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Sannsynlighetsregning 
 
Lengde, areal, volum eller masse er eksempler på mål av 
fysiske eller geometriske objekter. Målteori er koblet til 
egenskaper som at et volum består av addisjon av delvolumer av 
et objekt, additive mengdefunksjoner. Det er en nær sammenheng 
mellom målteori, sannsynlighetsregning, mengdelære og 
integrasjon. Den franske matematikeren Hènri Lèon Lebesgue 
(1875-1941) var den som innførte moderne mål- og 
integrasjonsteori. En type mål er sannsynlighet for at en 
hendelse skal skje, for eksempel observasjon av en fugleart 
eller pattedyrart. Teorier om sannsynlighet har sin 
opprinnelse fra 1654 og de to franske matematikere Blaise 
Pascal og Pierre de Fermat. Pascal bygget den første 
regnemaskin, pascaline drevet av tannhjul, som kunne addere og 
subtrahere. 

 
Den franske adelsmannen Chevalier de Méré var interessert i 
gambling og terningspill. Et av spillene bestod i å vedde 
penger på å få minst en dobbel sekser ved å kaste to terninger 
24 ganger. Méré mente at det var gunstig å satse på et slikt 
veddemål, men hans egne beregninger viste det motsatte, og han 
startet derved å brevveksle med Pascal og Fermat om problemet. 
Dette var starten på teorien bak sannsynlighetsregning. På 
basis av disse brevene skrev nederlenderen Christiaan Huygens 
(1629-1695) en lærebok om sannsynlighet ved gambling, De 
ratiociniis in ludo aleae (1657). Jakob Bernoulli (1654-1705) 
og Abraham de Moivre (1667-1754) videreutviklet teoriene om 
sannsynlighet. Pierre de Laplace (1749-1827) skrev i 1812 
Theorie analytique des probabilies.  
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Sannsynlighetsregningen ble ikke bare brukt i forbindelse med 
spill og gambling, men også innen forsikring, økonomi, finans 
og statistisk mekanikk. Andre bidragsytere var Andrej 
Andrejevitsj Markov (1856-1922), Pavnutij Lvovitsj Tsjebysjev 
(1821-1894), Richard von Mises (1883-1953) og Andrej 
Kolmogorov (1903-1987).  
 
Vi treffer også stadig på de matematiske konstantene pi (π), 
det naturlige tallet e  og gamma (Г) i sannsynlighetsregning.   
Florence Nightinggale laget statistikk og grafisk presentasjon 
av statistikk over døde og sårede under krimkrigen i form av 
et rosediagram, og fikk på grunnlag av dette britiske 
myndigheter til å bedre sanitærforholdene og behandlingen av 
de skadete.  
 

  
library(HistData)  
data(Nightingale)  
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   I dag produseres enorme mengder data innen molekylærbiologi 
(sekvensering av nukleinsyrer og proteiner, evolusjon, 
biokjemiske omsetningsveier og enzymer, bestandsdata og 
demografi), astronomi (bildebehandling, signaloverføring), 
økologi (miljødata og miljøovervåkning), medisin 
(epidemiologi) og språk (oversettelse og gramatikk), som 
behandles med statistiske algoritmer. Det er skapt en ny måte 
å drive forskning basert på numeriske beregningsmetoder. 
 I Sloan Digital Sky Survey brukes vidvinkel optisk teleskop 
(30 CCD hver med 2048·2048 piksler=125 megapiksler) til å 
avfotografere hele himmelen og enorme datamengder legges ut på 
internett. Disse bildene sammen med bilder fra Hubble-
teleskopet brukes i Google Sky. Epidemiologen Sir William 
Richard Shaboe Doll (1912-2005) brukte statistikk for å finne 
koblingen mellom røyking, lungekreft og økt risiko for 
hjertesykdom. Doll studerte også sammenheng mellom stråling 
fra radioaktive isotoper og leukemi, samt industrirelaterte 
skader av nikkel, tjære og asbest.    
 
Via Google, Facebook, Youtube, Twitter og andre medier lastes 
det opp enorme datamengder, mange zettabyte (ZB), trilliarder 
byte (1 yottabyte (YB)=1024 byte, 1 ZB=1021 byte,1 
Exabyte(EB)=1018 bytes, 1byte=8bits, 1 bits er et binært siffer 
0 eller 1), som kan brukes i statistiske undersøkelser, for 
dem som har adgang til dem. 
Pionérene var utviklingen av datamaskiner var Charles Babbage 
(1792-1871) som laget utkastet til hvordan en regnemaskin, 
”Analytical engine”,  burde konstrueres. Alan Mathison Turing 
(1912-1954) var med å lage en Turingmaskin, deltok i løsningen 
av Enigma-koden og utviklingen av kryptografi. Samt ungareren 
Janos von Neumann (1903-1957), som ga viktige bidrag til 
kvantemekanikk, økonomi og spillteori bl.a. med boka Theory of 
games and economic behaviour (1944) skrevet sammen med O. 
Morgenstern, var opptatt av utvikling av datamaskiner i sine 
siste leveår. Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard ved Norsk 
Regnesentral ga viktige bidrag i utviklingen av 
objektorienterte programeringsspråk.  
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Larry Page Sergey Brin ved Standford universitetet utviklet 
PageRang algoritmen som søkemotoren Google bruker til å 
rangere nettsider på verdensveven www. Nettsidene får tildelt 
numerisk vekting på logskala avhengig av hvor mange lenker det 
er til sidene, et indeksert rangordnet hierarki basert på 
lenkepopularitet og siteringsanalyse. Søkemotorene leter 
igjennom alt som publiseres på internet, og sorterer, 
indekserer og lagrer innholdet. Det kan gjøres teoretiske 
beregninger vedrørende sannsynligheten for å havne på en 
nettside ved å klikke på en lenke. Søkeord bringer deg 
sannsynligvis til den mest aktuelle nettsiden.  Web-sidene 
betraktes som noder koblet i et nettverk,graf-teori, hvor man 
ser på sannsynligheten for å forflytte seg tilfeldig fra en 
side lenket til en annen, en form for Markov-kjede. PageRang-
verdiene kan man også finne igjen som en egenvektor til en 
stokastisk matrise. PageRang algoritmen kan brukes til å 
beregne siteringsindekser for forskning (ISI), eller til å 
rangere gater for å prediktere hvor mange fotgjengere og biler 
som vil befinne seg i disse.  
   Eulers studium av de syv bruene i Königsberg var 
introduksjonen til Graf-teori. Graf-teori og nettverksanalyse 
brukes også innen ligvistikk, sosiologi, biologi, kjemi og 
fysikk.  En graf tegnes som punkter eller sirkler som er 
forbundet med hverandre med rette eller buete streker, 
eventuell retning kan angis med piler. En graf er et abstrakt 
topologisk objekt slik at avstander og størrelser har ingen 
betydning, bare koblingen mellom dem. En graf blir enklest 
representert via en matrise, e.g. en nxn naboskapsmatrise hvor 
n er antall nodier. Andre problemstillinger tilknyttet 
grafteori er bl.a. : firefarge-, reisende selger (TSP)-, 
korteste vei-, og Hamiltonvei-problemet.  
 
Statistikkmaskin-translasjon (e.g. Google translate)brukes i 
oversettelse av språk basert på statistikk fra flerspråkelige 
tekst corpora (ent. corpus). Oversettelsen er basert på 
statistikk, Shannons informasjonsteori. Man kan bruke flere 
metoder for oversettelse: gramatikk og ordliste, fraser, 
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syntaks. Rekkefølgen på subjekt, verb og objekt varierer også 
mellom språk.  Oversettelse basert på statistikk og 
ordrekkefølge har også utfordringer bl.a. skille mellom hans 
og hennes.  Claude Edward Shannon publiserte i 1948 en 
artikkel A mathematical theory of communication, hvor han 
innførte et mål på informasjon i form av bit. Entropi er et 
mål på usikkerhet tilknyttet en tilfeldig variabel. Et 
myntkast, Bernoulli-eksperiment, har entropi 1 bit. Entropi-
raten er 1 bit per myntkast. Entropi innen informasjonsteori 
er et mål på uforutsigbarhet. En mynt har maksimal entropi, 
det er umulig å forutsi sikkert om hva utfallet vil bli, mynt 
eller kron.  
Innen termodynamikk er entropi et mål på uorden, introdusert 
av Ludwig Bolzmann (1844-1906), og Josiah Willard Gibbs (1893-
1903). Den tyske fysikeren Rudolph Julius  Emmanuel Clausius 
(1822—1888) brukte ordet entropi (gr. evolusjon) for å 
indikere tilknytning til energi. Kolmogorov brukte begrepet 
entropi om dynamiske systemer, Kolmogorov-Sinai entropi, med 
måleenhet invers tid. KS-entropi angir et mål på hastigheten 
på tap av forutsigbarhet, og er lik summen av positive 
Lyapunov-eksponenter (Kaplan-Yorke-konjektur). Et fullstendig 
tilfeldig system har uendelig KS-entropi og et periodisk 
system har null entropi.  
   Innen statistisk oversettelse og talegjenkjenning har man 
den betingete sannsynligheten p(e|f), gitt tekststrengen f på 
et språk som skal oversettes til tekststreng e på et annet 
språk. I oversettelsen blir det et kompromis mellom søketid og 
nøyaktighet i oversettelsen.     
 

 
 

 

R din nye kalkulator 
Du finner arbeidsmappen som R bruker, og kan sette inn din 
egen. Det kan fra File i menylinjen velge en ny arbeidsmappe 
med Change dir. Ved å skrive dir() får du utskrift over filene 
som ligger i mappen du har valgt. Hver gang du nå leser inn en 
datafil vil R lete i arbeidsmappen for å se om filen ligger 
der, hvis ikke får du en feilmelding. Her leses data inn i R i 
form av en txt-fil som blir til en dataramme, objektet a,  og 
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hvor første rad inneholder variabelnavn. R betrakter NA som 
manglende data. NaN (not a number) og Inf (uendelig) angir 
manglende numeriske verdier. Det finnes mange 
spesialmuligheter for innlesing av data i R fra en rekke 
filformater  
a<-read.file”filnavn.txt”,header=T) 
R bruker punktum (.)og ikke komma (,) i desimaltallene. 
Hvis du har en fil med komma må du gi R beskjed om dette: 
a<-read.file”filnavn.txt”,dec=”,”,header=T) 
Noen andre kommandoer 
getwd() #arbeidsmappe 
setwd("mappeadresse") #lager ny mappeadresse 
Er du koblet til internett er det mange søkemuligheter: 
help(RSiteSearch) 
 
Du kan lage tallrekker og sekvenser med data 
1:10 #ordnet sekvens av heltall 1-10 
[1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
-(1:10) 
 [1]  -1  -2  -3  -4  -5  -6  -7  -8  -9 -10 
seq(from=1,to=4,by=0.5) #1-4 i trinn 0.5 
seq(1,4,0.5) 
[1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Repeterte sekvenser 
rep(6,5) #6 repetert 5 ganger 
[1] 6 6 6 6 6 
rep(1:4,2) #1-4 repetert 2 ganger 
[1] 1 2 3 4 1 2 3 4 
rep(1:4,each=3) 
 [1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 
 
Vi kan finne ut hvilken klasse et objekt tilhører: 
x<-c(3,6,2,3,8,12,4,9,5,6);x 
 [1]  3  6  2  3  8 12  4  9  5  6 
class(x) 
[1] "numeric" 
sort(x) #sorter rekkefølge 
 [1]  2  3  3  4  5  6  6  8  9 12 
sort(x,decreasing=T) #sorterer minskende T=TRUE 
 [1] 12  9  8  6  6  5  4  3  3  2 
 
m<-c("lav","medium","høy");m 
[1] "lav"    "medium" "høy"    
class(m) 
[1] "character" 
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Det er logiske operatorer sann (TRUE) (T) eller falsk (FALSE) 
(F) 
a<-c(TRUE,FALSE);a 
[1]  TRUE FALSE 
class(a) 
[1] "logical" 
x>5 
 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE FALSE  TRUE 
x!=3 #ikke lik 
 [1] FALSE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE 
a<-1:3;a 
[1] 1 2 3 
y<-4:6;y 
[1] 4 5 6 
a+y #addisjon 
[1] 5 7 9 
a-y #subtraksjon 
[1] -3 -3 -3 
a*y #multiplikasjon 
[1]  4 10 18 
a/y #divisjon 
[1] 0.25 0.40 0.50 
sqrt(9) #kvadratrot 
[1] 3 
2^4 #potens 2 i 4 fjerde 
[1] 16 

 
Tall som mangler (ikke tilgjengelig) betegnes NA (”not 
available”). NA kan fjernes fra et datasett med na.rm() 
b<-c(1:3,6,8,NA);b 
[1]  1  2  3  6  8 NA 

 
Data kan skrives i matriser med rader og kolonner: 
X<-matrix(letters[1:6],nrow=2);X 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,] "a"  "c"  "e"  
[2,] "b"  "d"  "f"  

 
A<-matrix(month.abb[1:12],ncol=2);A 
     [,1]  [,2]  
[1,] "Jan" "Jul" 
[2,] "Feb" "Aug" 
[3,] "Mar" "Sep" 
[4,] "Apr" "Oct" 
[5,] "May" "Nov" 
[6,] "Jun" "Dec" 
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Komplekse tall, plottet som grafisk eller geometrisk 
representasjon med reell akse og imaginær akse. Du kan bruke 
alle de kjente regneoperasjonene på de komplekse tallene og du 
kan regne med komplekse funksjoner.  
z<-2+3*1i #komplekst tall z=3+3i 
#plotter komplekst tall med tekst og akser 
plot(z,col=4,pch=16,cex=2,xlim=c(0,2.5),ylim=c(0,3), 
main="z=a+bi") 
arrows(0,0,2,3,col=2,lwd=3) 
text(1,1.7,"r",cex=3,col=3) 
text(0.5,0.3,expression(theta),col=3,cex=3) 
abline (h=0,v=0,lty=2) 
Vi kan finne modulus til et komplekst tall, det vil si 
avstanden (r) fra origo til koordinatene (a,b) i et komplekst 
tall z=a+bi, i vårt eksempel (2,3). Argumentet til det 
komplekse tallet er vinkelen mellom reell akse og vektoren som 
går fra origo (0,0) til (a,b), regnet mot klokka. Et komplekst 
tall kan derved skrives i form av polarkoordinater (r,φ).  
Mod(z) #modulus 
[1] 3.605551 
Arg(z) #argument 
[1] 0.9827937 

 

Matriser, matriseregning og vektorer 
 
En kolonnevektor K er en nx1 matrise med bare en kolonne.  
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En radvektor R er en 1xn matrise med bare en rad: 
…  

 
En mxn matrise A har m rader og n kolonner: 

…
…
…
…

 

 
En nxn kvadratmatrise B har n rader og n kolonner 

…
…
…
…

 

 
En nxn diagonalmatrise D har 0 i alle ledd bortsett fra 
hoveddiagonalen: 

0 … 0
0 … 0

0 0
…
…

 

 
En diagonalmatrise hvor alle tallene på hoveddiagonalen er lik 
1 og resten lik 0 (aij=1 når i=j og aij=0 når i≠j)kalles en 
identitetsmatrise (enhetsmatrise) av orden n (In) 

1 0 … 0
0 1 … 0

0 0
…
… 1

 

En matrise nxn A multiplisert med identitetsmatrisen gir den 
opprinnelige matrisen: 

·  
A<-matrix(c(1,1,2,-4,-2,-5,6,1,4),nrow=3);A 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1   -4    6 
[2,]    1   -2    1 
[3,]    2   -5    4 
I3<-diag(1,nrow=3) 
A%*%I3 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1   -4    6 
[2,]    1   -2    1 
[3,]    2   -5    4  
 
Nullmatrisen 0 har alle tall lik 0: 
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0
0 0 … 0
0 0 … 0

0 0
…
… 0

 

Matrisen A multiplisert med nullmatrisen gir en nullmatrise. 
 
I en transponert (transposert) matrise AT bytter rader og 
kolonner plass, men hoveddiagonalen blir lik den opprinnelige 
matrisen A: 

…
…
…
…

 

X<-matrix(1:9,nrow=3);X 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    4    7 
[2,]    2    5    8 
[3,]    3    6    9 
t(X) #transponert matrise X^T 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    2    3 
[2,]    4    5    6 
[3,]    7    8    9 

Hvis vi i stedet er en 2x3 matrise så vil den transponerte 
matrisen bli en 3x2 matrise: 
X2<-matrix(c(1,4,2,5,3,6),nrow=2);X2 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    2    3 
[2,]    4    5    6 
t(X2) #transponert matrise X^T 
     [,1] [,2] 
[1,]    1    4 
[2,]    2    5 
[3,]    3    6 

 
Hvis den kvadratiske transponerte nxn matrisen AT er lik den 
opprinnelige matrisen A har vi en symmetrisk matrise. 
 
Vi kan utføre matrisealgebra. A og B er to mxn matriser, og 
summen av dem A+B=B+A (kommutativ lov) blir lik summen av 
enkeltelementene. Tilsvarende for matrisesubtraksjon,men da A-
B. 
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…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

 

 
X2<-matrix(c(1,4,2,5,3,6),nrow=2);X2 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    2    3 
[2,]    4    5    6 
X3<-matrix(1:6,nrow=2);X3 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    3    5 
[2,]    2    4    6 
X2+X3 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    2    5    8 
[2,]    6    9   12 
 

En matrise kan bli multiplisert med en skalar k ved at alle 
elementene i matrisen blir multiplisert med k: 
k<-2 #skalar 
k*X2 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    2    4    6 
[2,]    8   10   12  

 
Har vi en nxn kvadratmatrise A kan vi finne determinanten til 
matrisen detA. For en 2x2 matrise blir determinanten:  

 

 

| |  

Det vil si lik produktet av diagonalen øv-nh minus produktet 
diagonalen øh-nv.  
 
For en 3x3 matrise M blir determinanten detM=|M|: 

 

 

 
M<-matrix(c(1,2,-2,3,6,0,0,4,2),nrow=3);M 
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     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    3    0 
[2,]    2    6    4 
[3,]   -2    0    2 
det(M) #determinanten til matrisen M 
[1] -24 

 
Vi kan også regne med determinanter. De kan adderes, bli 
multiplisert med en skalar.  Hvis vi har to nxn matriser A og 
B så vil: 

 
 

 
 
En kvadratisk nxn matrise er singulær hvis determinanten til 
matrisen er lik 0: 
M2<-matrix(c(2,2,-1,3,6,0,0,4,2),nrow=3);M 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    3    0 
[2,]    2    6    4 
[3,]   -2    0    2 
det(M2) 
[1] 0 

Tilsvarende, for en kvadratmatrise hvor determinanten er 
forskjellig fra 0, så er matrisen ikke-singulær.  
 
For to nxn matriser A og B hvor  

 
så er B en invers matrise til A, og A er en invers matrise til 
B. Det er bare mulig å invertere en matrise hvis determinanten 
til matrisen er forskjellig fra null.  
 
Hvis vi har en inverterbar matrise A: 

 

så vil den inverse matrisen A-1 være lik: 
1

 

 
Hvis den transponerte nxn matrisen AT er lik den inverse 
matrisen A-1, (AT=A-1)så kalles matrisen ortogonal.  
 
Vi kan løse lineære ligninger analytisk, dvs. vi trenger ikke 
bruke rekkereduksjon, og  Gauss-Jordan eliminasjon: 

4 6 10 
2 5 
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2 5 4 3 
Med matrisealgebra har vi: 

 
 
A<-matrix(c(1,1,2,-4,-2,-5,6,1,4),nrow=3);A 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1   -4    6 
[2,]    1   -2    1 
[3,]    2   -5    4 
det(A) #A er inverterbar detA forskjellig fra null 
[1] -1 
B<-matrix(c(10,5,-3),nrow=3);B 
     [,1] 
[1,]   10 
[2,]    5 
[3,]   -3 
solve(A,B)#løser ligningsystemet 
     [,1] 
[1,]  124 
[2,]   75 
[3,]   31 

Det vil si: x=124, y=75, z=31 
 
Hvis A er en kvadratisk nxn matrise og determinanten til A er 
forskjellig fra null så får vi en entydig løsning av Ax=B lik 
x=A-1B. Hvis detA=0 og B≠0 så har Ax=B ingen eller uendelig 
mange løsninger.  
 
Vi kan organisere tallene i en matrise som kolonner eller 
rader. Kommandoene matrix(), data.frame() og array() har litt 
forskjellige muligheter. 
C<-matrix(1:4,ncol=2);C 
     [,1] [,2] 
[1,]    1    3 
[2,]    2    4 
D<-matrix(1:4,nrow=2);D 
     [,1] [,2] 
[1,]    1    3 
[2,]    2    4 

 
Vi kan plukke ut elementer fra en matrise 
D[,1] 
[1] 1 2 
D[,2] 
[1] 3 4 
D[1,1:2] 
[1] 1 3 
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Identitetsmatrisen In har 1-tall i diagonalen og 0 for resten 
I4<-diag(1,nrow=4);I4 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]    1    0    0    0 
[2,]    0    1    0    0 
[3,]    0    0    1    0 
[4,]    0    0    0    1 

 
 
En nxn matrise M er invertibel hvis det eksisterer en invers 
matrise M-1 og matrisemultiplisering (%*%) av disse blir lik 
identitetsmatrisen: 

·  
M<-matrix(c(1,1,2,4,6,4,0,1,2),nrow=3);M 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    4    0 
[2,]    1    6    1 
[3,]    2    4    2 
Minv<-solve(M);Minv 
     [,1]  [,2]   [,3] 
[1,]    1 -1.00  0.500 
[2,]    0  0.25 -0.125 
[3,]   -1  0.50  0.250 
M%*%Minv 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    0    0 
[2,]    0    1    0 
[3,]    0    0    1 

 
Hvis det finnes en invertibel matrise C slik at sammenhengen 
med to nxn matriser K og L er slik at: 

 
så er matrisene K og L formlike. Det betyr også at matrisene K 
og L har like egenverdier. 
 
For eksempel diagonalmatrisen D til K har egenverdiene langs 
diagonalen, og K sies å være diagonaliserbar hvis 
diagonalmatrisen D er formlik med K. Hvis en slik nxn matrise 
er diagonaliserbar har den n egenvektorer som er lineært 
uavhengige.  
 
Vi kan finne determinanten, egenverdier, egenvektorer og den 
transposerte matrisen. 
Hvis vi har en kvadratmatrise M så vil matrisen ganger 
egenvektorene (ν) være lik egenverdiene (skalarverdier λ ) 
ganger egenvektorene:  

· ·  
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Egenverdien med størst absoluttverdi kommer først. 
Egenvektorer og egenverdier benyttes i stabilitetsanalyse av 
differensialligninger via Jacobi-matrise med 
partiellderiverte, i prinsipalkomponentanalyse ved 
multivariabel statisikk , eller i generelle likevektsstudier. 
I dette eksemplet blir egenverdiene og egenvektorene komplekse 
tall 
eigen(M) #egenverdier og egenvektorer  
$values 
[1] 7.551138+0.0000000i 0.724431+0.7311926i 0.724431-0.7311926i 
 
$vectors 
             [,1]                  [,2]                  [,3] 
[1,] 0.4063811+0i -0.3706239+0.4882873i -0.3706239-0.4882873i 
[2,] 0.6655647+0i -0.0637249-0.1013886i -0.0637249+0.1013886i 
[3,] 0.6260016+0i  0.7809436+0.0000000i  0.7809436+0.0000000i 

 
Hvis vi har en 2x2 matrise så vil determinanten være. Mer 
komplisert utregning for større tall av n: 

 

det  

 
det(M) #determinanten  
[1] 8 
t(M)# transposert matrise, rader og kolonner bytter plass 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    1    2 
[2,]    4    6    4 
[3,]    0    1    2 

 
M<-matrix(c(1,1,2,4,6,4,0,1,2),nrow=3);M 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    4    0 
[2,]    1    6    1 
[3,]    2    4    2 
colSums(M) #kolonnesummer 
[1]  4 14  3 
rowSums(M) #radsummer 
[1] 5 8 8 
diag(M) #diagonalen 
[1] 1 6 2 
sum(diag(M))#sum av diagonal 
[1] 9 
rowMeans(M) #gjennomsnitt rader 
[1] 1.666667 2.666667 2.666667 
colMeans(M) #gjennomsnitt kolonner 
[1] 1.333333 4.666667 1.000000 
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Datarammer, as.data.frame(),data.frame()  er en type matriser 
som kan inneholde forskjellige datatyper, men lister, list(), 
kan i tillegg inneholde alt mulig rart. Bruker vi oppsummering 
summary() kommer svaret som en liste. 
  
Art<-c(rep(c("Hvete","Hvete","Rug","Rug"),2)) 
N<-c(rep(c("Lav","Høy"),4)) 
vekt<-c(210,320,160,205,345,455,180,230) 
lengde<-c(55,69,82,88,76,79,92,99) 
G<-as.data.frame(cbind(Art,N,vekt,lengde));G 
    Art   N vekt lengde 
1 Hvete Lav  210     55 
2 Hvete Høy  320     69 
3   Rug Lav  160     82 
4   Rug Høy  205     88 
5 Hvete Lav  345     76 
6 Hvete Høy  455     79 
7   Rug Lav  180     92 
8   Rug Høy  230     99 

 
Man kan plukke ut deler av en matrise med subset 
G2<-subset(G,N=="Lav");G2 
    Art   N vekt lengde 
1 Hvete Lav  210     55 
3   Rug Lav  160     82 
5 Hvete Lav  345     76 
7   Rug Lav  180     92 
G3<-subset(G,N=="Lav"& Art=="Hvete");G3 
    Art   N vekt lengde 
1 Hvete Lav  210     55 
5 Hvete Lav  345     76 
G4<-expand.grid(Art=c("Hvete","Rug"),N=c("Lav","Høy"));G4 
    Art   N 
1 Hvete Lav 
2   Rug Lav 
3 Hvete Høy 
4   Rug Høy 

 
#liste 
list(x=x,matrise=M, mnd=A,p=seq(0,1,0.2)) 
$x 
 [1]  3  6  2  3  8 12  4  9  5  6 
 
$matrise 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    4    0 
[2,]    1    6    1 
[3,]    2    4    2 
 
$mnd 
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     [,1]  [,2]  
[1,] "Jan" "Jul" 
[2,] "Feb" "Aug" 
[3,] "Mar" "Sep" 
[4,] "Apr" "Oct" 
[5,] "May" "Nov" 
[6,] "Jun" "Dec" 
 
$p 
[1] 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 
Generere faktornivåer med gl-funksjonen: 
#genererer faktornivåer 
#2x2x2 tabell 
jn<-c("J","N") #ja, nei 
alkohol<-gl(2,4,8,labels=jn) 
sigarett<-gl(2,2,8,labels=jn) 
antall<-c(911,538,44,456,3,43,2,279) 
narkotika<-jn 
a<-data.frame(alkohol, sigarett,narkotika, antall);a 
  alkohol sigarett narkotika antall 
1       J        J         J    911 
2       J        J         N    538 
3       J        N         J     44 
4       J        N         N    456 
5       N        J         J      3 
6       N        J         N     43 
7       N        N         J      2 
8       N        N         N    279 

 
M<-matrix(c(688,21,650,59),nrow=2, 
+ dimnames=list("Faktor"=c("Røyking","Ikke 
røyking"),"Kreft"=c("Ja","Nei")));M 
                Kreft 
Faktor          Ja Nei 
  Røyking      688 650 
  Ikke røyking  21  59 

expand.grid()kan brukes til å lage alle mulige 
faktorkombinasjoner, for eksempel kombinasjon av faktorene a, 
b og c: 
b<-expand.grid(list(a=seq(0,4,2),b=c(1,2),c=seq(0,1)));b 
   a b c 
1  0 1 0 
2  2 1 0 
3  4 1 0 
4  0 2 0 
5  2 2 0 
6  4 2 0 
7  0 1 1 
8  2 1 1 
9  4 1 1 
10 0 2 1 
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11 2 2 1 
12 4 2 1 

 
Skal man gjenta prosesser er det flere muligheter: 
replicate() 
apply()  
eller løkker 
for(i in 1:n){FUN} 
hvor FUN er funksjonen som du velger å bruke 
apply() kan brukes på rader (MARGIN=1) eller kolonner 
(MARGIN=2) i matriser.  
lapply() utfører apply på hvert element i en liste eller 
dataramme, og returnerer svaret som en liste. En lignende 
utgave er 
sapply().   
 
