2,"pink")) 
abline(h=0) 
abline(v=0) 
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Hyperkomplekse tall, kvaternioner og E8 
William Rowan Hamilton (1805-1865) ønsket å utvide de 
komplekse tall fra det todimensjonalt Argand- (Wessel-)plan 
til et flerdimensjonalt system.  

 

 
I det todimensjonale kompleksplanet har vi bare en imaginær 
akse i som er lik kvadratroten av -1. Hva med flere imaginære 
akser ? Det er umulig å lage et slikt system tilsvarende 
kompleksplanet i tre dimensjoner, men Hamilton laget et 
komplekssystem for fire dimensjoner, og kalte de komplekse 
tallene for kvaternioner, samt et for åtte dimensjoner 
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(bikvaternioner,oktonioner). Et kvaternion, her kalt S, i 
rommet (1,i,j,k) kan uttrykkes som: 

 
hvor w, x, y og z er reelle tall, og i, j, k følger Hamilton-
identiten: 

1                      
 
Vi har nå i stedet tre akser med kvadratroten av -1 (i,j,k). 
Rekkefølgen av hvordan man multipliserer er avgjørene. Vi ser 
over at ij=k, mens ji=-k.  
Kvaternionet til punktet (w,x,y,z) blir 

 
Vi har enhetskvaternionet: 

1 
som også kan betraktes som en kvaternionkule. Multiplikasjon 
av to enhetskvaternioner gir et nytt enhetskvaternion. På 
samme måte som vi ønsker å finne (retningen, derivere) 
tangenter til en todimensjonal funksjon, eller tangentfelt til 
flerdimensjonale funksjoner ved å se på de partiellderiverte 
(Hesse-matriser), så er man også interessert i å finne 
tangentplanet for kvaternioner. Vi kan benytte oss av at 
multiplisering av et enhetskvaternion med et annet gir et nytt 
enhetskvaterion for å lage akser som står normalt på hverandre 
i kvaternionrommet.  
Oktonioner er 8-dimensjonale, hvor enhetsoktoniet har 7 
dimensjoner (7-dimensjonal kule) Se også Cayley-tall. Vi ser 
nå at vi har tallet 1 for imaginær akse i kompleksplanet, 3 
akser i kvaternionrommet og 7 akser i oktonionrommet. Det 
viser seg at det er bare dimensjonene 1, 3, 7 (og ?) som er 
paralleliserbare. John Willard Milnor  og Michel André 
Kervaire (1927-2007) har vist at det finnes 28 deriverbare 
strukturer i det 7-dimensjonale kvaternionrommet. Det er 
relasjoner til Bouwers hårballteorem: Hvis man har en kule 
dekket av hår og man forsøker å gre alle flatt så vil minst 
ett hår stå rett opp (gjelder ikke for en torus, hvor alle hår 
kan gres flatt).  
 
Sophus Lie (1842-1899), som sammen med N.H. Abel er en av 
Norges mest kjente matematikere, utviklet teorien om 
tranformasjonsgrupper (Lie-grupper). E8-matematikk i et 8-
dimensjonalt rom er relatert til Lie-grupper og Lie-algebra 
med 248 dimensjoner.  Det finnes en Lie-algebra En for alle 
heltall n≥3, men får dimensjonen uendelig når n>8. Røttene i 
E8 er et rang 8 rotsystem med 240 røtter i R8, og rotvektorene 
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har samme lengde, noen ganger satt lik kvadratroten til 2 
(√2). Det fascinerende er at  E8 Lie-algebra med tilhørende 
symmetrier gjenfinnes i den virkelige verden som basis for 
strengteori, ”teorien om alt” og supergravitasjon i teoretisk 
fysikk, samt i elektronspin i atomer (kobolt-niobkrystaller 
kjølt ned mot det absolutte nullpunkt).   
   ”Teorien om alt” forsøker å forene gravitasjon og 
kvantemekanikk. Da matematikere hadde løst E8 ble dette 
annonsert i den amerikanske kongressen (se YouTube).    
 

Bernoulli-tall 
 
I Calculus differentialis tilegnet Euler Bernoulli-tallene til 
Jakob Bernoulli, som var inne på disse isin Ars Conjectandi 
publisert posthumt i 1713, er tall som man treffer på mange 
steder.   
De første Bernoulli-tallene er, og bortsett for B1 så er alle 
B2k+1=0, dvs. B3=B5=0 osv.  
 
B0 1 
B1 -1/2 
B2 1/6 
B4 -1/30 
B6 1/42 
B8 -1/30 
B10 5/66 
B12 -691/2730 
B14 7/6 
B16 -3617/510 
  
Bernoulli undersøkte potenser av de n første naturlige tallene 
med et positivt heltall som eksponent.  

1 2 3 1  

For eksempel summen av kvadrater: 
1 4 9 16 25 55 

n<-6 
k<-seq(0,n-1,1);k 
m<-2 
sum(k^m) 
[1] 55 

Summen av kuber: 
1 8 27 64 125 216 343 784 
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n<-8 
k<-seq(0,n-1,1);k 
m<-3 
sum(k^m) 
[1] 784 
Sn<-(n^2*(n-1)^2)/4;Sn 
[1] 784 

Som også gir differensligningen: 
 

1  
og 

0 0 
 
Vi får for de første verdiene av m: 

1
2 2 2 

 
1 2 1

6 3 2 6 

 
1

4 4 2 4  

 
Bernoulli-tallene Bk kan beskrives som en Taylor-rekke: 

1 ! 

