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For å kunne fullføre et akademisk studium i realfag bør man ha kjennskap til følgende 

innen man tar avsluttende eksamen. Forslag til et forkurs for biologistudenter.  
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Tall og aritmetikk 
Et tall er et punkt på tall-linjen som går fra -∞ til +∞ (et liggende 8-tall, ∞,  er 

symbolet for uendelig). Uendelig er ikke noe eksakt tall. De reelle tallene befinner 

seg på tall-linjen. De reelle tallene kan uttrykkes som brøk eller desimaltall: 

4=4.00000, 3/4=0.750000, 1/3=0.33333.  

For tallene √2 = 1.414214… , π= 3.141593…, og det naturlige tallet e= 2.718282… 

er det ikke noe mønster i tallene. Dette er eksempler på irrasjonale tall,som ikke kan 

skrives som brøk av to heltall. Når irrasjonale skrives som desimaltall er det et 

uendelig antall desimaler som ikke har noe periodisk mønster.  De reelle tallene 

inneholder undermengdene: de naturlige tallene (telletallene, heltallene) og 

rasjonale tall m/n, brøkene, hvor n≠0.   En brøk består av en teller over 

brøkstreken og en nevner under brøkstreken. En brøkstrek er det samme som et 

deletegn. Hvis telleren er større enn nevneren er brøken større enn 1 og kalles en 

uekte brøk.  Å utvide brøken vil si å multiplisere teller og nevner med samme tall. 

Forkorte en brøk: Når teller og nevner er faktorisert kan et likt tall i teller og nevner 
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erstattes med tallet 1. Hvis teller og nevner er like store blir brøken lik tallet 1.  Et 

blandet tall er sammensatt av et heltall og en brøk, 2½. En uekte brøk kan 

presenteres som et blandet tall. En brøk som har 0 (null) i teller blir lik 0. Null i 

nevneren gir uendelig Et heltall n kan omgjøres til en brøk: 3= 3/1 

   En forutsetning for å addere (legge sammen) og subtrahere (trekke fra) brøker er at 

brøkene må ha fellesnevner. Fellenevner finnes ved å faktorisere alle nevnerne og 

finne en fellenevner kalt minste felles multiplum. Deretter utvides brøkene slik at de 

får fellesnevner og deretter kan de adderes eller subtraheres.  To brøker kan 

multipliseres med hverandre ved å gange (multiplisere) teller med teller og nevner 

med nevner. Vi kan multiplisere et heltall med en brøk ved å multiplisere heltallet 

med telleren og beholde nevneren. Når vi skal dividere (dele) to brøker med 

hverandre så snur vi den siste brøken (divisor) og multipliserer brøkene med 

hverandre.  

 

En potens består av et grunntall og en eksponent. Vi får følgende lover for 

eksponenter og som tilfredsstiller eksponentialfunksjoner (a>0): 

 

𝑎𝑥 ∙ 𝑎𝑦 = 𝑎𝑥+𝑦 0𝑥 = 0 𝑎0 = 1 1𝑥 = 1 

(𝑎 ∙ 𝑐)𝑥 = 𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑥 
𝑎

1
𝑥 = √𝑎

𝑥
 𝑎

1
2 = √𝑎 

(𝑎𝑥)𝑦 = 𝑎𝑥∙𝑦 

1

𝑎𝑦
= 𝑎−𝑦 

𝑎𝑥

𝑎𝑦
= 𝑎𝑥−𝑦 (

𝑎

𝑐
)
𝑥

=
𝑎𝑥

𝑐𝑥
 (𝑎𝑥)

1
𝑥 = 𝑎 

 Tabell over noen potenser hvor x og y er eksponenter, a er grunntall og c er en 

konstant. Potenser som flyttes fra teller til nevner, eller omvendt, skifter fortegn på 

eksponenten. 

 

2325 = 28       
25

23
= 25−3 = 22       (

3

2
)
4

=
34

24
        (22)−4 = 2−8 

 

Kvadratrot til et tall x er et tall n som ganget med seg selv gir x.  

√𝑥 = √𝑥
2

= √𝑛2 = 𝑛 

 

√𝑎 ∙ 𝑏
𝑛

= √𝑎
𝑛

∙ √𝑏
𝑛

 
√

𝑎

𝑏

𝑛
=

√𝑎
𝑛

√𝑏
𝑛  𝑎

𝑥
𝑦 = √𝑎𝑥

𝑦
= (√𝑥

𝑦
)
𝑥
 

Kjenner vi arealet til et kvadrat kan vi finne siden i kvadratet ved å ta kvadratroten av 

arealet.  

 

 

 

Vi ønsker å ha tall som gir svar i alle ligninger. Har vi ligningen: 

𝑥2 + 1 = 0         →     𝑥 = √−1 

Vi kan ikke ta kvadratrot av et negativt tall. Dette førte fram til de komplekse tall, 

som vi skal se på seinere. 
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+ Addisjon ^ Potens sqrt Kvadratrot 

- Subtraksjon < Mindre enn %/% Heltallsdivisjon 

/ Divisjon > Større enn %% Modulo 

 

 

#Addere 

8+16 

[1] 24 

#Subtrahere 

25-6 

[1] 19 

Minus minus gir pluss 

-5-(-2) 

[1] -3 

#Dividere 

56/7 

[1] 8 

3/4 

[1] 0.75 

#Multiplisere 

7*8 

[1] 56 

2/3*1/8 

[1] 0.08333333 

2*2/3 

[1] 1.333333 

6*4/5 

[1] 4.8 

#Kvadratrot 

sqrt(9) 

[1] 3 

sqrt(8) 

[1] 2.828427 
3
√729: 

729^(1/3) 

[1] 9 

#Potens 

2^3 

[1] 8 

4^4 

[1] 256 

#Heltallsdivisjon 

32%/%5 

[1] 6 

#Resampling 

x <- seq(1,5,1);x 
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[1] 1 2 3 4 5 

xb <- sample(x,replace=T);xb #gjenta denne og se resultat 

[1] 5 5 2 1 5 

y1 <- rep(c("J","N"),3);y1 

[1] "J" "N" "J" "N" "J" "N" 

y2 <- factor(rep(c("J","N"),3));y2 

[1] J N J N J N 

Levels: J N 

y3 <- sample(y2,replace=T);y3 

[1] J J J N N J 

Levels: J N 

 

Å faktorisere et tall vil si å skrive et tall som produkt av to eller flere tall. Dette 

benyttes bl.a. ved forkorting av brøker. Tallet 15 kan faktoriseres som 3∙5. Hvis alle 

faktorene er primtall kalles det primtallfaktorisering.  

 

Potenser 
#tallene fra 1 til 20 

1:20 

 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

#tallene fra 1 til 10 opphøyd i andre 

(1:10)^2 

 [1]   1   4   9  16  25  36  49  64  81 100 

#Briggske logaritmer for 10^-4 til 10^4 

log10(10^(-4:4)) 

[1] -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4 

 

Legenden og myten om sjakkbrettets oppfinnelse og betalingen som oppfinneren 

skulle ha var 1 hvetekorn (eventuelt riskorn) på første rute, 2 hvetekorn på andre 

rute, 4 hvetekorn på tredje rute osv. Antall hvetekorn på rute n blir lik 2n-1. 

Sjakkbrettet har 8∙8=64 ruter. Prinsippet viser geometrisk vekst, og så mange 

hvetekorn var det umulig å oppdrive.   

2^63 

[1] 9.223372e+18 

Hvis vi antar at vekten av 1 korn=  

 

1 mol karbon har masse 12 g og tilsvarer Avogadros tall med atomer er lik 

6.023∙1023 atomer. Avogadros tall tilsvarer 1 mol partikler.  Hva blir massen til et 

karbonatom ? 

12/6.023E23 

[1] 1.992363e-23 

dvs. 1.99∙10-23 g 
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Lysfarten er 300000 km s-1. Hvor langt går lyset i løpet av et år ? 

#Antall sekunder per år 

sek.år <- 60*60*24*365;sek.år 

[1] 31536000 

300000*sek.år 

[1] 9.4608e+12 

Dvs. 9.4608∙1012 km/år 

 

Landjorda er ca. 1.49∙108 km2. I 2011 vil Jordens befolkning være ca. 7 milliarder. 

Hvor mange mennesker blir dette per km2 ?  

7E9/1.49E8 

[1] 46.97987 

Dvs. ca. 47 mennesker per kvadratkilometer. 

I Nederland som er verdens tettets befolkede land bor det nå ? mennesker per km2.  

 

Vann (H2O) har molekylvekt 18. Ett mol vann tilsvarer 18 g. Hva er massen til et 

vannmolekyl ? 

18/6.023E23 

[1] 2.988544e-23 

Dvs. 3∙10-23 g 

Hydrogenatomet har masse 1.67∙10-24g 

 

Rasjonale tall kan skrives som en brøk a/b eller –a/b hvor a og b er naturlige tall, 

eller a=0. 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.   

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) 

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. 

 

Absoluttverdien til et tall x er gitt ved |x|: 

|𝑥| = {
𝑥    ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑥 ≥ 0
−𝑥 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑥 < 0

 

 De vertikale linjene kalles absoluttverdistolper. |-6|=6 

 



8 
 

Vi har signum-funksjonen sgn(x) (l. signum-tegn)som viser om x er positiv eller 

negativ, men sgn(0) har ingen definisjon.  

 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) =
𝑥

|𝑥|
= {

1         ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑥 > 0
−1      ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑥 < 0

𝑢𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡  ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑥 = 0
 

 

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. Tallet pi 

(π) som er lik lengden av omkretsen til en sirkel som har diameter=1 er et irrasjonalt 

tall, i tillegg er π et transcendalt tall. I hver sin ende av tall-linjen ligger henholdsvis 

pluss uendelig (+∞) og minus uendelig (-∞), men uendelig er ikke et tall.   

Georg Cantor som innførte mengdelæren kunne vise at uendelig (∞) ikke er noen 

fast størrelse, det er forskjellige former for uendelig. Mengdelære er studie av en 

samling objekter med samme egenskaper. Begrepet mengde (menge) var tidligere 

blitt brukt brukt av Barnard Bolzano (1781-1848), gjenoppdaget av Cantor. Bolzano 

arbeidet med både logikk og mengdelære, og hans Paradoxien des Enendlichen 

(Paradokser i uendelighet) ble utgitt posthumt i 1851.  Det finnes både tellbare og 

ikke-tellbare mengder. De relle tallene er ikke-tellbare. To mengder har like mange 

elementer (er likemektige) hvis det finnes en entydig avbildning av den ene 

mengden over i den andre. Det er like mange partall og oddetall.Allerede Galieli 

Galilei viste at fra de naturlige tallene kan det lages en entydig avbildning som 

inneholder kvadrattallene.De naturlige tallene og kvadrattallene er likemektige. 

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.  Antall elementer i en mengde, for eksempel mengden A, er lik 

karidnaltallet og utrykkes som alef A (א (A)), hvor alef er den første bokstaven i det 

hebraiske alfabetet. Hvis mengden A er uendelig er א(A) et transfinit tall. 

Kontinuitetsproblemet sto på Hilberts liste fra den internasjonale 

matematikkkonferansen i Paris i år 1900.  

Hilberts hotell:Et hotell har et uendelig antall rom, og det bor gjester på alle 

rommene. Om kvelden kommer et et par som vi ha rom. Dette ordnes ved at alle 

flyttes til neste rom slik at rom 1 blir ledig.Flere bl.a. Poincaré var skeptisk til Cantors 

mengdelære. Cantor var en av de mange som led av melankoli og følelsesmessige 

problemer og døde på et mentalsykehus. Reelle tall kan uttrykkes som et uendelig 

langt desimaltall. 

 

Algebra på 1800-tallet besto i å løse ligninger. . Navnet algebra ble innført av Al-

Khwarzimi i Hisab al-jabr w´al-mugabala. En algoritme er en trinn for trinn prosedyre 

med matematiske instruksjoner som fører fra startbetingelser til en slutt. 
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Algebraiske tall fås ved løsning av polynomet: 

𝑎𝑛𝑥
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥

𝑛−1 + ⋯+ 𝑎2𝑥
2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎𝑜 = 0 

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 med 

Disquisitiones aritmeticae. 

Reelle tall som ikke er algebraiske kalles transendentale tall. Alle transendentale tall 

er irrasjonale, 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. Det betyr at kvadratroten til 2 kan ikke 

uttrykkes som en brøk.  

Kvadratroten til 2 er lik lengden til hypotenusen i en rettvinklet trekant med 

sidelengde av hosliggende katater lik 1. Også lik lengden av diagonalen i et kvadrat 

med sidelengde lik 1.  

 

sqrt(2) #kvadratroten til 2 og noen approksimasjoner 

[1] 1.414214 

99/70 

[1] 1.414286 

577/408 

[1] 1.414216 

665857/470832 

[1] 1.414214 

Kvadratroten til 3 er irrasjonalt også kalt Theodorus konstant, og er lik lengden 

mellom parallelle sider i en likesidet sekskant med lengde 1.  

sqrt(3) 

[1] 1.732051 

Kvadratroten av 5 er også irrasjonalt, og inngår i konstanten i det gyldne snitt. 

Eksempler på transcendentale tall. Det naturlige tallet e: 
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𝑒 = ∑
1

𝑛!

∞

𝑛=1

= 2.7182818284…. 

Pi (π) er forholdet mellom omkrets og diameter i en sirkel: 

𝜋 = 3.1415926535…. 

𝜋

4
= atan(1) = ∑

(−1)𝑛

2 ∙ 𝑛 + 1

∞

𝑛=0

= 1 −
1

3
+

1

5
−

1

7
+

1

9
− ⋯ = 0.7853982… 

 

som også blir kalt Leibniz rekke. 

 

ln 2 = ∑
(−1)𝑛−1

𝑛
=  0.6931472…

∞

𝑛=1

 

 

#Det naturlige tallet e som en sum 

n <- seq(0,100,1) 

sum(1/factorial(n)) 

[1] 2.718282 

#sammenlign med e 

exp(1) 

[1] 2.718282 

#Leibniz rekke 

atan(1) 

[1] 0.7853982 

pi/4 

[1] 0.7853982 

n <- seq(0,1E6,1) 

sum((-1)^n*1/(2*n+1)) 

[1] 0.7853984 

#ln2 

n <- seq(1,1E6,1) 

sum((-1)^(n-1)/n) 

[1] 0.6931467 

log(2) 

[1] 0.6931472 

 

At π 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.  

Primtallene kan ikke skrives som et produkt av to mindre tall. Primtall <50 er  

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47 

Den franske presten Marin Mersenne (1588-1648) viste at 2n-1 er primtall (Mersenne 

primtall).  
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Ethvert positivt tall >1 kan skrives som et produkt av to eller flere primtall. Den 

ungarske matematikeren Paul Erdös viste at det kan alltid finnes et primtall mellom 

ethvert heltall n og 2n, for eksempel mellom 2 og 4, 8 og 16 osv.  

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  

22𝑛
 

er primtall (Fermats konjektur(formodning)). 

Med avanserte datamaskiner letes det etter de største primtallene. Faktorisering av 

store primtall danner basis for kryptografi. 

 

Det finnes uendelig mange primtall. Ifølge Eulers formel er: 

∑
1

𝑛

∞

𝑛=1

= ∏
1

1 −
1
𝑝

 

hvor p er primtall.  

Ethvert positivt tall kan uttrykkes som et unikt produkt av primtall.  

Leopold Kronecker (1823-1891) kunne videreutvikle denn for s>1 

∑
1

𝑛𝑠

∞

𝑛=1

= ∏
1

1 −
1
𝑝𝑠

 

 

Riemanns zetafunksjon har sitt utgangspunkt i Eulers formel, og uttrykker summen 

av inverse potenser av positive tall. Riemanns zetafunksjon treffer man på i de 

underligste sammenhenger innen naturvitenskap.  Bernhard Riemann studerte 

forskjellen mellom reelle og komplekse 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. 

Heltallsverdiene s kan uttrykkes som zeta s (ζ(s)): 

휁(𝑠) = ∑
1

𝑛𝑠

∞

𝑛=1

=
1

1𝑠
+

1

2𝑠
+

1

3𝑠
+

1

4𝑠
+ ⋯ 

Euler fant at for ζ(2) = π2/6 og for ζ(4)=π4/90: 

 

 

휁(2) = 1 +
1

4
+

1

9
+

1

16
+ ⋯ =

𝜋2

6
 

ζ(3)=1.202… (Apérys konstant. 

Kan regne ut dette med R-pakken gsl 

 

library(gsl) 

#Riemann zeta-funksjon for reelle s forskjelig fra 1 

#zeta(1) er uendelig 

s <- seq(0,0.95,0.05) 
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ZETA <- zeta(s) #zetafunksjon  

plot(s,ZETA,type="l",col=4,lwd=3, 

ylab=expression (zeta(s)),ylim=c(-2,8),xlim=c(0,10)) 

s <- seq(1.05,10,0.05) 

ZETA <- zeta(s)  

lines(ZETA,s,col=4,lwd=3) 

 

Verdien av zetafunksjonen for reelle tall 

#zetafunksjonen for s=0-4 

s <- seq(0,4,1) 

zeta <- zeta(s) 

cbind(s,zeta) 

     s      zeta 

[1,] 0 -0.500000 

[2,] 1       NaN 

[3,] 2  1.644934 

[4,] 3  1.202057 

[5,] 4  1.082323 

(pi^2)/6 #zeta(2) Baselproblemet 

[1] 1.644934 

(pi^4)/90 #zeta(4) 

[1] 1.082323 

 

ζ(1)=∞ (uendelig), angitt som NaN i tabellen 

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 nullene i kompleksplanet ligger symmetrisk på 

en linje.  

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.  
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I pakken schoolmath kan man bl.a. finne rekken av primtall: 

 

library(schoolmath) 

library(help=schoolmath) 

data(primlist) 

primlist[2:200] #De 200 første primtallene 
  [1]    2    3    5    7   11   13   17   19   23   29   31   37   41   43   47 

 [16]   53   59   61   67   71   73   79   83   89   97  101  103  107  109  113 

 [31]  127  131  133  137  139  149  151  157  163  167  173  179  181  191  193 

 [46]  197  199  211  223  227  229  233  239  241  251  257  259  263  269  271 

 [61]  277  281  283  293  301  307  311  313  317  331  337  347  349  353  359 

 [76]  367  373  379  383  389  397  401  409  419  421  431  433  439  443  449 

 [91]  457  461  463  467  479  487  491  499  503  509  511  521  523  541  547 

[106]  553  557  559  563  569  571  577  587  593  599  601  607  613  617  619 

[121]  631  641  643  647  653  659  661  673  677  683  691  701  709  719  727 

[136]  733  739  743  751  757  761  769  773  787  793  797  809  811  817  821 

[151]  823  827  829  839  853  857  859  863  871  877  881  883  887  889  907 

[166]  911  919  929  937  941  947  953  967  971  977  983  991  997 1009 1013 

[181] 1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069 1087 1091 1093 1097 1103 

[196] 1109 1117 1123 1129 

 

Andricias konjektur (Dorin Andricia) tar for seg avstanden mellom primtall, og at 

denne differansen er mindre enn 1 

𝐴 = √𝑝𝑛+1 − √𝑝𝑛 < 1 

hvor pn er det n-te primtall. Den høyste verdien for A er ved n=4, og lik 0.67087… 

 

require(schoolmath) 

data(primlist) 

n <- seq(1,100000,1) #tar de 100000 første primtallene 

A <- sqrt(primlist[n+1])-sqrt(primlist[n]) 

max(A) # den største avstanden  

[1] 0.6708735 

A[5] #sjekker at den største avstanden er for n=5 

[1] 0.6708735 

length(A[A<1]) #sjekker antall <1 som er lik n 

[1] 100000 

 

Dette er selvsagt ikke noe bevis for Andricias konjektur, men det stemmer i hvert fall 

for de 100000 første primtallene.  

 

min(A) #den minste avstanden 

[1] 0.0009579968 

A[99998] #viser at dette er primtall nr. 99998 

[1] 0.0009579968 

 

Goldbachs binære konjektur (Christian Goldbach 1690-1764): ethvert liketall >4 kan 

uttrykkes som en sum av to primtall: 4=2+2, 6=3+3, 8=3+5, 10=3+7 og 5+5, 12=5+7, 

14=3+11 og 7+7… 
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For noen av partallene er det flere måter å uttrykke summen. For 34 er det fire måter: 

17+17, 11+23, 3+31, 5+29. Dette tallet, C(34)=4, kalles Goldbachs tall.  

Goldbachs ternære konjektur: Ethvert oddetall >7 kan uttrykkes som en sum av tre 

primtall 

 

Indiske Srinivasa Aiyangar Ramanujan (1887-1920) var en autodidakt (selvlært geni) 

med intuitive anlegg for tall. Han kom til universitetet i Cambridge hvor Godfrey 

Harold Hardy (1877-1947) og John Edensor Littlewood (1885-1977) arbeidet.  

 
En av anekdotene var da Hardy kom på sykebesøk til Ramanujan og sa at han var 

kommet med taxi nr, 1729, et uinteressant tall ifølge Hardy. Hvorpå Ramanujan 

repliserte at dette var et meget interessant tall, det minste naturlige tallet som kan 

skrives på to forskjellige måter som summen av to kubiske tall: 

1729 = 13 + 123 = 93 + 103 

som ga opphav til en type tall kalt taxi-tall. Taxi-tall (TA(n)) er det minste tallet som 

kan uttrykkes som summen av to positive algebraiske kuber på n forskjellige måter.  

De første taxitallene er Ta(1)=2=13+13, Ta(2)=1729, Ta(3)=87539319= 

1673+4363=2283+4233=2553+4143.  

 Hardy-Ramanujantallet 1729 er også et Carmichael-tall (Robert Carmichael). De 

første Carmichael-tallene er 561 (3∙11∙17), 1105 (5∙13∙17) og 1729 (7∙13∙19). 

Ramanujan oppdaget spesielle uendelige rekker bl.a. den følgende for 

resiproskverdien av pi (π).  

1

𝜋
=

2√2

9801
∑

(4𝑛)! (1103 + 26390𝑛)

𝑛!4 3964𝑛

∞

𝑛=0

 

n <- seq(0,10,1) 

a <- 2*sqrt(2)/9801 

b <-  factorial(4*n)*(1103+26390*n) 

c <-  factorial(n)^4*396^(4*n) 

a*sum(b/c) 

[1] 0.3183099 

1/pi #sjekker at det er riktig 

[1] 0.3183099 

 

Denne rekken konvergerer eksponensielt og kan brukes til å regne ut π med mange 

siffer. 

Rekken har tilknytning til  
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𝑒𝜋√58 = 3964 − 104.000000177… 

og 5∙7∙13∙58=26390, 99∙99=9801, 4∙99=396 

Klassetallene h(d) er tall av typen 

𝑎 + 𝑏√−𝑑    

hvor d er de ni Heegner-tallene 1,2,3,7,11,19,43,67 og 163. Gauss hadde dette som 

konjektur og det ble i 1952 bevist av Kurt Heegner.  

Følgende tall kalles Ramanujans konstant og er et transendentalt tall, også 

oppdaget av Charles Hermite i 1859  

𝑒𝜋√163 ≈ 2.625374 ∙ 1017 ≈ 6403203 + 744 

 

exp(pi*sqrt(163)) 

[1] 2.625374e+17 

640320^3+744 

[1] 2.625374e+17 

 

Her bare for de første sifferne. 

 

Komplekse tall 
René Descartes hadde i Géometrie (1637) tatt opp problemstillingen med 

kvadratroten til negative tall.  

Det må være mulig å løse kvadratiske ligningen x2+1=0, som har ingen relle 

løsninger,  hvis tallrekken skulle være komplett. Det vil si x2=-1 og x=±√-1, men hvor 

det komplekse tallet (0,1) er en løsning. x=i er en annen løsning.  

 

Allerede 1797 hadde den norske matematikeren Caspar Wessel (1745-1818), i 

familie med dikteren Johan Herman Wessel, innført et komplekst plan med to akser 

(Wessel-plan). 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. Komplekse tall er todimensjonale vektorer, men med en ny 

type multiplisering. Euler innførte tallet i kalt imaginær enhet 
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𝑖 = √−1              𝑖2 = −1      𝑖3 = −𝑖        𝑖4 = 1     𝑖5 = 𝑖          
1

𝑖
= −𝑖 

 

På denne måten kan komplekse tall skrives som: 

𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 = (𝑎, 𝑏) 

hvor a er et reelt tall. Komplekse tall kan uttrykkes i form av 

enhetskoordinatvektorene (1,0) og (0,1) slik at 

(a,b)= (a,0)+b(0,1) 

En vektor har lengde og retning, og i det komplekse plan har det komplekse tallet z 

det ordnete paret(a,b). Ethvert komplekst kan uttrykkes som et ordnet par (x1,x2). 

  
 

Geometrisk framstilling av det komplekse tallet (x,y)= x+yi. 

Vi kan uttrykke (x,y) som polarkoordinater: 

𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃        𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃          − 𝜋 < 𝜃 < 𝜋 

Vi kan da skrive: 

𝑥 + 𝑦𝑖 = 𝑟(𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜃) 

 

Hvis vi har det komplekse tallet z: 

𝑧 = 𝑥 + 𝑦𝑖 

 

så kan det skrives som lengden (modulus) eller absoluttverdi |z|=r som er 

avstanden (x,y) origo 

𝑚𝑜𝑑|𝑥 + 𝑦𝑖| = 𝑟 = |𝑥 + 𝑦𝑖| = √𝑥2 + 𝑦2 

 

og polarvinkelen θ(mot klokka) kalt argument til x+yi(arg z).  

𝑎𝑟𝑔(𝑧) = 𝑎𝑟𝑔|𝑥 + 𝑦𝑖| = 𝜃 

Det komplekse tallet kan roteres inntil 2π (0,2π), og i multipler av 2π, men det er 

vanlig å bruke intervallet (-π,π). 

Det komplekse tallet 0 (0+0i) har modulus lik 0.   

Polarkoordinatene blir modulus (mod(z)) og argument (arg(z)) 

 

Når vi betrakter komplekse tall som ordnete par (x1,x2) så kan vi addere og 

multiplisere på samme måte som for todimensjonale vektorer: 

(𝑥1, 𝑥2) + (𝑦1, 𝑦2) = (𝑥1 + 𝑦1, 𝑥2 + 𝑦2) 

𝑎 ∙ (𝑥1, 𝑥2) = (𝑎𝑥1, 𝑎𝑥2) 
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(𝑥1, 𝑥2) ∙ (𝑦1, 𝑦2) = (𝑥1𝑦1 − 𝑥2𝑦2, 𝑥1𝑦2 + 𝑥2𝑦1) 

1

(𝑥1, 𝑦1)
= (

𝑥1

𝑥1
2 + 𝑥2

2 ,
−𝑥2

𝑥1
2 + 𝑥2

2)         (𝑥1, 𝑥2) ≠ (0,0) 

 

Nullkomplekstallet er lik (0,0). 

 

De komplekse tallene er en utvidelse av de relle tallene som bare har en reell del. Vi 

kan summere komplekse tall: 

(𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎 + 𝑐) + (𝑏 + 𝑑)𝑖 

Multiplisere  komplekse tall: 

(𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑏𝑐 + 𝑎𝑑)𝑖 

 

Komplekse tall kan brukes i de fleste funksjoner.  Kommandoen Re(z) finner den relle 

delen av det imaginære tallet og Im(z) den imaginære delen: 

 

z <- 2+3*1i 

Re(z) 

[1] 2 

Im(z) 

[1] 3 

 

Den greske bokstaven theta (θ)angir vinkelen.  

 

Mod(z) 

[1] 3.605551 

Arg(z) 

[1] 0.9827937 

 

Vi kan plotte det imaginære tallet med en reell akse (Re(z)) og imaginær akse 

(Im(z)): 

 

#Plotte et imaginært tall med reell og imaginær akse 

plot(z,pch=19,cex=2,col="red",ylim=c(0,4),xlim=c(0,4),main="z=

2+3i") 

abline(v=2,h=3,col="green") 

arrows(0,0,2,3) 
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Vi kan summere komplekse tall som vektorer 

#Summen av to komplekse tall z og z1 

z <- 2+3*1i 

z1 <- 3+2*1i 

par(bg="lightyellow") 

plot(z,pch=19,cex=2,col="red",ylim=c(0,5),xlim=c(0,5),main="z=

2+3i + z1=3+2i") 

arrows(0,0,2,3) 

points(z1,pch=19,cex=2,col="blue") 

arrows(0,0,3,2) 

z3 <- z+z1 

points(z3,pch=19,cex=2,col="green") 

arrows(0,0,5,5) 

 

 

Summering av to komplekse tall. Re er reell akse og Im er imaginær akse. Origo er 

(0 + 0i). Summen av de komplekse tallene er diagonalen i et parallellogram med 

kanter dannet av de to komplekse tallene. Et parallellogram består av to kongruente 

trekanter.  

 

z1 <- 3+2*1i 

z2 <- z+z1;z2 
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[1] 5+5i 

 

Vi kan multiplisere to komplekse tall hvor vi erstatter i2 med -1. 

(𝑎 + 𝑏𝑖)2 = (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑎 + 𝑏𝑖) = (𝑎2 − 𝑏2) + (2𝑎𝑏)𝑖 
 

#Multiplisering av to komplekse tall 

w <- 3+2*1i 

w1 <- w^2;w1 

[1] 5+12i 

par(bg="lightyellow") 

plot(w,pch=19,cex=2,col="red",ylim=c(0,12),xlim=c(0,5),main="w

2=(2+3i)^2") 

arrows(0,0,3,2,col="blue") 

points(w1,pch=19,cex=2,col="green") 

arrows(0,0,5,12,col="blue") 

 

Figur. Multiplikasjon av et komplekst tall med seg selv dobler vinkelen og kvadrerer 

avstanden fra origo. 

 

Vi kan finne den resiproke til et komplekstall (≠0): 

1

𝑎 + 𝑏𝑖
=

𝑎 − 𝑏𝑖

(𝑎 + 𝑏𝑖)(𝑎 − 𝑏𝑖)
=

𝑎 − 𝑏𝑖

𝑎2 + 𝑏2
=

𝑎

𝑎2 + 𝑏2
−

𝑏𝑖

𝑎2 + 𝑏2
 

 

#Rotasjon 180 grader av to komplekse tall 

w  <- ((1:2)+(2:1)*1i);w 

Mod(w) 

z <-  complex(modulus = Mod(w),argument= Arg(w)+ pi);z 

par(bg="lightyellow") 

plot(w, col="red", pch=19,cex=2,xlim=c(-2,2),ylim=c(-2,2),  

main = expression(paste("Rotasjon av komplekse tall "," ", pi 

== 180^o))) 

abline(h=0,v=0,col="blue",lty=2) 

points(z, col="green",pch=19,cex=2) 
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arrows(0,0,2,1,col="red",lwd=2) 

arrows(0,0,1,2,col="red",lwd=2) 

arrows(0,0,-2,-1,col="green",lwd=2) 

arrows(0,0,-1,-2,col="green",lwd=2) 

 

Rotasjon av 2 komplekse tall 180o. 

 

Hvis vi har z=x+yi så har vi det komplekse konjugatet: 

𝑧̅ = 𝑥 − 𝑖𝑦 

som er speiling over den reelle aksen 

 

Kommandoen Conj(z) gir det komplekse konjugatet: 

 

z <- 2+1*1i 

Conj(z) 

[1] 2-1i 

 

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. 

Hvis vi har en kvadratisk ligning hvor a, b og c er reelle tall 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

Hvis andregradsligninen har reelle røtter finner vi disse som. 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎 ∙ 𝑐

2 ∙ 𝑎
 

men det forutsetter at b2-4ac>0. Hvis b2-4ac<0 så er det ingen reelle røtter, så finnes 

det to komplekse røtter: 

𝑟1,2 = −
𝑏

2𝑎
± 𝑖

√4𝑎𝑐 − 𝑏2

2𝑎
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Girolamo Cardano (1501-1576) ønsket å finne to tall hvor summen var 10 og 

produktet 40 i form av andregradsligningen: 

𝑥2 − 10𝑥 + 40 = 0 

røttene ble 5±√-15, altså ingen reelle røtter, men det finnes komplekse røtter 

 

g <- function (x){x^2-10*x+40} 

par(bg="lightyellow") 

plot(g,-1,10,col="red",lwd=3,ylim=c(0,50)) 

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

library(rootSolve) 

rot <-  uniroot.all(g,c(-3,7));rot 

numeric(0) 

 

 

Røttene er de komplekse tall x±i√30.  

En kvadratisk ligning med relle koeffisienter som ikke har reelle røtter, så vil de 

komplekse røttene være konjugater.  

 

Hvis vi har to løsninger r1 og r2 som er komplekse konjugater, dvs. r1=a+bi og r2=a-bi, 

hvor a og b er reelle, så er r1 og r2 røtter i en kvadratisk ligning med reelle 

koeffisienter.  

Vi har: 

𝑟1 + 𝑟2 = 2𝑎         𝑟1𝑟2 = 𝑎2 + 𝑏2 

og r1 og r2 er røtter  i ligningen: 

𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 𝑎2 + 𝑏2 = 0 

Gauss kunne i 1799 bevise fundamentalteoremet i algebra: for en polynom ligning 

av formen  

𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑥
2 + …+ 𝑏𝑥𝑛 = 0 

hvor b0, b1,… osv. kan være relle eller komplekse tall, så finnes det relle eller 

komplekse løsninger.  
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Eksponentialfunksjonen for komplekse tall 
Eksponentialfunksjonen for komplekse tall må kunne følge samme regneregler som 

for reelle tall dvs. 

𝑒𝑧1𝑒𝑧2 = 𝑒𝑧1+𝑧2 

og vi må kunne skrive: 

𝑒𝑥+𝑦𝑖 = 𝑒𝑥 ∙ 𝑒𝑖𝑦 

Hvis z=x+iy så vil ez være et komplekst tall: 

𝑒𝑧 = 𝑒𝑥(cos 𝑦 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑦) 

Hvis vi har vinkelen θ så har vi: 

𝑒𝑖𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃 

Det betyr at komplekse tall kan uttrykkes som kompleks eksponentialfunksjon. Et 

komplekst tall z med modulus (absoluttlengde)r=|z| og med vinkel (argument) θ kan 

da skrives som: 

𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 = 𝑟𝑒𝑖𝜃         𝑟 = |𝑥 + 𝑖𝑦|      𝜃 = 𝑎𝑟𝑔(𝑥 + 𝑖𝑦) + 2𝑛𝜋 

Dette er en nyttig formel for multiplikasjon og divisjon av komplekse tall. Vi kan 

betrakte eiθ som et punkt på enhetssirkelen.  

 
 

 

Hvis vi har to komplekse tall z1=r1e
iθ og z2=r2e

iφ så vil: 

𝑧1𝑧2 = 𝑟1𝑒
𝑖𝜃 ∙ 𝑟2𝑒

𝜑 = 𝑟1𝑟2𝑒
𝑖(𝜃+𝜑) 

𝑧1

𝑧2
=

𝑟1𝑒
𝑖𝜃

𝑟2𝑒𝑖𝜑
=

𝑟1
𝑟2

𝑒𝑖(𝜃+𝜑) 

 

For eksempel det komplekse tallet z=(1,1)=1+i med argument π/4 og modulus √2 

(|z|=r=|1+i|=√(12+12))og kan skrives som z=√2e(i∙π/4).  

 

z <- 1+1i 

Arg(z) 

Mod(z) 

sqrt(2) 

pi/4 

 

Euler kunne vise at: 
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1 = 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑠𝑖𝑛2𝜃 = (cos 𝜃 + 𝑖 ∙ sin 𝜃) ∙  (cos 𝜃 − 𝑖 ∙ sin 𝜃) 

og fant videre den interessante sammenhengen mellom det naturlige tallet e, π og i 

ved: 

𝑒𝑖∙𝜋 = 𝑐𝑜𝑠𝜋 + 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜋 

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

eiπ=-1 

𝑒𝑖∙𝜋 = cos𝜋 + 𝑖 ∙ sin 𝜋 = −1 + 𝑖 ∙ 0 = −1 

 

𝑒
𝑖∙𝜋
2 = 𝑖        𝑒𝑖∙𝜋 = −1         𝑒

3𝑖∙𝜋
2 = −𝑖           𝑒𝑖∙2𝜋 = 1        ln(−1) = 𝑖𝜋      𝑙𝑛(±𝑖) = ±

1

2
𝜋𝑖 

 

𝑒𝑖∙𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃          (𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔) 

 

𝑠𝑖𝑛𝜃 =
1

2𝑖
(𝑒𝑖∙𝜃 − 𝑒−𝑖∙𝜃)            𝑐𝑜𝑠𝜃 =

1

2
(𝑒𝑖∙𝜃 + 𝑒−𝑖∙𝜃) 

 

sin(𝑖𝜃) = 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜃       cos (𝑖𝜃) = 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜃       sinh(𝑖𝜃) = 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃     cosh(𝑖𝜃) = 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜃 

 

 

𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖   →    𝑧2 = (𝑎2 − 𝑏2) + 2𝑎𝑏𝑖         𝑧3 = (𝑎3 − 3𝑎𝑏2) + (3𝑎2𝑏 − 𝑏3)𝑖 

Hvis vi har et komplekst tall og det komplekse konjugatet: 

𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖    𝑧̅ = 𝑎 − 𝑏𝑖    →   |𝑧|2 = 𝑧 ∙ 𝑧̅ = 𝑎2 + 𝑏2         𝑒𝑧 = 𝑒𝑎(𝑐𝑜𝑠𝑏 + 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑏) 

 

Primtall 
 

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. Ethvert naturlig tall >1 er et primtall eller kan uttrykkes som et produkt av 

primtall. Primtallene er byggesteiner for alle de naturlige tallene. Alle de naturlige 

tallene 1, 2, 3, osv. kan lages ved 1+1+1+1 osv. og neste talle er 1 større enn det 

foregående. Hvis vi har tallet 12 vet vi at 12=4x3 og 3 og 4 kalles faktorer av 12. Vi 

har generelt for et tall m at m=n∙k for tallene n og k (kvotient) 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: 

𝑚 = 𝑛 ∙ 𝑘 + 𝑟    ℎ𝑣𝑜𝑟   0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛 − 1 

 

Gauss og Legendre fant at andelen av primtall blant de naturlige tallene fulgte 

forholdet 1/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): 
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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 

par(bg="lightyellow") 

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 

 

Når n øker så nærmer ratio seg 1/ln(n)(kolonne B) og ratio-1/ln(n) i kolonne C → 0. 

 

Primtallesteoremet: Når 𝑛 → ∞ blir antall primtall ≤ n lik 
𝑛

ln 𝑛
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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 er ca. lik arealet under kurven y=1/ln(x) mellom x=2 og x=N, det 

logaritmiske integralet til N.  

Tvillingprimtall er primtall med to påhverandre følgende primtall av oddetalltypen 

3&5, 5&7, 11&13 osv. 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 1.90216…. 

1

3
+

1

5
+

1

7
+

1

11
+

1

13
+

1

17
+

1

19
+

1

41
+

1

43
+

1

59
+

1

61
… 

For x opp til 103 finnes 35 primtallspar, opp til 104 finnes 205 og opp til 105 finnes 

1224 osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algebra 
Innen algebra benyttes bokstaver. Ofte brukes de greske bokstavene: 
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Stor Liten Navn Stor Liten Navn 

Α α Alfa Ν ν Nu 

Β β Beta Ξ ξ Xi 

Γ γ Gamma Ο ο Omikron 

Δ δ Delta Π π Pi 

Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho 

Ζ ζ Zeta Σ σ Sigma 

Η η Eta Τ τ Tau 

Θ θ Theta Υ υ Upsilon 

Ι ι Iota Φ φ Phi 

Κ κ Kappa Χ χ Chi 

Λ λ Lambda Ψ ψ Psi 

Μ μ Mu Ω ω Omega 
 

Euklids aksiomer og geometri 
Euklid startet på 300-tallet f.kr. å lage et sett med aksiomer og postulater om punkter 

(uten utstrekning), linjer og sirkler.  Det tredimensjonale rom kalles det Euklidske 

rom.  

 

 
 

Punkter med avstand r fra et punkt o (origo) ligger på en sirkel med sentrum i o og 

radius r 

 

Alle punkter som ligger like langt fra A og B ligger på en linje på midtnormalen. 

 

Punkter P som danner en rettvinklet trekant blir liggende på en sirkel. 
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Det som ligger like langt fra en rett linje ligger på linjer som er parallelle med den gitt 

linjen. 

 

Halveringslinjene til to gitt linjer inneholder punktene som er like langt fra hver av 

linjene.  

 

Paralellaksiomet gjelder ikke i hyperbolsk geometri.  

 

De klassiske problemstillingene i geometri har vært sirkelens kvadratur, kubens 

fordobling og vinkelens tredeling. 

 Sirkelens kvadratur er problemstillingen å konstruere et kvadrat med samme areal 

som en sirkel. Hvis vi lar radius=1 og x er sidelengden i kvadratet må følgende 

ligning være oppfylt, og man skjønner vanskeligheten med å konstruere π: 

𝑥2 = 𝜋𝑟2      →   𝑥2 = 𝜋        → 𝑥 = √𝜋 

 Opprinnelig hadde geometrien praktisk funksjon i landmåling og arkitektur. Det er 

noe konkret å konstruere geometriske figurer med passer, blyant og linjal, men 

geometrien er også abstrakt.   

 

Gresk matematikk var i mange sammenhenger synonymt med geometri og navn som 

Euklid, Arkimedes (287-212 f.kr., Arkimedes skrue, legemer og oppdrift i vann, 

vektstangprinsipp, Heureka),  Heron fra Alexandria(ca. 250 f.kr.), Eratosthenes (275-

194 f.kr., E.´s sil/sold for å finne primtall, gradmåling mellom Alexandria, hvor han var 

bibliotekar, og Syene, Jordens omkrets) og Apollonios fra Perga (ca. 230 f.kr., 

kjeglesnitt). Seinere kom det viktige bidrag fra Euler, Gauss  og Nikolay Ivanovitsj 

Lobasjevskij (1792-1856),sistnevnte bl.a. med hyperbolsk geometri (ikke-Euklidsk 

geometri) hvor parallellaksiomet ikke gjelder.  

 
 

Innen klassisk Euklidsk geometri  er det spesielle punkter knyttet til en trekant ABC 

med sidene a,b,c og vinklene α,β og γ. Ortosenter (Arkimedes punkt) O er snittet av 

de tre høydene som står normalt på hver sidekant. 
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Hvis vi lar linjer gå fra hvert hjørne som deler motstående side på midten så vil disse 

skjære hverandre i et punkt E kalt sentroide, og som også deler linjene i 2/3 og 1/3, 

og tilsvarer trekantens tyngdepunkt. Hvis vi omskriver en trekant (triangel) med en 

sirkel så vil origo i sirkelen være i punktet sirkumsenter (S). Linjer som står normalt 

på sidekantene vil skjære hverandre i sirkumsenter. Linjene AS=BS=CS=radius i 

sirkelen. Vi kan la en sirkel være innskrevet i trekanten. Senteret i denne sirkelen 

kalles for innsenter. Innsenter er også skjæringspunktet mellom de tre linjene AI, BI 

og CI som halverer henholdsvis vinklene α,β og γ, og disse tre linjene deler den 

opprinnelige trekanten i tre undertrekanter AIB, BIC, og CIA.  

Arealet av den store trekanten ABC blir lik summen av de tre undertrekantene: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 ∆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
𝑐𝑟 +

1

2
𝑎𝑟 +

1

2
𝑏𝑟 = (

𝑎 + 𝑏 + 𝑐

2
) 𝑟 = 𝑟𝑠 

  

Lengden a+b+c er perimeter og halvparten av denne (a+b+c)/2 kalles 

semiperimeter og arealet av trekant ABC blir lik radius av innsirkel ganger 

semiperimeter. Linjer fra innsenter som står normalt på hver sidekant (IK, IL og IM) 

deler linjene a, b og c i dellinjene x, y og z.  

 

Herons formel sier at arealet av en trekant ABC med lengde av sidekantene a, b og 

c, og semiperimeter s blir: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 ∆𝐴𝐵𝐶 = √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑏) 
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Heron har sitt navn knyttet til springvannet Herons brønn og Herons kule, og skrev 

verker som Metrica, Geometria, Stereometrica, Definitiones, Dioptra (landmåling) og 

Catoptrica (refleksjon). 

 

 

Sirkel 
En sirkel med sentrum i origo og radius r, og 0≤θ≤2π kan beskrives som 

polarkoordinater: 

𝑥 = 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃           𝑦 = 𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃            𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 

Hvis sentrum i sirkelen ligger i (x0,y0) så  har vi: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃           𝑦 = 𝑦0 + 𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃            (𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2 = 𝑟2 

 

#Sirkel med radius a=2 og vinkel theta 

theta <-  seq(0,2*pi,length=100) 

a <- 2 

x <- a*sin(theta) 

y <- a*cos(theta) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",col="blue",xlab="",ylab="",lwd=3,xlim=c(-

4,8),ylim=c(-4,8)) 

abline(h=0,v=0,lty=2,col="green") 

#Lager en sirkel med origo (4,5) med samme radius a=2 

x0 <- 4 

y0 <- 5 

x2 <- x0+a*sin(theta) 

y2 <- y0+a*cos(theta) 

lines(x2,y2,col="red",lwd=3) 

points(x0,y0,pch=16) 

points(0,0,pch=16) 
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Vi kan generelt finne avstanden d mellom to punkter A=(x1,y1)  og B (x2,y2) i planet: 

𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

For eksempel avstanden mellom A(-1,2) og B(-1,-1): 

 

d <- sqrt((-1-(-1))^2+(-1-2)^2);d 

[1] 3 

 

Parametriske kurver 
Parametriske kurver i planet består av et par kontinuerlige funksjoner (f,g) over 

samme intervall og bestemt av parameteren t slik at x=f(t) og y= g(t).  

Den parametriske ligningen for en rett linje som går gjennom punktene P0=(x0,y0) og 

P1=(x1,y1) er gitt ved: 

{
𝑥 = 𝑥0 + 𝑡(𝑥1 − 𝑥0)

𝑦 = 𝑦0 + 𝑡(𝑦1 − 𝑦0)
 

 

 

 

 

 

 

Arealer 

 

 
 

Areal (A) av et kvadrat med like sider h: 

𝐴 = ℎ ∙ ℎ = ℎ2 

Arealet av trekant med bredde b og høyde h: 

𝐴 =
1

2
∙ 𝑏 ∙ ℎ 

Areal av parallelogram: 

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ 

Areal av trapes: 

𝐴 =
1

2
(𝑏1 + 𝑏2) ∙ ℎ 
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Pythagoras setning: I en rettvinklet trekant hvor a og b er hosliggende sider og c er 

motstående side (hypotenusen) så er: 

 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

 

 
 

For en vilkårlig trekant med hypotenus c og vinkel θ motstående til hypotenusen 

gjelder: 

 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

 
Overflate og volum av en kule med radius r er henholdsvis: 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑙𝑒 = 4𝜋 ∙ 𝑟2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑘𝑢𝑙𝑒 =  
4

3
𝜋 ∙ 𝑟3 

 

En sylinder med lengde l og radius r har overflate (inkludert begge ender) og volum 

henholdsvis: 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 2𝜋 ∙ 𝑟2 + 2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝑙 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑠𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 =  𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑙 
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Arkimedes fant at hvis man hadde en kule omskrevet av en sylinder, i dette tilfelle er 

l=2r, 

så er overflatearealet av kula 2/3 av overflaten av sylinderen (inkludert begge ender 

1.5 ganger større enn overflaten av kula, dessuten volumet av sylinderen er lik 1.5 

ganger volum av kula. 

Det vil si at forholdet mellom overflatearealene har samme forhold som mellom 

volumene. Arkimedes fikk ifølge Cicero symbolet med kule og sylinder (inerat 

sphaerae figura et cylindri) innhugget i sin gravmonument.  

 

Innen gresk matematikk var Euklid, Arkimedes og Apollonius dominerende. 

Appolonius fra Perga f. 230 f.kr. utviklet teorien om kjeglesnitt, plane snitt gjennom en 

kjegle som gir elipse, parabel eller hyperbel. Matematisk astronomi med bruk av 

trigonometri ble ivaretatt av Eudoxus fra Knidos (409-356 f.kr.), Hipparkhos (190-

125.f.kr.) og Ptolemeios. 

 
  

 

Da det Vestromerske rike kollapset i 476  holdt den greske matematikk seg levende i 

det Byzantinske eller Østromerske rike med senter i Konstantinopel. I det 

Vestromerske rike ble det stopp i den vitenskapelige framgangen. Justitian stengte 

Platons akademi i Aten i 529, som ble betraktet som hedensk.   Alexandria ble 

overtatt av muslimene i 641, og de greske og babylonske skriftene ble oversatt til 

arabisk og ble på denne måten bevart i et rike fra Persia i øst til Spania i vest, inntil 

de i renessansen ble oversatt til latin på 1300-1600-tallet.  Toledo falt i 1085.  

Grekerne ville ha presise begreper, noe som gjorde det vanskelig å arbeide med 

begrepet uendelig  og irrasjonale tall. Matematikeren og astronomen al-Khowarizmi 

arbeidet i Bagdad og skrev Al-jabr wa´l muqabalah, som har gitt navnet til algebra.   

  Uendelighet og uendelige rekker ble et tema for middelalderens matematikere og 

filosofer. Betegnelsen var kronglete og verbalt beskrevet S quadratus og S cubus ble 

mye enklere skrevet som S2 og S3, og det var den franske matematikeren François 

Viète (1540-1603) som innførte det matematiske symbolspråket, og skrev bl.a. Opera 

mathematica (1646). Det tok ennå noe tid før symbolet =  for likhetstegnet (aequalis) 

ble tatt i bruk. 
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Hvis vi har et punkt på sirkelen med to lange vinkelbein som danner en periferivinkel 

theta (θ) med hverandre, så vil vinkelen fra radius være 2θ. 

 

Beregning av π 
 

De første forsøk på å beregne arealet av en sirkel ble gjort med en sirkel innskrevet i 

et kvadrat med side d, hvor hver av sidene er delt i 3. Inne i kvadratet er det også 

innskrevet en åttekant.  

 
Arealet av det store kvadratet er 9/9d2. Arealet av åttekanten som ca. er lik arealet 

(A) av sirkelen blir d2 minus arealet av trekanter i hvert hjørne: 4∙½∙(d/3)2=2/9d2. 

𝐴 =
7

9
∙ 𝑑2 = 

63

81
∙ 𝑑2 ≈

64

81
∙ 𝑑2 = (

8

9
𝑑)

2

 

Det vil arealet av sirkelen er ca. kvadratet av 8/9-deler av diameteren.  

 

π beregnet fra omskrevet polygon 
Arkimedes fra Syracuse (287-212 f.kr.) berømt for oppfinnelser som den 

Arkimedeske skrue, vektstangprinsippet, oppdrift og vektendring i vann. 

Man hadde funnet at det var en proporsjonalitet mellom omkretsen (O) og 

diameteren (d) til en sirkel:  

𝑂𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

Arkimedes kunne vise at arealet av en sirkel var: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜋 ∙ 𝑟2 

Ved å plassere en en sirkel med et innskrivet og omskrevet mangekant (polygon) og 

øke antall sider i polygonet fra s6-s96 fikk han en relativt nøyaktig verdi av pi (π). 
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Hvor sn er siden i et innskrevet polygon med n sider, r er radien i sirkelen, rn er 

høyden i trekanten, tn er lengden av siden i det omskrevne polygonet, hvor tn blir en 

tangent med berøringspunkt til sirkelen ved 1/2tn. 

Hvis sirkelen er innskrevet med en regulær sekskant med s6=1 så blir t6=1/√3 

Regulær sekskant innskrevet i en sirkel. Avstanden fra origo til en av sidene blir 

4∙sqrt3 

 

 

Arealet (An) og perimeter (Pn) til det innskrevne polygonet blir: 

𝐴𝑛 = 𝑛 ∙
1

2
∙ 𝑟𝑛 ∙ 𝑠𝑛 

𝑃𝑛 = 𝑛 ∙ 𝑠𝑛 

 

Hvis vi starter med en regulær sekskant s6 og t6 så vil det når vi halverer hver side og 

går til en tolvkantet polygon s12 og t12 så kan det vises at  hvis lengden av den nye 

halve sidelengden s1/2n og t1/2n så blir lengden av disse: 

𝑠1
2
𝑛
2 =

𝑠𝑛
2

2 + √4 − 𝑠𝑛
2
 

 

𝑡1
2
𝑛
2 =

𝑡𝑛
2

1 + √1 − 𝑡𝑛
2
 

Lag for løkke av følgende: 

 

 

s6 <- 1 

s12 <- sqrt(s6^2/(2+sqrt(4-s6^2)));s12 

[1] 0.5176381 

t6 <- 1/(sqrt(3)) 

t12 <- t6/(1+sqrt(1+t6^2));t2n 

[1] 0.3728247 

s24 <- sqrt(s12^2/(2+sqrt(4-s12^2)));s24 

[1] 0.2610524 

t24 <- t12/(1+sqrt(1+t12^2));t24 
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[1] 0.1316525 

s48 <- sqrt(s24^2/(2+sqrt(4-s24^2)));s48 

[1] 0.1308063 

t48 <- t24/(1+sqrt(1+t24^2));t48 

[1] 0.06554346 

s96 <- sqrt(s48^2/(2+sqrt(4-s48^2)));s96 

[1] 0.06543817 

t96 <- t48/(1+sqrt(1+t48^2));t96 

[1] 0.03273661 

 

s96=[1] 0.06543817 

 og t96= [1] 0.03273661 

Siden  

48 ∙ 𝑠96 < 𝜋 < 96 ∙ 𝑡96 

96*t96 

[1] 3.142715 

48*s96 

[1] 3.141032 

 

Arkimedes måtte foreta tunge utregninger for hånd: 

265

153
< √3 <

1351

780
 

 

Vi har for et polygon innskrevet i en sirkel at arealet til polygonet blir: 

𝐴𝑛 = 𝑛 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝜋

𝑛
∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

𝑛
 

Vi har for et polygon innskrevet i en sirkel at perimeter til polygonet blir: 

𝑃𝑛 = 2 ∙ 𝑛 ∙ 𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝜋

𝑛
 

 

For en enhetssirkel har vi  

𝑠𝑛 = 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝜋

𝑛
 

𝑡𝑛 = 𝑡𝑎𝑛
𝜋

𝑛
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For omskrevet polygon: 

 

𝐴𝐷

𝐴𝑂
=

𝐴𝐶

𝐴𝑂 + 𝑂𝑃
=

𝐴𝐶

𝐴𝑂 + 𝑂𝐶
 

 

For innskrevet polygon: 

𝐴𝐵

𝐴𝐷
=

𝐵𝑃

𝐵𝐷
       𝑜𝑔    

𝐴𝐶

𝐴𝐷
=

𝑃𝐶

𝐵𝐷
 

 

𝐴𝐵 + 𝐴𝐶

𝐴𝐷
=

𝐵𝑃 + 𝑃𝐶

𝐵𝐷
=

𝐵𝐶

𝐵𝐷
 

 

𝑠𝑛

𝑠1
2
𝑛

=
2 + √4 − 𝑠𝑛

2

√4 − 𝑠1
2
𝑛
2

 

 

Kryssmultipliserer og får: 

 

𝑠1
2
𝑛
2 =

𝑠𝑛
2

2 + √4 − 𝑠𝑛
2
 

 

 

 

Monte Carlo-metode for beregning av π 
 

Tegner en sirkel, et kvadrat, velger ut tilfeldige tall fra en uniform fordeling og plotter 

disse. Trekker tilfeldige tall av punkter med koordinater(x,y)på innsiden av kvadratet, 

generert fra en uniform fordeling. Deretter beregnes et estimat for pi (π) ut fra 

forholdet mellom punkter innenfor og utenfor sirkelen. Antall punkter gir et estimat av 

arealet. Velger radius r=1. Arealet av en sirkel er πr2. Arealet av en firkant er 

2r∙2r=4r2.  
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𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙𝑠𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡
=

𝜋𝑟2

4𝑟2
=

𝜋

4
 

Forholdet mellom dem er π/4. Punkter (x,y)hvor x2+y2<1 gir punkter på innsiden av 

sirkelen. Forholdet mellom dem gir et estimat av pi, og estimatet blir mer nøyaktig når 

n øker e.g. n=10.000. Monte Carlo er en stokastisk teknikk basert på tilfeldige tall.  

 

o <-  seq(0,2*pi,length=100) 

x <- sin(o) 

y <- cos(o) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",col="blue",xlab="",ylab="",lwd=3) 

x <- c(1,-1,-1,1,1) 

y <- c(1,1,-1,-1,1) 

points(x,y,type="l",col="red",xlab="",ylab="",lwd=3) 

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

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

n=1000 

a <- runif(n,-1,1) 

b <- runif(n,-1,1) 

points(a,b) 

sirkel <- a^2+b^2 

i <- which(sirkel<1) 

points(a[i],b[i],col="blue") 

p <- 4*sum(sirkel<1)/n 

title(main=paste("Monte Carlo estimat, pi=",p,sep='')) 
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En annen måte å beregne et estimat av pi er Buffon´s nål. Vi kan benytte en 

tannstikker. Tegn opp linjer på et ark med avstand lik en nål. Deretter kastes nålen 

på papiret og de gangene den er i kontakt med eller krysser strekene noteres. 

Deretter kan man estimere pi. 

Vektorer 
René Decartes (1596-1650) innførte begrepet analytisk geometri. I planet velges to 

koordinatakser som står vinkelrett på hverandre. En horisontal x-akse (abscisse) og 

en vertikal y-akse (ordinat) som møtes i et origo.  

To tall (x,y) representerer et punkt i planet, et todimensjonalt rom, hvor x og y kalles 

koordinater. Koordinatene viser avstanden fra punktet til aksene.   Tre tall (x,y,z) er 

en trippel og reprenterer et punkt i et tredimensjonalt rom, hvor z-aksen står 

rettvinklet på planet og alle tre aksene skjæres i origo. De tre tallene kan også 

skrives som (x1,x2,x3). (x1,x2,x3,x4) er en kvadruppel i et firedimensjonalt rom. 

(x1,x2,x3,…xn), n-tuppel,  er et punkt i et n-dimensjonalt rom.  

En overflate i et tredimensjonalt rom kan skrives som funksjonen: 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0 

 

Derivere er å trekke tangenter til kurver, integrere er å beregne areal under kurver, 

og med partiellderiverte kan man studere kurver i rommet. Lagrange publiserte i 1788 

Mécanique analytique (Analytisk mekanikk). Seinere innførte den irske 

matematikeren William Rowan Hamilton (1805-1865) Theory of quaternions, en helt 

ny måte å forstå fysikk. I fysikk har man begreper som kraft, forflytning, hastighet og 

aksellerasjon, alle disse har størrelse og retning og kan presenteres som en vektor. 

En vektor kan presenters geometrisk fra et startpunkt til et sluttpunkt, eller analytisk 

via koordinatene for endepunktet.  

 
Vi har en vektor A= (a1,a2,a3) hvor a1, a2 og a3 er er komponentene til vektoren. 

Vi har retningsvinklene til vektoren: 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑎1

|𝐴|
         𝑐𝑜𝑠𝛽 =

𝑎2

|𝐴|
         𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑎3

|𝐴|
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𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛽 + 𝑐𝑜𝑠2𝛾 = 1 

 

Vi har to vektorer A og B: 

𝐴 = (𝑎1,  𝑎2,  𝑎3, … 𝑎𝑛)            𝐵 = (𝑏1,  𝑏2,  𝑏3, … 𝑏𝑛) 

. Summen av de to vektorene A+B er lik: 

𝐴 + 𝐵 = (𝑎1 + 𝑏1, 𝑎2 + 𝑏2, 𝑎3 + 𝑏3, … 𝑎𝑛 + 𝑏𝑛) 

 

 

(𝐴 + 𝐵) + 𝐶 = 𝐴 + (𝐵 + 𝐶) 0 = (0,0,0, … 0) 

𝐴 + 𝐵 = 𝐵 + 𝐴 𝐴 + 0 = 0 + 𝐴 = 𝐴 

𝑐 ∙ (𝐴 + 𝐵) = 𝑐 ∙ 𝐴 + 𝑐 ∙ 𝐵 1 ∙ 𝐴 = 𝐴 

(𝑐1 + 𝑐2) ∙ 𝐴 = 𝑐1 ∙ 𝐴 + 𝑐2 ∙ 𝐴 (−1) ∙ 𝐴 = −𝐴 

(𝑐1 ∙ 𝑐2) ∙ 𝐴 = 𝑐1 ∙ (𝑐2 ∙ 𝐴) 𝐴 + (−𝐴) = 0 

𝐴 ∙ (𝐵 + 𝐶) = 𝐴 ∙ 𝐵 + 𝐴 ∙ 𝐶 = (𝐵 + 𝐶) ∙ 𝐴 (𝑐 ∙ 𝐴) ∙ 𝐵 = 𝑐 ∙ (𝐴 ∙ 𝐵) 

(𝐴 + 𝐵)2 = 𝐴2 + 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 + 𝐵2 (𝐴 ∙ 𝐵)2 ≤ (𝐴 ∙ 𝐴) ∙ (𝐵 ∙ 𝐵) 

Regneregler for vektorer.  

 

Addisjon og multiplikasjon av todimensjonale vektorer kan vises geometrisk i planet. 

Summen er diagonalen i parallellogrammet dannet av de to vektorene A og B.  

A=[-1,1] og B=[2,2], A+B=[1,3] 

 

par(bg="lightyellow") 

plot(-2:4,-2:4,type="n",xlab="x",ylab="y") 

abline(h=0,v=0,lty=2,col="blue") 

arrows(0,0,-1,1,lwd=3,col="red") 

arrows(0,0,2,2,lwd=3,col="red") 

arrows(0,0,1,3,lwd=3,col="red") 

arrows(-1,1,1,3,col="green") 

arrows(2,2,1,3,col="green") 
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Multiplikasjon av vektoren A med 2 dobler lengden, multiplikasjon med ½ halverer 

lengden. Generelt vil c∙A gi et punkt i samme retning som A, men c ganger 

avstanden. Hvis c er et negativt tall snur vektoren retning. Determinanter kan brukes 

til å finne arealet av et parallellogram. Arealet er lik absoluttverdien til determinanten 

til vektorene A og B. Determinanten blir: 

|
−1 2
1 2

| 

C <- matrix(c(-1,1,2,2),ncol=2);C 

    [,1] [,2] 

[1,]   -1    2 

[2,]    1    2 

#absoluttverdien av determinanten 

abs(prod(eigen(C)$values)) 

[1] 4 

 

Arealet blir lik 4. Dette kan vi kontrollregne ved å bruke Pytagoras setning.  

 

Funksjonen for en kule med radius r og sentrum i origo: 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑟2 

En kule med origo i [x0,y0,z0]: 

(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2 + (𝑧 − 𝑧0)
2 = 𝑟2 

Vi kjenner kulekoordinatene (sfæriske koordinater) (u,v)  til et punkt P(x,y,z) på en 

kule, hvor u tilsvarer breddegraden  

[-90o,90o] og v lengdegraden [0o,360o]. Hvis vi lar kula være Jorden så er meridianer 

storsirkler som går gjennom nord- og sydpol. Lengdegraden måles fra nullmeridianen 

og østover. For himmelkulen tilsvarer deklinasjonen breddegraden og 

rektascensjonen lengdegraden. Et punkt P0 i ekvatorialplanet har koordinater [x,y,0]. 

For Jorden med sentrum i origo og radius r =6378 km får koordinatene for et punkt 

P=[x,y,z]  

𝑥 = 𝑟 cos 𝑣 cos 𝑢 

𝑦 = 𝑟 cos 𝑣 sin 𝑢 

𝑧 = 𝑟 sin 𝑣 

tan 𝑢 =
𝑦

𝑥
    sin 𝑣 =

𝑧

𝑟
 

 Hvis en kule har sentrum i [x0,y0,z0] så blir parameterfremstillingen: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑟 cos 𝑣 cos 𝑢 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑟 cos 𝑣 sin 𝑢 

𝑧 = 𝑧0 + 𝑟 sin 𝑣 

 

 

Skalarprodukt 
Vi innfører en ny type multiplisering hvor skalarproduktet gir et reelt tall. 

Skalarproduktet A∙B av to vektorer er 
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𝐴 ∙ 𝐵 = (𝑎1 ∙ 𝑏1,  𝑎2 ∙ 𝑏2,  𝑎3 ∙ 𝑏3, … 𝑎𝑛 ∙ 𝑏𝑛) = ∑ 𝑎𝑘 ∙ 𝑏𝑘

𝑛

𝑘=1

 

 

Skalarproduktet av en vektor med seg selv er kvadratet av lengden av vektoren: 

𝐴 ∙ 𝐴 = |𝐴|2 

 

Skalarproduktet av to vektorer er lik produktet av lengden av de to vektorene 

multiplisert med cosinus til vinkelen θ mellom dem: 

𝐴 ∙ 𝐵 = |𝐴| ∙ |𝐵| ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

Vet vi lengden og skalarproduktet kan vi finne vinkelen mellom to vektorer.  

 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝐴 ∙ 𝐵

|𝐴| ∙ |𝐵|
=

𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2 + 𝑎3𝑏3

√𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2 ∙ √𝑏1

2 + 𝑏2
2 + 𝑏3

2
 

 

Vi har at A∙B = B∙A. Hvis de to vektorene A og B står normalt på hverandre blir 

A∙B=0, fordi cosθ=0. Vi sier at nullvektoren står normalt på alle vektorer.  Ortogonale 

vektorer står på hverandre i 90o vinkel.  Hvis nullvektoren er A=0 så er A∙A=0. 