Her et eksempel med å regne ut gjennomsnitt av 10 
normalfordelte tall og gjenta dette 1000 ganger: 
hist(sapply(1:1000,function(x)mean(rnorm(10))),col="lightgreen
",breaks=20,xlab="",main="") 

 
Man kan også gjøre det på denne måten: 
hist(replicate(1000,mean(rnorm(10))),col="lightblue",breaks=20
,xlab="",main="") 
 
#Den lille multiplikasjonstabellen 
x<-1:10;x #objekt med tallene 1-10 
names(x)<-x;x #navn på objektene lik 1-10 
x%o%x #matrisemultiplisering %o%  
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
2   2  4  6  8 10 12 14 16 18  20 
3   3  6  9 12 15 18 21 24 27  30 
4   4  8 12 16 20 24 28 32 36  40 
5   5 10 15 20 25 30 35 40 45  50 
6   6 12 18 24 30 36 42 48 54  60 
7   7 14 21 28 35 42 49 56 63  70 
8   8 16 24 32 40 48 56 64 72  80 
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9   9 18 27 36 45 54 63 72 81  90 
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 
 
#Tabell y (kolonne) opphøyd i x-te (y^x) 
x<-1:10 #objekt med tallene 1-10 
names(x)<-paste(x,":",sep="") #navn på objektene x lik 1-10 
y<-1:10  
names(y)<- paste(y,":",sep="") 
outer(y, x,FUN="^") #matrise med y^x 
   1:  2:   3:    4:     5:      6:       7:        8:         9:         10: 
1:   1   1    1     1      1       1        1         1          1           1 
2:   2   4    8    16     32      64      128       256        512        1024 
3:   3   9   27    81    243     729     2187      6561      19683       59049 
4:   4  16   64   256   1024    4096    16384     65536     262144     1048576 
5:   5  25  125   625   3125   15625    78125    390625    1953125     9765625 
6:   6  36  216  1296   7776   46656   279936   1679616   10077696    60466176 
7:   7  49  343  2401  16807  117649   823543   5764801   40353607   282475249 
8:   8  64  512  4096  32768  262144  2097152  16777216  134217728  1073741824 
9:   9  81  729  6561  59049  531441  4782969  43046721  387420489  3486784401 
10: 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 10000000000 
 

Matriser er svært velegnet til å løse ligningssystemer 
·  

Løsningen av matrisen X vil være solve(A,B). 
 
Det er mulig å utføre QR-dekomposisjon, en nyttig teknikk i 
statistikk ved løsning av ligninger og beregning av 
regresjonskoeffisienter. 
 
Vi kan løse ligningssystemet: 

2 1 
3 6 0 

4 3 
Dette er tre linjer i rommet som skjærer hverandre i et punkt 
Ligningene satt opp i matriseform: 

·  
A<-matrix(c(1,3,1,1,6,-1,2,-1,-4),nrow=3);A 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    1    2 
[2,]    3    6   -1 
[3,]    1   -1   -4 
B<-c(1,0,3);B 
[1] 1 0 3 
X<-solve(A,B);X #finner x,y,z 
[1]  2.000000e+00 -1.000000e+00  6.245005e-17 

 
Vi ser at løsningen er (2,-1,0) 
 
Vi kan også løse et ligningssystem med komplekse tall: 

4 2 3  
2 4 3 2  
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A<-matrix(c(4-1*1i,2+0*1i,2+0*1i,4-3*1i),nrow=2);A 
     [,1] [,2] 
[1,] 4-1i 2+0i 
[2,] 2+0i 4-3i 
B<-c(3-1*1i,2+1*1i);B 
[1] 3-1i 2+1i 
solve(A,B) 
[1]  0.8456973-0.1632047i -0.1097923+0.2492582i 

Løsningene (x,y) i kompleksplanet er lik 
(0.846-0.163i, -0.110+0.249i) 
 

Vektorer og vektorrom 
En geometrisk vektor er en pil i et todimensjonalt euklidsk 
vektorrom R2 (et plan), i et tredimensjonalt euklidsk vektorrom 
R3 (et 3D-rom) eller i et n-dimensjonalt euklidsk vektorrom Rn. 
Hvis vektoren utgår fra et origo kalles den en fastvektor. 
Vektorer i et vektorrom kan også beskrives som algebraiske 
vektorer som koordinater i et koordinatsystem, for eksempel 
radvektoren [x,y,z] i R3. Et punkt er en nullvektor. Vektorer 
kan summeres, og man kan multiplisere en vektor med en skalar, 
som igjen gir en ny vektor.  
Lengden av en vektor i det euklidske tredimensjonale rom,som 
går fra origo (O) til punktet P med koordinatene (x,y,z), er 

 
Denne er lik lengden av hypotenusen av en rettvinklet trekant 
som fremkommer hvis vektoren projiseres ned i planet, har 
koordinatene P0(x,y,0) og bruker vi Pythagoras blir lengden av 
vekten i planet 

 
 
Vi kan finne avstanden d mellom to punkter i rommet A[x1,y1,z1] 
og B[x2,y2,z2]: 

 
 
Hvis vi har to vektorer a og b med samme utgangspunkt så blir 
skalarproduktet, lengden av vektorene multiplisert med 
hverandre og multiplisert med cosinus til vinkelen mellom dem. 
skalarproduktet blir lik et tall: 
 

· | | · · ,  
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Hvis vektorene står ortogonalt (vinkelrett på hverandre) blir 
cosinus til vinkelen lik 0, og skalarproduktet blir lik null. 
 
For to ortogonale vektorer a og b som ikke er nullvektorer 
blir skalarproduktet lik null: 
 

· 0 
  
skalarproduktet kan også skrives som koordinater: 

, , · , ,  
 
Regning med skalarprodukter følger vanlige regneregler: 

· ·  

· · · ·  

2 ·  

2 ·  

 
| |  

 
 
 
Hvis vi har to kolonnevektorer x og y i R3: 

      

 
så vil skalarproduktet x·y bli lik: 
 

·  ·    

 
Generelt hvis vi har to vektorer x og y i et n-dimensjonalt 
vektorrom Rn  

       

 
så vil skalarproduktet bli: 

· ·  
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Den tilsvarende absoluttverdien |x|, eller normen som den også 
kalles, blir: 

| | √ ·  

 
Hvis absoluttverdien |x|=1 så har vi en enhetsvektor. 
 
To vektorer som står vinkelrett på hverandre er ortogonale. To 
vektorer x og y i Rn er ortogonale hvis x·y=0. 
Assosiativ og kommutativ lov gjelder for summering av 
vektorer.  
Summen av to n-dimensjonale vektorer blir en ny n-dimensjonal 
vektor. Hvis en skalar multipliseres med en n-dimensjonal 
vektor så blir svaret en n-dimensjonal vektor.  
 
Hvis vi har k vektorer v1, v2, …,vk og skalarene (tall) c1, 
c2,…,ck, hvor ikke alle er lik null, så vil vektoren y være en 
lineær kombinasjon av disse hvis følgende gjelder: 
 

 
 
Hvis vi har en mengde lineært avhengige vektorer  v1, v2, …,vk 
i Rn så kan dette også uttrykkes som en vektorligning, hvor vi 
erstatter c med x: 
 

0 
 
som har flere løsninger enn den trivielle hvor x1=x2=…=xn=0.  
 
Hvis derimot den eneste løsningen av vektorligningen er de 
trivielle løsningene lik 0 så er vektorene v1, v2, …,vk lineært 
uavhengige. 
 
Hvis vi har en vektor y, og vektorene v1, v2 og v3 kan vi 
undersøke om disse er lineært avhengige hvis vi finner 
skalarverdiene c1 og c2:  

3
2
3

       
1
3
2

     
2
3
2

     
4
2
1
 

 
som tilfredsstiller ligningen:  

  
Det betyr å finne c1, c2 og c3 som tilfredsstiller: 

2 4 3 
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3 3 2 2 
2 2 3 

 
C<-matrix(c(1,3,2,2,3,2,4,2,1),nrow=3);C 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    2    4 
[2,]    3    3    2 
[3,]    2    2    1 
det(C)#determinanten 
[1] 1 
B<-matrix(c(3,2,3),nrow=3);B 
     [,1] 
[1,]    3 
[2,]    2 
[3,]    3 
solve(C,B) 
     [,1] 
[1,]  -15 
[2,]   19 
[3,]   -5 

 
Ja, v1, v2 og v3 er lineært avhengige, c1=-15, c2=19,c3=-5.  
 
Hvis derimot y=0: 
B2<-matrix(c(0,0,0),nrow=3);B2 
     [,1] 
[1,]    0 
[2,]    0 
[3,]    0 
solve(C,B2) 
     [,1] 
[1,]    0 
[2,]    0 
[3,]    0 

så ser vi at løsningen bare er de trivielle, det vil si v1, v2 
og v3 er lineært uavhengige.  
 
Alle vektorer x i det tredimensjonale vektorrommet R3  

 

kan skrives i form av tre lineært uavhengige enhetsvektorer 
som basis, en standardbasis: 

1
0
0

0
1
0

0
0
1
 

 
Vektorene u1, u2,…,uk fra et undermengde av M vil danne en 
basis for M hvis alle vektorene x i M kan skrives som: 
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Hvis man tar to basiser S={s1,s2,…,sn} og T={t1,t2,…tn} for Rn , 
så kan vektorene i basis S skrives i form av vektorene med 
basis T hvor koeffisientene ann danner en 
transformasjonsmatrise.  

 
 

 
 

 
hvor transformasjonsmatrisen er: 
 

…
…
…
…

 

 
Man kan ha lineære transformasjoner fra et vektorrom til et 
annet, for eksempel fra R3 til R2, ved hjelp av en 
transformasjonsmatrise.  
 
For eksempel rotasjon av 2-D koordinatsystem rundt origo, så 
vil punktet P (a,b) får nye koordinater (x,y) i det nye 
koordinatsystemet, hvor (a,b) dreies vinkelen θ mot klokka. 
Se på en figur og finn at : 

 
 

 
eller: 

 
 

 

·  

hvor transformasjonsmatrisen er: 

 

Eller omvendt: 

·  

 
 
Egenverdier og egenvektorer 
Vi har en matrise M med egenvektor ν og egenverdi λ: 
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     0   0       
 
hvor I2 er enhetsmatrisen, og Iν=ν 

1 0
0 1  

Vi setter  

       

 
Vi skal finne egenvektoren med de ukjente α og β: 

1 0
0 1 · 0

0       · 0
0  

 
Dette tilsvarer ligningene i følgende homogene ligningssystem, 
hvor α og β er ukjente: 

0 
0 

 
Vi ønsker ikke-trivielle løsninger og derfor må følgende 
determinant være lik null. 

0 

Fra den karakteristiske ligningen bestemmes egenverdiene λ og 
deretter kan egenvektorene bestemmes.  
 
Følgende matrise har egenverdiene λ1=5 og λ2=2:  
M<-matrix(c(4,2,1,3),nrow=2);M 
     [,1] [,2] 
[1,]    4    1 
[2,]    2    3 
eigen(M) #egenverdier og egenvektorer 
$values 
[1] 5 2 
 
$vectors 
          [,1]       [,2] 
[1,] 0.7071068 -0.4472136 
[2,] 0.7071068  0.8944272 

 
Egenverdiene kan også være komplekse tall.  
 
Hvis vi har en nxn matrise M hvor alle verdiene er positive og 
summen av verdiene i alle kolonnene er lik 1 så har vi en 
transformasjonsmatrise til en Markov-kjede.  
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Kongekrone 
Fra tidligere tiders regneoppgaver er følgende: 
En kongekrone skal lages av gull (g), bronse (b), tinn (t) og 
jern (j) og den skal veie 600 gram. Gull og bronse skal 
utgjøre 2/3, gull og tinn 3/4, og gull og jern 3/5 av vekten. 
Hvor mye av metallene inngår henholdsvis i kronen ? 

600 
2
3 400 
3
4 450 
3
5 360 

Dette er et ligningssystem med fire ligninger og fire ukjente 
som vi kan løse på matriseform, X={g,b,t,j} 

·  
#matrise A ordnet g,b,t,j 
A<-matrix(c(1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1),nrow=4);A 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]    1    1    1    1 
[2,]    1    1    0    0 
[3,]    1    0    1    0 
[4,]    1    0    0    1 
B<-c(600,400,450,360) 
solve(A,B)#løser ligningene 
[1] 305  95 145  55 

Svar: 305 g gull, 95 g bronse, 145 g tinn og 55 g jern. 
Legg merke til hvordan 60-tallsystemet har flere 
faktoriseringsmuligheter sammenlignet med 10-tallsystemet.   
 
Fordeling av penger 
To personer A og B sier følgende til hverandre:  
A: Gi meg 20 kroner, da har jeg dobbelt så mye som deg. 
B: Om du gir meg det samme (dvs. 20 kroner) så har jeg fire 
ganger så mye som deg. Hvor mye har person A og B i 
utgangspunktet? 
Vi lar A ha x kroner og B y kroner. Vi får da ligningene: 

20 2 20      2 60 
20 4 20    4 100 

#løser som matrise AX=B 
A<-matrix(c(1,-4,-2,1),nrow=2);A 
     [,1] [,2] 
[1,]    1   -2 
[2,]   -4    1 
B<-c(-60,-100) 
solve(A,B) #løser ligningene 
[1] 37.14286 48.57143 
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Svar: A: kr. 37.14286  , B:kr 48.57143, omgjort til ca. 
kronebeløp.  
 
 
Vin og sjokolade 
En flaske vin (v) og en sjokolade (s) koster til sammen 110 
kroner. Vinen koster hundre kroner mer enn sjokoladen. Hva 
koster sjokoladen ?  
Svar: Sjokoladen x kroner og vinen y kroner 

110 
100  

A<-matrix(c(1,1,1,-1),nrow=2);A 
     [,1] [,2] 
[1,]    1    1 
[2,]    1   -1 
B<-c(110,100) 
solve(A,B) 
[1] 105   5 
Fasit:Vinen koster 105 kroner og sjokoladen 5 kroner.  
 
 
 
 
 

Praktiske øvelser 
Nevnte eksempler er ingen oppfordring til spilling, men viser 
statistiske eksempler tilknyttet gambling. 

Myntkast – Bernoulli – Binomial 
Vi skal utføre praktiske og teoretiske myntkast og samtidig 
lære om sannsynligheter. 
Sannsynlighet er en måte å måle at et utkomme eller en 
hendelse muligvis kan skje, i en skala fra 0 til 1. Hvis det 
er absolutt sikkerhet for at hendelsen skjer er 
sannsynligheten lik 1 (100%), hvis det er absolutt ingen 
sannsynlighet (umulig) for at hendelsen skjer er 
sannsynligheten 0 (0%). Imidlertid, siden 
sannsynlighetstetthetskurver bare nærmer seg assymptotisk til 
x-aksen så vil uansett hvor usannsynlig en hendelse synes å 
være, så kan den allikevel skje.  
Sannsynligheten kan uttrykkes som en fraksjon (brøk), prosent 
eller desimaltall e.g. ½=50%=0.05. Sannsynligheten for at 
hendelse A skal skje, P(A), er lik brøken antall  måter man 
kan få hendelse A dividert på det totale prøverommet 
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(samplerommet, mulighetsrommet) S, antall av alle mulige 
utkomme.  

 
  

Sannsynligheter kan visualiseres med Venn-digram.  
 
Den komplementære hendelsen, at A ikke skjer,  blir 1-P(A).  

1  
En hendelse kan ikke samtidig både skje og ikke skje.  
 
Hva er sannsynligheten for å få minst 1 kron (k) ved å kaste 
en mynt to ganger ? 
Utfallsrommet S(prøverommet) for alle mulige utkomme (utfall) 
k=kron og m=mynt er: 

, , ,  
Alle utkomme er like sannsynlig og punktsannsynligheten for 
hvert av tilfellene x i S blir P(x)=1/4. Hendelsen ”minst en 
kron” betyr undermengden: 

, ,  
Sannsynligheten for denne hendelsen er lik summen av 
punktsannsynlighetene for hvert element, altså 0.75 (75% 
sannsynlig).  

1
4

1
4

1
4

3
4 

Bokstavene S={a,b,c} kan ordnes på 3! forskjellige måter, men 
de 6 undermengdene blir like.  

Bernoullifordeling 
Benoulli-eksperimenter er en sekvens av eksperimenter, gjentatte 
eksperimenter under samme betingelser.  
Tetthetsfunksjonen for Bernoullifordelingen er: 

· 1  

Variansen for en Bernoullifordeling er lik pq=p(1-p). Bernoulli-
fordelingen har fått navn etter matematikeren og astronomen  Jacob 
Bernoulli (1654-1705) kjent for  Ars conjectandi (1713). 

 
 
Bernoullifordelingen har bare to utkomme: suksess-ikkesuksess, kron-
mynt, galt-riktig, tilstede-fraværende, reproduksjon-ikke 
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reproduksjon osv. De to sannsynlighetene blir p for x(1) (suksess) 
og 1-p for x(0) (ikke-suksess). 0≤p≤1 og q=1-p. For myntkast er 
P(k)=p, og P(m)=1-p=q. Tallet n angir et fast antall forsøk. Hvert 
forsøk på være uavhengig av det neste. Utfallet må bare være to 
kategorier.  
Sannsynlighetsfordelingen for et Bernoulli-eksperiment er: 

1  
For eksempel om et barn har blå øyne eller ikke: 
Egenskap X=x P(X=x) 
Blå øyne 1 p 
Ikke blå øyne 0 1-p 
 
Vi kan utvide Bernoulli-sannsynligheten hvor k av 10 barn har 
blå øyne, n er antall forsøk og k er antall suksess, her blå 
øyne.  

1  
Dette er ikke en sannsynlighetsfordeling, den modellerer bare 
en sekvens for eksempel k=3 og n=10 gir k enere og n-k nuller. 
En serie med barn kan bli plassert på 10 forskjellige måter: 

,
!

! !  

,
10!

1! 9 ! 10 

Vi er nå over i binomialfordelingen: 

1  

For eksempel hvis sannsynligheten for blå øyne er p=0.6 for 10 
barn: 
x<-0:10 
y<-dbinom(0:10,10,0.6) 
barplot(y,names.arg=x,ylab="Sannsynlighet",col="lightblue") 
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Fordelingsfunksjon og 
sannsynlighettetthetsfunksjon 
Sannsynlighet P som befinner seg i intervallet [0,1] er en 
tellbar egenskap som tilhører en samling undermengder 
(delmengder) av en universell mengde, prøverommet S. Den 
totale sannsynlighet P(S)=1, og sannsynligheten kan aldri være 
større enn 1. Vi ønsker å uttrykke sannsynligheten for 
hendelser i S.  Sannsynlighet har en analogi med masse=1 som 
kan bli fordelt i varierende tykkelse over et område på den 
reelle tall-linjen. Noen steder på aksen plasserer man mye av 
massen, på andre deler lite eller ingenting. Der hvor man har 
plassert mest masse blir det størst sannsynlighet. Dette 
gjenspeiles i begrepet tetthetsfunksjoner. Hvis det ikke er 
noen skjevhet i uttaket av prøver fra S så vil 
punktsannsynligheten P(x) være lik for alle elementene 
(objektene) x i S.  
 
Vi ønsker å analysere tall som kommer fra et eksperiment. I 
terningenkast er det antall punkter, for eksempel summen av 
punkter på den siden som vender opp når man kaster flere 
terninger. I dartspill på en rund målskive kan responsvariabel 
være pilspissens avstand fra sentrum uansett retning. Et 
alternativ er en responsvariabel hvor treffpunktene på skiven 
ordnes i et koordinatsystem (x,y) eller som polarkoordinater 
(r,θ) med origo i sentrum. Dette blir et prøverom S er 
vanskelig tellbar (pilspissens treffpunktareal i forhold til 
dartskivens areal), men det er målbart. Responsvariabel kan 
også være om pilen havner i kvadrant 1(0-0.5π)til 4(1.5π-2π).  
I myntkast er  antall kron reponsvariabel. Eller det kan være 
lengde eller vekt av objekter. Utkommet eller resultatet er et 
reelt tall, en funksjon som kalles tilfeldig (stokastisk) 
variabel. Variabelen kan være endimensjonal, todimensjonal 
(ordnete par (x,y)), tredimensjonal (ordnete par (x,y,z) eller 
generelt n-dimensjonal (n-tupler i et n-dimensjonalt 
vektorrom). I et eksperiment kan det være mange tilfeldige 
variable.   
Den minste målbare mengden i Boolsk σ-algebra kalles Borel-
mengde, oppkalt etter den franske matematikeren og politikeren 
Félix Edouard Emilie Borel (1871-1956). En endimensjonal 
Borel-mengde har følgende egenskaper: Hvis R består av mengden 
reelle tall på tall-linjen og mengden A er målbar så vil 
mengden R-A være komplementmengden til A. Hvis undermengdene 
{A1,A2,A3,…} er tellbare så vil unionen av disse mengdene også 
være målbare. Ethvert intervall er målbart. 
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Hvis X er en tilfeldig endimensjonal variabel som inneholder 
objektene x så vil fordelingsfunksjonen F(X) 
(sannsynlighetsmassefunksjonen) være definert som: 

 
Det betyr at fordelingsfunksjonen er definert over hele tall-
linjen og i intervaller av denne for eksempel det halvåpne 
intervallet (a,b] hvor a<b. Sannsynligheten for at variabel X 
befinner seg i det angitte intervallet er: 

 
F(x) angir andelen av totalmasse=1 som plassert mellom -∞ og 
x.  
Fordelingsfunksjonen F(x) befinner seg i [0,1], slik at for 
alle reelle x: 

0 1       lim 0        lim 1 
Hvis massen er plassert slik at det er brudd i plasseringen er 
fordelingsfunksjonen diskret (diskontinuerlig), og er massen 
plassert kontinuerlig er fordelingsfunksjonen kontinuerlig.   
 
Sannsynlighetstettsfunksjonen f(x) for en stokastisk 
endimensjonal variabel X er: 

 
 

 
 

Geometrisk fordeling 
Både geometrisk fordeling og negativ binomial fordeling kan 
brukes til å beskrive antall forsøk for å få et bestemt 
utfall. Dette er diskrete (diskontinuerlige) fordelinger. Vi 
gjentar en rekke uavhengige Bernoulli-forsøk (to mulige 
utkomme) før suksess skjer.  
Vi lar X være antall forsøk som trengs for å få utkomme 
suksess.  
Hvis sannsynligheten for suksess i et forsøk er lik p, ikke-
suksess q=1-p, så vil sannsynligheten for at variabel X får en 
spesiell verdi bli: 

 
som er den geometriske fordelingen, hvor n er antall forsøk 
før suksess. P(X=n) er sannsynligheten for første suksess 
kommer i forsøk nummer n.  
Sannsynligheten for flere enn n forsøk før suksess blir: 

 
Sannsynligheten for n eller mindre forsøk før suksess blir: 
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1  
 
Forventning E(X) for en geometrisk fordeling: 

1
 

Varianse er: 

 

 
Kast av en spillterning gir 6 mulige utfall, men vi har 
Bernoulliforsøk med to utfall: sekser med sannsynligheten for 
suksess1/6, ikke-suksess med sannsynlighet 5/6. 
#sannsynlighetstetthet geometrisk fordeling 
#antall terningkast n før suksess (sekser) 
x<-seq(0,20,1) 
plot(x,dgeom(x,prob=1/6),pch=16,cex=2,col=4,ylab="P(X=n)",xlab
="n",main="dgeom") 

 
 
Når vi summerer n·P(X=n) får vi en topp ved forventet verdi 
E(X)=6 
 
x<-seq(0,12,1) 
PX<-dgeom(x,1/6) 
A<-cbind(x,PX);A 
xPX<-A[,1]*A[,2] 
A<-cbind(A,xPX);A 
       x         PX       xPX 
 [1,]  0 0.16666667 0.0000000 
 [2,]  1 0.13888889 0.1388889 
 [3,]  2 0.11574074 0.2314815 
 [4,]  3 0.09645062 0.2893519 
 [5,]  4 0.08037551 0.3215021 
 [6,]  5 0.06697960 0.3348980 
 [7,]  6 0.05581633 0.3348980 
 [8,]  7 0.04651361 0.3255953 
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 [9,]  8 0.03876134 0.3100907 
[10,]  9 0.03230112 0.2907100 
[11,] 10 0.02691760 0.2691760 
[12,] 11 0.02243133 0.2467446 
[13,] 12 0.01869278 0.2243133 
1/(1/6) #forventning E(X)=1/p 
[1] 6 
p<-1/6 
q<-1-p 
q/p^2 #varianse Var(X)=q/p^2 
[1] 30 
plot(x,xPX,pch=16,cex=2,col=4,ylab="xP(X=n)",xlab="n",main="dg
eom") 

 
#fordelingsfunksjon sum av punktsannsynlighetene 
plot(x,pgeom(x,prob=1/6),pch=16,cex=2,col=4,ylim=c(0,1),ylab="
F(X)",xlab="n",main="pgeom") 
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Den sentrale tendens 
Gjennomsnittet mean(x) av en rekke tall får man ved å summere 
tallene og dividere på antall tall.  
Median er midtverdien. List opp tallene i stigende orden fra 
de minste til de største. Har man odde antall tall så blir 
median tallet i midten. Har man n tall blir tallet i midten 
(n+1)/2. 
Har man et like antall tall  så finner man median ved å 
summere de to midterste tallene og dele på 2.  
Mode  i et datasett er den verdien som forekommer med høyest 
frekvens. Hvis man har to moder er dataene bimodale, og man 
oppgir moden i hver av de to gruppene. Moden gjelder også for 
kategoriske data.  
Utliggere er ekstremt høye eller lave verdier som skiller seg 
ut fra resten av datasettet. Utliggere som gir lang hale til 
høyre gir høyre-skjev fordeling. Her ligger gjennomsnitt og 
median til høyre for mode.  Data som trekke halen ut til 
venstre gir venstre-skjev fordeling, og her ligger 
gjennomsnitt og median til venstre for mode.  Symmetriske data 
gir like haler. 
 