Denne funksjonen har poler ved 2πn slik at |x|<2π 
f<-function(x) x/(exp(x)-1) 
curve(f,0,8,col=4,lwd=3,main=expression (f(x)==frac(x,e^x-1))) 

 
Vi har også: 

2 1 2 ·
1
1 2 2 

 
Rekurrensformelen blir 
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1 1 

 
g<-function(x) (x/(exp(x)-1))*exp(x) 
curve(g,0,8,col=4, lty=2,lwd=3,main=expression 
(g(x)==e^x*frac(x,e^x-1))) 
#viser at dette er det samme som  
h<-function (x) x+ (x/(exp(x)-1)) 
curve(h,0,8,col=2,lty=3,add=T,lwd=3) 

 
 
Bernoulli-tall finnes igjen om koeffisienter i Taylorutvikling 
av følgende: 

1  

1
2

1
2    

 
Venstre side av den ligningen kan uttrykkes som et produkt av 
potensrekker: 

! ! ! 

Vi kan sammenligne koeffisienten for xn på begge sider: 

! ! ! 

 
Bernoulli-tallene kan man også finne igjen i rekkeutvikling av 
tan(x), x/sin(x), og log(sin(x)/x) 
 
Euler fant igjen Bernoulli-tall i løsningen av Basel-problemet 
som var å finne grenseverdien for følgende, første gang 
formulert av Jakob Bernoulli: 
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2
1

6  

Seinere fant man: 

4 90 

6 945 

8 9450 

#zeta(8) 
k<-seq(1,1000,1) 
sum(1/k^8) 
[1] 1.004077 
#sjekker tallet 
(pi^8)/9450 
[1] 1.004077 
 
Eller mer generelt: 

2
1 2

2 !  

 
Som også kan skrives som: 

1 2 | |
2 !  

 
Det er også sammenheng mellom Bernoulli-tall og Euler-
Macheroni konstant gamma: 

1
2 2  

 
Bernoulli-tall blir også brukt i Euler-MacLaurin-formelen 
(Colin MacLaurin 1698-1746) 
 

 
1

2 2 ! 1 ,  

Hvor Rn er en rest, men som blir mindre når p øker. Denne viser 
at summen av trapeser er lik et integral pluss en 
korreksjonsfaktor.  
 
Det er en sammenheng mellom Bernoulli-tall, primtall og 
Riemanns zetafunksjon ζ(s) hvor s er et komplekst tall z=a+bi 
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1 1
1

1
2

1
3  

Rekken konvergerer for alle komplekse tall s som har reell del 
>1.  
 
library(gsl) 
s<-seq(1.1,10,0.1) 
#Riemanns zetafunksjon for s>1 
plot(s,zeta(s),type="l",lwd=3,col=4,ylim=c(0,10)) 

 
 
 
ζ(0)=-1/2 
zeta(0) 
[1] -0.5 
 
For liketall fant Euler løsningen på Basel-problemet med 
ζ(2)=π2/6≈ 1.645 
Det vil si formelen: 

1
6  

zeta(2) 
[1] 1.644934 
Eller ved summering av de 10 millioner første tallene: 
k<-seq(1,1E7,1) 
sum(1/k^2) 
[1] 1.644934 
 
ζ(3) gir et irrasjonalt tall (Apérys konstant) 
zeta(3) 
[1] 1.202057 
 
ζ(4)=π4/90, hvor temperatur opphøyd i fjerde potens finnes 
igjen i Stefan-Bolzmanns lov.  
zeta(4) 
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[1] 1.082323 
 
Euler fant en sammenheng mellom zetafunksjonen og primtall for 
s=1, videre bevist i 1876  av Leopold Kronecker (1823-1891) 
hvor p er et primtall 
 
 

1 1

1 1  

 
 
For positive liketall av typen 2n inngår Bernoulli-tallet for 
2n (B2n): 

2 1 ·
2

2 2 !  

 
 
#zeta(2) 
B2n<-1/6 #Bernoullitall B2 
n<-1 
f<-function(n)((-
1)^(n+1))*((B2n*(2*pi)^(2*n))/(2*factorial(2*n))) 
f(1) #zeta(2) 
[1] 1.644934 
 
#zeta(4) 
B2n<--1/30 #Bernoulli-tall B4 
n<-2 
f(2) #zeta(4) 
[1] 1.082323 
 
Vi kan snu på ligningen og bruke den til å finne verdien for 
Bernoullitall av typen 2k: 

| |
2 2 !
2 · 2  

require(gsl) 
B2k<- function(k) 
((2*factorial(2*k))/((2*pi)^(2*k)))*zeta(2*k) 
B2k(1) 
[1] 0.1666667 
1/6 
[1] 0.1666667 
B2k(2) 
[1] 0.03333333 
1/30 
[1] 0.03333333 
B2k(3) 
[1] 0.02380952 
1/42 
[1] 0.02380952 
 



345 
 

n fakultet (n!) stiger raskt med økende n, men vi kan da 
forenkle ved å bruke Stirlings formel, (James Stirling (1692-
1770).  

! √2 · · √2 · ·  

Dessuten blir ζ(2k)≈1, se figuren over. 
 
 
Pentagonale og heksagonale tall 
Dette er tall som man finner igjen som punkter langs sidene på 
henholdsvis pentagon og heksagon 
 
Pentagonale tall (pn) følger formelen: 
 

3 1
2  

  
#20 første pentagonale tall 
n<-seq(1,20,1) 
pent<-(n*(3*n-1))/2;pent 
 [1]   1   5  12  22  35  51  70  92 117 145 176 210 247 287 330 376 425 
477 532 590 
 
 
Heksagonale tall hn følger formelen: 

2 2 1
2  

 
#heksagonale tall 
heks<-(2*n*(2*n-1))/2;heks 
 [1]   1   6  15  28  45  66  91 120 153 190 231 276 325 378 435 496 561 
630 703 780 
 
 
 

Euler-tall 
 

1
cosh 

2
!  

hvor cosh er hyperbolsk cosinum. De odde-indekserte 
Eulertallene er alle lik 0, mens de andre Eulertallene er en 
sekvens av heltall: 
E0=1 
E2=-1 
E4=5 
E6=-6 
E8=1385 
E10=-50521 
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g<-function(x) (2/(exp(x)+exp(-x))) 
curve(g,0,4,col=4, lty=2,lwd=3,main=expression 
(g(x)==frac(2,e^x+e^-x))) 
#viser at dette er det samme som  
h<-function (x) 1/cosh(x) 
curve(h,0,4,col=2,lty=3,add=T,lwd=3) 

 
  

Talltriks 
1. 
Velg et tall            (n) 
Legg til 5             (n+5) 
Multipliser med 2    (n+5)·2=2n+10 
Trekk fra 4             2n+6 
Divider med 2            n+3 
Trekk det tallet du valgte fra dette tallet n+3-n 
Svar                     3  
 n<-25 
a<-n+5 
b<-2*a 
c<-b-4 
d<-c/2 
e<-d-n;e 
[1] 3 

Velg forskjellig n og du ser at svaret alltid blir lik 3. Kan 
brukes i klassen, men da holder du svaret for deg selv inntil 
alle har regnet ut sitt tall. De som ikke har fått 3 har 
regnet galt.  
 