 

Vi kan finne vinkelen mellom to vektorer A=[1,-1,0] og B=[1,0,1] 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
1 + 0 + 0

√1 + 1 ∙ √1 + 1
=

1

√4
=

1

2
 

 

 

 

Skalarproduktet er svært nyttig i fysikk hvor vektoren A kan representere en konstant 

kraft som virker på et legeme som beveger seg som en vektor B. Arbeidet som 

utføres blir lik skalarproduktet A∙B 

 
 

Hvis c er et tall så vil c∙A bli: 
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𝑐 ∙ 𝐴 = (𝑐 ∙ 𝑎1, 𝑐 ∙ 𝑎2, 𝑐 ∙ 𝑎3, … 𝑐 ∙ 𝑎𝑛) 

 

Lengden eller normen til en vektor er |A|: 

|𝐴| = √𝐴 ∙ 𝐴 = √𝑎1
2 + 𝑎2

2 + ⋯𝑎𝑛
𝑛 

 

Hvis A og B er to vektorer så gjelder trekantulikheten: 

|𝐴 + 𝐵| ≤ |𝐴| + |𝐵| 

 

I det tredimensjonale rommet er det tre enhetskoordinatvektorer i=[1,0,0], j=[0,1,0], 

og k=[0,0,1] alle med lengde 1, og som ligger langs x-,y- og z-aksen. Vektorene i, j 

og k danner basis i 3D.  

Alle vektorer kan uttrykkes i form av enhetsvektorene: 

𝐴 = 𝑎1 ∙ 𝑖 + 𝑎2 ∙ 𝑗 + 𝑎3 ∙ 𝑘 

Hvis det er samme lengdeakse på aksene kalles koordinatsystemet ortonormert.  

 

Bevegelse kan beskrives av posisjon (P(x,y,z), forflytning, hastighet (v=dx/dt) og 

aksellerasjon (a=dv/dt), og i denne sammenheng benytter vi vektorer.  

En rett linje i et tredimensjonalt rom (R3)som går gjennom punktet P0(x0,y0,z0)og har 

retningsvektor (a,b,c) kan framstilles i parameterform som: 

[

𝑥 = 𝑥0 + 𝑎𝑡
𝑦 = 𝑦0 +  𝑏𝑡
𝑧 = 𝑧0 +  𝑐𝑡

] 

Vi plotter en linje som har parameterframstilling: 

[
𝑥 = 2 + 2𝑡

𝑦 = −6 + 2𝑡
𝑧 = 10 − 4𝑡

] 

 

require(scatterplot3d) 

t <- seq(0,10,0.1) 

x <- 2+2*t 

y <- -6+2*t 

z <- 10-4*t 

par(bg="lightyellow") 

scatterplot3d(x,y,z,type="l",lwd=3,xlab="x",ylab="y",zlab="z", 
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color="red",col.axis="blue",col.grid="lightblue") 

 

Vi kan finne vinkelen mellom to linjer i rommet ved å finne vinkelen mellom 

retningsvektorene.  

[
𝑥 = 2 + 2𝑡

𝑦 = −6 + 2𝑡
𝑧 = 10 − 4𝑡

]         [
𝑥 = 2 − 2𝑡
𝑦 = 4 + 𝑡
𝑧 = 5 + 2𝑡

] 

Disse linjene har retningsvektorer r1(2,2,-4) og r2(-2,1,2). 

Vi kan finne lengden av retningsvektorene |r1| og |r2|: 

 

#Retningsvektorene 

r1 <- c(2,2,-4);r1 

r2 <- c(-2,1,2);r2 

#Lengde av retningsvektorene 

lr1 <- sqrt(1^2+2^2+3^2);lr1 

lr2 <- sqrt(2^2+1^2+(-2)^2);lr2 

#skalarprodukt 

r1r2 <- sum(r1%*%r2);r1r2 

#cosinus til vinkelen 

cosalfa <- r1r2/(lr1*lr2);cosalfa 

#finner tilsvarende vinkel i radianer med acos 

#snur fortegnet til cosalfa ved å la vinkelen rotere mot 

klokka 

a <- acos(-cosalfa);a 

#regner om vinkelen til grader 

a*180/pi 

[1] 27.01712 

 

Vinkelen er 27o.  

 



44 
 

Vektorprodukt 
Vi må skille skalarprodukt fra vektorprodukt. Vektorprodukt vil si å finne en vektor 

som står normalt (vinkelrett) på to andre vektorer. Vi får vektorproduktet mellom to 

vektorer A og B lik A x B. Vektorproduktet kan peke opp eller ned. A x B har motsatt 

retning av B x A. Lengden av vektorproduktet A x B, hvis vi kaller vinkelen mellom 

vektorene A og B for α er 

|𝐴| ∙ |𝐵| ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

Lengden av vektorproduktet A x B er lik arealet av et parallellogram bestemt av A og 

B, og som er lik absoluttverdien av determinanten. Vektorene A og B bør ligge i 

samme koordinatplan, enten xy-, xz- eller yz-planet slik at vektorproduktet peker ut i 

den tredje dimensjonen.  

Hvis vektorene A og B ligger i xy-planet: A=[x1,y1,0] og B=[x2,y2,0] så blir 

vektorproduktet A x B lik: 

[𝑥1, 𝑦1, 0] 𝑥 [𝑥2, 𝑦2, 0] = [0, 0, |
𝑥1 𝑦1

𝑥2 𝑦2
|] 

Vi kan finne vektorproduktet for A=[2,3,0] og B=[1,4,0] 

 

Z <- det(matrix(c(2,1,3,4),nrow=2));Z 

[1] 5 

 

A x B = [0,0,5] 

 

Hvis vi har basisvektorene eller enhetsvektorene i, j og k med lengde 1 i henholdsvis 

x-, y- og z-retning, så har vi generelt for vektorproduktet A x B hvor A=[x1,y1,z1) og 

B=[x2,y2,z2] 

[𝑥1, 𝑦1, 𝑧1] 𝑥 [𝑥2, 𝑦2, 𝑧2] = |
𝑖 𝑗 𝑘
𝑥1 𝑦1 𝑧1

𝑥2 𝑦2 𝑧2

| = [|
𝑦1 𝑧1

𝑦2 𝑧2
| , − |

𝑥1 𝑧1

𝑥2 𝑧2
| , |

𝑥1 𝑦1

𝑥2 𝑦2
|] 

Vektorproduktet er velegnet til å finne arealer av trekanter og parallellogram dannet 

av vektorene i vektorproduktet. Arealet av parallellogram: |A x B| 

Arealet av trekant; ½|A x B| 

 

På samme vis kan vi bestemme volumet av en parallellpiped dannet av tre vektorer 

A=[x1,y1,z1), B=[x2,y2,z2] C=[x3,y3,z3].  

Volum av parallellpiped er lik absoluttverdien til determinanten 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑝𝑖𝑝𝑒𝑑 ∶     |

𝑥1 𝑦1 𝑧1

𝑥2 𝑦2 𝑧2

𝑥3 𝑦3 𝑧3

| 

Hvis vi har vektorene A=[4,3,2], B=[2,4,1] og C=[2,2,4] så blir volumet av 

parallellpiped dannet av de tre vektorene lik 30. 

 

M <- matrix(c(4,2,2,3,4,2,2,1,4),nrow=3);M 

     [,1] [,2] [,3] 

[1,]    4    3    2 

[2,]    2    4    1 
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[3,]    2    2    4 

V <- det(M);V 

[1] 30 

 

Hvis de tre vektorene A, B og C utgår fra samme punkt omslutter de en pyramide. Da 

vil volumet av pyramiden bli lik 1/3 av absoluttverdien til determinanten: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑦𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒:   
1

3
|

𝑥1 𝑦1 𝑧1

𝑥2 𝑦2 𝑧2

𝑥3 𝑦3 𝑧3

| 

Hvis de tre vektorene A, B og C er like lange og utgår fra samme punkt omslutter de 

et tetraeder. Da vil volumet av tetraederet bli lik 1/6 av absoluttverdien til 

determinanten: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑒𝑑𝑒𝑟:   
1

6
|

𝑥1 𝑦1 𝑧1

𝑥2 𝑦2 𝑧2

𝑥3 𝑦3 𝑧3

| 

Konstruksjon av n-kant 
Konstruksjon av en regulær n-kant med passer og linjal vil si å plassere hjørnene på 

en sirkel og med lik avstand fra hverandre. Det betyr at man må kunne konstruere 

vinkelen θ lik 

 

𝜃 =
360𝑜

𝑛
 

Euklid kjente til konstruksjon av n-kanter hvor n=3,4,5,6,8,10,12,15,16. 

Konstruksjonen av en regulær 12-kant vil si å kunne konstruere vinkler på 30o 

(12∙30o=360o). En regulær trekant kan lages fra denne ved å trekke en linje mellom 

hvert fjerde hjørne. Siden hvert tall i tallrekken er enten et primtall eller kan uttrykkes 

som et produkt av primtall kan konstruksjonsproblemet utvides til å gjelde:  

For hvilke primtall p er det mulig å konstruere en p-kant med passer og linjal ? 

Gauss, et matematisk geni,  fant at det var mulig å konstruere en 17-kant. For å vise 

dette måtte han ta i bruk kompleksplanet og komplekse røtter.  

 

 

Vi starter med ligningen 

 

𝑥𝑛 − 1 = 0 

som har løsningene liggende på en enhetssirkel. Løsningene (røttene) er: 

𝑐𝑜𝑠 (𝑘
2𝜋

𝑛
) + 𝑖𝑠𝑖𝑛 (𝑘

2𝜋

𝑛
)        𝑘 = 0,1,2, … , 𝑛 − 1 

 

#røttene i x^n-1=0 i det komplekse plan 

#n=5, regulær 5-kant 

n <- 5 

k <- seq(0,n-1,1) 

theta <- k*(2*pi/n) 
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z <- cos(theta)+sin(theta)*1i 

par(bg="lightyellow") 

plot(z,pch=16,col=2,cex=2,xlim=c(-1,1),main=expression(x^n-

1==0)) 

abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 

#plotter enhetssirkel 

n2 <- 100 

k2 <- seq(0,n2-1,1) 

theta2 <- k2*(2*pi/n2) 

z2 <- cos(theta2)+sin(theta2)*1i 

lines(z2,type="l",lwd=2,col=4) 

#trekker piler til rotløsningene 

arrows(0,0,cos(theta),sin(theta)) 

#liner mellom hvert hjørne 

theta3 <- c(theta,0) 

lines(cos(theta3),sin(theta3),lwd=2,col="tomato") 

 

Siden vi har en enhetssirkel er radius=1, så vil cos(x) og sin(x) bli liggende på en 

sirkel fordi: 

 

𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 1 

 Vinklene i den regulære femkanten blir 

 

#vinkel i radianer 2*pi/5=72 grader 

#omregner til vinkel i grader  

theta*(180/pi) 

[1]   0  72 144 216 288  

 

Vi setter n=4 og finner røttene: 
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theta*(180/pi) 

[1]   0  90 180 270 

 

 

Eller n=17 for Gauss 17-kant hvor vinklene er 21.17647o. : 

 

theta*(180/pi) 

 [1]   0.00000  21.17647  42.35294  63.52941  84.70588 105.88235 127.05882 

 [8] 148.23529 169.41176 190.58824 211.76471 232.94118 254.11765 275.29412 

[15] 296.47059 317.64706 338.82353 

 

 

Vi ser litt nærmere på ligningene : 

        𝑥5 + 1 = 0 

Fra røtter i høyere grads orden ligninger er veien nå kort over til Galois-grupper, 

Abel-grupper, og symmetri. 
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Røttene x1-x5 i femtegradsligningen over danner en gruppe 

𝐸5 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5 = 1} 

 

Røttene xk  

𝑥𝑘 = 𝑐𝑜𝑠 (𝑘
2𝜋

𝑛
) + 𝑖𝑠𝑖𝑛 (𝑘

2𝜋

𝑛
)        𝑘 = 0,1,2, … , 𝑛 − 1 

er generator og primitive n-te røtter av 1, og vi ser at roten x5=1  blir et 

identitetselement.  

 

Fjerdegradsligningen 

𝑥4 + 1 = 0 

gir en firkant hvor speiling omkring henholdsvis x- og y-aksen og rotasjon omkring 

origo gir fire symmetrier.  

Røttene blir: 

𝑥1−4 = ±
√2

2
± 𝑖

√2

2
 

 Det viser seg at det er mulig å konstruere en p-kant hvor p er et primtall hvis og bare 

hvis: 

𝑝 = 2𝑚 + 1 

hvor m er et naturlig tall. Hvis m inneholder et oddetall som faktor så vil ikke p være 

et primtall.  

For 17-kanten: 

 

m <- 4 

(2^m)+1 

[1] 17 

 

Vi ser også tilknytning til Fermat-primtallene pF som er av typen: 

𝑝𝐹 = 22𝑛
+ 1           𝑛 = 0,1,2,3, … 

og disse tallene øker meget raskt i verdi med økende n: 

 

#Fermatprimtall for n=0-5 

> n <- 0:5 

pF <- 2^(2^n)+1;pF  
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[1]  3    5    17   257  65537     4294967297 

 

Funksjoner og funksjonsdrøfting 
Et kvadratisk polynom av typen: 

𝑓(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥
2 

Et kubisk polynom blir: 

𝑓(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥
2 + 𝛽3𝑥

3 
 

Vi har gitt en kubisk funksjon: 

𝑓(𝑥) =  −
𝑥3

3
+  2𝑥2 + 4𝑥 − 6 

En deriverbar funksjon y=f(x) kan ha kritiske punkter hvor den førstederiverte er lik 
null f’(x)=0, i form av maksimums- eller minimumspunkter, lokale eller globale. 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 den 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.  
Når den førstederiverte er større enn 0, f’(x)>0 stiger kurven og når den 
førstederiverte er mindre enn 0, f’(x)<0 synker kurven. Vendepunkt er der kurven 
skifter mellom å stige og synke.  
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.  
 

#Vi definerer en funksjon 

f <- function (x){-x^3/3+2*x^2+4*x-6} 

plot(f,-4,8,col="red",lwd=3) 

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

 

 

 

#Vi finner den førstederiverte 

fd1 <- D(expression((-x^3/3+2*x^2+4*x-6)),"x");fd1 

2 * (2 * x) - 3 * x^2/3 + 4 

#Vi finner den andrederiverte 

DD  <-  function(expr,name, order = 1) { 
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   if(order < 1) stop("'order' must be >= 1") 

   if(order == 1) D(expr,name) 

   else DD(D(expr, name), name, order - 1) 

} 

fd2 <- DD(expression((-x^3/3+2*x^2+4*x-6)),"x",2);fd2 

2 * 2 - 3 * (2 * x)/3 

#Vi finner røttene til funksjonen f 

library(rootSolve) 

rot <-  uniroot.all(f,c(-3,8));rot 

[1] [1] -2.352656  1.047304  7.305345 

points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col="green") 

 

 

#Vi plotter funksjonen for den førstederiverte 

curve(2 * (2 * x) - 3 * x^2/3 +4,-

4,8,col="blue",lwd=3,add=TRUE) 

 

#Vi plotter funksjonen for den andrederiverte 

curve(2 * 2 - 3 * (2 * x)/3,-4,8,col="orange",lwd=3,add=TRUE) 
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#Vi lager en ny funksjon for den førstederiverte 

fd1b <- function(x){2 * (2 * x) - 3 * x^2/3 + 4} 

#Vi finner røttene av den førstederiverte 

rotfd1 <-  uniroot.all(fd1b,c(-4,8));rotfd1 

[1] -0.8284215  4.8284215 

#Vi plotter maksimum- og minimumspunkt 

points(rotfd1[1],f(rotfd1[1]),pch=16,cex=2) 

points(rotfd1[2],f(rotfd1[2]),pch=16,cex=2) 

 

Når den andrederiverte er positiv, er det et minimumspunkt og Når den 

andrederiverte er negativ er det et maksimumspunkt. 

 

  

Avhengig av om den førstederiverte er positiv eller negativ kan vi finne at det ene 

maksimumspunktet er stabilt og det andre er ustabilt. Når den andrederiverte skifter 

fortegn er det et vendepunkt. I dette punktet kan det trekkes en vendetangent.  
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#Vi lager en ny funksjon for den andrederiverte 

fd2b <- function(x){2 * 2 - 3 * (2 * x)/3} 

#Vi finner røttene av den andrederiverte 

rotfd2 <-  uniroot.all(fd2b,c(-4,8));rotfd2 

[1] 2 

#Setter inn hjelpetekst 

legend("topright",c("f(x)","f´(x)","f´´(x)"),lty=c(1,1,1),lwd=

c(3,3,3),col=c("red","blue","orange")) 

 

Vi finner vendetangenten 

#Trekker vendetangent 

y <- f(rotfd2) 

#Stigningtallet ved å sette inn i den førstederiverte 

slope <- fd1b(rotfd2) 

intercept <- y-slope*rotfd2 

abline(intercept,slope,lty=3,col="cyan",lwd=3) 

 

 

 

Vi har to funksjoner: 

𝑦 =  𝑥2 + 2𝑥 + 3 
𝑦 = 2𝑥 + 4 

Vi plotter de to funksjonene, finner skjæringspunktene mellom dem og bestemmer 
deretter arealet mellom de to kurvene: 
 

#Lager to funksjoner 

fa <- function(x) {return(x^2+2*x+3)} 

fb <- function (x) {return(2*x+4)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(fa,-3,3,col="blue",lwd=3) 

plot(fb,-3,3,col="red", lwd=3,add=TRUERUE) 

abline(v=0) 

#Definerer en ny funksjon 

fc <- function(x) {return(fb(x)-fa(x))} 
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#Finner røttene 

library(rootSolve) 

rot <-  uniroot.all(fc,c(-3,3));rot 

points(rot,fa(rot),pch=16,cex=2,col="green") 

integrate (fc,-1,1) 
1.333333 with absolute error < 1.5e-14 

#Sjekker at dette blir riktig ved å lage en ny funksjon 

fd <- function(x) {return(1-x^2)} 

integrate(fd,-1,1) 
1.333333 with absolute error < 1.5e-14 

 

Siden linjen ligger over parabelen lager vi en ny funksjon  
fc=fb-fa og vi integrerer denne fra -1 til 1.  
 

∫ (2𝑥 − 4)
1

−1

− (𝑥2 + 2𝑥 + 3)𝑑𝑥 = ∫ (1 − 𝑥2)
1

−1

𝑑𝑥 

 
 

 

Parabel 
Vi ser på funksjonen: 

𝑓(𝑥) = 1 − 𝑥2 

 

curve(parabel,-3,3,col=2,lwd=3,ylab="y",main=expression(y==1-

x^2)) 

abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 

#Finner arealet av buen 0 til -1 

integrate(parabel,-1,0) 

#Vi ser at dette arealet blir større enn halvparten av et 

kvadrat 1x1. 

#Finner den deriverte til parabelen 

dxparabel <- D(expression(1-x^2),"x")  

#Lager en funksjon av den deriverte 



54 
 

derivert <- function(x) {eval(dxparabel)} 

curve(derivert,-3,3,col=4,lwd=3,add=TRUE) 

 

#Den deriverte er negativ for x>0 og positiv for x<0 

#Trekker en tangent gjennom punktet x0=1 

x0 <- 1 

derivert(1) 

#Tangenten er en rett linje y=y0-beta(x-x0) hvor beta er den 

deriverte 

tangent <- function (x) {parabel(x0)+ derivert(x0)*(x-x0)} 

curve(tangent,-3,3,col=3,lwd=3,add=TRUE) 

#Trekker en tilsvarende tangent kjennom x0=-1 

x0 <- -1 

curve(tangent,-3,3,col=3,lwd=3,add=TRUE) 

#Trekker en tangent gjennom vendepunktet hvor den deriverte er 

lik 0 

derivert(0) 

x0 <- 0 

curve(tangent,-3,3,col=6,lwd=3,add=TRUE) 

 

 

Rett linje 
En rett linje har funksjonen: 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 ∙ 𝑥 

hvor b0 er et konstantledd som angir skjæring med y-aksen (intercept) og b1 er 

stigningstallet (stigningskoeffisienten). 

 

Vi ser først på den enkle linjen 

𝑦 = 1 + 𝑥 

som er en linje med stigningstall og skjæringspunkt lik 1 
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linje <- function(x) {1+x} 

par(bg="lightyellow") 

curve(linje,-2,5,col=2,lwd=3,ylab="y",main=expression(y==1+x)) 

abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 

#Beregner arealet av trekanten 0 til -1 

integrate(linje,-1,0) 

0.5 with absolute error < 5.6e-15 

#Arealet blir lik halvparten av kvadratet 1x1 

#Finner den deriverte til linjen 

dxlinje <- D(expression(1+x),"x") 

#Lager en funksjon av den deriverte 

derivert <- function (x) {eval(dxlinje)} 

#Finner den deriverte for x=1 

derivert(1) 

[1] 1 

#Den deriverte =1 som er stigningstallet 

 

 

#Rette linjer med forskjellige stigningstall 

x <- seq(-2,5,0.01) 

b0 <- 0.5 

par(bg="lightyellow") 

plot(-3:5,-4:4,type="n",xlab="x",ylab="y", 

main=expression(y==b0+b1*x)) 

abline(v=0,h=0,lty=2,col="blue") 

for (i in -2:5){ 

lines(x,b0+x*(i),lwd=3,col=rainbow(5)[i]) 

} 
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#Rette linjer med samme stigningstall 

x <- seq(-2,5,0.01) 

b1 <- 0.5 

par(bg="lightyellow") 

plot(-5:5,-

5:5,type="n",xlab="x",ylab="y",main=expression(y==b0+b1*x)) 

abline(v=0,h=0,lty=2,col="blue") 

t <- seq(-4,4,1) 

for (i in t){ 

lines(x,i+b1*x,lwd=3,col="red") 

} 

}  

 

Generelt hvis en linje går gjennom punktene (x1,y1) og (x2,y2) 

så er stigningskoeffisienten b1: 

𝑏1 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

∆𝑦

∆𝑥
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Vi lager en linje som går gjennom punktene (-1,-2) og (2,3) 

par(bg="lightyellow") 

plot(c(-2,3),c(-3,4),type="n",xlab="",ylab="") 

abline(h=0,v=0) 

points(-1,-2,col="blue",pch=16,cex=2) 

points(2,3,col="blue",pch=16,cex=2) 

lines(-1,-2,2,3,col="red",lwd=2) 

#bregner stigningskoeffisient 

slope <- (3-(-2))/(2-(-1)) 

#Bestemmer intercept ved å la linjen gå gjennom (2,3) 

b0 <- 3-slope*2;b0 

#Trekker linje gjennom intercept b0 og slope 

abline(b0,slope,col="red",lwd=2) 

arrows(-1,-2,2,-2,col="green",lwd=2) 

arrows(2,-2,2,3,col="green",lwd=2) 

 

Vi ser at stigningstallet er Δy/Δx=5/3 

 

Eksponentialfunksjon 
Vi definerer eksponentialfunksjonen y=ex slik at følgende uttrykk betyr det samme: 

𝑦 = 𝑒𝑥        𝑥 = ln(𝑦) 

Vi har også generelt for eksponentialer 

𝑎𝑥 = 𝑒𝑥∙𝑙𝑜𝑔𝑎 

Man må skille mellom eksponentialfunksjonen f(x)=ax og potensfunksjonen f(x)=xa. 

 

#Vi lager en eksponentialfunksjon 

f <- function (x){exp(x)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-2,2,col="red",lwd=3) 

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

#Vi finner den deriverte som vi ser blir lik funksjonen selv 
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deriv <- D(expression(exp(x)),"x");deriv 

exp(x) 

#Vi finner skjæring med y-aksen 

f(0) 

[1] 1 

points(0,f(0),pch=16,cex=2,col="green") 

 

 

 

 

Vi ser at e0=1 

 

Vi ser på uttrykket som har grenseverdi e når x går mot 0.  

e = lim
           𝑥→0

(1 + 𝑥)
1
𝑥 

#Vi plotter funksjonen 

g <- function (x){(1+x)^(1/x)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(g,-0.5,4,col="red",lwd=3,main=expression(y==(1+x)^(1/x))) 

abline(v=0,col="blue") 
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Det naturlige tallet e (Eulertallet) funnet av Leonard Euler (1707-1783) er her 

skjæring med y-aksen 

#Vi finner skjæring med y-aksen 

g(0.0000001) 

[1] 2.718282 

𝑒 = lim
𝑥→0

(1 + 𝑥)
1
𝑥 

#Det naturlige tallet e 

exp(1) 

[1] 2.718282 

Vi kan også lage en annen definisjon av e: 

𝑒 = lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)
𝑛

 

g <- function (x){(1+1/x)^x} 

par(bg="lightyellow") 

plot(g,0,20,col="red",lwd=3,main=expression(y==(1+1/x)^x),ylim

=c(0,3)) 

abline(v=0,h=0) 

abline(h=exp(1),col="green",lty=3,lwd=3) 
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Vi kan plotte den naturlige eksponentialfunksjonen:  

𝑦 = 𝑒𝑥        𝑦 = 𝑒−𝑥 

Kurvene skjærer y-aksen ved (0,1) siden e0=1 

 

f <- function (x){exp(x)} 

g <- function (x){exp(-x)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(c(-3,3),c(0,20),type="n",xlab="x",ylab="y") 

curve(f,-3,3,col="red",lwd=3,add=TRUE) 

curve(g,-3,3,col="blue",lwd=3,add=TRUE) 

abline(v=0,h=0) 

abline(h=1,lty=3,col=3) 

text(2,15,expression (y==e^x),col=2) 

text(-2,15,expression(y==e^-x),col=4) 

 

 

Leonhard Euler(1707-1783) introduserte logaritmen til x med grunntall a som y=logax 

slik at ay=x. Euler viste at a0=1 og han innførte et uendelig lite tall Є slik at: 

𝑎𝜖 = 1 + 𝑘 ∙ 𝜖 

Det viser seg at k er en konstant som er avhengig av Є. Euler innfører et uendelig 

stort tall N=x/Є. Deretter kan ax uttrykkes som: 

𝑎𝑥 = 𝑎𝑁𝜖 = (𝑎𝜖)𝑁 = (1 + 𝑘 ∙ 𝜖)𝑁 = (1 +
𝑘 ∙ 𝑥

𝑁
)
𝑁

= 

1 + 𝑁 (
𝑘𝑥

𝑁
) +

𝑁(𝑁 − 1)

2!
(
𝑘𝑥

𝑁
)
2

+ 
𝑁(𝑁 − 1)(𝑁 − 2)

3!
(
𝑘𝑥

𝑁
)
3

+ ⋯  

 

Siden N er uendelig stor blir 1=N/N=(N-1)/N=(N-2)/N osv. 
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og da kan uttrykket over forenkles til: 

 

𝑎𝑥 = 1 +
𝑘𝑥

1!
+

𝑘2𝑥2

2!
+

𝑘3𝑥3

3!
+ ⋯ 

Ved å sette x=1 finner han sammenhengen mellom a og k: 

𝑎 = 1 +
𝑘

1!
+

𝑘2

2!
+ 

𝑘3

3!
+ ⋯ 

 

Deretter introduserer Euler det berømte naturlige tallet e for verdien av a når k=1: 

𝑒 = 1 +
1

1!
+

1

2!
+

1

3!
+

1

4!
+ ⋯ 

Deretter regner han ut tallet e=2.71828182845904523536… 

 

Ut fra dette kan han skrive: 

𝑒𝑥 = (1 +
𝑥

𝑁
)
𝑁

 

som også kan skrives som: 

𝑒𝑥 = lim
𝑛→∞

(1 +
𝑥

𝑛
)
𝑛

 

𝑒 = lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)
𝑛

 

Deretter kan ex med k=1 skrives på den velkjente formen: 

𝑒𝑥 = 1 +
𝑥

1!
+

𝑥2

2!
+ 

𝑥3

3!
+ ⋯ = ∑

𝑥𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

 

 

I et lignende resonnement finner Euler rekken: 

𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑥) = 𝑥 −
1

2
𝑥2 +

1

3
𝑥3 − ⋯ 

Funksjonen: 

𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑒−2∙𝑥 

går mot 0 når x går mot uendelig: 

 

x <- seq(0,6,0.01) 

y <- x*(exp(-2*x)) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3) 

abline(h=0,lty=3,col="red",lwd=3) 
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Utforsk funksjonen når r endrer verdi. For figuren over er r=2 

 

x <- seq(0,6,0.01) 

r <-  0.5 

y <- x*(exp(-r*x)) 

plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3) 

abline(h=0,lty=2,col="red") 

 

Vi plotter y=ax for positive og negative a, og ser at for x=0 skjæres ordinaten ved y=1 

fordi a0=1 

 

#a>1 

a <- exp(1) 

f <- function (x){a^x} 

par(mfrow=c(1,2),bg="lightyellow") 

plot(f,-0.5,1.5,col="red",lwd=3, main=expression(y==a^x)) 

a <- 2 

curve(f,-1,2,col="blue",lwd=3,add=TRUE) 

a <- 3 

curve(f,-1,2,col="green",lwd=3,add=TRUE) 

legend("topleft",as.character(a),title="a" 

,c("2","e","4"),lty=c(1,1,1),lwd=c(3,3,3),col=c("blue","red","

green")) 

arrows(0,0,0,3) 

abline(h=1,lty=3,col="cyan") 

 

#0<a<1 

a <- 1/exp(1) 

f <- function (x){a^x} 
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plot(f,-2,1,col="red",lwd=3, main=expression(y==a^x)) 

a <- 1/2 

curve(f,-2,1,col="blue",lwd=3,add=TRUE) 

a <- 1/5 

curve(f,-2,1,col="green",lwd=3,add=TRUE) 

legend("topright",as.character(a),title="a" 

,c("1/2","1/e","1/5"),lty=c(1,1,1),lwd=c(3,3,3),col=c("blue","

red","green")) 

arrows(0,0,0,5) 

abline(h=1,lty=3,col="cyan") 

 

 

Den deriverte til en potensfunksjon ax: 

(𝑎𝑥)´ = 𝑎𝑥 ∙ ln 𝑎 

Vi plotter noen potensfunksjoner for forskjellige a>1: 

 

par(bg="lightyellow") 

x <- seq(-2,2,0.01) 

a <- seq(0.5,3.5,0.5) 

eksponent <- outer(x,a, function(x,a)a^x) 

par(bg="lightyellow") 

matplot(x,eksponent,type="l",ylab="y",lwd=3, 

main=expression(y==a^x)) 

abline(h=0,v=0) 

lines(x,exp(x),col="blue",lwd=3) 
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legend("topleft",as.character(a),title="a",lty=1:5,col=1:6,lwd

=3) 

 

Figur. y=ax for forskjellige verdier av grunntallet a. Alle kurvene går gjennom 

(x,y)=(0,1). For a=1 er en rett linje siden 1x=1. Hvis a er lik det naturlige tallet e= 

2.718282 har vi eksponentialfunksjonen y= ex som er angitt med den blå heltrukne 

linjen, som er lik den deriverte funksjonen.  

 

Det naturlige tallet e tilfredsstiller ln(e)=1 

𝑒 = exp (1) 

exp(1) 

[1] 2.718282 

 

Vi har også: 

𝑦 = exp(𝑥)    ↔      𝑥 = ln(𝑦)       (𝑦 > 0) 

Vi har at ln(0)=1, derfor blir exp(0)=1.  

Den inverse til eksponentialfunksjoen ex=exp(x) er lik logaritmen: 

ln(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑥) 

 

ln(exp(𝑥)) = 𝑥   𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑥      exp(ln(𝑥)) = 𝑥   𝑓𝑜𝑟 𝑥 > 0 

 

For eksponentialfunksjoner gjelder generelt: 

 

(exp (𝑥))𝑟 = exp(𝑟𝑥)                  exp(𝑥 + 𝑦) = exp (𝑥) ∙ exp (𝑦) 

𝑒𝑥𝑝(−𝑥) =
1

exp (𝑥)
              exp(𝑥 − 𝑦) =  

exp (𝑥)

exp (𝑦)
 

som også kan skrives som: 

(𝑒𝑥)𝑦 = 𝑒𝑥𝑦        𝑒𝑥+𝑦 = 𝑒𝑥𝑒𝑦       𝑒−𝑥 =
1

𝑒𝑥
      𝑒𝑥−𝑦 =

𝑒𝑥

𝑒𝑦
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Eksponentialfunksjonen har den spesielle egenskapen at den er lik sin egen 

deriverte: 

𝑑

𝑑𝑥
𝑒𝑥 = 𝑒𝑥                 ∫ 𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑒𝑥 + 𝑐 

 

Eksponentialfunksjon med asymptote og to parametre 

Funksjonen 

𝑦 = 𝑎 ∙ (1 − 𝑒−𝑏∙𝑥) 

er en asymptotisk potensfuksjon med to parametere a og b og e.g. a=3 og b=0.1 

 

x <- 0:50 

y <- 3*(1-exp(-0.1*x)) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3) 

 
 

Asymptotisk eksponentialfunksjon med a=3 og b=0.1 

 

Potensfunksjon 
 

Potensligninger  er funksjoner av typen (som også beskriver allometrisk vekst): 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏 

hvor a og b er konstanter kan omgjøres til en lineær funksjon ved å ta logaritmen på 

begge sider av likhetstegnet: 

log 𝑦 = log(𝑎 ∙ 𝑥𝑏) = log 𝑎 + 𝑏 ∙ log 𝑥 

som får stigningskoeffisient b og skjæring ved log a.  

 

x <- seq(0,20,0.01) 
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a=1;b=3 

par(mfrow=c(1,2),bg="lightyellow") 

y <- a*x^b 

plot(x,y,col="blue",type="l",lwd=3,main=expression(y==a*x^b)) 

y2 <- log(y) 

x2 <- log(x) 

plot(x2,y2,col="red",type="l",lwd=3, 

xlab="log(x)",ylab="log(y)") 

 

 

 

Potensfunksjonen  

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏 

 

x <- seq(0,10,0.1) 

a <- 2 

b <- 2 

f <- function(x){a*x^b} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,10,col="red",lwd=3,main= expression(y==a*x^b) ) 



67 
 

 

Vi ser på: 

𝑦 = 𝑥𝑏 

 

par(bg="lightyellow") 

x <- seq(-2,4,0.01) 

b <- seq(0.5,3.5,0.5) 

eksp <- outer(x,b, function(x,b)x^b) 

par(bg="lightyellow") 

matplot(x,eksp,type="l",ylab="y",lwd=3, 

main=expression(y==x^b)) 

abline(h=0,v=0) 

lines(x,exp(x),col="blue",lwd=3) 

legend("topleft",as.character(b),title="b",lty=1:5,col=1:6,lwd

=3) 
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Potensligninger av typen: 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏 

hvor a og b er konstanter kan omgjøres til en lineær funksjon ved å ta logaritmen på 

begge sider av likhetstegnet: 

log 𝑦 = log(𝑎 ∙ 𝑥𝑏) = log 𝑎 + 𝑏 ∙ log 𝑥 

som får stigningskoeffisient b og skjæring ved log a.  

 

Vi har Cavalieris formel: 

∫ 𝑥𝑏
𝑎

0

𝑑𝑥 =
𝑎𝑏+1

𝑏 + 1
 

Det betyr at arealet under kurven er lik ab+1/(b+1) 

For eksempel a=10, b=2 

 

x <- seq(0,10,0.1) 

b <- 2 

f <- function(x){x^b} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,10,col="red",lwd=3,main= expression(y==x^b) ) 
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#integrerer f fra 0-a hvor a=10 

integrate(f,0,10);  

333.3333 with absolute error < 3.7e-12 

a <- 10;b <- 2 

g <- function(a){a^(b+1)/(b+1)} 

g(10) 

[1] 333.3333 

 

 

Logaritmefunksjon 
På 1600-tallet ble det nødvendig å gjøre mer nøyaktige beregninger innen astronomi 

og navigasjon. Det gjaldt å finne en metode for å redusere arbeidet med 

multiplikasjoner og divisjoner med tall med mange siffer og desimaler. Den første 

logartimetabellen ble publisert av John Napier (1550-1617) i 1614 i verket Mirifici 

Logarithmorum canonis descriptio( Beskrivelse av de vidunderlige regler for 

logaritmer). Desimalpunktsystemet og eksponentialbetegnelsen var på denne tiden 

ikke generelt akseptert, men Napiers bruk av dem  

Vi definerer logaritmen til tallet x med grunntall a som potensen som a må opphøyes i 

for å få x: 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

Etter diskusjon med Napier kunne Henry Briggs i 1624 publisere en forbedret 

logaritmetabell basert på grunntallet 10 i Arithmetica logarithmica.  

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
1
2 

0.50000 
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1.778279 = √√10 = 10
1
4 

0.25000 

 1.333521 = √√√10 = 10
1
8 

0.12500 

1.154782 = √√√√10 = 10
1
16 

0.06250 

 1.001125 = 10
1

2048 
0.0004882813 

1.000562 = 10
1

4096 
0.0002441406 

 1.000281 = 10
1

8192 
0.0001220703 

 

Det ble oppdaget lettere måter å trekke ut kvadratrøtter basert på bl.a. Isaac 

Newtons(16423-1727) oppdagelse av utvidelsen av uendelige rekker, Newtons 

generelle bionomialteorem: 

(1 + 𝑥)𝑘 = 1 + 𝑘𝑥 +
𝑘(𝑘 − 1)

2 ∙ 1
𝑥2 +

𝑘(𝑘 − 1)(𝑘 − 2)

3 ∙ 2 ∙ 1
𝑥3 +

𝑘(𝑘 − 1)(𝑘 − 2)(𝑘 − 3)

4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
𝑥4 + ⋯ 

 

Det tok tid før man fant sammenhengen mellom logaritmefunksjonen og arealer 

under en hyperbel. 

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 + 𝑡)
= (1 + 𝑡)−1 

og sette denne inn i Newtons genrelle binomialteorem så kan integralet uttrykkes 

som en uendelig rekke: 

𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑥) = ∫
1

1 + 𝑡

𝑥

0

𝑑𝑡 = ∫ (1 − 𝑡 + 𝑡2 − 𝑡3 + 𝑡4 − ⋯)𝑑𝑡 = 𝑥 −
𝑥2

2

𝑥

0

+
𝑥3

3
−

𝑥4

4
+

𝑥5

5
−.. 

 

Funksjonen y=1/(1+x) som er en hyperbel, og også lik en geometrisk rekke.  

 

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

0.5: 

𝑙𝑛(1 + 0.5) = ln(1.5) = ∫
1

1 + 𝑡

0.5

0

𝑑𝑡 

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.  

 

𝑧 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥)  𝑏𝑎𝑟𝑒 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑎𝑧 = 𝑥 

Euler oppdaget også at hvis man kjenner loga(x) så er det lett å finne logaritmen med 

et annet grunntall logb(x) 

𝑧 = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 → 𝑥 = 𝑏𝑧 → 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑏
𝑧) = 𝑧 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑎 ∙ 𝑏 

Det vil si: 

𝑧 = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 =
𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏
 

Dette gir den ”gyldne regel for logaritmer”: Forholdet mellom logaritmene til to tall blir 

det samme utansett hvilket grunntall (basis) man bruker: 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦
=

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥
𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏
𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦
𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏

=
𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥

𝑙𝑜𝑔𝑏𝑦
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Så utvidet Euler rekken ax ved hjelp av Newtons generell binomialteorem og han 

endte opp med rekken: 

𝑎𝑥 = 1 + 𝑘𝑥 +
𝑘2𝑥2

2 ∙ 1
+

𝑘3𝑥3

3 ∙ 2 ∙ 1
+

𝑘4𝑥4

4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
+ ⋯ 

Så satte han x=1=k og fikk: 

𝑎 = 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.  

𝑒 = 1 +
1

1!
+

1

2!
+

1

3!
+

1

4!
+

1

5!
+ ⋯ = ∑

1

𝑛!

∞

𝑛=1

 

Euler fant et ex er summen av rekken: 

𝑒𝑥 = 1 +
𝑥

1!
+

𝑥2

2!
+

𝑥3

3!
+

𝑥4

4!
+ ⋯ = ∑

𝑥𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

 

Logaritmer med basis eller grunntall e blir kalt naturlige logaritmer eller 

hyperbolske.  

𝑙𝑛(1 + 𝑥) = 𝑥 −
𝑥2

2
+

𝑥3

3
−

𝑥4

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: 

𝑙𝑛(1 − 𝑥) = −𝑥 −
𝑥2

2
−

𝑥3

3
−

𝑥4

4
…. 

Deretter trakk Euler disse to ligningene fra hverandre og fikk: 

𝑙𝑛
1 + 𝑥

1 − 𝑥
= 2 ∙ (𝑥 +

𝑥3

3
+

𝑥5

5
+

𝑥7

7
+ ⋯) 

Nå var det en formel for logartimer som konvergerer som kan brukes til å finne. 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

𝑘

𝑛

𝑘=1

≈ 𝑙𝑛(𝑛 + 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): 

𝛤 = lim
𝑛→∞

[∑
1

𝑘

𝑛

𝑘=1

− 𝑙𝑛(𝑛)] 

Hvis n er et positivt heltall så er Γ: 
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Γ(n) = (n − 1)! 

Akkurat som π og e viser det seg at gammafunksjonen gamma(Γ) dukker opp 

mange steder i matematikken: 

𝛤(𝑥) = ∫ 𝑡𝑥−1 ∙ 𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

0

= (𝑥 − 1)∫ 𝑡𝑥−2 ∙ 𝑒−𝑡𝑑𝑡 = (𝑥 − 1)
∞

0

𝛤(𝑥 − 1) 

Det er to variable x og t 

Vi plotter gammafunksjonen Γ(x) for x=1-5: 

 

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]) 

} 

 
#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 
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Ved integrering ser vi at Γ(4)=6, tilsvarende Γ(2)=1 osv.  

n <- 7 

A <- data.frame(n=rep(NA,n),gamma=rep(NA,n)) 

for (i in 1:n) { 

A[i,1] <- i 

A[i,2] <- gamma(i) 

} 

A 

  n gamma 

1 1     1 

2 2     1 

3 3     2 

4 4     6 

5 5    24 

6 6   120 

7 7   720 

Vi har også sammenhengen: 

𝛤(𝑛 + 1) = 𝑛 ∙ 𝛤(𝑛)            𝛤(𝑛) = (𝑛 − 1)𝛤(𝑛 − 1) = (𝑛 − 1)! 
n <- 4 

gamma(n+1) 

[1] 24 

n*gamma(n) 

[1] 24  

factorial(n) 

 [1] 24 

 

Eller: 

𝛤(4) = 3𝛤(3) = 3 ∙ 2 ∙ 1 = 3! 
gamma(4) 

[1] 6 

3*gamma(3) 

[1] 6 

factorial(3) 

[1] 6 

 

Andre uttrykk for Γ: 

𝛤 = (
1

2 ∙ 2!
−

1

4 ∙ 4!
+

1

6 ∙ 6!
− ⋯) − ∫

𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥

∞

1

𝑑𝑥 

𝛤 = lim
𝑥→1

∑ (
1

𝑛𝑥
−

1

𝑥𝑛
)

∞

𝑛=1

 

𝛤 (
1

2
) = √𝜋 

gamma(1/2) 

[1] 1.772454 

sqrt(pi) 

[1] 1.772454 
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𝛤 (
3

2
) =

1

2
∙ 𝛤 (

1

2
) =

1

2
√𝜋 

gamma(3/2) 

[1] 0.886227 

1/2*sqrt(pi) 

[1] 0.886227 

 

Er gamma rasjonal eller irrasjonal ? 

 

 

Logaritmer 
Den belgiske Jesuit Gregory St.Vincent hadde funnet en sammenheng mellom 

arealene under hyperbelen y=1/x publisert i Opus geometricum (1647). 

 

x <- seq(0,10,0.01) 

f <- function(x){1/x} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,2,col="red",lwd=3,main=expression(y==1/x)) 

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

 

lim
𝑥→∞

1

𝑥
= 0 

 

 Nicolas Mercator (1620-1687) fant sammenhengen mellom en geometrisk rekke og 

logaritmer, som tilsvarte arealet under y=1/(1+x) fra 0-x (Logartihmotechnia (1668)).  

𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑥) = 𝑥 −
𝑥2

2
+

𝑥3

3
−

𝑥4

4
+ ⋯ 

 

For logartimer gjelder: 
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𝑙𝑛(𝑥 ∙ 𝑦) = 𝑙𝑛(𝑥) + 𝑙𝑛(𝑦) 

 

𝑙𝑛 (
𝑥

𝑦
) = 𝑙𝑛(𝑥) − 𝑙𝑛(𝑦)               𝑙𝑛 (

1

𝑥
) = −ln (𝑥) 

 

𝑙𝑛(𝑎𝑥) = 𝑥 ∙ 𝑙𝑛(𝑎)           𝑙𝑛(𝑥𝑟) = 𝑟 ∙ ln (𝑥) 

Samme regler gjelder for Briggske logaritmer med grunntall 10.  

#Vi plotter logaritmefunksjonen 

 

h <- function (x){log(x)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(h,0,4,col="red",lwd=3,main=expression(y==ln(x))) 

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

 

Vi ser at i logartimefunksjonen er logartimen til 1 lik 0 og logaritmen til 0 er lik minus 

uendelig (-∞).  

lim
𝑥→∞

𝑙𝑛𝑥 = ∞            lim
𝑥→0+

𝑙𝑛𝑥 = −∞ 

 

#Vi finner den førstederiverte til logartimefunksjonen 

 

dfdx <- D(expression(log(x)),"x");dfdx 

1/x 

 

Briggske og naturlige logaritmer for 10-1 – 10-14, jfr. definisjonen av pH.  

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔10[𝐻
+]          [𝐻+] ∙ [𝑂𝐻−] = 10−14 

dvs. hvis pH=7 er [H+]=[OH-]=10-7 M  
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x  <-  10^-(1*1:14) 

cbind(x, log10(x),-log10(x),log(x)) 

          x                   

 [1,] 1e-01  -1  1  -2.302585 

 [2,] 1e-02  -2  2  -4.605170 

 [3,] 1e-03  -3  3  -6.907755 

 [4,] 1e-04  -4  4  -9.210340 

 [5,] 1e-05  -5  5 -11.512925 

 [6,] 1e-06  -6  6 -13.815511 

 [7,] 1e-07  -7  7 -16.118096 

 [8,] 1e-08  -8  8 -18.420681 

 [9,] 1e-09  -9  9 -20.723266 

[10,] 1e-10 -10 10 -23.025851 

[11,] 1e-11 -11 11 -25.328436 

[12,] 1e-12 -12 12 -27.631021 

[13,] 1e-13 -13 13 -29.933606 

[14,] 1e-14 -14 14 -32.236191 

 

10log (𝑥) = 𝑥 
10^log10(4) 

[1] 4 

 

pH, Richters skala og desibelskala (dB) for lydtrykk er eksempler på logaritmiske 

skalaer.  

Trigonometriske funksjoner 
 

 

 
 

𝑠𝑖𝑛𝜃 =
𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠
         𝑐𝑜𝑠𝜃 =

ℎ𝑜𝑠𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠
        𝑡𝑎𝑛𝜃 =

𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒

ℎ𝑜𝑠𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒
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For en rettvinklet trekant med kateter med lengde 1 så blir hypotenusen lik √2, og 

𝑠𝑖𝑛(450) =
1

√2
=

√2

2
       cos(45𝑜) = 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

4
) =

√2

2
        𝑡𝑎𝑛(45𝑜) =

1

1
= 1 

 

Ved 45o(π/4) er x=y. Vi setter inn i enhetssirklen x2+y2=1 som gir 2x2=1  dvs. 

x=y=1/√2 

For en likesidet trekant med lengde 2 blir vinklene 60o, men fra denne kan det lages 

to rettvinklete trekanter med vinkler 90o, 60o og 30o hvor hypotnusen får lengde 2 og 

den ene kataten får lengde 1. Vi kan da finne lengden av den andre kateten √3 vha. 

Pythagoras setning: 

𝑠𝑖𝑛(600) = 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

3
) =

√3

2
      𝑐𝑜𝑠(600) = 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

3
) =

1

2
       𝑡𝑎𝑛(600) =

√3

1
= √3 

𝑠𝑖𝑛(300) = 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

6
) =

1

2
      𝑐𝑜𝑠(300) = 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

6
) =

√3

2
      𝑡𝑎𝑛(300) =

1

√3
=

√3

3
 

 

 
Vi har at lengden av en vektor (a,b) dvs.  |(a,b)|=√a2+b2. 

Derved blir lengden av vektoren OP på enhetssirklen hvor (cosθ)2 er dss. cos2θ 

𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ = √(𝑐𝑜𝑠𝜃)2 + (𝑠𝑖𝑛𝜃)2 = √𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑠𝑖𝑛2𝜃 = 1 

Det vil si: 

𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑠𝑖𝑛2𝜃 = 1 
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Euler standardiserte definisjonen av sinus og cosinus basert på en enhetssirkel med 

radius lik 1. Vinkler kan uttrykkes i grader (o) hvor en omdreining av en radius i 

sirkelen er 360o. Vi fortrekker å uttrykke vinkler i radianer. 1 radian er vinklen som gir 

buelengde lik 1 på enhetssirkelen. Omkretsen til enhetssirkelen er 2π, og en 

omdreining (mot klokka) av enhetssirkelen tilsvarer derfor 2π radianer. 

360𝑜 = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑟 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 =
360𝑜

2𝜋
                    1𝑜 =

2𝜋

360
 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑟 

 

𝜋 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑟 = 180𝑜 

Hvor mange radianer er 30o? 

30𝑜 ∙
𝜋 𝑟𝑎𝑑

180𝑜
= 0.524 𝑟𝑎𝑑 

30*pi/180 
[1] 0.5235988 

 

Vi har at 1 radian tilsvarer 57.3o: 

1𝑟𝑎𝑑 =
360𝑜

2𝜋
= 57.3𝑜 

Hvor mange grader er 0.5 radianer ? 

0.5 ∙
180𝑜

𝜋 𝑟𝑎𝑑
= 28.6𝑜 

360/(2*pi) 

[1] 57.29578 

0.5*(180/pi) 

[1] 28.64789 

 

Vi foretrekker å beregne sinus og cosinus til et tall, ikke vinkler, i området 0<x<2π. På 

figuren nedenfor er  

sinx=b og cosx=a 

  

 
 

Enhetssirklen kan deles inn i fire kvadranter og vi regner mot klokka fra 1. til 4. 

kvadrant.  
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 Hvis x=π så har vi punktet P=(-1,0) hvor sinπ=0 og coxπ=-1. Hvis x=π/2 så har vi 

punktet P=(0,1) hvor sinπ/2=1 og cosπ/2=0. Vinkel π/2 gir bevegelse mot klokka på 

enhetssirkelen, -π/2 er den samme vinkel men bevegelse med klokka.  

 

I R er kommandoene cos(x), sin(x) og tan(x) basert på x i radianer, dvs. 90o=π/2, 

60o=π/3, 45o=π/4, 30o=π/6  

Vi finner de inverse verdier med asin() og acos(). 

 

#sinus til 45o 

sin(pi/4) 

[1] 0.7071068 

sqrt(2)/2 

[1] 0.7071068 

#sinus til 30o 

sin(pi/6) 

[1] 0.5 

#vinkel 30o i radianer 

a <- 30*(pi/180);a 

[1] 0.5235988 

sin(a) 

[1] 0.5 

asin(0.5) 

[1] 0.5235988 

 

Kommandoen antan2(y,x) gir vinkelen mellom x-aksen og en vektor fra origo til et 

punkt med koordinater (x,y) 

#Vinklen til (0,1)=90o 

atan2(1,0) 

[1] 1.570796 

pi/2 

[1] 1.570796 

 

 

 

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 
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60o 1

2
√3 

1

2
 √3 

90o       1        0        ∞ 

 

 

 

Innen naturvitenskap treffer man ofte på prosesser som følger harmoniske 

svingninger. Vi lager en grafisk framstilling av sinus- og cosinus-funksjonen.  

#Sinus x 

x <- seq(0,2*pi,0.01) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,sin(x),col="red",lwd=3,type="l",xaxt="n",xlab=expressio

n(paste("Fasevinkel ",x)), 

ylab=expression("sin "*x),main=expression(y==sin(x))) 

axis(1,at=c(1,pi/2,pi,3*pi/2,2*pi),labels=expression 

(1,pi/2,pi,3/2*pi,2*pi)) 

abline(h=0,lty=3,col="blue",lwd=2) 

  

 

#cosinus x 

x <- seq(0,2*pi,0.01) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,cos(x),col="red",lwd=3,type="l",xaxt="n",xlab=expressio

n(paste("Fasevinkel ",x)), 

ylab=expression("cos "*x),main=expression(y==cos(x))) 

axis(1,at=c(1,pi/2,pi,3*pi/2,2*pi),labels=expression 

(1,pi/2,pi,3/2*pi,2*pi)) 

abline(h=0,lty=3,col="blue",lwd=2) 

 

#Tangens x 
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x <- seq(-1.4,1.4,0.01) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,tan(x),col="red",lwd=3,type="l",xaxt="n",xlim=c(-

2*pi,2*pi), 

xlab=expression(paste("Fasevinkel ",x)), 

ylab=expression("tan "*x),main=expression(y==tan(x))) 

axis(1,at=c(-2*pi,-pi,-pi/2,0,pi/2,pi,2*pi),labels=expression 

(-2*pi,-pi,-pi/2,0,pi/2,pi,2*pi)) 

abline(v=c(0,-pi/2,pi/2,-

2*pi,2*pi),h=0,lty=3,col="blue",lwd=2) 

x <- seq(1.8,4.6,0.01) 

lines(x,tan(x),col="red",lwd=3) 

x <- seq(-4.6,-1.8,0.01) 

lines(x,tan(x),col="red",lwd=3) 

 

 

sin 0 = 0    𝑠𝑖𝑛
𝜋

2
= 1    cos 0 = 1      𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
= 0     𝑠𝑖𝑛(−𝑥) = −𝑠𝑖𝑛𝑥   𝑐𝑜𝑠(−𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑥      

𝑠𝑖𝑛(𝑥 + 2𝜋) = 𝑠𝑖𝑛𝑥     𝑐𝑜𝑠(𝑥 + 2𝜋) = 𝑐𝑜𝑠𝑥      

𝑡𝑎𝑛𝑥 =
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
        𝑐𝑜𝑡𝑥 =

𝑐𝑜𝑠𝑥

sin 𝑥
=

1

𝑡𝑎𝑛𝑥
         𝑠𝑒𝑐𝑥 =

1

𝑐𝑜𝑠𝑥
        𝑐𝑠𝑐𝑥 =

1

𝑠𝑖𝑛𝑥
 

 

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1 

 

Euler fant standardformlene for addisjon og subtraksjon: 

𝑠𝑖𝑛(𝑥 + 𝑦) = sin 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑦 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑦 

𝑐𝑜𝑠(𝑥 + 𝑦) = cos 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑦 − 𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑦 

𝑐𝑜𝑠(𝑥 − 𝑦) = 𝑐𝑜𝑠𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑦 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑦 

 

Følgende formler er også mye brukt: 
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𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 2𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 

 

𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 1 − 2𝑠𝑖𝑛2𝑥 

 

𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑠𝑖𝑛𝑦 = 2𝑐𝑜𝑠
𝑥 + 𝑦

2
𝑠𝑖𝑛

𝑥 − 𝑦

2
 

 

𝑐𝑜𝑠𝑥 − 𝑐𝑜𝑥𝑦 = −2𝑠𝑖𝑛
𝑥 + 𝑦

2
𝑠𝑖𝑛

𝑥 − 𝑦

2
 

 

Samt halvvinkelformlene: 

𝑐𝑜𝑠2𝑥 =
1 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥

2
              𝑠𝑖𝑛2𝑥 =

1 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥

2
 

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: 

 

𝑎𝑟𝑐 𝛼 = 2 ∙ 𝜋 ∙
𝛼

360𝑜
 

 

De Moivres identitet kunne Euler utlede: 

 

(𝑐𝑜𝑠𝑥 ± 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥)𝑛 = cos(𝑛 ∙ 𝑥) ± 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑛 ∙ 𝑥)        ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑖 = √−1 

Dessuten fant Euler rekkeutvikling for de trigonometriske funksjonene: 

sin(𝑥) = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
−

𝑥7

7!
+ ⋯ 

 

𝑐𝑜𝑠(𝑥) = 1 −
𝑥2

2!
+

𝑥4

4!
+ ⋯ 

 

Euler kunne også vise den berømte sammenhengen mellom eksponentialfunskjon og 

trigonometrisk funksjon: 

𝑐𝑜𝑠(𝑥) =
𝑒𝑖∙𝑥 + 𝑒−𝑖∙𝑥

2
 

 

sin(𝑥) =
𝑒𝑖∙𝑥 − 𝑒−𝑖∙𝑥

2𝑖
 

 

Det vil si: 

𝑒±𝑖∙𝑥 = cos (𝑥) ± 𝑖 ∙ sin (𝑥) 

 

Vi har sinusloven: 

𝑠𝑖𝑛
𝐴

𝑎
= 𝑠𝑖𝑛

𝐵

𝑏
= 𝑠𝑖𝑛

𝐶

𝑐
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Vi har cosinusloven: 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐴 

𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐵 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐶 

 

 

 

Inverse trigonometriske funksjoner 

For å kunne finne den inverse av en trigonometrisk funksjon må vil velge et intervall 

for sinus- eller kosinusfunksjonen er monotont stigende eller synkende. Den inverse 

sinusfunksjonen kalles arcsin. 

𝑥 = arcsin 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛−1𝑦      𝑏𝑒𝑡𝑦𝑟     𝑦 = sin 𝑥       𝑜𝑔  −
𝜋

2
≤ 𝑥 ≤

𝜋

2
 

Kommandoene i R for inverse trigonometriske funksjoner asin(x), acos(x) og atan(x) 

gir henholdsvis arcsinus, arccosinus og arctangens.  

 

f <- function (x){sin(x)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-pi/2,pi/2,col="red",lwd=3, 

xaxt="n",xlab=expression(paste("Fasevinkel ",x)) 

,main=expression(y==sin(x))) 

abline(h=0,v=0) 

axis(1,at=c(-pi/2,0,pi/2),labels=expression (-pi/2,0,pi/2)) 

#den inverse funksjonen 

g <- function (x){asin(x)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(g,-1,1,col="red",lwd=3,ylim=c(-1.5,1.5),yaxt="n",  

main=expression(y==asin(x))) 

axis(2,at=c(-pi/2,0,pi/2),labels=expression (-pi/2,0,pi/2)) 

abline(h=0,v=0) 
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#Den deriverte av den inverse funksjonen arcsin 

gd <- D(expression((asin(x))),"x");gd 

1/sqrt(1 - x^2) 

Vi har derfor: 

∫
1

√1 − 𝑡2

𝑥

0

𝑑𝑡 = 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑥 

arcsin er ikke definert utenfor intervallet [-1,1] 

 

asin(1) 

[1] 1.570796 

asin(-1) 

[1] -1.570796 

pi/2 

[1] 1.570796 

 

Vi kan gjøre det tilsvarende for arccos og velger nå intervallet [0,π]: 

 

f <- function (x){cos(x)} 

plot(f,0,pi,col="red",lwd=3, 

xaxt="n",xlab=expression(paste("Fasevinkel ",x)) 

,main=expression(y==cos(x))) 

abline(h=0) 

axis(1,at=c(0,pi/2,pi),labels=expression (0,pi/2,pi)) 

#den inverse funksjonen arc cos 

g <- function (x){acos(x)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(g,-1,1,col="red",lwd=3,yaxt="n",  

main=expression(y==acos(x))) 

axis(2,at=c(0,pi/2,pi),labels=expression (0,pi/2,pi)) 
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abline(v=0) 

#Den deriverte av den inverse funksjonen arc cos 

gd <- D(expression((acos(x))),"x");gd 

-(1/sqrt(1 - x^2)) 

 

  

 

 

#tangens 

f <- function (x){tan(x)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-1.5,1.5,col="red",lwd=3, 

xaxt="n",xlab=expression(paste("Fasevinkel ",x)) 

,xlim=c(-2.5,2.5),main=expression(y==tan(x))) 

abline(h=0,v=0) 

axis(1,at=c(-pi/2,0,pi/2),labels=expression (-pi/2,0,pi/2)) 

abline(v=c(-pi/2,pi/2),lty=2,col="green") 

#den inverse funksjonen arc tan 

g <- function (x){atan(x)} 

plot(g,-8,8,col="red",lwd=3,yaxt="n",ylim=c(-2,2),  

main=expression(y==atan(x))) 

axis(2,at=c(-pi/2,0,pi/2),labels=expression (-pi/2,0,pi/2)) 

abline(v=0,h=0) 

abline(h=c(-pi/2,pi/2),lty=2,col="green") 

#Den deriverte av den inverse funksjonen 

gd <- D(expression((atan(x))),"x");gd 

1/(1 + x^2) 
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I det åpne intervallet [-1,1] kan vi definere den deriverte: 

𝑑

𝑑𝑥
𝑠𝑖𝑛−1𝑥 =

𝑑

𝑑𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 =

1

√1 − 𝑥2
 

 

Hyperbolske funksjoner 
Det er noen kombinasjoner av eksponentialfunksjoner, og disse kalles hyperbolsk 

sinus sinh(x), hyperbolsk cosinus cosh(x) og hyperbolsk tangens tanh(x). Navnet 

hyperbolsk har de fått pga. den geometriske realsjonen til hyperbler, på samme måte 

som trigonometriske funksjoner er relatert til en sirkel.  

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

2
      𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 =

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥

2
       𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥 =

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥
 

𝑐𝑠𝑐ℎ𝑥 =
1

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥
        𝑠𝑒𝑐ℎ𝑥 =

1

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥
      𝑐𝑜𝑡ℎ𝑥 =

1

𝑡𝑎𝑛𝑥
 

Vi har også: 

𝑐𝑜𝑠ℎ0 = 1     𝑠𝑖𝑛ℎ0 = 0   cosh(−𝑥) = 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥     sinh(−𝑥) = −𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 

 

#y=sinhx 

x <- seq(-4,4,0.01) 

plot(x,sinh(x),col=2,lwd=3,type="l",main="y=sinh(x)") 

abline(h=0,v=0) 
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#y=coshx 

x <- seq(-4,4,0.01) 

plot(x,cosh(x),col="red",lwd=3,type="l",main="y=cosh(x)") 

abline(v=0) 

abline(h=1,lty=3,col="green") 

 

#y=tanhx 

x <- seq(-4,4,0.01) 

plot(x,tanh(x),col="red",lwd=3,type="l",main="y=tanh(x)") 

abline(v=0) 

abline(h=c(1,-1),lty=3,col="green") 
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Hyperbolske funksjoner har noen likhetstrekke med trigonometriske funksjoner, men 

også noen spesielle egenskaper: 

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 + 𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 = 𝑒𝑥        𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 − 𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 = 𝑒−𝑥        𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥 − 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥 = 1 

 

Vi har også inverse hyperbolske funksjoner sinh-1 og tanh-1.  

𝑦 = 𝑠𝑖𝑛ℎ−1𝑥      ↔    𝑥 = sinh𝑦 

Siden hyperbolske funksjoner kan uttrykkes som eksponentialfunksjoner kan inverse 

hyperbolske funksjoner uttrykkes som logaritmer: 

𝑠𝑖𝑛ℎ−1𝑥 = 𝑙𝑛 (𝑥 + √𝑥2 + 1) 

 

3D-funksjoner 
Vi lager grafisk framstilling av funksjonen: 

𝑧 =
15𝑥2𝑦2 ∙ 𝑒−𝑥2−𝑦2

𝑥2 + 𝑦2
 

xy-planet ligger horisontalt og z-aksen står normalt på xy-planet. Projiseres 
funksjonen ned i xy-planet får man kotekurver eller nivåkurver.  
 
x <- seq(-2,2,0.01) 

y <- seq(-2,2,0.01) 

z <- function(x,y) (15*x^2*y^2*exp(-x^2-y^2))/(x^2+y^2) 

image(x,y,outer(x,y,z)) 

contour(x,y,outer(x,y,z),add=TRUE) 

 
 

x <- seq(-2,2,0.1) 

y <- seq(-2,2,0.1) 

y  <-  x 

f  <-  function(x,y) {(15*x^2*y^2*exp(-x^2-y^2))/(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= 0,expand=0.5,col="red") 
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Plotter funksjonen: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑦2 − 𝑥2 
 

x <- seq(-2,2,0.01) 

y <- seq(-2,2,0.01) 

z <- function(x,y) (y^2-x^2) 

image(x,y,outer(x,y,z)) 

contour(x,y,outer(x,y,z),add=TRUE) 

x <- seq(-2,2,0.1) 

y <- seq(-2,2,0.1) 

y <- x 

f <- function(x,y) {y^2-x^2} 

z <- outer(x, y, f) 

z[is.na(z)]  <-  1 

op <- par(bg = "lightyellow") 

persp(x,y,z,theta = 30,phi = 30,expand =0.5,col="green", 

main=expression(z==y^2-x^2)) 
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Funksjonen: 

𝑓(𝑥, 𝑦) =  2𝑥2 + 𝑦2 
 

 

 

 
 

 

Vi kan finne ligningen for tangentplanet til en kurve z=f(x,y) ved punktet 
(x0,y0,f(x0,y0)): 
 

𝑧 = 𝑓(𝑥0, 𝑦0) +
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(𝑥0, 𝑦0)(𝑥 − 𝑥0) +

𝜕𝑓

𝜕𝑦
(𝑥0, 𝑦0)(𝑦 − 𝑦0) 

 
Vi kan finne tangentplanet til kurven f(x,y)=2x2+y2 som går gjennom punktene 
(x,y)=(1,2) 
f <- function(x,y) {2*x^2+y^2} 

f(1,2) 

[1] 6 

 

Vi har de partiell deriverte: 
𝜕𝑓

𝜕𝑥
= 4𝑥            

𝜕𝑓

𝜕𝑦
= 2𝑥 

Vi får da: 

𝑧 = 6 + 4(𝑥 − 2) + 4(𝑦 − 2)            𝑧 = −10 + 4𝑥 + 4𝑦 

Vi plotter planet:  

 

x <- seq(-3,3,0.1) 

y <- seq(-3,3,0.1) 

y <- x 

g <- function(x,y) {-10+4*x+4*y} 

z <- outer(x, y, g) 

z[is.na(z)]  <-  1 

op <- par(bg = "lightyellow") 
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persp(x,y,z,theta = 20,phi = 30,expand =0.5,col="lightblue", 

main=expression(z==-10+4*x+4*y)) 

 

 

Generelt vil ligningen for et plan som går gjennom (x1,y1,z1) med stigning a i x-retning 

og stigning b i y-retning ha formel: 

𝑧 − 𝑧1 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1) + 𝑏(𝑦 − 𝑦1) 

 

Et plan i rommet er uten begrensninger, men vi lager grenser for å se hvordan det 

ser ut. Har vi tre punkter i R3 som ikke ligger på en linje så bestemmer disse 

punktene et plan. Hvis vi har et punkt i planet P0(x0,y0,z0) og en normalvektor planet 

(a,b,c) så har planet ligningen: 

𝑎(𝑥 − 𝑥0) + 𝑏(𝑦 − 𝑦0) + 𝑐(𝑧 − 𝑧0) = 0 

Parameterframstillingen av et plan gjennom P0(x0,y0,z0) som er parallelt med to ikke-

parallelle vektorer a=(a1,a2,a3) og b=(b1,b2,b3) er: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑎1𝑠 + 𝑏1𝑡
𝑦 = 𝑦0 + 𝑎2𝑠 + 𝑏2𝑡
𝑧 = 𝑧0 + 𝑎3𝑠 + 𝑏3𝑡

 

Normalvektoren til planet er a∙b og dette kan brukes til å regne ut formelen for planet 

fra parameterframstillingen.  