Kvartiler er verdier som deler datasettet i fire like store 
deler. Den midtre kvartilen er lik median. Området mellom 
tredje og første kvartil kalles interkvartilområdet og er 
mindre følsom for utliggere. Interkvartilområdet omfatter de 
sentrale 50% av dataene.   Første kvartil har 25% av dataene 
under seg og tredje kvartil har 25% av dataene over seg. 
Spredning (range(x) begrenses av øvre og nedre grense, 
tilsvarende maksimums- og minimumsverdi.  
I et boksplot tilsvarer interkvartilområdet Q1-Q3 selve boksen 
og medianen (Q2), 50.percentilen, er streken inne i boksen. 
Utstikkere fra boksen er 1.5 ganger interkvartilområdet, eller 
minimums- og maksimumsverdi.  
#tilfeldig tallrekke 
x<-c(36,12,12,20,20,6,3,8,7,11,6,6,8) 
mean(x) #gjennomsnitt 
[1] 11.92308 
median(x) #median 
[1] 8 
length(x) #antall tall 
[1] 13 
range(x) #spredning min max 
[1]  3 36 
sort(x) #sorterer tallene, mode er lik 6 
 [1]  3  6  6  6  7  8  8 11 12 12 20 20 36 
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quantile(x) #kvantiler 
  0%  25%  50%  75% 100%  
   3    6    8   12   36  
sd(x) #standardavviket 
[1] 8.901887 
var(x) #variansen til x 
[1] 79.24359 
n<-length(x) #antall objekter i x 
sum((x-mean(x))^2)/(n-1) #varianse i detalj 
[1] 79.24359 
barplot(table(x),col="lightgreen") 

 
Deles datasettet i ti like store deler kalles det deciler. 
Percentiler deler datasettet i prosenter. 90-percentilen 
omfatter regnet nedenfra 90% av datasettet. 50-percentilen er 
det samme som midtverdien (median). 25-percentilen er lik 
nedre kvartil. Skal man finne en percentil sorteres dataene i 
stigende orden fra de minste til de største. Hvis det er n 
tall, og du vil beregne k-percentilen beregn a=k·(n/100). Hvis 
a er et heltall så blir k-persentilen halvveis mellom a og 
neste tall i rekken. Hvis a ikke er et heltall, forhøy og du 
er ved posisjonen for k-persentilen. For eksempel blir 90-
percentilen i tallrekken nedenfor 35, og 10-persentil lik 6.  
x<-c(36,12,12,20,20,6,16,12,18,35,23,24,45,3,8,7,11,6,6,8) 
k<-90 #90-percentil 
n<-length(x) #antall tall 
a<-k*(n/100);a 
[1] 18 
sort(x) 
 [1]  3  6  6  6  7  8  8 11 12 12 12 16 18 20 20 23 24 35 36 45 
k<-10 #10-percentil 
[1] 2 
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En enkel avrundingsregel er at man bruker ett desimalsiffer 
mer enn det som forekommer i det originale datasettet, samt 
vanlig forhøyningsregler.  
 
Sluttkarakteren  i BIO2150 består av deleksamener med 
forskjellig vekt,  midtveiseksamen (30%), forskningsessay 
(20%) og slutteksamen (50%). Karakteren regnes ut som et 
vektet middel: 

∑
∑  

Her e.g. sluttkarakter C: 
x<-c(71,78,64) #poengsum deleksamen 
w<-c(0.3,0.2,0.5) #vekting 
m<-sum(w*x)/sum(w);m #vektet gjennomsnitt poeng 
[1] 68.9 

 
Vi ser på fordelingen av normalfordelte tall med µ=0,σ=1 
#histogram av normalfordelte tall 
n<-1000 #antall tall 
x<-rnorm(n) #n tilfeldige normalfordelte tall 
hist(x,col="lightblue",main="rnorm(x)",xlim=c(-4,4)) 
mean(x) #gjennomsnitt, middelverdi 
[1] -0.02358962 
median(x) #median, midtverdi 
[1] -0.03405855 
mad(x) #median av absolutt avvik(|x- median (x)| 
[1] 1.015499 

 
Vi ser at fordelingen av gjennomsnitt blir normalfordelte 
(sentralgrenseteoremet), og variasjonen blir mindre, se 
måleenhet x-akse. Standardavviket til gjennomsnittene som 
samles rundt den sanne verdi µ blir lik standardfeilen 
#regner gjennomsnitt av 1000 tilfeldige normalfordelte tall 
M<-replicate(1000,mean(rnorm(100))) #lagring av gjennomsnitt 
hist(M,col="lightgreen", xlab="Gjennomsnittsverdier",main="") 
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par(mfrow=c(2,1)) 
x<-seq(-5,5,0.01) 
plot(x,dnorm(x),type="l",col=4,lwd=3,) 
abline(v=quantile(x),lty=3,col=3) 
quantile(x) 
  0%  25%  50%  75% 100%  
-5.0 -2.5  0.0  2.5  5.0 
boxplot(x,horizontal=T,col="lightblue") 
abline(v=quantile(x),lty=3,col=3) 

 
Normalfordelingskurven er symmetrisk, og den bevarer sin form 
ved lineær transformasjon y=a+bx  
 
Hvis normalfordelt får man tilnærmet en rett linje i QQ-plot 
n<-200 #antall tall 
x<-rnorm(n) #n tilfeldige normalfordelte tall 
#QQ-plot teoretiske kvantiler vs. originaldata 
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qqnorm(x,col=3) 
qqline(x,col=2,lwd=2) 

 
 
 
Vi kan se på et par høyreskjeve fordelinger 
x<-rnorm(50) 
y<-x^2 
hist(y,col="lightblue",main=expression(y==x^2)) 
mean(y) 
[1] 1.161477 
median(y) 
[1] 0.7541474 

 
 
x<-rnorm(50) 
y<-exp(x) 
hist(y,col="lightblue",xlim=c(0,10),main=expression(y==e^x)) 
mean(y) 
[1] 1.68678 
median(y) 
[1] 1.30148 
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#Qqplot x^2(N(0,1)) 
qqnorm(y,col=3) 
qqline(y,col=2,lwd=2) 

 
QQ-plot for en høyreskjev fordeling.  
 
Deretter kan vi se på empirisk kumulativ frekvensfunksjon (Fn) 
for normalfordeling og to høyreskjeve fordelinger. De 
høyreskjeve fordelingen har en mye brattere stigning i 
starten. Fn er en trappefunksjon med hopp i/n, hvor i er 
antall koblete verdier.   
For observasjoner X=x1,x2,…,xn er Fn andelen av observasjoner 
≤t  
?ecdf 
#empirisk kumulativ frekvensfunkson ecdf 
#normalfordelte  
plot(ecdf(rnorm(50)),col.points=4,col.hor=2,xlim=c(-
4,4),main="") 
#plotter kvantiler 
abline(v=quantile(x),lty=2,col="lightblue") 
#x^2(N(0,1) 
lines(ecdf((rnorm(100)^2)),col.points=2,col.hor=2) 
#exp(normalfordelte data) 
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lines(ecdf(exp(rnorm(100))),col.points=3,col.hor=2) 

 
 
 

Binomial fordeling 
Binomial fordeling består av en serie med uavhengige forsøk 
som har to mulige utkomme (Bernoulli-eksperimenter). Dette 
ligner en geometrisk fordeling, men nå ønsker vi å finne 
antall suksess, og det er et endelig antall forsøk.  
En tilfeldig binomial variabel X  

~ ,  
 
viser sannsynligheten for å få X utkomme med suksess ved n 
uavhengige Bernoulli-forsøk, hvor p viser sannsynligheten for 
utkommesuksess. Sannsynligheten P(X=x) for å få x av en sort 
(suksess) og n-x av en annen sort (ikke-suksess) er: 

1
!

! ! 1  

som er den generelle formen av den binomiale fordelingen, hvor  

px er sannsynligheten for å få x uavhengige suksess, hver med 
sannsynlighet p; fakultetsfunksjonen n!, n-fakultet, og  
(1-p)n-x er sannsynligheten for n-x ikke-suksess, hver med 
sannsynlighet 1-p. Summen av suksess og ikke-suksess blir lik 
n som er lik antall Bernoulliforsøk. Formen på fordelingen 
varierer med n og p. Hvis p=0.5 er fordelingen symmetrisk.  
 
Vi kan også formulere den binomiale fordelingen som 
sannsynligheten for suksess k ganger i n uavhengige forsøk 
P(X=k) er lik: 

1
!

! !             0,1,2,3, … ,  
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q er sannsynligheten for ikke-suksess. Det er denne som er lik 
sannsynlighettetthetsfunskjonen f(x) nevnt over, og angir 
punktsannsynlighetene. Sannsynlighetsfordelingsfunksjonen F(x) 
er lik summen av punktsannsynlighetene: 

1  

 

Forventning og varianse 
Vi nevnte tidligere totalmassen=1 som vi fordeler kontinuerlig 
eller diskontinuerlig langs x-aksen. For en endimensjonal 
stokastisk (tilfeldig)variabel X tilsvarer forventningen E(X) 
sentrum av massen, og variansen Var(X) tilsvarer 
treghetsmomentet. Variansen er et mål på spredningstendensen 
rundt forventet verdi. Mens forventingen kan være positiv 
eller negativ vil alltid variansen ha en positiv verdi. 
Forventningen skrives også som µ, og variansen som σ2. 
Kvadratroten av variansen kalles standardavvik σ. 
Standardavviket, kvadratroten av avstanden fra hvert objekt i 
X fra E(x), er et mål på hvordan alle objektene i X spres 
rundt E(X).  
Forventning og varianse har forskjellige definisjoner for 
diskrete og kontinuerlige variable. 
 
 
Forventning og varianse til en diskret variabel 
En diskret (diskontinuerlig) tilfeldig variabel med 
massepunktene x1,x2,x3,… har forventning: 

 

Variansen er: 

·  

Kan også skrives som: 
 

hvor µ er gjennomsnittsverdien 
 Forventning og varianse eksisterer bare hvis rekkene 
konvergerer.  
Svært mange fordelinger, inkludert binomialfordelingen, kan 
beskrives av en normalfordeling. Normalfordelingen er 
kontinuerlig.  
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Forventning og varianse til en kontinuerlig variabel 
Forventningen til en kontinuerlig tilfeldig variabel X er: 

·  

hvor f(x) er sannsynlighetstetthetfunksjon. 
Variansen for en kontinuerlig tilfeldig variabel X er: 

·  

Forutsetningen er at integralet konvergerer. 
 
Hvis man har n uavhengige observasjoner av den tilfeldige 
variabelen X: X1,X2,X3,…,Xn så har vi følgende: 

 
 

 
 
Følgende regneregler for forventning og varianse gjelder for 
både diskrete og kontinuerlige funksjoner, hvor X og Y er to 
uavhengige variable. Hvis X og Y er avhengige variable legg 
merke til at det blir et korrelasjonsledd i summen av 
variansene 
 
 
 
E(aX)=aE(X)  a =konstant 
Var(aX)=a2Var(X) 
E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)  a og b=konstanter 
Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y) 
E(aX-bY)=aE(X)-bE(Y)  a og b=konstanter 
Var(aX-bY)=a2Var(X)+b2Var(Y) NB!+ 
E(X+Y)= E(X)+E(Y) 
E(X-Y)= E(X)-E(Y) 
VAR(X+Y)=Var(X)+Var(Y) hvis X og Y er uavhengige variable 
VAR(X-Y)=Var(X)+Var(Y) hvis X og Y er uavhengige variable 
E(aX+b)=aE(X)+b 
Var(aX+b)=a2Var(X) 
VAR(X)=E(X2)-[E(X)]2 
VAR(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2E[(X-E(X)(Y-E(Y))],X & Y avhengige 
Legg merke til at når man trekker to forventninger fra 
hverandre, for to uavhengige variable, så øker den tilsvarende 
variansen. Hvis vi lager en lineære transformasjon av 
variablene, aX og bY, må man huske på å kvadrere konstantene i 
variansen. Beregning av varianse er alltid en kvadrering.  
For eksempel ved en lineær transformasjon y=a+bx så blir  
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E(y)=a+bE(x), mens Var(y)=b2Var(x). 
Trekker man to forventninger fra hverandre blir det allikevel 
en sum av varianser.  
Variansene kan summeres, men det kan ikke standardavvikene.  

Sentralgrenseteoremet og de store talls lov 
Hvis et stort antall uavhengige variable summeres så vil 
summene følge normalfordeling, selv om fordelingene av de 
enkelte variablene ikke er normalfordelte. Dette er 
sentralgrenseteoremet i sannsynlighetsregning. Det viser den 
store betydningen normalfordelingen har i både teori og 
praksis. De Moivre fant at tilfellet binomialfordeling 
tilsvarer tilnærmet en normalfordeling, men det var Laplace 
videreutviklet beskrivelse av sentralgrenseteoremet, bevist av 
Lyapunov. J.W. Lindeberg viste at uavhengighet alene ikke var 
nok til å gi normalfordeling, men Lindeberg-betingelsene måtte 
også være oppfylt. 
Sannsynligheten for å få kron hvis man kaster en perfekt 
balansert mynt er ½. Det betyr ikke at om man kaster en mynt 
1000 ganger så vil man få nøyaktig 500 kron,  men at når 
antall kast n øker mot uendelig (∞) så vil sannsynligheten 
nærme seg ½.  
Store verdier av σ gjør at normalfordelingskurven flater av. 
Små verdier av σ gjør kurven mer spiss. 
Mange tilfeldige variable i naturen oppfører seg som en 
normalfordeling. Hvis vi tar ut en prøve n fra en populasjon 
X, og beregner gjennomsnittet  og gjentar dette mange ganger 
så får vi mange gjennomsnittsverdier. Disse 
gjennomsnittsverdiene mx vil også være normalfordelte og 
fordele seg rundt den sanne verdi µ som vi aldri finner, men 
som vi lager et estimat av: 

          

At gjennomsnittene også blir normalfordelte er et resultat av 
sentralgrenseteoremet. Vi kan skrive n i stedet for n-1 hvis n 
er stor. Vi bruker de greske bokstavene når vi snakker om de 
sanne verdiene, og kan for eksempel bruk m (eller ) og s2 for 
å bekskrive tilsvarende verdier fra en prøve tatt ut fra 
populasjonen.  
Standardfeilen (SE) er lik standardavviket til 
gjennomsnittsverdiene, som sprer seg rundt den sanne verdi µ: 

√
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Derfor blir standardfeilen alltid mindre enn standardavviket. 
Standardavviket angir spredning av enkeltobservasjoner rundt 
gjennomsnittet i en prøve, mens standardfeilen angir spredning 
av gjennomsnittsverdier rundt den sanne forventede verdi i 
populasjonen X.  
Vi har altså normalfordelingene for en prøve og 
gjennomsnittene  

~ ,            ~ ,  

 
Det viser seg at tar man ut tilstrekkelig store nok prøver 
(stor n) fra en variabel X, som i utgangspunktet ikke er 
normalfordelt, så vil fordelingen av gjennomsnittsverdiene bli 
normalfordelte, dette er sentralgrenseteoremet.  
Hvis vi for eksempel har den binomiale fordelingen 
X~Binom(n,p) med E(X)=µ=np og Var(X)=σ2=npq så vil ifølge 
sentralgrenseteormet gjennomsnittene bli normalfordelt 

~ ,  
 
For Poison-fordelingen X~Pois(λ) hvor µ=σ2=λ så vil fordelingen 
av gjennomsnitt bli normalfordelte: 

~ ,  

 

Konfidensintervall 
Med gjennomsnittsverdien eller forventet verdi har vi laget et 
punktestimat av den sanne verdien i populasjonen som vi har 
tatt ut representative prøver fra, men vi vet ikke hvor 
presist dette estimatet er. Vi kan imidlertid si litt om 
usikkerheten og spredningen rundt punktestimatet ved å angi et 
95% konfidensintervall som angir grenseverdier rundt 
gjennomsnittsverdien. Det er stor sannsynlighet for at 
gjennomsnittsverdien havner innenfor dette intervallet. 
Vi bruker sentralgrenseteoremet hvor vi ser på fordelingen av 
gjennomsnitt: 

~ ,  

og lar intervallet omfatte 95% av arealet under tetthetskurven 
for normalfordeling (p=0.95) og de to halene (0.025+0.025) på 
hver side som ikke er med i arealet utgjør 0.05 % av arealet 
p=0.05.  
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Vi regner først om til standard normalfordeling hvor µ=0 og 
σ=1, (N(0,1)), ved å finne Z-skår, som er lik antall 
standardavvik fra gjennomsnittet 

          ~ 0,1  

 
Z-skår er en standardisering som gjør at man kan sammenligne 
datasett som har forskjellig gjennomsnitt og standardavvik. 
Normalfordelingskurven flyttes slik at gjennomsnittet µ=0, og 
standardavviket skaleres med σ.  
 
For en standard normalfordeling med stor n er grenseverdiene 
for 95% av arealet under tetthetskurven lik ±1.96. Tilsvarende 
verdier for 90% av arealet er  ±1.64 og for 99% av arealet er 
grensene ±2.58. 
95% konfidensintervall for en normalfordeling med stor n blir 
for henholdsvis kjent(σ2) og ukjent varianse (s2) lik: 

95% 1.96
√

        95% 1.96
√

  

Hvis du tar ut mange prøver fra populasjonen og beregner 
konfidens for alle, så vil 95% av konfidensintervallene 
inneholde den sanne µ.  
For en binomial fordeling med stor n, hvor p er sannsynlighet 
(uttrykt som ratio eller forhold) for suksess og q=1-p 
sannsynlighet (ratio) for ikke-suksess blir 95% 
konfidensintervall: 

95% 1.96  

 
For en poisson-fordeling er µ=σ2=λ 

95% 1.96  

 
 
Estimatet vårt av variansen er beheftet med usikkerhet, og 
ofte vet vi ikke σ2. Hvis n er stor kan vi bruke 
normalfordeling, men er n liten må vi benytte t-fordeling. 
 
Noen ganger oppgis variasjonskoeffisienten CV, her for 
henholdsvis prøve (sample) og populasjon: 

· 100%              · 100% 
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t-fordelingen  
t-fordelingen er Students t-fordeling er en symmetrisk 
fordeling med større haler enn normalfordelingen, og er 
beregnet for små prøver.  

~   
Halene blir større jo mindre n er, og vi bruker nå n-1 
frihetsgrader (df) i utregningen i stedet for n. 
På samme måte som vi fant z-skår beregner vi nå t-verdien: 
 

μ

√

 

I nevner har vi standardfeilen, det vil si standardavviket til 
gjennomsnittene. 
Minner om at vii ser på fordelingen av gjennomsnitt. 
 

~ ,  

95% konfidensintervall blir: 

95%
√

 

  
hvor t er t-verdien for n-1 frihetsgrader. 
Vi ser at t-fordelingen nærmer seg normalfordelingen når n 
øker: 
#t-fordeling 
#sannsynlighetstetthet 
x<-seq(-6,6,0.01) 
df<-seq(1,8,1) 
f<-outer(x,df, function(x,df)dt(x,df)) 
matplot(x,f,type="l",lty=1:8,col=rainbow(8),xlab="x",ylab="f(x
)",lwd=2,main="t-fordeling") 
legend("topleft",as.character(df),title="df",lty=1:8,col=rainb
ow(8),lwd=2) 
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Fordelingsfunksjonen for sannsynligheten: 
#t-fordeling 
#fordelingsfunksjon 
x<-seq(-6,6,0.01) 
df<-seq(1,8,1) 
F<-outer(x,df, function(x,df)pt(x,df)) 
matplot(x,F,type="l",lty=1:8,col=rainbow(8),xlab="x",ylab="F(x
)",lwd=2,main="t-fordeling") 
legend("topleft",as.character(df),title="df",lty=1:8,col=rainb
ow(8),lwd=2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#tabell kritiske verdier for t 
#halesannsynlighet i øverste hale 
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df<-seq(1,10,1) #antall frihetsgrader 
p<-qt(0.975,df) 
print(cbind(df,p),dig=4) 
      df      p 
 [1,]  1 12.706 
 [2,]  2  4.303 
 [3,]  3  3.182 
 [4,]  4  2.776 
 [5,]  5  2.571 
 [6,]  6  2.447 
 [7,]  7  2.365 
 [8,]  8  2.306 
 [9,]  9  2.262 
[10,] 10  2.228 

 
 

Forventet verdi og varianse i binomialfordelingen 
Forventet verdi (gjennomsnitt) for binomialfordelingen: 

1 ·  

Vi skal vise hvordan man kommer fram til at E(X)=np 
Vi starter med Newtons generelle binomialteorem: 

1 1
1

2 · 1
1 2

3 · 2 · 1
1 2 3
4 · 3 · 2 · 1

 
Generelt får vi for en funksjon g(x,Y): 

,  

Vi ser på den partiellderiverte: 

,
 

Hvis vi multipliserer med x på begge sider setter x=p og y=q 
og får vi svaret. 
 
Variansen for binomialfordelingen: 

1 · 1  

Skal du regne ut bruk prinsippet over og: 
1  

 
Variansen blir alltid mindre enn forventet verdi 
(middelverdien, gjennomsnitt). 
Variasjonskoeffisienten CV for binomialfordelingen er lik: 
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· 1 1
 

 
Hvis vi i en undersøkelse med to mulige utfall ikke kjenner p 
så kan vi lage et estimat av p ved p ≈ E(X)/n 
 
 

n fakultet (n!) og Pascals trekant 
Antall måter å kombinere x objekter valgt ut fra n 
forskjellige objekter (binomialkoffisientene n over x inne i 
en stor parentes) blir ifølge kombinasjonsregelen: 
 

 
!

!  ·  !              

 
Fakultetsfunksjonen n! er mulitplikasjon av alle tallene fra n 
til 1.  
 

! n · n 1 · n 2 · … 3 · 2 · 1 
 
0!=1, det er bare en måte å ordne null objekter. 
Fakultetsfunksjonen gjelder bare for positive heltall. 
Det er bare når n=0 og n=1 at n! blir et oddetall, ellers blir 
det alltid et liketall, og den øker meget raskt med n: 
n<-0:10 
factorial(n) 
[1]   1    1    2    6    24   120   720  5040  40320 362880 3628800 

Fakultetsfunksjonen kan også uttrykkes som produktnotasjon: 

!  

Galton, fetter til Darwin, laget et brettspill, Galtons brett, 
hvor man slipper kuler fra toppen av et brett hvor det er 
plassert hindringer, spiker, i veien slik at kulen spretter 
til siden. I bunnen av spillet er det båser som kulene faller 
ned i, og kulene samles normalfordelt.  
 
 
Hvis vi har en urne med fem klinkekuler som har nummer 1-5. 
Hva er sannsynligheten for å trekke ut tre klinkekuler med 
nummer 1,2 og 3, rekkefølgen uten betydning. Det betyr at vi 
skal trekke ut tre kuler, k=3 fra n=5 kuler og det kan gjøres 
på 10 forskjellige måter, altså blir sannsynligheten 1/10=0.1 
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!

!  ·  !
5!

3! 2! 10 

n<-5;k<-3 
factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k)) 
[1] 10 

 
Binomialkoeffisientene kan plasseres i en Pascals trekant 
(Blaise Pascal 1623-1662) hvor tallene i neste horisontale 
linje er summen av de ovenfor og havner midt mellom dem: 
 

1 
1  1 

1  2  1 
1   3   3   1 

1   4   6   4    1 
 
 
 
 
 

0
0  

1
0

1
1  

2
0

2
1

2
2  

3
0

3
1

3
2

3
3  

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4  

 

og slik kan man fortsette nedover. Trekker man skrå linjer i 
Pascals trekant finner man igjen Fibonaccitallene. 

 
Vi ser at trekanten er symmetrisk om midtlinjen og 
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Summen av to koeffisienter som står ved siden av hverandre i 
en horisontal rekke havner midt mellom dem i raden under: 

1
1
1  

Vi ser også at summerer vi tallene som står i de horisontale 
linjene får vi tallene 1, 2, 4, 16, 64 osv. 
Det vil si: 

0 1 2 3 2  

 
Loven om Pascals trekant: 

1
1  

 
Koeffisientene i Pascals trekant er dem man finner når man 
multipliserer ut uttrykkene: 

1            1 2 1     1 3 3 1   
   1 4 6 4 1 
 osv.  
Eller mer generelt binomialteoremet: 

0 1 2 3  

(x+y)0=1 
som også kan uttrykkes som: 
 

 

Jfr. Hardy-Weinberg og fordeling av alleler når n=2 
 
 

Telle antall måter å ordne objekter 
Like objekter 
Hvis vi har bokstavene S={a,b,c} så kan disse ordnes på 
3!=3·2·1=6 måter 
#antall måter å ordne S={a,b,c}, ordnet trippel 
factorial(3) 
[1] 6 

I denne trippel er det tre måter å ordne første posisjon i 
{·,·,·,} når denne er valgt er det to muligheter for neste, 
når andre posisjon i trippel er valgt er det bare igjen en 
mulighet for den siste, altså 3·2·1. 
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Hvis vi skal ordne n objekter blir dette n! måter å ordne. 
Hvis objektene skal ordnes i en sirkel er det imidlertid bare 
(n-1)! måter å ordne objektene. 
 

Ordne forskjellige objekter 
Når vi ordnet rekkefølge på bokstaver er det like objekter som 
ordnes. Hvis det er forskjellig type objekter som skal ordnes 
så blir antall måter å ordne ikke lenger n!. 
 
Hvis det er n antall objekter og k av objektene er like, så 
blir antall måter å ordne to typer objekter lik 

!
! 

 
Hvis vi har tre typer objekter, k,l og m, totalantall n så 
blir antall måter å ordne 

!
! ! ! 

Hvis vi har 5 kjøttmeis (k), 3 blåmeis (l) og 2 spettmeis 
(m=2). Totalantall muligheter å ordne 10 fugler er 10!, men 
siden noen av dem er like blir mulige kombinasjoner av de tre 
fugleartene: 

10!
5! 3! 2! 2520 

factorial(10)/(factorial(5)*factorial(3)*factorial(2)) 
[1] 2520 

 
Antall måter å trekke k objekter fra n objekter 
Det er forskjell på permutasjoner og kombinasjoner.  
Antall måter å trekke k objekter fra større mengde med n 
objekter, hvor rekkefølgen teller, kalles permutasjoner. 
Kombinasjoner er et mer generelt uttrykk og er antall måter å 
trekke k objekter fra en større mengde med n objekter, men 
hvor rekkefølgen ikke teller.  
Når man plukker ut objekter fra en samling er det to 
muligheter:  
Permutasjoner: rekkefølge/orden er viktig,  
Kombinasjoner: rekkefølgen/orden er ikke viktig.  
Permutasjoner: 

,
!

! 

Antall permutasjoner hvor k objekter trekkes fra n gir, og 
posisjonen til k teller.Det betyr at n posisjoner er mulig fra 
start, men straks den første er trukket er det bare n-1 
muligheter for neste. Når den andre er trukket er det bare n-2 
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muligheter for den neste osv. Hvis vi bare skal se på de tre 
første posisjonene  blir antall kombinasjoner av disse n·(n-
1)·(n-2) 
 
Antall kombinasjoner, hvor posisjonen eller rekkefølgen ikke 
er viktig, er gitt ved: 
 

,
!

! ! 

 
Vi legger 6 kuler (=n) i en urne merket med nummer 
1,2,3,4,5,6. Hva er sannsynligheten for at vi trekker kule 1,2 
og 3 ? (k=3), rekkefølgen teller ikke i dette eksemplet, dvs. 
alle kan trekkes samtidig. Det er 20 muligheter velge 3 blant 
20, og sannsynligheten blir 1/20 
n<-6 
k<-3 
factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k)) 
[1] 20 

 
I en arbeidsuke på 5 dager skal det velges to møtedager. Hvor 
mange kombinasjoner av møtedager er det ? 10 
n<-6 
k<-3 
factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k)) 
[1] 10 

 
På hvor mange forskjellige måter kan man plassere bokstavene 
a,b,og c hvis rekkefølgen er viktig ? 3!=6 
Hvor mange måter kan man plassere 2 bokstaver ut av 3 hvor 
rekkefølgen ikke er viktig ? tre måter ab/ba, ac og bc 
choose(3,2) 
[1] 3 
factorial (3)/(factorial(2)*factorial(3-2)) 
[1] 3  

 
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 
 

1
29  
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(1/29)^29 
[1] 3.894557e-43 

 
Vi kaster en mynt 5 ganger og tell antall kron.  
Sammenlign med simuleringen hvor vi kan generere 5 tilfeldige 
0 (mynt) og 1 (kron) med sannsynlighet p=0.5 
n<-5 
X<-rbinom(n,size=1,p=0.5);X 
[1] 1 0 0 1 1 

Utfallene kron og mynt har samme sannsynlige utfall lik 0.5 
 
Kommandoen choose(n,k)for heltallene n og k=x regner ut: 

 
!