2. 
Velg et tall n blant [1,10] (n) 
Multipliser tallet med 9 n2=(n*9) 
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Beregn tverrsummen xy 
Trekk fra 6 
 
Siden tverrsummen for tall i 9-gangen alltid blir lik 9 ender 
du alltid opp med 3 som resultat: 
n<-seq(1,10,1);n 
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
n2<-n*9;n2 
 [1]  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
#tverrsummen av de to tallene 
xy<-n2%%10+floor((n2)/10);xy 
[1] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
xy-6 
[1] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 

Magiske kvadrater 
 
Magiske kvadrater har ingen praktisk betydning, men i 
tidligere tider var tallkombinasjoner i todimensjonale 
matriser som ga samme tall når man summerte rader, kolonner og 
diagonaler omgitt med mystikk. Det går også an å lage 
tredimensjonale magiske tallkuber og og hyperkuber. 
I sin enkleste form er det magiske lo zhu med tre rader og tre 
kolonner. I pakken magic kan man studere dette nærmere 
library(magic) 
magic(3) 
[,1] [,2] [,3] 
[1,]    2    7    6 
[2,]    9    5    1 
[3,]    4    3    8 

Her blir summen av kolonner og rader lik 15 
Det magiske kvadratet man finner igjen i Dürers Melencholia: 
magic(4) 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]    1   12    8   13 
[2,]   15    6   10    3 
[3,]   14    7   11    2 
[4,]    4    9    5   16 

hvor summene blir 34 
 
A<-magic(5) 
A 
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 
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[1,]    9    2   25   18   11 
[2,]    3   21   19   12   10 
[3,]   22   20   13    6    4 
[4,]   16   14    7    5   23 
[5,]   15    8    1   24   17 
colSums(A) 
[1] 65 65 65 65 65 
colSums(A) 
[1] 65 65 65 65 65 
rowSums(A) 
[1] 65 65 65 65 65 
sum(diag(A)) 
[1] 65 
 
Magiske kvadrater med orden n har summen: 
 

1
2  

n=3 gir 15, n=4 gir 34, n=5 gir 65 osv.  
 
Keplers kulepakkingsproblem, Keplers konjektur (formodning). 
Hvordan stable kuler av lik størrelse slik at det blir mest 
mulig kompakt i det Euklidske rom (3D) ? Hver kule omgitt av 6 
kuler i et lag. Neste lag slik at kulene faller ned i 
fordypningen fra første lag. osv. Stabling av appelsiner i 
fruktdisken. Heksagonal pakking er mest kompakt, ca. 74% 
pi/sqrt(18) 
[1] 0.7404805 

Den norske matematikeren Axel Thue (1863-1922) arbeidet med en 
todimensjonal analog til Keplers konjektur. Thue arbeidet også 
med difantiske ligninger, og har fått sitt navn tilknyttet 
Thue-Morse-sekvens, Thues ligning, Thues teorem, Thue-Siegel-
Roth teorem. Hans elev var Thoralf Skolem som arbeidet med 
mengdelære og matematisk logikk.  

Strek-koder 
 
Strekkoder man finner på matvarer baserer seg på det 
europeiske artikkelnummer EAN-13, som nå kalles internasjonalt 
artikkelnummer.Produktidentifikasjonsnummer EAN-13 er en del 
av den amerikanske universelle produktkode UPC med 12 siffer 
EAN-13 inneholder 13 siffer, tall i tre grupper bestående av 
et nummer med 2 siffer, en produktkode med 5 siffer, en 
produktkode med 5 siffer og til slutt et kontrollsiffer. 
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Kontrollsiffer beregnes ut fra vekting av de andre tolv 
sifferene hvor odde vektes 1 og like vektes 3. Man starter fra 
enden hvor kontrollsiffer er odde og regner seg mot starten 
alternerende odde og like fram til begynnelsen av 
artikkelnummeret. Etter vektingen summeres alle tallene og 
kontrollsifferet er det tallet man må legge til summen for at 
summen skal kunne deles på 10.  
Strekkodene avleses med en laser hvor mørke felt tilsvarer 1 
og hvite felter 0.  

 
 
Strekkoden for TINE skummet melk er: 
70 38010 00215 1 
70 er landskoden for Norge 
38010 er produsentkode for TINE 
00215 er produktkode for skummet melk 
1 er kontrollsiffer 
5+2+0+1+8+0=16 
(1+0+0+0+0+3+7)·3=33 
16+33=49, altså må man legge til 1 for å få et all som er 
delelig på 10 og 1 blir verdien for kontrollsiffer.  
 