 

Funksjonen: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = (𝑥2 + 𝑥𝑦 + 5𝑦2 + 𝑥 − 𝑦)𝑒−(𝑥2+𝑦2) 

 

#konturplot 

x <- seq(-3,3,0.1) 

y <- seq(-3,3,0.1) 

z <- function(x,y) (x^2+x*y+5*y^2+x-y)*exp(-(x^2+y^2)) 

image(x,y,outer(x,y,z)) 

contour(x,y,outer(x,y,z),add=TRUE) 

abline(h=0,v=0,lty=3,col=3) 

#3D 
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f <- function(x,y) (x^2+x*y+5*y^2+x-y)*exp(-(x^2+y^2)) 

z <- outer(x,y,f) 

z[is.na(z)] <-  1 

op <- par(bg= "lightyellow") 

persp(x,y,z,theta=20,phi= 30,expand=0.5,col="red") 

  

 

 

 

 

Kvadratiske funksjoner 
Anta at vi har en kvadratisk funksjon med konstanter a, b, c ≠ 0. Vi ser at f(0,0)=0 

𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥2 + 2𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦2 

De partiell førstederiverte blir lik: 

𝜕𝑓

𝜕𝑥
= 2𝑎𝑥 + 2𝑏𝑦        

𝜕𝑓

𝜕𝑦
= 2𝑏𝑥 + 2𝑐𝑦 

Maks- og minimumspunktene blir derfor løsningen av ligningssystemet: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 0 

𝑏𝑥 + 𝑐𝑦 = 0 

De partielle andrederiverte blir: 

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
= 2𝑎         

𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝜕𝑦
= 2𝑏                 

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
= 2𝑐            

  

Rekker 
En aritmetisk rekke får vi ved å addere til samme tall til det foregående, her starter 

rekken med 1 og legger til 4 til det foregående  

n <- 20 

s <- 4 

X <- matrix(NA,n,1) 
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X[1] <- 1 

for (i in 1:n) { 

X[i+1] <- X[i]+s 

} 

X 

[1]  1  5  9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 

 

I en geometrisk rekke multipliseres hvert foregående tall med samme tall, noe som 

gir samme ratio. Her starter man med 2 og ganger med 2.  

 

n <- 10 

s <- 2 

X <- matrix(NA,n,1) 

X[1] <- 2 

for (i in 1:n) { 

X[i+1] <- X[i]*s 

} 

X 

[1]    2    4    8   16   32   64  128  256  512 1024 2048 

I en potensrekke opphøyes alle tallene i samme potens, her opphøyd i andre: 

n <- seq(1,10,1) 

s <- 2 

A <- n^s;A 

[1]   1   4   9  16  25  36  49  64  81 100 

 

En kubisk rekke er hvert tall opphøyd i tredje: 

n <- seq(1,10,1) 

s <- 3 

A <- n^s;A 

[1]    1    8   27   64  125  216  343  512  729 1000 

 

I en Fibonacci rekke er et tall lik summen av de to foregående. Det skal vi se 

nærmere på. 

 

I en harmonisk rekke er hvert ledd et harmonisk middeltall mellom det foran og det 

etter. Et harmonisk middeltall X er den resiproke av gjennomsnittet av resiproke. 

Den resiproke betyr ”1 over…” 

𝑋 =
1

∑
1
𝑥

𝑛

=
𝑛

∑
1
𝑥

 

Den enkleste harmoniske rekken er: 

1 +
1

2
+

1

3
+

1

4
+ ⋯. 
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og Euler fant at det var en sammenheng mellom logaritmer og harmoniske rekker, 

publisert i De progressionibus harmonicis observationes(Observasjon om harmonisk 

progresjon) (1735).  

 

∑
1

𝑛

∞

𝑛=1

= ln(𝑛) +  𝛤  

n <- seq(1,100000,1) 

#Summerer rekken 1/n fra 1-100000 

x <- sum(1/n);x  

[1] 12.09015 

# Sammenligner med log(n) + gamma 

n <- 100000 

log(n)+ 0.5772156649 

[1] 12.09014 

Forskjellene skyldes at vi har et begrenset antall desimaler og at vi ikke bruker n=∞. 

Tallet gamma (Γ) er også et eksempel på et tall som man treffer på de underligste 

steder i naturen, på lik linje med det naturlige tallet e og π, og kalles Euler-

Mascheronis konstant:  

𝛤 = lim
𝑛→∞

(∑
1

𝑘

𝑛

𝑘=1

− ln (𝑛)) = 0.5772156649015…. 

 

Lorzenzo Mascheroni (1750-1800) 

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

∑
1

𝑛(𝑛 + 1)
2

∞

𝑛=1

= 1 +
1

3
+

1

6
+

1

10
+ ⋯ = 2 

 

n <- seq(1,1000000,1) 

x <- sum(1/(n*(n+1)/2));x 

[1] 1.999998 

 

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. Mye av 

det Euler skrev ble publisert i tidsskriftet til St.Petersburg Akademiet. Johann hadde 

også en bror, Jakob Bernoulli (1654-1705), onkel til Daniel, og dette Bernoulli-

dynastiet hadde alle matematisk talent, men få har overgått Euler.  
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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.. 

휁(2) =
𝜋2

6
= ∑

1

𝑛2

∞

𝑛=1

= 1 +
1

4
+

1

9
+

1

16
+

1

25
+

1

36
+

1

49
+ ⋯ 

 

n <- seq(1,1E6,1) #en rekke heltall fra 1-1 million 

x <- sum(1/(n^2));x #summerer 1/n^2 

[1] 1.644933 

pi^2/6 #sjekker at det stemmer 

[1] 1.644934 

 

Euler fant at: 

휁(4) = ∑
1

𝑛4
=

∞

𝑛=1

𝜋4

90
 

 

n <- seq(1,1E6,1) #en rekke heltall fra 1-1 million 

x <- sum(1/(n^4));x #summerer 1/n^4 

[1] 1.082323 

pi^4/90 #sjekker at det ca. stemmer 

[1] 1.082323 

 

men klarte ikke å finne en god løsning av 

휁(3) = ∑
1

𝑛3

∞

𝑛=1

=  1 +
1

23
+

1

33
+

1

43
+ ⋯ =? 

ζ er Riemanns zetafunksjon, men i 1998 viste Roger Apéry (1916-1994) at summen 

er et irrasjonalt tall, 1.2020569032… kalt Apérys konstant  

n <- seq(1,1E6,1) #en rekke heltall fra 1-1 million 

x <- sum(1/(n^3));x #summerer 1/n^3 

[1] 1.202057 

 

Euler arbeidet også med rekken: 

∑(−1)𝑛

∞

𝑛=0

∙
1

(2𝑛 + 1)3
=

𝜋3

32
= 1 −

1

27
+

1

125
−

1

343
… 

 

n <- seq(0,10000,1) 

sum((-1)^n*(1/(2*n+1)^3)) 
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[1] 0.9689461 

pi^3/32 

[1] 0.9689461 

 

Sinus kan uttrykkes som følgende rekke: 

sin(𝑥) = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
−

𝑥7

7!
+

𝑥9

9!
−.. 

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

𝑡𝑎𝑛−1𝑥 = 𝑥 −
𝑥3

3
+

𝑥5

5
−

𝑥7

7
+

𝑥9

9
−

𝑥11

11
+ ⋯ 

𝜋 = 4 [𝑡𝑎𝑛−1
1

2
+ 𝑡𝑎𝑛−1

1

5
+ 𝑡𝑎𝑛−1

1

8
] 

 

Newton oppdaget den binomiale rekken: 

(1 + 𝑥)𝑘 = 1 + (
𝑘
1
) 𝑥 + (

𝑘
2
) 𝑥2 + ⋯ = ∑ (

𝑘
𝑛
)

∞

𝑛=1

∙ 𝑥𝑛 

 

hvor binomialkoeffisientene: 

(
𝑘
𝑛
) =

𝑘 ∙ (𝑘 − 1) ∙ … (𝑘 − 1 + 1)

𝑛!
 

 

(
𝑘
𝑛
) =

𝑘!

𝑛! (𝑘 − 𝑛)!
 

 

Binomialkoeffisientene danner tallene i Pascals triangel: 

 

Vi har for eksempel for k= 3 på den kubiske ligningen, og se at du finner igjen tallene 

i Pascals trekant: 

(1 + 𝑥)3 = 1 + 3𝑥 + 3𝑥2 + 𝑥3 

 

Hvis derimot k ikke er et positivt heltall får vi for eksempel k=-1: 

(1 + 𝑥)−1 =
1

1 + 𝑥
= 1 − 𝑥 + 𝑥2 − 𝑥3 + ⋯ 

Det var denne som kunne gi Mercators rekke for logaritmefunksjonen: 

𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑥) = 𝑥 −
𝑥2

2
+

𝑥3

3
−

𝑥4

4
+ ⋯ 

Hvis k=1/2 får vi: 

(1 + 𝑥)
1
2 = √1 + 𝑥 = 1 +

1

2
𝑥 −

1

8
𝑥2 +

1

16
𝑥3−.. 
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# "Utvidet" Pascals trekant, skriv om denne slik at du skjønner den. Hentet direkte fra 

R-manualen: 

 

#Pascals trekant med binomialkoeffisientene 

f <- function(n)(n) 

for(n in -4:8)cat(f(n),":",f(choose(n,k= -2:max(3,n+2))),"\n") 

-4 : 0 0 1 -4 10 -20  

-3 : 0 0 1 -3 6 -10  

-2 : 0 0 1 -2 3 -4  

-1 : 0 0 1 -1 1 -1  

0 : 0 0 1 0 0 0  

1 : 0 0 1 1 0 0  

2 : 0 0 1 2 1 0 0  

3 : 0 0 1 3 3 1 0 0  

4 : 0 0 1 4 6 4 1 0 0  

5 : 0 0 1 5 10 10 5 1 0 0  

6 : 0 0 1 6 15 20 15 6 1 0 0  

7 : 0 0 1 7 21 35 35 21 7 1 0 0  

8 : 0 0 1 8 28 56 70 56 28 8 1 0 0  

 

 

Uendelige rekker 
 

De triangulære tall er lik antall steiner i en trekant med n rader: 

 
 

Dette blir tallene gitt ved: 

1

2
∙ 𝑛 ∙ (𝑛 − 1) 

De 10 første triangulære tallene i rekken: 

 

n <- seq(1,10,1) 

A <- 1/2*n*(n+1);A 

[1]  1  3  6 10 15 21 28 36 45 55 

 

Hvis en funksjon f(x) kunne utvides til en uendelig potensrekke 

𝑓(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑥
2 + 𝑏3𝑥

3 + ⋯ = ∑ 𝑏𝑛

∞

𝑛=0

𝑥𝑛 

så vil den deriverte av rekken f´(x) bli: 

𝑓´(𝑥) = 𝑏1 + 2𝑏2𝑥 + 3𝑏3𝑥
2 + ⋯ = ∑ 𝑛 ∙ 𝑏𝑛

∞

𝑛=0

𝑥𝑛−1 



99 
 

John Wallis (1616-1703)som skrev i 1655 Arithmetica infinitorium (Aritmetikk om det 

uendelige) hadde funnet den berømte uendelige produktrekken for pi (π): 

𝜋

2
=

2

1
∙
2

3
∙
4

3
∙
4

5
∙
6

5
∙
6

7
∙.. 

 

Dette følger fra integralene: 

𝐼2𝑛 = ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑛

𝜋
2

0

∙ 𝑥 𝑑𝑥 =
𝜋

2
∙
1

2
∙
3

4
∙
5

6
∙ …

2𝑛 − 1

2𝑛
 

 

𝐼2𝑛+1 = ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑛+1

𝜋
2

0

∙ 𝑥 𝑑𝑥 =
2

3
∙
4

5
∙
6

7
∙ …

2𝑛

2𝑛 + 1
 

 

Dette kan benyttes for å vise Stirlings formel for n fakultet: 

 

𝑛! ≈ √2𝜋 ∙ 𝑛 ∙ (
𝑛

𝑒
)
𝑛

≈ √2𝜋 ∙ 𝑒−𝑛 ∙ 𝑛𝑛+
1
2 

 

#Stirlings formel for n fakultet 

n <- 10 #Velg forskjellige verdier for n 

x <- factorial(n);x 

[1] 3628800 

y <- sqrt(2*pi*n)*(n/exp(1))^n;y 

[1] 3598696 

 

Stirlings formel er oppkalt etter James Stirling (1692-1770) publisert i Methodus 

differentialis (1730), og n fakultet (n!) er en betegnelse innført av Christian Kramp i 

1808.  

 

 f <- function(x) {sqrt(2*pi*x)*(x/exp(1))^x } #Stirlings 

formel 

par(bg="lightyellow") 

curve(f,0,6,col=2,lwd=3,main="x!") 

g <- function(x) {factorial(x)} #x fakultet 

curve(g,0,6,lty=2,col=4,lwd=3,add=TRUE) 

h <- function(x) {sqrt(2*pi)*exp(-x)*x^(x+1/2) } #Stirlings 

formel 

curve(h,0,6,lty=3,col=3,lwd=3,add=TRUE) 



100 
 

 

n! stiger så raskt med økende n at her er bare for de første tallene. 

 

Wallis hadde også funnet for heltall p og q at: 

∫ 𝑥
𝑝
𝑞

1

0

𝑑𝑥 =
1

𝑝
𝑞 + 1

=
𝑞

𝑝 + 𝑞
 

Han ønsket en generell formel for integraler av formen: 

∫ (1 − 𝑥
1
𝑝)

𝑞1

0

𝑑𝑥 

 

For enhetssirkelen blir arealet av en kvadrant i enhetssirkelen lik π/4: 

𝜋

4
= ∫ √1 − 𝑥2

1

0

𝑑𝑥 

 

x <- seq(0,-2*pi,0.01*pi) 

y <- sqrt(1-x^2) 

plot(x,y,xlim=c(0,1),ylim=c(0,1),type="l",col="red",lwd=3, 

main=expression(y==sqrt(1-x^2))) 

y2 <- -sqrt(1-x^2) 

lines(x,y2,col="red",lwd=3) 

#integrer funksjonen m fra 0.1 som man ser er lik pi/4 

m <- function (x){(sqrt(1-x^2))} 

integrate(m,0,1) 

0.7853983 with absolute error < 0.00011 

pi/4 

[1] 0.7853982 
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Leibniz fant en alternativ rekke for π/4: 

𝜋

4
= 1 −

1

3
+

1

5
−

1

7
+ ⋯ 

Dette var ikke et direkte resultat av: 

𝜋

4
= ∫

𝑑𝑥

1 + 𝑥2

1

0

 

 

j <- function (x){1/(1+x^2)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(j,0,1,col="red",lwd=3,ylim=c(0,1),main=expression(y==1/(1

+x^2))) 

#integrer funksjonen j fra 0 til 1 som man ser er lik pi/4 

integrate(j,0,1) 

0.7853982 with absolute error < 8.7e-15 

pi/4 

[1] 0.7853982 
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Kissoide 

En kissoide er sammenhengen mellom en enhetssikel med diameter 1 og en kurve ut 

fra spesielle forholdstall. Beskrevet av Wallis i Tractatus duo de cycloide (1659).  

 

f <- function (x){x^(3/2)*(1-x)^(-1/2)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,1,col="red",lwd=3,ylim=c(-1,1)) 

abline(h=0,,v=1,col="blue",lty=3) 

x <- seq(0,1,0.01) 

y <- sqrt(x-x^2) 

lines(x,y,lwd=3) 

y2 <- -sqrt(x-x^2) 

lines(x,y2,lwd=3) 
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Den gamle kissoide ble studert av Newton: 

𝑦 =
(𝑎 − 𝑥)2

√𝑥 ∙ (𝑎 − 𝑥)
 

#Gamle kissoide 

a <- 1 

k <- function (x){(a-x)^2/(sqrt(x*(a-x)))} 

par(bg="lightyellow") 

plot(k,0,1,col="red",lwd=3,main=expression(y==(a-

x)^2/(sqrt(x*(a-x))))) 

abline(h=0,,v=0,col="blue",lty=3) 
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Den gamle kossoide, x-aksen skjæres ved (a,0) 

Vi kan finne den deriverte: 

D(expression((a-x)^2/(sqrt(x*(a-x)))),"x") 

-(2 * (a - x)/(sqrt(x * (a - x))) + (a - x)^2 * (0.5 * (((a -  

    x) - x) * (x * (a - x))^-0.5))/(sqrt(x * (a - x)))^2) 

 

sin(𝑥) = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
−

𝑥7

7!
+ ⋯ 

 

Derivasjon 
Leibniz definerte den deriverte til en funksjon (f´(x)) som: 
 

𝑓′(𝑥) = lim
∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
= lim

∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
 

Hvis f(x) er deriverbar i et punkt a så vil tangenten i punkt (a, f(a)) ha stigning lik f’(a) 
og ligningen for tangentlinjen blir: 

𝑦 = 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) 
 
Finn tangenten i punktet (4,0.5)dvs. a=4 til funksjonen: 

𝑦 =
1

√𝑥
= 𝑥−

1
2 

 

f <- function(x) {(1/sqrt(x))} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,10,col="blue",lwd=3) 

#Skal trekke en tangent gjennom (4,0.5) 

points(4,0.5,cex=2,col=2,lwd=2) 

#Finner den deriverte til funksjonen 

fd <- D(expression(1/sqrt(x)),"x");fd 

#Definerer den deriverte som en funksjon 

fderiv <- function (x) {-(0.5 * x^-0.5/sqrt(x)^2)} 

#Finner den deriverte (slope) når x=4 og deretter intercept 

slope <- fderiv(4);slope 

intercept <- 0.5+slope*(-4);intercept 

abline(intercept, slope,lwd=3,col=3) 
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Her er et alternativ som gir samme resultat: 
 
f <- function(x) {(1/sqrt(x))} 

par(bg="lightyellow") 

curve(f,0,10,col=2,lwd=3) 

#Finner den deriverte til funksjonen 

fd <- D(expression(1/sqrt(x)),"x") 

#Definerer den deriverte som en funksjon 

fderiv <- function (x) {eval(fd)} 

#Trekker tangent ved x=4 

x0 <- 4 

tangent <- function(x) {f(x0)+fderiv(x0)*(x-x0)} 

curve(tangent,0,10,col=3,lwd=3,add=TRUE) 

 

 

Finn tangenten i punkt (4,9) til funksjonen: 

𝑦 = 𝑥3 − 2𝑥2 + 5𝑥 − 3 
 
g <- function(x) {x^3-2*x^2-5*x-3} 

par(bg="lightyellow") 

plot(g,-2,6,col="blue",lwd=3) 

#Skal trekke en tangent gjennom (4,9) 

points(4,9,cex=2,col=2,lwd=2) 

#Finner den deriverte til funksjonen 

gd <- D(expression(x^3-2*x^2-5*x-3),"x");gd 

#Definerer den deriverte som en funksjon 

gderiv <- function (x) {3 * x^2 - 2 * (2 * x) - 5} 

#Finner den deriverte når x=4 og deretter intercept 

slope <- gderiv(4);slope 

intercept <- 9+slope*(-4);intercept 

abline(intercept, slope,lwd=3,col=3) 

#Vi kan også plotte den deriverte 

curve(gderiv,-2,6,lty=2,lwd=2,col="cyan",add=TRUE) 
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Eller et bedre alternativ: 
 

g <- function(x) {x^3-2*x^2-5*x-3} 

par(bg="lightyellow") 

curve(g,-2,6,col=4,lwd=3) 

#Finner den deriverte til funksjonen 

gd <- D(expression(x^3-2*x^2-5*x-3),"x") 

#Definerer den deriverte som en funksjon 

gderiv <- function (x) {eval(gd)} 

x0 <- 4 

tangent <- function(x) {g(x0)+gderiv(x0)*(x-x0)} 

curve(tangent,-2,6,col=6,lwd=3,add=TRUE) 

#Vi kan også plotte den deriverte 

curve(gderiv,-2,6,lty=2,lwd=2,col=3,add=TRUE) 

 

Den deriverte av en funksjon y=f(x) kan skrives på forskjellige måter: 

𝑦′ =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) = 𝑓′(𝑥) = 𝐷𝑓(𝑥) 
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Den deriverte av noen enkle funksjoner: 

f(x) f’(x) 

C (konstant) 0 

x 1 

x2 2x 
1

𝑥
 −

1

𝑥2          (𝑥 ≠ 0)       

√𝑥 1

2√𝑥
      (𝑥 > 0) 

xa 𝑎 ∙ 𝑥𝑎−1 

|x| 𝑥

|𝑥|
= 𝑠𝑔𝑛(𝑥) 

 
 
Selv om man kan derivere numerisk, kan det være greit å minne om følgende 
derivasjonsregler: 

𝑑

𝑑𝑥
𝑥𝑘 = 𝑘𝑥𝑘−1           

𝑑

𝑑𝑥
𝑙𝑛𝑥 =

1

𝑥
          

𝑑

𝑑𝑥
𝑒𝑥 = 𝑒𝑥 

 
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙:                     [𝑐𝑓(𝑥)]′ = 𝑐𝑓′(𝑥) 
𝑆𝑢𝑚𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙:                                     [𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)]′ = 𝑓′(𝑥) + 𝑔′(𝑥) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙:  
𝑑

𝑑𝑥
[𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)] = 𝑓′(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔′(𝑥) 

𝐾𝑣𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙:            
𝑑

𝑑𝑥
[
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
] =

𝑔(𝑥) ∙ 𝑓′(𝑥) − 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔′(𝑥)

[𝑔(𝑥)]2
 

𝐾𝑗𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙:                                    
𝑑

𝑑𝑥
𝑓[𝑔(𝑥)] = 𝑓′[𝑔(𝑥)] ∙ 𝑔′(𝑥) 

 

𝐾𝑗𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 𝑖 𝐿𝑒𝑖𝑏𝑛𝑖𝑧 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛:                            
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 =

𝑑𝑦

𝑑𝑢
∙
𝑑𝑢

𝑑𝑥
   

 
Både hastighet og aksellerasjon kan uttrykkes som den deriverte. Innen økonomi er 
marginalkostnader ved produksjon definert som den deriverte.  
 

l´Hôpitals regel og grenseverdier  
Hvis vi ønsker å finne grenseverdien av uttrykket: 

lim
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1 

Vi ser først hva som skjer med teller og nevner når x går mot 0, det vil si vi får et 
uttrykk [0/0] 
Vi kan benytte l´Hôpital som sier: 
Hvis vi har to deriverbare funksjoner f og g over et åpent intervall [a,b] og g’(x)≠0 og 
vi har: 

lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→𝑎+

𝑔(𝑥) =0 

og 

lim
𝑥→𝑎+

𝑓′(𝑥)

𝑔′(𝑥)
= 𝐿 
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så vil: 

lim
𝑥→0

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
= 𝐿 

 
Vi benytter forholdet mellom de deriverte til å si noe om funksjonene. Vi ser på 

eksemplet over: 

 

dfdx <- D(expression(sin(x)),"x");dfdx 

cos(x) 

cos(0) 

[1] 1 

df2dx <- D(expression(x),"x");df2dx 

[1] 1 

Integrasjon 
 
Integrasjon vil si å finne arealer under kurver. Integrering går ut på å tilpasse en 
rekke rektangler slik at deres totalareal tilsvarer arealet under en funksjonskurve.  
       𝐻𝑣𝑖𝑠   𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥)   𝑠å 𝑒𝑟 𝐹(𝑥) 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑙 𝑓(𝑥)    
 
Hvis f(x) er en gitt funksjon så er integralet av f(x) en samling med alle antideriverte til 
f(x). Integraltegnet ∫ står for en sum 

∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) +  𝐶 

hvor C er en integrasjonskonstant.  
 
Kjenner vi den deriverte kan denne omformes til et ubestemt integral. 
Fundamentalteoremet i kalkulus viser sammenhengen mellom den deriverte og 
integral, og danner basis i differensial- og integralregningen.  For et bestemt integral i 
intervallet [a,b] 

𝐹′(𝑥) =
𝑑

𝑑𝑥
∫𝑓(𝑡)

𝑏

𝑎

𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥) 

∫𝑓(𝑡) = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)

𝑏

𝑎

 

Noen vanlige integraler: 
 

∫𝑥𝑘  𝑑𝑥 =
1

𝑘 + 1
𝑥𝑘+1 +  𝐶            𝑘 ≠ −1 

∫
1

𝑥
𝑑𝑥 = 𝑙𝑛|𝑥| +  𝐶 

∫𝑒𝑘𝑥𝑑𝑥 =
1

𝑘
𝑒𝑘𝑥 + 𝐶 

∫ ln(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑥 ∙ ln(𝑥) − 𝑥 +  𝐶 
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∫sin(𝑥) 𝑑𝑥 = − cos(𝑥) +  𝐶 

 
 
Arealet A mellom to kontinuerlige funksjoner f(x) og g(x) hvor f(x)≥ g(x)  er lik: 

𝐴 = ∫ [𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)]
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 

 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙:     ∫ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑘 ∫𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 

𝑆𝑢𝑚𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙:         ∫[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 = ∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥 +∫𝑔(𝑥)𝑑𝑥 

 

Fundamentalteoremet i kalkulus: 

 

Hvis vi har en kontinuerlig funksjon f(x) i intervallet [a,b] og F(x) er den antideriverte til 

f(x) (F’(x)=f(x)) for alle x i [a,b] så vil: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝐹′(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑏

𝑎

 

Finn integralet: 

∫ 𝑒𝑥
1

0

𝑑𝑥 = 𝑒1 − 𝑒0 = 𝑒 − 1 ≈  1.718282 

fordi ex er lik sin egen antideriverte (F(x)=ex) 

 

 
f <- function(x){exp(x)} 

curve(f,0,2,col=4,lwd=3,main=expression(y==e^x)) 

integrate(f,0,1) 

1.718282 with absolute error < 1.9e-14 

exp(1) 

[1] 2.718282 

exp(0) 

[1] 1 
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Bestem integralet: 

∫
1

𝑥

2

1

𝑑𝑥 = ln(2) − ln(1) = ln(2) ≈ 0.6931472 

 

 

Vi bruker at d(ln(x))/dx= 1/x 

 

g <- function(x){1/x} 

curve(g,0,2,col=4,lwd=3,main=expression(y==frac(1,x))) 

integrate(g,1,2) 

0.6931472 with absolute error < 7.7e-15 

log(2) 

[1] 0.6931472 

log(1) 

[1] 0 

 

Bestem integralet:  

∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0

 

 

h <- function(x) {x*cos(x)} 

curve(h,0,2*pi,col=4,lwd=3,xaxt="n", 

main=expression(y==x*cos(x))) 

abline(h=0) 

axis(1,at=c(0,pi/2,pi,3*pi/2,2*pi),labels=expression 

(0,pi/2,pi,3*pi/2,2*pi)) 

integrate(h,0,pi) #fasit 

-2 with absolute error < 3.5e-14 
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Vi kan finne integralet mellom to funksjoner, det vil si arealet mellom dem: 

∫(𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥))

𝑏

𝑎

𝑑𝑥 

Finn arealet mellom f(x)=x2 og g(x)=x3: 

 

l <- function(x){x^2} 

m <- function(x){x^3} 

k <- function (x){x^2-x^3} 

curve(l,0,1,col=4,lwd=3,main=expression(y==x^2-x^3)) 

curve(m,0,1,col=2,lwd=3,add=TRUE) 

legend("topleft", c(expression(y==x^2),expression(y==x^3)), 

lwd=c(3,3),col=c(4,2)) 

integrate(k,0,1) 

0.08333333 with absolute error < 9.3e-16 

#finner røttene til funksjonen x^2-x^3 

library(rootSolve) #last først ned rootSolve fra CRAN 

rot <- uniroot.all(k,c(0,2));rot 

[1] 0 1 

points(rot,k(rot),pch=16,cex=2,col=3) 
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Numerisk integrasjon og Simpsons regel 
 

Areal ved Riemann sum 

Man kan beregne arealet under en kurve ved å summere en rekke rektangler som 

følger kurven under et gitt intervall [a,b], jo flere rektangler, desto mer nøyaktig 

integral. Hvis vi har et areal under en ikke-negativ kontinuerlig funksjon y=f(x) 

avgrenset av intervallet [a,b] hvor a ≤ x ≤b, så kan intervallet [a,b] deles inn i  n 

delintervaller med lik lengde: 

∆𝑥 =
𝑏 − 𝑎

𝑛
 

 
 

Arealet av det første rektangel blir Δx∙f(x1) osv. Vi kan lage en Riemann sum for 

funksjonen f kalt Sn(f) og arealet blir grenseverdien for denne summen når n → ∞ 

𝑆𝑛(𝑓) = 𝑓(𝑥1)∆𝑥 + 𝑓(𝑥2)∆𝑥 + ⋯+ 𝑓(𝑥𝑛)∆𝑥 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑓(𝑥)  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏: lim
𝑛→∞

𝑆𝑛(𝑓) 
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∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim
𝑛→∞

∑𝑓(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑏

𝑎

∆𝑥 

Hvis f(x) er negativ for noen verdier lages rektangler under x-aksen, og man trekker 

arealene over og under x-aksen fra hverandre slik at man ender opp i et endelig 

areal.  

Gjennomsnittsverdien for f(x) i intervallet [a,b] blir: 

𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑓: 
1

𝑏 − 𝑎
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

 

Skal man beregne arealet numerisk må man ha en formel å forholde seg til, og finne 

den antideriverte for å integrere blir komplekst.  

 

Areal ved trapesmetoden 

Vi kan finne et approksimert (tilnærmet) areal ved trapesmetoden. Arealet av et 

trapes på figuren blir bredden d (x-verdi) ganger gjennomsnitt av de to paralelle 

sidene h og k (y-verdi) 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

2
(ℎ + 𝑘) ∙ 𝑑 

Vi gjør i prinsippet som Riemann summering, og kan summere arealene av 

trapesene: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈ [
𝑓(𝑥0)

2
+ 𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + ⋯+ 𝑓(𝑥𝑛−1) +

𝑓(𝑥𝑛)

2
]

𝑏

𝑎

∙ ∆𝑥 

 Med en slik trapes approksimering må man også definere en errorfunksjon (erf). 

Vi kan bruke trapesmetoden til å finne arealet av  

∫
1

𝑥

2

1

𝑑𝑥 = ln(2) = 0.693147… 

 

f <- function(x) {1/x} 

par(bg="lightyellow") 

curve(f,1,2,col=4,lwd=3,main=expression(y==frac(1,x))) 

abline(v=c(1,1.25,1.5,1.75,2),lty=2,col=3) 

integrate(f,1,2)#numerisk integrasjon fasit 

0.6931472 with absolute error < 7.7e-15 
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Vi bruker trapesmetoden for n=4. Bredden av hvert trapes Δx=(2-1)/4=1/4 

 

#trapesmetoden n=4 

n <- 4 

deltax <- (2-1)/n;deltax 

A4 <- (f(1)/2+f(1.25)+f(1.5)+f(1.75)+f(2)/2)*deltax;A4 

[1] 0.6970238 

#trapesmetoden n=8 

n <- 8 

deltax <- (2-1)/n;deltax 

A8 <- 

(f(1)/2+f(1.125)+f(1.25)+f(1.375)+f(1.5)+f(1.625)+f(1.75)+ 

f(1.875)+f(2)/2)*deltax;A8 

[1] 0.6941219 

 

Nøyaktigheten vil øke når n øker.  

 

Trapesmetoden for funksjonen: 

∫√1 + 𝑥4

2

0

𝑑𝑥 
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g <- function(x) {sqrt(1+x^4)} 

curve(g,0,2,col=4,ylim=c(0,4),lwd=3,main=expression(y==sqrt(1+

x^4))) 

abline(v=c(0,0.5,1,1.5,2),lty=2,col=3) 

integrate(g,0,2)#numerisk integrasjon 

3.653484 with absolute error < 9.8e-09 

#trapesmetoden n=4 

n <- 4 

deltax <- (2-0)/n;deltax 

A4 <- (g(0)/2+g(0.5)+g(1)+g(1.5)+g(2)/2)*deltax;A4 

[1] 3.734379 

#trapesmetoden n=8 

n <- 8 

deltax <- (2-0)/n;deltax 

A8 <- 

(g(0)/2+g(0.25)+g(0.5)+g(0.75)+g(1)+g(1.25)+g(1.5)+g(1.75)+ 

g(2)/2)*deltax;A8 

[1] 3.673697 

 

Numerisk integrasjon og Simpsons regel 
Imidlertid ser vi heller på Simpsons regel som brukes for numerisk approksimasjon 

av integraler basert på å betrakte f som kvadratiske polynomer. Vi starter med å dele 

inn integralintervallet [a,b] i et helt positivt partall n.  

Vi har Simpsons regel: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈  [𝑓(𝑥0) + 4𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + 4𝑓(𝑥3) + 2𝑓(𝑥4) + 2𝑓(𝑥𝑛−1) + 𝑓(𝑥𝑛−1)
𝑏

𝑎

+ 𝑓(𝑥𝑛)] ∙
∆𝑥

3
 

 

Vi har følgende estimat av absoluttverdien for error (feil): 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ≤
𝐾(𝑏 − 𝑎)5

180𝑛4
            𝐾 = 𝑚𝑎𝑥|𝑓(4)(𝑥)| 



116 
 

hvor ved å øke n minsker error i fjerde potens.  

Hvis man e.g. skal integrere: 

∫ 𝑒−2𝑥2
1

0

𝑑𝑥 

med Simpsons regel må for de første partallene være n=2 eller n=4, vi regner ut for 

n=2 som gir Δx=½ og x0=0, x1=½ x2=1 

∫ 𝑒−2𝑥2
1

0

𝑑𝑥 ≈ [𝑓(𝑥0) + 4𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2)] ∙
∆𝑥

3

= [1 +  2.426123 +  0.1353353] ∙  0.1666667 =  0.5935765 

Vi kan regne ut mer nøyaktig ved å øke n.  

Vi kan sammenligne med numerisk integrasjon 

 

h <- function(x) {exp(-2*x^2)} 

curve(h,0,1,col=4,ylim=c(0,4),lwd=3,main=expression(y==e^(-

2*x^2))) 

abline(h=0) 

integrate(h,0,1)#numerisk integrasjon 

0.598144 with absolute error < 6.6e-15 

#Simpsons metode n=2 

n <- 2 

deltax <- (1-0)/n;deltax 

A2 <- (h(0)+4*h(0.5)+h(1))*deltax/3;A2 

 [1] 0.5935763 

 

For n=4 

∫ 𝑒−2𝑥2
1

0

𝑑𝑥 ≈ [𝑓(𝑥0) + 4𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + 4𝑓(𝑥3) + 𝑓(𝑥4] ∙
∆𝑥

3
 

 

#Simpsons metode n=4 

n <- 4 

deltax <- (1-0)/n;deltax 

A4 <- (h(0)+4*h(0.25)+2*h(0.5)+4*h(0.75)+h(1))*deltax/3;A4 

[1] 0.5980828 

 

Vi ser at når n øker så øker nøyaktigheten ved integreringen  

Volum ved rotasjon 
Vi kan finne volumet av tredimensjonale legemer ved å rotere objektet omkring x-

aksen.  

𝑉 = 𝜋 ∫ (𝑓(𝑥))2
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 

Vi kan finne volumet av en kule ved å rotere flaten av en halvsirkel 2π rundt x-aksen: 
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𝑉 = 𝜋 ∫ (√𝑎2 − 𝑥2)
2

𝑑𝑥 =
𝑟

−𝑟

2𝜋 ∫ (𝑎2 − 𝑥2)
𝑟

0

𝑑𝑥 = 33.51033 

En sirkel med sentrum i origo og radius a har formel: 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 

 

r <- 2 

f <- function(x){sqrt(r^2-x^2)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-r,r,col=4,lwd=3,ylim=c(0,4),main=expression 

(y==sqrt(r^2-x^2))) 

g <- function(x){r^2-x^2} 

A <- integrate(g,-r,r);A 

10.66667 with absolute error < 1.2e-13 

V1 <-  10.66667*pi;V1 #Volum ved rotasjon og integrering 

[1] 33.51033 

V2 <- (4/3)*r^3*pi;V2 #Volum av kule fra formel 

[1] 33.51032 

 

 

Beregning av buelengden til en graf 
Vi kan finne buelengden (s) til en graf beskrevet av en funksjon f(x) over et intervall 

[a,b]: 

𝑠 = ∫ √1 + (𝑓′(𝑥))2
𝑏

𝑎

 

Vi beregner buelengden av en halvsirkel ved integrering og sammenligner med 

utregning fra formel, og vi får det samme: 

 

r <- 2 

D(expression(sqrt(r^2-x^2)),"x") #deriverte 

-(0.5 * (2 * x * (r^2 - x^2)^-0.5)) 

f <- function(x){sqrt(1+(-(0.5 * (2 * x * (r^2 - x^2)^-

0.5)))^2)} 
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integrate(f,-r,r) 

6.283185 with absolute error < 1.9e-05 

bue <- pi*r;bue 

[1] 6.283185 

 

Matematisk analyse og kalkulus 
 

Isaac Newton (1642-1727) publiserte i 1687 Philosophiae naturalis principia 

matematica (matematiske prinsipper i naturfilosofien), et grunnleggende verk for 

moderne eksakt vitenskap som dannet grunnlaget for mekanikk og gravitasjonsteori.   

 
Newton tenkte seg en funksjon f(x,y) som var møtepunktet for en vertikal linje dy/dt 

og en horisontal linje dx/dt som beveget seg med tiden hvor tangenten som er 

diagonalen i paralellogrammet blir hastighetsvektoren. Forholdet mellom de to linjene 

blir dy/dx. 

 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Skrev i 1714 Historia et origo calculi 

differentialis (Historien om opprinnelsen til differensialregningen).  Ifølge Leibniz 

kunne man nå tenke seg meget små (infinitesimale) linjestykker ds på kurven y=f(x) 

til å være hypotenusen i en trekant. Deretter kunne man bruke Pythagoras teorem på 

trekanten med sider dx og dy slik at: 

𝑑𝑠 = √(𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 = √1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

  𝑑𝑥 

Nå dreier man stykket ds rundt x-aksen i en sirkel med radius y, noe som gir et 

infinitesimalt areal dA: 

𝑑𝐴 = 2𝜋𝑦 ∙ √1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

  𝑑𝑥 

Deretter kan vi summere opp de små arealene og finne arealet under kurven: 
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𝐴 = ∫𝑑𝐴 = ∫2𝜋𝑦 √1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

  𝑑𝑥 

 

Binært tallsystem  
De vanligst brukte tallsystemene er 10-tallsystemet (dekadisk tallsystem) og det 

binære tallsystem (totallsystem), hvorav sistnevnte benyttes i datamaskiner. 

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 

egg), 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.  

 

Totallsystemet har grunntall 2 og bruker tallene 0 og 1 som binære siffer. Et binært 

siffer kalles bit, forkortelse for ”binary digit”, og tilsvarer lagerplassen for en 

elementær enhet. Et ord består av 8 lagerposisjoner og danner til sammen 1 byte, 

dvs. ordlengden er 8 bits. Dette gir mulighet for 256 kombinasjoner av 0 og 1. 

 

2^8 

[1] 256 

 

I det binære tallsystemet skrives tallet 9 som 1010 

1010 = 1 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 1 ∙ 21 + 0 ∙ 20 

Tallet 255 som binært blir 1 1 1 1 1 1 1 1 er det største tallet som kan skrives med 

ordlengden 8 bits.  

Det binære tallsystemet har sin opprinnelse fra det gamle Kina og ble tatt i bruk av 

Leibniz. De første desimaltallene 0-7 får tilsvarende binære tall: 0=0, 1=1, 2=11, 

3=10, 4=100, 5=101, 6=110, 7=111 

Hvis to tall med 8 bits summeres kan vi få tall som er 9 bits. Vi summerer to tall 

mellom 0 og 255 og blir tallet for stort trekker vi fra 256, addisjon modulo 256. I 

flytende aritmetikk skrives tall som 2x∙y hvor x og y er hele tall som kan bli lagret 

over flere ord (byte).  

 

Ethvert tall kan brukes som basis i et tallsystem. For eksempel et tallsystem med 
basis 6 og skrevet med tallene 0-5.  
Tallet 1043 med basis 6  
 
1*6^3+0*6^2+4*6^1+3*6^0 

[1] 243 
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I et binært tallsystem uttrykkes alle tall, bokstaver og tegn i form av 0 (falsk) og 1 
(sann). Et binært tall kalles en bit. Åtte binære tall kalles en byte.  Man pleier å bruke 
større grupper med bytes, 32 bits = 4 bytes, 64 bits = 8 bytes. Med 32 bits kan man 
beskrive 232 tall, men siden disse skal brukes til både positive og negative tall er det 
største hele tallet som kan beskrives i et 32-bits system i praksis lik  
 
(2^31)-1 

[1] 2147483647 

 

For å beskrive et større antall bits eller bytes brukes følgende SI-enheter: 
 

kilobyte KB 103 petabyte PB 1015 

megabyte MB 106 exabyte EB 1018 

gigabyte GB 109 zetabyte ZB 1021 

terabyte TB 1012 yottabyte YB 1024 

 
Mye brukt er 2n: 
 
n <- seq(0,10,1) 

2^n 

 [1]    1    2    4    8   16   32   64  128  256  512 1024 

 

Siden noen reelle tall har uendelig antall siffer vil det bli avrundingsfeil når man 
bruker et begrenset antall siffer. Dette kan gi relativt store feil i iterasjonsprosesser 
med mange iterasjon.  
 

ASCII kode (American Standard Code for Information Interchange) hadde 

opprinnelig 27=128 mulige kombinasjoner hvorav 95 blir brukt til tall og store og små 

bokstaver. Dette ble seinere utvidet til 8-bits ASCII. Nå er ASCII delvis erstattet av 

Unicode (http://www.unicode.org/charts/)  

UTF-8 er kompatibel med ASCII.  

UTF-16 er 16 bits (2 byte) og gir 0-65535 tegn, men det finnes flere forskjellige typer 

UTF-16 

 

2^16 

[1] 65536 

 

UTF-32 er 32 bits og gir følgende antall tegn: 

 

2^32 

[1] 4294967296 

 

I sikkerhetskoder kan det brukes 128 bits nøkkel som gir antall kombinasjoner: 

 

2^128 

http://www.unicode.org/charts/
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[1] 3.402824e+38 

 

Det finnes flere typer filutvidelseskoder e.g. .html, .jpg, .doc, .xls, .pptx, .mp3 

Den første regnemaskin (pascaline)basert på tannhjul og gear som kunne addere og 

subtrahere ble laget av Blaise Pascal (1623-1662) i 1642.  

 
 

 

 

 

Charles Babbage (1792-1871) dannet det teoretiske grunnlaget for regnemaskiner 

som realisert som Mark I ved Harvard universitetet på 1940-tallet. Kunne i løpet av 3 

sekunder multiplisere to tall med 11 siffer hver. I 1946 ble datamaskinen ENIAC 

(Electronic Numerical Inegrator and Computer)inneholdt flere tusen radiorør og ble 

bygget ved universitetet i Pennsylvania. I løpet av 3 millisekunder ble to 10-siffrede 

tall multiplisert. Signalene kan ikke overføres raskere enn lyshastigheten 3∙1010 

cm/sek. 1 nanosekund er 10-9 sekund og på den tiden har lyset beveget seg 30 cm. 

Parallellprosessering.  

Vi har et digitalkamera på 2048x1536 piksler, fargedybe 24 bits per piksel. Trenger 3 

byte for å lagre en piksel. Da har kameraet følgende antall piksler: 

 

2048*1536 

[1] 3145728 

 

Dvs. 3.1 megapiksler 

Det betyr 27 bilder på en 256 MB minnebrikke 

 

256E6/(2048*1536) 

[1] 81.38021 

81.38021/3 

[1] 27.12674 

 

dpi- dots per inch=2.54 cm 

300 dpi021.9x16.5 cm 
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Ifm med minnebrukker brukes 1 byte=250 kombinasjoner. 1GB brikke lagrer ca. 982 

MB. 

 

Farger kan uttrykkes i RGB-kode eller som CMYC (cyan, magenta, yellow, black). Vi 

skal se på fargene som kan benyttes i R: 

 

#Ser på farger som RGB-vektorer  

A <- as.data.frame(col2rgb(c("red","blue","green", 

"cyan","magenta","yellow", "black"))) 

colnames(A) <- c("R", "B", "G", "C", "M", "Y", "B");A 

        R   B   G   C   M   Y B 

red   255   0   0   0 255 255 0 

green   0   0 255 255   0 255 0 

blue    0 255   0 255 255   0 0 

 

#Lager et objekt med alle fargene i R 

farger <- colors() 

#Omdanner fargene til RGB koordinater og lager en data.frame 

(t()) 

rgb <- t(col2rgb(farger)) 

require(scatterplot3d) 

scatterplot3d(rgb,xlab="Rød",ylab="Blå",zlab="Grønn", pch=16, 

color=farger,col.axis="blue",col.grid="lightblue", main="RGB") 

 

Oversikt over noen fargekombinasjoner: 
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pie(rep(1,15),col=rainbow(15),radius=1,main="rainbow") 

pie(rep(1,15),col=terrain.colors(15),radius=1,main="terrain.co

lors") 

RGB <- c("red","green","blue") 

n <- 100/3 

a <- c(n,n,n) 

pie(a,col=RGB,radius=1,main="RGB") 

CMYK <- c("cyan","magenta","yellow","black") 

m <- 100/4 

b <- c(m,m,m,m) 

pie(b,col=CMYK,radius=1,main="CMYK") 

 

  

 

  

 

 

for løkke 
Eksempler på for løkker 
 
for(i in 1:8) print(1:i) 
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[1] 1 

[1] 1 2 

[1] 1 2 3 

[1] 1 2 3 4 

[1] 1 2 3 4 5 

[1] 1 2 3 4 5 6 

[1] 1 2 3 4 5 6 7 

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Vi kan lage en matrise A og fylle den med tall: 
 

n <- 10 

A <- matrix(NA,n,1) 

A[1] <- 0;A 

for (i in 1:n) 

{ 

A[i+1] <- A[i]+1 

} 

A 
[1]  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

 

Den amerikanske matematikeren Claude Elward Shannon (1916-2001) la grunnlaget 

for informasjonsteori med A matematical theory of communication (1946) som 

omhandlet prossesser for å komprimere, behandle og overføre digitale data med 

minst mulig støy og feil.  

   Den norske matematikeren Axel Thue (1863-1922) gjorde nye oppdagelser, som 

ble videreført av andre. For eksempel Thue-Morse sekvensen (amerikansk 

matematiker Marston Morse 1892-1977) som er en binær sekvens av tall. Sekvensen 

starter med 0. I sekvensen blir 0 etterstattet av 01, hvis sekvensen  inneholder 1 det 

erstattet av 10.  

Man får da sekvensen:  

0, 01, 0110, 01101001, 0110100110010110, osv.  

De første desimaltallene får den binære koden: 

desimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

binær 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 

Graytall 0 1 11 10 110 111 101 100 1100 1101 1111 

 

𝑛 =?∙ 23+?∙ 22+?∙ 21+?∙ 20         ? = 0 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 1 

 

Beregn tverrsummen av hvert binært tall modulo 2 (del tverrsummen på to og behold 

resten). Tallrekken som da fremkommer finner man igjen i Thue-Morse sekvensen: 

 

tvsum <- c(0,1,1,2,1,2,2,3,1,2,2) #tverrsummen i binære tall 

1-9 

tvsum%%2 #divisjon modulo 2 

 [1] [1] 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
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For å hindre feil i digital overføring kan man for eksempel bruke Gray kode (Frank 

Gray). Dette omhandler tall som skiller seg fra hverandre bare i et siffer og en 

posisjon for eksempel 253 og 263. I lineær Graykode begynner man lengst til høyre i 

tallrekken og vurderer tallet til venstre. Hvis tallet til venstre er 0 la tallet stå, hvis 

tallet er 1 bytt tallet. For eksempel antar vi at binærtallet 1 har 0 til venstre for seg 

Sannsynlighet og kombinatorikk 
Georg Cantor innførte hovedbegrepene for mengdelære. Eksempler på mengder er 

en pose epler, en kortstokk, de naturlige tallene {0,1,2,3,…}, mengden primtall 

{2,3,5,7,11,13,17…}. De to siste er eksempler på uendelige mengder. 

Klammeparentes {} brukes til sammenfatte elementene som inngår i en mengde. 

Hvis A er en mengde, og a er et element i A så kan dette skrives som: 

𝑎 ∈ 𝐴 

  

Koordinatene (x,y)i et plan R2 som inngår i en sirkel kan uttrykkes som: 

{(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅2: 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 1} 

 

To mengder A og B er like hvis de inneholder nøyaktig de samme elementene. Hvis 

hvert element i A er et element i B, men ikke omvendt er A en delmengde av B og 

skrives: 

𝐴 ⊆ 𝐵 

Nullmengden {Ø} er forskjellig fra tallet 0 og er en tom mengde. Å få 5 damer i poker 

er en umulig hendelse. 

 

Russels paradoks formulert av filosofen og matematikeren Bertrand Russel:  

S={mengden av alle elementer som ikke er element i seg selv} 

Er S et element i seg selv ? Enten du svarer ja eller nei så ender du ut i en 

selvmotsigelse (reductio ad absurdum) 

 

Sannsynlighetsberegningen startet med Blaise Pascal (1623-1662) og Pierre Fermat 

(1601-1665) i arbeidet med å studere spillstrategier.  

Sannsynligheten for et gunstig utfall A kalt P(A) er lik antall gunstige utfall dividert 

på antall mulige utfall, som er lik utfallsrommet S={alle mulige utfall}: 

𝑃(𝐴) =
𝑔𝑢𝑛𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙

𝑚𝑢𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
=

𝑔

𝑚
 

 

P står for probabilité, sannsynlighet, og ligger mellom 0 og 1:  

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1 

 Ofte betrakter vi delmengder av en felles totalmengde, her kalt S. For hver 

hendelse A i utfallesrommet S er det tilordnet et reelt tall som angir sannsynligheten 

for A (P(A)). Mengden av alle utfall utgjør et utfallsrom S.  
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Sannsynlighet kan også angis som en relativ frekvens av en hendelse, som er 

forholdet mellom antall ganger hendelsen A har inntruffet og det totale antall forsøk 

(n): 

 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 𝐴

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑘 (𝑛)
 

  

 

 

 

Venn-diagram og sannsynlighet 
A er mengden av elementer som inngår i A. Vi kan også la A representere mengden 

av sannsynligheter. A´ er mengden elementer som ikke inngår i A. Både A og A´er 

delmengder av S.  Sannsynligheten for at A ikke inntreffer kalles A´. A´ kalles 

komplementmengden til A eller A komplement.  

 
Ved terningkast hvor A er mengden oddetall: A={1,3,5}. Sannsynligheten for å få et 

oddetall ved terningkast er 3/6=0.5, dvs. 50%.  

 

 

 
 

𝐴 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐵 = 𝐴 ∩ 𝐵 

 
 

𝐴 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 𝐵 = 𝐴 ∪ 𝐵 
 

 

Hvis både hendelsen A og B intreffer kalles dette A snitt B og vi kan vise dette i et 

Venn-diagram (John Venn 1834-1923). Dette tilsvarer logisk ”og”.  

Hvis enten A eller B eller både A og B intreffer kalles dette A union B. Tilsvarer 

logisk ”eller”.  

 

 

George Boole (1815-1864) i An investigation fo the laws of thought innførte logikk 

som et symbolspråk, Boolske lover for mengder, og logiske lover for ”og” og ”eller”. 

Boolske lover har likhetstrekk med vanlig regning.  
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1.  𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑙𝑜𝑣: 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐵 ∩ 𝐴             𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐵 ∪ 𝐴 

2. 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑙𝑜𝑣:  (𝐴 ∩ 𝐵) ∩ 𝐶 = 𝐴 ∩ (𝐵 ∩ 𝐶)          (𝐴 ∪ 𝐵) ∪ 𝐶 = 𝐴 ∪ (𝐵 ∪ 𝐶) 

3. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣 𝑙𝑜𝑣:  𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)      𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶) 

 

 

4. 𝑙𝑜𝑣:  𝐴 ∩ 𝐴 = 𝐴            𝐴 ∪ 𝐴 = 𝐴 

5. 𝑙𝑜𝑣:  𝐴 ∩ ∅ = ∅            𝐴 ∪ ∅ = 𝐴     𝐴 ∩ 𝐴´ = ∅ 

Hvis S er totalmengde: 

6. 𝑙𝑜𝑣:  𝐴 ∩ 𝑆 = 𝐴           𝐴 ∩ 𝑆 = 𝑆        𝐴 ∪ 𝐴´ = 𝑆        𝑆´ = ∅ 

 

 
𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶) 

 

 
𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

 

 

 

Inklusjons-eksklusjonsregelen 

Addisjonsregel for sannsynligheter hvor sannsynligheten for et utkomme A eller B 

eller begge er lik summen av hvert utkommes sannsynlighet minus sannsynligheten 

at begge forekommer: 

 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

 

Uavhengig utkomme 

Hvis utkomme av A og B er uavhengige så er sannsynligheten for å få begge 

utkommene lik produktene av utkommene 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵) 

Hvis vi bruker inklusjons-eksklusjonsregelen får vi 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵) 
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Gjensidig utelukking av utkomme 

For disjunkte hendelser som ikke kan skje samtidig. For to utkomme A og B som 

gjensidig utelukker hverandre er sannsynligheten for at begge utkommer skjer lik 0 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴 𝐵) = 0 

Sannsynligheten for at A eller B eller begge forekommer er 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 

 

 

 

A 

 
 

𝐴 ∩ 𝐵 = ∅ 

B 

 
 

𝐴 − 𝐵 

 

A. For to atskilte hendelser blir snittet en tom mengde, nullmengden Ø.  A og B er 

disjunkte mengder hvis snittet er tomt. A og B har da ingen felles elementer. 

B. La A og B være mengder. Differensen mellom A og B, A-B blir lik A-B 

 

For komplement gjelder: 

𝑃(𝐴′) = 1 − 𝑃(𝐴) 

 

 

Betinget sannsynlighet og Bayes teorem 

Sannsynligheten for at A inntreffer gitt B angis som P(A|B) 

Sannsynlighten for å observere A gitt B blir lik: 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 𝐵)

𝑃(𝐵)
 

hvor P(A B) er felles sannsynlighet for å observere to utkomme. 

For uavhengige utkomme blir P(A|B)=P(A) fordi informasjon om B gir ingen 

informasjon om A har inntruffet eller ikke. For hendelser som utelukker hverandre blir 

P(A|B)=0 for hvis B har skjedde har A ikke skjedd.  

Produktregel for avhengige hendelser: 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐴|𝐵) 

 

Dersom A og B er uavhengige har vi: 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) 

 

Bayes regel 
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𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴)

𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴) + 𝑃(𝐴´) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴´)
 

 

 
 

Bayes teorem kan også skrives slik: 

𝑃(𝐵|𝐴) =
𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵)

𝑃(𝐴)
 

Vi kan regne ut sannsynligheten for å få lungekreft hvis man røyker: 

𝑃(𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑘𝑟𝑒𝑓𝑡|𝑟ø𝑦𝑘𝑖𝑛𝑔) =
𝑃(𝑟ø𝑦𝑘𝑖𝑛𝑔|𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑘𝑟𝑒𝑓𝑡)(0.9)𝑃(𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑘𝑟𝑒𝑓𝑡)(0.3)

𝑃(𝑟ø𝑦𝑘𝑖𝑛𝑔)(0.5)
= 0.54 

sammenlignet med 0.06 hvis man ikke røyker.  

 

 

Myntkast 
For myntkast er utfallsrommet S={kron,mynt} eller S={K,M} Sannsynligheten for å få 

en kron i et myntkast er lik 1/2, forutsatt at mynten er helt symmetrisk.  Vi forutsetter 

at mynten ikke blir stående på høykant. Kaster man to mynter er utfallsrommet 

S={KK,KM,MK,MM). Legg merke til at vi har begge mulighetene KM og MK. 

Sannsynlighet for to kron er lik 1/4, og altså ikke lik 1/3, en feilslutning d’Alembert 

(1717-1783) gjorde.   

 

Kaster man en tegnestift ned på en flate blir det ikke samme sannsynligheten for de 

to utfallene spissen ned og spissen opp. Utfallet blir også påvirket av underlaget, for 

eksempel om det er en blank glatt flate eller om det er et ullunderlag.  

𝑃(𝑠𝑝𝑖𝑠𝑠 𝑜𝑝𝑝) =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑝𝑖𝑠𝑠 𝑜𝑝𝑝

𝑛  𝑘𝑎𝑠𝑡
 

 

 

Terningkast 
 

Ved kasting av en terning er utfallsrommet S={1,2,3,4,5,6} 

Sannsynligheten for å få en sekser er lik 1/6 

Alle utfall i utfallsrommet er like sannsynlige.  

Kaster man to terninger er det 36 mulige utfall (62). 
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Bruk terninger med to forskjellige farger for å se dette.    

Utfallsrommet for summen av to terninger er 

S={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

Kasting av 3 terninger gir 63=216 mulige utfall. Det er det samme om en terning 

kastes tre ganger eller tre terninger en gang.  

Hvis n1 er mulighetene for første valg, n2 er mulighetene for andre valg osv, blir det 

totale antall valg lik: 

𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑛3 ∙∙∙∙ 

Tabellen viser mulige utfall (n1∙n2=62)=36 ved å kaste to terninger, en rød og en svart, 

hver med 6 muligheter: 

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

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

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

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

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

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

Hva er sannsynligheten for å kaste summen 6 for to terninger ?  

Vi ser at sannsynligheten blir lik 5/36=13.9%. Vi ser også at de gunstige utfallene for 

summen av to terninger ligger på en diagonal linje.  

Hva er sannsynligheten for å få summen 7 ved å kaste to terninger ? 6/36=16.6%, og 

dette er det utfallet som forekommer oftest når man beregner summen ved å kaste to 

terninger, mens sum 2 og 12 er mest sjelden (1/36).  

 

Vi kan finne sannsynligheten for å få n antall ”øyne” eller prikker i sum for 2≤n≤12 

ved å kaste to terninger, og som blir lik (se figuren over): 

 

6 − |𝑛 − 7|

36
 

 

n <- seq(2,12,1) # muligheter for sum av to terninger 

p <- (6-abs(n-7))/36 #sannsynlighet 

plot(n,p,pch=16,col=4,cex=2) 
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Sannsynligheten for å få en sekser i et kast er lik 1/6, sannsynligheten for å få to 

seksere (dobbelt sekser) er: 1/6∙1/6=1/36 

 

1/6*1/6 #sannsynlighet for 2 seksere 

[1] 0.02777778 

 

Sannsynligheten for ikke å få to seksere ved kasting av to terninger en gang blir 1-

1/36=35/36. 

Hvis vi kaster to terninger 12 ganger blir sannsynligheten for henholdsvis å få og ikke 

få to seksere lik: 

 

(35/36)^12 #sannsynlighet for ikke dobbel 6 i 12 kast 

[1] 0.7131593 

1-(35/36)^12 #sannsynlighet for dobbel 6 i 12 kast 

[1] 0.2868407 

 

Antall kast med to terninger for å få en dobbel sekser. Skal man være 99% sikker 

trengs minst 164 kast for å få en dobbel sekser 

 

n <- seq(1,250,1) #antall kast 

p <- 1-(35/36)^n # sannsynlighet for dobbel 6 

plot(n,p,lty=3,col=2,pch=".") 

abline(h=1,lty=2,col=3) 
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Det å få en dobbel sekser kan betraktes som en binomial fordeling, hvor det ene 

utfallet er dobbel sekser, det andre utfallet er ikke dobbel sekser. Se nedenfor under 

binomial fordeling.  

 

Vi kan simulere summen av to terningkast: 

 

#Sum av to terninger 

a <- sample(1:6,2,replace=T);a 

sum(a) 

#gjenta skriptlinjene ovenfor flere ganger 

 

#Beregner summen av to terninger 

#Gjentar terningkastene n ganger vha replicate 

n <- 10000  

x <- replicate(n,sum(sample(1:6,2,replace=T))) 

#sjekker at ingen tall <2 eller >12 

min(x) 

max(x) 

#lager et histogram over resultatene 

par(bg="lightyellow") 

hist(x,breaks=1:12,col="purple") 

plot(table(x),col=4,lwd=4,main="Sum av to terninger") 

barplot(table(x),col=4,xlab="Sum",main="Sum av to terninger") 
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#Beregner forventning og varianse 

#lager en dataramme av summene 

tab <- as.data.frame(table(x));tab 

antall <- sum(tab[,2]);antall #antall kast 

tab$prob <- tab[,2]/antall;tab #beregner sannsynligheter  

sum(tab$prob) #summerer sannsynlighetene, sum=1 

[1] 1 

#ganger x med sannsynlighet 

tab$xprob <- tab[,3]*(2:12) 

EX <- sum(tab$xprob);EX #forventet verdi E(X)=ca. 7 

[1] 7.016 

tab$Ex2 <- tab[,3]*(2:12)^2 

VarX <- sum(tab$Ex2)-EX^2;VarX #beregner Var(X) 

[1] 5.766944 

tab 

    x Freq   prob  xprob    Ex2 

1   2  263 0.0263 0.0526 0.1052 

2   3  557 0.0557 0.1671 0.5013 

3   4  813 0.0813 0.3252 1.3008 

4   5 1092 0.1092 0.5460 2.7300 

5   6 1412 0.1412 0.8472 5.0832 

6   7 1671 0.1671 1.1697 8.1879 

7   8 1416 0.1416 1.1328 9.0624 

8   9 1093 0.1093 0.9837 8.8533 

9  10  868 0.0868 0.8680 8.6800 

10 11  543 0.0543 0.5973 6.5703 

11 12  272 0.0272 0.3264 3.9168 

 

Vi ser at forventet verdi blir ca. 7 og variansen er ca. 5.8 

𝐸(𝑋) = ∑𝑥𝑖𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)                   

𝑛

𝑖=1

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − µ2 

𝐸(𝑋2) = ∑𝑥𝑖
2𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Vi kan se på den kumulative sannsynligheten (kumulativ fordelingsfunksjon F(x) ved 

å summere punktsannsynlighetene: 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥𝑖) 

 

F <- numeric(0) #tom matrise for kumulativ sannsynlighet 

F[1] <- tab$prob[1] #startverdi sannsynlighet for sum 2 

for (i in 1:10){ 

F[i+1] <- F[i]+tab$prob[i+1] 

} 

plot(2:12,F,pch=16,col=4,cex=1.5,xlab="sum",ylab="Kumulativ 

sannsynlighet", 
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main="Sum av to terningskast") 

barplot(F,col="lightgreen",ylab="F(x)",main="Sum av to 

terningkast") 

 

 

 

 

Vi skal undersøke en familie med 4 barn og sannsynligheten for hvor mange av dem 

som er jenter. Det er 26=16 mulige kombinasjoner av gutter (G=0) og jenter (J=1). Er 

raus og lar guttene være ”null”. Vi ser at det er størst sannsynlighet for av to av dem 

er jenter  6/16=0.375 (JGJG,GJJG,JGGJ,GGJJ,JJGG,GJGJ).  Sannsynligheten for 

fire gutter (GGGG) eller fire jenter (JJJJ) er lavest og like (1/16= 0.0625). Nå blir ikke 

dette helt riktig, for sjekker man med SSB så fødes det forskjellig antall gutter og 

jenter, men det ser vi bort fra i dette eksemplet: 

 

#1=jente, 0=gutt 

#Simulerer framilie med 4 barn 

fam <- sample(0:1,4,replace=T);fam 

#gjenta skriptet over 

#simulerer for 10000 familier 
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n <- 10000 #antall familier 

Y <- replicate(n,sum(sample(0:1,4,replace=T))) #antall jenter 

#varierer fra 0-4 jenter 

Z <- as.data.frame(table(Y));Z 

Z$pjente <- Z[,2]/n;Z 

  Y Freq pjente 

1 0  627 0.0627 

2 1 2530 0.2530 

3 2 3712 0.3712 

4 3 2515 0.2515 

5 4  616 0.0616 

par(bg="lightyellow") 

barplot(Z$pjente,col="pink", ylab="p",xlab="Antall jenter [0-

4]", 

main="Sannsynlighet for antall jenter") 

 

 

Dette blir analogt med kasting av 4 mynter og finne sannsynligheten for antall kron, 

og vi ser at vi får de samme sannsynlighetene som antall jenter blant fire barn vi fant 

ovenfor, bortsett fra at her vet vi at p=0.5 hvis mynten er jevnt konstruert. 