!  ·  ! 

choose er det samme som kombinasjoner, fra n objekter, velg ut 
antall x (=k).  
Alle mulige kombinasjoner av de 5 myntkastene: 
choose(n,0:n) 
[1]  1  5 10 10  5  1 
choose(n,0:n)*0.5^n 
[1] 0.03125 0.15625 0.31250 0.31250 0.15625 0.03125 
Det betyr e.g. at sannsynligheten for 3 kron og 2 mynt er lik 31.25% 
Vi kan se at summen av sannsynlighetene blir lik 1 
sum(choose(n,0:n)*0.5^n) 
[1] 1 

 
Vi kan også bruke kommandoen factorial() for fakultet for å se hva 
vi regner ut med choose(n,k): 
k<-seq(0,n,1) 
factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k)) 
[1]  1  5 10 10  5  1 
Vi kan plotte den tilsvarende fordelingen: 
p<-0.5 
barplot(dbinom(0:n,n,p),col="lightblue",names=0:n,xlab="x",ylab="P(x
)",main="Binomisk") 



57 
 

 
#kumulativ sannsynlighetsfordeling 
n<-5 
p<-0.5 
barplot(pbinom(0:n,n,p),col="lightblue", 
names=0:n,xlab="x",ylab="F(x)",main="Binomisk") 

 
Hva er sannsynligheten for å få akkurat 3 kron i fem myntkast ? 5/16 
Hva er sannsynligheten for å få minst 3 kron ? 0.5 
Hva er sannsynligheten for å få minst 1 kron ? 0.81 
n<-5 #antall myntkast 
factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k))*(1/2)^n 
p<-choose(n,0:n)*0.5^n 
cbind(0:5,p) 
            p 
[1,] 0 0.03125 
[2,] 1 0.15625 
[3,] 2 0.31250 
[4,] 3 0.31250 
[5,] 4 0.15625 
[6,] 5 0.03125 
Vi ser at punktsannsynligheten for 3 kron er 0.3125=5/16 
 
Hva er sannsynligheten for å få minst 3 kron i fem myntkast? Svaret 
er 0.5 
Nå må vi summere punktsannsynlighetene. 
1-sum(p[0:3]) #sannsynlighet for mer enn 3 kron 
[1] 0.5 
Hva er sannsynligheten for minst en kron ? 
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1-sum(p[0:2]) #sannsynlighet for mer enn 1 kron 
[1] 0.8125 
 
Vi kan regne ut forventet verdi, det vil si forventet antall kron 
(suksess) i 5 kast: 
E(X)=np=5·0.5=2.5. 
Vi kan også sjekke dette ved å summere produktet av k og 
punktsannsynlighetene 

1 ·  

n<-5 
p<-choose(n,0:n)*0.5^n 
A<-cbind(0:5,p) 
sum(A[,1]*A[,2]) 
[1] 2.5 
Vi kan simulere 5 myntkast gjentatte ganger og ser at 
forventet verdi blir E(X)=2.5. 
Variansen Var(X)=npq=5·0.5·0.5=1.25 
5*0.5*0.5 #Var(X) for 5 myntkast 
[1] 1.25 

  
#simulerer 5 myntkast 
f<-function () { 
x<-rbinom(5,1,0.5) #5 myntkast 
kron<-sum(x) #teller antall kron 
} 
hist(replicate(10000,f()),col=7,prob=T,xlab="Antall kron", 
main="Antall kron i 5 myntkast") 

 
 
Kast en mynt 10 ganger eller 10 mynter en gang. Tell antall 
kron.  
Hva er sannsynligheten for akkurat 6 kron ? Svar:0.21 
k<-6 #k suksess 
n<-10 #n Bernoulliforsøk 
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factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k))*(1/2)^6*(1/2)^4 
[1] 0.2050781 

Hva er sannsynligheten for minst 6 kron ? Svar 0.38 
Vi ser fra et simulert forsøk at p=ca. 0.4 
#simulerer 10 myntkast 
f<-function () { 
x<-rbinom(10,1,0.5) #10 myntkast 
kron<-sum(x) #teller antall kron 
} 
#lager histogram av 10 myntkast gjentatt 10000 ganger 
hist(replicate(10000,f()),col=7,prob=T,xlab="Antall kron", 
main="Antall kron i 10 myntkast") 

 

#alternativt 
n<-10000 
x<-replicate(n,sum(sample(0:1,10,replace=T))) 
hist(x,prob=T,col=7) 
 
Legg imidlertid merke til sannsynlighetene man får ved 10 
Bernoulli-forsøk, hvor k er eksakt antall kron i 10 kast. 
Dette er punktsannsynlighetene og disse blir ikke lik det 
simulerte forsøket.  
k<-0:10 #k suksess 
n<-10 #n Bernoulliforsøk 
factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k))*(1/2)^n 
choose(n,0:n)*0.5^n 
[1] 0.0009765625 0.0097656250 0.0439453125 0.1171875000 0.2050781250 
 [6] 0.2460937500 0.2050781250 0.1171875000 0.0439453125 0.0097656250 
[11] 0.0009765625 
Vi kan plotte punktsannsynlighetene: 
#plot punktsannsynlighetene 
p<-choose(n,0:n)*0.5^n 
plot(k,p,col=4,pch=16,cex=1.5) 
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Det er først når vi summerer punktsannsynlighetene P(X=k) at vi får 
sannsynligheten for minst 6 kron lik den simulerte verdien, det 
summerte arealet >6. 
p<-choose(n,0:n)*0.5^n 
cbind(0:10,p) 
                    p 
 [1,]  0 0.0009765625 
 [2,]  1 0.0097656250 
 [3,]  2 0.0439453125 
 [4,]  3 0.1171875000 
 [5,]  4 0.2050781250 
 [6,]  5 0.2460937500 
 [7,]  6 0.2050781250 
 [8,]  7 0.1171875000 
 [9,]  8 0.0439453125 
[10,]  9 0.0097656250 
[11,] 10 0.0009765625 

1-sum(p[0:6]) #sannsynlighet for mer enn 6 kron 
[1] 0.3769531 
Sannsynligheten er ca. 0.4 (40%), noe som vi fant ved simuleringen.  
Forventet verdi ved 10 myntkast E(X)=np=10*0.5=5, som figuren viser. 
 
 
Vi kan simulere Bernoulli-eksperimenter ved bruke kommandoen sample, 
e.g. trekke n=6 ut tilfeldige prøver x av 1 (kron) og -1 (mynt) (vi 
bruker -1 i stedet for 0 pga. figuren), med tilbakelegging.  
x<- sample(c(-1,1), n, replace=T) 

plot(x,type="h",col=4, lwd=3,xlab="n", 
main="Bernoulli") 
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#Simulerer myntkast og finner antall kron med 5 myntkast 
sample(0:1,5,replace=T) 
#Finner antall kron 
sum(sample(0:1,5,replace=T)) 
#Gjentar dette n ganger 
n<-10000 
x<-replicate(n,sum(sample(0:1,5,replace=T))) 
#lager histogram over resultatene 
hist(x,breaks=-1:6,col="orange",main="Antall kron ved 5 myntkast") 

 
#Teller opp hvor mange mynter av hver type 
N<-table(x);N 
x 
   0    1    2    3    4    5  
 341 1537 3133 3123 1577  289 
 
barplot(N) 

 
 
sannsynligheten for suksess k ganger i n uavhengige forsøk 
P(X=k) er lik: 

!
! !             0,1,2,3, … ,  
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q er sannsynligheten for ikke-suksess. 
En symmetrisk mynt kastes 50 ganger. Hva er sannsynligheten 
for akkurat 25 kron ? Dette tilsvarer 50 Bernoulli-forsøk hvor 
suksess=kron og ikke-suksess=mynt. Hvis mynten er symmetrisk 
og feilfri forventer vi at p=q=1/2, og k=25. Svaret er ca. 11% 
sannsynlig  

50
25

1
2

1
2

50!
25! 25!

1
2  

(factorial(50)/(factorial(25)*factorial(25)))*(1/2)^50 
[1] 0.1122752 
Vi kan også sette det opp slik: 
Hva er sannsynligheten for å få 25 kron i 50 myntkast ? 
choose(50,25)*0.5^50 
[1] 0.1122752 
 

Antall kron i 20 myntkast 
Sannsynligheten for å få en sekser i ett terningkast er 1/6, 
sannsynligheten for å få to seksere i to terningkast er 
1/62=1/36, sannsynligheten for å få tre seksere i tre 
terningkast er 1/63=1/216 osv.  
Analogt med myntkast. Sannsynligheten for å få en kron i ett 
myntkast er 1/2, sannsynligheten for to kron i to myntkast er 
1/22=1/4, sannsynligheten for tre kron i tre myntkast er 
1/23=1/8 osv., og for 20 myntkast (=n) blir sannsynligheten for 
20 kron 1/220=1/1048576. Eller antall mulige utfall av kron er 
220=1048576 
Antall måter vi kan velge ut antall kron (=k) blir: 

!
! !

20!
! 20 !        0,1,2,3, … ,20 

Sannsynligheten for X blir derved 
20

2  

Det er størst sannsynlighet for å få 10 kron i 20 myntkast. 
Fordelingen blir som følger: 
n<-20 #20 myntkast 
M<-matrix(NA,n,1) #matrise M for lagring av sannsynligheter 
for (i in 1:n){ 
M[i]<-choose(20,i) 
} 
plot(1:20,M,pch=16,col=4,cex=2, xlab="k") 
M<-cbind(1:20,M) 
Pk<-M[,2]/(2^20) 
M<-cbind(M,Pk);M 
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matplot(M[,1],M[,3],pch=16,col=2,cex=1.5,xlab="k",ylab="P(X=k)
") 

 
 
Vi kan også gjøre det på denne måten, og får samme svar: 
k<-0:20 #k suksess 
n<-20 #n Bernoulliforsøk 
p<-factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k))*(1/2)^n 
cbind(k,p) 
#plot punktsannsynlighetene 
plot(k,p,col=4,pch=16,cex=1.5) 

 
 
 
Summen av alle punktsannsynlighetene er 

1 

Det vil si fordelingsfunksjonen, den kumulative 
sannsynligheten, blir: 
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Normalfordelingen fungerer også som tilnærming av fordelingen 
av andre tilfeldige variable e.g. binomialfordelingen.  
For eksempel er P(a≤x≤b) gitt ved 

 

 
Vi kan se på sannsynligheten for absoluttavstanden mellom X og 
forventet verdi E(X). 

 
 Tsjebysjevs ulikhetsteorem (Tjebysjev, P.L. (1821-1894) som 
gjelder for alle typer fordelinger,  sier at for en 
endimensjonal stokastisk variabel X med forventningsverdi E(X) 
og varianse Var(X) så vil for et positivt tall c 

| |  

Hvis vi setter c lik antall ganger standardavviket Nσ 

| |
1
 

Det vil si at sannsynligheten for at X avviker fra E(X) mer 
enn N standardavvik er mindre enn 1/N2. Hvis N=3 standardavvik 
så vil sannsynligheten for forskjellen mellom X og E(X) være 
mindre enn 1/9=0.111. Tsjebysjev studerte også 
primtallsfordeling og de store talls lov. 
 
Vi kan teste om en mynt er helt jevnt laget ved å kaste den 
n=10000 og telle antall kron i en binomial fordeling p=1/2. 
Forventet verdi er E(X)=np=5000, variansen Var(X)=npq=2500 og 
standardavviket σ=50.  
±3.29 ganger standardavviket tilsvarer 99.9% av arealet under 
normalfordelingskurven.  
pnorm(3.29) 
[1] 0.9994991 

Det vil si at blir gjennomsnittlig antall kron mellom 4836 og 
5165 er det 99.9% sannsynlig (p=0.01) at myntene er helt jevnt 
laget.  
Tsjebysjevs teorem sier p=0.09. 
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Flervalgseksamensoppgaver  
I midtveiseksamen er det flervalgsoppgaver, 30 spørsmål, hver 
med 5 valgmuligheter. Flervalgsoppgaver er lette å rette, og 
må lages slik at de tester forståelse, ikke bare hukommelse. 
Alle 30 riktig=100 poeng, og grensen til F (40 poeng) er 12 
riktig. 0!=1 Flervalgsoppgaver følger en binomial fordeling. 
Svaret på en oppgave blir en Bernoulli-prøve med sannsynlighet 
for suksess (riktig svar) er 1/5=0.2, og 
sannsynlighet for ikke-suksess (feil): 4/5=0.8.  

1
!

! ! 1        0,1,2,3 … ,  

Hvis n er antall spørsmål, og r er riktig så er 
sannsynligheten for n riktige ved ren gjetning lik.  

!
! ! · 0.2 · 0.8  

Vi håper selvsagt at eksamenskandidatene skal gjøre det bedre 
enn tilfeldig avkrysning, dvs. får flere enn 6 riktige. 
Forventet verdi antall riktige ved tilfeldig avkrysning er 6 
riktige, og ved approksimert normalfordeling gir dette 95% 
konfidensintervall 2-10 riktige ved tilfeldig avkrysning: 
n<-30 
p<-0.2 
q<-0.8 
Ex<-30*0.2;Ex #E(X)=n*p 
6 
var<-n*p*q;var #varianse Var(X)=npq 
sd<-sqrt(var);sd #standardavvik 
#konfidensintervall 
Ex+1.96*sqrt((p*q)/n)  
Ex-1.96*sqrt((p*q)/n)   
 
Vi ser på fordelingen av riktige svar 
n<-30 #antall spørsmål 
r<-seq(0,30,1) #antall riktig 
P<-(factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r)))*0.2^r*0.8^(n-r) 
P2<-choose(n,r)*0.2^r*0.8^(n-r)#Et bedre alternativ 
par(mfrow=c(2,1),bg="lightyellow") 
barplot(P,col="lightblue",xlab="Antall rette 
(n)",main="Flervalgseksamen") 
plot(r,P2,pch=16,col="blue",xlab="Antall rette 
(n)",main="Flervalgseksamen") 
sum(P) #sum=1 
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Strykgrense eksakt 12 riktige av 30 (=40 poeng) ved ren 
gjetning har punktsannsynlighet p=0.6%, det vil si lite 
sannsynlig 
n<-30 
r<-12 #strykgrense 
P<-choose(n,r)*0.2^r*0.8^(n-r);P 
[1] 0.006382074 

 
Sammenlign med dette: p=0.3% 
1-pbinom(12,30,1/5) 
[1] 0.003111049 

 
Vi kan se på det samme ved å variere r: 
r<-seq(1,30,1) 
P<-1-pbinom(r,30,1/5) 
plot(n,P,pch=16,col=3,cex=1.5,xlab="Antall riktige svar (r)", 
ylab="Sannsynlighet (p)") 

 
Vi kan simulere en eksamen ved å ta ut prøver fra en uniform 
fordeling. Når man ganger med 1 (x<- 1*(svar<.2)) så blir 
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resultatet TRUE(1)eller FALSE (0), og vi kan telle opp antall 
1. Vi går deretter opp til en simulert eksamen 10000 ganger.  
fasit<-numeric(10000) 
for(i in 1:10000){ 
svar<-runif(30) 
x<- 1*(svar<.2) 
riktig<-length(x[x=="1"]) 
fasit[i]<-riktig 
} 
hist(fasit,probability=T,col="lightgreen",xlab="Antall riktige 
svar ved ren gjetning",main="Flervalgseksamen") 

 
 
Sannsynlighetsfordelingsfunksjonen er: 

1  

Sannsynligheten for å få 0-12 riktige får vi ved å summere 
punktsannsynlighetene: 
#sum av punktsannsynlighetene er lik 1 
n<-30 #antall spørsmål 
r<-seq(0,30,1) #antall riktig 
#punktsannsynlighet 
Pr<-(factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r)))*0.2^r*0.8^(n-
r) 
#sannsynlighet for å få 0-12 riktige ved tilfeldig avkrysning 
a<-sum(Pr[0:12]);a  
[1] 0.9905069 
b<-sum(Pr[13:31]);b 
[1] 0.009493122 
a+b 
[1] 1 
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Mengdelære, union, snitt og Venn-diagram 
Engelskmannen George Boole (1815-1864) innførte symbollogikk i 
An investigation of the laws of thought (1854).  
Den tyske matematikeren G. Cantor (1845-1918) etablerte og 
videreførte teorien for mengdelære. En mengde er en samling av 
bestemte atskilte objekter (elementer) som kan betraktes som 
et hele, en enhet. Mengder skrives ofte med store bokstaver , 
mens objektene i mengden skrives med små bokstaver. 
Grunnmengde er den mengde som inneholder alle elementene som 
vi er interessert i. 
 
Hvis objektet x er medlem av mengden S, for eksempel en 
grunnmengde, skrives dette: 

 
Hvis x ikke er et objekt i S: 

 
Mengden omgis av klammeparenteser { }. Mengden av positive 
liketall <10 er {2,4,6,8}. Mengden av alle positive heltall er 
{1,2,3,…}. Mengdene {2,6} og {6,2} er like, men koordinatene 
(2,6) og (6,2) er forskjellige.  
 
En tom mengde (nullmengden) uten objekter eller elementer har 
symbolet:  

 
To mengder A og B er like, A=B, identiske, hvis de inneholder 
eksakt de samme elementene. Differensmengden A-B er objektene 
som mører med til mengden A, men som ikke er med i mengden B. 
Komplementmengden  er alle elementene som ikke er med i A, 
men som allikevel hører med i grunnmengden S.   
 
 Hvis vi har to mengder A og B så vil A union B (AUB) være 
mengden av alle objekter x som er medlem av enten mengden A 
eller medlem av mengden B, og i begge: 

|   
1,2,3 1,3,4 1,2,3,4  
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På figuren til høyre har vi en grunnmengde S med to disjunkte 
mengder A og B som ikke har noen felles elementer.  
Hvis vi ser bort fra hermafroditter vil hendelsen et individs 
kjønn, hann eller hunn, utelukke hverandre. Summen av alle 
mulige utkomme blir lik 1: P(hann)+P(hunn)=1 
A snitt B (A∩B) vil si alle x som er medlem av både mengden A 
og mengden B, de som er felles for A og B, fellesmengden: 

|    
1,2,3 1,3,4 1,3  

Disjunkte hendelser har ingenting felles, dvs. de gjensidig 
utelukker hverandre, men dette må ikke forveksles med 
uavhengighet.  
 
Denne sammenhengen kan vises i et Venn-diagram (John Venn 
1834-1923).  
 A<-c(1,2,3)#mengde A 
 B<-c(1,3,4) 
 union(A,B)#union 
[1] 1 2 3 4 
 intersect(A,B)#snitt 
[1] 1 3 
 
Sannsynligheten P er et mål som kan  bli analysert med Boolsk 
algebra. P(A) er sannsynligheten for hendelse A. Hele 
prøverommet har verdi 1, P(S)=1. Sannsynligheten for kron og 
mynt i et myntkast er P(k)=P(m)=1/2 og P(k)+P(m)=P(S)=1. 
Samsvar mellom teori og empiri kalles statistisk inferens.  
En premiss (forutsetning) som medfører en konklusjon kan 
uttrykkes med en implikasjonspil. Hvis x så y: 

 
Hvis x er større enn 1 så medfører det at x+5 er større enn 6: 

1 5 6 
Fra forutsetningen (prediksjon) følger en logisk konsekvens, 
men det trengs et direkte eller indirekte bevis på at 
påstanden er riktig.  
To hendelser A og B er like sannsynlige hvis:  
Hendelse A eller hendelse B (union):  
Hendelse A og hendelse B (snitt):  

Hendelse A og B gjensidig utelukker hverandre: Ø 
Hvis x er et utkomme i et eksperiment i grunnmengden 
(utvalgsrommet, prøverommet) S, så vil begge hendelser A og B 
skjer:  
Minst en av hendelsene A eller B skjer:  
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Hvis sannsynligheten for to hendelser P(A) og P(B)er uavhengig 
av hverandre er sannsynligheten for at begge hendelser 
inntreffer P(A∩B) (A snitt B) lik produktet av de individuelle 
hendelsene. Snittet betyr at begge hendelser skjer samtidig, 
sannynligheten for å få både A og B.  

·  
 
Sannsynligheten for hendelser som skjedde samtidig var summen 
av hendelsene, union, men hvis det er overlapp mellom 
hendelsene må vi trekke fra felles hendelser slik at de ikke 
blir telt to ganger: 

 
Kombinasjonen kjønn og hårfarge: 

  
Hvis det ikke er overlappende hendelser : 

   
 
I mange tilfeller har vi erfaringsmessig (empirisk) 
forhåndskunnskap (a priori) om den ene av sannsynlighetene. 
Sannsynligheten for A (P(A)) gitt sannsynligheten P(B) skrives 
som P(A|B). Vi har en betinget og felles sannsynlighet, A 
kommer til å skje gitt hendelsen B. Sannsynligheten for A gitt 
B blir: 

|  

Som vi kan regne om til, slik at sannsynlighetene for A og B 
kan skrives som 

| ·  
 

| ·  
 
 
Legg merke til at det er forskjell mellom P(A|B) og P(B|A), de 
bygger på forskjellige forutsetninger. 
Begrepet betinget sannsynlighet danner grunnlag for Bayesiansk 
statistikk. Betinget sannsynlighet er sannsynligheten for en 
hendelse gitt at en annen hendelse har skjedd, hendelsene 
skjer i sekvens.  
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Hvis A og B gjensidig utelukker hverandre dvs. 0, så 
vil P(A|B)=0 
 
 
Betinget sannsynlighet kan blir visualisert i Venn-digram 
eller sannsynlighetstre med greiner hvor det er koblet 
sannsynlighet til hver grein. 
 
 
En generell form for betinget sannsynliget er: 

|
| ·

 

Sannsynligheten for at A skal skje gitt B (P(A|B)) er lik 
sannsynligheten for at både A og B skal skje (P(A∩B)) dividert 
på sannsynligheten for at B skal skje (P(B)).  
P(A|B) er Bayes lov om invers sannsynlighet, hvor betinget 
sannsynlighet P(A|B) kan snus til P(B|A). P(B) er marginal 
sannsynlighet for hendelse B over alle muligheter av A hvor 
det er felles sannsynlighet. 
 
Hvis vi erstatter A med Hypotese og B med data: 

|
 · |

 

 
Data kan erstattes med empirisk evidens i formelen over. 
Sannsynligheten P(H|E) for hypotesen H er gitt ved evidens (E) 
eller data, en posterior (post (l.)-etter) sannsynlighet, 
etter at data eller empiri er tatt med i betraktning. 
Sannsynligheten P(H) er en prior sannsynlighet som sier noe om 
sannsynligheten for hypotesen uten at data eller empiri er 
vurdert. P(E|H) er at mål på hvor sannsynlig er hypotesen gitt 
data eller empiri. P(E|H)=1 hvis E følger fra H, og P(E|H)=0 
hvis så ikke er tilfelle. P(data) er et mål på hvor sannsynlig 
er data eller evidens når men ikke tar hypotesen H i 
betraktning.  
I Bayesiansk statistikk bringer man inn en subjektiv intuisjon 
basert på erfaring (empiri) og historisk informasjon, en 
kvalifisert gjetning. Forhåndssannsynligheten (prior) blir 
oppdatert etter hvert som man får nye data.  

|
|

 

 
| |  

Krølltegnet betyr proporsjonal med.  
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P(H) er forhåndstroen (prior) på hypotesen (H) før evidens 
(E). 
Statistikk hvor man allerede på forhånd før eksperimentet 
utføres har forhåndskunnskap om sannsynligheter danner 
grunnlaget for Bayesiansk statistikk oppkalt etter Reverend 
Thomas Bayes (1701-1761), publisert etter hans død: Essay 
towards solving a problem in the doctrine of chances 
(Phil.Trans 53(1763)370-418). Bayesiansk statistikk  har fått 
ny oppblomstring med raske datamaskiner. 
I Bayes teorem endrer man startsannsynligheten (prior) basert 
på ny tilleggsinformasjon man får seinere (posterior). Vi ser 
på sekvensielle hendelser hvor den nye informasjonen brukes 
til å revidere startbetingelsene.  
 
 
P(Hypotese) kalles prior sannsynlighetsfordeling til 
hypotesen,  sannsynlighet før eksperimentet utføres.  
P(Hypotese|data) kalles posterior sannsynlighetsfordeling for 
å få et parameterestimat som hypotesen tilsier, gitt data vi 
har fått.  
P(data|Hypotese) kalles ”likelihood” til data, sannsynligheten 
for observerte data gitt hypotesen, men det vi er ute etter er 
P(Hypotese|data).  
P(data) er en normaliseringskonstant (skaleringskonstant) som 
viser sannsynligheten for å få data gitt alle mulige 
hypoteser. P(data) er et flerdimensjonalt integral. 
Bayes teorem sier: 

·  
hvor α betyr proprosjonalt med.  
Ved bruk av tilgjengelig informasjon skaffer man seg en prior. 
Deretter innsamles nye data og man bestemmer posterior 
sannsynlighetsfordeling. Deretter oppdateres prior, man 
skaffer nye data osv. En av vanskelighetene er å finne en 
objektiv prior.  
 
Bayes teorem som angir sannsynligheten for hendelse A gitt 

hendelse B er, hvor  er den komplementære hendelsen til 
P(A): 

|
· |

· | · |
 

 
En frekventist antar en forventet frekvens av data hvis 
studiet gjøres flere ganger. Hva er sannsynligheten for å få 
forsøksresultatet hvis nullhypotesen er sann ? Hvis p-verdien 
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er liten nok, p<0.05, så er dataresultatet lite sannsynlig 
hvis nullhypotesen er sann, og derved forkastes nullhypotesen.  
 
For eksempel gjetning om antall ganger en mynt vil lande på 
kron før vi har kastet hvor vi er usikre på om vi har en 
rettferdig mynt eller ikke. Vanligvis tenker vi oss myntkast 
p=1/2 som er en fast enkel parameterverdi kalt punktestimat.  
Man bruker likelihoodfunksjonen L til å finne punktestimatet: 

| , 1  

Den verdien som gir maksimum på likelihoodfunksjonen er den 
mest plausible parameterverdien.  
 
I Bayesiansk tankegang gjetter man på forhånd hva 
sannsynligheten for parameterverdien er, en priorfordeling. 
Hvordan velge prior ? En Bayesianer starter ikke med 0.5, men 
kanskje med 0.4. P(H) blir modellert med en prior. Det er 
gunstig å bruke konjugate par som gir en kjent posterior hvor 
parametre kan bestemmes, og de nye parameterverdiene brukes 
til å justere prior.  
Betafordelingen kan brukes til å modellere 
sannsynlighetsfordelingen til proporsjoner (forhold) for en 
tilfeldig variabel. Parameterverdier er kontinuerlige, derfor 
må både prior- og posterior-fordeling være kontinuerlige. 