Det er også laget 2-dimensjonale kvadrater eller rektangler 
med mørke og hvite celler hvor på samme vis mørke=1 og lys=0. 
Feltene må avleses med en todimensjonal laserskanner. Firmaet 
Datamatrix har laget et system hvor venstre del er formet som 
en kontinuerlig L og den øvre delen er alternerende mørke og 
lyse felter. Det finnes også andre koder for eksempel Aztec-
kode. STAMPIT brukes som elektroniske frimerker, og på 
elektroniske flybiletter kan man finne et 2-dimensjonalt 
møsnter som identifiserer deg. Du kan ta bilde av det med 
mobiltelefonen og bruke det til identifikasjon. QR-kode. 
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Antall forfedre og formødre 

Slektsgranskning er en populær aktivitet,  og biologisk arv 
betyr mye. Et barn har vanligvis to foreldre, fire 
besteforeldre, 8 oldeforeldre, 16 tippoldreforeldre, 32 tipp-
tippoldeforeldre osv. La oss si at generasjonstiden i 
gjennomsnitt er 25 år og la foreldregenerasjonen være 
generasjon F1, besteforeldre generasjon F2 osv.  
 Hvor mange formødre og forfedre har du egentlig den dagen du 
ble født ? Foreldrene din var da i gjennomsnitt ca. 25 år og 
besteforeldrene ca. 50 år gamle. Du må gjerne øke 
generasjonstiden hvis du ønsker 
generasjon_F<-seq(1,20,1) #antall generasjoner 
#antall forfedre og formødre 
forfedre_formødre.antall<-2^generasjon_F   tid_år<-
25*generasjon_F 
cbind(generasjon_F,forfedre_formødre.antall,tid_år) 
      generasjon_F forfedre_formødre.antall tid_år 
 [1,]            1                        2     25 
 [2,]            2                        4     50 
 [3,]            3                        8     75 
 [4,]            4                       16    100 
 [5,]            5                       32    125 
 [6,]            6                       64    150 
 [7,]            7                      128    175 
 [8,]            8                      256    200 
 [9,]            9                      512    225 
[10,]           10                     1024    250 
[11,]           11                     2048    275 
[12,]           12                     4096    300 
[13,]           13                     8192    325 
[14,]           14                    16384    350 
[15,]           15                    32768    375 
[16,]           16                    65536    400 
[17,]           17                   131072    425 
[18,]           18                   262144    450 
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[19,]           19                   524288    475 
[20,]           20                  1048576    500 
 
Det vil si at for 500 år siden, 20 generasjoner, og år 1510, 
hadde du over 1 million forfedre og formødre. Legg på noen 
generasjoner til og du skjønner at snart har du flere forfedre 
og formødre enn det var befolkning på den tiden. Hvordan er 
dette mulig ? Det må ha vært et betydelig innslag av innavl, 
med tabubelagt incest (blodskam), barn mellom kusine-fetter, 
onkel-niese, tante-nevø, far-datter, mor-sønn, etc. Dessuten 
var det ikke så lett å finne ut om man giftet seg med 
tremenninger, firmenninger, og videre utover. Ganske mange av 
oss er i familie med Djengis-Khan. Den første fullstendige 
folketellingen i Norge var i 1769, og viste 723618 innbyggere. 
I 1510 var Norge i union med Danmark, styrt av kong Hans, fra 
slekten Oldenburg.  
   Darwin oppdaget at innavl hos dyr og planter gir mindre 
livskraftig avkom (innavlsdepresjon), mens krysning mellom 
homozygote foreldrelinjer gir heterose (hybridstyrke) og mer 
livskrafig avkom. Generelt gir hybrider mellom forskjellige 
arter sterilt avkom, men innen samme art kan det gi mer 
levedyktig avkom. Det er naturlig å tenke seg at krysning 
mellom menneskelinjer med større grad av homozygoter på samme 
måte som hos planter kunne gi hybridstyrke. Innavl gir mindre 
heterozygoti og mer homozygoti. Homozygoter har to like 
alleler for hvert gen, og dette øker sannsynligheten for at 
recessive egenskaper kommer til uttrykk. Mange sykdommer har 
recessive alleler, vi er bærere av mange av disse, de er 
vanligere enn man tror, men blir vanligvis undertrykt av det 
dominante allelet. Hvordan de to allelene, en fra far og en 
fra mor, blir uttrykt kan også bli påvirket av miljøet under 
tidlig fosterutvikling (epigenetikk), en form for Lamarchisme, 
som man tidligere hadde avskrevet var mulig. Ved epigenetikk 
skjer det ikke endringer i nukleinsyresekvensen, men både 
basen cytosin og histoner kan bli metylert eller demetylert, 
sistnevnte også acetylert/deacetylert.   
   Det er blitt sagt av mange av oss må være i slekt med 
Dsjengis-khan som levde på begynnelsen av 1200-tallet eller 
Bronsealdermannen funnet i Alpene, og som levde for ca. 6000 
år siden. ”Setesdalrykkja” er navn på en sykdom som viser hva 
som kunne skje når foreldre i slekt med hverandre fikk barn 
sammen, noe som slett ikke var uvanlig i isolerte bygdesamfunn 
i gamle dager, med lite reisevirksomhet. Jfr. filmen Picnic 
med døden. 
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   Det har en biologisk forklaring den store interessen de 
unge jentene i ei isolert bygd viser for langveisfarende unge 
gutter som kommer til stedet, med tilsvarende sjalusi fra det 
lokale hannkjønn.  Darwin studerte også seksuell seleksjon hos 
dyr, hunnkjønn som velger blant hannkjønn som viser sin fram 
styrke, utseende, kropp, posisjon og positur.   
 

Spillteori 
 
Moderne spillteori ble innført av ungarske John (Janos) von 
Neumann (1903-1957) sammen med økonomen Oskar Morgenstern med 
boka Theory of games and economic behavior (1944). von Neumann 
deltok også i Manhatten-prosjektet med utvikling av 
atombomben, inkludert hydrogenbomben og la grunnlaget for 
vitenskapelige beregningsmetoder via elektroniske 
regnemaskiner. Neumann beviste også Brouwers fastpunktteorem. 
Dette teoremet som sier at for en kontinuerlig funksjon f så 
finnes det det punkt x0 slik at f(x0)=x0,  blir brukt innen 
bl.a. topologi, hårballteoremet, uavhengig bevist av Poincaré. 
Spillteori dreier seg om å velge strategier i spill med to 
eller flere spillere. John Maynard Smith anvendte spillteori 
på biologiske problemstillinger, evolusjonære stabile 
strategier. Nash-likevekt (John Forbes Nash) er en 
likevektsstrategi hvor hver av spillerne kjenner til 
likevektsstrategien til de andre spillerne, og ingen av 
spillerne har noe å tjene på å endre sin egen strategi 
ensidig.  
 