 

choose(4,0:4) #fordeling av kron i 4 myntkast 

[1] 1 4 6 4 1 

choose(4,0:4)*0.5^4 #sannsynlighet for kron i 4 myntkast 

[1] 0.0625 0.2500 0.3750 0.2500 0.0625 

 

Kortstokk 
Hvis man skal dele ut 5 kort fra en kortstokk med 52 kort er det 52 muligheter ved 

første utdeling, 51 muligheter ved andre utdeling, 50 muligheter ved tredje kort osv.  

Dette er eksempl på hvor et forsøk utføres i k trinn. I første trinn er det n1 mulige 

utfall, i andre trinn er det n2 mulige utfall osv. Da blir det totale antall utfall lik 

𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑛3 ∙ … ∙ 𝑛𝑘 
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Det totale antall utdelinger av 5 kort, fra en vanlig kortstokk med 52 kort,  for 

eksempel i poker blir: 

 

52*51*50*49*48 #antall muligheter 

[1] 311875200  

 

Hver poker hånd kan deles ut på 5! Måter 

 

factorial(5) 

[1] 120 

 

Antall pokerhender blir: 

 

(52*51*50*49*48)/factorial(5) 

[1] 2598960 

 

Hvor mange pokerhender er det mulig å dele ut fra en kortstokk (hver spiller får fem 

kort) ? Det samme vi regnet ut over 

dvs. (
52
5

) =
52!

5!47!
 

 

choose(52,5) 

[1] 2598960 

 

I en godt stokket kortstokk med 52 kort er sannsynligheten for å trekke ut en 

hjertedame lik 1/52.  

P(dronning)=1/13 og P(hjerter)=1/4 er uavhengige utkomme og multipliseres med 

hverandre.  

Sannsynligheten for å få et rødt kort er lik ½.  

Sannsynligheten for en dronning eller en hjerter eller begge blir: 

P(AUB)=P(dronning)(1/13)+P(hjerter)(1/4)-P(dronning)∩P(hjerter)(1/52)=16/52 

 

Hvor mange bridgehender er det mulig å dele ut fra en kortstokk ? (Hver spiller Nord, 

Syd, Øst, Vest får hver 13 kort) 

 

choose(52,13) 

[1] 635013559600 

 

Generelt vil antall måter en kortstokk kan stokkes på blir 52!, som også viser hvor 

raskt n! stiger med økende n: 

 

factorial(52) 

[1] 8.065818e+67 

 

Hver av de fire hendene i poker kan deles ut på 13! forskjellige måter: 
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factorial(13) 

[1] 6227020800 

 

Siden det er fire pokerhender blir det (13!)4 muligheter 

 

factorial(52)/(factorial(13)^4) #antall bridgehender 

[1] 5.364474e+28 

 

Hvis vi velger ut k elementer fra n merkete objekter, uten tilbakelegging får vi et 

tilfeldig utvalg med sannsynlighet 1/n for hvert element.  

 

Hvis man tar ut alle hjerter fra en kortstokk og stokker disse blir utvalgsrommet: 

S={2♥3♥4♥5♥6♥7♥8♥9♥10♥Kn♥D♥Ko♥E♥} 

Sannsynligheten for et bildekort blir: 

P({Kn♥D♥Ko♥})=3/13. 

Sannsynligheten for å trekke et liketall blir 5/13.  

 

Kast av rettferdig mynt 
Ved kast av en rettferdig mynt tilsier erfaring, fornuft og intuisjon at hvert kast er 

uavhengig, utfallet av et kast påvirker ikke utfallet av neste kast, og sannsynligheten 

for å få kron er 50% (1/2), men dette gjelder bare hvis man foretar mange kast (De 

store talls lov). Vi kan ikke si noe om utfallet av variabelen som sådan, men vi kan si 

noe om sannsynligheten. Vi lar utfallet kron være 1 og utfallet myn lik 0 

𝑃(𝑋 = 1) = 𝑃(𝑋 = 0) =
1

2
 

Andelen av kron vil ved mange kast konvergere mot 0.5. 

Sannsynligheten for 3 kron i 5 kast er for eksempel ca. 31% 

(
5
3
)

25
 

choose(5,3)/2^5 

[1] 0.3125 

 

n <- 1000 

k <- 1:n #kast varierer fra 1 til n 

h <- rbinom(n,1,1/2) #randome tall fra binomial fordeling 

y <- cumsum(h)/k #kumulativ sum kron 

plot(k,y,type="l",ylim=c(0,1),xlab="Antall kast",  

ylab="Andel kron") 

abline(h=0.5,lty=2,col=2) 

#flere forsøk, gjenta 

k <- 1:n  

h <- rbinom(n,1,1/2)  

y <- cumsum(h)/k  
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lines(k,y,col="darkgreen") 

 

Etter hvert som antall kast (n) øker så vil sannsynligheten havne i et snevert intervall 

rundt 0.5. 

 

Myntkast er uavhengige hendelser, men et eksempel på avhengige hender er 

avhengige hendelser hvor neste trinn er påvirket av det forrige er klassifisering av 

vær (variabel V, hvor Vt er ufallet ved tidspunkt t) som sol (1) og skyet (0. Vær er et 

eksempel på korrelerte data, været i dag er omtrent som det var i går, har en værtype 

kommet har den en tendens til å vare ved noen dager. Et annet eksempel er 

aksjekurser, kursen i dag er omtrent lik den i går.  

For eksempel sannsynligheten for skifte fra soldag til overskyet dag, og 

omvendtsoldag kommer etter en overskyet  

 

Fibonacci-tall 
Fibonaccitallene er en tallrekke som starter med  1 1 og de neste tallene i rekken er 

summen av de to foregående: 

1 1 2 3 5 8 13… 

 

Lag en løkke som viser de første 30 Fibonaccitallene. Vi starter med en tom matrise 

F med alle tallene lik 0, som etterpå skal inneholde Fibonaccitallene, og vi setter inn 

de to første verdiene lik 1. Legg merke til at man bruker klammeparentes [] for å 

definere elementer i matrisen. Løkken starter med 3 siden vi har allerede lagt inn de 

to første tallene. Det som skal utføres (eksekveres) i løkken ligger mellom to 

hakeparenteser {}. Ofte bruker man et innrykk for å gjøre det klarere 
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#Fibonaccitallene 

m <- 30 #antall Fibonaccitall  

F <- numeric(m) #matrise med 0  

F[1:2]=1 #de to første tallene i F er lik 1 

#for løkke 

for (i in 3:m) 

{ 

  F[i] <- F[i-2]+F[i-1] 

} 

F #skriver ut innholdet i matrisen 

[1]      1      1      2      3      5      8     13     21     34     55 

[11]     89    144    233    377    610    987   1597   2584   4181   6765 

[21]  10946  17711  28657  46368  75025 121393 196418 317811 514229 832040 

 

Ser vi på en rekke med forholdet mellom to tall i rekken, dvs. dividerer hvert tall i 

rekken med det foregående så konvergerer rekken raskt mot det gylde snitt τ (tau) 

1.618…  

 

#kvotient mellom to tall i Fibonacci-rekken  

G <- numeric(m-1) #matrise for lagring av kvotient 

for (i in 2:m) 

{ 

  G[i-1] <- F[i]/F[i-1] 

} 

print(G,dig=8) 

[1] 1.0000000 2.0000000 1.5000000 1.6666667 1.6000000 1.6250000 1.6153846 

 [8] 1.6190476 1.6176471 1.6181818 1.6179775 1.6180556 1.6180258 1.6180371 

[15] 1.6180328 1.6180344 1.6180338 1.6180341 1.6180340 1.6180340 1.6180340 

[22] 1.6180340 1.6180340 1.6180340 1.6180340 1.6180340 1.6180340 1.6180340 

[29] 1.6180340 

plot(G,pch=16,col=4) 

abline(h=G[m-1],lty=2,col=2) 
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#alternativt uten løkke 

g <- F[2:m]/F[1:(m-1)];g 

 

 

Tippekupong 

En vanlig tippekupong med 12 rekker går ut på å tippe resultatet HUB (Hjemmeseier, 

Uavgjort, Borteseier) for hver av 12 fotballkamper. Antall mulige tipperekker blir: 

 

3^12 #antall tipperekker 

[1] 531441 

 

Bare en av disse rekkene er gunstig utfall med 12 rette, og sannsynligheten for dette 

blir: 

 

1/(3^12) #sannsynlighet for 12 rette 

[1] 1.881676e-06 

 

Altså en meget liten sannsynlighet ca. 0.0002%.  

De fleste som vinner 12 rette tipper ikke tilfeldig, de har forhåndskunnskap, ”prior”, 

om lagene, og dessuten er det vanligvis lettere å få en hjemmeseier (H) enn 

borteseier (B), slik at utfallene er heller ikke like sannsynlige. I tillegg er det mulig å 

krysse av flere ganger for ”hel- og halv-garderinger”, men det koster mer penger. . Se 

Bayesiansk statistikk.  

Som man skjønner, tipping er god butikk for Staten, og dårlig butikk for deg. 

Dessuten er du ikke alene om å ha en ”prior”.   

Den ene kampen man gjetter feil må forekomme i en av de 12 rekkene og for hver av 

dem er det to muligheter til å tippe feil, altså i alt 24 gunstige rekker.  

 

Hvis vi ser bort fra forhåndskunnskapen og tipper vilt, blir sannsynligheten for å få 11 

riktige lik ca. 0.0045% 

 

24/(3^12) #sannsynlighet for 11 rette 

[1] 4.516023e-05 

 

Sannsynligheten for å få 10 rette i tipping betyr at to tippetegn er plassert feil, og 

dette kan skje med lik sannsynlighet i hver av de 12 rekkene, i alt 264 gunstige utfall: 

 

264/(3^12) #sannsynlighet for 10 rette 

[1] 0.0004967626 

 

 

Landsteiner fant at mennesker har røde blodlegemer som kan inndeles i fire 

hovedtyper: A, B, AB og 0 (null). Inndelingen skyldes forskjellige overflateantigener 
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på blodlegemene. Gruppe A har A overflateantigener og antistoff B i blodserum. 

Gruppe B har type B overflateantigener og antistoff A i serum. Blodgruppe AB har 

både A og B overflateantigener på blodcellene, men ingen antistoffer i serum. 

Blodgruppe 0 har ingen overflateantigener, men både antistoff A og antistoff B i 

blodserum. Allelene A og B er subdominante. Personer med blodtype 0 er 

universaldonorer. Man kan for eksempel ikke gi blodtype A til en mottaker med 

blodtype B.  

 

 

Vi har følgende allelkombinasjon for de forskjellige blodtypene: 

  

Det er også andre typer blodgruppeinndeling: Rhesus-positive (Rh+, ca. 85%) kan 

motta blod fra både Rh+ og Rh-, mens Rhesus-negative (Rh-, ca. 15%) kan bare 

motta blod fra Rh-.  

I den norske befolkningen har man ca. følgende fordeling av AB0-grupper i 

befolkningen: 

0(40%), A(48%), B(8%) og AB(4%). Hva er sannsynligheten for at en person med 

blodtype B skal finne en passende blodgiver ? Dette blir gjensidig utelukkelse av 

utkomme:  

𝑃(0) ∩ 𝑃(𝐵) = 0.40 + 0.08 = 0.48 𝑑𝑣𝑠. 48%  

Fordelingen av blodgrupper er forskjellige i forskjellige etniske grupper, så de er 

egentlig ikke uavhengige av hverandre, men vi forutsetter dette her. Dessuten 

forutsetter vi at blodgrupper hos menn og kvinner ikke er forskjellig: 

Sannsynligheten for at både en mann har blodgruppe 0 (M0) og en kvinne har 

blodgruppe 0 (K0) blir: 

𝑃(𝑀0&𝐾0) = 0.40 ∙ 0.40 = 0.16 𝑑𝑣𝑠. 16% 

Sannsynligheten for at to personer har samme blodtype blir ca. 39%: 

𝑃(0) ∙ 𝑃(0) + 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐴𝐵) ∙ 𝑃(𝐴𝐵) =  

 

0.4*0.4+0.48*0.48+0.08*0.08+0.04*0.04 

[1] 0.3984 

 

Sannsynligheten for at det har forskjellige blodtype blir 1-0.3984=0.6016 dvs. ca. 

60%.  

 

Jakob Bernoulli  var den første som i Ars conjectandi tok opp begrepet 

permutasjoner, sortering av objekter på forskjellige måter.  

 

n objekter kan ordnes på n! (n fakultet) forskjellige måter: 

𝑛! = 𝑛 ∙ (𝑛 − 1) ∙ (𝑛 − 2)… ∙ 1 

Allelkombinasjon 00 A0 B0 AB AA BB 

Blodtype 0 A B AB A B 
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Hvis vi har 3 mennesker (a,b,c) står i kø foran en disk kan disse ordnes 6 forskjellige 

måter:abc acb bac bca cab cba. 

 

I en skala på piano er det 12 tangenter. Det betyr at tonene i en skala kan sorteres 

på 479001600 forskjellige måter, de fleste kombinasjoner spilt etter hverandre låter 

ikke vakkert.  

 

factorial(12) 

[1] 479001600 

 

For hver av de 12 tonene er det to muligheter, bli spilt eller ikke spilt. Dette gir 

212=4096 muligheter. 

 

2^12 

[1] 4096 

 

#Ordning av inntil 12 objekter 

x <- seq(1,12,1) 

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 

[11,] 11  39916800 

[12,] 12 479001600 

 

Vi har 29 bokstaver i alfabetet, 26 nedenfor + æ,ø og å. 

 

#Et eksempel på cat. Gir hver bokstav i alfabetet et nummer 

cat(paste(letters,1*1:26),fill=TRUE)  

a 1 b 2 c 3 d 4 e 5 f 6 g 7 h 8 i 9 j 10 k 11 l 12 m 13 n 14 o 15 p 16 q 17  

r 18 s 19 t 20 u 21 v 22 w 23 x 24 y 25 z 26 

 

Disse kan sorteres på 8.841762∙1030 forskjellige måter: 

 

factorial(29) 

[1] 8.841762e+30 

 

Sannsynligheten får å skrive en bokstav blir 1/29.  
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Hvis man skriver en kombinasjon med 6 bokstaver kan dette gi 296 

bokstavkombinasjoner 

 

29^6 

[1] 594823321 

 

Vi har tre klinkekuler med fargene rød, blå og grønn i en urne. Hvor mange måter kan 

de tre fargene ordnes på ? 6 

 

factorial(3) 

[1] 6 

 

Franskmannen Louis Braille konstruerte i 1825 en blindeskrift basert på 

kombinasjoner av 3∙2=6 opphøyde punkter, tre rekker  med to i hver. Dette gir en 

punktskrift med 26-1=63 tegn som kan avleses med fingerputene 

 

(2^6)-1 

[1] 63 

 

Binomial fordeling 

Vi har det mer generelle problem å telle antall distinkte  delmengder k som kan 

dannes fra en mengde med n elementer. Vi kan kalle dette tallet f(n,k): 

𝑓(𝑛, 𝑘) = (
𝑛
𝑘
)              (

𝑛
𝑘 

)  𝑘𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡 

 

(
𝑛
𝑘
) =

𝑛!

𝑘! ∙ (𝑛 − 𝑘)!
 

 
Sannsynligheten for utfallet k, P(X=k) blir 

𝑃(𝑋 = 𝑘) = (
𝑛
𝑘
) 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

 
Når vi skal vudere hvor mange muligheter det er å ta ut et bestemt antall individer 
eller hendelser fra en prøve som er representativ for populasjonen, er det avgjørende 
om samme individ eller hendelse kan tas ut flere ganger (med tilbakelegging) eller 
ikke (uten tilbakelegging). Vi kan tenke oss en urne med kuler som er nummerert i 
rekkefølge. Hvis vi trekker ut en kule, noterer nummer og egenskaper ved kulen, og 
legger den tilbake blir dette trekning med tilbakelegging. Legger vi den ikke tilbake 
blir det trekning uten tilbakelegging. Er rekkefølgen av tallene på kulene  avgjørende 
er det en ordnet trekning. Er rekkefølgen ikke avgjørende i trekningen er det en 
uordnet trekning.   
 
Hvis man tar ut k prøver fra totalantallet merkete elementer n, uten tilbakelegging, 
gir dette følgende antall uordnete kombinasjoner (permutasjoner): 

(
𝑛
𝑘
) =

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 

 



145 
 

I Lotto skal man i vinnerrekken velge ut 7 tall fra 1-34. Hvor mange måter er det å 
kombinere de 34 tallene ? 

34!

7! 27!
 

 
factorial(34)/(factorial(7)*factorial(27)) 
[1] 5379616 

 

som også kan skrives som: 
 

choose(34,7) 

[1] 5379616 

 

Sannsynligheten for å vinne i Lotto: 

 

1/choose(34,7) 

[1] 1.858869e-07 

 

I Lotto trekkes det i også 3 tilleggstall. 

 

Hvor mange firebokstavkombinasjoner kan man lage ut fra alfabetet ? 

 

choose(29,4) 

[1] 23751 

 

Hva er sannsynligheten for å skrive hele alfabetet fra A til Å ved å trykke tilfeldig på et 

tastatur med bokstaver ? Det er 29 bokstaver i alfabetet. Sannsynligheten for å skrive 

en A er 1/29. Sannsynligheten for AB er 1/29∙1/29. Sannsynligheten for ABC blir 

1/29∙1/29∙1/29 osv. Sannsynligheten for å skrive hele alfabetet a-Å blir 3.9∙10-43, altså 

ekstremt lite sannsynlig 

 

𝑃 = (
1

29
)
29

 

 

(1/29)^29 

[1] 3.894557e-43 

 

Antall  kombinasjoner hvis man tar ut k prøver fra n merkete elementer, uten 

tilbakelegging, gir dette følgende antall ordnete kombinasjoner: 

𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
= 𝑛(𝑛 − 1) ∙ … ∙ (𝑛 − 𝑘 + 1) 

 

Vi putter tre klinkekuler med fargene rød (R) og grønn (G) og blå (B) i en urne. Antall 

muligheter for å trekke ut to av dem hvor rekkefølgen har betydning gir 3!=3∙2∙1=6 

muligheter: 
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GR,RG,BR,RB,BG,GB. Hvis ikke rekkefølgen er avgjørende er det 3 kombinasjoner: 

RG, RB, GB.  

 

I Bridge får hver spiller utdelt 13 kort. Antall bridgehender vil være antall 

undermengder med 13 objekter som kan bli delt ut av 52. Problemet kan løses med 

kombinatorikk. 

 

#antall muligheter for Bridgehender fra 52 kort 

factorial(52)/(factorial(13)*factorial(52-13)) 

[1] 635013559600 

choose(52,13) 

[1] 635013559600 

 

Hvis vi har S={a,b,c} så kan disse ordnes på 3! forskjellige måter 

 

#antall måter å ordne S={a,b,c}, ordnet trippel 

factorial(3) 

[1] 6 

 

Fakultetsfunksjonen n! gir store tall når n øker, og man kan unngå problemet med 

dette ved å ta logaritmen til fakultet 

 

#n fakultet n! for økende n fra 0:5 

f <- function (x) {factorial (x)} 

curve(f,0,5, lwd=3,col=2,ylab="",main="x! og ln(x!)") 

#ln(n!) 

g <- function(x) {lfactorial(x)} 

curve(g,0,5, lwd=3,col=4,add=TRUE) 

 
 

#n! for n fra 90 til 100 

g <- function(x) {factorial(x)} 

curve(g,90,100, lwd=3,col=4,ylab="x!") 

x <- seq(90,100,1) 
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#setter punkter for 10 opphøyd i log fakultet 

#gjør om til grunntall 10 ved å dividere på log(10) 

points(x,10^(lfactorial(x)/log(10)),cex=2,col=2) 

 

Omgjøring av naturlige til Briggske logaritmer: 

 

n <- 5 

log(n) #naturlige logaritmen (grunntall e) til tallet n=5 

[1] 1.609438 

log10(n) #Briggske logaritmete grunntall 10 

[1] 0.69897 

log(n)/log(10) #omgjør naturlige til Briggske logaritmer 

[1] 0.69897 

 

Vi ser at dette blir det samme.  

 

#kaster en terning 10000 ganger 

t <- 10000 

n <- sample(c(1,2,3,4,5,6),t,replace=T) 

hist(n,probability=T, breaks=-0.5:7,col="lightgreen", 

main="Terningkast") 
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Sum av relative frekvenser er 1.0 

Hvordan lage en tabell over frekvensene ?  

 

table(n) 

n 

   1    2    3    4    5    6  

1723 1656 1617 1694 1701 1609 

barplot(table(n), col="lightgreen") 

 

 

Uavhengige hendelser: multipliser sannsynlighetene. 

Kast to mynter, sannsynlighet for 2 kron er 1/2∙1/2=1/4 

 

Sannsynligheten for å kaste 3 stk. 6-ere etter hverandre: 

1/6∙1/6∙1/6=1/216=0.0046 

 

Kode med 4 siffer alle fra 0-9 gir 104 kombinasjoner.  
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Trekk ut randome tall mellom 0-1. Finn gjennomsnittet, hvis n er stor vil E(x)=0.5 

 

a <- runif(1000) 

mean(a) 

0.4977495 

 

Vi sår  frø som spirer 70%. 

Vi sår 6 frø, hva er sannsynligheten for at alle spirer ? 

 

0.7^6 

0.117649 

 

dvs. ca. 12% 

Hva er sannsynligheten for at ingen spirer ? 

 

0.3^6 

0.000729 

 

dvs. 0.07% 

 

Skal vi unngå pseudoreplikasjon må spiringen av frø i en potte betraktes som et 

uavhengig replikat.  

 

 

Normalfordeling 
 
Normalfordelingskurven (klokkekurven, Gausskurven) for en stokastisk variabel er 

bare bestemt av forventet verdi E(X) (gjennomsnittsverdien (µ)) og variansen 

Var(X)=σ2. Vi bruker stor X for å angi en stokastisk (tilfeldig) variabel og x1,x2,x3,…,xn 

for å angi de enkelte måleverdiene til variabelen. Mengden av verdiene til den 

stokastiske variabel X utgjør en verdimengde.  

 Standardavviket (σ) er lik kvadratroten av variansen.  

𝐸(𝑋) = 𝜇           𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸[𝑋 − 𝐸(𝑋)]2 = 𝜎2(𝑋) = 𝜎2             𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎) 

Totalarealet under normalfordelingskurven N(μ,σ2) er lik 1. Funksjonen f(x) kalles 
sannsynlighetstetthetsfunksjonen og beskriver sannsynlighetsfordelingen for en 
kontinuerlig tilfeldig normalfordelt variabel.  
 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎 ∙ √2𝜋
∙ 𝑒−

1
2
(
𝑋−𝜇
𝜎

)
2
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I R tilsvarer den funksjonen dnorm(x,mean=,sd=). Toppen av kurven er ved x=μ og 
høyden av toppen er lik 1/(σ√2π). 
Enhver funksjon f(x) kalles en sannsynlighetstetthetsfunksjon hvis  

𝑓(𝑥) ≥ 0   𝑓𝑜𝑟 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
𝑏

𝑎

 

Det betyr at funksjonen mellom grensene a og b må ligge over x-aksen og at totalt 
areal under kurven i det samme området er lik 1=100%.  
Den tilsvarende fordelingsfunksjonen F(t) blir lik integralet: 

𝐹(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
∫𝑒−

1
2
(
𝑋−𝜇
𝜎

)
2
𝑑𝑥

𝑥

−∞

 

F(x)→1 når x→∞ 
I R er den tilsvarende funksjonen pnorm(q,mean=,sd=) 
Normalfordelingen ble først oppdaget av den franske matematikeren Abraham de 
Moivre som også kunne vise at den binomiale fordelingen konvergerer mot 
normalfordelingen, et resultat av sentralgrenseteoremet.  de Moivre oppdaget også 
Stirlings formel.  
Normalfordelingen har en rekke nyttige egenskaper. Hvis man har to uavhengige 
normalfordelte tilfeldige variable X og Y så er summen av dem også en normalfordelt 
variabel med forventet verdi E(X+Y)=E(X)+E(Y) og Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y).  
 
Både Poisson-, binomial-, negativ binomial- og gamma-fordelingen for diskrete 
variable kan under gitte betingelser følge normalfordeling. 
 
 
Plotter kurver for sannsynlighetstetthet N(0,0.5-2.5) 
 
sigma <- 0.5 

my <- 0 

f <- function (x) {(1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-

my)/sigma)^2)))} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-10,10,lwd=3,ylim=c(0,0.8),main="Normalfordeling") 

for (i in 1:4) 

{ 

sigma <- sigma+0.5 

curve(f,-10,10,add=TRUE,lwd=3,col=rainbow(4)[i]) 

} 
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Vi kan integrere hele og deler av normalfordelingskurven. Vi ser at totalarealet er lik 
1, arealet ± σ er 68.3% av normalfordelingskurvet og ±1.96∙σ utgjør 95%. 
  

sigma <- 0.5 

mu <- 0 

f <- function (x) {(1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-

mu)/sigma)^2)))} 

integrate(f,-20,20) 
1 with absolute error < 7.4e-05 

#Integrerer +- 1 SD 

integrate(f,-sigma,+sigma) 
0.6826895 with absolute error < 7.6e-15 

integrate(f,-1.96*sigma,1.96*sigma) 
0.9500042 with absolute error < 1.0e-11 

 

Vi ser på normalfordelingskurven og den tilhørende deriverte. Vi ser at når den 
deriverte er lik 0 har vi et maksimumspunkt. Den deriverte viser tangenten til 
normalfordelingskurven. 
 

#Normalfordelingsfunksjon og den deriverte 

sigma <- 0.5 

my <- 0 

f <- function (x) {(1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-

my)/sigma)^2)))} 

plot(f,-3,3,lwd=3,col="red", 

ylim=c(-1,1),main="Normalfordeling") 

#Vi finner den deriverte 

fd1 <- D(expression((1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-

my)/sigma)^2)))),"x");fd1 

 

#Vi plotter funksjonen for den førstederiverte 

curve(1/(sigma * sqrt(2 * pi)) * (exp(-1/2 * ((x - 

my)/sigma)^2) *  
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    (-1/2 * (2 * (1/sigma * ((x - my)/sigma))))) 

,-3,3,col="blue",lwd=3,add=TRUE) 

#Setter inn hjelpetekst 

legend("topright",c("f(x)","f´(x)"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col=

c("red","blue")) 

 
 

Eller ved å bruke kommandoen eval som er bedre: 
 

#Normalfordelingsfunksjon og den deriverte 

sigma <- 0.5 

my <- 0 

f <- function (x) {(1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-

my)/sigma)^2)))} 

plot(f,-3,3,lwd=3,col=2, 

ylim=c(-1,1),main="Normalfordeling") 

#den deriverte 

derivert <- D(expression((1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-

my)/sigma)^2)))),"x") 

#Lager en funksjon av den deriverte 

fderivert <- function(x) {eval(derivert)} 

#plotter funksjonen for den førstederiverte 

curve(fderivert,-3,3,col=4,lwd=3,add=TRUE) 

#Setter inn hjelpetekst 

legend("topright",c("f(x)","f´(x)"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col=

c(2,4)) 

 

Ingenting i statistikk er absolutt, og i enhver statistisk analyse er det en 

tilfeldighetsfaktor. Hypotesetesting gir grunnlag for statistisk inferens. Vi trenger et 

kriterium for å kunne avgjøre om vi aksepterer hypotesen eller ikke, og til dette bruker 

vi alfa (α), og jo lavere verdi for α desto mer stringent er testen. Vanligvis settes 
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α=0.05, som tilsvarer 5% av arealet under sannsynlighetstetthetskurven, for en 

tohalet test 2.5% i hver ende.  

Når man gjør en hypotesetest er det fire mulige utkomme, hvorav to representerer en 

”riktig” avgjørelse. Man forkaster en ”usann” hypotese , og aksepterer en ”sann” 

hypotese. Type I-feil er forkasting av nullhypotesen H0 gitt at H0 er sann. 

Type II-feil er hvor man ikke forkaster en flask nullhypotese, og bestemmes av beta 

(β). Teststyrken er 1-β. Når prøvestørrelsen øker så øker teststyrken. Ved å senke 

verdien av α så minsker teststyrken, en test med α=0.01 har lavere teststyrke 

sammenlignet med en hvor α=0.05. Ikke bland sammen begrepene teststyrke og 

signifikansnivå. I R kan power.t.test brukes til å finne teststyrken for t-tester.  

For eksempel n=30, α=0.05 og en en-prøve t-test, hvor vi ønsker å finne en forskjell 

på 0.6 enheter mellom nullhypotesen og alternativ hypotese: 

 

power.t.test(n=30,delta=0.6,sig.level=0.05,type="one.sample") 

 

     One-sample t test power calculation  

 

              n = 30 

          delta = 0.6 

             sd = 1 

      sig.level = 0.05 

          power = 0.887962 

    alternative = two.sided   

 

I ca. 89% av tilfellene vil nullhypotesen bli forkastet som den skal 

 

Sammenligne to prøver 
Når man skal sammenligne to prøver er det flere muligheter. Man kan sammenligne 

de to variansene med Fisher´s F-test (var.test()), eller sammenligne de to 

gjennomsnittene med normalfordelte feil med Students t-test (t.test()). Hvis feilene 

er ikke-normalfordelte kan man bruke en ikke-parametrisk rang test, Wilcoxon´s 

rang test (wilcox.test). Hvis det er to forhold man skal sammenligne bruker man en 

binomial test (prop.test()). Skal man undersøke om de to prøvene er korrelerte 

gjøres dette med en korrelasjonstest, enten Pearson´s-korrelasjon eller 

Spearman´rang korrelasjonstest (cor.test()).  

 

t-tester er en gruppe tester (en-prøve t-test, toprøve-t-test og parvis t-test) basert på 

t-fordelingen. Normalfordelte data er en forutsetning for å kunne bruke en t-test og 

dette må undersøkes i et kvantil-kvantilplot (QQ-plot).  

Her er et eksempel som viser hvordan QQ-plot kan se ut avhengig av statistisk 

fordeling: 

 

y <- rnorm(1000) #normalfordeling 

hist(y,col="pink") 

qqnorm(y,col=4) 
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y1 <- rchisq(1000,3) 

hist(y1,col="pink") 

qqnorm(y1,col=4) 

y2 <- 10-y1 

hist(y2,col="pink") 

qqnorm(y2,col=4) 
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I en en-prøve t-test undersøkes det om gjennomsnittet av våre verdi er signifikant 

forskjellig en kjent hypotetisk verdi. t-verdien er gitt ved: 

𝑡 =
�̅� − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

 

I en toprøve-t-test sammenlignes gjennomsnittet av to statistisk uavhengige grupper 

X og Y. Nullhypotesen er at de to gjennomsnittene er like. 

𝑡 =
�̅� − �̅�

√𝑠𝑋
2

𝑚 +
𝑠𝑌
2

𝑛

 

hvor m og n er størrelsen på gruppene henholdsvis X og Y, s2 er lik variansen.  

 

#høyde (cm) av gutter (g) og jenter(j) 

j <- c(172,180,166,173,168,176,164,166,167,174) 

g <- c(182,177,189,178,177,175,180,189,176,170) 

 

Sjekker normalfordeling. Vi forventer normalfordeling, men ser litt avvik pga. lite 

datamateriale. 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

qqnorm(j,pch=16,col=4) 

qqline(j,col=2,lwd=3) 

qqnorm(g,pch=16,col=4) 

qqline(g,col=2,lwd=3) 
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Velger allikevel å gjøre en t-test: 

 

t.test(j,g) #t-test 

         Welch Two Sample t-test 

 

data:  j and g  

t = -3.4677, df = 17.633, p-value = 0.002815 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 -13.978816  -3.421184  

sample estimates: 

mean of x mean of y  

170.6     179.3 

 

Med en p-verdi 0.003 forkastes nullhypotesen, det vil si det er en signifikant forskjell i 

høyde mellom gutter og jenter i dette tilfellet.  

 

Parvis-t-test brukes på parvise data og undersøker om differansen (d) i dataparene 

er signifikant forskjellig. For eksempel måling av de samme individene før og etter 

behandling.  

𝑡 =
𝑑
𝑠𝑑

√𝑛

 

I testen må man sette inn t.test(paired=T) 

 

 

Homogen og lik varianse er en forutsetning for t-test og ANOVA. Vi kan sammenligne 

to varianser med kommandoen var.test(). 

 

var.test(j,g) 

 

        F test to compare two variances 
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data:  j and g  

F = 0.7479, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.6722 

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1  

95 percent confidence interval: 

 0.1857721 3.0111107  

sample estimates: 

ratio of variances  

         0.7479173 

 

Det brukes en F-test som sammenligner forholdet mellom variansene i de to 

gruppene og sannsynligheten beregnes ut fra den kritiske tabellverdien for F-

fordelingen. 

 

Wilcoxon rangsum test 
Ikke-parametriske tester bygger på få forusetninger når det gjelder 

sannsynlighetstetthet, og brukes ofte på små prøver som ikke følger normalfordeling.  

Wilcoxon test er en ikke-parametrisk test som tilsvarer t-test. I stedet for å bruke 

gjennomsnittsverdien rangeres data fra den minste til den største og man beregner 

median-verdien.  

En-prøve Wilcoxon-test kalles ofte Wilcoxon Signed rank hvor medianverdien i et 

forsøk sammenlignes med den kjente empiriske medianverdien 

wilcox.test(x,mu=). 

Wilcoxon har på samme vis som t-testen utgaver for parvis og toprøve. 

 

j <- c(172,180,166,173,168,176,164,166,167,174) 

g <- c(182,177,189,178,177,175,180,189,176,170) 

jg <- c(j,g) #slår sammen j og g 

names(jg) <- c(rep("j",10),rep("g",10));jg 
  j   j   j   j   j   j   j   j   j   j   g   g   g   g   g   g   g   g   g   g  

172 180 166 173 168 176 164 166 167 174 182 177 189 178 177 175 180 189 176 170 

rang <- rank(jg)#rangering;rang 
   j    j    j    j    j    j    j    j    j    j    g    g    g    g    g    g  

 7.0 16.5  2.5  8.0  5.0 11.5  1.0  2.5  4.0  9.0 18.0 13.5 19.5 15.0 13.5 10.0  

   g    g    g    g  

16.5 19.5 11.5  6.0 

tapply(rang,names(jg),sum) 

  g   j  

143  67 

 

Rangen 143 for gutter og 67 for jenter , og nullhypotesen ingen forskjell forkastes 

hvis 67 er mindre enn tabellverdien, som her for 10+10 og 5% er lik 78. Det vil si vi 

forkaster nullhypotesen, det er en forskjell mellom høyden på gutter og jenter i dette 

tilfellet. Eller vi kan gjøre dette automatisk i en kommando: 

 

wilcox.test(j,g) 

 



158 
 

        Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  j and g  

W = 12, p-value = 0.00451 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Warning message: 

In wilcox.test.default(j, g) : cannot compute exact p-value with ties 

 

Advarselen minner om at data er lenket til hverandre, dvs. gjentatte målinger av 

høyden, slik at p-verdien ikke blir helt nøyaktig. For t-test fikk vi en lavere p-value = 

0.002815 sammenlignet med Wilcoxon 0.00451. Det vil si at Wilcoxon er mer 

konservativ enn t-testen.  
 

Et annet eksempel med 10 normalfordelte tall 

 

#Wilcoxon 

x <- rnorm(10) 

y <- rnorm(10,mean=2) 

plot(x,pch=16,col=2,ylim=c(-2,4)) 

abline(h=mean(x),col=2,lwd=3) 

points(y,pch=16,col=4) 

abline(h=mean(y),col=4,lwd=3) 

wilcox.test(x,y,conf.int=TRUE) 

 

Nullhypotesen forkastes, det er en signifikant forskjell mellom x og y 
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        Wilcoxon rank sum test 

 

data:  x and y  

W = 13, p-value = 0.003886 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 -2.7053873 -0.6060236  

sample estimates: 

difference in location  

             -1.728043 

 

 
Variasjonskoeffisienten CV er lik standardavviket dividert på forventet verdi: 

𝐶𝑉 =
𝜎

µ
 

 

Standard normalfordeling 
Dessuten kan normalfordelingen lett flyttes og skaleres.En slik skalering brukes når 
man lager standard normalfordeling N(0,1) hvor μ=0 og σ=1. 
Sannsynlighetstetthetsfunksjonen for standard normalfordeling blir: 

𝑓(𝑧) =
1

√2𝜋
∙ 𝑒−

𝑧2

2                − ∞ < 𝑧 < ∞ 

 

f <- function(x){(1/(sqrt(2*pi)))*exp(-(x^2/2))} 

plot(f,-4,4,col=4,lwd=3) 

integrate(f,-10,10) 
1 with absolute error < 7.4e-05 

integrate(f,-1.96,1.96) 
0.9500042 with absolute error < 1.0e-11 

 

Vi ser at arealet [-1.96,1.96] utgjøre 95% av arealet under normalfordelingskurven, 
som tilsvarer p=0.05.   

 
 

 

Kumulativ sannsynlighetsfordelingsfunksjonen er gitt ved: 

𝑓(𝑧) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑧2

2

𝑧

−∞

  𝑑𝑥 = Pr (𝑍 ≤ 𝑧)              
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og det er denne fordelingen man finner i statistiske tabeller og viser arealet under 
standardnormalingsfunksjonen i intervallet [-∞,z], altså til venstre for z. 
z-skår er antall standardavvik(σ)som en verdi er vekk fra gjennomsnittet: 

𝑧 =
𝑥 − µ

𝜎
             𝑥 = µ + 𝑧𝜎 

 
For standard normalfordeling blir E(z)=0 og Var(z)=1 
Hvis vi har en tilfeldig variabel X som er normalfordelt med gjennomsnitt µ=2 og 
standardavvik σ=0.5, så blir z=(X-2)/0.5 fordelt etter standard normalfordeling med 
gjennomsnitt=0 og standardavvik=1.  
Hva er sannsynligheten for at en slik variabel befinner seg i intervallet Pr{1.6≤X≤2.4} 
? Vi regner om til z-skår og finner det tilsvarende areal under standard 
normalfordeling, i dette eksemplet tilsvarer det 57.6% sannsynlig.  
 
mu <- 2 

sigma <- 0.5 

x1 <- 1.6 

z1 <- (x1-mu)/sigma;z1 
[1] -0.8 

x2 <- 2.4 

z2 <- (x2-mu)/sigma;z2 
[1] 0.8 

f <- function(x){(1/(sqrt(2*pi)))*exp(-(x^2/2))} 

integrate(f,z1,z2) 
0.5762892 with absolute error < 6.4e-15 

 

#Normalfordelingen via dnorm 

f <- function(x) {dnorm(x)} 

curve(f,-5,5,ylim=c(0,1),col=2,lwd=3,xlab="",ylab="") 

g <- function (x) {pnorm(x)} 

curve(g,-5,5,col=4,lwd=3,add=TRUE) 

legend("topleft",c("dnorm (f(x))","pnorm 

(g(x))"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col=c(2,4)) 
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Sannsynlighetstetthetskurven f(x) (dnorm) gir ikke et mål på sannsynligheten, men 

det gjør g(x) (pnorm)som omfatter området [0,1], hvor pnorm er det kumulative 

integralet av dnorm. 

Formel f(x) for sannsynlighetstetthetskurven for standard normalfordeling 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑥2

2

∞

−∞

 

Vi kan integrerer sannsynlighetstetthetskurven fra -∞ til x og dette gir kumulativ 

sannsynlighetsfunksjon 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑔(𝑥) = ∫𝑓(𝑧)

𝑥

−∞

𝑑𝑧 

Integralet av sannsynlighetstetthetskurven blir lik 1, det vil si arealet under 
normalfordelingskurven.  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1

∞

−∞

 

 

g <- function (x) {pnorm(x)} 

par(bg="lightyellow") 

curve(g,-5,5,col=4,lwd=3,ylab="p",main=expression(p==g(x))) 

k <- function (x) {qnorm(x)} 

curve(k,0,1,col=3,ylim=c(-

5,5),lwd=3,ylab="x",xlab="p",main=expression (x==g(p)^-1)) 

 
Sannsynlighetsfordelingen pnorm (t.v.) og kvantilene qnorm (t.h) er inverse 
funksjoner, p=g(x) og x=g(p)-1.  
 
p-kvantilene til sannsynlighetsfordelingen g(x) 
en stokastisk variabel x i området [-∞,∞] 
 
 
Vi plotter 1000 standard normalfordelte tall, hvor y er standard normalfordeling med 
gjennomsnitt=0 og standardavvik=1: 
 n <- 1000 
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y <- rnorm(n,mean=0,sd=1) 

x <- seq(1,n,1) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,pch=16,col=4,main="Standard normalfordeling 

(N(0,1))") 

abline(h=0,lty=2,col=3,lwd=3) 

 
 

I glm med normalfordeling 

𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2) 
 
hvor X kan være forklaringsvariable xi har vi forventning for responsvariabel: 
 

𝐸(𝑋) = 𝜇 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 
 
Hva betyr parameterestimatene βi ? Vi kan la variabel x1 øke med 1 i et intervall 
[a,b=a+1] 

𝜇𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 
 

𝜇𝑏 = 𝛽0 + (𝛽1𝑥1 + 1) + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 
 

𝜇𝑏 − 𝜇𝑎 = 𝛽1 
Vi ser at parameterverdien angir forandring i forventet verdi av responsvariabel når 
forklaringsvariabel x1 øker med 1. Tilsvarende for de andre forklaringsvariable  
(uavhengige variable) xi. Fortegeet på βi viser om responsvariabel stiger eller synker 
med økning av variabelen med 1.  
 

Numerisk integrering av normalfordelingskurven 
 

I statistikk er det behov for å kunne beregne sannsynligheten for at en kontinuerlig 

tilfeldig (stokastisk) variabel X befinner seg i et intervall [a,b]. 
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Hvis et tog går fra stasjonen hver halvtime så vil en person som ankommer stasjonen 

på et tilfeldig tidspunkt måtte ventet X~RUNIF(0,30) på neste tog. 

Vi kan simulere dette ved å trekke tilfeldige tall fra en uniform fordeling.  

Hvor lenge må man i gjennomsnitt vente ? 

E(X)=(a+b)/2= 15 minutter.  

 

Hva er sannsynligheten for å vente mindre eller lik 10 minutter ? P(X≤10) ca. 33% 

 

n <- 10000 #antall simuleringer 

v <- round(runif(n,1,30)) #ventetid i minutter simulert 

v[1:20] #de 20 første stimulerte tall 

length(which(v<=10))/n #sannsynlighet ventetid <=10 min 

[1] 0.3341 

 

Standard normalfordeling er gitt ved formelen: 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋
𝑒−

𝑥2

2  

Sannsynligheten for at X ligger i intervellet [a,b] 

𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

 

Integral med Riemannapproksimasjon 
Riemannintegraelet er summen av arealet av en mengde rektangler under kurven 

hvor høyden bestemmes av f(x). Når antall rektangler øker så minsker bredden av 

dem og vil etter hvert gå mot 0. Det summerte arealet tilsvarer ca. integralet 

(Riemannapproksimasjon).  

Vi skal først estimere arealet under sannsynlighetstetthetsfunksjonen for standard 

normalfordeling -+ ett standardavvik. Resultatet blir 68.26% av totalarealet.  

 

n <- 10000 #antall  

a <- -1 #nedre grense 

b <- 1 #øvre grense 

d <- (b-a)/n #inndeling x-akse 

g <- seq(a+d/2,b-d/2,length=n) #gridpunkter 

y <- (1/sqrt(2*pi))*exp(-g^2/2) #standard normalfordeling 

plot(g,y,type="l",lwd=3,ylim=c(0,0.4),col=4) 

sum(d*y) #Riemannintegral 

[1] 0.6826895 

#lage rektangler med mindre grid 

n <- 10 

d <- (b-a)/n;d 

g <- seq(a+d/2,b-d/2,length=n) 

abline(v=g,lty=2,col=2) 
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y <- (1/sqrt(2*pi))*exp(-g^2/2) 

points(g,y,cex=1.5) 

#lager rektangler 

for(i in 1:10) { 

rect(-1.2+0.2*i,0,-1+0.2*i,y[i]) 

} 

  

 

Velger man et trapes i stedet for rektangel blir det færre iterasjoner, men med dagens 

datamaskiner går det greit med et stort antall iterasjoner.  

 

Integral med “integrate” 

Vi kan lage sannsynligtettskurven som en funksjon og deretter integrere denne 

 

f <- function(x)(1/sqrt(2*pi))*exp(-x^2/2) 

curve(f,-1,1,ylim=c(0,0.4),col=4,lwd=3) 

abline(v=c(a,b),lty=2) 

integrate(f,-1,1) 

0.6826895 with absolute error < 7.6e-15 
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Monte Carlo integrering 

Bruker runif() til å trekke punkter fra en uniform fordeling. Omgir området med et 

rektangel, legger tilfeldige punkter i rektangelet og finner andelen av punkter som 

ligger under tetthetskurven. Monte Carlo estimat ca. 68.3%  

 

#Monte Carlo integrering 

a <- -1 #nedre grense 

b <- 1 #øvre grense 
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f <- function(x)(1/sqrt(2*pi))*exp(-x^2/2) 

curve(f,-1,1,ylim=c(0,0.4),col=4,lwd=3) 

abline(v=c(a,b),lty=2) 

abline(h=c(0,0.4),lty=2) 

 

set.seed(20) 

n <- 100000 

k <- runif(n,-1,1) 

h <- runif(n,0,0.4) 

a <- h<dnorm(k) 

mean(a)*0.8 #Monte Carlo estimat av areal 

[1] 0.682904 

n <- 1000 

k <- runif(n,-1,1) 

h <- runif(n,0,0.4) 

points(k,h) 

i <- which(h<dnorm(k)) 

points(k[i],h[i],col=2) 

 

Integrering med tilfeldig prøvetaking 
Siden vi har en normalfordeling kan vi trekke ut normalfordelte punkter (rnorm()) i 

intervallet 

 

n <- 100000 

a <- -1 #nedre grense 

b <- 1 #øvre grense 

z <- rnorm(n) 

mean(z>a&z<=b) 

[1] 0.68384 

 

 

Det er en historie om Gauss hvor han lå litt foran de andre i regnetimen. For å 

aktivsere Gauss ga læreren han i oppdrag å summere tallene fra 1 til 100, og trodde 

at Gauss ble opptatt med dette en stund. Men Gauss ga svaret prompte: 5050. Han 

tenkte slik 1+99, 2+98, 3+97… 49+51, dvs. 49·100=4900, deretter la han til 100 og 

50 = 5050 

 

n <- 1:100;n #tallene 1-100 

  [1]   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

 [19]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

 [37]  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 

 [55]  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

 [73]  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

 [91]  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100 

sum(n)# summen av tallene 1-100 
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[1] 5050  

Vi kan se på den kumulative summen, summen av tallene selv: 

 

cumsum(n) #den kumulative summen 

  [1]    1    3    6   10   15   21   28   36   45   55   66   78   91  105  120 
 [16]  136  153  171  190  210  231  253  276  300  325  351  378  406  435  465 

 [31]  496  528  561  595  630  666  703  741  780  820  861  903  946  990 1035 

 [46] 1081 1128 1176 1225 1275 1326 1378 1431 1485 1540 1596 1653 1711 1770 1830 

 [61] 1891 1953 2016 2080 2145 2211 2278 2346 2415 2485 2556 2628 2701 2775 2850 

 [76] 2926 3003 3081 3160 3240 3321 3403 3486 3570 3655 3741 3828 3916 4005 4095 

 [91] 4186 4278 4371 4465 4560 4656 4753 4851 4950 5050 

 

Summen av de n første heltallene Sn er gitt ved: 

𝑆𝑛 =
𝑛(𝑛 + 1)

2
 

 

𝑆𝑛 = ∑𝑖 = 1 + 2 + 3 + ⋯+ 𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

Et objekt som er lik summen: 

 

s <- n*(n+1)/2;s 

 

Se at du får samme resultat ved å lage en funksjon av problemstillingen 

  

Sn <- function(x) x*(x+1)/2 

Sn(100) 

[1] 5050 

 

Sn(1:100) 

  [1]    1    3    6   10   15   21   28   36   45   55   66   78   91  105  120 
 [16]  136  153  171  190  210  231  253  276  300  325  351  378  406  435  465 

 [31]  496  528  561  595  630  666  703  741  780  820  861  903  946  990 1035 

 [46] 1081 1128 1176 1225 1275 1326 1378 1431 1485 1540 1596 1653 1711 1770 1830 

 [61] 1891 1953 2016 2080 2145 2211 2278 2346 2415 2485 2556 2628 2701 2775 2850 

 [76] 2926 3003 3081 3160 3240 3321 3403 3486 3570 3655 3741 3828 3916 4005 4095 

 [91] 4186 4278 4371 4465 4560 4656 4753 4851 4950 5050 

 

Vi ser at det er overenstemmelse og formelen ser ut til å være riktig.  
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Lokalisering og sentral tendens 
Lokalisering eller sentral tendens er der hvor hoveddelene av dataene i et datasett 

befinner seg og kan oppsummeres som mode, median og gjennomsnitt.  

Den dataverdien som forekommer fleste ganger i datasettet kalles mode, den mest 

typiske verdien.  

Det aritmetiske gjennomsnitt (gjennomsnittsverdi, middeltall, middelverdi, forventet 

verdi (E(X)) er summen av alle observasjonene (xi) dividert på antallet observasjoner 

(n): 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑥𝑖 =

1

𝑛

𝑛

𝑖=1

(𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛) 

 

Hvis vi har datasettet X blir forventet verdi 3.9 og mode=4 

 

X <- c(1,3,6,5,4,3,7,4,2,4);X 

 [1] 1 3 6 5 4 3 7 4 2 4 

EX <- mean(X);EX # Forventet verdi 

[1] 3.9 

hist(X,breaks=9,col="lightsalmon") 

 
 

Vi kan lage en funksjon som gjør det samme som kommandoen mean(), og vi får 

samme resultat: 

 

forventet <- function(x){sum(x)/length(x)} 

forventet(X) 

[1] 3.9  

 

Median er midtverdien, midtpunktet, den verdi som har like mange over og under 

seg. Halvparten er mindre og halvparten er større en midtverdien. Median påvirkes 

lite av utliggere, mens gjennomsnittsverdien påvirkes mye av utliggere. I eksemplet 

over blir medianverdien lik 4.0.  

 

median(X) 
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[1] 4 

 

Ytterpunktene i datasettet gir ikke nødvendigvis noen god beskrivelse 

 

range(X) 

[1] 1 7 

 

I et normalfordelt symmetrisk datasett blir gjennomsnitts- og medianverdien like. 

Medianverdi finnes ved å sortere datasettet etter størrelse. Hvis antall målinger er et 

oddetall er median den midterste. Er antall målinger et partall blir median liggende 

mellom de to midterste tallene.  Er n et oddetall blir median (n+1)/2. Er n et liketall blir 

median snittet av de to midtre observasjonene.   

 
Hvis vi skulle finne på å bruke kommandoen mode() så forteller den bare hvilken 
type objektet X er, altså et numerisk objekt, og sier ingenting om mode nevnt over.  
 
mode(X) 
[1] "numeric" 

 

Vi har i tillegg geometrisk middeltall og harmonisk middeltall. Se nedenfor.  
 
Kvartiler har vi når datasettet deles i fire like store deler. Overgangen mellom de to 
første delene kalles 1. kvartil og overgangen mellom de to siste kalles 3. kvartil. 
Medianverdien ligger i midten med to kvartdeler på hver side.  
 
Det er ikke nok å finne den sentrale tendensen i et datasett, man må også ha et mål 
på spredning. Liten varianse betyr lite spredning. Varinsen blir stor når mange 
måleverdier ligger langt unna gjennomsnittet.  
Et estimat på spredningen er variansen Var(x) eller s2 for datasettet gitt ved: 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  𝑠2 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))2

𝑛

𝑖=1

 

Denne kalles også middelkvadratet,  
og kvadratsummen SS er lik: 

𝑆𝑆 = ∑(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))2

𝑛

𝑖=1

 

Variansen s2 er et estimat av den sanne verdi σ2.  
Antall frihetsgrader er antall uavhengige informasjoner om datasettet, og siden vi 
har benyttet datasettet til å regne ut forventet verdi (gjennomsnittet)  blir det igjen n-1 
frihetsgrader til å beregne variansen.  
Et estimat av standardavviket (SD) for prøven er lik kvadratroten av variansen og gir 
et mål på µ.  

𝑆𝐷 = 𝑠 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))2

𝑛

𝑖=1

 

 
Et annet mål på spredning er standardfeilen til middeltallet (SE) som er lik 
standardavviket til middeltallene rundt det sanne middel µ. 
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𝑆𝐸 =
𝑠

√𝑛
 

Standardavviket til middeltallene brukes til å lage et konfidensintervall. 
Konfidensintervallet (CI) er et intervall som med en gitt sannsynlighet inneholder 
parameterverdien 

𝐶𝐼 = 𝑥 ± 𝑡 ∙ 𝑆𝐸 
For 95% konfidensintervall er t=1.96 
 
Variasjonskoeffisienten CV er gitt ved: 

𝐶𝑉(𝑋) =
𝑆𝐷(𝑋)

𝐸(𝑋)
 

 

Forventet verdi, varianse og standardavvik 
Vi kan uttrykke forventningen eller  forventet verdi E(X) eller gjennomsnitt (μ, 
mu)av en  tilfeldig (stokastisk) diskret variabel  (heltallsvariabel) hvor hver verdi av  
xi i X har en tilsvarende sannsynlighet pi: 
 

µ = 𝐸(𝑋) = ∑𝑥𝑖𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 
 
Hvis X er en kontinuerlig variabel med tetthetsfunksjon f blir forventningen: 

𝐸(𝑥) =  ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

 

 
Hvis X og Y er to tilfeldige kontinuerlige variable så vil forventningen til en sum bli lik 
summen av forventningene (addisjonsregelen for forventninger): 

𝐸(𝑋 + 𝑌) = 𝐸(𝑋) + 𝐸(𝑌)       𝐸(𝑎) = 𝑎       𝐸(𝑏𝑋) = 𝑏𝐸(𝑋) 
hvor a og b er konstanter.  
Hvis X er en tilfeldig kontinuerlig variabel i området [a,b] med 
sannsynlighetstetthetsfunksjon f(x) så blir gjennomsnitt og forventet verdi: 

µ = 𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

 
Mer generelt vil forventningen til en gitt funksjon g(x) for en tilfeldig variabel X være: 

µ = 𝐸(𝑔(𝑋)) = ∫ 𝑔(𝑥) ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

 

Arealet under sannsynlighetstetthetskurven ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
𝑏

𝑎
.  

 
Variansen Var(X) eller σ2 til en tilfeldig kontinuerlig variabel med 
sannsynlighetstetthetsfunksjon f(x)er lik: 
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𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸((𝑋 − 𝜇)2) = ∫ (𝑥 − µ)2
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥

= ∫ 𝑥2𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

− 2µ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + µ2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥2𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

− 2µ2

+ µ2 = 𝐸(𝑋2) − µ2 = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2 
 
Standardavviket (σ)til en tilfeldig variabel X er lik kvadratroten til variansen: 

𝜎 = 𝜎(𝑋) = √𝑉𝑎𝑟(𝑋) = √𝐸((𝑋 − 𝜇)2) = √𝐸(𝑋2) − µ2 

 
 
Kovariansen til to stokastiske variable X og Y (Cov(X,Y))er definert som: 

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑌) = 𝐸[(𝑋 − µ𝑋)(𝑌 − µ𝑌)] = 𝐸(𝑋𝑌) − µ𝑋µ𝑌 
Cov(X,X) er det samme som Var(X) 
I dette uttrykket blir E(XY) for en diskret variabel: 

𝐸(𝑋𝑌) = ∑∑𝑥𝑖𝑦𝑖𝑃(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 
Korrelasjonen (Corr(X,Y)) mellom to variable X og Y angis med en 
korrelasjonskoeffisient rho(ρ) [-1,1], hvor σx σy er standardavviket for henholdsvis 
X og Y, er gitt ved: 

𝜌(𝑋, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

Hvis det ikke er noen korrelasjon mellom variablene blir korrelasjonskoeffisienten 
tilnærmet lik null.  

 

Log-normalfordeling 
I tillegg til normalfordelingen er det er en rekke andre sannsynlighetsfordelinger som 
velegnet til å beskrive økologiske data. Dette gjelder bl.a. log-normalfordeling, 
eksponentialfordeling, og gammafordeling.  
Log-normalfordeling er også bestemt av bare μ og σ 
 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎𝑥√2𝜋
∙ 𝑒

−
1
2
(
ln (𝑥)−𝜇

𝜎
)
2

 

Log-normalfordelingen har lang hale til høyre, men kurven blir mer klokkeformet når 

σ2 øker. I motsetning til normalfordelingskurven som går fra -∞,+∞, så har log-

normalfordelingen bare positive verdier.  

𝐸(𝑋) = 𝑒
2𝜇+𝜎2

2          𝑉𝑎𝑟(𝑋) = (𝑒
𝜇+𝜎2

2 )

2

∙ (𝑒𝜎2
− 1) 

 

sigma <- 0.5 

my <- 0 
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f <- function (x) {(1/(sigma*x*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((log(x)-

my)/sigma)^2)))} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,4,lwd=3,ylim=c(0,1),main="Log-normalfordeling") 

for (i in 1:4) 

{ 

sigma <- sigma+0.5 

curve(f,0,4,add=TRUE,lwd=3,col=rainbow(4)[i]) 

} 

 

 

Her er en alternativ måte å gjøre det samme, men hvor det ikke brukes for-løkke. 

Benytter i stedet kommandoene outer() og matplot(). 

 

sigma <- seq(0.5,3.5,0.5) 

my <- 0 

x <- seq(0,4,0.1) 

f <- outer(x,sigma,function (x,sigma) 

{(1/(sigma*x*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((log(x)-my)/sigma)^2)))}) 

par(bg="lightyellow") 

matplot(x,f,type="l",ylab="f(x)",xlab="x",lwd=2, 

main="Lognormal") 

legend("topright",as.character(sigma),title=expression(sigma),

lty=1:6,col=1:6,lwd=3) 



173 
 

 

Vi ser nærmere på lognormalfordelingen. Forskjellig resultat hver gang man kjører 

gjennom programmet: 

 

y <- rlnorm(100,meanlog=1,sdlog=0.1);y 

hist(y,breaks=20,col="lightgreen") 

lines(density(y),col=2,lwd=3)  

curve(dlnorm(x,meanlog=1,sdlog=0.1),lty=2,lwd=3,col=4,add=TRUE

) #Teoretisk verdi 

 

 

 

 
Hvis vi har data som endrer seg geometrisk i stedet for aritmetisk så er det bedre å 
bruke det geometrisk gjennomsnitt her kalt GM. 
Hvis X er lognormal stokastisk variabel så vil W=ln(X) bli en normalfordelt variabel og 

vi kan finne X=eW 

Vi kan finne GM ved å ta antilog til det aritmetiske middeltallet: 

𝐺𝑀 = 𝑒(
1
𝑛

∑ ln (𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )
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Ifølge regelen for logaritmer  er logaritmen til en sum lik logaritmen til produktene 

og vi kan da skrive GM som er lik n-te rot av produktene av tallene i datasettet: 

𝐺𝑀 = √∏𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

 

x <- as.data.frame(c(2,6));x #Leser inn data i en dataramme 
  c(2, 6) 

1       2 

2       6 

m <- mean(x);m #aritmetisk middeltall 
c(2, 6)  

      4  

g <- as.data.frame(log(x));g #logaritmen til x1 og x2 
    c(2, 6) 

1 0.6931472 

2 1.7917595 

g[1,1] #ser på tallene i matrisen 
[1] 0.6931472 

g[2,1] 
[1] 1.791759 

h <- mean(g);h #aritmetisk gjennomsnitt av logaritmene 
 c(2, 6)  

1.242453  

GM <- exp(h);GM #geometrisk middeltall 
 c(2, 6)  
3.464102 

 

Vi ser at det geometriske middeltallet 3.46 er noe mindre enn det aritmetiske 4. Det 

geometriske middeltall er velegnet hvis vi skal se på den sentrale tendensen i tall 

som varierer mye i størrelse.  

 

Harmonisk middeltall (HM) er mye brukt til beregning av sentral tendens i 

populasjonsstørrelser: 

𝐻𝑀 =
1

1
𝑛

∑
1
𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Harmonisk middeltall er mindre enn aritmetisk middeltall og er ekstremt følsomt for 

små verdier.  

Anta at en rekke populasjoner som sammenlignes har omkring 100 individer, bortsett 

fra en populasjon som har 20.  

Aritmetisk middeltall blir 89.33, mens harmonisk middeltall blir 68.19. 

 

y <- c(104,98,100,20,88,100,97,89,108);y 

[1] 104  98 100  20  88 100  97  89 108 

mean(y) 
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[1] 89.33333 

HM <- 1/(1/length(y)*sum(1/y));HM 

[1] 68.18823 

Poissonfordeling 
Noen ganger teller vi stokastiske hendelser som skjer i en populasjon i tid eller rom, 

hvor hendelsen skjer sjelden i forhold til ikke-hendelse. Hendelsene skjer uavhengig 

av hverandre i et gitt tids- eller romintervall. På forhånd vet man gjennomsnittsantall 

hendelser, lambda (λ),eller raten av hendelser. Variabelen X angir antall hendelser i 

et tids- eller romintervall 

𝑋~𝑃𝑜(𝜆) 

Poisson-modellen er antall hendelser i et intervall. Rateparameter lambda (λ) er 

gjennomsnittsverdien av antall hendelser per areal- eller tidsintervall (λ=rt).  Et 

estimat av verdien λ finner man ved datainnsamling eller ved forhåndskunnskap om 

fenomenet som studeres. Sannsynligheten for en observasjon x P(X=x), 

massefunksjonen er 

P(𝑋 = 𝑥) =
𝜆𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆 

Fordelingsfunksjonen F(X): 

𝐹(𝑥) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑒−𝜆

∞

𝑥=0

∑
𝜆𝑥

𝑥!

∞

𝑥=0

= 𝑒−𝜆𝑒𝜆 = 1 

 

 Formen på Poissonfordelingen endrer seg med verdien av λ. Forventet verdi E(X)og 

varianse Var(X)er lik antall hendelser i et gitt intervall,λ, og standardavviket blir ± 

kvadratroten til telletallet. 

𝐸(𝑋) = 𝜆        𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  𝜆            𝐶𝑉 = √
1

𝜆
 

Siden gjennomsnittsverdien er lik variansen blir forholdet mellom dem lik 1, noe som 

angir en prosess som skjer tilfeldig i tid eller rom.  

Hvis vi har λ=1.5 

𝑋~𝑃𝑜(1.5) 

Hva er da sannsynligheten for hendelsen X=3 ? 

𝑃(𝑋 = 3) =
𝑒−1.51.53

3
=  0.1255 

 

#Poisson-fordeling 

lambda <- 1.5  

x <- 3 #sannynlighet for X=3 

P <- (exp(-lambda)*lambda^x)/factorial(x);P 

[1] 0.1255107 

 

Vi kan variere λ=0.1-3.7, og når λ øker så blir fordelingen mer lik normalfordeling når 

λ → 5 
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x <- seq(0,10,1) 

n <- 6 

lambda <- matrix(NA,n,1) 

lambda[1] <- 0.1 

par(mfrow=c(2,3),bg="lightyellow") 

for (i in 1:n) { 

barplot(dpois(x,lambda[i]),col="lightgreen") 

lambda[i+1] <- lambda[i]+0.6 

} 

 

Når lambda er liten er fordelingen skjev, men når lambda øker blir fordelingen mer 

symmetrisk og kan beskrives av en normalfordeling hvor λ blir lik gjennomsnitt og 

varianse, λ=E(X)=Var(X).  

 

 

Hvis to uavhengige variable X og Y følger Poisson-fordeling så vil også X+Y gjøre 
det. Forventningen er summen er lik summen av forventningen 

𝑋 + 𝑌~𝑃𝑜(𝜆𝑋 + 𝜆𝑌) 
Poisson-fordelingen er egentlig en avart av binomialfordelingen X~Binom(n,p). Hvis n 
er meget stor (n→∞) og og sannsynligheten p for suksess er veldig liten, <<1, kan 
man i stedet bruke Binomial-fordeling, siden forventningen lambda da blir tilnærmet 
lik np og variansen lambda blir tilnærmet lik npq.  
 
I GLM med family=poisson tilsvarer dette at logaritmen til lambda er lik en lineær 
modell med parameterestimater βi og variable xi: 

𝑋~𝑃𝑜(𝜆) 
 

𝑙𝑛(𝜆) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 
Vi benyttter eksponentialfunksjonen på begge sider av likhetstegnet: 
 

𝐸(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜆 = 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+⋯+𝛽𝑛𝑥𝑛 
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Hva betyr parameterestimatene βi i poisson-modellen? Vi kan e.g. se på 
parameterestimat β1 for variabel x1 i et intervall [a,b] hvor vi lar x1 øke med 1, 
[a,b=a+1] Fortegnet + viser at responsvariabel øker, - at den minker.  

𝑙𝑛(𝜆𝑎) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 
 

𝑙𝑛(𝜆𝑏) = 𝛽0 + 𝛽1(𝑥1 + 1) + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 
 

𝑙𝑛(𝜆𝑏) − 𝑙𝑛(𝜆𝑎) = 𝛽1 = 𝑙𝑛
𝜆𝑏

𝜆𝑎
         →  

𝜆𝑏

𝜆𝑎
= 𝑒𝛽1 

Det vil si at når variabel x1 øker med en enhet lik 1 så endrer og øker lambda seg 
med eβ1. Minsker tilsvarende hvis minus. I poisson-glm unngår man problemet med 
variabelverdier lik 0, og at ln(0) er lik -∞.  
 
 
I summary(modell) må man se om residualdeviansen er mye større en 
residualfrihetsgrader. Hvis den er det kan det tyde på overdispersjon, det vil si at 
det er mer varianse enn det som forklares fra Poisson-modellen. Det kan skyldes at 
data ikke er Poisson-fordelte, at det er uavhengige variable man ikke er klar over og 
tatt hensyn til. Man kan forsøke family=quasipoisson og se om dette hjelper. 
 