1
1             0 1 

Anta at vi mistenker mynten for å være ikke rettferdig og vi 
antar i prior at vi bare vil få kron i 1/4 av tilfellene 
(0.25). Prior er den på forhånd subjektive tro.  
Vi behøver ikke ta med konstantleddet i betafordelingen og må 
nå finne verdier for α (shape1) og β (shape2) som gir en 
sentrering ved ca. 0.4, noe vi får ved å velge shape1=3 og 
shape2=5. 
 
Vi må nå finne P(E|H), sannsynlighet for evidens gitt 
hypotesen. Evidens vil si data, og for å få evidens og data må 
man gjøre et eksperiment. Kaster mynten 10 ganger og noterer 
antall kron. Hvert kast er et Bernoulli-eksperiment og 10 
forsøk kan modelleres med en binomial fordeling: 

1  

Det viser seg at eksperimentet gir 5 kron. 
plot(0:10,dbinom(0:10,10,0.5),col=4,pch=16,cex=1.5, 
main="Evidens") 
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Bayesiansk tankegang er nå at p er en tilfeldig variabel og 
det er mulig med flere modeller for data.  
Likelihoodfunksjonen for 5 suksess i 10 forsøk: 

10
5 1  

Vi har fra tidligere at man bruker både en likelihood og prior 
for å bestemme posterior.  

| |  
 

·  
Vi har en binomial likelihood for diskrete data, og 
kontinuerlig prior og posterior: 

| 1 ·
1

1  

Vi kombinerer konstantleddene og erstatter dem med c og bruker 
potensreglene for produkt av potenseram·an=am+n 

| · 1  
Nå ser vi fordelen ved å bruke en konjugat prior hvor 
priorfordelingen og posteriorfordelingen følger hverandre. Vi 
finner nå nye verdier for shape1(α) og shape2(β): 
αny=k+αgammel-1=5+3-1=7 
βny=n-k+βgammel-1=10-5+5-1=9 
 
Vi oppdaterer på nytt prior fra posterior: 
αny=k+αgammel-1=5+7-1=11 
βny=n-k+βgammel-1=10-5+9-1=13 
og ser at de øker med 4 for hver oppdatering. La oss ta 10 
oppdateringer til, +40, 
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Vi ser nå at vi ender opp med p=0.5 
  
Poisson-fordeling med gammafordelingen som prior er eksempel 
på et annet konjugat par som kan brukes i Bayesiansk analyse. 
Poissonfordeling hvor man har hendelser x med rate λ (antall 
hendelser per tidsenhet eller romlig enhet). 

| !  

For n uavhengige hender med Poisson-tellinger blir likelihood: 
 
 

| , , , | !  

Vi kan ta vekk konstantleddet xi! 

| ∑  
 
Gammafordelingen er fleksibel, passer for data som ikke er 
normalfordelt og er bestemt av en formparameter (α, shape) og 
skalaparameter (β,scale) som begge er positive  

1
 

Når vi skal bestemme verdier for α og β kan vi betytte oss av: 
gjennomsnitt=αβ og varianse er αβ2.  
 
 
 
 

Markov Kjede Nonte Carlo (MCMC) 
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Med Markov kjede Monte Carlo (MCMC) teknikk i Bayesiansk 
inferens kan man simulere trekning fra en posterior 
sannsynlighetsfordeling P(parametre|X), hvor X er data. 
Likelihood er P(X|parametre). MCMC ble utviklet av Metropolis 
og medarbeidere i 1953 og videreutviklet av Hastings i 1970, 
Metropolis-Hastings algoritme, hvor Gibbs sampling er et 
spesialtilfelle. 
Vi ønsker å finne et estimat av forventningen til en funksjon 
g(x) med sannsynlighetsfordeling f, E(X)=f(g(x)), men hvor 
E(X) er vanskelig å finne. Et Monte Carlo estimat av E(X) får 
vi ved å simulere n tilfeldige verdier fra fordelingen f, 
X1,X2,…,Xn hvor vi bruker gjennomsnitt av g(X1), g(X2),…,g(Xn) 
til å lage et estimat av E(X). Når antall prøver n øker så vil 
estimatet nærme seg og konvergere mot E(X). Standardavviket 
finner vi ved å bestemme standardavviket til g(Xi) og dividere 
på kvadratroten av n.  
 
Her er et enkelt eksempel som viser prinsippet. Vi kan finne 
sannsynligheten for at et tall er større enn 0 (P(0<X<1)for 
simulerte tall trukket fra en standard normalfordeling N(0,1). 

 
n<-10000 #antall tall som trekkes fra normalfordelingen 
x<-rnorm(n) # n normalfordelte tall fra N(0,1)  
hist(x,col="lightblue") 
antall<-sum((x>0)&(x<1)) #antall tall mellom 0 og 1 
antall/n #Monte Carlo estimat for sannsynlighet  
[1] 0.341 
pnorm(1)-pnorm(0) #estimat fra normalfordelingen 
[1] 0.3413447 
 
Vi ser at Monte Carlo estimatet er ganske godt overenstemmende 
med teoretisk verdi.  
Vi kan trekke ut færre tall fra standard normalfordeling, 
regne ut sannsynligheten for at vi får et tall mellom 0 og 1 
og deretter gjøre dette 10000 ganger. 
n<-100 #antall normalfordelte tall 
M<-numeric(n) #matrise for lagring av sannsynlighet 
k<-10000 #antall ganger i løkken 
for (i in 1:k){ 



77 
 

x<-rnorm(n) 
antall<-sum((x>0)&(x<1)) #antall tall mellom 0 og 1  
M[i]<-antall/n 
} 
hist(M,xlab="P(0<X<1)",main="",col="lightgreen") 
#forventet fasit som rød strek 
abline(v=pnorm(1)-pnorm(0),col=2,lty=2,lwd=3) 

 
 
Ofte kjenner man ikke fordelingen f, eller f er så komplisert 
at det er vanskelig å trekke tall fra den. Da er det mulig å 
benytte den mer generelle Metropolis-Hastings algoritmen til å 
lage en Markov kjede X1, X2, X3,…,Xn hvor Xi er avhengige 
trekninger aproksimert fra en ønsket fordeling. En sekvens av 
tilfeldige variable, hvor en fremtidig variabel bestemmen av 
en nårværende, men uavhengig av måten den nåværende er nådd.  
På samme måte som foran blir gjennomsnittet av g(X1), 
g(X2),…g(Xn) lik estimatet av forventningen E(X).  
 
I Bayesiansk statistikk regner vi ut sannsynligheten for at 
parametre har en bestemt verdi, gitt data. I motsetning til 
tradisjonell frekventisttilnærming hvor vi regner ut 
sannsynligheten for å få data, gitt nullhypotesen. 
Vi lar theta (θ=(θ1,θ2,…θk))være k parametre som bestemmer 
fordelingen f (θ,X). X er data og en funksjon av θ, X~f(θ) og 
vi kan sette opp Bayes teorem: 
 

,
|

  

  
Vi finner verdier for θ med størst likelihood L(θ,X,), det vil 
maksimum likelikhoodestimatet (MLE) for θ. Vi starter med å 
finne en prior sannsynlighetsfordeling for θ, P(θ), basert på 
tidligere kunnskap og innsikt i fenomenet vi studerer. Det er 
sjelden man ikke vet noenting om parametere som skal 
estimeres. Enkelte ganger bruker man en vag eller uinformativ 
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prior med lavt informasjonsinnhold, for at data skal bli 
tillagt størst mulig vekt, og for å være mest mulig objektiv.  
Vår inferens, konklusjon, tas på basis av posterior 
sannsynlighetsfordeling P(θ,X), lik produktet av likelihood og 
prior. I Bayes teori trenger vi å vite nevneren P(X),som kan 
være vanskelig å estimere,  men i MCMC trenger vi ikke å 
kjenne denne. Ved MCMC trekker man prøver fra posterior 
sannsynlighetsfordeling for en modell. MCMC anvendes ikke bare 
ved Bayesiansk statistikk, men har en rekke andre 
anvendelsesområder. Vi må laget et estimat av hvor lang kjede 
vi trenger for å være rimelig sikker på resultatet. 
   

Kortstokk 
Første hjerter i kortstokken 
Hva er sannsynligheten for at første kort som trekkes ut av en 
kortstokk er en hjerter ?  

13 hjerter kan stokkes inn på 52
13  forskjellige måter. Første 

hjerter ligger som nummer k, de resterende hjerter ligger som 
52

12  mulige plasser. Sannsynligheten for gunstig X=k 

52
12
52
12

 

n<-20 #antall kort man trekker 
P<-matrix(NA,n,1) #matrise for lagring av sannsynligheter 
for (i in 1:n){ 
P[i]<-choose(52-i,12)/choose(52,13) 
} 
k<-seq(1,20,1) 
plot(k,P,pch=16,col=4,cex=2) 
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Noter hvor mange kort du må trekke før du kommer til første 
hjerter, og gjør dette 100 ganger (5 grupper kan gjøre det 20 
ganger og noter tallene på tavla). Sammenlign med den 
teoretiske fordelingen som blir 
P[i]<-(choose(52-i,12)/choose(52,13))*100} 
P #antall kort før første hjerter i 100 forsøk 
             [,1] 
 [1,] 25.00000000 
 [2,] 19.11764706 
 [3,] 14.52941176 
 [4,] 10.97118848 
 [5,]  8.22839136 
 [6,]  6.12752548 
 [7,]  4.52904057 
 [8,]  3.32129642 
 [9,]  2.41548830 
[10,]  1.74139855 
[11,]  1.24385610 
[12,]  0.87980066 
[13,]  0.61586046 
[14,]  0.42636493 
[15,]  0.29172338 

 
Hva nå hvis vi ser på det som en geometrisk fordeling ? 
13 hjerter kan plasseres i stokken på 10 forskjellige måter, 
når rekkefølgen ikke teller: 

52
13 10 

n<-52 
k<-13 
choose(n,k) 
factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k)) 
[1] 10 

 Sannsynlighet for å få en hjerter er 13/52. Vi teller antall 
kort med variabel X=k hvor k er antall kort til og med første 
hjerter, k={1:40}. Vi ser på sannsynligheten for første 
hjerter som en geometrisk sannsynlighetsfordeling.  
n<-20 #antall kort man trekker 
P<-matrix(NA,n,1) #matrise for lagring av sannsynligheter 
for (i in 1:n){ 
P[i]<-choose(52-i,12)/choose(52,13) 
} 
k<-seq(1,20,1) 
plot(k,P,col=4,cex=2,ylab="P(X=k)",xlab="k") 
#geometrisk fordeling 
k<-seq(0,20,1) 
points(1:21,dgeom(k,prob=13/52),cex=1.5,col=2) 
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Vi kan da regne ut forventningen for antall kort før første 
hjerter, som blir 4: 
sum(A[,2]) # summen av punktsannsynligheter = 1 
[1] 0.999453 
1/((13/52)) #forventning første hjerter E(X)=1/p 
[1] 4 
A<-cbind(1:20,P) #lagrer antall og P i en ny matrise A 
kP<-A[,1]*A[,2] # k*P(X=k) 
A<-cbind(A,kP);A 
plot(1:20,A[,3],pch=16,col=2,cex=1.5,xlab="k",ylab="F(k)") 

 
 
Bridge og Poker 
Antall forskjellige undermengder med k elementer som kan 
dannes fra en mengde med n elementer (objekter) er  

,
!

! ! 

hvor n! er fakultetsfunksjonen. 
 
Hvor mange bridge-hender fra en kortstokk med 52 kort er det 
mulig å dele ut ? Her er antall kombinasjoner. 
factorial(52)/(factorial(13)*factorial(52-13)) 
choose(52,13)#antall bridgehender 



81 
 

[1] 635013559600 

 
Hvert kort fra kortstokken har samme sannsynlighet for å bli 
trukket. I en kortstokk er det 52 mulige utfall og prøverommet 
blir: 

13 ø , 13 , 13 , 13  
hvert utfall i S har sannsynlighet 1/52. 
 
I kortspillet poker forutsetter vi at alle 5-korts pokerhender 
er like sannsynlig. Kortene har 13 rangeringer med ess høyest 
verdi {ess, konge, dame, knekt, 10,9,…,2}, det er 4 
rangeringer basert på korttype {Kløver♣, Ruter♦, Hjerter♥, 
Spar♠} og 2 rangeringer på farge {rød♥♦,svart♣♠}. Her skal vi 
bare se på sannsynlighetene for følgende utdelte pokerhender 
(tar ikke med ”kjøp og salg” av kort etter utdeling): 
0: Ingen 
1: ett par- to kort med samme verdi 
2: to par- fire kort med parvis samme verdi 
3: tre like- tre kort med samme verdi 
4: straight- fem kort i rekkefølge 
5: flush- fem kort i samme farge 
6: fullt hus- henholdsvis tre og to kort med samme verdi  
7: fire like- fire kort med samme verdi 
8: straight flush- 5 kort i samme farge og i rekkefølge 
9: royal flush- en farge og de fem høyeste kortene 
 
I poker deles det ut fem kort. Hvor mange kombinasjoner er det 
mulig å dele ut fem kort fra en kortstokk på 52 ? 
choose(52,5) #antall pokerhender 
[1] 2598960 

 
Hva er sannsynligheten for royal flush (E,K,Q,J,10) ? 
Det er bare 4 muligheter,og sannsynligheten får vi ved å 
dividere på antall totalmuligheter.  
4/choose(52,5) #P for royal flush 
[1] 1.539077e-06 

 
Sannsynligheten for fire like ? 



82 
 

Det er 13 måter å kombinere 4 like. For hvert kort vi får 
reduserer det muligheten for andre muligheter, altså her har 
vi permutasjoner. Når fire kort er delt ut er det 48 kort 
igjen i stokken, og antalll måter det går å få fire like blir 
13·48 
13*48/choose(52,5) #P fire like 
[1] 0.000240096 

 
Hva er sannsynlighet for flush ? (fem av samme farge). 
Antall kombinasjoner å trekke ut 5 kort fra 13 av samme farge 
blir: 

!
! !

13!
5! 8! 1287 

choose(13,5) 
[1] 1287 

Imidlertid gjelder denne sannsynligheten for alle fire 
kortfargene slik at sannsynligheten for flush blir: 
4*(choose(13,5))/choose(52,5) #P for flush 
[1] 0.001980792 

For ett par er det 13 mulige valører 13
1 , og ett par kan være 

kløver, ruter hjerter eller spar 4
2  

choose(13,1) 
[1] 13 
choose(4,2) 
[1] 6 

Det blir igjen 12
3  valg blant de resterende kortvalører hver 

med 4
1  muligheter for korttype. 

choose(12,3) 
[1] 220 
choose(4,1) 
[1] 4 
(choose(4,1))^3 
[1] 64 

Antall muligheter for et par blir produktet av disse 

 
13
1

4
2

12
3

4
1

4
1

4
1

52
5

 

ett.par<-choose(13,1)*choose(4,2)*choose(12,3)*(choose(4,1))^3 
ett.par 
[1] 1098240 
ett.par/choose(52,5) #sannsynligheten for et par 
[1] 0.422569 
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Det vil si 42% sannsynlighet for å få et par i en pokerhånd, 
altså ikke veldig mye å satse stort på, og spille om penger 
anbefales ikke. Klespoker med kjæresten anbefales i stedet.  
 

Uavhengige hendelser 
To hendelser A og B er uavhengig hvis og bare hvis: 

·  
Trekking av et ess (A) og trekking av en hjerter (B) er to 
uavhengige hendelser.  
Sannsynlighet for et ess er P(A)=4/52=1/13.  
Sannsynligheten for en hjerter er P(B)=13/52=1/4. 
Sannsynligheten for et hjerteress blir snittet P(A∩B): 
1/13·1/4= 1/52. 
 

Terningkast 
 
Utvalgsrommet for en terning er: 

1,2,3,4,5,6  
Hvert utfall i S har sannsynlighet 1/6. Sannsynligheten er en 
fraksjon, antall suksess dividert på antall mulige utfall. Når 
terningen kastes er alle utfall er uavhengige av hverandre. 

  
 
Vi kaster en terning og lar X være en variabel som viser 
antall punkter på den siden av terningen som vender opp. Hva 
er forventet verdi E(X) ? X={x1=1,x2=2,x3=3,x4=4,x5=5,x6=6} og 
hvert utfall har p=1/6. 
 

 

k<-1:6 #punkter på sideflatene 
p<-rep(1/6,6) #punktsannsynlighetene p=1/6 
A<-cbind(k,p);A 
sum(A[,1]*A[,2]) #Forventning E(X) 
[1] 3.5 
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7/2 
Sannsynlighetsteori er studiet av tilfeldige utkomme i et 
eksperiment. Tilfeldig betyr at utkomme ikke er fastlagt på 
forhånd, det er innebygget en usikkerhet i 
eksperimentutfallet. Sannsynlighet og mengdelære har samme 
logiske struktur.  
Forventningen E(X)for et kast av en perfekt eller rettferdig 
terning, hvor X er alle mulige utfall, er 3.5. Du får ikke 3.5 
ved å kaste en terning, men det er et veiet gjennomsnitt 
(middelverdi).  
Jo større variansen er desto mindre sannsynlig er det å treffe 
på forventningsverdien.  
 
Var(X) er: 

·  

EX<-rep(3.5,6) 
A<-cbind(A,EX);A 
sum((A[,1]-A[,3])^2*A[,2]) #Var(X) 
[1] 2.916667 
35/12 
Vi kan også vise at VAR(X)=E(X2)-[E(X)]2 
k2<-k^2 #X^2 
A<-cbind(A,k2);A 
sum(A[,4]*A[,2])-3.5^2 #Var(X) 
[1] 2.916667 

 
I spillet Yatzy kaster man  5 terninger. 
 
Hva er sannsynligheten for å få et liketall eller et multiplum 
av 3 (delelig på 3) ved å kaste en terning? 
Vi har undermengden liketall: A={2,4,6}  
og undermengden multiplum av 3: B={3,6} 
Vi er interessert i unionen AUB={2,3,4,6} 
P(AUB)=4/6 siden unionen har 4 elementer.  
Vi kunne ha regnet ut på en annen måte: 

3
6

2
6

1
6

4
6

2
3 

Legg merke til forskjellen med eksperimentet nedenfor med 
betinget sannsynlighet.  
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Betinget sannsynlighet 
Vi kaster en vanlig spillterning med utfallsrommet 
S={1,2,3,4,5,6}. Det er kjent at resultatet er et liketall, 
undermengden B={2,4,6}, en betinget sannsynlighet. Hva er 
sannsynligheten for at et av disse liketallene er delelig med 
3 ? Dette gir undermengden A={3,6}). Hvis begge disse 
hendelsene skal være oppfylt er det snittet av A og B, A∩B={6} 
Sannsynligheten for A gitt B blir: 

|
1
6
3
6

1
3 

 
 

de Méré og gambling 
Kaster man to terninger{a,b}, hver med mulige utfall 
{1,2,3,4,5,6} så blir prøverommet for to terninger 
S={62=36 mulige utfall}={x1,x2,x3,…,x36}. Punktsannsynligheten 
for hvert utfall er 1/36=1/6·1/6. For to uavhengige hendelser 
A og B har vi: 

·  
Hva er sannsynligheten for minst en dobbel sekser ved kast av 
to terninger n ganger ? Det var dette problemet Chevalier de 
Méré presenterte for Blaise Pascal, som igjen kontaktet Fermat 
om problemet. Lønner det seg å satse på et veddemål på minst 
to seksere i 24 kast ? To spillere fåt et avbrudd i et 
sjansespill om en angitt poengsum. Hvis poengsummen er gitt, 
hvordan fordele pengene ? Huygens skrev  De ratiociniis in 
ludo alea (Om regning og sjansespill) i 1657, basert på  
brevvekslingen mellom Pascal og Fermat. Dette er statistikkens 
begynnelse hvor begrepet forventning dukker opp 
Dette blir uavhengige gjentatte eksperimenter E1,E2,…,En.  
Vi skal summere øyne på to terninger, og blir dette lik 12 
tilsvarer det to seksere. 
Punktsannsynlighetene for summering av ”øyne” på to terninger: 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1/36 1/18 1/12 1/9 5/36 1/6 5/36 1/9 1/12 1/18 1/36 
 
 
 
Disse sannsynlighetene kommer som skrålinjer i tabellen 
nedenfor, nederst fra venstre og opp mot høyre: 
 
1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1
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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
 
Sannsynligheten for en dobbel sekser i n kast er (1/36)n 
Sannsynligheten for ingen dobbel sekser i n kast er (35/36)n.  
 
Hvis de Méré skulle få en sannsynlighet på over 50% på å få en 
dobbel sekser i n kast, hvor mange ganger måtte han kaste ? de 
Méré var i utgangspunktet usikker på om 24 kast var nok, og at 
dette var i grenseområdet for tvil ser man av regnestykket 
nedenfor 
Vi kan sette opp regnestykket, hvor vi heller ser på 
sannsynligheten for ikke få en dobbel sekser: 

1
35
36

1
2 

eller 
35
36

1
2 

Vi tar logaritmen på begge sider: 

 35 36 2        
2

36 35 

 
log(2)/(log(36)-log(35)) 
[1] 24.6051 

Det vil si at sannsynligheten er p<1/2=50% når n=24 kast og 
p>1/2 når n≥25 kast 
#dobbel 6-er i n kast 
n<-seq(1,160,1) 
X<-1-(35/36)^n 
plot(n,X,col=2) 
abline(v=24,h=0.5,lty=2,col=3) 
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Kaster man tre terninger {a,b,c} på en slik måte at alle 
kombinasjoner av ”øyne” på siden som vender opp blir like 
sannsynlige er utfallesrommet S={63=216 mulige utfall}. Hvert 
av utfallene har sannsynlighet 1/63.  
 
Vi skal kaste 3 terninger og beregne summen av dem 
#Kaste 3 terninger 
sample(1:6,3,replace=T) 
#Beregner summen av de 3 terningene 
sum(sample(1:6,3,replace=T)) 
#Gjentar terningkastene n ganger 
n<-10000 
x<-replicate(n,sum(sample(1:6,3,replace=T))) 
#sjekker at ingen tall <3 eller >18 
min(x) 
max(x) 
#lager et histogram over resultatene 
hist(x,breaks=2:19,col="purple") 
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n<-10000 #antall kast 
#sum av tre terninger 
x<-replicate(n,sum(sample(1:6,3,replace=T))) 
plot(table(x),col="lightgreen",lwd=4,xlab="Sum av 3 
terninger",ylab="Antall",main="") 
barplot(table(x),col="lightblue",xlab="Sum av 3 
terninger",ylab="Antall",main="") 

  
 
#kumulativ fordelingsfunksjon 
plot(ecdf(x),col.points=4,col.hor=2) 

 
Vi kan beregne forventning og varianse for summen av tre 
terninger: 
 
 

 

Variansen er: 

·  
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                   μ  

 

Fordelingsfunksjonen F(X) 
 

M<-as.data.frame(table(x));M #matrise for lagring  
n<-sum(M$Freq);n #antall kast 
M$p<-M$Freq/n;M #beregner sannsynligheter 
sum(M$p) #summerer sannsynlighetene p, sum=1 
#ganger x med sannsynlighet p 
M$xp<-M[,3]*(3:18);M 
#summerer punktsannsynlighetene 
EX<-sum(M$xp);EX #forventet verdi E(X)=ca. 10 
[1] 10.5084 
M$Ex2<-M[,3]*(3:18)^2;M 
VarX<-sum(M$Ex2)-EX^2;VarX #beregner varianse Var(X) 
[1] 8.721729 
M 
    x Freq      p     xp     Ex2 
1   3   39 0.0039 0.0117  0.0351 
2   4  134 0.0134 0.0536  0.2144 
3   5  286 0.0286 0.1430  0.7150 
4   6  484 0.0484 0.2904  1.7424 
5   7  710 0.0710 0.4970  3.4790 
6   8  934 0.0934 0.7472  5.9776 
7   9 1126 0.1126 1.0134  9.1206 
8  10 1257 0.1257 1.2570 12.5700 
9  11 1225 0.1225 1.3475 14.8225 
10 12 1180 0.1180 1.4160 16.9920 
11 13  994 0.0994 1.2922 16.7986 
12 14  750 0.0750 1.0500 14.7000 
13 15  428 0.0428 0.6420  9.6300 
14 16  269 0.0269 0.4304  6.8864 
15 17  142 0.0142 0.2414  4.1038 
16 18   42 0.0042 0.0756  1.3608 

 
#Fordelingsfunksjon F(x) 
F<-numeric(0) #tom matrise for kumulativ sannsynlighet 
F[1]<-M$p[1] #startverdi sannsynlighet for sum 2 
for (k in 1:15){ 
F[k+1]<-F[k]+M$p[k+1] 
} 
plot(F,pch=16,col=4,cex=1.5,xlab="sum",ylab="Kumulativ 
sannsynlighet", 
main="Sum av tre terningskast") 
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Det kastes 10 terninger samtidig eller hver for seg. Hva er 
sannsynligheten for å få akkurat 3 seksere ? Svar:ca. 15.5% 
Dette er 10 Bernoulli-forsøk med mulig utkomme 1/6 (suksess) 
og 5/6 (ikke-suksess).   
Antall måter man kan plukke 3 objekter (=k) fra 10 (=n) hvor 
rekkefølgen ikke har betydning er: 

10
3

10!
3! · 10 3 ! 120 

Sannsynligheten blir: 

10!
3! · 10 3 !

1
6

5
6 0.1550454 

choose(10,3)*(1/6)^3*(5/6)^7 
[1] 0.1550454 

 
To terninger kastes 8 ganger. Hva er sannsynligheten for at 
summen av punkter på siden som vender opp er akkurat 11 tre 
ganger ? Svar: ca. 0.7% 
Dette blir 8 Bernoulli-forsøk. To terninger gir 62=36 mulige 
kombinasjoner. Summen 11 får man bare ved {5,6} og {6,5}, det 
vil si sannsynlighet 2/36=1/18.  
 

8!
3! · 8 3 !