Saks-papir-stein spillet 
 
Dette er et spill med to deltakere som står med hånden bak 
ryggen og samtidig viser med hånden som samtidig blir tatt 
fram samtidig  med symbolet for enten saks (sprik mellom to 
fingre), eller papir (flat hånd) eller stein (knyttet hånd). 
Vi får følgende kombinasjoner. Spillet har følgende 
utfallsmuligheter: 
Saks-stein: stein vinner 
Saks-papir: saks vinner 
Papir-stein: stein vinner 
Samme objekt: uavgjort.  
Hvis vi setter seier som 1, tap som -1 og uavgjort som 0 har 
vi følgende kombinasjoner: 
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   Spiller 2  
  Saks Papir Stein 
 Saks 0 1 -1 
Spiller 1 Papir -1 0 1 
 Stein 1 -1 0 
 
Det er ingen sadelpunkter og dette betyr at det lønner seg å 
velge en tilfeldig strategi som over tid at man velger 
tilfeldig Saks, Papir eller Stein og med like stor 
sannsynlighet for hver.  

 

Hva er virkelighet ? 
 
Et yndet tema for filosofer. Det ser ut som solen beveger seg 
over himmelen, men det er vi som roterer en gang per døgn, og 
Jorden beveger oss en gang rundt Solen i løpet av et år, holdt 
på plass av gravitasjonskrefter, og plassert i et uendelig (?) 
verdensrom. Farger er noe som blir til i vår hjerne. I 
virkeligheten er det bare elektromagnetisk stråling. Uten øyne 
og hjerne, ingen farger. Vakre toner blir til i vår hjerne. I 
virkeligheten er det en rekke lydbølger (lydtrykk).  
Pythagoras undersøkte sammenhengen mellom lengden av en 
streng, og lyden den frembringer når man slår på den. Hvis 
strengen er halvparten så lang som den opprinnelige, så blir 
det en tone som er en oktav høyere enn originalen fra den 
uforkortede strengen. Et tre som faller i skogen lager ingen 
lyd hvis det ikke er et individ med øre, nervesystem og hjerne 
som kan registrere lyden. Vår hjerne er konstruert for 
overlevelse av individer og art, og er langtfra et perfekt 
måleinstrument i vitenskapelig sammenheng. Det finnes en lang 
rekke optiske illusjoner som viser begrensninger i hjernen. 
Müller-Lyer illusjon viser at en linje som er like lang 
oppfattes å ha forskjellig lengde. En kubus kan skifte fram og 
bakside hvis man ser lenge på den. Zöllner illusjon viser 
parallelle linjer som ser skjeve ut. Titchner sirkler viser 
prinsippet om at en figur som er omgitt av store objekter 
virker mindre enn samme figuren omgitt av små objekter. 
Orbison viste Zöllner illusjoner hvor sidene på en firkant ser 
ut til å bli bøyd innover, og to paralelle linjer ser bøyde 
ut. Vår hjerne forsøker å finne mening og setningen THE CAT 
leser vi selv om tegnet er verken en A eller en H.  
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Aristoteles logikk baserte seg på generelle induktive lover, 
og syllogismer (logiske slutninger).  Euklids geometri ble 
utviklet på basis av noen få intuitivt sanne aksiomer 
(selvinnlysende grunnprinsipper) om verden slik vi kjenner 
den, et geometrisk fundament.  Euklids Elementer var en av de 
mest utbredte bøker etter Bibelen. Ikke-Euklidsk geometri ble 
innført på 1900-tallet.  
  Aksiomene er formulert i et logisk språk, og de må ikke 
motsi hverandre. Aksiomene er uavhengig av hverandre og et 
aksiom må ikke bygge på et annet aksiom. Aksiomer som danner 
grunnlag for teoremer er skrevet på en slik måte at de ikke 
kan misforstås. Aksiomer og teoremer danner premisser for 
konklusjoner. Alle teoremer må bevises. I bevisførselen brukes 
også prinsippet reductio ad absurdum.  
 Guiseppe Peano (1858-1932) laget fem aksiomer som grunnlag 
for all aritmetikk, presentert i Arithmetices principia, nova 
methodo exposita (1889) (Prinsippet for aritmetikk presentert 
ved en ny metode). Eksempler på Peanos aksiomer er:  
Null er et tall, og enhver etterfølger etter et tall er et 
tall.  
Hvis n og m er tall, og hvis tallene som følger etter dem er 
like, så er n og m like. 
 