Likelihood og Poissonfordeling 
Med simulerte data kan vi se på hvordan prosedyrene virker. Anta at λ=3, og λ=6 det 
vil si henholdsvis 3 og 6 hendelser per tidsenhet. Vi kan deretter plotte likelihood mot 
forskjellige verdier av λ.  

𝐿(3|𝜆) =
𝜆3

3!
𝑒−𝜆 

lambda <- seq(0,16,0.1) 

x <- 3 

LL <- (exp(-lambda)*lambda^x)/factorial(x) #Likelihood 

par(bg="lightyellow") 

plot(lambda,LL,type="l",col=2,lwd=3,xlab=expression(lambda),yl

ab="Likelihood") 

x <- 6 

LL <- (exp(-lambda)*lambda^x)/factorial(x)  

lines(lambda,LL,type="l",col=4,lwd=3) 

legend("topright",title=expression(lambda),c("3","6"),lty=c(1,

1),lwd=c(3,3),col=c("blue","red")) 
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Vanligvis ser man på -2∙log(likelihood): 

 

plot(lambda,-

2*log(LL),type="l",col=2,lwd=3,xlab=expression(lambda),ylab="-

2*log(Likelihood)") 

x <- 3 

LL <- (exp(-lambda)*lambda^x)/factorial(x)  

lines(lambda,-2*log(LL),type="l",col=4,lwd=3) 

legend("topright",title=expression(lambda),c("3","6"),lty=c(1,

1),lwd=c(3,3),col=c("blue","red")) 

 

Maksimum likelihoodestimat er den parpameterverdien som gjør  

-2∙log(likelihood) minst mulig. I dette enkle tilfelle ser vi at det blir henholdsvis ca. 3 

og 6.  
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Binomial fordeling 
 
En diskret (diskontinuerlig) stokastisk variabel kan bare ha heltallsverdier. Binomial 
fordeling er resultatet av en serie Bernoulli-forsøk med to utkomme: kron-mynt, død-
levende, riktig-galt, hann-hunn, osv. Hvis X er en tilfeldig variabel som kan ha 
verdiene x, antall suksess i n forsøk. Sannsynlighetstetthetsfunksjonen for binomial 
fordeling er gitt ved P(X=x). 
 

𝑃(𝑋 = 𝑥) =
𝑛!

𝑥! (𝑛 − 𝑥)!
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥 

 

hvor binomialkoeffisientene (
𝑛
𝑥
) er lik: 

(
𝑛
𝑥
) =

𝑛!

𝑥! (𝑛 − 𝑥)!
 

og som gir tallene i Pascals trekant.  
Fordelingsfunksjonen F(x) er lik summen av punktsannsynlighetene: 

𝐹(𝑥) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥)

𝑛

𝑥=0

= ∑ (
𝑛
𝑥
)

𝑛

𝑥=0

𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥 = ∑
𝑛!

𝑥! (𝑛 − 𝑥)!
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥

𝑛

𝑥=0

= (𝑝 + 𝑥)𝑛

= 1 
 
Forventet verdi E(X)=np er lik: 

𝐸(𝑋) = ∑𝑥𝑖 ∙ 𝑃(𝑥𝑖)

∞

𝑖=1

 

Variansen Var(x)=npq er lik: 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = ∑(𝑥 − 𝐸(𝑥))2 ∙ 𝑃(𝑥) 

 
Vi kan plotte sannsynlighetsfordelingen for 20 gjentatte forsøk for en binomial tilfeldig 
variabel som har to utkomme (kron/mynt, ja/nei, død/levende, sann/usann osv. ) med 
sannsynlighet 0.5 dvs.  x~Bin(20,0.5) 
 
n <- 20 

p <- 0.5 

x <- 0:n 

px <- choose(n,x)*p^x*(1-p)^(n-x) 

barplot(px,col="lightblue",names=as.character(0:n),xlab="Utfal

l",ylab="Sannsynlighet", 

main="p=0.5") 
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Symmetrisk kurve får man for den binomiale fordelingen bare når p=0.5.  
 
Hvis vi summerer sannsynlighetene så blir resultatet lik 1: 
 
sum(px) 
[1] 1 

 

Tilsvarende hvis vi lar p være henholdsvis 0.2 og 0.8: 
 

  
 

Myntkast er eksempel på en rekke uavhengige hendelser (Bernoulliforsøk) som 
følger binomial fordeling.  
Vi kan simulere 20 myntkast hvor 1=kron kron og 0=mynt 
 
rbinom(20,1,0.5) 
 [1] 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
 

Man kan også bruke Boolske operasjoner hvor logisk er lik 1 (==1) blir sann (TRUE) 
og ikke 1 dvs. 0 (mynt) blir usann (FALSE) 
 
rbinom(20,1,0.5)==1 
 [1] FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE 

[13]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE 
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Man kan også finne på hvilken plass i rekken man har en kron: 
 
(1:20)[rbinom(20,1,0.5)==1] 
[1]  1  4  5  6  8 10 14 15 17 

 

Lager en funksjon av 20 myntkast og teller opp antall kron, gjentar dette 1000 
ganger: 
 
f <- function () { 

x <- rbinom(20,1,0.5) #20 myntkast 

kron <- sum(x) #teller antall kron 

} 

#lager histogram av 20 myntkast gjentatt 1000 ganger 

hist(replicate(1000,f()),col=7,prob=T,xlab="Antall kron", 

main="Antall kron i 20 myntkast") 

 
 

Forholdet mellom antall kron og antall kast nærmer seg 0.5 når antall forsøk øker. Er 
mynten helt perfekt symmetrisk (rettferdig mynt) forventer man at i det lange løp skal 
det bli like mange kron som mynt. Her er det simulert 2000 myntkast: 
#de store talls lov 

 

n <- 2000 #antall kast 

X <- numeric(n) #matrise for lagring av antall kron 

p <- numeric(n) #matrise for lagring av sannsynlighet for kron 

for (i in 1:n) { 

X[i] <- sum(rbinom(i,1,0.5)) 

p[i] <- X[i]/i #sannsynlighet=antall kron/antall kast 

} 

plot(1:n,p,ylim=c(0,1),col=4,pch=".", 

xlab="Antall kast",ylab="Sannsynlighet for kron") 

abline(h=0.5,lty=3,col=3) 
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Geometrisk fordeling 
Både geometrisk fordeling og negativ binomial fordeling angir hvor lang tid man må 
vente for å få et bestemt utfall e.g. suksess (kron). Begge er heltallsfordelinger 
(diskontinuerlige eller diskrete).  

𝑋~𝐺𝑒𝑜(𝑝) 
 
hvor X er antall forsøk man trenger for å få første utfall som suksess. 
Sannsynlighetstettheten for en geometrisk fordeling er: 

𝑃(𝑋 = 𝑛) = 𝑞𝑛−1𝑝 
 

𝑃(𝑋 > 𝑛) = 𝑞𝑛 
 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑛) = 1 − 𝑞𝑛 
Forventning E(X) og varianse Var(X) for en geometrisk fordeling er: 

𝐸(𝑋) =
1

𝑝
             𝑉𝑎𝑟(𝑋) =

𝑝

𝑞2
 

#antall kast før en kron 

x  <-  rgeom(100,p=0.5) 

hist(x, probability=T,col=6,main="Geometriskfordeling") 

lines(density(x,bw=1), col=2, lwd=3) 
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Eksponentialfordeling 
 
Eksponentialfordelingen angir tiden det tar før en hendelse skjer, hvor hendelsen 
skjer med konstant sannsynlighet per tidsenhet. Hvis vi sammenligner med den 
geometriske fordelingen som er diskret så er eksponentialfordelingen den tilsvarende 
kontinuerlige utgaven. Den er også lik gammafordelingen med formparameter lik 1. 
Eksponentialfordeling av stokastiske variable har likhetstrekk med Poisson-fordeling. 
Standardavviket er lik gjennomsnittet. 
 

Eksponentialfordelingen er gitt ved: 

𝑓(𝑥) = 𝜆𝑒−𝜆𝑥 

Med forventning E(X), varianse Var(X) og variasjonskoeffisient CV: 

𝐸(𝑋) =
1

𝜆
           𝑉𝑎𝑟(𝑋) =

1

𝜆2
              𝐶𝑉 = 1 

R-kommandoer er dexp, pecp,qexp og rexp. 

 

lambda <- 0.1 

f <- function (x) {lambda*exp(-lambda*x)} 

plot(f,0,12,lwd=3,ylim=c(0,1),main=expression(y==lambda*e^(-

lambda*x))) 

for (i in 1:4) 

{ 

lambda <- lambda+0.2 

curve(f,0,12,add=TRUE,lwd=3,col=rainbow(4)[i]) 

} 

legend("topright",as.character(expression(lambda)),title=expre

ssion(lambda) 

,c("0.1","0.3","0.5","0.7","0.9"),lty=c(1,1,1,1,1),lwd=c(3,3,3

,3,3),col=c("black","red","green","cyan","purple"))

  

integrate(f,0,1000) 
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1 with absolute error < 9.6e-06 

 

 

 

 

µ = 𝐸(𝑋) = 𝜆 ∫ 𝑥 ∙ 𝜆𝑒−𝜆𝑥𝑑𝑥
∞

0

=
1

𝜆
 

 

lambda <- 0.2 

my <- 0 

g <- function (x) {lambda*exp(-lambda*x)} 

plot(g,0,6,lwd=3,ylim=c(0,1),main="Eksponential") 

for (i in 1:4) 

{ 

lambda <- lambda+0.2 

curve(g,0,6,add=TRUE,lwd=3,col=rainbow(4)[i]) 

} 

 
 

Eller alternativt: 
lambda <- seq(0.2,1,0.2) 

x <- seq(0,6,0.1) 

h <- outer(x,lambda,function (x,lambda)  {lambda*exp(-

lambda*x)}) 

matplot(x,h,type="l",lwd=2,main="Eksponential") 

legend("topright",as.character(lambda),title=expression(lambda

),lty=1:6,col=1:6,lwd=3) 
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For en gitt positiv konstant λ og en tilfeldig variabel X så blir sannsynligheten for 

eksponentialfordelingen  

𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝜆𝑥     𝑓𝑜𝑟 𝑥 ≥ 0 

𝐹(𝑥) = 0  𝑓𝑜𝑟 𝑥 < 0 

lambda <- 0.2 

F <- function(x) 1-exp(-lambda*x) 

curve(F,0,20,col=4,lwd=3,main=expression(F(x)==1-e^(-

lambda*x))) 

 

 

Sannsynligheten går mot 0 når x→-∞ og mot 1 når x→-∞. Desintegrering av atomer 

av en radioaktiv isotop er en tilfeldig hendelse og følger en Poisson-fordeling. Vi kan 

også se på dette via eksponentialfordelingen. Desintegreringen følger 

differensialligningen: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝑘 ∙ 𝑁 

hvor k er nedbrytningskonstanten. 

Differentialligningen har den analytiske løsningen: 
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𝑁 = 𝑁0𝑒
−𝑘𝑡 

hvor N0 er antall radioaktive atomer når t=0. Sannsynligheten for at et atom vil 

desintegrere ved tiden t er 

𝑁0 − 𝑁

𝑁0
= 1 − 𝑒−𝑘𝑡 

det vil si fraksjonen av den opprinnelige mengden som desintegrerer ved tiden t. 

 

 
 

Gammafordelingen 
Vi har sannsynlighetstetthetsfunksjonen for gammafordelingen: 

𝑓(𝑥) =
𝑎𝑛

𝛤(𝑛)
∙ 𝑒−𝑎𝑥 ∙ 𝑥𝑛−1 

Den første delen av uttrykket an/Γ(n) virker på samme måte som (
𝑛
𝑘
) i en binomial 

fordeling og gjør at integralet blir lik 1. 

∫
𝑎𝑛

𝛤(𝑛)
∙ 𝑒−𝑎𝑥 ∙ 𝑥𝑛−1 𝑑𝑥 =

𝑎𝑛

𝛤(𝑛)
∫ 𝑒−𝑎𝑥 ∙ 𝑥𝑛−1

∞

0

= 1

∞

0

 

Det betyr at : 

∫ 𝑒−𝑎𝑥 ∙ 𝑥𝑛−1

∞

0

=
𝛤(𝑛)

𝑎𝑛
 

  

Vi kan utlede forventet verdi E(X): 

𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =

∞

0

∫
𝑎𝑛

𝛤(𝑛)
𝑒−𝑎𝑥 ∙ 𝑥𝑛

∞

0

=
𝛤(𝑛 + 1)

𝑎𝑛+1

𝑎𝑛

𝛤(𝑛)
=

𝑛

𝑎
 

Variasjonskoeffisienten CV er: 

𝐶𝑉 =
1

√𝑛
 

Gammafordelingen er den kontinuerlige utgaven av den diskrete negative binomiale 

fordelingen.  

n <- 5 

a <- 0.2 

par(bg="lightyellow") 

g <- function(x) {a^n/gamma(n)*exp(-a*x)*x^(n-1)} 

curve(g,0,100,col=4,lwd=3) 

integrate(g,0,1000) 

1 with absolute error < 2.7e-07 
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n <- 1 

a <- 1 

par(bg="lightyellow") 

g <- function(x) {a^n/gamma(n)*exp(-a*x)*x^(n-1)} 

curve(g,0,10,col=4,lwd=3) 

n <- 3 

curve(g,0,10,col=2,lwd=3,add=TRUE) 

a <- 0.5 

curve(g,0,10,col=3,lwd=3,add=TRUE) 

legend("topright",c("n=1,a=1","n=3,a=1","n=3,a=0.5"),lty=c(1,1

,1),lwd=c(3,3,2), 

col=c(4,2,3)) 

 

Toppen av kurven blir den deriverte av f(x)=0 og vi har forventet verdi E(X)=n/a. 

Gammatetthetsfunksjonen har en lang hale.  

1/0.3 

[1] 3.333333 

3/0.5 

[1] 6 
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Gammafordeling med form- og skalaparameter: 

k <- 1;mu <- 2;n <- 100 

y <- rgamma(n,shape=k,scale=mu/k) 

par(bg="lightyellow") 

hist(y,breaks=20,col="lightgreen")  

 

 

Negativ binomial fordeling 
Hvis vi antar en rekke uavhengige eksperimenter hver med sannsynlighet p, så kan 
vi finne antall eksperimenter som er nødvendig for å oppnå utfallet suksess. Vi teller 
antall eksperimenter med ikke-suksess før vi får suksess, heltall n. Ved Poisson-
fordeling skal variansen være lik gjennomsnittet, men for negativ binomial fordeling 
kan variansen være større enn gjennomsnittet, altså overdispersjon. 
Gjennomsnittsantallet ikke-suksess er µ=(n(1-p))/p, og k er en parameter som 
beskriver overdispersering. I dnbinom må mu angis 
dnbinom(x,size,prob,mu,log=FALSE) 
 
 
Negativ binomial fordeling: 

𝑓(𝑥) =
(𝑛 + 𝑥 − 1)!

(𝑛 − 1)! 𝑥!
𝑝𝑛(1 − 𝑝)𝑥 

Fordelingen kan også beskrives via gammafunksjonen (Γ) overdisperingsparameter k 
og gjennomsnittstall for ikke-suksess (µ): 

𝑓(𝑥) =
𝛤(𝑘 + 𝑥)

𝛤(𝑘)𝑥
(

𝑘

𝑘 + µ
)
𝑘

(
µ

𝑘 + µ
)
𝑥

 

 
Forventet verdi E(X) og varianse (Var(X)) er lik: 

𝐸(𝑋) =
𝑛(1 − 𝑝)

𝑝
       𝑉𝑎𝑟(𝑋) = µ +

µ2

𝑘
=

𝑛(1 − 𝑝)

𝑝2
 

Tid før suksess negativ binomial fordeling med 100 forsøk. Resultatet blir litt 
forskjellig hver gang. 
y <- rnbinom(100,mu=2,size=0.5) 

y[1:20] 

par(bg="lightyellow") 

hist(y,breaks=10,col="lightgreen") #frekvens 

hist(y,breaks=10,col="lightgreen",freq=F) #tetthet 
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Vi kan så på fordelingen i de forskjellige kategoriene, eller de tilsvarende 
sannsynlighetene 
f <- factor(y) 

plot(f,col="lightblue") 

a <- table(f)/100;a 

plot(a,col=4,ylab="Sannsynlighet") 

 
 

Sannsynligheten for n<5, nedre hale angis 
pnbinom(5,mu=2,size=0.5) 
[1] 0.8911357 

Sannsynlighet for n>5 
pnbinom(5,mu=2,size=0.5,lower.tail=F) 

1-pnbinom(5,mu=2,size=0.5) #alternativ 
[1] 0.1088643 

 

Konfidensintervall: 
qnbinom(c(0.025,0.975),mu=2,size=0.5) 
[1]  0 11 
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Den geometriske fordelingen for hvor mange forsøk med konstant sannsynlighet 
for feil man må gjøre før man får en feil, er en spesialutgave av den negative 
binomiale fordelingen hvor k eller n er lik 1.   
Den geometriske fordelingen er  

𝑓(𝑥) = 𝑝(1 − 𝑝)𝑥 
med forventning og varianse: 

𝐸(𝑋) =  
1

𝑝
− 1         𝑉𝑎𝑟(𝑋) =

(1 − 𝑝)

𝑝2
 

Geometrisk fordeling som livsløpfordeling.  
Hvor mange kast før man får en kron: 
 
mynt <- rbinom(20,size=1,p=0.5);mynt 
[1] 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

x <- rgeom(1000,p=0.5) 

hist(x,prob=T,col="lightblue",main="Geometrisk fordeling") 

lines(density(x,bw=1),col=2,lwd=3) 

 
 

 

Uniform fordeling 
Uniform fordeling  har grenser [a,b] og sannsynlighetstetthet lik 1 innen området og 0 
utenfor 
Standard uniform fordeling U(0,1) i et intervall er gitt ved tetthetsfunksjonen f(x): 
 

𝑓(𝑥) = {
1   ℎ𝑣𝑖𝑠   0 ≤ 𝑥 < 1
0                      𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠

 

 

 

𝑓(𝑥) =
1

(𝑏 − 𝑎)
           𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

 
Forventet verdi (gjennomsnitt) E(X) for en uniform fordeling med grenser [a,b], lik 
midtpunktet i intervallet : 
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𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

=
1

𝑏 − 𝑎
∫𝑥𝑑𝑥

𝑏

𝑎

=
𝑎2 − 𝑏2

2(𝑏 − 𝑎)
=

𝑎 + 𝑏

2
        

 
Hvis vi lar m være midtpunktet i intervallet: 

(𝑏 − 𝑎)

2
= 𝑚 − 𝑎 = 𝑏 − 𝑚 

så blir variansen Var(X), som bare er avhengig av lengden på intervallet lik: 
  

𝑉𝑎𝑟(𝑋) =
1

𝑏 − 𝑎
∫(𝑥 − 𝑚)2𝑑𝑥

𝑏

𝑎

=
1

𝑏 − 𝑎
∫ 𝑢2

𝑏−𝑚

𝑎−𝑚

𝑑𝑢 =  
(𝑏 − 𝑎)2

12
 

 
 
Standard uniform fordeling [0,1] kan benyttes til å generere tall mellom 0 og 1.  
n <- 100 

y <- runif(n) 

par(bg="lightyellow") 

plot(1:n,y,pch=16,col=4,main="Standard uniform fordeling") 

abline(h=0.5,lty=3,col=3) 

 

 
Eller hvis vi øker n: 
n <- 10000 

y <- runif(n) 

par(bg="lightyellow") 

plot(1:n,y,pch=".",col=4,main="Standard uniform fordeling") 

abline(h=0.5,lty=3,col=3) 
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Vi kan plukke ut 10 uniformt fordelte tall, regne gjennomsnitt av dem og gjenta dette 
10.000 ganger: 
n <- 10000 

y2 <- replicate(n,mean(runif(10))) 

plot(1:n,y2,pch=".",col=4,ylim=c(0,1)) 

abline(h=0.5,lty=3,col=3,lwd=3) 

#Gjentar det samme men regner snitt av 100 uniformt fordelte 

n <- 10000 

y2 <- replicate(n,mean(runif(100))) 

plot(1:n,y2,pch=".",col=4,ylim=c(0,1)) 

 

 
 

abline(h=0.5,lty=3,col=3,lwd=3)  

 

 

Vi ser at tallene begynner nå å samle seg rundt gjennomsnittet µ=0.5.  
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𝐸(𝑥) = ∫ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫𝑥 𝑑𝑥 =
1

2
= 0.5

1

0

∞

−∞

 

Vi kan se på variansen av en standard uniform fordeling som blir lik 1/12  
n <- 10000 

varianse <- replicate(n,var(runif(100))) 

plot(1:n,varianse,pch=".",col=4) 

abline(h=1/12,lty=3,col=3,lwd=3) 

 

 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = ∫(𝑥 − 𝐸(𝑥))2

∞

−∞

∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫(𝑥 −
1

2
)
2

𝑑𝑥 =
1

12

1

0

 

Vi sjekker dette integralet: 
#numerisk integrasjon 

f <- function (x) {(x-1/2)^2} 

integrate(f,0,1) 
0.08333333 with absolute error < 9.3e-16 

1/12 
[1] 0.08333333 

 

Betafordelingen 
Betafordelingen inneholder to konstanter form1=a og form2=b 

Tetthetsfunksjonen for betafordelingen hvor Γ er gammafunksjonen: 

 

𝑓(𝑥) = 𝑦 =
𝛤(𝑎 + 𝑏)

𝛤𝑎 ∙ 𝛤𝑏
∙ 𝑥𝑎−1 ∙ (1 − 𝑥)𝑏−1 

 

Forventet verdi (gjennomsnitt) for Betafordelingen: 

𝐸(𝑥) =
𝑎

𝑎 + 𝑏
 

Variansen for Betafordelingen: 
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𝑉𝑎𝑟(𝑋) =
𝑎 ∙ 𝑏

(𝑎 + 𝑏)2 ∙ (1 + 𝑎 + 𝑏)
 

 

Betafordelingen brukes ofte som forhånds sannsynlighetsfordeling (prior) eller 
betaposterior i Bayesiansk analyse. Betafordelingen har på samme måte som 
standard uniform fordeling et område [0,1]. Når a=b er fordelingen symmetrisk. 
 
a <- 0.5;b <- 0.5 

f <- function (x) {gamma(a+b)/(gamma(a)*gamma(b))*x^(a-1)*(1-

x)^(b-1)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,1,lwd=3,ylim=c(0,4),main="Betafordeling",col=1) 

a <- 1;b <- 4 

curve(f,0,1,add=TRUE,lwd=3,col=2) 

a <- 4;b <- 4 

curve(f,0,1,add=TRUE,lwd=3,col=3) 

a <- 4;b <- 1 

curve(f,0,1,add=TRUE,lwd=3,col=4) 

legend("top",c("a=0.5; b=0.5","a=1; b=4","a=4; b=4","a=4; 

b=1"),lty=c(1,1,1,1),lwd=c(3,3,3,3),col=c(1,2,3,4)) 

 
  

 

Hyperbolsk sekantfordeling 
 

Sannsynlighettetthet for hyperbolsk sekantfunksjon er  

𝑓(𝑥) =
1

2
𝑠𝑒𝑐ℎ (

𝜋

2
𝑥) 

hvor 

sech (𝑥) =
1

cosh (𝑥)
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Den har likhetstrekk med standard normalfordeling med gjennomsnitt lik 0 og 

enhetsvarianse. Den er imidlertid leptokurtisk dvs. toppen er mer smal og spiss ved 

gjennomsnittet og halene er større. 

#hyperbolsk sekantfordeling f 

f <- function(x) 1/2*1/cosh(pi/2*x) 

par(bg="lightyellow") 

curve(f,-

5,5,col=2,lwd=3,main=expression(f(x)==frac(1,2)*sech(frac(pi*x

,2)))) 

#sammenligner med normalfordelingen 

g <- function(x) dnorm(x) 

curve(g,-5,5,add=TRUE,col=3,lwd=3,lty=3) 

legend("topleft",c("sech","dnorm"),col=c(2,3),lty=c(1,3),lwd=c

(3,3)) 

 

 

 

#kumulativt integral for hyperbolsk sekantfordeling lik 1 

integrate(f,-100,100) 

1 with absolute error < 6.3e-09 

 

Den kumulative sannsynlighetsfunksjon F(x) er gitt ved: 

𝐹(𝑥) =
1

2
+

1

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [𝑠𝑖𝑛ℎ (

𝜋

2
𝑥)] =

2

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [𝑒(

𝜋
2
𝑥)] 

 

#kumulativ sannsynlighetsfordeling 

F <- function(x) 1/2 + 1/pi*atan(sinh(pi/2*x)) 

curve(F,-5,5,col=2,lwd=3,lty=2) 

F2 <- function(x) 2/pi*atan(exp(pi/2*x)) 

curve(F2,-5,5,col=4,lwd=3,lty=3,add=TRUE) 
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Kvantilfunksjonen, det vil si den inverse F-1(p) av sannsynlighetsfunksjonen F(x), er 

gitt ved: 

𝐹−1(𝑝) = −
2

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛ℎ[𝑐𝑜𝑡(𝜋𝑝)] =

2

𝜋
𝑙𝑛 [𝑡𝑎𝑛 (

𝜋

2
𝑝)] 

hvor 

cot(𝑥) =
1

tan (𝑥)
 

#kvantilfunksjonen 

Fq <- function(x) 2/pi*log(tan(pi*x/2)) 

curve(Fq,0,1,ylim=c(-

5,5),xlab="p",ylab="1/F(p)",col=2,lwd=3,lty=2) 

Fq2 <- function(x) -2/pi*asinh(1/tan(pi*x)) 

curve(Fq2,0,1,col=3,lwd=3,lty=3,add=TRUE) 
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Cauchy-fordelingen 
Sannsynlighetstettfordelingen er: 

𝑓(𝑥) =
1

𝜋(1 + 𝑥2)
 

Cauchy-fordelingen har likhetstrekk med standard normalfordeling, men har lengre 

haler. Toppen av kurven f(0)=1/π. 

#Cauchy-fordelingen 

#sannsynlighetstetthetsfunksjonen f 

f <- function(x) 1/(pi*(1+x^2)) 

curve(f,-5,5,col=4,lwd=3,ylim=c(0,0.4),main=expression 

(f(x)==frac(1,pi*(1+x^2)))) 

g <- function(x) dnorm(x) 

curve(g,-5,5,add=TRUE,col=3,lwd=3,lty=3) 

legend("topleft",c("Cauchy","dnorm"),col=c(4,3),lty=c(1,3),lwd

=c(3,3)) 

#integrerer arealet under Cauchy tetthetskurve 

integrate(f,-1000,1000) 

0.9993634 with absolute error < 1.9e-06 

 

 

 

Kumulativ sannsynlighet er gitt ved: 

𝐹(𝑋) =
1

2
+

1

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑥 

#kumulativ sannsynlighetsfordeling 

F <- function(x) 1/2+ 1/pi*atan(x) 

curve(F,-6,6,col=4,lwd=3,ylim=c(0,1)) 

h <- function(x) pnorm(x) 

curve(h,-6,6,col=3,lty=3,lwd=3,add=TRUE) 

legend("topleft",c("Cauchy","pnorm"),col=c(4,3),lty=c(1,3),lwd

=c(3,3)) 
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Bootstrap  
Bootstraping brukes til å lage replikater av et datasett. Vi resampler data med 
tilbakeføring, og  starter med et datasett {100,80,99,120,70} 
Se nå hva som skjer med dette datasettet når vi lager replikater ved å plukke ut data 
fra det opprinnelige: 
X <- c(100,80,99,120,70);X #originalt datasett 

[1] 100  80  99 120  70 

Y <- sample(X,replace=T);Y #replikat 

[1] 100  80 120 120  80 

Y <- sample(X,replace=T);Y 

[1]  80  99  70  99 100 

Y <- sample(X,replace=T);Y 

[1]  70  99 100 120  99 

Y <- sample(X,replace=T);Y 

[1] 100  80 120  70 120 

 

Vi har følgende måledata. Vi ønsker med bootstrapping å finne gjennomsnittsverdi, 
95% konfidensintervall og standardavvik for datasettet bestående av 12 måledata 
23.4,7.9,8.5,16.3,11.9,9.2,8.3,6.1,15.8,17.4,19.1,10.8 
 

# lager en matrise med data 

A <- matrix 

(c(23.4,7.9,8.5,16.3,11.9,9.2,8.3,6.1,15.8,17.4,19.1,10.8)) 

#antall simuleringer 

n <- 10000 

#Lager en matrise for å lagre forventede verdier fra hver 

simulering 

xmu <- matrix(NA,n,1) 

sdx <- matrix(NA,n,1) 

for(i in 1:n) 

    { 

    xmu[i] <- mean(sample(A,replace=T)) 

    } 

par(bg="lightyellow") 
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#Lager et histogram over forventede verdier (gjennomsnitt) 

hist(xmu,col="lightgreen",xlab="x",main="Bootstrap") 

#Bestemmer gjennomsnitt, standardfeil og t observator 11 df 

ex <- mean(xmu);ex 
[1] 12.90598 

se <- sd(xmu)/sqrt(length(A));se #standardfeil 
[1] 0.4288023 

tkrit <- qt(0.975,11);tkrit #kritisk tabellverdi for t 
[1] 2.200985 

ex+tkrit*se 
[1] 13.84977 

ex-tkrit*se 
[1] 11.9622 

quantile(xmu,c(0.25,.975)) 
     25%    97.5%  

11.88333 15.95833  

>  

 

Vi finner at forventet verdi E(X) ± t∙SE: 
12.91± 2.20∙0.43 som gir et konfidensintervall 11.96-13.84, 
som dog er noe forskjellig fra kvantilintervallet (11.88-15.95) 
 
 
Hvis vi har en prøve tatt ut en av populasjon så kan vi lage nye simulerte prøver ved 
å trekke ut data originalprøven, og så kan man studere de statistiske egenskapene til 
de simulerte prøvene. Bruker to løkker: 
#Tar ut tilfeldige tall fra x 

sample(x) 

mean(sample(x)) 

n <- 10 

#Lager matriser for å lagre snitt, standardfeil og kvantiler 

xmu <- matrix(NA,n,1) 

SE <- matrix(NA,n,1) 

kvantil <- matrix(NA,n,2) 

par(mfrow=c(2,5)) 

for (k in 1:n) 

{ 

    for(i in 1:n) 

    { 

    xmu[i] <- mean(sample(x,replace=T)) 
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        } 

SE[k,1] <- sqrt(var(xmu)/length(xmu)) 

kvantil[k,1:2] <- quantile(xmu,c(0.25,.975)) 

hist(xmu,col="lightgreen",main="") 

} 

xmu 

SE 

kvantil 

#Konfidensintervall 

CIa <- mean(kvantil[,1]);CIa 

CIb <- mean(kvantil[,2]);Cib 

  

x <- 0:20;x 
 [1]  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

sample(x) 
 [1]  7 17  2  4 20 12  6 19  8 11  3 18  0  1 15  9 10  5 13 14 16 

mean(sample(x)) 
[1] 10 

 

xmu 
           [,1] 

 [1,] 11.285714 

 [2,] 12.714286 

 [3,] 10.380952 

 [4,] 10.142857 

 [5,] 10.714286 

 [6,]  8.047619 

 [7,] 11.714286 

 [8,] 11.238095 

 [9,]  9.857143 

[10,]  9.047619 

SE 
           [,1] 

 [1,] 0.3821443 

 [2,] 0.2815615 

 [3,] 0.3200254 

 [4,] 0.4014963 

 [5,] 0.2353492 

 [6,] 0.2753362 

 [7,] 0.4966098 

 [8,] 0.3183678 

 [9,] 0.4853848 

[10,] 0.4250769 

kvantil 
          [,1]     [,2] 

 [1,] 9.023810 11.13214 

 [2,] 8.797619 10.77500 

 [3,] 9.809524 12.53929 

 [4,] 9.809524 12.69881 

 [5,] 9.714286 10.94167 

 [6,] 9.166667 11.26190 

 [7,] 9.916667 12.56071 

 [8,] 8.666667 11.00238 

 [9,] 9.476190 12.35357 

[10,] 9.928571 12.48929 

#Konfidensintervall 

CIa <- mean(kvantil[,1]);CIa 
[1] 9.430952 

CIb <- mean(kvantil[,2]);CIb 
[1] 11.77548 

Det vil si at vi har konfidensintervall 9.43-11.77. 
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Forsøk å øke til n=100 

 

Bootstrap er en teknikk for å beregne standardfeil og konfidensintervall for et datasett 

ved gjentatt trekning av data fra det opprinnelige datasettet (resampling). Parametrisk 

bootstrap baserer seg på at data følger vanlige parametriske statistiske fordelinger 

som for eksempel normal- eller Poisson-fordeling. Ikke-parametrisk bootstrap bygger 

ikke på noen grunnleggende statistisk modell. Bootstrap har fått stor anvendelse 

innen bioinformatikk (fylogeni, mikromatrise-data). 

Ved ikke-parametrisk bootstrap tas det prøver fra den empiriske kumulative 

tetthetsfunksjonen (ecdf) til datasettet.  

#høyde (cm) av gutter og jenter 

j <- c(172,180,166,173,168,176,164,166,167,174) 

g <- c(182,177,189,178,177,175,180,189,176,170) 

#bootstrap 

par(mfrow=c(2,1)) 

J <- replicate(10000,mean(sample(j,25,replace=T))) 

hist(J,col="pink",xlim=c(160,190),main="Jenter",xlab="Høyde 

(cm)",prob=T) 

G <- replicate(10000,mean(sample(g,25,replace=T))) 

hist(G,col="lightblue",xlim=c(160,190),main="Gutter",xlab="Høy

de (cm)",prob=T) 
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Lineær regresjon 
Datasett som inneholder parvise observasjoner (xn,yn) kan plottes med x på 

abscissen og y på ordinataksen. Plotting av datapunktene kan gi en punktsky eller 

følge en lineær trend. Vi kan fra x-verdiene prediktere y-verdier hvis vi har en lineær 

ligning som beskriver sammenhengen mellom x og y. For en punktsky er det mange 

måter å trekke en linje gjennom datasettet.  

Anta at at vi har n datapunkter: 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3)… . (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) 

Vi ønsker å finne regresjonslinjen hvor kvadratsummen av vertikal avstand mellom 

linjen  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 

og hvert punkt er minst mulig. 

For x1 har datapunktet høyde y1 og linjen har høyde β0+β1x1. 

Vertikal avstand d1 fra linjen til datapunktet er: 

𝑑1 = (𝛽0 + 𝛽1𝑥1) − 𝑦1 

Generelt for i-te datapunkt: 

𝑑𝑖 = (𝛽0 + 𝛽𝑖𝑥𝑖) − 𝑦𝑖 

Vi kan kvadrere og summere alle disse avstandene som gir en errorfunksjon (erf): 

erf  (𝛽0, 𝛽1) = [(𝛽0 + 𝛽1𝑥1) − 𝑦1]
2 + [(𝛽0 + 𝛽1𝑥2) − 𝑦2]

2 + ⋯+ [(𝛽0 + 𝛽𝑛𝑥𝑛) − 𝑦𝑛]
2 

Vi vil ha et minimumspunkt når de partiellderiverte for både β0 og β1 er lik 0, og 

sjekker med den andrederiverte at det virkelig er et minimumspunkt: 

𝜕𝑒𝑟𝑓

𝜕𝛽0
= 2(𝛽0 + 𝛽1𝑥1 − 𝑦1) +  2(𝛽0 + 𝛽1𝑥2 − 𝑦2) + ⋯+ 2(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) 

𝜕𝑒𝑟𝑓

𝜕𝛽1
= 2𝑥1(𝛽0 + 𝛽1𝑥1 − 𝑦1) +  2𝑥2(𝛽0 + 𝛽1𝑥2 − 𝑦2) + ⋯+ 2𝑥𝑛(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) 
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Vi setter de partiellderiverte lik hverandre og lik 0: 

𝛽1(𝑥1
2 + 𝑥2

2 + ⋯+ 𝑥𝑛
2) + 𝛽0(𝑥1 + 𝑥1 + ⋯+ 𝑥1) = 𝑥1𝑦1 + 𝑥2𝑦2 + ⋯+ 𝑥𝑛𝑦𝑛 

𝛽1(𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛) + 𝑛𝛽0 = 𝑦1 + 𝑦2 + ⋯+ 𝑦𝑛 

Vi finner β0 og β1  

𝛽1 =
𝑛(𝑥1𝑦1 + 𝑥2𝑦2 + ⋯+ 𝑥𝑛𝑦𝑛) − (𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛)(𝑦1 + 𝑦2 + ⋯+ 𝑦𝑛)

𝑛(𝑥1
2 + 𝑥2

2 + ⋯+ 𝑥𝑛
2) − (𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛)2

 

 

𝛽0 =
(𝑦1 + 𝑦2 + ⋯+ 𝑦𝑛) − 𝛽1(𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛)

𝑛
 

 

En alternativ måte å finne regresjonslinjen er først å finne hovedgjennomsnittet av x 

og y, og deretter la hovedgjennomsnittet være origo i et nytt aksesystem (xny=x-

gjennomsnitt, yny=y-gjennomsnitt) hvor vi dreier regresjonslinjen gjennom origo til de 

kvadrerte avvikene blir minst mulig. På denne måten kan vi i første omgang se bort 

fra intercept β0 (β0=0)siden linjen går gjennom origo.  

𝛽1 =
(𝑥𝑛𝑦1𝑦𝑛𝑦1 + 𝑥𝑛𝑦2𝑦𝑛𝑦2 + ⋯+ 𝑥𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛𝑦)

(𝑥1𝑛𝑦
2 + 𝑥2𝑛𝑦

2 + ⋯+ 𝑥𝑛𝑛𝑦
2 )

 

Vi lager en regresjonslinje for datasettet: 

x 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

y 1.0 1.8 2.1 2.0 2.8 

 

x <- c(0.5,1.0,1.5,2.0,2.5) 

y <- c(1.0,1.8,2.1,2.0,2.8) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,col=2,pch=16,cex=1.5,xlim=c(0,3),ylim=c(0,3)) 

#Finn storgjennomsnittet  

mx <- mean(x) 

my <- mean(y) 

#Nye x og y med origo i storgjennomsnitt 

xny <- x-mx 

yny <- y-mx 

XY <- sum(xny*yny) 

XX <- sum(xny^2) 

b1 <- XY/XX;b1 

[1] 0.76 

b0 <- my-b1*mx;b0 

[1] 0.8 

abline(b0,b1,lty=3,col=3,lwd=3) 

points(mx,my,pch=19,col=4, cex=1.5) 

 

Regresjonslinjen blir  

𝑦 = 0.80 + 0.76𝑥 

 

#Lager en dataramme og en lineær modell 
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M <- data.frame(x,y);M 

mod1 <- lm(y~x) 

summary(mod1) 

abline(mod1,lty=2,col="purple") 

Call: 

lm(formula = y ~ x) 

 

Residuals: 

    1     2     3     4     5  

-0.18  0.24  0.16 -0.32  0.10  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)   0.8000     0.2891   2.767   0.0698 . 

x             0.7600     0.1744   4.359   0.0223 * 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 0.2757 on 3 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.8636,     Adjusted R-squared: 0.8182  

F-statistic:    19 on 1 and 3 DF,  p-value: 0.02232 

Vi ser at vi får samme linjen som vi beregnet tidligere 

anova(mod1) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: y 

          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

x          1  1.444   1.444      19 0.02232 * 

Residuals  3  0.228   0.076                   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

 

 

Hvor godt predikterer modellen responsvariabel ? 

Vi ser da på den totale kvadratsummen SSY, regresjonskvadratsummen SSR og 

residualkvadratsummen SSE 
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𝑆𝑆𝑌 = 𝑆𝑆𝑅 + 𝑆𝑆𝐸 

Kvadratsummer for normalfordelte data følger en kjikvadratfordeling.  

Source df SS MS F F tabell (5%) 

Regression 1 SSR SSR F=SSR/s2 qf(0.95,1,n-2) 

Error n-2 SSE s2=SSE/(n-2)   

Total n-1 SSY    

ANOVA-tabell for regresjon, df-antall frihetsgrader, SS-kvadratsum, MS-

middelkvadratsum (SS/df) 

R2= SSR/SSY = 1.444/1.672= 0.8636364 

Regresjonslinjen forklarer ca. 86.3 % av variasjonen i datasettet 

F= SSR/s2= 1.444/0.076=19 

Adjusted R2= 1- [(SSE/(n-2))/(SSY/(n-1))]=1-(0.076/ 0.418)= 0.8181818 

 

qf(0.95,1,3) #kritisk verdi for F (F observator) 

[1] 10.12796 

1-pf(19,1,3) #hvor sannsynlig er det å få vår F-verdi 

[1] 0.02231601 

 

Lineære modeller 
Innen modellering av økologiske problemstillinger kan man operere med modeller av 

typen: 

𝑦~𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 휀 (~𝑁(𝜇, 𝜎2)) 

Vi kan se på hvordan dette arter seg når man endrer verdier av forklaringsvariable x1 

og x2, og parameterverdier β0,β1 og β2. Vi legger inn normalfordelte error (feil)  

 

x2 <- 2;b0 <- 1;b1 <- 1;b2 <- 1 #startverdier 

f <- function(x){b0+b1*x+b2*x2+rnorm(x,sd=0.5)} 

plot(f,0,10,ylim=c(0,60),xlab="x1",lwd=3) 

for (i in 1:5){ 

x2 <- x2+i 

curve(f,0,10,add=TRUE,col=2,lwd=2) 

} 

x2 <- 2;b0 <- 1;b1 <- 1;b2 <- 1 

for(k in 1:5){ 

b1 <- b1+k 

curve(f,0,10,lty=2, add=TRUE,col=3) 

} 

x2 <- 2;b0 <- 1;b1 <- 1;b2 <- 1 

for(m in 1:5){ 

b0 <- b0+m 

curve(f,0,10,lty=3, add=TRUE,col=4) 

} 

x2 <- 2;b0 <- 1;b1 <- 1;b2 <- 1 
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for (n in 1:5){ 

b2 <- b2+n 

curve(f,0,10,lty=2, add=TRUE,col=5) 

} 

legend("topright",c("b0","b1","b2","x2"),lty=c(3,2,2,1),lwd=c(

3,3,3,3), 

col=c(4,3,5,2)) 

 

 

 

Ikke-lineær regresjon 
Ved ikkelineær regresjon tilpasser man e.g. en kvadratisk funksjon av formen: 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

vi har som tidligere n datapunkter: 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3)… . (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) 

Errorfunksjonen blir nå mer kompleks 

erf  (𝑎, 𝑏, 𝑐) = [(𝑎𝑥1
2 + 𝑏𝑥1 + 𝑐) − 𝑦1]

2 + [(𝑎𝑥2
2 + 𝑏𝑥2 + 𝑐) − 𝑦2]

2 + ⋯

+ [(𝑎𝑥𝑛
2 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐) − 𝑦𝑛]

2 

På samme vis som tidligere må uttrykket optimaliseres  

Andre typer kurvetilpasninger er tredje- og fjerdegradspolynomer, potensfunksjon 

y=axb og eksponentialfunksjon y=aebx eller logaritmefunksjon.  

Stokastiske modeller og prosesser 
Deterministiske modeller tar ikke hensyn til at det tilfeldighet og variasjon i 
tidsavhengige prosesser. En stokastisk prosess består av en samling av tilfeldige 
variable. Følgende er eksempler på stokastiske prosesser: Markov-, ”random-walk”-, 
Poisson-, Gauss-, Wiener(Brownske)- og Itô-prosesser.  
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Den deterministiske modellen for geometrisk vekst er: 

𝑋𝑡+1 = 𝑟 ∙ 𝑋𝑡 
Her forutsetter vi at vekstraten r er konstant, hvilket under naturlige forhold den 
sjelden er. Vi kan la vekstarten være en stokastisk prosess bestående av en 
deterministisk r0 og en tilfeldig stokastisk støyvariasjon St. Vi kan nå skrive en 
stokastisk differensligning for vekst: 

𝑋𝑡+1 = (𝑟0 + 𝑆𝑡) ∙ 𝑋𝑡 = 𝑟0𝑋𝑡 + 𝑆𝑡𝑋𝑡 
En annen strategi er å tilføre et ledd for støy (St) direkte i den deterministiske 
modellen: 

𝑋𝑡+1 = 𝑟 ∙ 𝑋𝑡 + 𝑆𝑡 
Legg merke til at det er en prinsippiell forskjell mellom disse to måtene å innføre 
stokastisitet i den opprinnelige deterministiske modellen. Omgivelsesstokastisitet er 
variasjon hvor alle individene påvirkes av ytre faktorer. Demografisk stokastisitet er 
variasjon i vekst, atferd, vitalitet og genetikk, ofte beskrevet av normalfordeling, men 
også andre statistiske modeller kan bli brukt.  
 
Man kan tenke seg en populasjon som vokser etter følgende deterministiske modell: 

𝑋𝑡+1 = (1 + 𝑓 − 𝑑) ∙ 𝑋𝑡 
hvor f er fødselsrate og d er dødsrate. I vanlige år er r=(1+f-d)=(1+0.3-0.1)= 1.2, men 
ca. hvert 5. år er det en katastrofal endring i vekst r=(1+f-d)=(1+0.3-0.9)=0.4. 
Vi kan simulere dette ved å trekke tall fra en uniform fordeling [0,1] og la katastrofen 
være 0.2 av 100.  
 
n <- 100 

#lager en tom matrise 

X <- matrix(NA,n,1) 

X[1] <- 50 

for(t in 2:n) 

{ 

s <- runif(1) 

    if (s<0.2) 

    {r=0.4 

    }else {r=1.2 

    } 

X[t] <- r*X[t-1] 

} 

par(bg="lightyellow") 

t <- seq(1,n,1) 

plot(t,X,type="l",col="blue",lwd=3,xlab="Tid 

(t)",ylab="Antall",main="Stokastisk") 
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Det blir forskjellig utvikling av populasjonen i hvert tilfelle man kjører modellen, 
ekstinksjon er også mulig.  
 
I eksemplet over har vi ikke tatt hensyn til at det også kan være e.g. normalfordelt 
variasjon i fødselsrate og dødsrate innen hvert tidsintervall. Vi kan se på tilfellet uten 
ktastrofe r=(1+f-d)=(1+0.3-0.1)= 1.2  og la f~N(0.3,0.06) og d~N(0.1,0.08) 
 
n <- 20 

#lager en tom matrise 

X <- matrix(NA,n,1) 

X[1] <- 50 

for(t in 2:n) 

{ 

f <- rnorm(1,0.3,0.06) 

d <- rnorm(1,0.1,0.08) 

r <- 1+f-d 

X[t] <- r*X[t-1] 

} 

par(bg="lightyellow") 

t <- seq(1,n,1) 

plot(t,X,type="l",col="blue",lwd=3,xlab="Tid 

(t)",ylab="Antall",main="Stokastisk") 
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Hvis vi har en tokjønnet populasjon er det bare hunnene som gir avkom, hvor mange 
er avhengig av arten. For hermafroditte arter kan i prinsippet alle individer gi avkom. 
Hvis vi har en deterministisk modell for en populasjon med X(t)=20 hunnlige individer 
og vekstrate r=1.2, så vil antall individer ved X(t+1)=20∙1.2=24. Antall avkom fra hver 
hunn kan følge Poisson-fordeling, og vi ser at det blir forskjellig hver gang 
 
rpois(20,1.2) 
 [1] 3 3 0 2 3 2 1 0 1 0 0 3 1 0 3 2 0 3 2 1 

rpois(20,1.2) 
 [1] 1 0 2 1 0 4 2 4 0 1 0 1 1 2 3 3 2 1 2 1 

 

n <- 10 

#lager en tom matrise 

X <- matrix(NA,n,1) 

X[1] <- 20 

for(t in 2:n) 

{ 

r <- mean(rpois(20,1.2)) 

X[t] <- r*X[t-1] 

} 

t <- seq(1,n,1) 

par(bg="lightyellow") 

plot(t,X,type="l",col="blue",lwd=3,xlab="Tid 

(t)",ylab="Antall",main="Stokastisk") 
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Vi kan gjenta prosessen flere ganger: 
nn <- 10 

#lager en tom matrise 

X <- matrix(NA,n,1) 

X[1] <- 20 

par(bg="lightyellow") 

plot(seq(0,n,1),seq(0,200,20),type="n", xlab="Tid 

(t)",ylab="Antall",main="Stokastisk")  

for(i in 1:10) 

{ 

for(t in 2:n) 

{ 

r <- mean(rpois(20,1.2)) 

X[t] <- r*X[t-1] 

} 

t <- seq(1,n,1) 

lines(t,X,col=rainbow(10)[i],lwd=3) 

} 
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Eller tilsvarende for logistisk vekst, men hvor veksthastigheten r varierer Poisson-
fordelt. 
n <- 60 

X <- matrix(NA,n,1) 

r <- 0.2 #veksthastighet 

K <- 100 #bærekapasitet 

X[1] <- 10 

par(bg="lightyellow") 

plot(seq(0,60,1),seq(0,120,2),type="n", xlab="Tid 

(t)",ylab="Antall")  

for (i in 1:10) 

{ 

for (t in 2:n)  

{ 

r2 <- mean(rpois(30,r)) 

X[t] <- X[t-1]*exp(r2*(1-(X[t-1]/K))) 

} 

t <- seq(1,n,1) 

lines(t,X,col=rainbow(10)[i],lwd=3) 

} 

 
Vi kan øke veksthastigheten og samtidig ha med stokastisitet. Hva er forskjellen på 
stokastisitet og kaos ? 
n <- 60 

X <- matrix(NA,n,1) 

r <- 2 #veksthastighet 

K <- 100 #bærekapasitet 

X[1] <- 10 

par(bg="lightyellow") 

plot(seq(0,60,1),seq(0,180,3),type="n", xlab="Tid 

(t)",ylab="Antall")  

for (i in 1:2) 

{ 

for (t in 2:n)  

{ 

r2 <- mean(rpois(30,r)) 
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X[t] <- X[t-1]*exp(r2*(1-(X[t-1]/K))) 

} 

t <- seq(1,n,1) 

lines(t,X,col=rainbow(2)[i]) 

} 

 
Resultatet blir forskjellig for hver kjøring av programmet. 
 
Vi kan se på et enklere system hvor vi har en deterministisk modell for en rett linje: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 

Deretter ser vi på modellen med normalfordelte feil: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 휀(𝑁(0, 𝜎2) 

Deretter lager vi en lineær modell med de stokastiske verdiene med normalfordelte 

feil og plotter denne modellen. Vi ser et avvik fra den opprinnelige sanne linjen 

x <- seq(0,10,0.5);x 

b0 <- 4;b1 <- 1 

y <- b0+b1*x;y 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",col=4,lwd=3) 

y2 <- b0+b1*x + rnorm(21,sd=2) 

points(x,y2,col=2,cex=2) 

modell <- lm(y2~x) 

abline(modell,lty=2,col=2,lwd=3) 
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Geometri 
Alle punkter i planet P=(a,b) bestemmes i forhold til to cartesiske koordinatakser 

(oppkalt etter Descartes) som står normalt på hverandre, hvor a tilsvarer x-

koordinaten og b er y-koordinaten. De to koordinataksene deler planet inn i fire 

kvadranter I-IV hvor første kvadrant (I) er øverst til høyre og deretter numrert mot 

klokken.  

Vi kan finne avstanden (d) mellom to punkter P=(x1,y1) og Q=(x2,y2) i planet ved å 

bruke Pythagoras: 

𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

 

par(bg="lightyellow") 

plot(-1:4,-1:4,type="n",xlab="x",ylab="y") 

abline(h=0,v=0) 

points(1,2,col="2",pch=16,cex=2) 

points(3,3,col="4",pch=16,cex=2) 

lines(c(1,3),c(2,3),col="3",lwd=2) 

text(3.5,3,"Q=(3,3)",col=4) 

text(1,1.6,"P=(1,2)",col="2") 

lines(c(1,3),c(2,2)) 

lines(c(3,3),c(2,3)) 
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For å kunne trekke en linje er det nok å kjenne stigningskoeffisienten (”slope”) β1 og 

punktet P=(x1,y1) som linjen går igjennom: 

𝑦 = 𝛽1(𝑥 − 𝑥1) + 𝑦1 

En linje kan også uttrykkes i form av stigningstall og skjæringspunkt β0 med y-aksen 

(”intercept”) 

𝛽1 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑥 

  

 

Sykloide 

En sykloide dannes av en sirkel med radius r som danner en tangent til x-aksen. Hvis 

P er et punkt på sirkelen så følger punktet P en sykloide når sirkelen ruller langs x-

aksen. Ta et hjul, sett et punkt P på hjulet og rull det bortover bakken. Punktet P vil 

nå beskrive en sykloide. Sykloiden dannes av koordinatene (x,y) i parameterform: 

𝑥 = 𝑟 ∙ (𝑡 − sin (𝑡)) 

𝑦 = 𝑟 ∙ (1 − cos (𝑡)) 

 

En bue av sykloiden får vi ved 0≤t≤2π 

Sykloide buer i Kimbell Art Museum i Texas, arkitekt Louis Kahn. Hopkins center, 

Hanover, New Hampshire. 

 

Vi kan betrakte sykloiden beskrevet av: 

 

𝑟(𝑡) = [𝑟 ∙ (𝑡 − sin (𝑡)), 𝑟 ∙ (1 − cos (𝑡))] 

Den deriverte blir tangenten = diagonalen i parallelogrammet (r,0) og (-

r∙cos(t),r∙sin(t): 

𝑟´(𝑡) = [𝑟 ∙ (1 − cos (𝑡)), 𝑟 ∙ (sin (𝑡))] 

 

 

Vi kan finne den deriverte dx/dt: 
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𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑟 ∙ (1 − cos (𝑡)) 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑟 ∙ sin (𝑡) 

Giles Persone de Roberval kunne i 1634 vise at arealet under sykloiden er tre ganger 

arealet til sirkelen som lager sykloiden. Roberval skjønte intuitivt av tangenten 

representerte en bevegelse. Arealet under en av buene er: 

𝐴 = ∫ 𝑦 ∙ 𝑑𝑥 =
𝑡=2𝜋

𝑡=0

∫ 𝑟 ∙ (1 − cos (𝑡))
𝑡=2𝜋

𝑡=0

∙ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑟2
𝑡=2𝜋

𝑡=0

∙ (1 − cos (𝑡))2 ∙ 𝑑𝑡 = 3𝜋𝑟2 

 

Christopher Wren viste i 1658 at lengden av sykloiden er fire ganger diameteren til 

sirkelen som lager sykloiden.  

Lengden S av sykloiden ved å integrere hypotenusen i små trekanter hvor lengden er 

lik kvadratroten av summen av kvadratene av de to sidene i trekanten (Pythagoras) 

𝑆 = ∫ ((
𝑑𝑦

𝑑𝑡
)
2

+ (
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)
2

)

1
2

𝑑𝑡 = ∫ ((𝑟 ∙ sin (𝑡))2 + (𝑟 ∙ (1 − cos (𝑡)))
2
)

1
2

𝑡=2𝜋

𝑡=0

𝑡=2𝜋

𝑡=0

= ∫ 2𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
𝑡

2
)

𝑡=2𝜋

𝑡=0

𝑑𝑡 = 8𝑟 

 

 

#Plotter en sykloide med radius r og tid t= 0 - 4*pi 

r <- 1 

t <- seq(0,4*pi,0.01*pi) 

x <- r*(t-sin(t)) 

y <- r*(1-cos(t)) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",col="red",lwd=3,xaxt="n",xlim=c(0,4*pi), 

ylim=c(0,4*pi),main="Sykloide") 

#Setter på måleenheter 

axis(1,at=c(pi,2*pi,3*pi,4*pi),labels=expression(pi,2*pi,3*pi,

4*pi)) 

# Vi den deriverte dxdt og dydt 

dxdt <- D(expression(r*(t-sin(t))),"t");dxdt 

r * (1 - cos(t)) 

dydt <- D(expression(r*(1-cos(t))),"t");dydtr * (1 - cos(t)) 

r * sin(t) 

 

#integrerer for å finne arealet under ydt 

f <- function (t) {return (r^2*(1-cos(t))^2)} 

integrate(f,0,2*pi) 

9.424778 with absolute error < 1.2e-09 

#sjekker at dette er lik 3*pi*r^2 

3*pi 
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[1] 9.424778 

 

Ved et gitt tidspunkt ligger sentrum i sirkelen ved (x,y)=(rt,r) 

#Lager en sirkel med origo i (2*pi,1) 

x0 <- 2*pi 

y0 <- 1 

a <- 1 

x2 <- x0+a*sin(t) 

y2 <- y0+a*cos(t) 

lines(x2,y2,type="l",col="blue",lwd=3) 

#finner sirkelbuen av sykloiden 

fo <- function (t) {((r*(1-cos(t)))^2+(r*sin(t))^2)^(1/2)} 

integrate(fo,0,2*pi) 

8 with absolute error < 8.9e-14 

fo2 <- function (t) {2*r*sin(t/2)} 

integrate(fo2,0,2*pi) 

8 with absolute error < 8.9e-14 

 

 

Kjeglesnitt 
 

Både parabel, elipse og hyperbel er kjeglesnitt som kan defineres ut fra brennpunktet 

(focus, f.t. foci) 

 

 

Parabel 
 

 

Vi har en parabel: 
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𝑦2 = 4𝑐 ∙ 𝑥 

Denne har brennpunkt F i (c,0), og parabelen beskriver punkter som er i lik avstand 

fra linjen x=-c og punktet F. Det betyr at hvis et punkt P=(x,y) flytter seg med tiden så 

er hastigheten vekk fra F og styringslinjen fra motsatt brennpunkt (c=-1)  like store, 

dvs. d1=d2. Tangenten til parabelen blir diagonalen i parallellogrammet laget av de to 

komponentene i hastighetsvektoren.  

Hvis parabelen er formet som et hulspeil vil stråler som kommer parallelt med x-

aksen på figuren møtes i brennpunktet F.  

 

x <- seq(0,10,0.1) 

c <- 1 

y <- sqrt(4*c*x) 

y2 <- -sqrt(4*c*x) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",lwd=3,col="red",ylim=c(-6,6),xlim=c(-2,10), 

main=expression(y==+-sqrt(4*c*x))) 

lines(x,y2,type="l",lwd=3,col="red") 

abline(h=0,v=0,lty=2) 

abline(v=-1,lty=3,col="blue") 

#Skriver inn punktene F og P og tegner piler 

points(1,0,cex=1.5,pch=16,col="blue") 

text(1,-0.5,"F",col="blue") 

points(4,4,cex=1.5,pch=16,col="blue") 

text(4,4.5,"P",col="blue") 

arrows(1,0,4,4,lty=3,col="green") 

arrows(-1,4,4,4,lty=3,col="green") 

text(3,1.8,"d1",col="green") 

text(1.8,4.5,"d2",col="green") 

#den deriverte til y 

dydx <- D(expression(sqrt(4*c*x)),"x");dydx 

0.5 * (4 * p * (4 * p * x)^-0.5) 

< 
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Generelt kan vi se på funksjonen: 

𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 

Denne gir en parabel som har parabelakse parallelt med y-aksen, og fortegnet på a 

avgjør om den peker opp (a>0) eller ned (a<0). Løsningen av denne 

andregradsligningen gir røttene (nullpunktene i ligningen).  

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Generelt kalles f(x)=xn for potenfunksjon med eksponent n. 

I Stefans lov er n=4. 

 

Vi har det generelle integralet for potensfunksjoner (Wallis konjektur): 

∫ 𝑥
𝑝
𝑞𝑑𝑥

𝑎

0

=
𝑎

(
𝑝
𝑞
)+1

(
𝑝
𝑞) + 1

=
𝑞

𝑝 + 𝑞
∙ 𝑎

(𝑝+𝑞)
𝑞  

 

Ellipse 
En elipse er punkter P=(x,y)som er like langt fra to fokalpunkter F1=(-c,0) og F2=(c,0) 

slik at avstanden d1=PF1 er like lang som d2=PF2, dvs. d1+d2=konstant. 
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Elipsen har den generelle formel: 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 

Elipsen ligger inne i et rektangel med bredde 2a og høyde 2b. 

Forholdet mellom c/a kalles eksentrisiteten til elipsen: 

𝑐

𝑎
= √1 − (

𝑏

𝑎
)
2

 

Eksentrisiteten ligger mellom 0 og 1. Hvis b er liten i forhold til a ligger fokalpunktene 

nær enden av x-aksen og elipsen er lang og tynn med eksentrisitet nær 1. Etter hvert 

som b → a flyttes fokalpunktene mot sentrum i elipsen som blir mer sirkelformel og 

eksentrisiteten nærmer seg 0.  

𝑑1 = √(𝑥 + 𝑐)2 + 𝑦2           𝑑2 = √(𝑥 − 𝑐)2 + 𝑦2              |𝑑1 + 𝑑2| = 2𝑎 

 

 

#Elipse 

a <- 8 

x <- seq(-a,a,0.01) 

b <- 4 

y <- sqrt(b^2*(1-(x^2/a^2))) 

y2 <- -sqrt(b^2*(1-(x^2/a^2))) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",lwd=3,col="blue",ylim=c(-6,6),xlim=c(-8,8), 

main=expression(y==+-sqrt(b^2*(1-(x^2/a^2))))) 

lines(x,y2,lwd=3,col="blue") 

abline(h=0,v=0,lty=2,col="green") 

#bestemmer c 

c <- sqrt(a^2-b^2);c 

points(c,0,cex=1.5,pch=16,col="red") 
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points(-c,0,cex=1.5,pch=16,col="red") 

text(7,-0.5,"F2",col="red") 

text(-7,-0.5,"F1",col="red") 

 

 

Arealet (A) av en sirkel er A=πr2 hvor r er radius. Lengden av omkretsen (O)av en 
sirkel, buelengden, er ==2πr. Hva blir det tilsvarende for en elipse ? 
Arealet (A) for en elipse A er 

𝐴 = 𝑎𝑏 ∙ 𝜋 
hvor a er halve lengden av x-aksen og b er halve lengden av y-aksen. 
Vi kan plotte elipsen på en annen måte, integrere og beregne arealet: 
 

#Elipse 

a <- 8 

b <- 4 

f <-  function(x) sqrt(b^2*(1-(x^2/a^2))) 

par(bg="lightyellow") 

curve(f,-a,a,col=2,lwd=3,xlim=c(-8,8),ylim=c(-8,8)) 

g <-  function(x)-sqrt(b^2*(1-(x^2/a^2))) 

curve(g,-a,a,col=3,lwd=3,add=TRUE) 

abline(h=0,v=0,lty=2) 

#Areal av elipse ved integrering 

A1 <- integrate(f,-a,a)#areal over x-aksen;A1 

A2 <- integrate(g,-a,a)#areal under x-aksen;A2 

A1$value-A2$value #summen av arealene 
[1] 100.5310 
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#sjekker at dette blir ab*pi 

A <- pi*a*b;A 
[1] 100.5310 

 

 

Buelengden av en elipse var det vanskeligere å bestemme, og de som bidro til å 
finne ut av dette var Adrien-Marie Legendre (1752-1833) og Carl Gustav Jacob 
Jacobi (1804-1851). I buelengden (O) inngår det fullstendige eliptiske integral av 
andre type E: 

𝑂 = 4𝑎 ∙ 𝐸 
hvor k er lik: 

𝑘 = √1 −
𝑏

𝑎

2

 

og E er lik integralet: 

𝐸 = ∫√1 − 𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝜃)

𝜋
2

0

𝑑𝜃 

Buelengden av en elipse med a=8 og b=4 blir: 
 

#buelengden av en elipse 

a <- 8 

b <- 4 

k <- sqrt(1-(b/a)^2) 

h <- function(x) sqrt(1-k^2*sin(x)^2) 

eliptisk.integral <- integrate(h,0,pi/2) 

O <- 4*a*eliptisk.integral$value;O 
[1] 38.75379 

<   
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Jorden har elipseform grunnet sentrifugalkraften, radius av Jorden ved ekvator er 
a=6378.4 km og radius over polene er 6356.9 km. Forskjellen i lengde i enn reise 
rundt Jorden langs ekvator og en reise gjennom polene blir ca. 67 km: 
 

#elipseformet Jord 

a <- 6378.4 #km 

b <- 6356.9 #km 

omkrets.ekvator <- 2*pi*a;omkrets.ekvator #km 
[1] 40076.67 

#buelengden gjennom polene blir en elipse 

k <- sqrt(1-(b/a)^2) 

pol <- function(x) sqrt(1-k^2*sin(x)^2) 

eliptisk.integral <- integrate(pol,0,pi/2) 

omkrets.pol <- 4*a*eliptisk.integral$value;omkrets.pol 
[1] 40009.15 

#forskjell mellom ekvator- og polrute 

omkrets.ekvator-omkrets.pol 
[1] 67.51573 

 

Johannes Kepler(1571-1630) fant at planetene fulgte eliptiske baner rundt Sola. 
Eksentrisiteten for banen til Jorden rundt Sola er 0.017. 
 

 

Hyperbel 
 

I kjeglesnittet for hyperbel er |d1-d2|=konstant. 