1
18

34
36  0.00721527 

choose(8,3)*(1/18)^3*(34/36)^5 
[1] 0.00721527 

 
 
Rulett 
Et rulettbord, som man kjenner igjen fra casino i 
spillefilmer, består av et hjul som spinner rundt, og en ball 
som spinner motsatt vei. Man gambler på hvor ballen vil havne 
i 37 mulige skåler eller lommer, alt styrt av en croupier. 
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Lommene er røde (18) eller svarte (18), og i tillegg er en 
grønn lomme med nummer 0, havner ballen der taper du uansett, 
pengene tilfaller ”banken”. Man kan spille om ballen havner på 
like- eller oddetall, et spesielt tall eller fargen svart 
eller rød. Til hvert av utkommene er det tilknyttet en 
sannsynlighet. Sannsynligheten for et tall e.g. 6 er lik 
P(6)=1/37= 0.0270. 
Den blir det samme for ethvert annet tall 
Sannsynligheten for at ballen havner i en rød lomme blir 
P(rød)=18/37=  0.4865, lik tilsvarende for P(svart Rød og 
svart er to hendelser som utelukker hverandre, begge kan ikke 
skje samtidig. P(grønn)=1/37= 0.0270. Summen av 
sannsynlighetene for alle fargeutfallene blir lik 1.  
Hva er sannsynligheten for at ballen havner i svart eller et 
liketall ? Legg merke til at det står ”eller”, det betyr at vi 
må trekke fra mulighetene hvor vi har svart ”og” liketall.  
Hvis det er overlapp mellom hendelsene må vi trekke fra felles 
hendelser slik at de ikke blir telt to ganger: 

 
   

 
 

Studentenes måltall 
 
Vi samler (anonymt) inn følgende måledata om studentene og 
bruker det som grunnlag for å se på variasjon, 
konfidensintervall og statistisk fordeling. Måledata for 
midjemål, skulderbredde, armlengde fra albue til 
pekefingerspiss, armlengde fra albue til håndledd, 
halsomkrets, lengde fotsåle-navle og navle-isse, lengde av fot 
fra hæl til tåspiss, etc. er nyttige for konfeksjons- og 
skoindustrien, jfr. nummer på skjorter, sko,klær, ofte med 
forskjellig standard mellom USA og Europa (se disse).  
Stemmer det at navlen deler kroppen i ”det gyldne snitt” ?  
Er lengden av utstrakte armer fra fingerspiss til fingerspiss 
lik høyden av personen ?  
Se Leonardo da Vinci sin berømte proporsjonstegning av et 
menneske inne i et kvadrat og sirkel, den vitruviske mann, 
etter arkitekten Vitruvius, som skrev verket De architectura. 
Undersøk en lineær modell  
armpiss~høyde + error 
Uansett hva vi observerer ligger det et aspekt av usikkerhet. 
Vi ønsker å beskrive stokastiske systemer hvor det er en grad 
av usikkerhet i utfallet, og trenger en modell for å tolke 
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observasjonene, med numeriske estimater av parameterverdiene 
via sannsynlighetsteori. Vi har lineære modeller (LM), 
generaliserte lineære modeller med linkfunksjoner (GLM), 
lineære miksete modeller (LMM) og generaliserte lineære 
miksete modeller (GLMM). Nullinflasjon er en type 
overdispersjon hvor det er flere 0 i telledataene ut fra det 
man forventer fra Poisson- eller binomial-fordelingen. I en 
Poisson-regresjonsmodell er gjennomsnittet lik variansen. Hvis 
variansen er større enn forventet og større enn gjennomsnittet 
så har vi overdispersjon.   
Modellen kalles lineær fordi forventet respons kan uttrykkes 
som en sum av additive forklaringsvariable. Det er altså ikke 
bilde av en rett linje. Designmatrisen gir en parametrisering 
av modellen og kovariable, og antall kolonner er lik antall 
parametre. Kan vises ved model.matrix(Y~1).  
 
 
Vi forventer at stigningskoeffisienten i modellen blir ca. 1 

 
 
Hår- og øyefarge bruker vi til å lage en kjikvadrat 
kontingenstabell 
 
   
 
 
Variabel Enhet  
Høyde cm  
Favnlenge cm Fra pekefinger til pekefinger med 

utstrakte armer 
Pekefinger lengde cm Fra hudfold til spiss 

Fotlengde cm Fra hæl til spiss stortå 

Hårfarge (naturlig)  Svart,brun,rød,eller blond 

Øyefarge  Brun,blå, brungrønn, eller grønn 

Kjønn  Mann eller kvinne 

Data skrives inn i Excel, lagres som .txt-fil, komma(,) 
erstattes med punktum(.) 
 
 
Mål bredde-lengde forholdstallet på en eske fyrstikker. Er 
forholdet et ”gyldent snitt”? 
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Eksperimenter og hypotesetesting 
Vitenskap er selvregulerende. En gang i forhistorien var det 
geosentriske verdensbilde en god modell av universet, det ble 
erstattet av den heliosentriske. Lamarchisme som 
evolusjonsmodell, ble erstattet av darwinisme. Mendels 
oppdagelser til dagens kunnskap om DNA styrker darwinismen og 
naturlig utvalg som den fundamentale grunnpillar innen faget 
biologi.Modellen kan brukes i kausale studier og viser 
årsakssamenheng. Den forklarer dyre- og planterekkenes 
utvikling, og hvorfor vi får antibiotikaresistente bakterier 
Med epigenetikk er aspekter av lamarchisme tilbake igjen. 
Vitenskap gir endring. Hypotesene og modellene utsettes daglig 
for prøvelser. Psuedovitenskap gir ingen endringer og ny 
kunnskap. Kreasjonisme blir ikke bedre om den pakkes inn i 
”intelligent design”, det blir nonsens. Dawkins har en 
glitrende metafor om den biologiske kompleksitet i ”The blind 
watchmaker”. Man finner en klokke og blir fascinert av hvordan 
hjulene og mekanismene passer perfekt til hverandre. Det er 
mulig å systematisere alle typer klokker i kategorier, det 
bringer en ikke videre, men det gjør derimot studiet av 
klokkens virkemåte. Hvem er urmakeren ? ”Naturlig utvalg”, 
svarer Dawkins. Selv om ”klokken” synes utrolig kompleks er 
den et resultat av seksuell seleksjon og krysning som gir 
rekombinasjon, samt mutasjon som skaper variasjon, og på et 
stort antall varianter plukker naturlig utvalg blindt ut de 
individene som er best tilpasset habitatet. Selv om naturen er 
kompleks er det ingen gud som er urmakeren. Hund har sin 
opprinnelse fra ulv, og moderne hundeavl viser hvordan utvalg, 
i dette tilfelle kunstig utvalg, gir enorm variasjon i løpet 
av noen tusen år, tenk hvis man har flere hundre millioner år 
til rådighet for naturlig utvalg.   
   Med lovene til Newton og Kepler kunne man forutsi hvor de 
på den tid syv plantene vil befinne seg i elipseformete baner 
rundt sola. Den tid ytterste planeten Uranus hadde et avvik i 
sin bane. Det kunne skyldes at det var en feil i teorien, men 
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det kunne også skyldes at det var en planet utenfor Uranus. Så 
oppdager man i 1846 Neptun akkurat der teorien predikterer at 
den må være. Det var også unøyaktigheter i Merkus bane, men 
med Einsteins generelle relativitetsteori kunne man forklare 
dette avviket med Solas store masse og gravitasjonskraftens 
virkning på den nærmeste planeten som faller i et krummet 
tidrom.   
En hypotese er et presist utsagn som angir forventet resultat, 
en forklaringsmodell som kan bli testet med data. Data er 
informasjon fra målinger av objektene man undersøker. En 
populasjon består av alle objekter av typen som det er mulig å 
undersøke. En prøve er en representativ undermengde av 
populasjonen. Prøveuttaket fra en populasjon må være 
represenativt.Når prøvestørrelsen (n) øker så blir den mer 
representativ for populasjonen.  Med replikasjon og 
randomisering gjenspeiler prøven populasjonen. Hvert objekt i 
populasjonen må ha samme sannsynlighet for å bli tatt ut i 
prøven. Studiedesign angir hvordan data samles inn.  
 
Den vitenskapelige metode baserer seg på at fra en  
observasjon av et fenomen kan det lages en testbar hypotese 
som forklaringsmodell på fenomet. I et eksperiment er det en 
avhengig responsvariabel, og en eller flere 
forklaringsvariable som eksperimentator kan variere. 
Behandlingen gis til eksperimentelle enheter. Et godt 
eksperiment må være basert på gode kontrollgrupper, 
randomisering ved uttak av eksperimentelle enheter og 
behandlinger, og et nødvendig antall replikater. En historisk 
kontroll kan være estimater fra et tidligere studium. 
Fullstendig randomisert design, randomisert blokkdesign og 
mætsjet pardesign er eksempler på eksperimentelt studiedesign 
som sikrer randomisering. I et balansert design er det flere 
grupper som sammenlignes, og hver gruppe har samme antall 
subjekter eller objekter.  Observasjonsstudier benyttes bl.a. 
innen atferdsbiologi. Det er mange randomiseringsmåter for å 
ta ut prøver. Studiene kan være av type behandling-kontroll, 
kohort-studier, longitudinelle studier hvor de samme objektene 
følges over tid. Variablene kan være kontinuerlige (eks. 
lengde, tid)  eller kategoriske (diskrete). Kategoriske 
variable har begrensning i antall mulige verdier. Ordinal er 
nivåer eller kategorier hvor rekkefølgen er avgjørende (eks. 
skala 1-5). Nominal er kategorisk variabel hvor rekkefølgen 
ikke har betydning (eks. farger, politisk tilhørighet). 
Tellevariable er positive heltall. Dummyvariable kan ha enten 
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verdien 0 eller 1, og benyttes bl.a. i nominale i 
regresjonsmodeller. Dikotome variable inneholder bare to 
kategorier (eks. ja-nei, ikke tja), og følger binomial 
fordeling.  En proporsjon, relasjon mellom størrelser,  er 
antall av en kategori dividert på alle mulige objekter. % 
proporsjon eller forhold får man ved å gange med 100. 
 
 I eksperimenter med mennesker er placebo er en nøytral 
behandling som ikke forventes å påvirke responsvariabel, og 
inngår i kontrollgruppen. Det er en blindtest hvis den som får 
behandligen ikke vet om det er behandling eller placebo, og 
dobbel blindtest hvis eksperimentator som administrerer 
eksperimentet heller ikke vet hvem som behandles med hva.  Man 
må være oppmerksom på uavhengige variable som man ikke er 
oppmerksom på og konfundering.  
Den sentrale tendens kan angis som gjennomsnitt, median eller 
mode. For å kunne beregne median (midtverdien) må data 
sorteres fra den minste til den største. Spredningsmål er en 
numerisk oppsummering av populasjonen: varianse, 
standardavvik, standardveil, maksimum-minimum, og 
interkvartilområde. Varianse (kvadratsum) har en 
prøvefordeling som følger kjikvadratfordeling (χ2). Forholdet 
mellom to varianser følger F-fordeling, og benyttes i 
variansanalyse. F-fordelingen har to typer frihetsgrader 
(d.f.), en for teller og en for nevner. F-fordelingen er 
høyreskjev, og skjevheten avhenger av antall frihetsgrader.  
 
Frekvensfordeling får man ved å telle antall 
objekter/subjekter med en bestemt verdi eller verdiintervall. 
Sannsynlighetsfordeling er andelen er proporsjonen av antall 
objekter med en bestemt verdi, og kan uttrykkes i et 
histogram. Det blir endring i fordelingen når prøvestørrelsen 
øker. En symmetrisk fordeling (eks. normalfordeling, t-
fordeling) kan brettes omkring en midtlinje, og de to 
halvdelene er speilbilder av hverandre. Mode er den vanligste 
respons, en en fordeling med bare en topp kalles unimodal. Har 
den to topper er den bimodal.  
En venstreskjev fordeling har lang hale til venstre. 
En høyreskjev fordeling har lang hale til høyre.  
Tellevariable er diskrete. Telletall fra hendelser eller 
objekter som forekommer tilfeldig i tid eller rom har skjev 
fordeling hvis gjennomsnittet er lite, men blir symmetrisk 
hvis gjennomsnittsverdien er stor (Poissonfordeling).  
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Percentiler er % av alle observasjonene som er mindre enn 
verdien som blir angitt. Median tilsvarer 50. percentilen.  
Sentralgrenseteoremet sier at en fordeling av gjennomsnitt av 
alle mulige prøver som det går an å ta ut fra en populasjon 
vil bli normalfordelt, og standardavviket til disse 
gjennomsnittetene kalles standardfeil.  
   Fra prøveresultatet kan man gjøre statistisk inferens om 
populasjonen, enten å estimere konfidensintervall eller å 
teste hypoteser basert på p-verdier. Vi kjenner ikke de sanne 
parameterverdiene for populasjonen, men ønsker å laget et 
estimat av dem basert på prøven. Et punktestimat har en 
feilkilde på begge sider. 95% konfidensintervall vil si at 95% 
av målingene vil være innenfor punktestimat 
±1.96·standardfeilen (SE). 
 
Hypotesetesting vil si å finne evidens for at data strider mot 
nullhypotesen. p-verdien angir andelen av arealet under kurven 
for sannsynlighetstetthet som ligger lengst vekk fra 
nullparameter (gjennomsnitt). p-verdien som brukes er 
vanligvis p=0.05. Ved hypotesetesting sammneligner vi 
fordelingen rundt nullparameter med fordelingen rundt 
alternativ parameter.  
Nullhypotesen, H0, anses i utangspunktet å være sann og 
beholdes, hvis det ikke er sterke grunner til å forkaste den. 
Den alternative hypotesen, H1 eller HA, er den hypotesen du 
beholder hvis du forkaster H0. En hypotese er enten sann eller 
falsk.  
Man må velge hvilken statistisk sannsynlighetsfordeling som 
skal brukes (normal-, binomial-,poisson-,t-,F-kjikvadrat-
,geometrisk-, negativ binomial-fordeling etc.), kritisk verdi 
og kritisk region (en- eller to-halet test) for forkastning av 
hypotesen med tilhørende p-verdi og signifikansnivå alfa (α)).  
I en to-halet test fordeles den kritiske region i to deler i 
hver ende av fordelingen, hver med kritisk verdi α/2. I en en-
halet test blir den kritiske regionen bare i den ene enden av 
fordelingen med signifikansnivå α. Man må være oppmerksom på 
om det er den nedre eller øvre halen av fordelingen som 
representerer sannsynlighetsnivået i en en-halet test. Med p-
verdien angis sannsynligheten  for å få en verdi opp til og 
inkludert i den kritiske verdi, for retningen på den kritiske 
region. Vanligvis må p-verdien være mindre enn p=0.05 for å 
kunne forkaste nullhypotesen.  
  I avgjørelsen om en null-hypotese skal beholdes (aksepteres) 
eller forkastes er det mulig å begå: 
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type I-feil α hvor man forkaster en sann nullhypotese. 
type II-feil β hvor man begår feil og aksepterer en falsk 
(usann) nullhypotese.  
 
 Aksepter H0 Forkast H0 
H0 sann OK Type I feil 
H0 falsk Type II feil OK 
 
Type I feil vil si at nullhypotesen forkastes selv om den er 
sann. Signifikansnivå alfa (α) angir sannsynlighet for å begå 
type I-feil, α=0.05 vil si 5% sannsynlighet for type I-feil. 
p-verdi og α er ikke det samme. Hvis α settes til en meget 
liten verdi e.g. α=0.001 så blir det vanskelig å forkaste 
nullhypotesen. Da kan man begå type II-feil, dvs. beholder 
nullparameter som ikke er sann og nullhypotesen blir ikke 
forkastet. Sannsynligheten for type II feil kalles beta (β), 
og vanligvis er β=0.1-0.2. Sannsynligheten for at 
nullhypotesen forkastes når den er falsk kalles teststyrke lik 
1 -β. Teststyrken (1- β) til en hypotesetest er 
sannsynligheten for at man korrekt forkaster en falsk 
nullhypotese, hvor β er sannsynligheten for å gjøre en type II 
feil.  
Hvis β=0.2 blir teststyrken 0.8 som betyr at det er 80% 
sannsynlig for at en falsk nullparameter og nullhypotese vil 
bli forkastet.  
I R brukes kommandoen power.t.test() til å beregne teststyrken 
for en- og to-prøve t-tester.  
?power.t.test() 
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#typeI- & type II-feil,teststyrke 
f<-function(x) dnorm(x,mean=0,sd=1.5) 
curve(f,-4,8,col=4,lwd=3,xlim=c(-4,8),ylim=c(0,0.3),xlab="",ylab="",xaxt="n", 
yaxt="n") 
#lager polygon 
x<-c(-4,1,1,-4,-4) 
y<-c(0,0,0.3,0.3,0) 
polygon(x,y,col=c("lightyellow","lightyellow")) 
abline(v=1,lty=2,col=3) 
x1<-c(1,4,3,2,1) 
y1<-c(0,0,f(3),f(2),f(1)) 
polygon(x1,y1,col=c("lightblue","lightblue")) 
curve(f,-4,8,col=4,lwd=3,add=T) 
g<-function(x) dnorm(x,mean=3,sd=1.5) 
curve(g,-4,8,col=2,lwd=3,add=T) 
x2<-c(-2,1,1,0.5,0,-0.5,-1) 
y2<-c(0,0,g(1),g(0.5),g(0),g(-0.5),g(-1)) 
polygon(x2,y2,col=c("white","white")) 
curve(g,-4,8,col=2,lwd=3,add=T) 
text(0.2,0.02,expression(beta),cex=2) 
text(2,0.02,expression(alpha),cex=2) 
text(2.5,0.1,expression(1-beta),cex=2) 
abline(h=0.3,v=8) 
text(-2,0.28,"Nullhypotese beholdes",cex=0.8) 
text(4,0.28,"Nullhypotese forkastes",cex=0.8) 

 
For forskjellen mellom to gjennomsnitt fra to uavhengige 
normalfordelte prøver X1 og X2, med størrelse henholdsvis n1 og 
n2 og lik varianse, er standardfeilen SE er gitt ved: 

1 1
 

 
hvor de sammenslåtte variansene vektet for antall 
frihetsgrader df1 og df2 er lik, n1 og n2 er antall datapunkter 
i de to prøvene: 
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Standardfeilen blir minst når n1=n2, det vil si et balansert 
forsøk hvor prøvestørrelsen er lik i hver gruppe.  
 
Students t-fordelingen for forskjellen mellom gjennomsnittene: 
 

 

 
Vi ser at at vi får den største t-verdien når det er størst 
forskjell mellom gjennomsnittene, ved liten varianse og ved 
stor n.  
 
Nullhypotesen H0 er lik: 

: μ μ  
 
Sannsynligheten P for å begå minst en type I feil i N-tester 
er gitt ved: 

1 1  
 
N<-seq(1,100,1) #antall tester 
alfa<-0.05 
p<-1-(1-alfa)^N #sannsynlighet for minst en type I-feil 
plot(N,p,col=4,pch=16,ylim=c(0,1)) 

 
 
Det kalles datafisking ved å utføre et eksperiment mange 
ganger, så er sannsynligheten stor for at man finner et 
eksperiment hvor nullhypotesen forkastes. Vi ser på figuren 
over at selv med N=100 forsøk så er det en liten mulighet for 
å begå en type I-feil, og få falske positiver. Selv etter 30 
uavhengige forsøk er det 79% sannsynlig at en nullhypotese 
blir forkastet. En måte å korrigere dette på er ved 
Bonferroni-korreksen hvor man får en ny verdi for alfa (αny) 
αny =α/antall tester. 
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Vi må også huske på at α=0.05 vil gi 1 av 20 tilfeller som 
faller utenfor.  
Det betyr også at ekstreme utkomme skjer oftere med små prøver 
enn med store. Et eksempel med en urne med like mange røde og 
blå klinkekuler (p(rød)=p(blå)=0.5). Trekk blindt ut to 
kuler,en ad gangen, notér farge og legg kulen tilbake. Gjør 
dette i par.  Sannsynligheten for det ekstreme tilfelle med to 
rød kuler(eller to blå),uavhengige hendelser, er 0.5·0.5=0.25. 
Gjenta, men trekk nå ut fire kuler,en ad gangen, notér farge 
og legg tilbake. Sannsynligheten for å få det ekstreme utkomme 
med alle fire røde kuler (eller alle blå) blir 
0.5·0.5·0.5·0.5=0.54=0.063% 
 
n<-seq(1,10,1) #antall kuler som trekkes,  
#en ad gangen,tilbakelegg 
p<-0.5 #sannsynlighet for å trekke en rød eller blå 
P<-0.5^n #sannsynlighet alle rød eller alle blå 
par(bg="lightyellow") 
plot(n,P,pch=16,col=4,cex=2) 

 
Dette er et viktig prinsipp, og man bør tenke på dette hvis 
man undersøker utfall fra prøver med forskjellig størrelse.  
 
 
 
I longitudinelle studier og ved romlig prøveuttak i et 
forsøksfelt er pseudoreplikasjon et problem, man har ikke 
uavhengige prøver.  
Longitudinelle data fremkommer hvis subjekter/objekter 
studeres over en tidsperiode, og det foretas flere målinger 
fra hvert subjekt/objekt ved forskjellig tidsrom. 
Forutsetningen for variansanalyse og lineær regresjon er at 
feil (error) er uavhengige, normalfordelte med gjennomsnitt 0 
og konstant og lik varianse. Longitudinelle studier bryter med 
prinsippet om uavhengighet.  
 
En varianse-kovarianse matrise har subjekter som rader og 
kolonner. Samme subjekt havner på diagonalen som inneholder 
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variansen. Alle de andre plassene i matrisen inneholder 
kovariansen.  
Varianse-kovariansematrise M for feil,error (εi), for fire 
variable hvor kovariansene til error mellom hvert par står 
utenfor diagonalen. Her er et eksempel med fire variable 
(ε1,ε2,ε3,ε4): 
 
 ε1 ε2 ε3 ε4 

ε1 var(ε1) cov(ε1,ε2) cov(ε1,ε3) cov(ε1,ε4) 

ε2 cov(ε2,ε1) var(ε2) cov(ε2,ε3) cov(ε2,ε4) 

ε3 cov(ε3,ε1) cov(ε3,ε2) var(ε3) cov(ε3,ε4) 

ε4 cov(ε4,ε1) cov(ε4,ε2) cov(ε4,ε3) var(ε4) 

 
 
 
Hvis alle korrelasjoner er lik 0 så er kovariansen for error 
også lik 0. Det betyr at uavhengig error og lik varianse gir 
en varianse-kovarianse matrise med varianse på diagonalen og 0 
ellers. Standardfeil og standardavvik beregnes fra varianse-
kovariansematrisen. Det vil si at korrelerte data påvirker 
standardfeil og varianse. I longitudinelle studier undersakes 
samme objekt ved forskjellig tidspunkt, og man forventer at 
disse er positivt korrelert, noe som gjør variansen mellom 
grupper større. Hvis man ser bort fra korrelasjonen blir 
varianse og standardfeil for lave.  
Hvis bare to grupper sammenlignes før og etter en behandling 
bruker man en enprøve parvis t-test. Man beregner gjennomsnitt 
fra en parvis forskjell i en prøve, pre- og post-tidsmåling på 
samme objekt.  Hvis det er flere målinger til forskjellig tid 
kan man korrigere med brukt av lineære mikset effekt modeller. 
To følgende målinger antas å være mer korrelerte enn målinger 
som det er større tidsavstand mellom. LME gir også mulighet 
til å velge varianse-kovariansestruktur, og kan brukes på både 
kategoriske og kontinuerlig responsvariabel. Man kan også ta 
hensyn til forskjellig startverdi eller baselinje. 
Sannsynligheten for at data mangler i longitudinelle studier 
og prøvestørrelsen varierer derfor fra et tidspunkt til et 
annet. Generaliserte mikset effektmodeller kan takle de fleste 
tilfeller.   
Produktet av kovariansematrisen, M, og den inverse 
kovariansematrise (M-1) blir lik identitetsmatrisen I, en 
matrise med bare 1 på diagnolen og 0 for resten  
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Hvis alle variablene i en kovariansematrise er i form av 
enhetsvarianse så blir kovariansematrisen lik 
korrelasjonsmatrisen. I en korrelasjonsmatrise har man 
korrelasjonskoeffisientene (r) i stedet for kovarianse, og 
tallene i diagonalen blir lik 1.   
 
Generelt er korrelasjonskoeffisienten r mellom error ε lik: 
 

,

·
 

hvor cov(x,y) er kovariansen mellom variablene x og y, sεi2 og 
sεj2 er variansen.  
Vi har også generelt for egenverdier og egenvektorer:  Hvis 
man har en kvadratmatrise A så har vi følgende sammenheng: 

· ·  
hvor nu(v) er egenvektoren, og lambda (λ) er en skalar kalt 
egenverdi 

· ·  
v er en egenvektor med egenverdi λ.  
Kommandoen eigen() i R gir sorterte egenverdier for en matrise 
hvor den med størst absoluttverdi kommer først. 
 
Egenverdiene til kovariansematrisen, M, til datasettet blir  
{λ1,λ2,λ3,…,λn}. Vi har også AiT·Ai=1, hvor Ai er egenvektoren 
til kovariansematrisen.  
Variansen til prinsipalkomponent yi er lik egenverdien λi.  
Den totale variasjonen for prinsipalkomponentene blir lik 
summen av egenverdiene, og dette blir også lik den totale 
variansen i datasettet.  

 

Summen av prinsipalkompoentene kan angis som trace til 
kovariansematrisen K 

 

Prinsipalkomponent yi forklarer andelen Pi av den totale 
variasjonen i datasettet ved: 
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Chi(χ2)-kvadratfordeling 
 
Kjikvadratfordelingen kan brukes som testobservator, en 
kjikvadrattest, for å se på sannsynligheten for å få en 
observert frekvens (O) i forhold til en forventet frekvens 
(E). Man lager en tabell for observerte og forventede 
frekvenser og bruker disse til å beregne testobservatoren χ2 

 

Jo mindre verdi man får i beregningen i χ2, desto mindre er 
forskjellen mellom forventet og observert frekvens. Når man 
dividerer på E i uttrykket over blir forskjellen proporsjonal 
med forventet frekvens. Den kritiske verdien får man fra χ2-
fordelingen, hvor verdien for χ2 blir så stor at den blir 
signifikant.  
Kjikvadratfordelingen kan brukes til teste uavhengighet mellom 
to variable. Den gir også en beskrivelse av hvor godt data er 
tilpasset fordelingen.  
Tetthetsfunksjonen for kjikvadratfordelingen ligner på  
gammafordelingen med formparameter a=n/2 og skalarparameter λ=b=1/2 

 

1

2 2
· ·  

hvor Γ er gammafunksjonen, n er middeltallet lik antall 
frihetsgrader og variansen er 2n.  
x<-seq(0,10,0.01) 
n<-seq(2,6,1) #antall frihetsgrader df 
H<-outer(x,n,function(x,n)(1/(2^(n/2)*gamma(n/2))* x^((n/2)-1)* 
exp(-x/2))) 
matplot(x,H,type="l",lty=1:5,col=rainbow(5),ylim=c(0,0.25),ylab="f(x
)",lwd=3) 
legend("topright",as.character(n),title="n",lty=1:5,col=rainbow(5),l
wd=3) 
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hvor Γ er gammafunksjonen, n er middeltallet lik antall 
frihetsgrader og variansen er 2n. Tetthetsfunksjonen i R er 
dchisq(x,df) 

~   
 
Kjikvadratfordelingen er bare bestemt av en parameter, n, antall 
frihetsgrader. Frihetsgradene er antall observasjoner minus 1, siden 
vi har brukt dataene en gang til å regne ut gjennomsnittet, som 
brukes til å beregne teststatistik (testobservator). Testobservator 
som sammenlignes med den kritiske tabellverdien, hvor den kritiske 
region, angitt av α, ligger i den øvre halen av fordelingen.  Jo 
høyere verdi for testobservator, desto større forskjell mellom  
observert og forventet frekvens.  
F-fordelingen som brukes i ANOVA er uttrykt som forholdet mellom to 
kjikvadratfordelinger.  
En variabel X har kjikvadratfordeling  med n frihetsgrader hvis den 
kan uttrykkes som: 

 

hvor Z1,Z2,..Zn er uavhengige tilfeldige variable med 
normalfordeling.  

Forventet middelverdi for kjikvadratfordelingen E(X)= n og forventet 
varianse var(X)=2n. Varianse som følger normalfordeling er en 
skalert utgave av kjikvadratfordelingen og beskrives av en sum av 
kvadrerte ledd. Kjikvadratfordelingen brukes til å finne 
konfidensintervallet for variansen.  