   En gruppe filosofer og matematikere i Wienkretsen, under 
ledelse av naturfilosofen Moritz Schlick (1822-1936), utviklet 
en filosofi kalt logisk positivisme (logisk empirisme) hvor 
det ikke er plass til metafysikk og overtro. Manifestet var et 
vitenskapelig begrep om verden, kunnskap skal komme fra 
vitenskapelige eksperimenter og observasjoner.  Medlemmene 
hadde naturvitenskapelig erfaringsbakgrunn og møttes hver 
torsdag ettermidagg i Café central i Wien. Medlemmer i kretsen 
var bl.a. Gödel, Karl Menger, Hans Hahn, Olga Hahn-Neurath, 
Victor Kraft og Gustav Bermann. Andre var den østerriske 
filosofen Otto Neurath (1882-1945) som ledet utgivelsen av 
International Encyclopedia of unified science. Samt filosofen 
og formallogikeren Rudolf Carnap (1891-1970). Carnap skrev Der 
logische aufbau der Welt (Verdens logiske oppbygning (1928) og 
Logische Syntax der Sprache (Språkets logiske syntaks (1937). 
Man mente at både filosofi og matematikk kan bli samlet og 
underordnet logikk. Logistenes prosjekt var formalisme. 
Formalisme er at all matematikk bygger på aksiomer. Egentlig 
bør man kunne bevise at et aksiom er konstistent (ikke har 
selvmotsigelser).  For at et utsagn skal være meningsfylt må 
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det kunne verifiseres. Teologiske utsagn om gud kan ikke være 
riktige eller feil, de har ingen mening og er egentlig 
nonsens, og er eksempel på utsagn som ikke kan reduseres til 
erfaring.   
Kretsen opphørte da Schlick ble drept av en nazi-sympatisør i 
1936.   
  Bertrand Arthur William Russel (1872-1970) og Alfred North 
Whitehead (1861-1947) laget en logisk basis for mengdelæren 
basert på aksiomer og formalisme, beskrevet i Principia 
mathematica (1910-1913). Oppgaven var å utlede matematiske 
sannheter fra aksiomer og trekke slutninger (inferens)  fra 
symbolsk logikk. Russel og Whitehead ville fullføre Gottlob 
Freges prosjekt, matematikk er en del av logikken.  
”Mengden av mengder som ikke inneholder seg selv: Inneholder 
mengden seg selv eller ikke ?” Som eksempel sier 
uendelighetsaksiomet at det eksisterer et uendelig antall 
objekter.  
Gottlob Frege (1848-1925) var professor ved universitetet i 
Jena, skrev Begriffschrift (begrepsskript) (1879) og 
Grundgesetze der Arithemetik (Grunnsetninger i aritmetikk) 
(1893) og er grunnleggeren av moderne logikk med et 
symbolspråk. Eksempel er symbolet ,  det eksisterer en x, 
og universell ,  for alle x. Imidlertid kunne Russel 
påvise inkonsistens, motsigelser i Freges verk. 
 
 
Russel skrev History of western philosophy (1945), og var med 
i antikrigsbevegelsen (jfr. Russel-tribunalet) og mot 
kjernefysiske våpen.   
   Ludwig Wittgenstein med Tractatus logico-philosophicus var 
med i Wienkretsen, studerte under Russel, og utviklet en 
”logisk atomisme”, noe som minner om dagens enhetsteori for 
energi og stoff.  Wittgenstein studerte også ”tallenes vesen”. 
Matematiske objekter eksisterte før menneskene, og er ikke 
avhengig av dem. Naturen er bygget opp etter og kan beskrives 
av matematiske prinsipper og universelle fysiske-, kjemiske-  
biologiske lover. Universet har samme logiske struktur som 
tallene. 
   
  Det er regler for inferens (logiske slutninger), men følger 
man logiske sekvenser er det mulig å få logiske 
selvmotsigelser som frisørparadokset til Russel: 
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”I en by er det en frisør, og han klipper alle som ikke 
klipper seg selv. Hvem klipper frisøren ?”  
 
Hvis frisøren ikke klipper seg selv, hører han med til dem som 
han klipper, altså en selvmotsigelse, en antinomi, en slik 
frisør finnes ikke. Aksiomer kan gi paradokser og 
selvmotsigelser. En klasse kan ikke være medlem i seg selv.  

  
Et annet eksempel er: 
”Denne setningen er usann”.  
Hvis den er usann må den være sann.  
Eller Epimenides: ”Jeg er en løgner”.  
Det er problemer med å avklare hva er sannhet i et formelt 
språk, vanskeligheter med å bevise eller motbevise et utsagn.   
Ved erkjennelsens grenser kan man ifølge Kant være nødt til å 
trekke kontradiktoriske (selvmotsigende) konklusjoner.  
  På en matematikk-konferanse i Paris i 1900 listet  
matematikeren David Hilbert (1862-1943), født i Königsberg i 
Preussen, nå Kaliningrad i Russland,  opp en liste med 23 åpne 
matematiske problemstillinger for det 20. årshundre. De fleste 
er nå løst, men ikke Riemannshypotesen med fordeling av 
nullene i Riemanns zetafunksjon, samt Goldbachs konjektur 
(formodning) om at det finnes et uendelig antall primtallspar. 
Hilbert arbeidet ved universitetet i Göttingen og skrev 
Grundlagen der Geometrie (Grunnlaget for geometri) (1899). 
Hilbert led av shizofreni. På Hilberts gravstein står det: Wir 
müssen wissen. Wir werden wissen (Vi vil vite. Vi må vite)  
  Det finnes spørsmål hvor det er umulig å avgjøre om de er 
sanne eller falske. En revolusjonerende erkjennelse kom med 
Kurt Gödel (1906-1978), født i Brünn (Brno) i Østerrike-
Ungarn, nå Tsjekkia,  i verket Über formal unentsceidbare 
sätze der principia matematic und verwandter systeme, et 
ufullstendighetsteorem for logiske slutninger som sier at det 
er umulig å bevise et teorem innen formell mengdelære. Gödel-
Rosser teoremet (J. Barkley Rosser) sier at hvis formell 
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mengdelære er konsistent (motsigelsesfri), så vil det finnes 
teoremer som verken kan bevises eller forkastes. Hvis 
mengdelæren er konsistent (dvs. ikke fører til motsetninger), 
så kan den ikke være fullstendig. Gödel beviste at Cantors 
kontinuitetshypotese er konsistent. Det er et tankekors at  
ethvert velformulert gramatikalsk riktig uttrykt logisk system 
kan verken bli bevist eller ikke bli bevist. Det betyr at 
ethvert aksiomatisk system for matematikk må nødvendigvis være 
ufullstendig. Men hvis et slikt system finnes å vil det være 
inkonsistent.  Gödel ble paranoid.  
   Peanos aksiom om at det eksisterer et tall x og det har en 
etterfølger s gitt ved: 