Den generelle formel for hyperbel er 

 

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

 

Vi løser denne med hensyn på y: 

𝑦 = ±
𝑏

𝑎
√𝑥2 − 𝑎2 

 

Vi kan i tillegg trekke linjene y= ± bx/a som blir assymptotene til hyperbelen 

Den konjugerte hyperbel er: 

𝑦2

𝑏2
−

𝑥2

𝑎2
= 1 

 

#Hyperbel 

a <- 2 

x <- seq(-10,10,0.1) 

b <- 1 

y <- (b/a)*(sqrt(x^2-a^2)) 

y2 <- -(b/a)*(sqrt(x^2-a^2)) 
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par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",lwd=3,col="blue",ylim=c(-5,5),xlim=c(-8,8), 

main=expression(y==+-b/a*sqrt(x^2-a^2))) 

lines(x,y2,lwd=3,col="blue") 

abline(h=0,v=0,lty=2,col="green") 

#plotter assymptotene 

lines(x,b/a*x) 

lines(x,-b/a*x) 

#Printer den konjugerte hyperbel 

y3 <- (b/a)*(sqrt(x^2+a^2)) 

y4 <- -(b/a)*(sqrt(x^2+a^2)) 

lines(x,y3,lwd=3,col="red") 

lines(x,y4,lwd=3,col="red") 

 

 

Rett: 

#bestemmer c 

c <- sqrt(a^2-b^2);c 

points(c,0,cex=1.5,pch=16,col="red") 

text(7,-0.5,"F",col="red") 
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Sekskantene inneholder henholdsvis 6, 24, 54 og 96 trekanter, hva blir neste tall i 

rekken ? Hint Sekskanten får doblet størrelse.  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 = 6 ∙ 𝑛2 

 

n <- seq(1,10,1) 

ruter <- 6*n^2;ruter 

[1]   6  24  54  96 150 216 294 384 486 600 

 

Tesselering (l.tessella–liten del av mosaikk) omhandler repetering av små 

geometriske former som danner en heldekkende flate for eksempl islamsk mosaikk i 

Alhambra eller Eschers tesselering. Eksempel på heksagon som tessela er 

yngelkammere i en bikube, eller et shingeltak. Flisene må fylle overflaten uten å 

dekke hverandre, og det skal ikke være noen hulrom mellom flisene.  En mangekant 

med like lange sider kalles et regulært polygon. Hvis hver flis skal møtes kant i kant 

eller i et punkt er det bare tre muligheter for å lage en heldekkende flate. En regulær 

trekant, en regulær firkant (kvadrat) eller en reguler sekskant (heksagon). I et punkt 

møte 6 trekanter, 4 firkanter og 3 sekskanter. Dette mønsteret er invariant og kan 

flyttes.  

 
Hvis en regulær femkant skal kunne møtes i et punkt må vinkelen være 360o/5=72o. 

Det er mulig å gjøre dette ved å benytte to romber. En rombe med vinkel 72o og 

108o,og en rombe med den halve vinkelen 36o og 144o. Dette gir en Penrose-

tesselering.  
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En median er en linje mellom et hjørne og midtpunktet på motstående side. 

Medianene skjærer hverandre i et punkt i en trekant og de deles i forholdet 2:1 

 

Vi lager en vinkel fra et punkt på sirkelen med vinkelbein som skjærer sirkelen. 

Denne vinkelen, periferivinkel, er halvparten så stor som buelengden  

 

I en vilkårlig trekant vil høyden fra et hjørne til motstående kant skjære hverandre i et 

punkt.  

 

Skalarproduktet til to vektorer a og b er lik lengden av vektorene ganger cosinus til 

vinkelen mellom dem. En skalar har ikke retning.  

 

Faktorisering av polynomer 
 

Første kvadratsetning: 

 
 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

 

Andre kvadratsetning: 

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

 

Tredje kvadratsetning: 

(𝑎 + 𝑏) ∙ (𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 

 

Vi kan faktorisere andregradspolynomer ved å bruke kvadratsetningene eller ved å 

finne røttene. Et n-tegradspolynom kan ikke ha flere enn n røtter (løsninger).   

 

Et andregradspolynom med røtter x1 og x2 kan faktoriseres som: 

 

𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 = 𝑎 ∙ (𝑥 − 𝑥1) ∙ (𝑥 − 𝑥2) 
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Hvis andregradspolynomet bare har en rot blir faktoriseringen: 

𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 = 𝑎 ∙ (𝑥 − 𝑥1) ∙ (𝑥 − 𝑥1) = 𝑎 ∙ (𝑥 − 𝑥1)
2 

 

Vi finner nullpunktene til et andregradspolynom: 

𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 

 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎 ∙ 𝑐

2 ∙ 𝑎
 

 

Vi kan faktorisere polynomet ved hjelp av røttene:  

−3𝑥2 − 9𝑥 − 6 = −3(𝑥 + 1)(𝑥 + 2) 

 

f <- function (x){-3*x^2-9*x-6} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-3,1,col="red",lwd=3) 

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

library(rootSolve) 

rot <-  uniroot.all(f,c(-3,0));rot 

[1] -1.999998 -1.000002 

points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col="green") 

 

Røttene er -2 og -1 

 

Vi kan faktorisere n-te gradspolynomer med røttene x1, x2, x3,….som 

 

𝑎(𝑥 − 𝑥1) ∙ (𝑥 − 𝑥2) ∙ (𝑥 − 𝑥3)… ∙ (𝑥 − 𝑥𝑛) 

 

𝑥3 − 6𝑥2 + 11𝑥 − 6 = (𝑥 − 1) ∙ (𝑥 − 2) ∙ (𝑥 − 3) 
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f <- function (x){x^3-6*x^2+11*x-6} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,4,col="red",lwd=3) 

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

library(rootSolve) 

rot <-  uniroot.all(f,c(0,4));rot 

[1] 1 2 3 

points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col="green") 

 

 

Vi kan løse ulikheter ved å få 0 på den ene siden av ulikhetstegnet 

𝑥2 − 𝑥 ≥ 6 

f <- function (x){x^2-x-6} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-2,4,col="red",lwd=3) 

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

library(rootSolve) 

rot <-  uniroot.all(f,c(-3,4));rot 

[1] -1.999999  2.999999 

points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col="green") 
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dvs. når x>3 og x <- 2 

 

𝑥 + 1

𝑥 − 2
≤ 2 

f <- function (x){((x+1)/(x-2))-2} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-2,6,col="red",lwd=3) 

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

library(rootSolve) 

rot <-  uniroot.all(f,c(2,6));rot 

[1] 5 

points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col="green") 
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Vi ser at når x=2 blir nevneren i brøken lik 0, og nevneren kan ikke være lik 0. 

Løsningen på ulikheten blir når x>5 og x<2. Legg merke til at i denne uliketen er det 

mindre enn 2 

 

Rasjonalt tall kan skrives som en brøk med heltall i teller og nevner. En rasjonal 

funksjon er en brøk hvor variabelen må finnes i nevner, eventuelt i tillegg til i telleren. 

Rasjonale funksjoner nærmer seg asymptoter.  

 

x <- seq(-10,10,0.01) 

f <- function(x){(2*x-3)/(x-1)} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-5,5,col="red",lwd=3,main=expression(y==2*x-3/(x-1))) 

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

abline(h=2,col="green",lty=3) 

 

For å finne assymptotene må man finne grenseverdiene. horisontal assymptote = 2 

 

Hvis f(x) og g(x) er kontinuerlige funksjoner så vil også følgende være kontinuerlige 

f(x)+g(x), f(x)-g(x), f(x)∙g(x), f(x)/g(x) hvis g(x) ikke lik 0, og f(g(x)) 

 

Den deriverte til differansen til to deriverbare funksjoner u og v (tilsvarende for en 

sum): 

𝑓(𝑥) = 𝑢(𝑥) − 𝑣(𝑥)     → 𝑓´(𝑥) = 𝑢´(𝑥) − 𝑣´(𝑥) 

Den deriverte til et produkt av to funksjoner: 

𝑓(𝑥) = 𝑢(𝑥) − 𝑣(𝑥)  →   𝑓´(𝑥) = 𝑢´(𝑥) ∙ 𝑣(𝑥) + 𝑢(𝑥) ∙ 𝑣´(𝑥) 

 

Den deriverte av en brøk: 

𝑓(𝑥) =
𝑢(𝑥)

𝑣(𝑥)
=

𝑢´(𝑥) ∙ 𝑣(𝑥) − 𝑢(𝑥) ∙ 𝑣´(𝑥)

(𝑣(𝑥))2
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Kjerneregel for sammensatte funksjoner: 

Hvis h er en deriverbar funksjon sammensatt av de deriverbare funksjonene f og g: 

h(x)=f(g(x)),så vil h´(x) være den deriverte av den ytre funksjonen mhp kjernen 

ganger den deriverte av kjernen: 

ℎ´(𝑥) = 𝑓´(𝑔(𝑥)) ∙ 𝑔´(𝑥) 

 

Vi har funksjonene: 

𝑥 = 𝑡 + 2  𝑜𝑔 𝑦 = 𝑡2 − 1 

x <- seq(-1,4,0.1) 

y <- seq(-1,4,0.1) 

t <- seq(-2,2,0.1) 

f <- t+2 

g <- t^2-1 

plot(f,g,type="l",col="red",lwd=3) 

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

 

x-aksen skjæres i 1 (t=-1) og 3 (t=1), og skjærer y-aksen i 3 (t=-2) 

 

Skjæring mellom to funksjoner, bytter f og g: 

 

x <- seq(-1,4,0.1) 

y <- seq(-1,4,0.1) 

t <- seq(-2,2,0.1) 

f <- t+2 

g <- t^2-1 

plot(g,f,type="l",col="red",lwd=3) 
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abline(h=0,v=0,col="blue") 

s <- seq(-2,2,0.1) 

v <-  s-2 

w <- s+1 

lines(v,w,lwd=3,col="green") 

 

 

Taylorpolynomer og feilanalyse 
Mange ganger finner man ikke eksakte løsninger fra funksjoner, men må klare seg 

med tilpassete løsninger som blir riktige innen toleransegrenser for feil. Tangenten til 

en funksjon y=f(x) ved punktet x=a viser hvordan grafen oppfører seg nær punktet 

(a,f(a)).  

I numerisk analyse kan man bruke enkle funksjoner, vanligvis polynomer (Pn), som 

tilpasning (approksimasjon) til en gitt funksjon f(x) ved punktet x=a. I sin enkleste 

form kan vi lage en lineær tilpasning med et polynom av første grad (P1), som blir lik 

tangentlinjen: 

𝑃1(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) 

hvor vi har samme funksjon og derivert: 

𝑃1(𝑎) = 𝑓(𝑎)           𝑃1
′(𝑎) = 𝑓′(𝑎) 

Errorfunksjonen E(x) til denne tilpasningen er: 

𝐸(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑃1(𝑥) = 𝑓(𝑥) −  𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) 

og feilen blir minst når x er i nærheten av a.  

Minner om definisjonen av den deriverte, som er lik tangenten og sier noe som 

stigningen til kurven i tangeringspunktet: 

𝑓′(𝑎) = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)

𝑥 − 𝑎
 

noe som gir tilnæringen hvor x ligger nær a: 

𝑓′(𝑎) ≈  
𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)

𝑥 − 𝑎
 

𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) 
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En bedre tilpasning får vi med et polynom av andre grad: 

𝑃2(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) +
𝑓′′(𝑎)

2
(𝑥 − 𝑎)2 

Generelt har vi et Taylorpolynom med grad n for den n-deriverbare funksjonen f(x) 

ved x=a gitt som  

𝑃𝑛(𝑥) = 𝑓(𝑎) +
𝑓′(𝑎)

1!
(𝑥 − 𝑎) +

𝑓′′(𝑎)

2!
(𝑥 − 𝑎)2 + 

𝑓′′′(𝑎)

3!
(𝑥 − 𝑎)3 + ⋯

𝑓𝑛(𝑎)

𝑛!
(𝑥 − 𝑎)𝑛 

 

Som nevnt finner man ofte ikke eksakte løsninger, men nedenfor er det brukt 

eksempler med kjente funksjoner som viser prinsippet for Taylorpolynomer. Navn 

etter den engelske matematiker Brook Taylor (1685-1731).  

 

Minner om Taylorformler og rekkeutvikling for noen kjente funksjoner for x=0 som ex, 

sin(x),cos(x), og ln(x) 

𝑒𝑥 = 1 +
𝑥

1!
+

𝑥2

2!
+ 

𝑥3

3!
+ ⋯+

𝑥𝑛

𝑛!
 

 

 

Taylorpolynom for kvadratrotfunksjon 
Vi skal finne Taylorpolynomet grad 2 for kvadratrotfunksjonen ved a=2, og ser at vi 

får ganske god overensstemmelse med polynomtilnærmingen. Nøyaktigheten ville ha 

økt med økende grad for Taylorpolynomet  

𝑓(𝑥) = √𝑥 = 𝑥
1
2 

#Lager kvadratrotfunksjon 

f <- function (x){sqrt(x)} 

df1dx <- D(expression(sqrt(x)),"x");df1dx #Førstederiverte 

0.5 * x^-0.5 

g <- function(x){0.5 * x^-0.5} #Lager en funksjon av den 

førstederiverte 

#Finner den andrederiverte 

DD  <-  function(expr,name, order = 1) { 

   if(order < 1) stop("'order' must be >= 1") 

   if(order == 1) D(expr,name) 

   else DD(D(expr, name), name, order - 1) 

} 

fd2 <- DD(expression(sqrt(x)),"x",2);fd2 #andrederiverte 

0.5 * (-0.5 * x^-1.5) 

k <- function(x){0.5 * (-0.5 * x^-1.5)} #funksjon av 

andrederiverte 

 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,4,col="red",lwd=3,main=expression(y==sqrt(x))) 
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#Finner Taylor-polynom ved  a=2 

a <- 2 #Setter verdien hvor vi skal beregne Taylorpolynom 

#Plotter Taylorpolynomet 

curve(f(a)+g(a)*(x-a)+(k(a)/factorial(2))*(x-

a)^2,0,4,add=TRUE,col=3,lty=2,lwd=3) 

points(2,f(2),pch=16,col=4) 

#Setter inn hjelpetekst 

legend("topleft",c(expression(y==sqrt(x)),"Taylorpolynom grad 

2"),lty=c(1,1), 

lwd=c(3,3),col=c("red","green")) 

 

 

 

Taylorpolynom for logaritmefunksjon 
Vi skal sammenligne Taylorpolynom av grad 2 og grad 3 for funksjonen ved x=1: 

𝑓(𝑥) = ln (𝑥) 

A <- function (x){log(x)} 

df1dx <- D(expression(log(x)),"x");df1dx #Førstederiverte 

1/x 

B <- function(x){1/x} #Lager en funksjon av den 

førstederiverte 

#Finner den andrederiverte 

DD  <-  function(expr,name, order = 1) { 

   if(order < 1) stop("'order' must be >= 1") 

   if(order == 1) D(expr,name) 

   else DD(D(expr, name), name, order - 1) 

} 

fd2 <- DD(expression(log(x)),"x",2);fd2 #andrederiverte 

-(1/x^2) 

C <- function(x){-(1/x^2)} 

plot(A,0.1,4,col="red",lwd=3,main=expression(y==ln(x))) 
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#Finner Taylor-polynom grad 2 ved  x=1 

a <- 1 #Setter verdien hvor vi skal beregne Taylorpolynom 

curve(A(a)+B(a)*(x-a)+(C(a)/factorial(2))*(x-

a)^2,0.1,4,add=TRUE,col=3,lty=2,lwd=3) 

points(a,A(a),pch=16,col=4) 

#Taylorpolynom av tredje grad 

dfdx <- D(expression(-(1/x^2)),"x");dfdx #tredjederiverte 

2 * x/(x^2)^2 

F <- function(x){2 * x/(x^2)^2} 

curve(A(a)+B(a)*(x-a)+(C(a)/factorial(2))*(x-

a)^2+(F(a)/factorial(3))*(x-a)^3, 

0.1,4,add=TRUE,col=5,lty=2,lwd=3) 

#Setter inn hjelpetekst 

legend("bottom",c(expression(y==ln(x)),"Taylorpolynom grad 

2","Taylorpolynom grad 3"), 

lty=c(1,1,1),lwd=c(3,3,3),col=c("red","green", "cyan")) 

 

 

 

Taylorpolynom for sinusfunksjon 
𝑓(𝑥) = sin (𝑥) 

Vi skal finne et Taylorpolynom av andre grad for a=0. 

Hvis vi skal finne et Taylorpolynom av høyere grad er det bare å fortsette å derivere 

den foregående funksjon. Det går også an å finne den andrederiverte ved å derivere 

den førstederiverte en gang til osv. 

p <- function (x){sin(x)} 
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df1dx <- D(expression(sin(x)),"x");df1dx #Førstederiverte 

cos(x) 

q <- function(x){cos(x)} #Lager en funksjon av den 

førstederiverte 

#Finner den andrederiverte 

DD  <-  function(expr,name, order = 1) { 

   if(order < 1) stop("'order' must be >= 1") 

   if(order == 1) D(expr,name) 

   else DD(D(expr, name), name, order - 1) 

} 

fd2 <- DD(expression(sin(x)),"x",2);fd2 #andrederiverte 

-sin(x) 

r <- function(x){-sin(x)} 

 

plot(p,-pi,pi,col=2,lwd=3,main=expression(y==sin(x))) 

#Finner Taylor-polynom ved  x=0 

a <- 0 #Setter verdien hvor vi skal beregne Taylorpolynom 

curve(p(a)+q(a)*(x-a)+(r(a)/factorial(2))*(x-a)^2,-

pi,pi,add=TRUE,col=3,lty=2,lwd=3) 

points(a,p(a),pch=16,col=4) 

#Setter inn hjelpetekst 

legend("topleft",c(expression(y==sin(x)),"Taylorpolynom grad 

2"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col=c("red","green")) 

 

 

Taylorpolynomet for: 

𝑓(𝑥) = √1 + 𝑥 

Minner om formelen for Taylorpolynomet.  

𝑃𝑛(𝑥) = 𝑓(𝑎) +
𝑓′(𝑎)

1!
(𝑥 − 𝑎) +

𝑓′′(𝑎)

2!
(𝑥 − 𝑎)2 + 

𝑓′′′(𝑎)

3!
(𝑥 − 𝑎)3 + ⋯

𝑓𝑛(𝑎)

𝑛!
(𝑥 − 𝑎)𝑛 
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Her er brukt funksjonen eval() for å definere nå funksjon av den deriverte 

k <- function(x) {sqrt(1+x)} 

curve(k,0,4,col=4,ylim=c(0,4),lwd=3,main=expression(y==sqrt(1+

x))) 

df1 <- D(expression(sqrt(1+x)),"x");#Førstederiverte 

df1dx <- function(x) {eval(df1)} #funksjon av førstederiverte 

df2 <- D(expression(0.5 * (1 + x)^-0.5),"x");df2 

#Andrederiverte 

-(0.5 * ((1 + x)^-(0.5 + 1) * 0.5)) 

df2dx <- function(x) {eval(df2)}#funksjon av andre deriverte 

df3 <- D(expression(-(0.5 * ((1 + x)^-(0.5 + 1) * 

0.5))),"x");df3 #Tredjederiverte 

0.5 * ((1 + x)^-((0.5 + 1) + 1) * (0.5 + 1) * 0.5) 

df3dx <- function(x) {eval(df3)} #funksjon av tredjederiverte 

taylor <- function(x) 

{k(0)+df1dx(0)*x+(df2dx(0)/factorial(2))*x^2+(df3dx(0)/factori

al(3))*x^3} 

#plotter Taylorpolynom 3.grad ved x=0 

curve(taylor,0,10,col=3,lty=3,lwd=3,add=TRUE) 

 

Vi kan se på errorfunksjonen  

#errorfunksjon 

df4 <- D(expression(0.5 * ((1 + x)^-((0.5 + 1) + 1) * (0.5 + 

1) * 0.5)),"x");df4 #fjerdederivert 

-(0.5 * ((1 + x)^-(((0.5 + 1) + 1) + 1) * ((0.5 + 1) + 1) * (0.5 +  

    1) * 0.5)) 

df4dx <- function(x) {eval(df4)} 

c <- 0.2 #punkt a<c<x 

errx <- function(x){(df4dx(c)/factorial(4))*x^4} 

curve(errx,0,4,col=2,lwd=3,main=expression(y==sqrt(1+x))) 

errx(1) #feil ved x=1 

[1] -0.02063601 
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Vi ser at ved x=1 er feilen ca. 2%, men feilen øker raskt når man x>1, som også går 

fram av Taylorpolynomet litt foran.  

Feilanalyse 
Enhver approksimasjon vil være beheftet med feil (error): 

𝑓𝑒𝑖𝑙 = 𝑠𝑎𝑛𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑚𝑒𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 

Vi kan se nærmere på feilanalyse for Taylorpolynomet til sinusfunksjonen i eksemplet 

litt ovenfor hvor vi ser på x>a og viser feilfunksjonen (errorfunksjonen) err(x): 

 

plot(p,-pi,pi,col="red",lwd=3,main=expression(y==sin(x))) 

abline(v=0,lty=2,col=3) 

abline(v=1,lty=2,col=3) 

curve(p(a)+q(a)*(x-a)+(r(a)/factorial(2))*(x-a)^2,-

pi,pi,add=TRUE,col=4) 

points(a,p(a),pch=16,col=4) 

x <- 1 

points(x,p(x),pch=16,col=4) 

s <- function(x){p(a)+q(a)*(x-a)+(r(a)/factorial(2))*(x-a)^2} 

points(x,s(x), pch=16,col=4) 

abline(h=s(x),lty=2,col=3) 

abline(h=p(x),lty=2,col=3) 

text(-0.3,0,"f(a)",col=2) 

text(1.3,0.8,"f(x)",col=2) 

text(0.5,1,"P2(x)",col=4) 

text(-1,0.92,"err(x)",col=4) 
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Figuren viser feilen err(x) i Taylorpolynomet for a=0 og x=1.  

 

For en lineær approksimasjon så vil et estimat av feilfunksjonen E(x) for en lineær 

tilpasning være: 

𝑒𝑟𝑟(𝑥) =  
𝑓′′(𝑥)

2
(𝑥 − 𝑎)2 

 

#Plotter feilfunksjonen err(x) for x=[-1,1], a=0 

a <- 0 

err <- function(x){(r(x)/2)*(x-a)^2} 

curve(err,-1,1,col=4,lwd=3) 

abline(v=a,lty=2,col=3) 

 

Vi ser at feilen blir liten når x er nær a=0, men når x>0.5 og x <- 0.5 så øker feilen. 

Det er det samme vi ser på den forrige figuren.  
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Generelt er feilfunksjonen err(x) for Taylorpolynom Tf(x) for en gitt funksjon, hvor fn+1 

er n+1 deriverte av f 

𝑒𝑟𝑟(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑇𝑓(𝑥) =
𝑓𝑛+1(𝑐)

(𝑛 + 1)!
(𝑥 − 𝑎)𝑛+1          𝑎 < 𝑐 < 𝑥 

 

 

 

Sirkelbevegelse 
Hvis vi har en partikkel på sirkelen ved punkt (a,0) ved tid t=0 og som beveger seg 

mot klokka rundt sirkelen med konstant vinkelhastighet omega (ω) i radianer per 

sekund, så vil θ=ωt og posisjonsvektoren r(t) med enhetsvektorene i=(1,0) og 

j=(0,1) være gitt ved: 

𝑟 (𝑡) = 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 ∙ 𝑖 + 𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 ∙ 𝑗  

Hastighetsvektoren v(t)for bevegelsen: 

𝑣 (𝑡) = −𝑎𝜔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 ∙ 𝑖 + 𝑎𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 ∙ 𝑗  

Hastighetsvektoren står normalt på posisjonsvektoren: 

𝑟 (𝑡) ∙ 𝑣 (𝑡) = 0 

 Lengden av hastighetsvektoren er hastigheten: 

|𝑣 (𝑡)| = √(−𝑎𝜔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡)2 + (𝑎𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 ∙ 𝑗 )2 = 𝑎𝜔 

Hastigheten er uavhengig av t og endrer bare retning, men ikke størrelse. 

Aksellerasjonsvektoren a(t)er endring i hastighetsvektoren, altså den deriverte: 

𝑎 (𝑡) = 𝑣 ´(𝑡) == −𝑎𝜔2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 ∙ 𝑖 − 𝑎𝜔2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 ∙ 𝑗  

 

Vi har dessuten: 

𝑎 (𝑡) = −𝜔2𝑟 (𝑡) 

som viser at aksellerasjonsvektoren er alltid i motsatt retning av posisjons-(radius-

)vektoren, dvs. aksellerasjonen er mot sentrum, sentripetalt.  

#Sirkel med radius a=2 og vinkel theta 

 

theta <-  seq(0,2*pi,length=100) 

a <- 1 

x <- a*sin(theta) 

y <- a*cos(theta) 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,y,type="l",col="blue",xlab="",ylab="",lwd=3,xlim=c(-

1.5,1.5),ylim=c(-1.5,1.5)) 

abline(h=0,v=0,lty=2,col="green") 

#Lager en posisjonsvektor r(t)med vinkel 45o 

x1 <- 1/2*sqrt(2) 

y1 <- 1/2*sqrt(2) 

arrows(0,0,x1,y1,col="red",lwd=2) 

points(x1,y1,cex=2) 

#Lager en hastighetsvektor v(t) 
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y2 <- 2/sqrt(2) 

arrows(x1,y1,0,y2,col="red",lwd=2) 

text(0.5,0.2,expression(theta),cex=2) 

 

 

Sirkulære heliks 
En sirkulær heliks har konstant stigning og kan beskrives som: 

𝑥 = 𝑎𝑐𝑜𝑠𝜃      𝑦 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜃          𝑧 = 𝑏𝜃 

Når b>1 blir det en høyredreid heliks, og når b<1 blir det en venstredreid heliks 

theta <-  seq(0,10*pi,0.01) 

a <- 1 

b <- 1 

x <- a*sin(theta) 

y <- a*cos(theta) 

z <- b*theta 

require(scatterplot3d) 

par(bg="lightyellow") 

scatterplot3d(x,y,z,type="l",lwd=2,xlab="x",ylab="y",zlab="z", 

main="Sirkulær 

heliks",color="red",col.axis="blue",col.grid="lightblue") 
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Funksjonen: 

𝑥 = √𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠3𝑡    𝑦 = √𝑡 ∙ 𝑠𝑖𝑛3𝑡       𝑧 = 0.2𝑡 

 

t <- seq(0,8*pi,0.01) 

x <- sqrt(t)*cos(3*t) 

y <- sqrt(t)*sin(3*t) 

z <- 0.2*t 

require(scatterplot3d) 

par(bg="lightyellow") 

scatterplot3d(x,y,z,type="l",lwd=2,xlab="x",ylab="y",zlab="z", 

main="Heliks",color="red",col.axis="blue",col.grid="lightblue"

) 
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Astronomi 
Solsystemet består av en sol, 8 planeter, 3 dvergplaneter, mer enn 130 måner samt 

kometer og asteroider (flest mellom Mars og Jupiter). Det er 4 små indre 

steinplaneter (Merkur, Venus, Jorden, Mars) og 4 store ytre gassplaneter bestående 

bl.a. flytende hydrogen og helium (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun). Ifølge Keplers 1. 

lov beveger planetene seg i elipser med sola i et brennpunkt. Jordens baneplan, 

ekliptikken, heller ca. 7o i forhold til solens ekvator. Planetene dreier i samme retning, 

mot klokka sett fra Jordens nordpol, altså fra vest mog øst, bortsett fra Venus og 

Uranus har retrograd rotasjon fra øst mot vest.  

Det er kaotisk dynamikk i solsystemet. Helningen til Mars varierer kaotisk. Kaotisk 

betyr ikke i uorden. Kaotisk betyr irregulær atferd dvs. orden ispedd tilfeldigheter, og 

systemet er svært følsomt for initialbetingelsene.  

Science 283, 5409, 19.mars 1999, 1877-1881.  

 

Sol: 

Har differensiell rotasjon mellom det indre og ytre 25.4-36 døgn 

Radius: 695 000 000 meter 

Masse: 1.989∙1033 gram 

700∙106 tonn hydrogen omsettes per sekund gir 695∙106 tonn helium. 

Overflatetemperatur: 5800 Kelvin, solfelekker: 3800 K 

Solvind med elektroner og protoner beveger seg 450 km/sekund 

Hvor lang tid går før alt hydrogen i sola er omsatt ?  

6 milliarder år ? 

h2 <- 700E12 

sek.aar <- 60*60*24*365 

h2.aar <- h2*sek.aar 

(seksmilliarder.aar <- 10E9*h2.aar) 

[1] 2.20752e+32 

 

Månen  
Beveger seg rundt jorda i samme plan som jorda 

radius:1.738∙106 meter 

Masse:7.35∙1025 gram 

Tid mellom to nymåner:29.5 dager, noe som er kortere enn omøpstiden i forhold til 

stjernene, fordi Jorden flytter seg samtidig i sin bane. Gravitasjonskreftene mellom 

jord, måne og sol gir tidevann (flo og fjære), hver av dem ca. to ganger i døgnet. 

Gravitasjonen kraftigst på siden som vender mot månen, utbuling mot månen og 

tilsvarende på motsatt side, mest der det er vann. Jorden roterer mye raskere enn 

månen, noe som gir ca. 2 flo og 2 fjære per døgn. Jordrotasjonen gir flytting 

utbulingen framover i forhold til linjen jord-måne, noe som gjør at kreftene mellom 
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jord og måne ikke befinner seg nøyaktig mellom tyngepunktene. Dette gir et 

dreiemoment på jorden og aksellerasjon på månen, rotasjonsenergi overføres fra jord 

til måne, noe som gjør at rotasjonen av jorda forsinkes ca. 1.5 ms/100 år og øker 

avstand mellom jord-måne ca. 3.8 cm/år. Denne assymmetrien gjør at månens 

rotasjon ble forsinket av jorden, (jordrotasjonen forsinkes også av månen)slik at 

omløpstid ble tilnærmet lik rotasjonstid, =bundet rotasjon, samme side vender mot 

jorda hele tiden. Nå er systemet stabilisert 

 

Johannes Kepler(1571-1630) basert på Tycho Brahe´s observasjoner. Keplers først 

lov: plantene følger elipser med sola i det ene fokalpunktet.  

2. Lov: en linje mellom planet og sol sveiper over like arealer per tidsenhet. Betyr at 

planetene beveger seg raskere når de er nærmest sola. Tredje lov: kvadratet av 

omløpstiden til planeten er proporsjonal med solavstanden i tredje. Elipser i stedet for 

episykler. Newton: gravitasjonsloven invers kvadratlov.  

 

 

Planet Masse m Radius r Fra sol Omløpstid eksentris 

 gram meter meter sek Sirkel=0 

Merkur 3.30∙1026 2.439∙106 57.91∙109 7.6∙106 0.206 

Venus 4.87∙1027 6.052∙106 108.2∙109 1.94∙107 0.0068 

Tellus 5.98∙1027 6.378∙106 149.6∙109 3.15∙107 0.0167 

Mars 6.42∙1026 3.397∙106 227.94∙109 5.93∙107 0.0934 

Jupiter 1.90∙1030 71.492∙106 778.33∙109 3.74∙108 0.0485 

Saturn 5.69∙1029 60.268∙106 1426.94∙109 9.29∙108 0.0556 

Uranus 8.69∙1028 25.559∙106 2870.99∙109 2.65∙109 0.0472 

Neptun 1.02∙1029 24.764∙106 4497.07∙109 5.2∙109 0.0086 

 

 

fil:astronomi 

planet masse radius avstand periode AU tetthet 

Merkur 3,30E+26 2,44E+06 5,79E+10 7,60E+06 3,80E-01 5,44E+00 

Venus 4,87E+27 6,05E+06 1,08E+11 1,94E+07 7,20E-01 5,23E+00 

Tellus 5,98E+27 6,38E+06 1,50E+11 3,15E+07 1,00E+00 5,52E+00 

Mars 6,42E+26 3,40E+06 2,28E+11 5,93E+07 1,52E+00 3,95E+00 

Jupiter 1,90E+30 7,15E+07 7,78E+11 3,74E+08 5,20E+00 1,30E+00 

Saturn 5,69E+29 6,03E+07 1,43E+12 9,29E+08 9,54E+00 6,80E-01 

Uranus 8,69E+28 2,56E+07 2,87E+12 2,65E+09 1,92E+01 1,21E+00 

Neptun 1,02E+29 2,48E+07 4,50E+12 5,20E+09 3,01E+01 1,65E+00 
 

masse: masse i gram 

radius: radius i meter ved ekvator 

avstand: avstand fra sola i meter 

periode: omløpstid i sekunder 

AU: avstand astronomisk enhet 

tetthet: tetthet i g/cm3 
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astro <- read.table("http://www.mn.uio.no/bio/tjenester/kunnskap/plantefys/ 

matematikk /astronomi2.txt",header=T) 

eller: 

astro <- read.table("//platon/bio-kurs/BIOmatte/astronomi2.txt",header=T) 

attach(astro) 

names(astro) 

summary(astro) 

   planet      masse               radius            avstand          

 Jupiter:1   Min.   :3.300e+26   Min.   : 2440000   Min.   :5.790e+10   

 Mars   :1   1st Qu.:3.813e+27   1st Qu.: 5387500   1st Qu.:1.395e+11   

 Merkur :1   Median :4.644e+28   Median :15590000   Median :5.030e+11   

 Neptun :1   Mean   :3.337e+29   Mean   :25058750   Mean   :1.265e+12   

 Saturn :1   3rd Qu.:2.188e+29   3rd Qu.:34275000   3rd Qu.:1.790e+12   

 Tellus :1   Max.   :1.900e+30   Max.   :71500000   Max.   :4.500e+12   

 (Other):2                                                              

    periode                AU            tetthet      

 Min.   :7.600e+06   Min.   : 0.380   Min.   :0.680   

 1st Qu.:2.847e+07   1st Qu.: 0.930   1st Qu.:1.278   

 Median :2.166e+08   Median : 3.360   Median :2.800   

 Mean   :1.159e+09   Mean   : 8.457   Mean   :3.123   

 3rd Qu.:1.359e+09   3rd Qu.:11.955   3rd Qu.:5.282   

 Max.   :5.200e+09   Max.   :30.100   Max.   :5.520   

astro 

  planet    masse   radius  avstand  periode    AU tetthet 

1  Merkur 3.30e+26  2440000 5.79e+10 7.60e+06  0.38    5.44 

2   Venus 4.87e+27  6050000 1.08e+11 1.94e+07  0.72    5.23 

3  Tellus 5.98e+27  6380000 1.50e+11 3.15e+07  1.00    5.52 

4    Mars 6.42e+26  3400000 2.28e+11 5.93e+07  1.52    3.95 

5 Jupiter 1.90e+30 71500000 7.78e+11 3.74e+08  5.20    1.30 

6  Saturn 5.69e+29 60300000 1.43e+12 9.29e+08  9.54    0.68 

7  Uranus 8.69e+28 25600000 2.87e+12 2.65e+09 19.20    1.21 

8  Neptun 1.02e+29 24800000 4.50e+12 5.20e+09 30.10    1.65 

< 

 

astro <- read.table("//platon/bio-kurs/BIOmatte/astronomi2.txt",header=T) 

attach(astro) 

names(astro) 

summary(astro) 

astro 

par(bg="lightyellow") 

plot(avstand,periode,col="blue",cex=2,xlab="Avstand fra sola 

(m)", 

ylab="Omløpstid (sek)", main="Solsystemet") 

lines(spline(avstand,periode),lty=2,col="red",lwd=3) 
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Forsøker å tilpasse en funksjon periode=a∙(avstand)b: 

dvs. log(periode)=log a + b∙log(avstand) 

 

plot(log(avstand),log(periode),col="blue",cex=2,xlab="log(Avst

and fra sola (m))", 

ylab="log(Omløpstid (sek))",main="Solsystemet") 

modell1 <- lm(log(periode)~log(avstand)) 

abline(modell1,col="red",lty=2,lwd=3) 

 

 

summary(modell1) 

Call: 

lm(formula = log(periode) ~ log(avstand)) 

 

Residuals: 

       Min         1Q     Median         3Q        Max  
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-0.0047171 -0.0006090  0.0007632  0.0011116  0.0032465  

 

Coefficients: 

               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)  -2.132e+01  1.661e-02   -1283   <2e-16 *** 

log(avstand)  1.500e+00  6.165e-04    2433   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 0.002633 on 6 degrees of freedom 

Multiple R-squared:     1,      Adjusted R-squared:     1  

F-statistic: 5.918e+06 on 1 and 6 DF,  p-value: < 2.2e-16 

a 

log(periode)=-2.132+1.5∙log(avstand) 

a <- cbind(log(avstand),log(periode));a 

        [,1]     [,2] 

[1,] 24.78198 15.84366 

[2,] 25.40540 16.78078 

[3,] 25.73390 17.26550 

[4,] 26.15261 17.89812 

[5,] 27.37999 19.73977 

[6,] 27.98870 20.64962 

[7,] 28.68533 21.69783 

[8,] 29.13510 22.37192 

> 

y=b0+bx 

b=(29.13-24.78)/(22.37-15.84);b 

[1] 0.6661562 

 

 

Ifølge Keplers 3. lov er periode2/avstand3=konstant 

kepler <- cbind(planet,periode^2/avstand^3);kepler 

     planet              

[1,]      3 2.975716e-19 

[2,]      8 2.987667e-19 

[3,]      6 2.940000e-19 

[4,]      2 2.966913e-19 

[5,]      1 2.970328e-19 

[6,]      5 2.951368e-19 

[7,]      7 2.970613e-19 

[8,]      4 2.967353e-19 

 

plot(avstand^3,periode^2,col="blue",xlab="(Avstand fra sola 

(m))^3", 

ylab="(Omløpstid (sek))^2",main="Solsystemet") 
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Matriser og matriseregning 
Vi kan summere matriser med samme dimensjon.  og vi kan gange inn en skalar i 

matrisen. Matriser uttrykkes med en stor bokstav. Vi har to matriser A og B, og kan 

vise at summering av matriser gir A+B=B+A, men når det gjelder 

matrisemultiplisering er A∙B≠B∙A 

Vi kan ha en matrise A=[aij] hvor aij er komponenter i matrisen.  

For eksempel en 3x2 matrise: 

𝐴 = (

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22

𝑎31 𝑎32

) 

 

 

A <- matrix(c(1,0,0,-1),nrow=2);A 

     [,1] [,2] 

[1,]    1    0 

[2,]    0   -1 

B <- matrix(c(0,1,1,0),nrow=2);B 

     [,1] [,2] 

[1,]    0    1 

[2,]    1    0 

A+B #summering av to matriser 

     [,1] [,2] 

[1,]    1    1 

[2,]    1   -1 

B+A 

     [,1] [,2] 

[1,]    1    1 

[2,]    1   -1 

A%*%B 

     [,1] [,2] 

[1,]    0    1 
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[2,]   -1    0 

B%*%A 

     [,1] [,2] 

[1,]    0   -1 

[2,]    1    0 

 

Skal man kunne multiplisere to matriser M1 og M2 med hverandre må antall kolonner 

i M1 være lik antall rader i M2. 

Her et eksempel hvor M1 er en 4x2 matrise og M2 er en 2x3 matrise og produktet av 

M1 og M2 blir en 4x3 matrise 

 

M1 <- matrix(c(2,1,2,4,1,-1,3,0),nrow=4);M1 

     [,1] [,2] 

[1,]    2    1 

[2,]    1   -1 

[3,]    2    3 

[4,]    4    0 

M2 <- matrix(c(2,-1,2,3,1,2),nrow=2);M2 

     [,1] [,2] [,3] 

[1,]    2    2    1 

[2,]   -1    3    2 

M1%*%M2 #matrisemultiplisering 

     [,1] [,2] [,3] 

[1,]    3    7    4 

[2,]    3   -1   -1 

[3,]    1   13    8 

[4,]    8    8    4 

 

 

Transposering av en matrise gjør at rader blir kolonner og kolonner blir rader. 

Matrisen er symmetrisk hvis tA=A 

En kvadratmatrise kalles diagonalmatrise hvis alle tallene i matrisen er 0 bortsett fra 

diagonalen. Alle diagonalmatriser er symmetriske. Å finne den inverse matrisen A-1 

vil si å rotere matrisen A.   

Identitetsmatrisen (In) har bare 0 bortsett fra diagonalen som har bare 1. 

𝐴 ∙ 𝐴−1 = 𝐼2 

Det betyr også at: 

det(𝐴) ∙ det(𝐴−1) = det(𝐼2) = 1 

I2 er en 2x2 identitetsmatrise.  

For en invertibel 2x2 matrise så vil: 

𝑑𝑒𝑡(𝐴−1) =
1

det (𝐴)
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𝐴 = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

)             det(𝐴) = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 

#Lager en 2x2 matrise D 

D <- matrix(c(2,3,1,2),nrow=2);D 

     [,1] [,2] 

[1,]    2    1 

[2,]    3    2 

#Finner det(D) 

detD <- det(D);detD 

[1] 1 

#Finner den inverse matrisen D-1 

invD <- solve(D);invD 

     [,1] [,2] 

[1,]    2   -1 

[2,]   -3    2 

#Sjekker at D%*%Dinv er lik identitetsmatrise 

I <- D%*%invD;I 

     [,1] [,2] 

[1,]    1    0 

[2,]    0    1 

 

En kvadratmatrise kalles en diagonalmatrise hvis alle komponentene er lik 0 

bortsett fra diagonalen: 

 

(

𝑎1 0 … 0
0
⋮
0

𝑎2

⋮
0

…
⋱
…

0
⋮

𝑎𝑛

) 

 

Hvis alle tallene i diagonalen er lik 1 og resten av komponentene er lik 0 har vi en 

identitetsmatrise (In): 

 

𝐼𝑛 = (

|1 0 … 0
0
⋮
0

1
⋮
0

…
⋱
…

0
⋮
1

) 

 

 

Hvis A er en nxn kvadratmatrise så kalles A inverterbar eller ikke-singulær hvis det 

finnes en invers matrise A-1 slik at A ganger A-1 er lik identitetsmatrisen. Hvis A er 

en invertibel 2x2 matrise dvs. det(A)≠ 0 så vil 

𝐴 ∙ 𝐴−1 = 𝐼𝑛 

 

Hvis A=(aij) er en nxn kvadratmatrise  så er trace A (tr(A)) lik summen av 

diagonalelementene: 
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𝑡𝑟(𝐴) = 𝑎11 + 𝑎22 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑛 

 

Differenslignnger kan være av følgende type: 

𝑥𝑛+1 = 0.8𝑥𝑛 + 0.4𝑦𝑛 

𝑦𝑛+1 = 0.2𝑥𝑛 + 0.6𝑦𝑛 

hvor for eksempel startverdiene kan være: 

[
𝑥1

𝑦1
] = [

10
80

] 

Vi kan nå finne en tallfølge frem til n-te ledd: (x1,y1), (x2,y2),…,(xn,yn), og dette kan 

bl.a. anvendes innen populasjonsdynamikk. 

Vi kan uttrykke differensligningene over i form av matriser. En matrise er en 

rektangulær tabell med tall organisert i rader og kolonner. Antall rader og kolonner 

angir dimensjonen på matrisen. Multiplisering av to matriser (%*%)gir en ny matrise. I 

R er matrix, array og data.frame forskjellige typer matriseobjekter 

[
𝑥𝑛+1

𝑦𝑛+1
] = [

0.8 0.4
0.2 0.6

] [
𝑥𝑛

𝑦𝑛
] 

Hvis vi kaller matrisen M: 

𝑀 = [
0.8 0.4
0.2 0.6

] 

Så får vi følgende utvikling av populasjonen: 

[
𝑥2

𝑦2
] = 𝑀 [

𝑥1

𝑦1
] 

[
𝑥3

𝑦3
] = 𝑀 (𝑀 [

𝑥1

𝑦1
]) = 𝑀2 [

𝑥1

𝑦1
] 

[
𝑥𝑛

𝑦𝑛
] = 𝑀𝑛 [

𝑥1

𝑦1
] 

 

M <- matrix(c(0.8,0.2,0.4,0.6),nrow=2);M 

     [,1] [,2] 

[1,]  0.8  0.4 

[2,]  0.2  0.6 

eigen(M) #egenvektorer og egenverdier 

$values 

[1] 1.0 0.4 

 

$vectors 

          [,1]       [,2] 

[1,] 0.8944272 -0.7071068 

[2,] 0.4472136  0.7071068 

 

det(M) #determinanten 

[1] 0.4 

invM <- solve(M) #invers matrise M-1 

invM%*%M #=identitetsmatrisen 

     [,1] [,2] 

[1,]    1    0 

[2,]    0    1 
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M2 <- M%*%M;M2 #M^2 

     [,1] [,2] 

[1,] 0.72 0.56 

[2,] 0.28 0.44 

M3 <- M2%*%M;M3 #M^3 

      [,1]  [,2] 

[1,] 0.688 0.624 

[2,] 0.312 0.376 

M4 <- M3%*%M;M4 #M^4 

       [,1]   [,2] 

[1,] 0.6752 0.6496 

[2,] 0.3248 0.3504 

b <- matrix(c(10,80),nrow=2);b #startverdier (x1,y1) 

     [,1] 

[1,]   10 

[2,]   80 

M%*%b #(x2,y2) 

     [,1] 

[1,]   40 

[2,]   50 

M4%*%b #begynnende konvergens 

      [,1] 

[1,] 58.72 

[2,] 31.28 

#Differensligninger 

n <- 20 

#lager vektorer med null 

X <- rep(0,n) 

Y <- rep(0,n) 

plot(0:100,0:100,type="n",xlab="x(t)",ylab="y(t)") 

X[1] <- 10 

Y[1] <- 80 

for (t in 1:n) 

{ 

X[t+1] <- 0.8*X[t]+0.4*Y[t] 

Y[t+1] <- 0.2*X[t]+0.6*Y[t] 

points(X[t],Y[t],col=4,cex=1.5) 

} 
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Startverdier (x1,y1)=(10,80). Systemet konvergerer raskt mot x(t)=60 og y(t)= 30 

 

 

 

QR spalting og ortogonale matriser 

QR spalting av en nxk matrise A til et produkt av en nxn ortogonal matrise Q og en 

nxk øvre triangulær matrise R 

𝐴 = 𝑄𝑅 

En nxn matrise Q er ortogonal hvis kolonnene i Q danner en ortonormal basis i det n-

dimensjonale rommet Rn. Det betyr at kolonnene i Q er ortogonale enhetsvektorer. 

Hvis Q er en ortogonal matrise så vil produktet av den transformerte matrisen Qt og 

Q bli lik identitetsmatrisen In.  

𝑄𝑡𝑄 = 𝐼𝑛 

Den inverse matrisen vil også bli lik den transformerte. 

𝑄−1 = 𝑄𝑡 

Hvis Q1 og Q2 er ortogonale matriser så vil produktet av dem også bli en ortogonal 

matrise. 

Housholder-transformasjon (Householder-refleksjon, Aliston Scott Householder 

1958) er metoder som kan brukes i QR spalting for å finne en ortonormal basis.   

Hvis Rn er et n-dimensjonalt vektorrom så vil et rom med n-1 dimensjoner danne et 

underrom kalt hyperplan. Householdertransformasjon er en speiling eller refleksjon  

over et hyperplan, kalt V.  

Hvis vi lar u være en vektor som står normalt på V så vil en refleksjon over V være en 

lineær avbildning H fra Rn til Rn, og for alle vektorer v i V så vil: 

𝐻𝑣 = 𝑣      𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑣 ∈ 𝑉 

𝐻𝑢 = −𝑢 
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En Householdermatrise H er en nxn matrise, og ut er den transposerte matrisen (uut 

gir en nxn matrise, mens utu=||u||2 er et tall): 

𝐻 = 𝐼𝑛 −
2

𝑢𝑡𝑢
𝑢𝑢𝑡 

 

Magisk kvadrat 

Lag en ”magisk” matrise jfr. Albrecht Düreres Melencolia I med et magisk kvadrat, 

med innslag av alkymistenes mystikk. 

 

 
 

Det finnes ikke noe magisk i kvadratet, men har den interessante egenskapen at 

tallet 34 går igjen i flere av summeringene. 

- Alle hjørnene summeres til 34 

- De fire tallene i midten summeres til 34 

- 3 og 2 i første rad som vender mot 15 og 14 i fjerde                     rad summeres til 

34 

- 5 og 9 i første kolonne som vender mot 8 og 12 i fjerde                    kolonne 

summeres til 34 

- De fire kvadratene i hvert hjørne adderes til 34 

- Summeres kolonnene blir dette 34 

- 15+9+2+8 = 34 

- Summen av diagonalene blir 34 

 

 

 v <- c(16,5,9,4,3,10,6,15,2,11,7,14,13,8,12,1) 

 magisk <- matrix(v,nrow=4) 

 magisk 

     [,1] [,2] [,3] [,4] 

[1,]   16    3    2   13 

[2,]    5   10   11    8 

[3,]    9    6    7   12 
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[4,]    4   15   14    1 

 

Summer kolonner og rader i matrisen 

 colSums(magisk) 

[1] 34 34 34 34 

 rowSums(magisk) 

[1] 34 34 34 34 

 

Diagonalen til matrisen: 

 diag(magisk) 

[1] 16 10  7  1 

 

Summer diagonalen: 

 sum(diag(magisk)) 

[1] 34 

 

Transposering av en matrise forandrer rader til kolonner og kolonner til rader: 

Transposer matrisen: 

 

 t(magisk) 

     [,1] [,2] [,3] [,4] 

[1,]   16    5    9    4 

[2,]    3   10    6   15 

[3,]    2   11    7   14 

[4,]   13    8   12    1 

 

Kommandoen array og data.frame kan brukes til å lage matriser, 

array brukt til å lage en matrise med 0 

 

M <- array(0,dim=c(10,3));M 
      [,1] [,2] [,3] 

 [1,]    0    0    0 

 [2,]    0    0    0 

 [3,]    0    0    0 

 [4,]    0    0    0 

 [5,]    0    0    0 

 [6,]    0    0    0 

 [7,]    0    0    0 

 [8,]    0    0    0 

 [9,]    0    0    0 

[10,]    0    0    0 

 

Vi kan lage en dataramme med kommandoen data.frame som inneholder radius, 

overflate og volum til en kule. Hvilken betydning har dette for formen av dyr som lever 

ved lav temperatur ? 

 

r <- seq(0,10,1) 

fl <- 4*pi*r^2 

vol <- 4/3*pi*r^3 
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par(bg="lightyellow") 

A <- data.frame(r,fl,vol);A 

    r         fl        vol 

1   0    0.00000    0.00000 

2   1   12.56637    4.18879 

3   2   50.26548   33.51032 

4   3  113.09734  113.09734 

5   4  201.06193  268.08257 

6   5  314.15927  523.59878 

7   6  452.38934  904.77868 

8   7  615.75216 1436.75504 

9   8  804.24772 2144.66058 

10  9 1017.87602 3053.62806 

11 10 1256.63706 4188.79020 

plot(r,A[,3],xlab="radius",ylab="",col="red",cex=2) 

points(r,A[,2],col="blue",cex=2) 

 

Her er en litt annen måte å gjøre det samme: 

r <- 10 #antall radier 

B <- 

data.frame(radius=rep(NA,r),overflate=rep(NA,r),volum=rep(NA,r

))#tom matrise 

for (i in 1:r){ 

B[i,1] <- i 

B[i,2] <- 4*pi*i^2 

B[i,3] <- 4/3*pi*i^3 

} 

B 

par(bg="lightyellow") 

plot(B$radius,B$volum,col=2,pch=3,cex=1.5,xlab="radius 

(r)",ylab="overflate eller volum") 

points(B$radius,B$overflate,col=4,pch=3,cex=1.5) 

legend("topleft",c("Volum","Overflate"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),

col=c(2,4)) 
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Generelt kan matriser benyttes til å løse m lineære ligninger med n ukjente: 

 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1 

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛 = 𝑏2 

 ⋮ 

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑚 

 

Som betyr at: 

𝐴𝑥 = (

𝑎11 … 𝑎1𝑛

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑚1 … 𝑎𝑚𝑛

)(

𝑥1

⋮
𝑥𝑛

) = (

𝑎11𝑥1 + ⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛

⋮
𝑎𝑚1𝑥1 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛

) = (
𝑏1

⋮
𝑏𝑚

) = 𝑏 

 

Koeffisientmatrisen A er en mxn matrise, x er en nx1 matrise (kolonnevektor) og b er 

en mx1 matrise.  

I matriseform blir løsningen x=A-1b 

A er koeffisientmatrisen. Hvis b er lik en nullvektor kalles ligningssystemet 

homogent.  

I en matrise (matrix()) er elementer av samme mode ordnet i rader og kolonner, men 

data.frame () er en matrise hvor kolonnene kan ha forskjellig mode.  

 

Løse ligninger med to ukjente 
Vi kan bruke matriseregninger for å løse ligninger, her de to ligningene: 

6𝑥 + 12𝑦 = 20 

−8𝑥 + 4𝑦 = 24 

Lager en kvadratmatrise A med koeffisientene 6,-8,12 og 4: 

 

 A <- matrix(c(6,-8,12,4),nrow=2) 

 A 

    [,1] [,2] 

[1,]    6   12 
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[2,]   -8    4 

 

Lager en kolonnevektor b: 

 

 b <- matrix(c(20,24),nrow=2) 

 b 

     [,1] 

[1,]   20 

[2,]   24 

 

Løser ligningen: 

 x <- solve(A,b) 

 x 

         [,1] 

[1,] -1.733333 

[2,]  2.533333 

 

x=-1.733, y= 2.533 

Det vil si det samme som A*x=b(%*% multiplisering av matriser): 

 

 A%*%x 

     [,1] 

[1,]   20 

[2,]   24 

 

Se at dette stemmer på en figur: 

y= 5/3 - 1/2x 

y= 6 – 1/2x 

 

Lager et tomt plot: 

 

plot(-10:10,-10:10,type="n",xlab="x",ylab="y") 

 

Lar xb gå fra -10 til 10 i trinn på 0.1: 

xb <- seq(-10,10,0.1) 

 

Trekker linjene (rød og blå) og setter på koordinatene for skjæringspunktet mellom 

linjene (fra løsningen av linjene) angitt med et grønt punkt. Løsningen er 

skjæringspunktet. 

 

par(bg="lightyellow") 

plot(-10:10,-10:10,type="n",xlab="x",ylab="y") 

lines(xb,(5/3-xb/2),type="l",col="red",lwd=3) 

lines(xb,(6+2*xb),type="l",col="blue",lwd=3) 
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points(x[1],x[2],cex=3,col="green",lwd=3) 

 

Vi kan undersøke determinanten til A. For ligningssystemer av typen Ax=b hvor A er 

en nxn matrise så vil det(A)≠0 tilsier en løsning og hvis det(A)=0 vil det si ingen eller 

mange løsninger.  

For homogene ligninger hvor Ax=0 så vil det alltid være en løsning hvor x=0. Hvis 

det(A)=0 er det uendelig mange løsninger.  

 

Her får vi determinant forskjellig fra 0, altså bare en løsning: 

 

A <- matrix(c(6,-8,12,4),nrow=2);A 

     [,1] [,2] 

[1,]    6   12 

[2,]   -8    4 

prod(eigen(M)$values)#determinant til A 

[1] 10 

 

Vi kan løse et ligningssystem til: 

3𝑥1 + 5𝑥2 = 1 

𝑥1 + 2𝑥2 = 2 

 

A <- matrix(c(3,1,5,-2),nrow=2);A 

     [,1] [,2] 

[1,]    3    5 

[2,]    1   -2 

b <- matrix(c(1,2),nrow=2);b 

     [,1] 

[1,]    1 

[2,]    2 

x <- solve(A,b);x 

           [,1] 

[1,]  1.0909091 

[2,] -0.4545455 

A%*%x #Sjekker at det er regnet riktig 

     [,1] 
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[1,]    1 

[2,]    2 

Vi finner den inverse matrisen A-1 og vise at A∙A-1=I2. 

A <- matrix(c(3,1,5,-2),nrow=2);A 

     [,1] [,2] 

[1,]    3    5 

[2,]    1   -2 

prod(eigen(M)$values)#determinant til A 

[1] 10 

 Se nedenfor 

Egenvektorer og egenverdier 
Hvis man har en kvadratmatrise A , en nxn matrise, så har vi følgende 

sammenheng: 

𝐴 ∙ 𝜈 = 𝜆 ∙ 𝜈 

hvor v er egenvektoren, og λ er en skalar kalt egenverdi 

matrise ∙egenvektor = skalar ∙ egenvektor 

v er en egenvektor med egenverdi λ. Egenverdien er et reelt tall og egenvektoren er 

forskjellig fra nullvektoren.  

Kommandoen eigen gir sorterte egenverdier hvor den med størst absoluttverdi 

kommer først. Absluttverdien kan også beregnes for komplekse tall a+bi. 

|𝑎 + 𝑏𝑖| = √𝑎2 + 𝑏2 

Hvis vi har en 2x2 matrise (kvadratmatrise)  med tallene a,b,c og d: 

𝐴 = [
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] 

Så vil determinanten for matrisen (det(A)) være lik: 

𝑑𝑒𝑡(𝐴) = |
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

| = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 

En kvadratmatrise A har en invers matrise (A-1) slik at 

𝐴𝐴−1 = 𝐼 

Hvor I er en identitetsmatrise. 

𝐴−1 =
1

𝑑𝑒𝑡(𝐴)
(

𝑑 −𝑏
−𝑐 𝑎

) 

Vi har videre determinanten med egenverdien λ og enhetsmatrisen I: 

|𝐴 − 𝜆𝐼| = 0 

 

Egenverdier og egenvektorer for en matrise: 

 

A <- matrix(c(2,1,3,4),nrow=2);A 

     [,1] [,2] 

[1,]    2    3 

[2,]    1    4 

 eigen(A) 

$values 

[1] 5 1 
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$vectors 

           [,1]       [,2] 

[1,] -0.7071068 -0.9486833 

[2,] -0.7071068  0.3162278 

 

Vi kan finne determinanten  til A (|A|): 

 

prod(eigen(A)$values) 

[1] 5 

 

Vi kan lage den inverse matrisen (A-1) med kommandoen ginv i pakken MASS: 

 

library(MASS) 

?ginv 

ginv(A) 

     [,1] [,2] 

[1,]  0.8 -0.6 

[2,] -0.2  0.4 

 

Vi har at den inverse av inversmatrisen gir den opprinnelige matrisen (A-1)-1=A  

 

ginv(ginv(A)) 

     [,1] [,2] 

[1,]    2    3 

[2,]    1    4 

 

Vi kan også finne determinanten |A| som stemmer med det vi fant tidligere: 

 

1/det(ginv(A)) 

[1] 5 

 

Pakken boot (library(boot)) har kommendoen iden(n) for å lage en nxn 

identitetsmatrise og zero(n,m) for å lage en nxm nullmatrise med bare 0.   

 

Vi kan se på matrisen: 

𝑀 = (
5 3
0 2

) 

Det betyr at: 

𝑑𝑒𝑡(𝑀 − 𝜆𝐼2) = 0 

Identitetsmatrisen I2 har 1 på diagonalen og 0 for resten: 

𝑑𝑒𝑡 |(
5 3
0 2

) − (
𝜆 0
0 𝜆

)| = 0 

𝑑𝑒𝑡 |(
5 − 𝜆 3 − 0
0 − 0 2 − 𝜆

)| = 0 
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(5 − 𝜆)(2 − 𝜆) − (0)(3 − 0) = 0 

Vi finner λ fra som røttene i andregradsligningen  

𝜆2 − 7𝜆 + 10 = 0 

ved å bruke abc-formelen: 

 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

så vil røttene ifølge abc-formelen bli 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎 ∙ 𝑐

2 ∙ 𝑎
 

 

 

 λ1=5 og λ2=2 

Vi bestemmer de tilsvarende egenvektorene, her for λ1=5 

(
5 3
0 2

) (
𝑥
𝑦) = 5 (

𝑥
𝑦) 

5𝑥 + 3𝑦 = 5𝑥 

0𝑥 + 2𝑦 = 5𝑦 

Vi ser av disse at en løsning er x=1 og y=0. λ2=2 gir egenvektor med samme verdi for 

x og y, men med motsatt fortegn.  

Vi bekrefter dette med R: 

 

M <- matrix(c(5,0,3,2),nrow=2);M 

     [,1] [,2] 

[1,]    5    3 

[2,]    0    2 

eigen(M) #egenverdi og egenvektor til M 

$values 

[1] 5 2 

 

$vectors 

     [,1]       [,2] 

[1,]    1 -0.7071068 

[2,]    0  0.7071068 

prod(eigen(M)$values)#determinant til M 

[1] 10 

Stabilitet og likevektspunkter 
Hvis vi har følgende generelle system av todimensjonale lineære differensialligninger 

med parameterverdier a, b, c og d. En differensialligning inneholder en ukjent 

funksjon og dens tilhørende deriverte.  

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 

Uttrykt i matriseform blir disse: 
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(

𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑦

𝑑𝑡

) = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) ∙ (
𝑥
𝑦) 

Koffisientmatrisen A (2x2 matrise) blir: 

𝐴 = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) 

Hvis vi har en n x n matrise A så vil sammenhengen mellom egenverdien λ og 

egenvektoren ν være følgende: 

𝐴𝜈 = 𝜆𝜈 

Dette er egenverdiproblemet for matrise A. Vi ønsker å finne egenverdiene og de 

tilsvarene egenvektorene som blir nx1 kolonnevektor.  

Vi kan flytte λν over til venstre side av ligningen og gange med en identitetsmatrise I, 

som gir et homogent ligningssystem: 

(𝐴 − 𝜆𝐼)𝜈 = 0 

hvor I er identitetsmatrisen. 

Som gir: 

𝐴 − 𝜆𝐼 = (
𝑎 − 𝜆 𝑏

𝑐 𝑑 − 𝜆
) 

Hvis vi antar at vi har egenparene λ1,ν1 og λ2,ν2 og egenverdiene er reelle og 

forskjellige så finnes det to uavhengige løsninger av systemet med 

differensialligninger: 

 

𝜈1𝑒
𝜆1𝑡    𝜈2𝑒

𝜆2𝑡 

og alle løsningnene av systemet er kombinasjoner av disse: 

 

𝑥(𝑡) = 𝑐1 ∙ 𝜈1𝑒
𝜆1𝑡  + 𝑐2 ∙  𝜈2𝑒

𝜆2𝑡 

hvor c1 og c2 er konstanter.  

 

Sammenhengen mellom matrisen A, den inverse matrisen A-1 og identitetsmatrisen 

I er:  

𝐴 ∙ 𝐴−1 = 𝐼 

 

Egenverdiene til en matrise A finnes ved å bestemme røttene i den karakteristiske 

ligningen: 

𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼)𝜈 = 0 

 

 

Vi har videre determinanten til A til en 2x2 matrise: 

𝑑𝑒𝑡𝐴 = |
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

| = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 

Vi finner den karakteriske ligningen: 

det(𝐴 − 𝜆𝐼) = (𝑎 − 𝜆)(𝑑 − 𝜆) − 𝑏𝑐 = 𝜆2 − (𝑎 + 𝑑)𝜆 + (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) = 0 

Vi finner de to egenverdiene λ1 og λ2: 
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𝜆 =
(𝑎 + 𝑑) ± √(𝑎 + 𝑑)2 − 4(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)

2
 

Egenverdiene kan også uttrykkes i form av trace og determinant: 

𝜆 =
𝑡𝑟(𝐴) ± √(𝑡𝑟(𝐴))2 − 4det (𝐴)

2
 

 

Determinanten til en enhetsmatrise er lik 1.  

Hvis t er et tall så er: 

𝑑𝑒𝑡 |
𝑎 𝑡𝑏
𝑐 𝑡𝑑

| = 𝑡 ∙ 𝑑𝑒𝑡 |
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

| 

 

 

Hvis to kolonner bytter plass så skifter fortegnet på determinanten: 

𝑑𝑒𝑡 |
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

| = −𝑑𝑒𝑡 |
𝑏 𝑎
𝑑 𝑐

| 

 

To vektorer: 

(
𝑎
𝑐
)  𝑜𝑔 (

𝑏
𝑑
) 

er lineært avhengige hvis og bare hvis ad-bc=0 

 

Trace til A (tr(A)) er summen av alle diagonalelementene i matrisen: 

𝑡𝑟(𝐴) = 𝑎 + 𝑑 

Vi har det karakteristiske polynomet til matrisen A (PA(λ)): 

𝑃𝐴(𝜆) = 𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼) 

og generelt vil matrisen til polynomet bli: 

𝑃𝐴(𝜆) = 𝜆2 − 𝑡𝑟(𝐴)𝜆 + 𝑑𝑒𝑡(𝐴) 

Egenverdien λ til matrisen A er roten til et polynom til matrisen A. Vi kaller røttene 

egenverdiene  λ1 og λ2: 

𝑃𝐴(𝜆) =  (𝜆 − 𝜆1)(𝜆 − 𝜆2) = 𝜆2 − (𝜆1 + 𝜆2)λ +𝜆1 ∙ 𝜆2 

Derved kan egenverdiene λ1 og λ2 til matrisen A uttrykkes i form av determinanten og 

trace til A: 

𝑑𝑒𝑡(𝐴) = 𝜆1 ∙ 𝜆2 

𝑡𝑟(𝐴) = 𝜆1 + 𝜆2 

Vi kan beregne diskriminanten D til en matrise A: 

𝐷 = [𝑡𝑟(𝐴)]2 −  4 ∙ det (𝐴) 

Hvis determinanten D=0 så er egenverdiene til A relle og like. Er D>0 er 

egenverdiene relle og forskjellige. Er D<0 er egenverdiene komplekse tall i konjugate 

par. 

Vi kan finne røttene (egenverdiene λ1 og λ2)  ved å bruke: 

𝑃𝐴(𝜆) = 𝜆2 − 𝑡𝑟(𝐴)𝜆 + 𝑑𝑒𝑡(𝐴) 

Som har løsningene for λ1 og λ2: 

1

2
(𝑡𝑟(𝐴) ± √[𝑡𝑟(𝐴)]2 − 4 ∙ 𝑑𝑒𝑡(𝐴)) =

𝑡𝑟(𝐴) ± √𝐷

2
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Hvis vi har funnet egenverdiene λ1 og λ2 kan vi finne egenvektorene ν1 og ν2 som 

hører sammen med disse egenverdiene ved hjelp av: 

(𝐴 − 𝜆𝐼)𝜈 = 0 

 

Ut fra om egenverdiene er reelle eller komplekse tall og fortegnene på egenverdiene 

så kan man si noe om stabiliteten ved likevektspunktene. Hyperbolsk eller ikke-

hyperbolsk stabilitet med spiraler (fokus), radialpunkter (node) eller sadelpunkter. Vi 

har maksimum eller minimum når den deriverte dx/dt=0. Når den deriverte er >0 er 

det en stigende kurve og når den deriverte er <0 er det en synkende kurve. Ved 

vendepunkter med vendetangenter er den andrederiverte lik 0. Når den 

andrederiverte er >0 er det et minimum og når den andrederiverte er < 0 er det et 

maksimum. 