Variansen s2 til en prøve er lik: 

1
1
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Hvis df=1 eller 2 er χ2 sannsynlighetstettheten  en synkende kurve 
med økt x, dvs. sannsynligheten for å få lave verdier for 
teststatistik er større enn å få høye. 
#sannsynlighetstetthet f(x) 
#chikvadratfordeling df=1 & 2 
df<-1 
f<-function(x) dchisq(x,df) 
curve(f,0,10,col=4,lwd=3,main=expression(chi^2)) 
df<-2 
curve(f,0,10,col=2,lwd=3,add=T) 
legend("topright",c("df=1","df=2"),lty=c(1,1),lwd=c(3,3),col=c(4,2)) 

 
Når antall frihetsgrader blir større enn 2 så endrer formen på χ2-
fordelingen seg, starter lavt, stiger, for så å synke. Når df blir 
stor nærmer den seg normalfordeling.  
 
df<-3 
f<-function(x) dchisq(x,df) 
curve(f,0,10,col=4,lwd=3,main=expression(chi^2)) 
df<-4 
curve(f,0,10,col=2,lwd=3,add=T) 
df<-5 
curve(f,0,10,col=3,lwd=3,add=T) 
df<-6 
curve(f,0,10,col=6,lwd=3,add=T) 
legend("topright",c("df=3","df=4","df=5","df=6"),lty=c(1,1,1,1),lwd=
c(3,3,3,3), 
col=c(4,2,3,6)) 
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Vi kan se på fordelingsfunksjonen F(x) [0,1] for χ2-fordelingen: 
#chikvadrat fordelingsfunksjon 
x<-seq(0,20,0.01) 
df<-seq(1,6,1) 
F<-outer(x,df, function(x,df)pchisq(x,df)) 
matplot(x,F,type="l",ylab="F(x)",lwd=3,main="pchisq") 
legend("bottomright",as.character(df),title="df",lty=1:5,col=1:6,lwd
=3) 

 
 
Eller som kvantiler: 
#chikvadrat kvantinfunksjon 
x<-seq(0,1,0.01) 
df<-seq(1,8,1) 
Q<-outer(x,df, function(x,df)qchisq(x,df)) 
matplot(x,Q,type="l",lty=1:8,col=rainbow(8),xlab="p",ylab="x",lwd=3,
main="qchisq") 
legend("topleft",as.character(df),title="df",lty=1:8,col=rainbow(8),
lwd=3) 
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Vi finner den kritiske tabellverdien  

  
 
 
For eksempel 
#halesannsynlighet alfa=0.05  
#kritisk tabellverdi df=n-1=9 
qchisq(0.95,9) 
[1] 16.91898 
Eller hvis man vil lage utsnitt for kritiske verdier fra χ2-
fordelingen for α=0.05, 5% signifikansnivå, slik man finner dem i 
statistiske tabeller. Disse kan sammenlignes med testobservatoren 
man beregner ut fra dataene man har, og deretter trekkes 
konklusjonen om nullhypotesen beholdes eller ikke.  
df<-seq(1,10,1) #antall frihetsgrader 
p<-qchisq(0.95,df) 
print(cbind(df,p),dig=4) #halesannsynlighet alfa=0.05 
     df      p 
 [1,]  1  3.841 
 [2,]  2  5.991 
 [3,]  3  7.815 
 [4,]  4  9.488 
 [5,]  5 11.070 
 [6,]  6 12.592 
 [7,]  7 14.067 
 [8,]  8 15.507 
 [9,]  9 16.919 
[10,] 10 18.307 

 
Vi lurer på om det er en spillterning som det er feil på og 
ikke symmetrisk. Vi får følgende fordeling av 1-6 ved å kaste 
terningen 1200 ganger: 
x<-seq(1,6,1) #sidene på terningen 
O<-c(147,197,221,201,189,245) #observert frekvens 
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E<-sum(observert)/6 #forventet frekvens 
A<-cbind(x,O,E);A 
     x   O   E 
[1,] 1 147 200 
[2,] 2 197 200 
[3,] 3 221 200 
[4,] 4 201 200 
[5,] 5 189 200 
[6,] 6 245 200 
#beregner chikvadrat, testobservator 
chi<-sum((A[,2]-A[,3])^2/A[,3]);chi 
[1] 27.03 
#Sammenligner med kritisk tabellverdi df=6-1,p=0.01 
qchisq(0.99,5) 
[1] 15.08627 

Vi ser at den kritiske verdi på 1% nivå er mindre enn det vi 
finner. Vår verdi befinner seg i den kritiske regionen. Vi 
forkaster nullhypotesen om at det ikke er noen feil på 
terningen, og aksepterer den alternative hypotesen: Det er en 
feil ved terningen. 
Se hva som skjer hvis eksperimentet hadde gitt følgende 
frekvenser: 
O<-c(187,197,221,201,189,205) #observert frekvens  
I vårt tilfelle vet vi at p=1/6. Hvis vi måtte ha regnet ut et 
estimat for p må man bruke n-2 frihetsgrader når man finner 
den kritiske verdi. Dette gjelder generelt hvis man må 
estimere flere parameterverdier som vanligvis er kjente.  
 
Man kan også bruke χ2-fordelingen til å undersøke om det er 
noen assosiasjon eller interaksjon mellom uavhengige variable, 
vanligvis presentert i en kontingenstabell.  
I en kontingenstabell danner kategorier av en variabel rader 
og kategorier av en annen variabel danner kolonner. Rutene i 
tabellen inneholder antall subjekter som hører til en spesiell 
kategori i radvariabel, og i en bestemt kategori i 
kolonnevariabel.  
 
Forventet frekvens E blir i dette tilfelle: 

·
 

Antall frihetsgrader blir: 
  1 ·  1  

 

Kritiske verdier for normalfordelingen 
#tabell kritiske verdier for normalfordeling 
#P(X<x) for X~N(0,1) regnet fra venstre hale mot høyre 
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x<-seq(-3,3,0.5)  
p<-pnorm(x) 
print(cbind(x,p),dig=4) 
         x       p 
 [1,] -3.0 0.00135 
 [2,] -2.5 0.00621 
 [3,] -2.0 0.02275 
 [4,] -1.5 0.06681 
 [5,] -1.0 0.15866 
 [6,] -0.5 0.30854 
 [7,]  0.0 0.50000 
 [8,]  0.5 0.69146 
 [9,]  1.0 0.84134 
[10,]  1.5 0.93319 
[11,]  2.0 0.97725 
[12,]  2.5 0.99379 
[13,]  3.0 0.99865 
 

Vi kan få tilsvarende hvis vi integrerer arealet under 
tetthetsfunksjonen: 
#sannsynligheter via integrasjon 
#kritiske verdier X~N(0,1) 
f<-function(x) dnorm(x) #tetthetsfunksjon 
n<-13 
z<--3.5 
A<-numeric(n) 
for (i in 1:n) { 
z<-z+0.5 
A[i]<-integrate(f,-10,z)$value 
} 
z<-seq(-3,3,0.5) 
print(cbind(z,A),dig=5) 
         z         A 
 [1,] -3.0 0.0013499 
 [2,] -2.5 0.0062097 
 [3,] -2.0 0.0227501 
 [4,] -1.5 0.0668072 
 [5,] -1.0 0.1586553 
 [6,] -0.5 0.3085375 
 [7,]  0.0 0.5000000 
 [8,]  0.5 0.6914625 
 [9,]  1.0 0.8413447 
[10,]  1.5 0.9331928 
[11,]  2.0 0.9772499 
[12,]  2.5 0.9937903 
[13,]  3.0 0.9986501 

 



110 
 

Regresjon og korrelasjon 
Vi skal se på sammenhengen mellom to variable, univariate 
data. 
Plantehormonet abscisinsyre (ABA) gir lukking av 
spalteåpninger hos planter. Datasett, gjennomsnitt av 3 
målinger, som viser transpirasjon (vekttap i gram, variabel 
trsp) etter 8 timer fra 10 stk. åtte dager gamle hveteblad (10 
cm lange) som står i løsninger med forskjellig konsentrasjon 
ABA (variabel aba). Variabel aba er forklaringsvariabel 
(uavhengig variabel) og  den variabel vi endrer i forsøket. 
Variabel trsp kalles responsvariabel (avhengig variabel). Vi 
plotter først datasettet som et punktskyplot. Uavhengig 
variabel (log10) plottes på x-aksen og avhengig variabel på y-
aksen. Vi lager en regresjonslinje av type: 

 
hvor β0 er skjæringspunktet med y-aksen (intercept) og β1 er 
stigningstallet (stigningskoeffisienten) for linjen. 
Stigningstallet viser hvor bratt linjen er. Er stigningstallet 
positivt stiger linjen med økende x-verdier, er den negativ 
synker linjen med økende x-verdier.  Tilpasning av 
regresjonslinjen til datapunktene skjer ved minste kvadraters 
metode. Linjen representerer et estimat av y ved en verdi av 
x. Vi finner den linjen som minimaliserer den avstanden mellom 
observert og forventet verdi.  Hvis vi summerer disse verdiene 
som de er vil de oppheve hverandre. For å unngå dette summerer 
vi de kvadrerte avvikene fra linjen, på lignende vis vi gjør i 
variansanalyse (ANOVA) hvor det er kvadrerte avvik fra 
gjennomsnittet. 
Vi lar y hatt, , være verdiene som er estimert fra linjen, og 
yi være enkeltobservasjonene i=1,2,…,n, så vil summen av 
kvadrerte avvik fra linjen (SSE) 

 

SEE er den totale summen av kvadrerte avstander mellom 
datapunktene og y-verdiene på den estimerte (predikterte) 
linjen, og vi minimerer avvikene (minste kvadraters metode) 
Dataene viser negativ lineær korrelasjon. Korrelasjon mellom 
to variable betyr nødvendigvis ikke at det er noen sammenheng 
mellom dem, men i vårt forsøk vet vi empirisk at det er det.  
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[ABA], M Vekttap (g) 
5·10-6 0.31 
5·10-7 0.48 
5·10-8 0.87 
5·10-9 1.03 
5·10-10 1.48 
  
trsp<-c(0.31,0.48,0.87,1.03,1.48) 
aba<-c(5*1E-6,5*1E-7,5*1E-8,5*1E-9,5*1E-10) 
M<-as.data.frame(cbind(aba,trsp));M 
    aba trsp 
1 5e-06 0.31 
2 5e-07 0.48 
3 5e-08 0.87 
4 5e-09 1.03 
5 5e-10 1.48 
plot(log10(aba),trsp,col=3,pch=16,cex=1.5,ylim=c(0,1.5), 
xlab="log10[ABA], M",ylab="Transpirasjon (g)") 
modell<-lm(M$trsp~log10(M$aba)) #lineær modell 
abline(modell,col=2,lwd=3) 
summary.aov(modell) 

 
             Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    
log10(M$aba)  1 0.83521 0.83521  115.41 0.001725 ** 
Residuals     3 0.02171 0.00724                     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
summary(modell) 
Call: 
lm(formula = M$trsp ~ log10(M$aba)) 
Residuals: 
     1      2      3      4      5  
 0.054 -0.065  0.036 -0.093  0.068  
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)   -1.2760     0.2001  -6.378  0.00780 ** 
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log10(M$aba)  -0.2890     0.0269 -10.743  0.00172 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 0.08507 on 3 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9747,     Adjusted R-squared: 0.9662  
F-statistic: 115.4 on 1 and 3 DF,  p-value: 0.001725 
#alternativ modell  uten matrisen M 
modell2<-lm(trsp~log10(aba)) 
summary(modell2) 
Allerede nå ser vi at ligningen for regresjonlinjen blir: 

1.28 0.289 ·  
Vi ser av R2=0.9747 at regresjonslinjen forklarer ca. 98% av 
variasjonen i datasettet 
Når man predikterer verdier for y for en spesiell verdi av x 
må man ikke velge x-verdier som faller utenfor området som 
linjen er laget for.  
Vi kan gå igjennom detaljene i beregning av  stigningstallet: 

∑
∑  

#beregning av stigningstall 
xm<-mean(log10(M$aba)) #gjennomsnittsverdi x 
ym<-mean(M$trsp) #gjennomsnittsverdi y 
teller<-sum((log10(M$aba)-xm)*(M$trsp-ym)) 
nevner<-sum((xm-log10(M$aba))^2) 
beta1<-teller/nevner;beta1 #stigningstall 
[1] -0.289 

 
Regresjonslinjen må gå igjennom gjennomsnittsverdiene for x og 
y, og vi kan derved beregne skjæringspunktet med y-aksen 

 
 

 
Gjennomsnittsverdien for x og y er det punktet vi dreier 
regresjonslinjen om når vi minimerer kvadratene.  
#skjæringspunkt med y-aksen beta0 
beta0<-ym-beta1*xm;beta0 
[1] -1.275998 
points(xm,ym,pch=2,col=4,cex=1.5) 
Vi har ikke sagt noe om hvor nøyaktig linjen vi har funnet er 
Vi kan bergne konfidensintervall for parameterverdiene β0 og 
β1: 
#95% konfidensintervall for parameterverdier 
confint(modell) 
                  2.5 %     97.5 % 
(Intercept)  -1.9126652 -0.6393301 
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log10(M$aba) -0.3746112 -0.2033888 

> 
Vi kan finne korrelasjonskoeffisienten 
r<-cor(M$trsp,log10(M$aba));r #korrelasjonskoeff 
[1] -0.9872513 

Det er en sterk negativ korrelasjon. Jo nærmere r er -1 desto 
sterkere er korrelasjon.  
Vi kan også utføre en korrelasjonstest. Pearson står som 
default, men man kan sette inn andre metoder.  
#korrelasjonstest 
cor.test(trsp,log10(aba)) 
        Pearson's product-moment correlation 
data:  trsp and log10(aba)  
t = -10.7431, df = 3, p-value = 0.001725 
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  
95 percent confidence interval: 
 -0.9991978 -0.8139537  
sample estimates: 
       cor  
-0.9872513 

 
Vi kan også regne ut korrelasjonskoeffisienten manuelt: 

 

hvor sx og sy er standardavviket for henholdsvis x og y.  

∑
1             

∑
1  

 
sx<-sd(log10(aba)) #standardavvik x 
sy<-sd(trsp) #standardavvik y 
r<-beta1*sx/sy;r #korrelasjonskoeffisient 
[1] -0.9872513 

 
Det finnes en alternativ måte å regne ut stigningstallet og 
korrelasjonskoeffisienten hvor vi benytter variansene for x og 
y,som sier hvordan henholdsvis x og y varierer. Kovariansen sxy 
sier noe om hvordan x og y varierer sammen.  

∑
1    

∑
1     

∑
1  

Alternativ formel for stigningstallet: 

 

trsp<-c(0.31,0.48,0.87,1.03,1.48) 
aba<-c(5*1E-6,5*1E-7,5*1E-8,5*1E-9,5*1E-10) 
n<-5 #antall målinger 
xm<-mean(log10(aba)) #gjennomsnittsverdi x 
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ym<-mean(trsp) #gjennomsnittsverdi y 
varx<-var(log10(aba)) #variansen til x 
sxy<-sum((log10(aba)-xm)*(trsp-ym))/(n-1) 
b1<-sxy/varx;b1 #stigningstall 
[1] -0.289 

 
Vi kan alternativt skrive korrelasjonskoeffisienten: 

 

sx<-sd(log10(aba)) #standardavvik x 
sy<-sd(trsp) #standardavvik y 
r<-sxy/(sx*sy);r #korrelasjonskoeffisienten 
[1] -0.9872513 

Vi kan også regne ut R2 som viser hvor stor prosent av 
variasjonen er forklart av regresjonslinjen, ca. 98%. En måte 
er å ta kvadratet av korrelasjonskoeffisienten: 

 

R2<-r^2;R2 
[1] 0.9746651 

 
#nullmodellen viser total varianse SST 
modell0<-lm(trsp~1) 
summary(modell0) 
Call: 
lm(formula = trsp ~ 1) 
Residuals: 
     1      2      3      4      5  
-0.524 -0.354  0.036  0.196  0.646  
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)    0.834      0.207   4.029   0.0157 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
Residual standard error: 0.4628 on 4 degrees of freedom 

 
Med anova kan vi beregne kvadratsummer, teste signifikans og 
fra kvadratsummene kan vi bruke en annen metode for beregning 
av R2: 

 

anova(lm(trsp~log10(aba))) #anova 
Analysis of Variance Table 
Response: trsp 
           Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    
log10(aba)  1 0.83521 0.83521  115.41 0.001725 ** 
Residuals   3 0.02171 0.00724                     
--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
SST<-deviance(lm(trsp~1));SST #totalkvadratsum 
[1] 0.85692 
SSE<-deviance(lm(trsp~log10(aba)));SSE #errorkvadratsum 
[1] 0.02171 
SSR<-SST-SSE;SSR #regresjonskvadratsum 
[1] 0.83521 
R2<-SSR/SST;R2 
[1] 0.9746651 

 
Det er litt tynt datamateriale, men her er test av 
forusetninger for modellen bl.a. normalfordelte residualer 
#testing av forutsetninger for modellen 
modell2<-lm(trsp~log10(aba)) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(modell2,col=4,lwd=2) 

 
 

Myntkast og GLM 
I GLM kan responsvariabel være både kontinuerlig og diskret, 
og den kan være normalfordelt, binomial, poisson etc.  
#simulert GLM binomial  
#tilfeldige binomiale tall med forskjellig p 
x1<-rbinom (100,1,prob=0.9) 
x2<-rbinom (100,1,prob=0.1) 
x<-c(x1,x2);x 
n<-seq(1,200,1) 
M<-as.data.frame(cbind(n,x)) 
plot(M,col=4) 
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mod<-glm(M$x~M$n,family=binomial) 
summary(mod) 
points(n,fitted.values(mod),col=2) 

 
 

 

Myntkast kan også betraktes som en binomisk modell, og bli 
analysert med en generalisert lineær modell med linkfunksjonen 
logit.  Vi kan la p være sannsynligheten for kron (suksess), 
mynt er ”ikke-suksess” med sannsynlighet 1-p.   

1 ln  

1   

Når vi angir family=binomial så er det logit(p) vi finner og 
vi må beregne oss tilbake til sannsynligheten p ved å ta 
eksponentialfunksjonen på begge sider av likhetstegnet i den 
øverste ligningen. Vi får da: 

1          

Vi kan også finne p fra odds-ratio: 

1  

Når odds=1 betyr det at sjansen for suksess(p) er lik sjansen 
for ikke-suksess q=1-p. 
Når odds>1 er sjansen for suksess større enn sjansen for ikke-
suksess. 
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Når odds<1 er sjansen for ikke-suksess større enn sjansen for 
ikke-suksess. 
Ved lineær regresjon bruker man minste kvadraters metode for å 
estimere skjæringspunkt (β0) og stigningstall (β1). Ved 
logistisk regresjon hvor det er dikotome forklaringsvariable 
benytter man maksimum likelihood for å kunne estimere 
parameterverdiene βi, ved å finne verdier som maksimerer 
likelihoodfunksjonen. Nullhypotesen er at alle βi=0.  
 
Vi lager en nullmodell hvor vi bestemmer intercept (=β0) i 
modellen. For mynt får vi ikke noe β1-ledd siden x=0, og β0 
angir sannsynligheten p for suksess (kron). Hvis β0 er lik 
null, så er p=0.5, og stigningstallet β1 bestemmer for raskt 
kurven stiger til p=1. Logit-transformasjon omdanner en S-
formet logistisk linje til en rett linje.  
n<-10 #antall myntkast 
k<-5 #antall kron 
y<-cbind(k,n-k);y #antall kron og mynt 
     k   
[1,] 5 5 
#nullmodell som bestemmer intercept beta0 
modell<-glm(y~1,family=binomial)  
summary(modell) 
Call: 
glm(formula = y ~ 1, family = binomial) 
Deviance Residuals:  
[1]  0 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
(Intercept)   0.0000     0.6325       0        1 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
    Null deviance: 0  on 0  degrees of freedom 
Residual deviance: 0  on 0  degrees of freedom 
AIC: 4.8041 
Number of Fisher Scoring iterations: 1 
invers<- function(x){ exp(x)/(1+exp(x))} #inverslogit 
invers(coef(modell)) #regner om til sannsynlighet p fra 
intercept-verdi 
(Intercept)  
        0.5  
invers(confint(modell)) #konfidensintervall for p-verdi 
Waiting for profiling to be done... 
    2.5 %    97.5 %  
0.2175976 0.7824024  
I dette tilfellet hvor det er 5 kron fra 10 myntkast blir 
p=0.5, med konfidensintervall p=0.22-0.78. Hvis vi setter 
n=100 og k=50, så ser vi at konfidensintervallet blir mye 
mindre. Prøve andre verdier av n og k.  
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Bayes regel og falske positiver  
Falske positiver er alltid et problem ved 
screeningundersøkelser e.g.bryst-,livmorhals- eller 
prostatakreft, eller i medisinske tester for eksempel for HIV. 
Eller for den saks skyld bli dømt i en sak hvor man er 
uskyldig jfr. Sally Clark.  Anta at muligheten for å få en 
sykdom er 1 til hundretusen altså, infektere personer I, med 
sannsynlighet P(I)=10-5. Hvis vi nå har en medisinsk test som 
som gir riktig svar i 99.9% av tilfellene så vil falske 
positive for friske personer (F)bli  P(+|F)=10-3, friske 
personer som må innkalles på nytt for ytterligere testing, og 
de blir engstelige og redde. Påstand: Store medisinske 
screeningtester for sykdom sykliggjør befolkningen.   
Vi setter inn i Bayes regel: 

|
|
 

Vi har gitt P(I)=10-5 og P(I|+)=1, men vi vet ikke P(+). 
Hendelsene frisk eller infektert utelukker hverandre 
gjensidig: 

 
Vi har dessuten: 

|               |            1  
 
Vi kan da sette inn for P(+): 

 | | 1 | |
1 10 · 10 10 · 1 10  

(1-1E-5)*1E-3+1E-5*1 
[1] 0.00100999 
Når vi nå har regnet ut P(+) kan vi sette inn i den 
opprinnelige Bayes regel: 

|
| 10 · 1

10 10  

 
Sjansen for at du er syk hvis du tester positivt er utrolig 
nok bare 1 til 100. Dette understøtter påstanden nevnt 
ovenfor.  
 
Vi går tilbake til den Bayesianske statistikken. Vi kaller 
H=Hypotese og D=Data, og vi ser at I=H og +=D 

|
· |

           |
|
 

Vi kaller P(I)=P(H) prior sannsynlighet for hypotesen, 
sannsynligheten for hypotesen før vi har data. Med Bayes regel 
beregner vi en posterior sannsynlighet for hypotesen etter at 
vi har sett på data.  
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Vi tar ut terninger fra et pappkrus hvor vi på forhånd vet 
hvor mange hvite og fargete det er. Vi ser både på 
hypergeometrisk fordeling og Bayes regel.  
Bayesiansk statistikk  brukes for å plukke ut søppelpost av E-
postleseren.  
 
Vi kan lage et eksempel til som viser problemet med falske 
sannsynligheter når tester med litt for liten nøyaktighet blir 
benyttet på store befolkningsgrupper: Bayes regel med betinget 
sannsynlighet P[A|B], sannsynlighet for hendelse A gitt 
hendelse B: 

|
| ·

 

P[kreft]= 0.0001 (sannsynlighet for kreft 0.01%, 1 pr. 10000) 
P[positiv test|kreft]=0.96 (testen identifiserer 96% av 
krefttilfellene) 
P[positiv test|ikke-kreft]=1-0.96=0.04 (falske positiver) 
Hva er sannsynligheten for kreft hvis testen er positiv 
(P[kreft|testen positiv]) ? 
P[ikke-kreft]:1-0.0001=0.9999 

|  ø
 | ·

 ø  

 
P[positiv prøve]=P[positiv test|kreft]·P[kreft]+P[positiv 
test|ikke-kreft]·P[ikke-kreft]=0.96·0.0001+0.04·0.9999=0.04 

|  ø
0.96 · 0.0001

0.04 0.0024 

dvs. 0.2%, testen er altfor dårlig.  Den eneste måten å unngå 
slike skremmende tall er at testene må være svært nøyaktige 
for å fange opp krefttilfellene, ellers er slike 
screeningundersøkelser fullstendig meningsløse, og lager et 
kjølvann av unødvendige menneskelige lidelser og kanskje 
tragedier.  
 