 
 Gödel lar hvert av symbolene i det logiske utsagnet tilsvare 
et tall, Gödeltall, og ethvert utsagn eller argument får et 
unikt heltall. Det viser seg å være en aritmetisk sammenheng 
mellom Gödeltall for premisser og Gödeltall for konklusjon. 
Gödeltallene inngår som eksponenter i rekken av primtall 
2,3,5,…. Gödels ufullstendighetsteorem har gitt et nytt bidrag 
til forståelsen av virkelighet. I ethvert logisk system er det 
spørsmål som verken kan bevises eller motbevises.  
   Logikk kommer fra det greske logos og har mange betydninger 
som ord, tale, tanke, begrep, årsak m.m. Luitzen Egbertus Jan 
Brouwer (1881-1966) mente at intuisjon er viktig at at logikk 
bygger på matematikk, og omvendt Russels og Freges logisme. 
Henri Poincaré (1854-1912) hadde også stor tro på intuisjon i 
stedet for formalisme. Poincaré er en av tidenes store 
matematikere og har gitt viktige bidrag til algebraisk 
topologi, geometrisk løsning av differensialligner, automorfe 
funksjoner, samt løsnings av 3-legemeproblemet.    
   Vi har fremdeles problemer med å fatte kvantemekanikk,  
dualismen mellom bølger og partikler i lys, og kjernepartikler 
som elektroner og protoner. I respirasjonskjeden i 
mitokondriene fraktes elektroner fra organiske forbindelser 
til oksygen via transisjonsmetaller, og vi får dannet vann. I 
fotosyntesens elektrontransport fraktes elektroner fra vann 
til karbondioksid og vi får lagret energi, men skal vi 
betrakte elektronene som partikler eller bølger ? 
 Gödel ble etter hvert paranoid og fikk vrangforestillinger. 
Det har skjedd med flere genier som flytter grensen for vår 
forståelse av verden. Bl.a. John Forbes Nash (1928-) som fikk 
nobelprisen i økonomi i 1994 for en doktoravhandling han hadde 
skrevet som 21-åring, og omhandlet spillteori, spill med to 
eller flere spillere hvor ingen har noe å tjene på å bytte 



358 
 

strategi.  Nash led av shizofreni, jfr. filmen A beautiful 
mind med med skuespilleren Russel Crowe.  
  Ifølge den engelske filosofen Thomas Hobbes (1588-1679) vil 
det som skjer skyldes bevegelser i de små delene som materien 
er bygget opp av, sjelsliv og natur kan forklares ved dette 
prinsipp. Selvoppholdelsesdrift og frykt er en naturtilstand 
som kan virke ødeleggende, derfor inngår man en 
samfunnskontrakt med en gruppe ledet av en leder.  
   
Det har vært en enorm utvikling i hjelpemidlene for regning 
med store tall. Logaritmetabeller gjorde det mulig å summere i 
stedet for å multiplisere, og subtrahere i stedet for å 
dividere. Dette var viktig for astronomiske beregninger. 
Regnestaven, introdusert av William Oughtred (1574-1660), også 
basert på logaritmene til John Napier, ble brukt i i den 
videregående skolen i Norge til ca. 1970. Blaise Pascal (1623-
1662) laget i 1642 en av de første regnemaskinene som kunne 
addere og subtrahere. Charles Babbage (1792-1871) planla i 
detalj hvordan han kunne tenke seg en regnemaskin som kunne 
klare alle typer beregninger. Regnemaskinen ble ikke realisert 
i Babbage tid, men først i 1944 hvor Mark I ble bygget ved 
Harvard universitetet. Alan Turing (1912-1954), grunnleggeren 
av datavitenskapen, var med å konstruere en Turing-maskin i 
1936, og datamaskinene Bombe og Colossus deltok i løsing av 
tyskernes Enigma-kode under den andre verdenskrig. En 
datamaskin bestod av en sentral prosesser og ekstern 
hukommelse, samt input og output.  Turing var homofil, noe som 
var straffbart og godtok eksperimentell behandling med 
østrogen. Turing tok sitt eget liv i 1954.   

 
  ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) som 
inneholdt 17000 radiorør var den første programmerbare 
regnemaskin, bygget ved universitetet i Pennsylvania i 1946. 
  På 1960-tallet utviklet Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl 
ved Norsk regnesentral det første objektorienterte 
programspråket SIMULA. Det ga seinere grunnlaget for andre 
objektorienterte språk som C++ og JAVA, Ruby.   
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I 1967 tok vi datakurset Db0- Databehandling, satt i kjelleren 
til Niels Henrik Abels hus på Blindern og punchet hullkort til 
FORTRAN-programmer, som ble kompilert og kjørt på en CD3300. 
Første og siste kort i hullkortbunken skulle være rødfarget.   
 I 1972 kunne Bill Hewlett og David Packard i det Silicon 
Valley-baserte selskapet Hewlett-Packard (de kastet mynt om 
hvem som skulle stå først) presentere den første 
vitenskapelige lommekalkulator HP-35. Stephen Wolfram laget 
dataprogrammet Mathematica i 1988, og deretter har det kommet 
flere tilsvarende som Maple og Matlab. I 1997 kunne hele ENIAC 
får plass på en integrert krets. Numeriske regnemetoder 
erstatter de klassiske regningsartene.  

 

 
 
Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) laget en stjernekatolog 
Fundamenta astronomiae (1818) over flere tusen stjerner. 

 
 