For n=2 har vi e.g.: 

To negative egenverdier gir stabil node. 

En positiv og en negativ egenverdi gir et sadelpunkt 

To positive egenverdier gir en ustabil node. 

Hvis egenverdiene er komplekse tall (imaginære tall) vil det bli et fiksert tall som 

senter eller spiral.  

I et system med to variable e.g. Lotka-Volterra kan vi finne type likevekt ved å se på 

fortegnet og verdi til trace og determinant til Jacobimatrisen.  

 

Vi har to differensialligninger: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑥 + 𝑦 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 4𝑥 − 2𝑦 

Som er det samme som: 

(

𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑦

𝑑𝑡

) = (
1 1
4 −2

) (
𝑥
𝑦) 

 

A <- matrix(c(1,4,1,-2),nrow=2);A 

    [,1] [,2] 

[1,]    1    1 

[2,]    4   -2 

 

Vi ser at tr(A)=-1 og det(A)=-6 

Den karakteristiske ligningen blir: 

𝜆2 + 𝜆 − 6 = 0 

og λ1=2 og λ2=-3 er løsninger av denne 

 

eigen(A) 

$values 

[1] -3  2 
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$vectors 

           [,1]      [,2] 

[1,] -0.2425356 0.7071068 

[2,]  0.9701425 0.7071068 

 

gir egenverdiene λ1=2 og λ2=-3 

Vi finner egenvektorene: 

(
1 − 𝜆 1

4 −2 − 𝜆
) (

𝜈1

𝑣2
) = (

0
0
) 

For λ1=2: 

(
−1 1
4 −4

) (
𝜈1

𝑣2
) = (

0
0
) 

med ikke-triviell løsningen (ν1,ν2)=(1,1) 

 

B <- matrix(c(-1,4,1,-4),nrow=2);B 

     [,1] [,2] 

[1,]   -1    1 

[2,]    4   -4 

V1 <- matrix(c(1,1),nrow=2);V1 

     [,1] 

[1,]    1 

[2,]    1 

B%*%V1 

     [,1] 

[1,]    0 

[2,]    0 

 

λ2=-3 

(
4 1
4 1

) (
𝜈1

𝑣2
) = (

0
0
) 

som har ikke-triviell løsning: (ν1,ν2)=(1,-4) 

Vi har da løsningen: 

𝑥(𝑡) = 𝑐1 (
1
1
) 𝑒2𝑡 + 𝑐2 (

1
−4

) 𝑒−3𝑡 

Vi bestemmer c1 og c2 for initialverdier (x0,y0)=(2,-3): 

(
2

−3
) = 𝑐1 (

1
1
) + 𝑐2 (

1
−4

) 

Som er ekvivalent med: 

2 = 𝑐1 + 𝑐2         − 3 = 𝑐1 − 4𝑐2 

som gir løsningene c1=1 og c2=1 

Løsningen for initialverdiproblemet: 

𝑥(𝑡) = 𝑒2𝑡 + 𝑒−3𝑡 

𝑦(𝑡) = 𝑒2𝑡 − 4𝑒−3𝑡 

Egenverdien λ1=2 øker eksponentielt og λ2=-3 minker. 

 
par(bg="lightyellow") 

plot(c(0,3),c(2,-4),type="n",xlab="",ylab="") 

abline(h=0,lty=3,col="green") 

arrows(0,0,1,1,col="red",lwd=3) 
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arrows(0,0,1,-4,col="red",lwd=3) 

arrows(0,0,2,-3,col="blue",lwd=3) 

text(1.2,1,"(c2,v2)") 

text(1.2,-4,"(c1,v1)") 

text(2.2,-3,"(x0,y0)")  

 

En numerisk løsning indikerer at løsningen er to eksponentialfunksjoner, og at vi har 

et sadelpunkt.  

 

Vi finner determinanten til en 3x3 matrise: 

𝐴 = (

𝑥1 𝑦1 𝑧1

𝑥2 𝑦2 𝑧2

𝑥3 𝑦3 𝑧2

) 

det(𝐴) = |

𝑥1 𝑦1 𝑧1

𝑥2 𝑦2 𝑧2

𝑥3 𝑦3 𝑧2

| = 𝑥1 ∙ |
𝑦2 𝑧2

𝑦3 𝑧3
| − 𝑦1 ∙ |

𝑥2 𝑧2

𝑥3 𝑧3
| + 𝑧1 ∙ |

𝑥2 𝑦2

𝑥3 𝑦3
| 

Løsing av differensialligninger med deSolve 
Se mer i eget kompendium 

Hvis vi har en differensialligning y’=dy/dx=f(x) med initialbetingelser y(x0)=y0 så kalles 

dette initialverdiproblemet: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥)         𝑦(𝑥𝑜) = 𝑦0 

Vi finner den antideriverte F(x) til en funksjon f(x), og vi har da den generelle 

løsningen av differensialligningen: 

𝑦(𝑥) = 𝐹(𝑥) + 𝑐 

Vi har initialbetingelsene (x0,y0) og kan finne c fra ligningen: 

𝑦0 = 𝐹(𝑥0) + 𝑐 
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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     1     2     3     5     8    13    21    34    55    89   144 

[13]   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] 1.000000 2.000000 1.500000 1.666667 1.600000 1.625000 1.615385 1.619048 

 [9] 1.617647 1.618182 1.617978 1.618056 1.618026 1.618037 1.618033 1.618034 

[17] 1.618034 1.618034 1.618034 

 

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

𝜏 =
1 ± √5

2
=  1.618034… 

Det gyldne snitt kan finnes igjen i arkitektur, kunst 

Funksjonelle responskurver og predasjon 
Både dyr og planter er utsatt for predasjon. Hvis hastigheten på predasjonen kalles R 

(antall byttedyr konsumert per tidsenhet og predator)  og byttedyrtetten er N (antall 

byttedyr per areal) så kan sammenhengen mellom R og N uttrykkes som funksjonelle 

responskurver. 

 

Type I funksjonell respons 
Type I funksjonell respons er enklest og er en lineær sammenheng mellom fangete 

byttedyr og byttedyrkonsentrasjonen. Noen byttedyr blir oppdaget, fanget og spist, 

mens andre byttedyr blir ikke oppdaget eller slipper unna.  



268 
 

Vi antar at predatoren kommer inn på et område  og søker etter bytte en gitt tid med 

en gitt hastighet. Hvis vi angir Ro som antall byttedyr som blir oppdaget med 

søkehastighet As på arealet og søketiden er Ts 

𝑅𝑜 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝑁 

 Men bare en viss andel som blir fanget og spist Rc, hvor d er andelen som detektert 

og spist 

𝑅𝑐 = 𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝑁 

Predasjonsraten R blir: 

𝑅 =
𝑅𝐶

𝑇𝑠
= 𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑁 

 

#Type I funksjonell respons 

N <-  seq(1,100,0.1)  #Byttedyr(antall per areal) 

As <-  5  #Søkerate (areal per tidsenhet) 

d <-  0.1  #Fraksjon av maten som blir oppdaget 

R <-  d*As*N  #Predasjonsrate (antall byttedyr per tidsenhet) 

par(bg="lightyellow") 

plot(N,R,type="l",col="blue",lwd=3,xlab="Byttedyr (Antall per 

areal)", 

ylab="Byttedyr konsumert (antall/tid)",main="Type I 

funksjonell respons") 

risk <- N/R  #Risiko for å bli spist 

plot (N,risk,type="l",col="blue",lwd=3,xlab="Byttedyr(Antall 

per areal)", 

ylab="Risiko for å bli spist") 
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Type II funksjonell respons 
Imidlertid er det slik at når et bytte er fanget går det med tid til å fortære og fordøye 

bytte Tf. 

𝑇 = 𝑇𝑠 + 𝑇𝑓 

Tiden f som går med til å behandle og spise bytte : 

𝑇𝑓 = ℎ ∙ 𝑅𝑐 

Vi får da og løser deretter mhp Rc: 

 

𝑅𝑐 = 𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝑁 = 𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑇 − 𝑓 ∙ 𝑅𝑐) ∙ 𝑁 

𝑅 =
𝑅𝑐

𝑇
=

𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑁

1 + 𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓 ∙ 𝑁
 

 

Vi ser at dette er en hyperbolsk metningskurve som når metning ved 1/h. Vi erstatte 

d∙As=a i formelen 

 

#Type II funksjonell respons 

N <-  seq(1,100,0.1)  #Byttedyr(antall per areal) 

As <-  5  #Søkerate (areal per tidsenhet) 

d <-  0.1  #Fraksjon av byttedyr som blir oppdaget 

f <-  10  #tiden det tar å fordøye et bytte 

R <-  (d*As*N)/(1+d*As*f*M)  #Hastighet på spising (antall per 

tidsenhet) 

par(bg="lightyellow") 

plot(N,R,type="l",col="blue",lwd=3,xlab="Byttedyr (Antall per 

areal)", 

ylab="Byttedyr konsumert (antall/tid)",main="Type II 

funksjonell respons") 

abline(h=1/h,lty=2,col="green") 
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Hva er den økologiske betydningen av denne kurven ? Ved hvilken matmengde nås 

maksimum konsumpsjon og hvofor er dette et eksempel på loven om minskende 

merutbytte ? Ved hvilken mattetthet er konsumpsjonshastigheten halvparten av 

maksimalkonsumpsjonen ? 

 

Slike hyperbolske kurver er kjent fra Michaelis-Menten enzymkinetikk hvor 
reaksjonshastighet plottet mot substratkonsentrasjon. Monodkurve (1942) har 
substratkonsentrasjon på x-aksen og spesifikk vekstrate på yaksen, og har samme 
form som Michaelis-Menten kurven. 
Funksjonell responskurve for Nicholson-Bailey-modell beskriver 
relasjonen mellom antall verter og tettheten av parasitter. Kurven er også et resultat 

av C.Hollings simulerte ”predator-byttedyr” eksperiment fra 1959 

Risikoen for at et byttedyr skal bli spist er R/N. Vi plotter risiko for å bli spist vs. 

matmengde: 

 

 

 

Hvilken enhet har R ? 
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Generelt hvis vi har antall predatorer P og en predator dreper n byttedyr per tidsenhet 

så blir risikoen for et byttedyr å bli spist: 

𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒𝑑𝑦𝑟 å 𝑏𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡 =
𝑛 ∙ 𝑃

𝑁
 

Hvis B er et alternativt byttedyr til N så risikoen for et byttedyr å bli spist: 

𝑛 ∙ 𝑃

𝐵 + 𝑁
 

Predatorens per capita dreperrate: 

𝑅 =
𝑁

𝑃
∙

𝑛 ∙ 𝑃

𝐵 + 𝑁
=

𝑁
𝐵

∙ 𝑁

1 +
1
𝐵 ∙ 𝑁

 

 

 

Type III funksjonell respons 

Vi har type III funksjonell responskurve hvor andelen byttedyr som blir oppdaget og 

spist er en lineær funksjon av byttedyrkonsentrasjonen. Jo flere byttedyr, desto flere 

blir spist: 

𝑅 =
𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑁2

1 + 𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓 ∙ 𝑁2
 

 

#Type III funksjonell respons 

N <-  seq(0,20,0.01)  #Byttedyr(antall per areal) 

As <-  2  #Søkerate (areal per tidsenhet) 

d <-  0.05 #Fraksjon av byttedyr som blir oppdaget 

f <-  10  #tiden det tar å fordøye en enhet 

R <-  d*As*N^2/(1+d*As*N^2)  #Hastighet på spising (antall per 

tidsenhet) 

par(bg="lightyellow") 

plot(N,R,type="l",col="blue",lwd=3,xlab="Byttedyr (Antall per 

areal)", 

ylab="Predasjonsrate (antall/tid)",main="Type III funksjonell 

respons") 
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Michaelis-Menten funksjonen for enzymkinetikk er gitt ved: 

𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥

𝑏 + 𝑥
 

#Michaelis Menten 

a=2;b=1 

MM <- function(x){a*x/(b+x)} 

par(bg="lightyellow") 

curve(MM,0,10,ylim=c(0,2),col=4,lwd=3,ylab="y") 

abline(h=c(a,a/2),lty=2,col=3) 

abline(v=b,lty=2,col=3) 

 
 

 
Vi har en utvidet Michaelis-Menten-ligning som ikke går gjennom origo: 
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𝑓(𝑥) =
𝑎(𝑥 − 𝑐)

(𝑏(𝑥 − 𝑐))
+ 𝑑 

a=4;b=1;c=0.2;d=0.5 

MM <- function(x){a*(x-c)/(b+(x-c))+d} 

par(bg="lightyellow") 

curve(MM,0,10,col=4,lwd=3,ylim=c(0,5),ylab="y", 

main=expression(y==a*(x-c)/(b+(x-c))+d)) 

abline(h=c(d+a,d,d+a/2),lty=2,col=2) 

abline(v=c(c,c+b),lty=2,col=3) 

text(4,0.65,"d",cex=1.5,col=2) 

text(4,2.65,"a/2+d",cex=1.5,col=2) 

text(3.5,4.65,"a+d",cex=1.5,col=2) 

text(0.55,0.4,"c",cex=1.5,col=3) 

text(1.7,0.4,"b+c",cex=1.5,col=3) 

 

 
 

Et kvadratisk polynom (andregradspolynom) er av typen: 

𝑓(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥
2 

 
Rasjonale funksjoner er en brøk av polynomfunksjoner 
Vi ser hva som skjer når vi endrer litt på Michaelis-Menten funksjonen over, så får vi 
en hyperbel 

𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑏 + 𝑥
 

 

a=2;b=1 

hyp <- function(x){a/(b+x)} 

par(bg="lightyellow") 

curve(hyp,0,10,ylim=c(0,2),col=4,lwd=3,ylab="y") 
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Andre eksempler på rasjonale potensfunksjoner er Hollingfunksjoner (økologisk 
funksjonelle responskurver). Holling type III. Disse kan være velegnet til å beskrive 
økologiske responser.  

𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥2

𝑏2 + 𝑥2
 

 
 

Holling type IV med c<0: 

𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥2

𝑏 + 𝑐𝑥 + 𝑥2
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Noen ganger kan det være praktisk å bruke stykkvise sammensatte funksjoner. Her 
er brukt den logiske kommandoen ifelse() 
 

curve(ifelse(x<4,1+x^2,2*x^2),0,10,ylab="f(x)",lwd=3,col=4) 

 

Ricker-kurve 
Rickerfunksjonen: 

𝑦 = 𝑏𝑥 ∙ 𝑒−𝑐𝑥 
Negativ eksponentialfunksjon: 

𝑦 = 𝑏 ∙ 𝑒−𝑐𝑥 
 

#Ricker- og negativ eksponentialfunksjon 

ricker <- function(x,b=2,c=0.5){b*x*exp(-c*x)} 

par(bg="lightyellow") 

curve(ricker,0,10,ylim=c(0,2),col=4,lwd=3,ylab="y") 

negeksp <- function(x,b=2,c=0.5){b*exp(-c*x)} 

curve(negeksp,0,10,ylim=c(0,2),col=2,lwd=3,add=TRUE) 

legend("topright",c("Ricker b=2,c=0.5","Negativ 

eksponential"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col=c(4,2)) 
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Hvis vi logtransformerer den negative eksponentialfunksjonen får vi en 
semilogaritmisk funksjon 

𝑙𝑜𝑔𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑏 − 𝑐𝑥 
Hvis vi har funksjonen: 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 
og logtransformerer både y og x får vi 

𝑙𝑜𝑔𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 + 𝑏𝑙𝑜𝑔𝑥 
 
Rickerfunksjonen 

𝑥𝑡+1 = 𝑏 ∙ 𝑥𝑡 ∙ 𝑒−𝑐𝑥𝑡 

er en ikke-lineær modell oppkalt etter den kanadiske fiskebiologen Ricker (1954), 

brukt i fiskeforvaltning hvor de eldre i fiskepopulasjonen predaterer på de yngre. xt er 

årlig rekruttering i bestanden ut fra foreldrebestanden, i år t er det xt voksne fisk.  b er 

fekunditet dvs. antall fisk produsert per voksen. Siden de voksne spiser noen av de 

yngre setter vi sannsynligheten for å overleve kannibalisme er e-cxt.  

Dette er i motsetning til differensialligninger  hvor tiden er kontinuerlig, er dette 

eksempel på en diskret tidsmodell beskrevet av en differensligning,  hvor tiden 

går i trinn 1år, 2år osv.  

 

xpar(mfrow=c(2,2), bg="lightyellow") 

#lager en vektor med nuller 

x <- rep(0,50);x 

#Bytter ut verdi for b og kjører programmet på nytt 

b <- 20 

c <-  0.04 

#Velger startverdi for populasjonen 

x[1]=1 

for (t in 2:50) x[t] <- b*x[t-1]*exp(-c*x[t-1]) 

plot(1:50,x,type="l",col="blue",xlab="Tid",ylab="Antall",main=

"b=20") 

 

Vi ser at når b øker svinger populasjonen mellom lav og høy bestand, men når b 

passerer en grense opptrer systemet kaotisk.  
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#Ricker 

f <- function (x){b*x*exp(-c*x)} 

par(bg="lightyellow") 

b <- 6 

c <- 0.04 

plot(f,0,50,col="red",lwd=3,main="Ricker") 

x <- seq(0,50,1) 

#Vi finner den deriverte 

fd1 <- D(expression(b*x*exp(-c*x)),"x");fd1 

curve(b * exp(-c * x) - b * x * (exp(-c * x) * 

c),0,50,col="blue",lwd=3,add=TRUE) 

#Setter inn hjelpetekst 

legend("topleft",c("f(x)","f´(x)"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col=c

("red","blue")) 

#Vi lager en ny funksjon for den førstederiverte 

fd1b <- function(x){b * exp(-c * x) - b * x * (exp(-c * x) * 

c)} 
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#Vi finner røttene av den førstederiverte 

library(rootSolve) 

rotfd1 <-  uniroot.all(fd1b,c(0,40));rotfd1 

[1] 25 

#Vi plotter maksimumspunkt 

points(rotfd1[1],f(rotfd1[1]),pch=16,col="green",cex=2) 

 

Ricker-kurve for b=6 og c=0.04 

Populasjoner 
En populasjon med N individer endrer seg over tid: 

𝑁(𝑡 + 1) = 𝑁(𝑡) +  𝑓ø𝑑𝑠𝑙𝑒𝑟 + 𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛 − 𝑒𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛 − 𝑑ø𝑑 

Dette er eksempel på en differensligning, til forskjell fra en differensialligning.  

Hvis vi ser på en lukket populasjon hvor det ikke er immigrasjon og emigrasjon kan 

ligningen skrives som: 

𝑁(𝑡 + 1) = 𝑁(𝑡) + 𝑏 ∙ 𝑁(𝑡) − 𝑑 ∙ 𝑁(𝑡) = 𝜆 ∙ 𝑁(𝑡)         𝜆 = 1 + 𝑏 − 𝑑 

Denne har løsningen, hvor N(0) er populasjonen ved t=0 

𝑁(𝑡) = 𝜆𝑡 ∙ 𝑁(0) 

Vi definerer veksthastigheten r til populsjonen som lnλ=r. 

Vi har da at λt=(er)t. 

𝑁(𝑡) = 𝑒𝑟∙𝑡 ∙ 𝑁(0) 

 

#lager en vektor med nuller 

N <- rep(0,20) 

#Setter inn parameterverdier 

b <- 0.4 

d <- 0.05 

#Velger startverdi for populasjonen 

N[1] <- 2 
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for (t in 2:20) { 

N[t] <- N[t-1]+b*N[t-1]-d*N[t-1] 

} 

length(N) 

par(bg="lightyellow") 

plot(1:20,N,col="red",type="l",lwd=3,xlab="Tid",ylab="Antall") 

#Lager tilsvarende men bruker exp 

t <- seq(0,20,0.01) 

lambda <- 1+b-d 

r <- log(lambda) 

N0 <- 2 

Nt <- (exp(r*t))*N0 

lines(t,Nt,col="blue",lty=3,lwd=3) 

 

 

Hva skyldes forskjellen i de to måtene å regne på ? 

Slik eksponensiell vekst kan ikke fortsette uendelig pga. begrensende faktor(er). 

 

Populasjon med to aldersstadier 

Anta en populasjon av dyr som har to aldersstadier: adulte (A-voksne) og juvenile (J- 

unge), hvor tiden t er uker.  De voksne rekrutteres fra de unge og noen av de eldre 

dør. 

𝐽𝑡+1 = 𝐽𝑡 − 𝑑 ∙ 𝐽𝑡 − 𝑣 ∙ 𝐽𝑡 + 𝑓 ∙ 𝐴𝑡 

hvor dJt er antall døde, vJt er antall unge som blir vokse pluss antall fødsler fAt (f er 

ukentlig fekunditet) 

De adulte: 

𝐴𝑡+1 = 𝐴𝑡 − 𝑑2 ∙ 𝐴𝑡 + 𝑣 ∙ 𝐽𝑡 

hvor d2At er antall som dør. 

 

#lager en vektor med nuller 

A <- rep(0,50) 



280 
 

J <- rep(0,50) 

#Setter inn parameterverdier 

v <- 0.6 

d <- 0.5 

d2 <- 0.9 

f <- 2 

#Velger startverdi for populasjonen 

A[1] <- 40 

J[1] <- 60 

for (t in 2:50) { 

J[t] <- J[t-1]-d*J[t-1]-v*J[t-1]+f*A[t-1] 

A[t] <- A[t-1]-d2*A[t-1]+v*J[t-1] 

} 

par(bg="lightyellow") 

plot(1:50,A,type="l",col="red",lwd=3,xlab="Tid",ylab="Antall") 

lines(1:50,J,lwd=3,col="blue") 

legend("topleft",c("Juvenile","Adulte"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),

col=c("blue","red")) 

#Plotter fasediagram 

plot(J,A,type="l",col="blue",lwd=3,xlab="Juvenile",ylab="Adult

e",xlim=c(0,400), 

ylim=c(0,200)) 
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Vi kan endre på ligningene foran og får: 

𝐽𝑡+1 = (1 − 𝑑 − 𝑣) ∙ 𝐽𝑡 + 𝑓 ∙ 𝐴𝑡 

 

𝐴𝑡+1 = 𝑣 ∙ 𝐽𝑡 + (1 − 𝑑2) ∙ 𝐴𝑡 

Disse kan uttrykkes i matriseform: 

(
𝐽𝑡+1

𝐴𝑡+1
) = (

1 − 𝑑 − 𝑣 𝑓
𝑣 1 − 𝑑2

) ∙ (
𝐽𝑡
𝐴𝑡

) 

𝑥𝑡+1 = 𝑃 ∙ 𝑥𝑡 

𝑥𝑡+1 = (
−0.1 2
0.6 0.9

) ∙ 𝑥𝑡 

 

hvor vi ser at P er populasjonsprojeksjonsmatrisen hvor overlevelse finnes på 

diagonalen. Vi kan nå løse dette ved matriseregning: 

 

A <- matrix(c(-0.1,0.6,2,0.9),nrow=2);A 

     [,1] [,2] 

[1,] -0.1  2.0 

[2,]  0.6  0.9 

#Vi finner egenverdier og egenvektorer 

eigen(A) 

$values 

[1]  1.6041595 -0.8041595 

$vectors 

           [,1]       [,2] 

[1,] -0.7611576 -0.9432451 

[2,] -0.6485670  0.3320975 

< 

Dette gir den generelle løsningen: 

𝑥𝑡 = 𝑐1(1.604)𝑡 (
−0.761

−0.648
) + 𝑐1(−0.804)𝑡 (

−0.9432

0.332
) 
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Bestemmer c1 og c2.  

 

Bølger og harmonisk bevegelse 
Slippes en stein i vann eller slår man på en streng vil det dannes en bølgepuls som 

beveger seg vekk fra forstyrrelsen. Imidlertid, hvis bølgene forekommer i regulære 

serier kalles de periodiske. Slår man på en stemmegaffel lages det alternerende 

sammenpressinger og utvidelser (fortynninger) i luften nær stemmegaffelen og lager 

lyd. Lydbølger er eksempler på longitudinnelle bølger, forflytninger langs 

bølgeretningen. Slår man på en streng er det forflytninger vinkelrett på tvers av 

bølgeretningen, og dette kalles transverse bølger. Lys med elektrisk og magnetisk 

vektor vinkelrett på hverandre og på tvers av bølgeretningen er transverse bølger. 

Bølger i vann er en blanding av longitudinelle og transverse bølger hvor 

vannmolekylene beveger seg i sirkelbevegelser. En fiskedupp beveger seg opp og 

ned mens bølgene passerer.  Periodiske bølger har en frekvens (f) som er lik antall 

bølger som passerer et punkt per sekund. Perioden T, tiden som trengs for en 

fullstendig bølgeoscillasjon, dvs. tiden mellom to påhverandre følgende bølgetopper, 

og som er lik den inverse til frekvensen. 

𝑇 =
1

𝑓
 

 Avstanden mellom to bølgetopper er lik bølgelengden λ. Amplituden A er et mål på 

maksimalt utslag fra likevektslinjen, og den periodiske bølgen forflytter seg mellom 

A og –A. Hastigheten c til bølgen er avstanden bølgen beveger seg dividert på tid: 

𝑐 =
𝜆

𝑇
 

Det vil si: 

𝑐 = 𝑓 ∙ 𝜆 

I luft beveger lysbølgene seg med hastigheten 3∙109 m s-1 og lydbølgene 344 m s-1.  

Periodiske bølger er sinusbølger, og sinus gjentar seg selv når fasen øker med 2π-

radianer (=360o).  

Vi har bølgetallet k i enheten invers meter (m-1) er relatert til bølgelengden: 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
 

Når en puls beveger seg i +x retning med hastighet c får vi: 

𝑦 = 𝐴 ∙ sin(𝑘 ∙ 𝑥 + 𝛼) + 𝑑 

 

d er avvik fra faselinjen, kx+α kalles fasevinkel og α er initialverdien til fasevinkelen. 

Perioden er lik : 

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 =
2𝜋

𝑘
 

k <- 3.14 

A <- 2 

d <- 1 

x <- seq(0,4*pi,0.1) 
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alfa <- 0.2 

f <- function (x){A*sin(k*x+alfa)+d} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,0,4*pi,col="red",lwd=3, 

xaxt="n",xlab=expression(paste("Fasevinkel ",x)), 

main=expression(y==A*sin(k*x+alpha)+d)) 

abline(h=1,lty=3,col="green") 

axis(1,at=c(0,pi,2*pi,3*pi,4*pi),labels=expression 

(0,pi,2*pi,3*pi,4*pi)) 

arrows(pi,1,pi,3) 

text(3.5,2,"A") 

arrows(0,0,0,1) 

text(0.3,0.5,"d") 

 

 

Andre ordens differensialligningen for harmonisk bevegelse: 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡
+ 𝜔2 ∙ 𝑥 = 0 

 

hvor ω (omega) er lik vinkelfrekvensen i radianer per sekund 

𝜔 = 2𝜋𝑓 

Andre ordens ligning kan skrives som to første ordens ligninger: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −𝜔2 ∙ 𝑥 

 

#Parameterverdier (params) og initialverdier init.state 

params <- c(omega=4) 
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harmonisk  <- function(t,x,p) 

{ 

dxdt <- x[2] 

dvdt <- -p["omega"]^2*x[1] 

list(c(dxdt,dvdt)) 

} 

require(deSolve) 

out.time <- seq(0,10,0.01) 

init.state <- c(1,1) 

out.state <-  

as.data.frame(lsoda(init.state,out.time,harmonisk,params,rtol=

1e-4)) 

par(bg="lightyellow") 

plot(out.state[,1],out.state[,2],type="n",ylim=c(-5,5), 

ylab="",xlab="t",main="Enkel harmonisk oscillator") 

lines(out.state[,1],out.state[,2],col="green",lwd=3) 

lines(out.state[,1],out.state[,3],col="red",lwd=3) 

 

Løsningene er x=(v0/ω)sin(ωt)  og v=v0cos(ωt), og i xv-planet blir dette elipser hvor 

forholdet mellom v- og x-aksen er lik ω. Bevegelsen er periodisk med T=2π/ω og 

frekvensen f=ω/2π. 

 

#Parameterverdier (params) og initialverdier init.state 

params <- c(omega=4) 

harmonisk  <- function(t,x,p) 

{ 

dxdt <- x[2] 

dvdt <- -p["omega"]^2*x[1] 

list(c(dxdt,dvdt)) 

} 
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require(deSolve) 

out.time <- seq(0,100,0.1) 

init.state <- c(1,1) 

out.state <-  

as.data.frame(lsoda(init.state,out.time,harmonisk,params,rtol=

1e-4)) 

par(bg="lightyellow") 

plot(out.state[,2],out.state[,3],type="n",ylim=c(-

12,12),xlim=c(-5,5), 

ylab="v",xlab="x",main="Enkel harmonisk oscillator") 

lines(out.state[,2],out.state[,3],col="blue") 

abline(h=0) 

abline(v=0) 

 

 

Periodisk modellering 
Vi skal lage en modell av månedlig middeltemperaturen på Blindern (oC) fra 1.februar 

2000-31.12.2009. Stasjon 18700 data Meteorologisk institutt, Blindern.  

Vi lager først et plot over dataene, og må deretter bestemme verdier for A, k, α og d: 

𝑦 = 𝐴 ∙ sin(𝑘 ∙ 𝑥 + 𝛼) + 𝑑 
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temp <- read.table("http://www.mn.uio.no/bio/tjenester/kunnskap/plantefys/ 

matematikk /forku2.txt",header=T)   

eller: 

temp <- read.table("//platon/bio-kurs/BIOmatte/forku2.txt",header=T) 

attach(temp) 

names(temp) 

par(bg="lightyellow") 

plot(TID,TEMP,col="blue",main="Middeltemperatur Blindern") 

#Bestemmer maksimums og minimumstemperatur i perioden 

min <- min(TEMP);min 

max <- max(TEMP);max 

#Bestemmer d 

d <- (max+min)/2;d 

#Bestemmer A 

A <- (max-min)/2;A 

#Bestemmer k når perioden er 12 

k <- 2*pi/12;k 

#Finner gjennomsnittet av alle temperaturene og plotter m <- 

mean(TEMP);m 

abline(h=m,lty=2,col="green") 

temp$TEMP[1:10] 

#alfa=-k*x0, hvor x0 er første oppadgående skjæringspunkt med 

#likevektlinje 

alfa <- -k*4 

x <- seq(0,120,1) 

length(TEMP) 

f <- function (x){A*sin(k*x+alfa)+d} 

curve(f,0,120,col="red",add=TRUE) 
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Man kunne også modellert cosinus analogt, men hvor x0 blir x ved første topp på 

kurven hvor cosinus=0.  

Vi kan derivere funksjonen og finne temperaturstigningen på et gitt tidspunkte.g. 

mars 2000 (tid=3) 

fd <- D(expression(A*sin(k*x+alfa)+d),"x");fd 

A * (cos(k * x + alfa) * k) 

fderi <- function (x){A * (cos(k * x + alfa) * k)} 

fderi(3) 

[1] 5.894848 

 

Dvs. temperaturen stiger ca. 5.9oC.  

 

Kurvedrøfting 
Vi har en funksjon 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥 −  3𝑥 
Vi plotter funksjonen, finner den første- og andrederiverte, plotter disse. Finner 
røttene til funksjonen, samt maksimums- og minimumspunktene til funksjonen. 
Trekker vendetangenten.  
 

f <- function (x){exp(x)-exp(-x)-3*x} 

par(bg="lightyellow") 

plot(f,-3,3,col="red",lwd=3,ylim=c(-3,3)) 

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

#Vi finner den deriverte 

fd1 <- D(expression(exp(x)-exp(-x)-3*x),"x");fd1 

exp(x) + exp(-x) - 3 

#Vi finner den andrederiverte 

DD  <-  function(expr,name, order = 1) { 

   if(order < 1) stop("'order' must be >= 1") 
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   if(order == 1) D(expr,name) 

   else DD(D(expr, name), name, order - 1) 

} 

fd2 <- DD(expression((exp(x)-exp(-x)-3*x)),"x",2);fd2 

exp(x) - exp(-x) 

#Vi finner røttene til funksjonen f 

library(rootSolve) 

rot <-  uniroot.all(f,c(-3,3));rot 

[1]  0.000000 -1.622131  1.622131 

points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col="green") 

#Vi plotter funksjonen for den førstederiverte 

curve(exp(x) + exp(-x) - 3,-3,3,col="blue",lwd=3,add=TRUE) 

#Vi plotter funksjonen for den andrederiverte 

curve(exp(x) - exp(-x),-3,3,col="orange",lwd=3,add=TRUE) 

#Vi lager en ny funksjon for den førstederiverte 

fd1b <- function(x){exp(x) + exp(-x) - 3} 

#Vi finner røttene av den førstederiverte 

rotfd1 <-  uniroot.all(fd1b,c(-3,3));rotfd1 

[1] -0.9624237  0.9624237 

#Vi plotter maksimum- og minimumspunkt 

points(rotfd1[1],f(rotfd1[1]),pch=16,cex=2) 

points(rotfd1[2],f(rotfd1[2]),pch=16,cex=2) 

#Vi lager en ny funksjon for den andrederiverte 

fd2b <- function(x){exp(x) - exp(-x)} 

#Vi finner røttene av den andrederiverte 

rotfd2 <-  uniroot.all(fd2b,c(-3,3));rotfd2 

[1] 0 

#Setter inn hjelpetekst 

legend("top",c("f(x)","f´(x)","f´´(x)"),lty=c(1,1,1),lwd=c(3,3

,3),col=c("red","blue","orange")) 

#Trekker vendetangent 

y <- f(rotfd2) 

#Stigningtallet ved å sette inn i den førstederiverte 

slope <- fd1b(rotfd2) 

intercept <- y-slope*rotfd2 

abline(intercept,slope,lty=3,col="cyan",lwd=3) 
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Logistisk ligning 
Den logistiske ligningen er formet som en parabel: 

𝑥𝑛+1 = 𝐴 ∙ 𝑋𝑛 ∙ (1 − 𝑋𝑛) 
 n <- 50 

A <- 4 

#lager en vektor med null 

X <- rep(0,n) 

par(bg="lightyellow") 

plot(0:1,0:1,type="n",xlab="x(t)",ylab="x(t+1)", 

main="Logistisk") 

X[1] <- 0.1 

for (t in 2:n) 

{ 

X[t] <- A*X[t-1]*(1-X[t-1]) 

points(X[t-1],X[t],col="red",cex=1.5) 

} 

abline(0,1,lty=3,col="green",lwd=2) 

f <- function(x){A*x*(1-x)} 

curve(f,0,1,col="blue",add=TRUE,lwd=2) 
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Differensligning for logistisk vekst 
 
Differensialligningen for logistisk vekst er: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑟 ∙ 𝑥 (1 −

𝑥

𝐾
) 

Differensligningen for en logistisk vekstmodell er : 

𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡 ∙ 𝑒𝑟∙(1−
𝑥𝑡
𝐾

)
 

hvor r er veksthastighet og K er bærekapasitet 
 
#Logiststisk vekst 

n <- 100 

x <- rep(0,n) 

r <- 2 #veksthastighet 

K <- 1000 #bærekapasitet 

x[1] <- 10 

for (t in 2:n) x[t] <- x[t-1]*exp(r*(1-(x[t-1]/K))) 

par(bg="lightyellow") 

plot(1:100,x,type="l",col="blue",xlab="tid", 



291 
 

ylab="Antall",main="Logistisk vekst (K=1000)")

 
 

Nicholson-Bailey modell 
Den diskrete Nicholson-Bailey modellen i populasjonsbiologi tar for seg 
insektpredatorer som finner et bytte og legger egg i byttedyret. Eggene klekkes i 
byttedyret som dør. Larvene til predatoren gjennomgår metamorfose til puppe og 
deretter klekkes nye insektpredatorer. Forsvaret til verten (byttedyret)  er å unngå å 
bli oppdaget.   
Nicholson, J.A. & Bailey, V.A. The balance of animal population. Proc. Royal. Soc. 
London 1(1935) 551-598.  
Den diskrete populasjonsmodellen hvor xt er byttedyrpopulasjonen og yt er 
predatorkonsentrasjonen ved tid t, f er en unngåelsefunksjon som sier noe om 
sannsynligheten for  verten å bli oppdaget i en sommersesong og  overlever til neste 
år, r er vekstfaktor for verten, c er antall egg som predatoren legger i verten og som 
overlever til neste år.  

𝑥𝑡+1 = 𝑟 ∙ 𝑥𝑡 ∙ 𝑓(𝑦𝑡) 
𝑦𝑡+1 = 𝑐 ∙ 𝑥𝑡(1 − 𝑓(𝑦𝑡)) 

Modellen er basert på Poisson-fordeling, hendelser som skjer tilfeldig i tid og rom. 
Sannsynligheten for en tilfeldig hendelse, dvs. at predator tilfeldig oppdager byttet er: 

𝑃𝑟(𝑋 = 𝑘) =
𝜆𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆         𝑘 = 0,1,2, … . 𝑛 

Hvor n tilfeldige oppdagelser av byttedyret er proporsjonalt med antall byttedyr og 
predatorer hvor a er en konstant: 

𝑛 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑡 ∙ 𝑦𝑡 
Gjennomsnittsoppdagelsen λ (som bestemmer Poisson-fordelingen)av et byttedyr 
blir: 

𝜆 =
𝑛

𝑥𝑡
= 𝑎 ∙ 𝑦𝑡 

Sannsynligheten for ingen oppdagelser er gitt ved k=0: 

𝑓(𝑦𝑡) = 𝑒−𝑎∙𝑦𝑡 
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Vi får da Nicholson-Bailey-modellen: 

𝑥𝑡+1 = 𝑟𝑥𝑡𝑒
−𝑎𝑦𝑡 

𝑦𝑡+1 = 𝑐𝑥𝑡(1 − 𝑒−𝑎𝑦𝑡) 
n <- 20 

a <- 0.08 

r <- 2 

c <- 1 

X <- rep(0,n) 

Y <- rep(0,n) 

X[1] <- 30 

Y[1] <- 10 

for (t in 2:n) 

{ 

X[t] <- r*X[t-1]*exp(-a*Y[t-1]) 

Y[t] <- c*X[t-1]*(1-exp(-a*Y[t-1])) 

} 

t <- seq(1,n,1) 

par(bg="lightyellow") 

plot(t,X,type="l",col="red",lwd=3,xlab="tid",ylab="Antall", 

main="Nicholson-Bailey") 

lines(t,Y,lwd=3,col="blue") 

legend("topleft",c("Byttedyr","Predator"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3

),col=c("red","blue")) 

 

 
 

Nicholson-Bailey-modellen har ingen stabile tilstander, noe det er ute i naturen. 
Imidlertid danner modellen utgangspunkt for andre modeller hvor man tar hensyn til 
bærekapasitet og mer relle veksthastigheter. Populasjonen går til ekstinksjon med 
negative verdier for artsantallet.  
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Epidemiologi og SIR-modell 
 
Vi har en populasjon på n individer, og antall suseptible (mottakelige for sykdom, 
men ennå ikke syke), infekterte og restituerte ved tiden t (dager) er henholdsvis St, It 
og Rt. 
Vi har følgende diskrete modell: 

𝑆𝑡+1 = 𝑆𝑡 − 𝛼𝑆𝑡𝐼𝑡 
𝐼𝑡+1 = 𝐼𝑡 + 𝛼𝑆𝑡𝐼𝑡 − 𝛾𝐼𝑡 

𝑅𝑡+1 = 𝑅𝑡 + 𝛾𝐼𝑡 
hvor α (alfa) er overføringskoeffisent og γ (gamma) er raten  for å bli frisk. 1/γ er lik 
gjennomsnitts antall dager infeksjonen varer.  S0 og I0 er antall suseptible og 
infekterte ved tid 0 og αS0I0 er et mål på antall som var infektert ved utbruddet, og 
αS0 er antall som ble infektert i kontakt med ett individ første dagen, og dette 
individet har sykdommen 1/γ dager. Antall sekundærinfeksjon fra et enkelt individ ved 
t=0 blir reproduksjonstallet: 

𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙: 
𝛼𝑆0

𝛾
 

Epidemien når toppen når St=γ/α 
 

n <- 80 

alfa <- 0.001 

gamma <- 0.2 

S <- rep(0,n) 

I <- rep(0,n) 

R <- rep(0,n) 

S[1] <- 500 

I[1] <- 1 

for (t in 2:n) 

{ 

u <- alfa*S[t-1]*I[t-1] 

v <- gamma*I[t-1] 

S[t] <- S[t-1]-u 

I[t] <- I[t-1]+u-v 

R[t] <- R[t-1]+v 

} 

t <- seq(1,n,1) 

par(bg="lightyellow") 

plot(t,S,type="l",col="red",lwd=3,xlab="tid 

(dager)",ylab="Antall", main="Epidemiologisk SIR-modell") 

lines(t,I,lwd=3,col="blue") 

lines(t,R,lwd=3,col="green") 

legend(50,300,c("Suseptible","Infekterte","Restituerte"),lty=c

(1,1,1), 

lwd=c(3,3,3),col=c("red","blue","green")) 

gamma/alfa # St ved toppen av epidemien 
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Fraktaler,Julia- og Mandelbrotmengde 
Dynamiske systemer beskriver bevegelser eller endringer over tid. Noen systemer er 

predikterbare, for eksempel jordas rotasjon og bevegelse rundt sola gir soloppgang 

og solnedgang. Vær og klima er et upredikterbart system, ikke bare pga. mange 

variable, fordi kaos opptrer også i systemer med bare en variabel, hvor noen tall gir 

forutsigbarhet, andre tall kan gi total uforutsigbarhet. Iterasjoner vil si å gjenta en 

prosess igjen og igjen, hvor resultatet av en utregning er utgangspunkt for neste 

utregning.   

Julia mengden, oppkalt etter Gaston Maurice Julia (1893-1978), student hos 

Poincaré, er en samling avgrensete løsninger for en kompleks avbildning som danner 

et mønster som når de forstørres igjen og igjen alltid har lik form som 

utgangspunktet, med dimensjon som ligger mellom 1 og 2. Mange Julia-mengder er 

Cantor-mengder. sin(Z), cos(Z) og exp(Z) kan også inngå i Julia-mengder, hvor Z er 

et komplekst tall. Anta at du starter med en rekke med komplekse tall fra Z
0 

slik 

𝑍𝑛+1 = 𝑍𝑛
2 +  𝐶 

hvor Z og C er komplekse tall med reell X-akse og imaginær Y-akse: 

𝑍 = 𝑋 + 𝑌𝑖            𝐶 = 𝐴 + 𝐵𝑖 

Vi setter inn og regner ut: 

𝑋𝑛+1 + 𝑌𝑛+1𝑖 = (𝑋𝑛 + 𝑌𝑛𝑖)
2 + 𝐴 + 𝐵𝑖 = (𝑋𝑛

2 − 𝑌𝑛
2) + (2𝑋𝑛𝑌𝑛)𝑖 + 𝐴 + 𝐵𝑖 

I en todimensjonal avbildning blir dette: 

𝑋𝑛+1 = 𝑋𝑛
2 − 𝑌𝑛

2 + 𝐴 

𝑌𝑛+1 = 2𝑋𝑛𝑌𝑛 +  𝐵 

For noen verdier av z0
 
vil sekvensen av tall divergere mot uendelig når n øker ved 

gjentatte iterasjoner, men for andre verdier vil sekvensen holde seg innenfor grenser. 
Grensen av verdier for z0 kalles Julia-mengden f(z)=z2 +C  
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Vi har reelle verdier for z0 ligger mellom -2 og 2, og imaginære ligger mellom -2 og 2. 
Lager deretter en grid med z-verdier i et rektangel for eksempel 401x401 og beregn 
hver z1, z2,… zn for n.   
#Julia mengde i et kompleks plan 

#Et lite effektivt program som det tar tid å kjøre 

#Setter inn de komplekse konstantene A og B 

A <- 0.1103 

B <- -0.6704 

#Deler inn aksene -2 til 2 i tidsstep t 

t <- seq(-2,2,by=0.01) 

#Maksimalt antall iterasjoner, d er grense 

iter <- 30 

#Lager en tom matrise M med tre kolonner 0 med plass for hvert 

tidsstep 

M <- array(0,dim=c(length(t)^2,3)) 

#Lager et objekt som inneholder alle fargene i R 

farge <- colours() 

k <- 0 

for (X in t) 

{ 

   for(Y in t) 

   { 

   n <- 0 

   d <- 0 

   X1 <- X 

   Y1 <- Y 

   while(n<iter & d<4) 

   { 

   nyX <- X1^2-Y1^2+A 

   nyY <- 2*X1*Y1+B 

   d <- nyX^2+nyY^2 

   X1 <- nyX 

   Y1 <- nyY 

   n <- n+1 

   } 

   if(d<4)colour=8 else colour=n*6 

   k <- k+1 

   M[k,] <- c(X,Y,colour) 

   } 

} 

x11() 

plot(M[,1],M[,2],xlim=c(-2,2),ylim=c(-2,2), 

col=farge[M[,3]], xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n", 

main="Julia",) 
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Sett inn andre verdier A og B 

 

 

#Mandelbrot mengde i et kompleks plan 

#Deler inn aksene -2 til 1 i tidsstep t 

t <- seq(-2,1,by=0.01) 

#Maksimalt antall iterasjoner, d er grense 

iter <- 30 

#Lager en tom matrise M med tre kolonner 0 med plass for hvert 

tidsstep 

M <- array(0,dim=c(length(t)^2,3)) 

#Lager et objekt som inneholder alle fargene i R 

farge <- colours() 

k <- 0 

#Lar A og B gå i trinn 

for (A in t) 

{ 

   for(B in t+0.4) 

   { 

   n <- 0 

   d <- 0 

   X <- 0 

   Y <- 0 

   while(n<iter & d<4) 

   { 

   n <- n+1 

   nyX <- X^2-Y^2+A 

   nyY <- 2*X*Y+B 

   d <- nyX^2+nyY^2 

   X <- nyX 

   Y <- nyY 

      } 

   if(d<4)colour=6 else colour=n*10 

   k <- k+1 
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   M[k,] <- c(A,B,colour) 

   } 

} 

x11() 

par(bg="lightyellow") 

plot(M[,1],M[,2],xlim=c(-2,1),ylim=c(-1.5,1.5), 

col=farge[M[,3]], xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n", 

main="Mandelbrot",) 

 
 

#fraktalblad fra 

#Suess & Trumbo: Introduction to probability simulation 

#and Gibbs sampling with R. Springer 2010 

m <- 30000 

a <- c(0,0.85,0.2,-0.15) 

b <-  c(0,0.04,-0.26,0.28) 

c <- c(0,-0.04,0.23,0.26) 

d <- c(0.16,0.85,0.22,0.24) 

e <- c(0,0,0,0) 

f <- c(0,1.6,1.6,0.44) 

p <- c(0.01,0.85,0.07,0.07) 

k <- sample(1:4,m,replace=T,p) 

h <- numeric(m) 

h[1] <- 0 

w <- numeric(m) 

w[1] <- 0 

for(i in 2:m) 

{ 

h[i] <- a[k[i]]*h[i-1]+b[k[i]]*w[i-1]+e[k[i]] 

w[i] <- c[k[i]]*h[i-1]+d[k[i]]*w[i-1]+f[k[i]] 
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} 

plot(w,h,pch=16,cex=0.2,col=3,xaxt="n",xlab="",yaxt="n", 

ylab="") 

 

 

Sierpinski triangel 

#sierpinski triangel 

#Suess & Trumbo: Introduction to probability simulation 

#and Gibbs sampling with R. Springer 2010 

m <- 8000 

e <- c(0,1,0) 

f <- c(0,0,1) 

k <- sample(1:3,m,replace=T) 

y <- numeric(m) 

y[1] <- 1/2 

x <- numeric(m) 

x[1] <- 1/2 

for(i in 2:m) 

{ 

x[i] <- 0.5*(x[i-1]+e[k[i-1]]) 

y[i] <- 0.5*(y[i-1]+f[k[i-1]]) 

} 

plot(x,y,pch=16,cex=0.3, 

col=4,xaxt="n",xlab="",yaxt="n",ylab="") 
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Iris 
Datasettet iris er mye brukt som viser lengde og bredde av kronblad og begerblad 
hos de 3 artene I. setosa, I. versicolor og I. virginica.  
 
data(iris) 

attach(iris) 

names(iris) 
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width"  "Species"      

summary(iris) 
  Sepal.Length    Sepal.Width     Petal.Length    Petal.Width    

 Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   

 1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   

 Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   

 Mean   :5.843   Mean   :3.057   Mean   :3.758   Mean   :1.199   

 3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800   

 Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500   

       Species   

 setosa    :50   

 versicolor:50   

 virginica :50 

 

Følgende gir en god grafisk framstilling av data: 

par(bg="lightyellow") 

boxplot(Sepal.Length~Species,col="lightgreen", 

main="Iris",outline=F) 

#bruker jitter for å spre punktene 

points(jitter(as.numeric(iris$Species)),iris$Sepal.Length,col=

"red",pch=16,cex=0.6) 
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#variansanalyse 

summary(aov(Sepal.Length~Species)) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

Species       2 63.212  31.606  119.26 < 2.2e-16 *** 

Residuals   147 38.956   0.265                       

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

hist(Sepal.Length,prob=T,breaks=10,col="lightblue") 

points(density(iris$Sepal.Length,bw=1),type="l",lwd=3, 

col="red") 

rug(iris$Sepal.Length) 

  

plot(iris[1:4],pch=21,bg = c("red","green", 

"blue")[as.numeric(iris$Species)]) 

 

Hår- og øyefarge 
data(HairEyeColor) 
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summary(HairEyeColor) 

HairEyeColor 

A <-  as.table(apply(HairEyeColor,c(1,2),sum));A 

par(bg="lightyellow") 

barplot(A,beside=T,legend=attr(A,"dimnames")$Hair,ylab="Antall

", 

xlab="Øyefarge",col=terrain.colors(4),main="Hårfarge") 

 
mosaicplot(A,xlab="Hårfarge",ylab="Øyefarge", 

col=terrain.colors(4),main="") 

 

 

Mauna Loa CO2 
Keelings datasett for CO2-konsentrasjon på Mauna Loa Hawaii er mye brukt i 

undervisningsøyemed.  

Ligning for sesongvariasjon er en lineær modell: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ sin(2𝜋𝑡) + 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡) + 𝑒 
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data(co2) 

summary(co2) 

names(co2) 

par(bg="lightyellow") 

plot(co2, col="blue",main="CO2 Mauna Loa", 

xlab="Årstall",ylab="[CO2], ppm") 

Nytt plot 

y <- as.vector(co2) 

x <- as.vector(time(co2)) 

#lager en modell med et 2.gradspolynom for en syklisk hendelse 

model <- lm(y~poly(x,2)+cos(2*pi*x) + sin(2*pi*x) ) 

plot(y~x, type="l",col="blue", xlab="Årstall",ylab="[CO2] 

ppm", 

main="CO2 Mauna Loa") 

points(predict(model)~x,col="red",cex=0.5) 

 
 

 

Logit og logistisk regresjon 
 
I en generealisert lineær modell benyttes logit som transformasjonsparameter 
(linkfunksjon) for responsvariabelen i binomiske modeller (family=binomial). 
Binomiske variable kan e.g. være hann-hunn, suksess-fiasko, ja-nei, død-levende, 
opptatt-tom, syk-frisk, hvor disse ytterlighetene kodes som hhv. 0 og 1. Logit (qlogis) 
gir transformasjon til en lineær funksjon. 

𝑓(𝑝) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = 𝑙𝑛 (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝑙𝑛 (

𝑝

𝑞
) = 𝑙𝑛(𝑜𝑑𝑑𝑠) = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑥 

p <- seq(0,1,0.01) 

logit <- function(p){log(p/(1-p))} 

par(bg="lightyellow") 

plot(p~logit(p),type="l",col="blue",lwd=3) 

#Alternativt 
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p <- seq(0,1,0.01) 

plot(p~qlogis(p),type="l",col="blue",lwd=3) 

 
Vi ser at logit(0.5)=0 
Sannsynligheten for det utfallet er p og det andre utfallet er 1-p=q. I en binomisk 
fordeling med forventet verdi E(x)=n∙p varierer variansen (s2)  med forventet verdi 
(middelverdi), og variansen s2=n∙p∙q. 
Den inverse funksjonen for å finne p blir: 

𝑝 =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥
 

Logit-transformasjonen gjør den logistiske kurven vist over om til en rett linje.  
I library(boot) finner du kommandoene logit() og inv.logit(). 
 
 

Fysikk 

Elektrisitet 

Stephen Gray (1670-1735) oppdaget forskjellen melom ledere og isolatorer. 

Benjamin Franklin (1698-1790) kunne lede lyn, via en drage sendt opp i tordenvær, 

ned i en Leidnerflaske. 

Hans Christian Ørsted (1777-1851) fant at elektrisk strøm i en ledning gir utslag på 

en kompassnål.  

William Gilbert (1544-1603) studerte magneter, og mente Jorden var en magnet (De 

magnete), og la grunnlag for konstruksjonen av Birkelands Terella. Jern har 

magnetiske egenskaper, en dipol med N og S.  

 

Elektrisitet er strøm av elektriske ladninger. Elektron betyr rav (fossil størknet 

harpiks), navn fra gnidningselektrisitet (statisk elektrisitet) ved å gi rav med ulltøy.  

Strømmen kan være likestrøm (DC), eller vekselstrøm (AC) hvor strømmen skifter 

retning. Strøm av elektroner måles i ampére (A), elektrisk potensial måles i volt (V).  

Det er proporsjonalitet mellom potensialforskjellen over en leder og strømmen 
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(ladninger per tidsenhet,I)som går gjennom den, Ohms lov, hvor R er elektrisk 

motstand (resistanse) målt i ohm (Ω):  

𝑉 = 𝐼𝑅          𝐼 =
𝑉

𝑅
 

Oppkalt etter Georg Simon Ohm (1789-1854) som gjorde matematisk analyse av 

elektrisitet. Konduktanse er den inverse av resistanse, 1/R. Resistansen påvirkes av 

materialet størmmen går igjennom. Resistansen er proporsjonal med lengden, L, av 

lederen, og omvendt proporsjonal med tverrsnittet,S. Resistivitet (spesifikk 

resistivitet) ρ er en konstant spesifikk for materialet: 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝑆
 

 

Allesandro Volta (1745-1827) laget et galvanisk batteri, en voltasøyle bestående av 

alternerende lag med plater av zink og kobber atskilt med tøystykker med svak 

svovelstyre. 

 
 

Hvis spenningen er 240 V og strømstyrken 10A er motstanden 24 ohm. 

Elektrisk kraft er energi per tidsenhet: 

𝑃 = 𝑉𝐼 =
𝑉 ∙ 𝑉

𝑅
=

𝑉2

𝑅
 

20V og 1.5 A gir 30 W. 

12 V batteri og motstand 24 ohm gir kraft 6 W og strømstyrke 0.5 A.  

 

 

Luigi Galvani (1737-1798) studerte bioelektrisitet i elektriske skater, og fant at strøm 

kan gi sammentrekning av lårmuskelen hos frosk. 
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André Marie Ampère (1775-1836) skrev Théorie des phenomènes 

electrodynamiques (1826), og viste at hvis det ble sendt strøm gjennom et par 

parallelle ledere så vil lederne frastøte hverandre hvis strømmen sendes i motsatt 

retning i de to lederne, og de vil tiltrekke hverandre hvis strømmen sendes samme 

vei. 1 ampéré-sekund (As) er lik 1 coulomb (C). Ampéré-time (Ah) er elektrisk 

ladning, 1 ampéré i kretsen i 1 time, 1Ah=3600 C. 

 
 

Michael Faraday (1791-1867) oppdaget elektromagnetisk induksjon. Elektrisk strøm 

gir et magnetfelt, og strøm gjennom en spole gir en elektromagnet.  

Hvis en magnet påvirker en spole kan det lages elektrisk strøm, basis for dynamoen. 

Polariasjonsplanet kan dreies av et magnetfelt (Faraday effekt). Faradays konstant 

96485 coulomb/mol angir ladningen av ett mol elektroner eller protoner. Faradays 

bur.  

 

James Clerk Maxwell (1831-1879) viste med fire differensialligninger at det er kobling 

mellom elektrisk strøm, magnetisk felt og ladning. Ladning i bevegelse  

(elektrodynamikk) gir et elektrisk felt og Maxwell kunne matematisk forklare Faradays 

magnetiske og elektriske krefter.   

Lys er elektromagnetiske bølger med en elektrisk og magnetisk vektor. Elektrisk 

strøm i ro gir statisk elektrisitet.  

Hvis man kveiler opp en leder i spiral blir det en spole eller solenoide (gr. solen-

rør,oides lik), og sender strøm gjennom den oppfører den seg som en magnet, en 

elektromagnet. Rundt alle strømførende ledere er det et magnetfelt.  

 

Nikola Tesla (1856-1943) utviklet teorien for vekselstrømsmotoren og flerfasestrøm. 

Tesla er måleenhet for magnetisk flukstetthet. Trefasestrøm kommer fram til de fleste 

hus i Norge, men inne er det vanligvis kontakter for tofasestrøm. Trefase i Norge 

inneholder 4 ledninger, hvorav en jordledning som ikke brukes. I utlandet har 

trefasestrøm fem ledninger. Hvis en metallplate omkveilet med en spoleformet leder 

festet til to metallringer roteres mellom N- og S-polen på en magnet, skjæres de 

magnetiske feltlinjene. Det blir indusert en strøm som ledes videre via børster, og 

dette blir vekselstrøm ettersom feltlinjene skjæres i forskjellig retning når platen 

roterer. Skal det lages likestrøm brukes det i stedet en kommutator i stedet for de to 

metallringene. Kommutatoren er delt i to deler med et mellomrom, og børster festes 

til en positiv del, den andre børsten til en negativ del. En trefasemotor gir et 

magnetfelt som dreier motoren og den trenger ikke børster og kommutator. 

Kommutator på tofasemotorer er en ring med kobberlameller rundt akselen på 
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motoren som står i kontakt via kullbørster. Frekvensen i vekselstrømmen er 50-60 

Hz, i fly 400 Hz. Vekselstrømmen har den fordelen at den kan transformes til høy 

spenning som kan overføres over lange avstander uten stort energitap.  

 

 

Coulombs lov: De elektrostatiske kreftene som virker mellom to ladninger q1 og q2 

er proporsjonalt (k=9.0∙109 N m2 C-2) med produktet av ladningene og omvendt 

proporsjonal med kvadratet av avstanden r mellom dem. 

𝐹 =
𝑘 ∙ 𝑞1 ∙ 𝑞2

𝑟2
 

Oppdaget av Charles Augustin de Coulomb (1736-1806).  

 
Retningen på de elektriske kreftene er avhengig av fortegnet på ladningene q1 og q2. 

Ladningen på et elektron eller proton er e=1.60∙10-19 C. 

I hydrogenatomet er det et negativt ladet elektron (masse m1=9.11∙10-31 kg) som 

beveger seg i sirkelbane med radius 5.29∙10-11 m rundt et positivt ladet proton 

(masse m2=1.67∙10-27 kg).   

Kreftene som tiltrekker hverandre er: 

𝐹 =
𝑘 ∙ 𝑒2

𝑟2
= 9 ∙ 109 𝑁𝑚2𝐶−2 ∙

(1.6 ∙ 10−19𝐶)2

(5.29 ∙ 10−11)2
= 8.23 ∙ 10−8𝑁 

 

e <- 1.6E-19 

k <- 9E9 

r <- 5.29E-11 

F <- k*(e^2/r^2);F 

[1] 8.233247e-08 

 

Ved vekselstrøm kan spenning (V), strøm (I) og impedanse representeres som 

vektorer i kompleksplanet. Fasevektorne følger en sinusbølge med amplitude (topp) 

og vinkelfrekvens omega (ω). I en AC-krets kommer ikke spenning og strøm på topp 

til samme tid, det er en faseforskjell. Man kan angi vinkelen som spenningen kommer 

før strømmen. Elektrisk impedanse Z i en AC-krets er det komplekse ratio Z=V/I. Z er 

𝑍 = |𝑍|𝑒𝑖𝜃          𝑍 = 𝑅 + 𝑖𝑥        𝑉 = 𝐼𝑍 = 𝐼|𝑍|𝑒𝑖𝜃 

𝑉 = |𝑉|𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜃) 

hvor |Z| ratio spenningsforskjellamplitude/strømamplitude. Omega (ω) er 

vinkelfrekvens til signalet laget fra spennings- eller strømkilde, t er tid, theta (θ) er 

initiell fase for henholdsvis strøm og spenning.  
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Eulers formel viser at en sinusbølge kan beskrives som summen av to komplekse 

funksjoner. 

𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑒𝑖𝑥 

Her vist i kompleksplanet: 

 

x <- seq(0,2*pi,pi/10) 

plot(cos(x)+sin(x)*1i,col=3, xlab=expression(Re==cos(x)), 

ylab=expression(Im==isin(x))) 

points(exp(x*1i),col=2,pch=2,cex=2) #e^itheta

 

 

 

Gravitasjon og aksellerasjon 

Gravitasjonskreftene som virker mellom massene m1 og m2 med avstand r mellom 

dem er lik: 

𝐹 = −
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
 

G er gravitasjonskonstanten 6.67∙10-11 N m2 kg-2. 

Hvor sterke er gravitasjonskreftene som virker mellom et elektron og proton ? 

𝐹 = −
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
= −6.67 ∙ 10−11 𝑁𝑚2𝑘𝑔−2 ∙

(1.67 ∙ 10−27𝑘𝑔) ∙ (9.11 ∙ 10−31𝑘𝑔)

(5.29 ∙ 10−11)2

= 3.63 ∙ 10−47𝑁 

altså helt neglisjerbart. 

 

r <- 5.29E-11 

G <- 6.67E-11 

m1 <- 1.67E-27 

m2 <- 9.11E-31 

F <- (G*m1*m2)/r^2;F 

[1] 3.62618e-47 

 

I atomær skala er gravitasjonskreftene uten betydning.  
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Enheten for kraft er newton (N). Gravitasjonskraften som vikrer på et objekt kalles 

vekt (w). Massen til et objekt er vekten dividert på tyngdens aksellerasjon (g). 

𝑚 =
𝑤

𝑔
           𝑤 = 𝑚 ∙ 𝑔 

Enheten for masse er kg 

1𝑁 = 1 𝑘𝑔 𝑚 𝑠−2 

Et objekt med gravitasjonsmasse 1 kg veier 9.8 N 

𝑤 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 1𝑘𝑔 ∙ 9.8 𝑚 𝑠−2 = 9.8 𝑁 

 

Vekten av en kvinne med masse 60 kg har vekt 60∙9.8=588 N. Vekten balanseres av 

et motsatt rettet kraft som er like stor som vekten.  

 

Tetthet ρ er masse dividert på volum målt i kg m-3: 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚
 

 

Newtons første lov: Et objekt som er i hvile fortsetter å være i hvile. Et objekt i 

bevegelse fortsetter å bevege seg i rett linje med konstant hastighet.  

 

Newtons andre lov: Kraft (F) er masse (m)∙aksellerasjon (a): 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 

 

Hastigheten v(t) til et objekt som beveger seg i rett linje funksjon av tiden er: 

𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

Objektet endrer også posisjon og forflytningen langs linjen er i tidsintervallet [a,b]lik: 

𝑓𝑜𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

 

 
 
Hvis hastigheten endrer seg med tiden kalles det aksellerasjon a(t) Hvis a(t)>0 så 
øker hastigheten og er a(t)<0 så minsker hastigheten: 

𝑎(𝑡) =  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 

Forandring i hastighet i tidsintervallet [a,b] kan uttrykkes som et integral: 

𝑒𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

 

 
Hvis vi har et objekt som beveger seg med hastighet v(t) langs x-aksen så vil objektet 
befinne seg ved posisjon x, hvor a og v0 er konstanter: 

𝑥 = 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

Hastigheten til objektet v(t)=dx/dt blir: 
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𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣0 + 𝑎𝑡 

 
 
Hvis et objekt faller og bare påvirkes av tyngdens aksellerasjon (g=9.8 m/s2) så blir: 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= −𝑔          𝑣(0) = 𝑣0 

Vi løser differensialligningen. Hastigheten ved t=0 kalt v0 er lik 
integrasjonskonstanten c og vi får: 

𝑣 = 𝑔𝑡 + 𝑣0 
Forflytningen, her kalt høyden h, er lik integralet av hastigheten (se over): 

ℎ = ∫(𝑔𝑡 + 𝑣0)𝑑𝑡 =
1

2
𝑔𝑡2 + 𝑣0𝑡 + ℎ0 

 
Hvis vi slipper en stein fra høyden h0 over bakken så vil høyden til steinen etter t 

sekunder være gitt ved: 

ℎ(𝑡) = ℎ0 − 4.9𝑡2 

Den deriverte av av høyden (h´(t)) blir lik hastigheten i meter per sekund: 

ℎ′(𝑡) = −9.8 ∙ 𝑡 

Hvis vi kjenner hastigheten til et fallende objekt så kan vi finne høyden ved 

integrering.  

En person som har masse 70 kg vil ha tyngen 686.7 N hvor 9.81 ms-2 er tyngdens 

aksellerasjon 

 

m <- 70 #masse 70 kg 

g <- 9.81 #tyngdens aksellerasjon m/s^2 

m*g #vekt i Newton (N) 

[1] 686.7 

 

Effekt i Watt (W) er lik joule (J) per sekund (s)(James Watt 1736-1818) 

𝑊 =
𝐽

𝑠
=

𝑁𝑚

𝑠
=

𝑘𝑔 𝑚2

𝑠3
= 𝑉 ∙ 𝐴 

Kraft måles i Newton(N) 

1𝑁 =
1 𝑘𝑔 𝑚

𝑠2
 

Kraften som trekker 1 kg masse nedover er 9.81 N.  

Hvis en person med masse 70 kg skal gå opp en stigning på 100 meter trengs 

følgende energimengde 68670 J 

 

m*g*100 #gå opp stigning 100 m, Nm=J 

[1] 68670 

 



310 
 

Hvis denne stigningen skal gjøres på 10 minutter=10∙60s så vil energibehovet være 

114 W. 

 

#energibehov stigning 100 m i løpet av 10 min 

(m*g*100)/(10*60)  

 [1] 114.45 

 

Metabolismen i kroppen på eksistensminimum trenger mattilførsel (fri energi) 

tilsvarende 2625 kcal per person og døgn. Dette tilsvarer ca. 11 MJ kjemisk  energi 

per person og dag. 1 kalori =4.187 J. Den kjemiske energien omdannes til termisk 

energi og muskelarbeid.  

 

2625*1E3*4.187 #dagsbehov kcal omregnet til J 

[1] 10990875 

 

Dette tilsvarer varmeproduksjon (effekt) ca. 127W. Har man 10 personer i et rom 

produserer disse ca. 1270 W varme=1.27kW.  

 

11*1E6/(24*60*60) #J/s=Watt 

[1] 127.3148 

 

103W=kilowatt(kW),106W=megawatt(MW), 109W=gigawatt (GW), 1012W=terrawatt 

(TW). Watt er joule per sekund, men ofte regnes det om til timer.   

 

Hydrostatisk trykk 

Organismer som lever i vann utsettes for et hydrostatisk trykk  p ved dybde h, uttrykt 

som kraft per arealenhet, og som skyldes vekten av væskesøylen over dem. 

Tettheten til vann, δ≈ 1000 kg m-3, og tyngdens aksellerasjon g= 9.8 m s-2. Hvis vi har 

en kubisk vannsøyle med areal A og høyde h, så blir volumet V=A∙h. 

Vekten av denne vannsøylen blir: V∙δ∙g= A∙h∙δ∙g 

Trykket p ved dybde h blir (1 N=1 kgm s-2) 

𝑝 = 𝛿𝑔ℎ = 9800 ℎ 
𝑁

𝑚2
 

Ved en bestemt dybde blir trykket like stort i alle retninger, og trykket øker med ca. 1 

atmosfære for hver 10. meter (Pascals lov). Ved 10 meters dybde er det ca. 2 

atmosfærers trykk (lufttrykket + 1 atmosfære (10m)).    

Radioaktivitet 

Nedbrytningen av en radioaktiv nuklide over tid t skjer ifølge: 

𝑥 = 𝑥0𝑒
−𝑘𝑡 

hvor k er en nedbrytningskonstant, x0 er mengden ved tid t=0.  
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Vi kan finne halveringstiden (eller doblingstiden for noe som øker): 

2𝑥0 = 𝑥0𝑒
𝑘𝑡1/2 

Vi forkorter vekk x0 og tar logaritmen på begge sider: 

𝑙𝑛2 = −𝑘 ∙ 𝑡1/2           𝑡1/2 =
𝑙𝑛2

𝑘
 

Etter kjernekraftulykken ved Tsjernobyl i 1986 ble det bl.a. sluppet ut store mengden 

cesium-137 (137Cs) som sender ut betastråling (elektroner, e) og gammastråling (γ) 

og har halveringstid 30 år. Cesium hører med til alkalimetallene og står i samme 

gruppe som kalium i det periodiske system. Det betyr at cesium og kalium har mange 

like egenskaper, og er det cesium tilstede vil plantene ta opp cesium, og viderefører 

dette til beitende dyr for eksempel sau. 

𝐶𝑠 → 𝑒−1
0

55
137 + 𝛾 + 𝐵𝑎56

137
0
0  

 

# Nedbrytningskonstant k 

k <- log(2)/30;k 

[1] 0.02310491 

 

Vi kan se at i år 2016, 30 år etter ulykken har vi fremdeles halvparten (50%) av 

opprinnelig mengde e.g. 1 g 

𝑥 = 1 ∙ 𝑒−0.02310491∙30 

 

exp(-k*30) 

[1] 0.5 

 

Hvilket betyr at vi kan ha mye ”glede” av denne ulykken med nedforing av sau og 

reinsdyr (i hvert fall hvis det hadde vært samme tiltaksgrense for rein som for sau) 

mange år nedover. 

 

I PET-scanning (positron emmisjons tomografi) som brukes innen medisin kan man 

benytte fluorisotopen F-17 bundet til sukker: 

𝐹 →  𝑒1
0

9
17 + 𝜈 + 𝑂8

17  

Et positron er et positivt ladet elektron og ν er et nøytrino.  
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Lyd og decibelskala 

En lydbølge (trykkbølge) som passerer gjennom luft i atmosfæren gir en øyeblikkelig 

liten sammenpressing av gassene. Det skjer et lite netto varmetap ved 

sammenpressingen og utvidelsen.  

Med den generelle gassloven blir lydhastigheten v: 

𝑣 = √
𝛾𝑅

𝑚
𝑇 

hvor R er gasskonstanten 8.314 JK-1mol-1, gamma (γ) er spesifikk varmeratio for luft 

1.405, m molekylvekt til gassen 29∙10-3 kg mol-1, T er absolutt temperatur i Kelvin (K).  

Vi ser at lydhastigheten blir bare avhengig av temperaturen, ved 20oC ca. 344 ms-1 : 

 

𝑣 = 𝑎√𝑇 

 

R <- 8.314 #gasskonstanten 

gamma <- 1.405 #spesifikk varmeratio 

m <- 29*1E-3 #molekylvekt 

a <- sqrt(gamma*R/m);a 

T <- 293 #20oC omregnet til Kelvin 

a*sqrt(T) #lydhastighet i luft ved 20oC 

[1] 343.5405 

 

Lydbølger kan også presse sammen vann, selv om vann er vanskelig 

sammenpressbart. Lydhastigheten i vann er ca. 1500 m s-1, raskere enn i luft. Derfor 

kommuniserer sjøpattedyr med lydbølger under vann.   

 

Et ungt menneske har hørsel fra  bass  med frekvens 20 Hz til diskant 20 kHz.  

Herz, 1Hz=1s-1 , eller fra 10-16 W cm-2 til 10-4W cm-2.  

Dette tilsvarer bølgelengder (λ) fra 17.2 meter til 1.72 centimeter: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
=

344 𝑚 𝑠−1

20 𝑠−1
= 17.2 𝑚           𝜆 =

344 𝑚 𝑠−1

20 000𝑠−1
= 1.72 𝑐𝑚 

 
344/20 

[1] 17.2 

344/20000 

[1] 0.0172 

 

En flaggermus kan høre lyd med frekvens opp til 120 kHz. Hva blir bølgelengden ? 

(Fasit:0.287 cm). Øvre høregrense for hunder (44 kHz), rotter (72 kHz), insekter 

(100kHz).  En menneskestemme har effekt ca. 1 mW.  
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Lydstyrke (lydintensitet) måles i dB(decibel) på en logaritmisk skala med grunntall 10. 

Måleenhet ble oppkalt etter oppfinneren av telefonen, Alexander Graham Bel.  

Lydintensitet (lydtrykket) er effekt per flate. Høregrense, den svakeste lyden vi kan 

høre med frekvensen 1kHz, hvor øret er mest følsomt, tilsvarer 0dB. Den tilsvarende 

lydintensiteten ved høregrense, høreterskel, er: 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 10−12 𝑊 𝑚−2 

Intensiteten (I) til en lydbølge er proporsjonal med kvadratet av amplitude: 

𝐼 =
(∆𝑃)2

2𝜌𝑐
 

  

hvor ΔP=amplitude, lydhastighet c= 344 m s-1 og lufttetthet ρ=1.20 kg m-3.  

Den maksimale amplityden som ikke skader øret er ca. 28 Pa. Atmosfæretrykket er 

1.013∙105 Pa, slik at amplituden blir bare en liten del av lufttrykket. Vi finner I som 

ikke skader øret: 

𝐼 =
(∆𝑃)2

2𝜌𝑐
=

(28𝑃𝑎)2

2(1.20𝑘𝑔 𝑚−3)(344 𝑚𝑠−1)
= 0.9496 𝑊𝑚−2 

 
28^2/(2*1.20*344) 

[1] 0.9496124 

 

Lydnivå β i dB 

𝛽 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼𝑚𝑖𝑛
 

slik at ørets tålegrense blir 120 dB 

 

I <- 28^2/(2*1.20*344) 

I0 <- 1e-12 

db <- 10*log10(I/I0);db 

[1] 119.7755 

 

Lydnivå, støy, tonehøyde og lydkvalitet er subjektive egenskaper tilkoblet den 

enkeltes følelesapparat via sentralnervesystemet.   

Dobling av effekt eller spenning i en forsterker gir ca. 3dB økning, dB=10∙log(2)≈3 

Tonehøyde (pitch) er antall vibrasjoner per sekund.  

dBm – desibelmeter er sammenlignet med 1mW i en 600Ω krets. 

En menneskestemme har effekt ca. 1 mW (1W=1J s-1). Stemmebåndenes utforming 

og virkningsmekanisme.    

 

Lydkilde Lydintensitet dB 

Ubehagelig høy lyd Io∙1012 120 

Rushtrafikk Io∙108 80 

Livlig klasserom Io∙107 70 
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Hvisking Io∙103 30 

Skogsus Io∙102 20 

Høregrense Io∙100 0 

I0 (høreterskel)10-12 W m-2.  

 Sterk lyd via smell eller hodetelefoner gir hørselskader. 

 

Tell sekunder fra lynglimt til tordenskrall og beregn tordenværets avstand.  

Frekvensfordeling i fuglesang, sangorganet hos fugl. 

Lydorgan og hørsel hos fisk og sjøpattedyr.  

Klangfarge i blåse- og strenginstrumenter. 

Sonar og U-båtleting 

 

Fra et utrykningsbil med sirener som kommer mot oss blir bølgetoppene tettere, 

frekvensen blir høyere. Når lydkilden beveger seg vekk fra oss blir antall bølgetopper 

per tidsenhet lavere, frekvensen blir lavere, tonen synker. Dette er doppler-effekt. 

Prinsippet brukes også i medisinsk diagnostikk, ultralyd. Gjelder også for lys (jfr. 

Einstein).  

 
 

Kontinuerlig lyd fra en punktkilde brer seg ut som et kuleskall. Hvis effekten P fra 

lydkilden for eksempel er 50 mW så vil energifluksen (per flate- og tidsenhet) på et 

kuleskall med radius 2 m fra objektet være: 

𝐼 =
𝑃

4𝜋𝑟2
=

50 ∙ 10−3 𝑊

50.26548
≈ 10−3  

𝑊

𝑚2
 

 

r <- 2 #radius 

a <- 4*pi*r^2;a 

P <- 50*1E-3;P 

P/a 

 

 



315 
 

Richters skala 

Det er mange typer bølger: lysbølger, lydbølger, havbølger, flodbølger, 

tidevannsbølger, jordskjelvbølger, atmosfæriske bølger, trafikkbølger, 

epidemiologiske bølger og populasjonsbølger. Tsunami er et japansk ord for er 

spesiell type bølge forårsaket av jordskjelv eller vulkanutbrudd på havbunn eller 

kystområder, eller via under- eller oversjøisk ras. Bølgelengden for tsunami er svært 

lang, de beveger seg rakst og det er først når de kommer inn på grunt vann ved 

kystområder at høyden på bølgen øker dramatisk, ofte med katastrofale følger. 

Langs Stillehavet er det mange jordplater (platetektonikk og Wegener) som møtes, 

gnisser og skyves under hverandre, derav mye jordskjelv og vulkansk aktivitet.   

Eksempler på tsunamier er Thera/Santorini (1450 f.kr.), som utryddet den minoiske 

kulturen på Kreta (sagnet om Atlantis), Krakatoa (1883) ved Java, Lisboa 

(allehelgensdag 1755), og Chile (mai 1960).    

Richters skala er en standard for å karakterisere styrken på jordskjelv. Man bruker en 

minimumintensitet som referanse og nullnivå, med amplitude P0 for en seismisk 

bølge.  

𝑅𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑙 = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃

𝑃0
) 

hvor P er amplituden på den seismiske bølgen man måler og skal bestemme. Økning 

med 1 på Richters skala tilsvarer 10 gangers økning i amplitude.  

 

Renter 

Har du penger i banken betales renter ut vanligvis en gang i året pr. 31.12, men har 

du lån beregnes rentene en gang per måned, noe som lønner seg for banken.  

Vi lar n være antall ganger det beregnes renter pr år, r er renten og P er 

utgangsverdi: 

𝑃 (1 +
𝑟

𝑛
)
𝑛𝑡

 

Hvis rentene hadde blitt utbetalt kontinuerlig ville dette ha blitt: 

lim
𝑛→∞

(1 +
𝑟

𝑛
)
𝑛𝑡

= 𝑒𝑟 

Du har pådratt deg studielån kr. 300000,- og skal betale 5% rente. Du drar 1 år på 

jorden-rundt tur, imidlertid får du ikke jobb før det har gått ytterligere 2 år, du søker 

om utsettelse av betalingen, men får ikke rentefritak. Hva er lånet ditt etter 3 år når 

du endelig har fått jobb og skal starte tilbakebetalingen ? 

 

p0 <- 300000 

r <- 0.05 

n <- 1 

t <- seq(0,3,1) 

p <- p0*(1+r/n)^(t*n);p 
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par(bg="lightyellow") 

plot(t,p,col=3,pch=16,cex=2) 

 

 

Du kjøper en leilighet i begynnelsen av studiene for 1.5 mill som du har arvet,  og 

selger den etter 5 år for 1.7 mill. Hva er årlig rente på investeringen ? Fasit:2.5 % 

 

p0 <- 1.5 

p <- 1.7 

t <- 5 

r <- (p/p0)^(1/t);r 

[1] 1.025349 

 

R er et objektorientert språk 

#se hvilke objekter 

objects() 

#fjerner objekter  

rm(list=ls(all=T)) 

 

Aktiviteter 

 
Med Leonardo da Vinci`s idealiserte kroppsforhold skal vi undersøke om hypotesen 

om at kroppshøyden er lik favnlengden. Vi kan se etter det gyldne snitt 

Lage et datasett basert på kjønn, studentenes høyde, favnlengde, lengde fra albue-

pekefingerspiss/albue-håndledd, fotlengde, snipplengde. Dataene er anonymisert og 
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skaper forhåpentligvis ikke like mye furore som i ”Geitekillingen som kunne telle til 

10” (A. Prøysen). Kroppsmål er et fundament i den globale klesindustrien med 

forskjellige typer merkesystemer. Innen all biologi er det variasjon, et fundament for 

biologisk evolusjon. Kroppsmålene kan vi bruke til studier av normalfordeling, 

konfidensintervall bl.a. ved bootstraping.   

Tabell over hårfarge og øyefarge, relatert til kjikvadratfordeling 

 

Terningskast 

Kast 2 terninger og se hvor ofte man får en bestemt kombinasjon, for eksempel 7. 

Kast en terning og se om det blir jevn fordeling av tallene 1-6. Ujevn fordeling viser at 

terningen ikke er helt jevnt laget. 

  

Myntkast 

Bernoulli- og binomial fordeling 

Kast 6 stk. 50-øringer og se på fordeling av kron og mynt 

1 mynt under 3 pappkrus 

Slipp tegnestifter fra samme høyde n ganger. Bernoulli-eksperiment hvor spissen 

peker opp = 1 og spissen peker ned = 0. Sammenlign slipp av tegnestiftene på en 

glatt bordplate og et stykke tøy. 

 

Veiing 

Veiing av store frø, egg, epler, appelsiner etc. på en digitalvekt i sammenheng med 

variasjon, konfidensintervall og normalfordeling. 

 

Telling av objekter eller hendelser tilfeldig i tid eller rom 

Slike tellinger følger Poisson-fordeling.  

Telling av lønntjæreflekk på lønneblader.  

Tellekammer for telling av alger eller blodlegemer 

 

Vekst og størrelse 

Allometrisk vekst: klinkekule, golfball, tennisball, håndball, fotball og basketball. 

Diameter, overflate, volum, omkrets, pi. Bestem radien av kulene ut fra omkretsen. 

Bruk en hyssing som trekkes rundt kulen som mål på omkretsen, og bestem deretter 

lengden av den.  

Areal av sirkel med radius r: 𝜋𝑟2     

Omkrets av sirkel med radius r: 2𝜋𝑟 

Volum av kule med radius r: 
4

3
𝜋𝑟3 

Overflateareal av kule med radius r: 4𝜋𝑟2 

Volum av sirkulær sylinder med høyde h og radius r: 𝜋𝑟2ℎ 

Overflateareal av sirkulær sylinder: 2𝜋𝑟ℎ + 2𝜋𝑟2 

Måle lengste lengde og bredde på blader fra forskjellige trær,er det et system ?  

 

Blenderåpning på fotoapparat 
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Blenderåpning e.g. f8 angir hvor mye lys som slipper igjennom objektivet og er 

forholdstallet mellom åpningsdiameter og brennvidde. Jo større tall, desto mindre 

åpning. 

Tallene forekommer i rekken 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 og 22.  

f8 slipper igjennom fjerdedelen så mye lys som f4: 82/42=4 

  

Musikk 

Mål avstanden mellom tverrbåndene på et gripebrett på en gitar. Finner du et 

logaritmisk forhold ?  

 

Telling 

Tellinger kan følge Poisson-fordeling. 

Telling av lønntjæreflekk på blader av spisslønn ved forskjellig høyde og plassering 

(høstaktivitet) 

Dødsfall i trafikken er tragisk. Hva er signifikant forskjell mellom dødsfall fra år til år ? 

Er det sammenheng mellom antall elgpåkjørsler (hjort, rådyr) og elgbestand ut fra 

felte dyr (jaktstatistikk) 

Telling av soppinfiserte hvitveis i utlagte 1x1 meter ruter.  

 

Polygoner og polyedre 

Pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon.  

Eksempler: Trafikk-skiltet ”Full stopp” etc.  

 

Møbiusbånd og dimensjoner 

Lag Möbiusbånd av papir (papirstrimmel som vris en gang før den skjøtes sammen 

med limbånd). Lag bånd med vridning den ene og andre veien. Tegn en strek langs 

hele båndet på midten, og se at du kan tegne hele veien rundt uten å løfte blyanten. 

Sammenlign med en papirstrimmel som ikke er vridd. Klipp med saks langs streken. 

Start med å klippe ca. 1/3 inn fra siden på Möbiusbåndet og fortsett å klipp med 1/3 

innover for hver runde. Du får to ringer som henger isammen. Lag et høyre- og et 

venstre-vridd Möbiusbånd. Lim de sammen ortogonalt (vinkelrett) på hverandre. Klipp 

opp og du får to hjerter som henger isammen. 

 

Snøkrystaller 

Snøkrystaller har 6 kanter. Hvordan må du brette et papirark, lage innklippsmønster, 

og deretter brette ut slik at det blir 6 kanter ? 

 

Hulspeil i billykter 

Hovedlyset på en bil har to filamenter, en i fokus på reflektoren for fjernlys, og en ute 

av fokus for nærlys. 

 

Lysbrytning 

Se på speilbildet ditt i en blank skje snudd den ene og andre veien ? Hvorfor blir 

bildet snudd ? Konkavt hulspeil, konveks.  
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CD-plate 

Lydsporene på en CD (Compact disc) som lagrer digitale data følger en Arkimedes 

spiral (0, 8, 16, 24). Platen består av et lag polykarbonatplastikk hvor det er er små 

porer, dumper ca. 100 nm dype, bredde 500 nm og lengde fra 850 til 3500 nm.  

atskilt av flate partier mellom porene. Det er overgang mellom pore og flate som angir 

0 og 1. Bak plasten er det en skinnende aluminiumsplate, beskyttet av lakk, som 

reflekterer laserlyset (780 nm) som leser av data på CD´en . Derved endres 

refleksjonen  og intensitetsforandringen registreres av en fotodiode.  

 
 

CD diameter=120 millimeter, tykkelse 1.2 millimeter, spindelhulldiameter=15 

millimeter. Programområdet befinner seg i området mellom 25 og 58 millimeter 

radius, og utgjør 86.05 cm2.  

 

a <- 5.8^2*pi-(2.5^2*pi);a 

86.04822 

 

Avstanden mellom sporene er 1600 nm (=1.6 µm). Det er dette som gir brytning av 

lyset i et lysspekter En ramme (”frame”) er den minste enheten på en CD og 

inneholder 33 byte. Hver ramme innholder 6 stk. 16-bits stereoprøver (6∙2 byte∙2 

kanaler=25 byte. Av de resterende 9 byte brukes til 8 til korrekturlesing. Rammer 

(bestående av 588 bits) samles i sektorer, hver sektor inneholder 98 rammer 

(98∙24=2352 bytes). En musikkCD spiller 75 sektorer per sekund.Scannehastigheten 

er 1.2-1.4 meter per sekund. Det tilsvarer ca. 500 rpm innerst og ca. 200 rpm ytterst. 

Avlesingen starter innerst.  Større enheter kalles tracks.  Jfr. en logaritmisk spiral på 

et blekksprutskall hvor den suksessive avstand fra løkkene til sentrum danner en 

geometrisk rekke (1, 3, 9, 27). Jfr. spiralgalakser, edderkoppnett. 

 

Såpeboblegeometri 

Såpebobler basert på Zalo, glycerin, ståltrådbøyle (lag forskjellig utforming) dyppet i 

såpeløsningen og blåsing. Pass på å ikke få såpe i øynene.  

Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1801-1883) studerte geometrien til såpbebobler. 

Såpeboblefilem danner en helt glatt flate. Hvis flere bobler sammen så møtes 

såpefilmen alltid i tre deler (cos-1(-1/2)=120o) og kanten danner en Plateau-grense. 

Plateau-grensene møtes i en vinkel cos-1(-1/3)≈ 109.47o. Plateau konstruerte et 
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fenakistoskop, et roterende hjul med bilder som atskiller seg litt fra hverandre, og gir 

illusjon av et bilde som beveger seg.  

Den fargeskimrende overflaten på en såpboble; tynnoljefilm på vann; 

fargeendringene på fjær hos stær, tiur, orrfugl; pyrittkrystaller; alternerende 

perlemorsjikt med kalsiumkarbonat i det indre laget av blåskjell;  eller vingene på en 

sommerfugl skyldes lysbrytning ved diffraksjon. Forutsetningen er at avstanden 

mellom sjiktene er i samme størrelsesorden som bølglengden på lys. Noe lys 

reflekteres, noe går igjennom sjiktet og reflekteres, hastigheten på lyset i mediet 

minsker,  de forskjellige bølgene samvirker ved interferens og gir skiftende 

lysspektere. De kitinholdige taklagte skjellene på en sommerfuglvinge gir refleksjon i 

de forskjellige sjiktene.  

 

FM, AM og Herz 

 
Nikola Tesla (1856-1943) utviklet teori for bruk av radio i 1893. Guglielmo Marconi 

(1874-1937) klarte å sende meldinger via langbølger og radiotelegrafi over 

Atlanterhavet. Maxwell hadde forutsagt de elektormagnetiske bølgene, og deres 

eksistens ble vist av Heinrich Hertz (1857-1894). 

FM-radio er frekvensmodulerte elektromagnetiske bølger benyttet i 

telekommunikasjon  hvor frekvensen til en bærebølge varierer, men hvor amplituden 

er konstant. Bølgen for signalet som skal sendes legges over bærebølgen. Digital FM 

kan skje ved å skifte bærefrekvensen mellom to diskrete verdier tilsvarende 0 og 1. 

FM kan sendes på frekvensen VHF. FM ble også brukt på videoopptakere (VHS), og 

finnes på lydkort i datamaskiner som digital syntesizer.   AM-telefon eller AM-radio er 

basert på informasjonsoverføring via  amplitudemodulerte bølger, hvor styrken på 

signalet endres via amplituden på radiobølgen. Denne endringen i amplitude kan for 

eksempel kobles til en forsterker og høyttaler. I AM-radio er det en kontinuerlig 

bærebølge som blir modulert. I digital AM kan 1 tilsvare bærebølge og 0 ikke 

bærebølge.  Bærebølge xc(t) og modulert bølge xm(t) med tilhørende frekvens f og 

amplitude A.   

  

𝑥𝑐(𝑡) = 𝐴𝑐 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡)          𝑥𝑚(𝑡) =  
𝐴𝑚cos (2𝜋𝑓𝑚𝑡)

2𝜋𝑓𝑚
       

A <- 1 

f <- 1 

Ac <- 1 

fc <- 1 

g <- function(x){A*cos(2*pi*f*x)} 

par(bg="lightyellow") 
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plot(g,0,4*pi,col=4,lwd=3) 

abline(h=0) 

Am <- 1.5 

fm <- 0.4 

k <- function(x){((Am*cos(2*pi*fm*x))/(2*pi*fm))} 

curve(k,0,4*pi,col=2,lwd=3,add=TRUE) 

 

 

Finn frekvenser (Hz, kHz, mHz) og bølgelengde for lysbølger, lydbølger i luft og vann, 

havbølger, tidevannsbølger, AC-strøm, mikrobølger, daglengde, solflekkhyppighet, 

temperatur. 

 

I harmonisk analyse forsøker man å dele opp sammensatte svingninger i enkle 

sinus- og cosinus-kurver som funksjon av tiden t: 

𝑦1 = 𝐴1 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑡 + 𝛽)         𝑦2 = 𝐵1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑡 + 𝛾) 

Kurven eller funksjonen uttrykkes deretter som en Fourier-rekke: 

𝑦 = 𝐴0 + 𝐴1 cos(𝑡) + 𝐴2 cos(2𝑡) + ⋯+ 𝐵1 sin(t) + 𝐵2 sin(2t) + ⋯ 

Hvis u er et skalarfelt som er kontinuerlig deriverbar i en åpen mengde S i xy-planet 

så er u en harmonisk funksjon i S hvis det eksisterer andre ordens partiellderiverte 

(Laplace ligningen) 

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
= 0 

 

Stemming og kammertone 

Kammertonen enstrøken A (440Hz) brukes til stemming av instrumenter og kor. På et 

piano får man for hver oktav (octo=8) tall rekken 55, 119, 220, 440, 880 Hz. 

Tonehøyden bestemmes av frekvensen målt i antall svingninger per sekund (Hz, 

hertz). Det er 13 tangenter i en kromatisk skala Cmaj (8+5). En skala (l. scala – 

trapp,stige) er fordelingen av toner innen en oktav.  
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Pythagoras fant sammenhengen mellom lengden på en svingende streng og 

tonehøyden. Halveres lengden på strengen øker tonehøyden med en oktav. Oktav, 

den 8. tonen har forholdstall 2/1, kvint har 3/2 og kvart 4/3.  

 

Gebursdagparadokset 

Noen ganger finner man sammenhenger som tilsynelatende strider mot 

sannsynlighetsberegninger, men dette er bare tilsynelatende. De skyldes ikke 

sammenheng og påvirkning av okkulte krefter.  Gebursdagsparadokset oppdaget i 

1939 av Richard von Mises (1883-1953) angir at sannsynligheten for at to eller flere 

elever i en klasse på 30 elever har gebursdag på samme dato er større enn man 

forventer. 

Summen av komplementære hendelser er lik 1. En elev kan ha gebursdag hvilken 

som helst dag. Sannsynligheten for at 2 elever har forskjellig geburtsdag er 364/365. 

Den komplementære hendelsen at de har samme geburtsdag er 1-364/365. 

Sannsynligheten for at 3 elever har forskjellig gebursdag er 363/365 osv. Vi får nå 1-

364/365∙363/365∙… 

Når man passerer 22 elever i klassen er sannsynligheten ca. 52% og øker deretter 

ettersom antall elever øker. Er det 50 elever er det ca. 97% sannsynlig at minst to har 

gebursdag samme dag, og for 57 elever er det 99% sannsynlig  

 

n <- 365 

k <- 365 

X <- matrix(NA,k,1) 

A <- matrix(NA,k,1) 

A[1] <- (n-1)/n 

X[1] <- 1-((n-1)/n) 

for (i in 2:k){ 

A[i] <- A[i-1]*((n-1)/n) 

X[i] <- 1-A[i] 

} 

t <- seq(1,365,1) 

plot(t,X,ylim=c(0,1),type="l",col=3,lwd=3) 

lines(t,A,type="l",col=2,lwd=3) 

abline(h=0.5,col=4,lty=3) 
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Sannsynligheten for at to stykker ikke har gebursdag på samme dag kan også settes 

opp som: 

1 −
365!

(365 − 𝑛)! 365𝑛
≈ 1 − 𝑒−

𝑛2

2∙365 

hvor n er antall. Siden binomialkoeffisientene øker meget raskt med økende n vil 

kommandoen factorial raskt gå mot potenser som overstiger kapasiteten til R. I 

stedet kan man bruke logaritmen til fakultet lfactorial.  

#sannsynligheten p for samme gebursdagsdag 

 

p <- function (x) { 

1-exp(lfactorial(365)-(lfactorial(365-x)+x*log(365))) 

} 

curve(p,0,100, lwd=3,col=2,xlab="Antall personer") 

#tilnærmet 

f <- function(x) {1-exp(-(x^2)/(2*365))} 

curve(f,0,100,lty=3,col=4,lwd=3,add=TRUE) 

 



324 
 

Er det 366 personer er det 100% sikkert at to av dem har gebursdag på samme dag 

(duehullprinsippet). 

 

Duehullprinsippet ble formulert av Johann Dirichlet i 1834, også kalt 

Schuzzfachprinzip. Hvis vi har m duehull og n duer så vil minst ett hull ha flere enn 

en due hvis n>m. Hvis n duer er plassert tilfeldig i m hull med uniform sannsynlighet 

1/m så vil et hull inneholde minst en due med sannsynlighet 

1 −
𝑚!

(𝑚 − 𝑛)! ∙ 𝑚𝑛
 

 

Vi kan gjøre det samme, men med litt annen tilnærming, etterfulgt av en simulering 

av gebursdagsparadokset. Målet for en simulering er å få datamaskinen til å gjenta 

en enkel prosedyre tusenvis av ganger (iterasjoner) som en erstatning for komlekse 

beregninger som det i mange tilfeller er umulig å utføre 

Hva er sannsynligheten for at det en klasse med 30 elever er to eller flere som har 

gebursdag på samme dag ? Vi vil gjette på at det må være 367 elever hvis man skal 

være sikker på utfallet, men vi skal se at sannsynligheten for utfallet nevnt over er 

forbausende høy 

Antall mulige par av 30 elever 

(
30
2

) = 435 

#antall mulige par av 30 elever 

 

choose(30,2) 

[1] 435 

 

Vi ser bort fra skuddår, har 365 dager i året, og at gebursdager er likt fordelt gjennom 

hele året (noe det i virkeligheten ikke er).  

Det er 36530 mulige rekkefølger av gebursdager et svært stort tall 

 

365^30 

[1] 7.392408e+76 

Sannsynligheten for at ingen har felles gebursdag er 

 

∏(1 −
𝑛

365
)

29

𝑛=0

 

 

n <- seq(1,100,1) #antall mulige elever 

P <- numeric(100) #vektor for lagring av sannsynligheter 

for (i in n) 

{ 

q <- prod(1-(0:(i-1))/365) #sannsynlighet ikke felles  

P[i] <- 1-q #sannsynlighet felles gebursdag 

} 
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plot (n,P,col=4,xlab="Antall elever i klassen",  

ylab="Sannsynlighet p for gebursdag samme dag") 

P[c(23,30,70)] #sannsynlighet  

[1] 0.5072972 0.7063162 0.9991596 

 

Allerede ved 23 elever er det 50% sannsynlig, for 30 elever 71% sannsynlig og er det 

70 elever er det 99.9% sannsynlig at to har gebursdag samme dag.  

 

 
Vi kan simulere uttrekk av 30 gebursdager for et år dag 1-365 

 

n <- 30 #30 elever 

g <- sample(1:365,n,replace=T);g 

 [1] 179 199 153  43 161  37 101  96 210 179 362 125 250 106 362 304  55 176 311 
[20] 282  38 176 186 345 139  79 209 302 275 327 

sort(g) #sorterer 

 [1]  37  38  43  55  79  96 101 106 125 139 153 161 176 176 179 179 186 199 209 
[20] 210 250 275 282 302 304 311 327 345 362 362 

u <- length(unique(g));u #unike gebursdager 

[1] 27 

cbind(1:30,g)#ser hvilke elever 

           g 

 [1,]  1 179 

 [2,]  2 199 

 [3,]  3 153 

 [4,]  4  43 

 [5,]  5 161 

 [6,]  6  37 

 [7,]  7 101 

 [8,]  8  96 

 [9,]  9 210 
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[10,] 10 179 

[11,] 11 362 

[12,] 12 125 

[13,] 13 250 

[14,] 14 106 

[15,] 15 362 

[16,] 16 304 

[17,] 17  55 

[18,] 18 176 

[19,] 19 311 

[20,] 20 282 

[21,] 21  38 

[22,] 22 176 

[23,] 23 186 

[24,] 24 345 

[25,] 25 139 

[26,] 26  79 

[27,] 27 209 

[28,] 28 302 

[29,] 29 275 

[30,] 30 327 

 

Vi ser at elev nummer 18 og 22, samt elev 1 og 10 har gebursdag på samme dag.  

Gjentar man gir det andre utfall. 

Simulerer hvor mange par har felles gebursdag i en klasse på 30 elever.  

 

n <- 30 #antall elever 

k <- 10000 #antall simuleringer 

M <- numeric(k) #matrise for lagring  

for (i in 1:k) 

{ 

g <- sample(1:365,n,replace=T) 

M[i] <- n-length(unique(g)) 

} 

hist(M,breaks=-

0.5:10,prob=T,ylim=c(0,0.4),ylab="Sannsynlighet", 

xlab="Antall par med samme gebursdag",main="",col="lightblue") 
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#sannsynligheten forat ingen har felles bursdag 

mean(M==0)  

[1] 0.2897 

table(M) 

barplot(table(M),col="pink",xlab="Antall par med samme 

gebursdag",ylab="Antall") 

table(M) #tabell 

M 

   0    1    2    3    4    5    6    7  

2897 3824 2257  777  207   33    4    1  

barplot(table(M),col="pink",xlab="Antall par med samme 

gebursdag",ylab="Antall") 
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Det er ca. 29% sannsynligheten for 

 

Sudoku 

Sudoku er et logisk tallpussel hvor man skal fylle inn tallene 1-9 i 9x9 ruter fordelt på 

3x3 underruter, slik at tallene 1-9 forekommer bare en gang innen hver kolonne og 

rad, og innen hver underruter. Puslespillet fikk en renessanse i 1986 i Japan og ble 

kalt Sudoku (jap.-enkelttall). Det finnes flere varianter av pusselet. I 2005 viste B. 

Felgenhauer og F. Jarvis at antall mulige tallkombinasjoner i en klassisk Sudoku er 

ca. 6.67∙1021.  

 

factorial(9)*(72^2)*(2^7)*27704267971 

[1] 6.670904e+21 

 

Man kan laste ned biblioteket sudoku fra CRAN.  

library(sudoku) 

#lag en soduko 

sudoku1 <- generateSudoku(print.it=TRUE) 

 

 

  +-------+-------+-------+ 

  |   4 1 |   6 9 |     5 | 

  |   9   | 2     |   4   | 

  |     5 |   3   | 9   6 | 

  +-------+-------+-------+ 

  | 8     |       |   3   | 

  |     4 |     6 |   7   | 

  |     2 | 4   3 |       | 

  +-------+-------+-------+ 

  | 2 5   |       |   6 9 | 

  |       | 6 9   |       | 
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  |   8 6 | 5 7   | 4     | 

  +-------+-------+-------+ 

playSudoku(sudoku1) 

 
#løsning 

 

 

 

Frekvens av bokstaver i et språk 

Tell opp fordeling av de forskjellige 29 bokstavene i en norsk tekst og lag et 

histogram. Hva er den vanligste bokstaven ?  

 

Demografiske data 

Alderspyramide.  Fødselsvekt av barn. Kjønnsratio kvinner/menn versus årstall for 

hver 100. kvinne.  Se SSB.  

Hvilke datoer fødes flest barn eller færrest barn ? Regn deg 9 måneder tilbake.  

Hvilke måneder i året dør flest mennesker ?  

 

Havbølger, flo og fjære 

Vind tilfører havet energi og det oppstår bølger med ulik høyde og lengde. Ingen 

bølger er helt like, og bølgene går over havet med forskjellig hastighet. Store bølger 

kan bli bygget opp av flere små. Hvis all energi befinner seg i en periode er det 

havblikk, energi spredt over flere perioder gir bølger. Hva er gjennomsnitts 
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bølgehøyde (meter), periode (sekunder) og bølgelengde (meter) for bølger i 

Nordsjøen ?  

Stemmer det at hver 7. bølge er størst ? (dannet ved interferens).  

Når en andefugl eller en båt beveger seg i sjøen danner de to delene av 

kjølvannsstripen en vinkel med hverandre. Hvilken vinkel ?  

 

Papirark og størrelser 

Finn dimensjon på arkformatene A1, A2, A3, A4 og A5. Hva er sammenhengen 

mellom dem ? 

I trykking av boksider brukes begrepene folio, quearto og octavo og angir antall sider 

fra et stort printerark brettet om linjer.  

 

Voyager 

Voyager-ferdene er en av de mest fantastiske romferdene som er utført og viser hvor 

mye vi forstår og kan om universets oppbygning og fysiske lover. Her er det ikke 

plass til en gud, men mye plass til komplisert fysikk og matematikk.  Voyager 1 og 2 

ble skutt opp fra Cape Canaveral i Florida i 1977. I en periode med spesiell 

planetkonfigurasjon som oppstår hver 176te år, la Voyager 2 ut på en planetarisk 

Grand Tour med start 20. august. Den 9. juli 1979 passerte den Jupiter i en avstand 

av 570000 km og studerte bl.a. Jupitermånene Io og Europa. Ni år etter, 24. januar 

1986, passerte Voyager 2 Uranus med avstand 81500 km og så den spesielle 

månen Miranda samt Uranus ringer forskjellig fra dem rundt Saturn og Jupiter. Den 

25. august 1989 var Voyager 2 kommet fram til Neptun og det ble mulig å beregne 

massen til Neptun mer nøyaktig. Voyager 2 fortsetter ferden, men nå ut av vårt 

solsystem. Den 26. juni 2009  var den 89.41 astronomiske enheter (AU) fra Sola, og 

reiser utover 3.27 AU enheter per år. 1 AU er middelavstanden mellom Jorden og 

Sola tilsvarende 149.6∙106 kilometer.  

 

89.41*149.6e6 # avstand fra sola 

[1] 13375736000 

3.27*149.6e6 #kilometer per år 

[1] 489192000 

 

Begge Voyager-fartøyene har med seg en gulldekket audiovisuell disk med bilder av 

Jorden, vitenskapelige oppdagelser vi har gjort, musikk, taler, lyd av hval og bølger 

som bryter mot kysten. Hvis den skulle bli funnet at intelligent liv i verdensrommet er 

den en melding fra Jorden. Imidlertid er det noen som mener, bl.a. Stephen Hawkins, 

at vi ikke bør sende meldinger ut i verdensrommet som forteller om vår eksistens, 

fordi hvis noen klarer å dechiffrere meldingen er det en art som er minst like grådig til 

å utnytte ressursene omkring seg som Homo sapiens, og da kan det tenkes at vi 

møter vår ”overmann” i så måte.  

Det er hundretusen milliarder stjerner (tilsvarende vår sol) i Melkeveien =100∙109 

stjerner. Massen i Melkeveien er beregnet til 4∙1041 kg.  Det er beregnet at det finnes 
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10 ganger så mange galakser i verdensrommet som stjerner i Melkeveien =100∙1010 

galakser. Hvis disse galaksene har ca. like mange soler som Melkeveien betyr det at 

i verdensrommet finnes det følgende antall stjerner: 

 

100e9*100e10 

[1] 1e+23 

 

Bruk regel for regning med potenser og se at det stemmer.  

 

Over så lange avstander blir det ofte forstyrrelser og støy i overføringen av digitale 

data mellom Voyager 2 og Jorden. Korrekturlesing av bits blir gjort med lineær 

Hamming kode, oppkalt etter Richard Hamming. Før denne tid brukte man 8-bits 

kode hvor den siste bit var en parietetsbit lik 1 hvis det var oddetall 1-ere og 0 hvis 

det var liketall 1-ere i en byte, slik at databit og parietetsbit til sammen inneholder et 

liketall med 1-ere. Hamming beskrev dette systemet med 7-bits ASCII og 1-bits 

parietetsbit som (8,7)-kode, og innførte i stedet flere parietetsbit organisert slik at det 

ble mulig å finne hvor i en 7-bits ASCII det var en feil.  

 

Et Gabor-filter benyttes i digital bildeprosessering for å finne kanter i digitale bilder, 

hvor det også kan benyttes i identifisering av fingeravtrykk og ved irisgjenkjennelse.  

Litteratur: Wikipedia 

 

 

 

Lengde av gutter og jenter 

Følgende eldre datasett fra Skandinavia viser  ca. 95% konfidensintervall for lengden 

av gutter og jenter. ALDER (år), GLL: gutter lengde lav, GLM:gutter lengde middel, 

GLH:gutter lengde høy, JLL: jenter lengde lav, JLM:jenter lengde middel, JLH:jenter 

lengde høy. 
lengde <- 

read.table("http://www.mn.uio.no/bio/tjenester/kunnskap/plantefys/ 

matematikk /lengdeb.txt",header=T) 

attach(lengde) 

names(lengde) 

[1] "ALDER" "GLL"   "GLM"   "GLH"   "JLL"   "JLM"   "JLH"    

summary(lengde) 

par(bg="lightyellow") 

plot(ALDER,GLM,type="l",col=4,lwd=3,xlab="Alder 

(år)",ylab="Høyde (cm)", 

main="Gutter") 

lines(ALDER,GLL,lty=3,col=4) 

lines(ALDER,GLH,lty=3,col=4) 

plot(ALDER,JLM,type="l",col=2,lwd=3, xlab="Alder 

(år)",ylab="Høyde (cm)", 

main="Jenter") 
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lines(ALDER,JLL,lty=3,col=2) 

lines(ALDER,JLH,lty=3,col=2) 

  

 

Vi plotter ratio gjennomsnittslengde/maksimallengde for gjennomsnittsverdiene og 

ser at jenter vokser raskere enn gutter: 

plot(ALDER,GLM/max(GLM),col=4,xlab="Alder 

(år)",ylab="lengde/lmax") 

points(ALDER,JLM/max(JLM),col=2) 

legend("topleft",c("Gutter","Jenter"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),co

l=c("blue","red")) 

 

  

Generelt vil endringen i lengde L over tiden t, hvor r er en vekstkoeffisient som kan 

endre seg over tid, og lmax er maksimallengden: 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= 𝑟 ∙ (𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝐿) 
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Vi plotter versus alder, hvor lmin er lengden ved t=0. 

𝑙𝑛
(𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝑙𝑚𝑖𝑛)

𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝑙
 

pplot(ALDER,log((max(GLM)-min(GLM))/(max(GLM)-

GLM)),col=4,xlab="Alder (år)", 

ylab="ln((lmax-lmin)/(lmax-H))") 

points(ALDER,log((max(JLM)-min(JLM))/(max(JLM)-JLM)),col=2) 

legend("topleft",c("Gutter","Jenter"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),co

l=c("blue","red")) 

 

 

Det ser ut til å være 3 atskilte vekstfaser: først en felles fase ca [0-1 år], deretter [1,12 

år] og [12-18 år] med forskjellig vekst gutter og jenter.  

 

Vi sier at ved 18 år er forventet verdi for henholdsvis gutter og jenter 179 cm og 166 

cm, begge med standardavvik 5.1 cm. 

Vi kan da plotte fordelingen av høyder: 

x <- seq(140,200,0.1) #Høyde 

pg <- dnorm(x,mean=179,sd=5.1) #Sannsynlighetstetthet gutter 

pj <- dnorm(x,mean=166,sd=5.1) #Sannsynlighetstetthet jenter 

par(bg="lightyellow") 

plot(x,pg,,type="l",col=4,lwd=3,xlab="Høyde 

(cm)",ylab="Sannsynlighetstetthet") 

lines(x,pj,col=2,lwd=3) 

par(bg="lightgreen") 

legend("topright",c("Gutter","Jenter"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3), 

col=c("blue","red")) 
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Vi kan finne sannsynligheten for at en en gutt og jente er lavere enn eller lik 

henholdsvis 180 cm og 170 cm, ved å integrere små arealer 

sum(pg[x<=180]*0.1) #Sannsynlighet gutter<=180 cm 

[1] 0.5815599 

sum(pj[x<=170]*0.11) #Sannsynlighet jenter <=170 cm 

[1] 0.865084 

altså henholdsvis 58.2% og 86.5%, og vi ser at disse sannsynlighetene blir noe 

unøyaktige i forhold til pnorm() som vi bruker nedenfor.  

 

Vi kan også plotte kumulativ sannsynlighet, Vi kan gjøre det på samme måte som 

ovenfor eller bruke function(): 

fg <- function(x){pnorm(x,mean=179,sd=5.1)} #Kumulativ 

sannsynlighet gutter 

fj <- function (x){pnorm(x,mean=166,sd=5.1)}  #Kumulativ 

sannsynlihet jenter 

par(las=1, bg="lightyellow") 

curve(fg,140,200,col=4,lwd=3,xlab="Høyde (cm)",ylab="Kumulativ 

sannsynlighet") 

curve(fj,140,200,col=2,lwd=3,add=TRUE) 

par(bg="wheat1") 

legend("topleft",c("Gutter","Jenter"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),co

l=c("blue","red")) 

fg(180) #Sannsynlighet for <=180 for gutter 

[1] 0.5777256 

fj(170) #Sannsynlighet for  <- 170 for jenter 

[1] 0.783572 

arrows(180,fg(180),140,fg(180),col=4,lty=2,lwd=2) 

arrows(170,fj(170),140,fj(170),col=2,lty=2,lwd=2) 
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Vi kan se på kvantiler, hvor 50% befinner seg innen interkvartilområdet Q1-Q3.  

fg2 <- function(x){qnorm(x,mean=179,sd=5.1)} #Kvantiler gutter 

fj2 <- function (x){qnorm(x,mean=166,sd=5.1)}  #Kvantiler 

jenter 

par(las=1, bg="lightyellow") 

curve(fg2,0,1,col=4,lwd=3,ylim=c(140,200),ylab="Høyde 

(cm)",xlab="Kvantiler") 

curve(fj2,0,1,col=2,lwd=3,add=TRUE) 

fg2(0.5) #Sannsynlighet for <=180 for gutter 

fj2(0.5) #Sannsynlighet for  <- 170 for jenter 

arrows(0.5,fg2(0.5),0,fg2(0.5),col=4,lty=2,lwd=2) #50% kvantil 

arrows(0.5,fj2(0.5),0,fj2(0.5),col=2,lty=2,lwd=2) #50% kvantil 

abline(v=c(0,0.25,0.5,0.75,1),lty=2,col=3) 

arrows(0.25,fg2(0.25),0,fg2(0.25),lty=3,col=4) #25% kvantil 

arrows(0.25,fj2(0.25),0,fj2(0.25),lty=3,col=2) #25% kvantil 

arrows(0.75,fg2(0.75),0,fg2(0.75),lty=3,col=4) #75% kvantil 

arrows(0.75,fj2(0.75),0,fj2(0.75),lty=3,col=2) #75% kvantil 

par(bg="wheat1") 

legend("topright",c("Gutter","Jenter"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),c

ol=c("blue","red")) 
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Vi kan nå gå tilbake til den ordinære normalfordelingskurven hvor E(X)=µ er forventet 

verdi (gjennomsnitt) og sigma (σ) er lik standardavviket (VAR(X)=σ2) 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎 ∙ √2𝜋
∙ 𝑒−

1
2
(
𝑋−𝜇
𝜎

)
2

 

sigma <- 5.1 

mu <- 179 

f <- function (x) {(1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-

mu)/sigma)^2)))} 

integrate (f,100,180) #Areal under kurven gutter <=180 cm 

0.5777256 with absolute error < 6.9e-07 

par(las=1,bg="lightyellow") 

curve(f,140,200,col=4,lwd=3) 

mu <- 166 

f <- function (x) {(1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x-

mu)/sigma)^2)))} 

integrate (f,100,170) #Areal under kurven jenter<=170 

0.783572 with absolute error < 1.4e-06 

curve(f,140,200,col=2,lwd=3,add=TRUE) 

legend("topright",c("Menn","Kvinner"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),co

l=c("blue","red")) 

topp <- 1/(5.1*sqrt(2*pi)) 

points(179,topp,cex=2,col=3) 

points(166,topp,cex=2,col=3) 

 

Toppen av kurven  blir ved forventet verdi E(X)=µ og høyden (H) av toppen blir lik: 

𝐻 =
1

𝜎√2𝜋
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Vi ser at vi får samme kurver, og nå kan vi integrere for å bestemme arealene under 

normalfordelingskurven, og vi ser at vi får de samme nøyaktige arealene. Voila. Vi 

kan like godt regne med ligningen for normalfordelingskurven, og integrere de 

områdene vi ønsker, og disse arealene tilsvarer de tilhørende sannsynligheter. 

𝑓(𝑥) = Pr(𝑋 ≤ 𝑥) =
1

𝜎 ∙ √2𝜋
∙ ∫ 𝑒−

1
2
(
𝑋−𝜇
𝜎

)
2

𝑑𝑥

𝑥

−∞

 

 

Bootstrap og høyde 

Vi skal bestemme av forventet verdi og standardavvik ved bootstrap, fra et kjent 

datasett og se hvilket estimat vi får av parameterverdiene.   

La oss velge 10 normalfordelte gutter med forventet verdi 179 cm og sd=5.1 cm. 

Deretter resampler vi dette datasettet med tilbakelegging, og beregner gjennsomsnitt 

og standardavvik. Til slutt tar vi gjennomsnitt av alle verdiene og ser om de er et godt 

estimat, noe vi finner. 

 

n <- 1000 #antall simuleringer 

X <- rnorm(n,mean=179,sd=5.1);X #datasett fra normalfordeling 

A <- data.frame(mean=rep(NA,n),sd=rep(NA,n)) #tom matrise 

for (i in 1:n){ 

X2 <- sample(X,replace=T) 

A[i,1] <- mean(X2) 

A[i,2] <- sd(X2) 

} 

par(bg="lightyellow") 

hist(A$mean,col="lightgreen",xlab="Høyde (cm)",main="E(X)") 

EX <- mean(A[,1]) 

SD <- mean(A[,2]) 

cat("Forventet verdi",EX,"\n") 

cat("Estimert standardavvik",SD,"\n") 

Forventet verdi 178.917  

Estimert standardavvik 4.994034 
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Likelihood og høyde 

Vi har likelihood (LL) for en normalfordeling for n observasjoner Xi.  

𝐿𝐿{𝑋|µ, 𝜎} = ∏
1

𝜎√2𝜋

𝑛

𝑖=1

𝑒
−
(𝑥𝑖−µ)2

2𝜎2  

 

Vi får –loglikelihood: 

−𝑙𝑜𝑔𝐿𝐿{𝑋|µ, 𝜎} = 𝑛 ∙ (ln(𝜎) +
1

2
ln (2𝜋)) + ∑

(𝑥𝑖 − µ)2

2𝜎2

𝑛

𝑖=1

 

Den første delen av uttrykket er ikke avhengig av gjennomsnittet slik at minimum av -

2loglikelihood blir minimaliseres av en kvadratsum. 

Vi velger ut n=100 normalfordelte høyder: 

 

n <- 100 

X <- rnorm(n,mean=179,sd=5.1) #datasett fra normalfordeling 

sigma <- 5.1 

k <- 40 

negLL <- matrix(NA,k,1) #tom matrise 

H <- matrix(NA,k,1) 

H[1] <- 160 

for (i in 1:k){ 

negLL[i] <- n*(log(sigma)+0.5*log(2*pi))+sum(X-

H[i])^2/(2*sigma^2) 

H[i+1] <- 160+i 

} 

par(bg="lightyellow") 

plot(H[1:k],negLL,type="l",col=4,lwd=3,xlab="Høyde 

(cm)",ylab="-log(likelihood)") 

abline(v=179,lty=2,col=3) 
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Ved lave verdier av n ser vi at minimumspunktet flytter seg og kan beskrives av et 

konfidensintervall.  

 

Verdensrekorder 

Vi ser først på verdensrekorder i friidrett løping: 

 
run <- read.table("http://www.mn.uio.no/bio/tjenester/kunnskap/plantefys/ 

matematikk /runb.txt",header=T) 

attach(run) 

names(run) 

plot(DIST,MTID) 

points(DIST,KTID) 

par(bg="lightyellow") 

plot(log10(DIST),log10(MTID),col=4,xlab="log(Tid 

(s)",ylab="log(distanse (m)", 

main="Friidrett (løp)") 

points(log10(DIST),log10(KTID),col=2) 

legend("topleft",c("Menn","Kvinner"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col

=c("blue","red")) 
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#friidrett løp i meter/sekund menn og kvinner 

plot(DIST,DIST/MTID,col=4,ylim=c(4,16),xlab="Distanse 

(m)",ylab="m/sek", 

main="Friidrett (løp)") 

points(DIST,DIST/KTID,col=2) 

legend("topright",c("Menn","Kvinner"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),co

l=c("blue","red")) 

 

 

 

Tilsvarende kan man gjøre for svømming, skøyter etc.  
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Buffons nål og π 
Arkimedes (282-212 f.kr.) antas å være den første som beregnet verdien av pi(π) og 

fant at verdien måtte ligge mellom 223/71 og 22/7. Arkimedes baserte seg på et 

system med en sirkel og innskrevne og omskrevne polygoner. Buffons nål er en måte 

å bestemme verdien av π ved en Monte Carlo metode. Beskrevet i 1777 av den 

franske naturvitenskapsmannen Georges-Louis Leclerc, Compte de Buffon. 

 
 Du tegner en rekke parallelle linjer på et ark med avstand som lengden på nålen 

(e.g. ca. 37 mm lang synål,alternativ avklippet fyrstikk, tannpirker eller lignende. Du 

slipper tilfeldig nålen på arket, fra samme høyde og på samme måte. Det er nå to 

muligheter:  

enten krysser eller berører nålen en av linjene (1) 

eller ingen av linjene berøres (0). 

Gjenta dette n ganger (notér tallet) og notér antall ganger (k) som nålen krysser eller 

berører en av linjene. Det viser seg at sannsynligheten for at nålen skal krysse eller 

berøre en av linjene er relatert til pi (π). 

Regn ut 2∙n/k og se at dette blir tilnærmet lik verdien av π. 

2𝑛

𝑘
≈ 𝜋 

Hvordan er dette mulig? 

Vi bruker her det enkleste eksemplet av Buffons nål hvor lengden av nålen settes lik 

1, som er lik avstanden mellom linjene på arket. Det er to variable, vinkelen theta 

(θ)som nålen faller og avstanden D fra midten av nålen og til den nærmeste linjen. 

Vinklel θ i forhold til de paralelle linjene er i intervallet 0-180o =[0,π], hvor θ blir en 

kontinuerlig tilfeldig variabel som kan bli enhver verdi innen intervallet. Variabelen 

avstanden D til den nærmeste linjen kan aldri bli mer enn halve avstanden mellom 

linjene.  
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Buffons nål hvor lengden av nålen settes lik 1, og som er den samme som avstanden 

mellom linjene.  

Nålen vil berøre en av linjene hvis 

𝐷 ≤
1

2
𝑠𝑖𝑛𝜃 

og vi kan nå se på hvor ofte det vil skje.  

f <- function (theta) {1/2*sin(theta)} 

curve(f,0,pi,lwd=3,xaxt="n",xlab=expression(theta),col=4,ylab=

"D (B-enheter)", 

main=expression(f(x)==frac(L,2)*sin(theta))) 

abline(v=c(0,pi),col=3,lwd=3,lty=2) 

abline(h=c(0,0.5),col=3, lwd=3,lty=2) 

axis(1,at=c(0,pi/2,pi),labels=expression(0,pi/2,pi)) 

abline(v=pi/2,lty=2) 

n <- 200 

a <- runif(n,0,pi/2) #tall fra uniform fordeling 

b <- runif(n,0,0.5) 

M <- data.frame(a,b) #matrise 

M$c <- (b>f(a))  

C <- cbind(a[M$c==T],b[M$c==T]) #punkter over sin(theta) 

D <- cbind(a[M$c==F],b[M$c==F]) #punkter under sin(theta) 

points(C,col=3) 

points(D,pch=2,col=2) 

 

Sannsynligheten for at nålen skal treffe eller berøre en av linjene er forholdet mellom 

buearealet og rektangelet. 

Arealet av hele rektangelet er π/2, og buearealet er integralet fra 0-π. 

∫
1

2

𝜋

0

∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑑𝜃 = 1 

 

#Bestemmelse av buearealet 

f <- function(theta){1/2*sin(theta)} 

integrate(f,0,pi) 

 

Sannsynligheten for treff (forholdet mellom buearealet og rektangelet): 
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𝑃{𝑘𝑟𝑦𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 (𝑏𝑒𝑟ø𝑟𝑖𝑛𝑔)} =
1
𝜋
2

=
2

𝜋
 

En binomial fordeling består av en serie med uavhengige forsøk (Bernoulli-

eksperimenter)som har to mulige utkomme {0,1}, slik som i dette tilfelle. Utfallsrommet 

S blir: 

𝑆 = {𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑟𝑦𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 (𝑏𝑒𝑟ø𝑟𝑖𝑛𝑔), 𝑘𝑟𝑦𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 (𝑏𝑒𝑟ø𝑟𝑖𝑛𝑔)} 

  

Vi kan betrakte det ene utfallet som suksess og det andre utfallet som ikke-suksess. 

Summen av disse blir lik n som er antall Bernoulli-forsøk.  

Forventet verdi (gjennomsnitt) for en binomial fordeling er: 

𝐸(𝑋) = 𝑛 ∙ 𝑝 

Vi får da: 

𝑘 = 𝑛 ∙
2

𝜋
            

2𝑛

𝑘
= 𝜋 

 

Vi kan se nærmere på  Monte-Carlo simulering ved å trekke ut tilfeldige punkter (x,y) 

fra en uniform fordeling i området x=[0,π], y=[0,0.5].  Man kan også se på mer 

komplekse forhold hvor nålen er kortere enn avstanden mellom linjene på arket.  

Vi kan se på et mer generelt tilfelle hvor de paralelle linjene har avstand B og 

lengden av nålen L ≤ B. D er avstanden av midten av nålen til linjen. Vi lar nålen falle 

tilfeldig ned på linjearket. Hva er sannsynligheten for at nålen vil berøre en av linjene 

? 

 
 

Både D og vinkelen theta (θ) er tilfeldige variable. Nålen vil berøre linjen hvis: 

𝐷 < 
𝐿

2
𝑠𝑖𝑛𝜃 

Se definisjonen av sinus.  

D og θ varierer mellom: 

0 < 𝐷 <
𝐵

2
             0 < 𝜃 < 𝜋 
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#estimering av pi ved Monte Carlo 

X <- numeric(100) #matrise til å lagre pi 

for(i in 1:1000) { 

n <- 1000 

a <- runif(n,0,pi/2) 

b <- runif(n,0,0.5) 

M <- data.frame(a,b) 

M$c <- (b>f(a))  

C <- cbind(a[M$c==T],b[M$c==T]) #punkter over sin(theta) 

D <- cbind(a[M$c==F],b[M$c==F]) #punkter under sin(theta) 

P <- length(D[,1])/n 

X[i] <- 2/P 

} 

plot(X,col=4,ylab=expression(pi),xlab="n",main=expression(Mont

eCarlo==pi)) 

abline(h=3.14,col=2,lwd=3,lty=2) 

hist(X,xlab=expression(pi),col="lightblue", 

main=expression(MonteCarlo==pi)) 

abline(v=3.14,col=2,lwd=3,lty=2) 
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Arealet av rektangelet AR blir: 

𝐴𝑅 = 𝜋
𝐵

2
 

Arealet under sinuskurven As blir: 

𝐴𝑆 = ∫
𝐿

2

𝜋

0

𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑑𝜃 = 𝐿 

Sjekk at dette integralet blir riktig ved å variere verdien av L nedenfor 

 

L <- 3 

g <- function(theta) L/2*sin(theta) 

integrate(g,0,pi) 

Sannsynligheten P for at nålen berører en av tverrlinjene blir forholdet mellom arealet 

under sinuskurven og arealet av rektangelet: 

𝑃 =
𝐴𝑆

𝐴𝑅
=

𝐿

𝜋
𝐵
2

=
2𝐿

𝜋𝐵
 

Vi finner verdien for pi (π): 

𝜋 =
2𝐿

𝐵
∙
1

𝑃
 

 

Vi kan uttrykke P som antall suksess k (berøre streken) dividert på antall kast (n): 

𝑃 =
𝑘

𝑛
 

 

Vi ser at hvis lengden av nålen L er like lang som avstanden mellom de paralelle 

strekene L=B 

𝜋 =
2

𝑃
=

2𝑛

𝑘
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Beregning av pi ved å slippe som objekter ned på en flate med 

sirkler  

Lager en plate med 10∙10 sirkler med radius r 

 

 

 
 

Arealet av det omkringliggende kvadrat (AK): 

𝐴𝐾 = (10 ∙ 2𝑟)2 = 400𝑟2 

 

Arealet av 100 sirkler (AS): 

𝐴𝑆 = 100 ∙ 𝜋𝑟2 

Vi kan nå slippe små korn på arealet. Størrelsen på kornene må justeres etter 

størrelsen på sirklene og mellomrommene mellom dem.  Hvis kornet lander inne i en 

sirkel kaller vi det suksess. Lander det mellom sirklene kalles det ikke-suksess.  

Vi lar antall suksess være lik k og antall kast er lik n. Sannsynligheten for suksess 

blir: 

𝑃 =
𝑘

𝑛
 

Vi kan også definere suksess som forhold mellom arealene: 

𝑃 =
100 ∙ 𝜋𝑟2

400𝑟2
=

𝜋

4
 

Det vil si: 

𝜋 = 4 ∙ 𝑃 

 

Vi vi har xy-koordinatsystem som vil sannsynligheten for suksess være: 

𝑃 = 𝑥2 + 𝑦2 < 1 

Sannsynligheten for ikks-suksess: 

𝑄 = 𝑥2 + 𝑦2 > 1 

Man kan normalisere koordinatene ved å dividere på radius. 
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Bestemmelsen av pi egner seg for Monte Carlo simulering, en teknikk introdusert av 

Stanislav Ulam og John von Neumann.  

 

 

Beregn lengden av en buet linje 

Prinsippet fra Buffons nål kan brukes til å bestemme lengden av en tråd, nervecelle 

eller kystlinje. Kast en hyssingstump eller ulltråd på et ark med et rutenett. Tell antall 

ganger tråden krysser en av linjene i rutenettet og bruk det til å bestemme lengden 

av tråden. Gjenta eksperimentet flere ganger og lag et estimat av lengden �̂�. 

Kontroller den virkelige lengden L av hyssingen ved å måle den etterpå og 

sammenlign med det du har fått. Estimat av lengden: 

𝐿 =
𝜋

4
𝐼𝑑 

Hvor I er antall ganger tråden krysser en gridlinje og d er sidelengden på gridet. En 

buet tråd kan bli betraktet som en rekke med små rette linjesegmenter med en vinkel 

i forhold til en referansevinkel.  

 

Sannsynlighet defineres som antall gunstige utfall dividert på antall mulige utfall. På 

samme måte kan man definere en geometrisk sannsynlighet: 

𝑝 =
𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑔𝑢𝑛𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛
 

 

 
Sannsynligheten for å treffe den røde lille firkanten er 10%: 

𝑝 =
5 ∙ 5

25 ∙ 10
=

25

250
=

1

10
= 0.1 

Sannsynligheten for å treffe den røde runde blinken: 

𝑝 =
52𝜋

152𝜋
= 0.11 

Samme resonement kan brukes for sannsynligheten for at et punkt skal treffe en linje 

med en gitt lengde.  

 

Beregning av π fra standard normalfordeling 

Totalarealet under normalfordelingskurven N(μ,σ2) er lik 1. Toppen av kurven er ved 

x=μ og høyden av toppen er lik 1/(σ√2π).  

𝑓(𝑥) =
1

𝜎 ∙ √2𝜋
∙ 𝑒−

1
2
(
𝑋−𝜇
𝜎

)
2
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Normalfordelingen lett flyttes og skaleres. En slik skalering brukes når man lager 
standard normalfordeling N(0,1) hvor μ=0 og σ=1. 
Sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x) for standard normalfordeling: 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋
∙ 𝑒−

𝑥2

2                − ∞ < 𝑥 < ∞ 

 Vi vet at arealet under sannsynlighetstetthetsfunksjonen er lik 1: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1

∞

−∞

 

Skal dette være oppfylt må: 

√2𝜋 = 𝑒−
𝑥2

2                    ∫ 𝑒−
𝑥2

2 𝑑𝑥

+∞

−∞

= √2𝜋 

Det vil si: 

𝜋 ≈

∫(𝑒−
𝑥2

2 )

2

2
 

 

 

g <- function (x){exp(-x^2/2)} 

par(bg="lightyellow") 

curve(g,-5,5,col=2,lwd=3,main=expression(y==e^-(x^2/2))) 

a <- integrate (g,-10,10);a 

2.506628 with absolute error < 0.00019 

sqrt(2*pi) #dss. kvadratroten av 2pi 

[1] 2.506628 

p <- a$value^2/2;p #pi er integralet^2 og /2 

[1] 3.141593 

 

Arealet under funksjonen er lik √2π.  
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