  Einstein fant at store objekter kan krumme tidrommet. 
Matematikeren Roger Penrose mener at noen kompakte stjerner 
har så sterkt gravitasjonsfelt at rommet omkring krummer seg 
helt rundt og danner et sort hull. Stephen Hawking, som lider 
av ALS, samme sykdom som forfatteren Axel Jensen hadde, har 
viet sin til til å prøve å forstå opprinnelsen til Hubbles 
ekspanderende universet, hva skjedde i skapelsesøyeblikket for 
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ca. 15 milliarder år siden hvor all masse kanskje var samlet i 
en singularitet. Hawking tar for seg hva som skjer på 
overflaten av sorte hull, der det store møter det lille, det 
vil si der gravitasjon og makrounivers møter kvantemekanikk, 
bølger og mikrounivers, hvor energinedbrytning strømmer inn i 
det sorte hull og massetransport skjer utover.  Selv om vi 
benytter oss av kvantemekanikk i instrumentering klarer ikke 
vår hjerne å fatte hva det egentlig betyr.  
  Arno Penzias og Robert Wilson ved Bell-laboratoriet rettet 
radioteleskopet mot en del av universet hvor det ikke finnes 
galakser og oppdaget bakgrunnsstrålingen (mikrobølgestråling) 
fra det store smellet (Big Bang), og den er ikke jevnt fordelt 
i universet (COBE-satelitten). Bakgrunnsstålingen var allerede 
på 1940-tallet teoretisk beregnet av Ralph Alpher, George 
Gamow og Robert Herman. Alle galakser ser ut til å ha et sort 
hull i sentrum. Hydrogen og helium utgjør over 99% av den 
relative forekomsten av grunnstoffer i universet (H(10000),  
He(1000),O(6), C(1),resten av grunnstoffene <1.). Alpher og 
Gamow kunne også beregne hvordan lettere grunnstoffer ble 
dannet under Big Bang, og de tyngre i supernovaeksplosjoner. 
 
Hva betyr den enorme avstand det er mellom atomkjernene og 
elektronene omkring ? Hva vil det si at elektroner og protoner 
bølger fram og tilbake ? Hva er den sterke kjernekraften som 
holder protoner og neutroner sammen i kjernen ? Er de minste 
bestanddelene som kvarker og neutrinoer bygget opp av strenger 
som vibrerer med forskjellig frekvens, slik M. Green har 
foreslått ?   Hvordan kan aksjonspotensialer, 
synapsekoblinger, og neurotransmittere mellom milliarder av 
nerveceller i vår hjerne skape følelsen av bevissthet, 
følelsen av ”jeg”, og som kan drive langtidsplanelgging med 
abstrakt tekning? Hva er tid ? Einstein hjalp oss til å forstå 
relativitet, at tiden beveger seg med forskjellig hastighet 
avhengig av ståsted. Masse gir krumning av tidrommet.  
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Atomklokkene i GPS-satelitter tar hensyn til at tiden går 
saktere ved jordoverflaten nærmest gravitasjonssenteret i 
Jorden, sammenlignet med tiden i satelittbanene.  Hvorfor har 
ikke lys masse ?  
Demokritos fra Abdera (460-370.f.kr.) mente at alt er satt 
sammen av udelelige små enheter, atomer. 

 
Betydningen av det enorme antall atomer i universet, den 
statistiske fordelingen av dem, den dynamiske uforutsigbarhet. 
Matematikk og statistikk er en grunnpillar innen 
naturvitenskap, og vil fortsett være det i arbeidet med å 
forstå verden, verdensrommet, oss selv og vår omgivende natur.  
  Det er underlig at i en tid hvor vi har mer kunnskap om 
verden enn noensinne, hvor det stadig blir mindre plass til en 
gud, så flokkes menneskene om religion, bønn, profeter, guder, 
engler, paradis, metafysikk, skriftlesing og overtro, og først 
i toget går politikerne. Hvor har det blitt av fornuften og 
den kritiske sans ?  
Det viktigste bidraget for å sikre Jorden som et levelig sted 
for fremtidige generasjoner av alle verdens dyr, inkludert oss 
selv, og planter, er å gi alle barn, spesielt jenter fra 
patriarkalske samfunn, en god utdannelse. Hvis jentene får mer 
styring over sitt eget liv, vil det bidra til å redusere 
fødselstallene. Jordens befolkningsøkning er hovedproblemet 
som få vil erkjenne. Mitt lille håp er at økt satsing på 
naturkunnskap i skolen vil gi større forståelse av oss selv og 
vår plass i universet. Moral er ikke avhengig av religion. 
Samtidig må vi glede oss over og verdsette all den vakre 
kunst, arkitektur og musikk som er skapt i religionenes 
kjølvann, menneskets kulturhistorie og kulturelle evolusjon.  
Livet leves her og nå, så benytt muligheten, du er av de få 
utvalgte som fikk se hvordan verden er, jfr. Zapffes: ”De 
ufødte vil alltid forbli i flertall”. Ikke tro at du får en ny 
mulighet i et hypotetisk neste liv.  
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Libenter homines id quod volent credunt. Vi tror gjerne det vi ønsker 
(Cicero) 
Mors certa, hora incerta.  
Døden sikker, timen er usikker.      
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En reise på tusenvis av mil begynner med et skritt.  
Lao Tzu. 
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Appendiks 
Når det skal lages et plot kan man spesifisere hvilken type 
med kommandoen plot(,,type=): 
 
type= Resultat 
type=”p” Punkter (default) 
type=”l” Linje gjennom data 
type=”b” Punkter og linjer gjennom data 
type=”n” Ingenting, gir bare x- og y-akse 
type=”h” Vertikale linjer fra punkt til x-akse 
type=”s” Trappetrinn 
type=”o” Overligg punkter og linjer 
 
 
R-kommandoer for logiske Boolske operatorer: 
Operator R kommando 
Og (AND) && 
Eller (OR) || 
Ikke (negasjon) ! 
er logisk lik  == 
Ikke logisk lik !== 
Mindre enn < 
Mindre enn eller er lik <= 
Større enn > 
Større enn eller lik >= 
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Noen matrisekommandoer i R 
Kommando Utfører 
outer(x,y,FUN) Funksjon (FUN) anvendt på vektorkolonner 
solve(A) Invers matrise til A 
Solve(A,B) Finner x i Ax=B 
det(A) Determinanten til matrise A 
eigen(A) Egenverdier og egenvektorer til matrise A 
t(A) Transposert matrise til A 
iden(n) nxn identitetsmatrise (library boot) 
zero(n,m) nxm nullmatrise 
norm(A) Finner normen til en matrise 
sapply(A,FUN) Anvender FUN på en matrise 
apply(A,MARGIN,FUN) Rader:MARGIN=1, kolonner MARGIN=2 
sweep() Array fra oppsummeringsstatistikk 
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