For en test som identifiserer 99.99% av tilfellene blir det 
bedre: 
P[kreft]= 0.0001 (sannsynlighet for kreft 0.01%, 1 pr. 10000) 
P[positiv test|kreft]=0.9999 (testen identifiserer 99.99% av 
krefttilfellene) 
P[positiv test|ikke-kreft]=1-0.9999= 10-4(falske positiver) 
P[positiv prøve]=0.9999·0.0001+0.00001·0.9999= 0.000109989 

|  ø
0.9999 · 0.0001

0.000109989 90.9 

Dvs. er det positiv prøve er det 91% sannsynlig kreft.  
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-2loglikelihood, x kjent p ukjent  
Vi starter med et kjent utfall og skal finne p. Maksimum-
likelihood estimat gir et estimat av parameterverdiene som 
gjør det datasettet vi har funnet mest sannsynlig.  Anta at vi 
kaster mynt 6 ganger. 
Vi kan plotte binomialfunksjonen for p=[0,1] og la x variere 
fra 0 (ingen kron) til 6 (bare kron). Vi ser at der x=3 ,dvs. 
3 kron på 6 kast gir p=0.5, noe vi skulle forvente. Vi kan 
deretter finne den førstederiverte, lage en funksjon av denne 
og finne røttene. Vi ser at roten er lik 0.5. 
En annen strategi er å lage en ny funksjon -2*log(likelihood) 
og deretter bruke kommandoen optimize() som numerisk finner 
minimum til funksjonen.  
n<-6 
p<-seq(0,1,0.01) 
for (x in 0:6){ 
f<-function(p){p^x*(1-p)^(n-x)} 
plot(p,f(p),type="l",lwd=3,col=rainbow(7)[x+1],main=as.charact
er(x)) 
} 
#Vi velger x=3 kron av 6 myntkast 
n<-6;x<-3 
f<-function(p){p^x*(1-p)^(n-x)} 
par(bg="lightyellow") 
plot(f,0,1,col="blue",lwd=3) 
#ser at arealet under kurven er forskjellig fra 1 
integrate(f,0,1) 
#deriverer og finner røttene 
fd<-D(expression(p^x*(1-p)^(n-x)),"p");fd 
#lager en ny funksjon av den førstederiverte 
fd1<-function(p){p^(x - 1) * x * (1 - p)^(n - x) - p^x * ((1 - 
p)^((n - x) - 1) *  
    (n - x)) 
} 
library(rootSolve) 
rotfd<- uniroot.all(fd1,c(0.3,0.8));rotfd 
points(rotfd[1],f(rotfd[1]),col="red",pch=16,cex=2) 
abline(v=rotfd,lty=3,col="green",lwd=3) 
minus2LL<-function(p){-2*log(p^x*(1-p)^(n-x))} 
plot(minus2LL,0,1,lwd=3,col="cyan") 
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optimize(minus2LL,interval=c(0.1,1))

 
 
For 3 kron i 6 kast har vi ln(likelihoodfunksjonen): 

· 1 3 ln 3ln 1  
Vi plotter funksjonen g, log(g), -2·log(g) og den 
førstederiverte til g.  
g<-function (x){x^3*(1-x)^3} 
par(mfrow=c(2,2),bg="lightyellow") 
curve(g,0,1,col=3,lwd=3) 
curve(log(x^3*(1-x)^3),0,1,col=4,lwd=3) 
curve(-2*log(x^3*(1-x)^3),0,1,col=5,lwd=3) 
gd<-D(expression(x^3*(1-x)^3),"x");gd 
gd1<-function(x){3 * x^2 * (1 - x)^3 - x^3 * (3 * (1 - x)^2)} 
curve(gd1,0,1,col=2,lwd=3) 
abline(h=0,v=0.5,lty=3,col=3) 
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Old Faithful 
Datasettet faithful viser tiden mellom utbrudd og varigheten 
av utbrudd for geysiren Old Faithful i Yellowstone 
nasjonalpark. Her er brukt glattingsfunksjonen 
smooth.spline(). 
library(datasets) 
data() 
data(faithful) 
?faithful 
names(faithful) 
attach(faithful) 
str(faithful) 
par(bg="lightyellow") 
plot(waiting~eruptions,col=2,pch=16,cex=0.5, 
xlab="Erupsjonstid (min)",ylab="Ventetid (min)", main="Old 
Faithful") 
lines(smooth.spline(faithful$eruptions,faithful$waiting),col=3
,lwd=3) 
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par(bg="lightyellow") 
hist(waiting,probability=T,breaks=20,col="lightblue",xlab="Ven
tetid (min)" ) 
lines(density(waiting),col=2,lwd=3) 

 
 
 

Hår- og øyefarge 
Samtidig med måling av kroppsstørrelser registreres også hår- 
og øyefarge, og analyseres i henhold til eksempel nedenfor 
data(HairEyeColor) 
?HairEyeColor 
HairEyeColor 
, , Sex = Male 
       Eye 
Hair    Brown Blue Hazel Green 
  Black    32   11    10     3 
  Brown    53   50    25    15 
  Red      10   10     7     7 
  Blond     3   30     5     8 
, , Sex = Female 
       Eye 
Hair    Brown Blue Hazel Green 
  Black    36    9     5     2 
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  Brown    66   34    29    14 
  Red      16    7     7     7 
  Blond     4   64     5     8 
 

chisq.test(HairEyeColor) #kjikvadrattest 
      Chi-squared test for given probabilities 
data:  HairEyeColor  
X-squared = 557.6216, df = 31, p-value < 2.2e-16 

Pearsons kjikvadrattest (χ2)for uavhengighet viser at hårfarge 
og øyefarge er avhengige, det er interaksjon mellom dem.  
A<-as.data.frame(HairEyeColor) 
attach(A) 
names(A) 
A 
    Hair   Eye    Sex Freq 
1  Black Brown   Male   32 
2  Brown Brown   Male   53 
3    Red Brown   Male   10 
4  Blond Brown   Male    3 
5  Black  Blue   Male   11 
6  Brown  Blue   Male   50 
7    Red  Blue   Male   10 
8  Blond  Blue   Male   30 
9  Black Hazel   Male   10 
10 Brown Hazel   Male   25 
11   Red Hazel   Male    7 
12 Blond Hazel   Male    5 
13 Black Green   Male    3 
14 Brown Green   Male   15 
15   Red Green   Male    7 
16 Blond Green   Male    8 
17 Black Brown Female   36 
18 Brown Brown Female   66 
19   Red Brown Female   16 
20 Blond Brown Female    4 
21 Black  Blue Female    9 
22 Brown  Blue Female   34 
23   Red  Blue Female    7 
24 Blond  Blue Female   64 
25 Black Hazel Female    5 
26 Brown Hazel Female   29 
27   Red Hazel Female    7 
28 Blond Hazel Female    5 
29 Black Green Female    2 
30 Brown Green Female   14 
31   Red Green Female    7 
32 Blond Green Female    8 

 
Vi lager en lineær modell. Legg merke til at ”black hair” og 
”green eyes” blir brukt som referanse ”intercept”, og 
koeffisientestimatene er i forhold til referansen. Det er 
log(Freq) som er avhengig variabel.  
mod1<-glm(Freq~Hair+Eye+Sex,family=poisson) 
summary(mod1) 
Call: 
glm(formula = Freq ~ Hair + Eye + Sex, family = poisson) 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
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-5.2212  -1.6545   0.2099   0.8660   6.6540   
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)  2.93996    0.11837  24.838  < 2e-16 *** 
HairBrown    0.97386    0.11294   8.623  < 2e-16 *** 
HairRed     -0.41945    0.15279  -2.745  0.00604 **  
HairBlond    0.16206    0.13089   1.238  0.21569     
EyeBlue     -0.02299    0.09590  -0.240  0.81054     
EyeHazel    -0.86103    0.12369  -6.961 3.37e-12 *** 
EyeGreen    -1.23474    0.14202  -8.694  < 2e-16 *** 
SexFemale    0.11499    0.08234   1.397  0.16253     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
    Null deviance: 475.12  on 31  degrees of freedom 
Residual deviance: 166.30  on 24  degrees of freedom 
AIC: 321.18 
Number of Fisher Scoring iterations: 5 

Residual devianse 116.30 med 24 df viser at hår- og øyefarge 
er avhengige, men ikke hvordan.  

 

Topologi  
 

 
T-banesystemet i Oslo er eksempel på et system hvor mønster og 
knutepunkter blir riktig, men avstander og geografi blir feil. 
Dette er et viktig prinsipp i studiet av topologi (gr. topos – 
overflate) 
 
 

Polygoner, polyedre og Euler-karakteristikk 
Topologi er studiet av posisjon, men hvor størrelsen ikke har 
betydning.  Hvis vi tegner et nettverk av punkter (P)(eller 



126 
 

hjørner H) og linjer (L) som danner flater (F) med trekanter 
så viste Euler at det var følgende sammenheng mellom antallet  
linjer punkter og flater(Eulerkarakteristikk), K er antall 
kanter: 

2 

 
 

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

 
Uansett hvordan man tegner streker som krysser hverandre 
kommer man alltid opp til å ende opp med at H-K+F=2. Når det 
gjelder den lukkete trekanten har den 2 flater eller regioner, 
en på innsiden og en på utsiden.   
 

Grafteori omhandler noder og koblingslinjer mellom noder. For 
eksempel firefargeproblemet, Fano-plan og kjemiske bindinger 
mellom atomer.    

 
I Euklids Elementer omtales punkter (uten utstrekning), 
linjer, flater og fastelegemer. En rekke punkter danner en 
linje.  
Eulers polyederformel viser sammenhengen mellom antall 
hjørner, kanter og flater på faste legemer, noe man kan finne 
igjen i pyramider, prismer og krystaller. Eulers 
polyederformel er: 

2 

hvor F=flater, H=hjørner, K=kanter. 
En kube har 6 flater, 12 kanter og 8 hjørner.  
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Polygoner kan klassifiseres etter hvor mange kanter og flater, 
lengden av kanter og vinkelen mellom dem. En fotball består av 
12 femkanter og 20 sekskanter.  
 

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

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

I et tredimensjonalt nettverk kan nettverkstrådene gå over 
eller under hverandre, men det er ikke mulig i et 
todimensjonalt hvor de må krysse hverandre.   

Hvis vi lager nettverket på en kule, for eksempel på en 
appelsin blir sammenhengen: 

2 

En sirkel kan betraktes som et uendelig mangesidet polygon. 
Tredimensjonalt blir sirkelen en symmetrisk kule. Den korteste 
vei mellom to punkter på en kule er storsirkelen, en sirkel 
med sentrum i kloden og omkrets like lang som ekvator. 
Korteste vei mellom to punkter på en fly- eller båttur er å 
følge en storsirkel. Tegner man en trekant i et plan er summen 
av vinklene =180o. Tegner man en trekant på en kule, for 
eksempel på skallet på en appelsin er summen av vinklene = 
270o. Tegner man en trekant på en sadel er summen av vinklene 
<180o.    
 
Det er 5 regulære polyedere, også kalt Platonske kosmiske 
legemer. Disse ble tidligere tillagt mytisk kraft og finnes 
bl.a. igjen i Keplers Mysterium cosmographicum.  
Tetraeder (4 identiske trekanter) 
Kube (6 identiske firkanter) 
Oktaeder (8 like trekanter) 
Dodekader (12 pentagoner) 
Ikosaeder (20 like trekanter) 
Ifølge Platons Timaios tilsvarte tetraeder-ild,kube-jord, 
oktaeder-luft, dodekader-universet, og ikosader-vann 
 
Det er en sammenheng mellom antall hjørner (H), kanter (K) og 
flater (F) beskrevet, hvor alle har Eulerkarakteristikk lik 2: 
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2 
Polyeder Hjørner Kanter Flater H - K +F 
Tetraeder 4 6 4 2 
Kube 8 12 6 2 
Oktaeder 6 12 8 2 
Dodekader 20 30 12 2 
Ikosaeder 12 30 20 2 
Regulære polygoner, alle med Eulerkarakteristikk=2 
 
 
 

 
De regulære polyedere er kompakte legemer. En torus er en 
smultringformet yttergrense med ett hull. En torus har en 
annen Eulerkarakteristikk enn de regulære polyedere. 
Topologisk sett er det meget stor forskjell på yttergrensene 
på en hul kule sammenlignet med yttergrensene på en torus.  
 

For en torus er Eulerkarakteristikken: 

0 

En dobbeltorus har Eulerkarakteristikk -2, en Klein-flaske har 
Eulerkarakteristikk =0 

En kule og en torus har ingen kanter og er en lukket 
overflate. En sylinder har to kanter. Et Möbiusbånd har bare 
en kant og er en flate som ser ut som bare en side. (August 
Ferdinand Möbius). To Möbiusbånd limt sammen kant mot kant gir 
en Kleinflaske. Knuteteori og manifoldteori er en del av 
topologien. Objekter kan bli transformert ved bøyning, 
vridning, strekning og sammenpressing.   

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

  
 
Escher-symmetrier har fascinert matematikere, biologer m.fl. 
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Eksempler på Escher-symmetrier 
og Möbius-bånd. Escher har 
også laget flere grafiske 
framstillinger som gir en 
logisk brist i vår hjerne, 
hvor det for eksempel ser ut 
som vannet renner oppover. 
Escher, M.C. & Locher, J.L.: 
The infinite world of 
M.C.Escher. Abradale Press 
1984. 
 
Lim sammen en papirstrimmel 
etter å ha vridd den en gang. 
Klipp med saks langs båndet og 
la deg fascinere at båndet har 
bare en side !   

 
 
 

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

Maurtis Cornelis Escher (1898-1972) studerte symmetrier i 
mosaikk i kirker og moskeer, og laget selv mosaikker bestående 
av fisk, fugler og øgler. Han var inspirert av den ungarske 
matematikeren George Pòlya (1887-1985) som fant at det er bare 
mulig å lage 17 forskjellige symmetrier (Über die Analogie der 
Krystallsymmetrie in der Ebene (Zeitschrift für 
Krüstallographie (1924)). Røntgendiffraksjon gir et mål på 
symmetri i krystaller.  
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Fotballmolekyl 
Et ”fotballmolekyl” er et C-60 molekyl (fullerener, etter 
Buckminster Fuller) som består av 12 pentagoner (5 sider og 
hjørner) og 20 heksagoner (6 sider og hjørner). Totalantall 
sider og hjørner blir 12·5 + 20·6 = 180 hjørner og sider. Tre 
av sidene møtes i hvert hjørne 180/3= 60 hjørner. To av sidene 
i hhv. pentagoner og heksagoner møtes i hver sidekant 180/2= 
90 kanter. Dette tilsvarer 60 karbonatomer (C) og 90 bindinger 
mellom C-atomene.  
Bilde 

Kjeder og ledd 
Et kjede kan lages fra lukkete ledd som hektes sammen, enklest 
to ringer som henger sammen. Borromeoringer er tre ringer 
koblet sammen slik at hektes to av ringene fra hverandre blir 
automatisk alle tre ringene løse.  

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

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

Fraktaler 
Benoit B. Mandelbrot innførte i 1975 begrepet fraktal (l. 
fractus – brudd). Måler man lengden av norskekysten vil 
lengden av kysten variere med hvilken målestokk man bruker, 
kalt Richardson effekt (kystlinjeparadokset) oppkalt etter 
Lewis Fry Richardson (1881-1953). En mindre målestokk er mer 
følsom, og lengden går uendelig når målestokken går mot null. 
Richardson fant også at antall kriger er proporsjonalt med 
antall land det grenser til.  
 Starter man med et punkt i planet, flytter punktet til et 
nytt sted og fortsetter med dette i en rekke iterasjoner kan 
det dukke opp spesielle mønstre, fraktalmønstre. Fraktaler kan 
enten være deterministiske eller eksakt geometriske 
(selvsimilare) eller de kan være tilfeldige statistiske 
selvsimilare. Barnsleys boktittel Fractals everywhere (1988) 
henspeiler på at man kan finne fraktale mønstre overalt i 
naturen: bregneblad (Maichael F. Barnsley 1985), fjær, 
greining på trær, mønster i ytterbarken på trær, fjell, 
fossende vann og vannvirvler,form på skyer, 
menneskelunge,meslingvirusutbrudd, aksjekurser  osv.  
 
 
 
En linje, et kvadrat og en kube har henholdsvis dimensjon 1, 2 
og 3.  
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Hvis man har en firkant som skal bli dobbelt så stor så trengs 
4 kopier (22). Skal den bli tre ganger så stor så trengs 9 
kopier(32). Generelt hvis man trenger N kopier av et objekt for 
å lage et objekt som skal oppskaleres til størrelse S så 
kalles d dimensjonen som gir sammenhengen: 

            

For et plan er d=2, tredimensjonalt blir d=3 og for en linje 
blir d=1.  
Fraktale dimensjoner er verken 1, 2 eller 3.  
Hvis kystlinjen har totallengde L og målestokken er ε så blir 
L(ε)= ε/εd, hvor d=1.26 for kysten av Storbritannia.  
 
En Cantor-mengde (G.F.L.P. Cantor (1845-1918) består av en 
initiatorlinje hvor den midtre linjen i intervallet 1/3-2/3 
fjernes, og det dannes en generatorlinje med to linjesegmenter 
som angir mønsteret for resten av fraktalen. Cantor-mengden 
(Cantor-støv)  er en fraktal og viser selvsimilaritet, hver 
linje er lik den forrige, men har bare 1/3 av lengden osv.   

 
Hvert stykke er atskilt med et gap. Lengden etter et trinn er 
2/3 av lengden etter forrige trinn slik at den totale lengden 
minsker med (2/3)n, hvor n er antall trinn. 
n<-1:20 
lengde<-(2/3)^n 
plot(n,lengde,type="l",col=3,lwd=3) 
abline(h=0,lty=2,col=4,lwd=2) 
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Cantor-mengde har fraktal dimensjon 3d=2 dvs. d=ln2/ln3=0.63….   
  
En Koch-kurve (Koch-snøflak), navn etter den svenske 
matematikeren Niels Fabian Helge von Koch(1870-1924), er en 
fraktal. Starter med en linje som splittes i tre like deler, 
og hvor linjestykke fra 1/3-2/3 fjernes og erstattes med to 
linjer med samme lengde som 1/3 av den opprinnelige lengden, 
slik at de danner en V-form, og man har i alt 4 linjer. 
Deretter splittes hver av de fire linjene i tre deler, den 
midterste erstattes av to nye 1/3 lange linjer, og slik 
fortsetter iterasjonene:   

 
Koch-kurven har fraktaldimensjonen 3d=4 dvs. d=ln4/ln3= 
1.2618…. 
Hvis man starter med en initiator med lengde 1 cm, så vokser 
lengden med (4/3)n, hvor n er antall iterasjoner.  
(4/3)^n #lengde av Koch-fraktal med startlinje 1 cm 
[1] 1.333333 1.777778 2.370370 3.160494 4.213992 5.618656 7.491541 9.988721 

Selv om Koch-kurven er kontinuerlig er den ikke deriverbar. 
Arealet som Koch-kurven er endelig med areal: 

2√3 ·
5  

hvor x er sidelengden 
Et Sierpinski-triangel har fraktaldimensjon 2d=3 dvs. 
d=ln3/ln2=1.5849… 
d<-log(4)/log(3);d #Koch-kurve 
[1] 1.261860 
d<-log(3)/log(2);d #Sierpinski-triangel 
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[1] 1.584963 
d<-log(2)/log(3);d #Cantor 
[1] 0.6309298 

 
Hvis vi plotter logaritmen til lengden logY=log(1,4/9, 
16/9,64/27,…) versus logaritmen til målestokken log(X)= 
log(1,1/3,1/9,1/27…) for en Koch-kurve. Stigningskoeffisienten 
til linjen=1-d, hvor d er fraktal dimensjon. 

log 1 · log å  
 
n<-10 
X<-matrix(NA,n,1)#tom matrise for målestokk 
X[1]<-1  
Y<-matrix(NA,n,1)#tom matrise for lengde 
Y[1]<-1 
for (i in 1:n) 
{ 
Y[i+1]<-4^i/3^i 
X[i+1]<-1/3^i 
} 
par(bg="lightyellow") 
plot(log(X),log(Y),pch=16,col="red",cex=2,main="Koch-kurve") 
mod1<-lm(log(Y)~log(X)) 
abline(mod1,lty=3,col="blue",lwd=3) 
summary(mod1) 
slope<-coef(mod1)["log(X)"];slope 
d<-1-(slope);d 
1.261860 
Som er det samme som vi regnet ut tidligere. 

 
Den totale lengden av Koch-kurven blir lik 3·(4/3)n etter n 
trinn.  
n<-1:20 
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lengde<-3*(4/3)^n 
plot(n,lengde,type="l",col=3,lwd=3,main="Koch") 

 
Et Sierpinskitriangel er en fraktal som baserer seg på 
slumpvandring mellom tre punkter A, B og C som danner en 
trekant. Det hele starter i et punkt (x0)og så trekker man 
tilfeldig ut A, B eller C (for eksempel ved myntkast) og 
trekker en rett linje halvveis mot punktet man har valgt. 
Dette gjentas og gjentas.  
Dimensjonen d er: 

log  
log ø

3
2 1.584.. 

Menger-svamp er en frakta hvor antall kuber er 20, og n er 
antall iterasjoner av en første kuben. Et tenkt utgangspunkt 
er en standard Rubiks kube hvor den midterste kuben på hver 
side fjernes. Deretter lages det hull i midten av de 
gjenværende kubene, og dette gjentas og gjentas.    
 

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 
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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  
1.000000 2.000000 1.500000 1.666667 1.600000 1.625000 1.615385 
1.619048 1.617647 1.618182 1.617978 1.618056 1.618026 1.618037 
1.618033 1.618034 1.618034 1.618034 1.618034 … 
 
Denne rekken konvergerer i det gyldne snitt tau (τ): 

1 √5
2  1.618034 … 

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

1 
med røtter: 

1 √5
2  

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

 
 

 

Grupper og symmetri 
Det er besnærende hvordan symmetri forekommer i naturen, i 
blomster, i alle dyregruppene, bienes ynglekammere, 
pigghudenes oppbygning, ansikter, snø- og kjemiske krystaller, 
arkitektur, kunst og musikk. Vi tiltrekkes av symmetri, 
harmoni og orden, og kan trekke symmetrilinjer gjennom 
organismer, geometriske strukturer, molekyler, atomer og tall 
(e.g. tallrekken er symmetrisk omkring 0, symmetri i Pascals 
trekant). Man finner speilbilder og minst ett symmetriplan.  
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Symmetri representerer balanse, orden og regelmessighet, og er 
koblet til skjønnhet og harmoni slik mennesket oppfatter det. 
Assymmetri og ubalanse blir selektert vekk i biologiske 
reproduktive systemer med aktivt partnervalg. Mennesket er ca. 
venstre/høyre symmetrisk. Når man går og beveger seg brytes 
symmetrien, hvor det ene beinet og armen er tidsforskjøvet i 
forhold til den andre.  

  

Symmetri og grupper ble studert av den matematikeren Claus 
Hugo Hermann Weyl (1885-1955.  

En av grunnleggerne av gruppeteorien i matematikk var 
franskmannen Évariste Galois (1811-1832), som viste at alle 
ligninger kan tilordnes en gruppe. Galois gjorde viktige 
oppdagelser i abstrakt algebra og studiet av symmetri. Galois 
ble drept i en duell.  Niels Henrik Abel (1802-1929), Sophus 
Lie (1842-1899) og Ola Bratteli var/er norske matematikere som 
har fått sine navn knyttet til grupper. Galois fant at 
femtegradsligninger kan ikke løses med formler på grunn av 
feil symmetri. Symmetrier har nær tilknytning til grupper.  
Grafiske mønstre finner vi i tepper, tapeter og mosaikker,  og  
det er et maksimalt antall hovedmønstre, i alt 17. 
Transformasjonsgrupper kan brukes til å vise at det er 17 
forskjellige transformasjoner som beskriver alle periodiske 
mønstere.  
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Det er en sammenheng mellom symmetri og topologi. Topologi 
kalles også gummigeometri hvor den geometriske formen på 
figurer beholdes når den dreies, strekkes, vris eller presses 
sammen. Det må imidlertid ikke lages kutt i gummien.  

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

Vi betegner de fire rotasjonene R {r0, r1, r2, r3} 

 

    A         B                  D         A                 C         D                 B         C                  A         B 

    D         C                  C         B                  B         A                 A         D                 D         C 

 

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

Vi kan også lage speilinger (speilsymmetri) omkring 4 akser, 
x- og y-aksen og to diagonale akser i kvadratet. 

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

 

 

 

 

                                                    A     B 

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

 

                                               C       B 

                                                D      A           

 

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

                                               A       B 

                                               D       C 

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

·  

og 4 rotasjoner R4 bringer oss også tilbake til 
utgangsfirkanten: 

 

Hvis vi betrakter en rotasjon med klokka for R så er det også 
en rotasjon mot klokka R-1, og hvis vi først roterer en gang 
90o med klokka og en gang 90o mot klokka, så er man tilbake til 
utgangspunktet: 

·  

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

· ·  

Legg merke til at vi nå er iferd med å utvikle et sett 
regneregler for kvadratet vårt, kalt D4 (dihedral gruppe). 
Rotasjonsgruppen R4,identitetselementet, en undergruppe av D4. 
Vi kan lage en kvotientgruppe D4/R4 som blir syklisk.  

Klipp gjerne ut en liten papp-plate, merk den med bokstaver og 
se at dette stemmer. Kvadratet har 8 symmetrier. Rotasjoner og 
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speilinger er transformasjoner av kvadratet. Se hva som skjer 
når platen har forskjellig farge på hver side.  

 

 

Regulære mangekanter (polygoner)har like vinkler og like lange 
sider. Vi kan starte med en trekant, gå via firkant, femkant, 
sekskant osv. og når n går mot uendelig ender vi opp i en 
sirkel. En sirkel kan betraktes som et uendelig mangesidet 
polygon.  

 

 

        

                                                                         

Det viser seg at en n-kant har 2n symmetrier, og for vår 
firkant (n=4) vil da få 8 symmetrier (4 rotasjoner + 4 
speilinger).  En trekant har 6 symmetrier o.s.v.  

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

 

 

 

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

Rubiks kube, utviklet av ungareren Ernõ Rubik i 1974, er i sin 
enkleste form  en 3·3·3 samling av mindre kuber, i alt 
27=3·3·3 småkuber, som er farget slik at de seks flatene i den 
store kuben får seks forskjellige farger. Det er  7 
fastsittende og 20 flyttbare med i alt 6 forskjellige farger 
(rød, gul,oransje, hvit, blå,grønn), nå kan betraktes som en 
gruppe som det kan regnes med. De 27 småkubene er hengslet 
slik at de seks sidene kan roteres. Av de 20 flyttbare er det 
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8 hjørner med 3 synlige sider og farger, og  12 midtfelt med 2 
synlige sider (farger). Hvert småkubehjørne kan være på 8 
forskjellige steder (8!), 7 av småkubene roteres uavhengig av 
hverandre og den åttende avhenger av de andre syv, og hvert 
hjørne viser 3 av de i alt 6 mulige fargene. Det er 12 
midtfelt (12!) som viser 2 av de 6 mulige fargene. I alt gir 
dette 43·1018 mulige måter å plassere fargene/småkubene. 
Besnærende nok viser det seg at enhver kube kan løses 
teoretisk ved hjelp av 20 rotasjoner/flytninger.  
factorial (8) 
[1] 40320 

factorial(12) 
[1] 479001600 

 

12! · 8! · 3 · 2
2 · 3 · 2  

(factorial(12)*factorial(8)*3^8*2^12)/(2*3*2) 
[1] 4.3252e+19 
 
I en bisetning kan nevnes Mengersvamp (Karl Menger 1902-
1985)som består av et uendelig antall hulrom og er en fraktal. 
Starten på Mengersvampen er en kube bestående av 3·3·3=27 
småkuber som i Rubiks kube. Fjern midtkuben og de seks 
småkubene som vender mot den, og man har da igjen 20 småkuber. 
Del de 20 småkubene i nye 3·3·3=27 enda mindre kuber, fjern 
midtkuben og de 6 som vender mot dem i alle sammen, gjenta 
interasjonsprosessen. Antall kuber øker med 20n hvor n er 
antall iterasjoner. Allerede etter 2 iterasjoner er det 400 
småkuber, etter 6 iterasjoner er det 64 millioner osv. 
n<-seq(1,6,1) #antall iterasjoner 
20^n #småkuber i en Menger-svamp 
[1] 2.0e+01 4.0e+02 8.0e+03 1.6e+05 3.2e+06 6.4e+07 

Hver sideflate i en Mengersvamp er et Sierpinskiteppe. 
Mengersvampen har Hausdorffdimensjon 2.73, et mål på 
fraktaldimensjon (Felix Hausdorff 1868-1942).    
 
 
Vi sier at gruppen G er en gruppe hvis  
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1. For elementene x og y i G (kan finnes et element z slik 
at for alle x, y og z i G gjelder: 

· · · ·  
Dette er den assosiative loven.  
 

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

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

· ·  
 

Ethvert element i gruppen har et inverst element 
Vi kan også definere undergrupper av G.  
Eksempel på en gruppe er alle de relle tallene, gruppen R.  
Klammeparentes { } angir en mengde. 

 
betyr at x er et element i G, hvor  angir medlemskap i en 
mengde. 
 

Symmetri i blomster 

 
Hvor mange symmetriplan finner du i forskjellige typer 
blomster ?  
 

Symmetri i kortstokken 
Hvor mange symmetriplan finner du i en kortstokk ? 
Valørene ? 

♣♦♥♠ 
Bildekort (Konge, Dronning, Knekt) samt 1 (ess)-10 ? 
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Symmetri i bokstaver 
Det romerske alfabet fra 700 f.kr. bestod av 23 store 
bokstaver har utpreget formsymmetri, og inngår i 
dataskrifttypen ? J, U og W ble tilført i middelalderen. Vårt 
alfabet fikk tilføyd Æ, Ø og Å.  
 

Symmetrier i nasjonalflagg 
Finn symmetrier i flagg. 

Hva er forholdstallene i det norske flagg ?  
12:1:2:1:6; 6:1:2:1:6 
 
 
Et kaleidoskop består av et rør med to speil og et system hvor 
biter av farget glass blandes.  
 
Hva slags form har trafikkskiltet ”Full stopp”? 
 
Andre figurer: triangulær- kvadrat-, pentagonal- og 
heksakonal- pyramide og prisme.  
Tangram er et kinesisk puslespill. 
Cuisenairstaver er oppkalt etter den belgiske skolelæreren 
Georges Cuisenaire (1891-1976) i Les nombres encouleurs 
(1952).  
Tesselering jfr. Escher og Roger Penrose med Penrose-fliser 
som viser 5-gangers rotasjonssymmetri.   
 
 

Fermats siste sats  

Høsten 1994 kunngjorde den britiske matematikeren Andrew Wiles 
at han med hjelp fra andre matematikere hadde løst Fermats 
siste teorem, uløst av matematikere i over 300 år. Det var en 
oppsiktsvekkende oppdagelse at løsningen av Fermats siste sats 
hadde tilknytning til topologi. Franskmannen Pierre de Fermat 
(1601-1665) arbeidet med tallteori, infinitesimalregning, 
geometri basert på koordinater samt sannsynlighetsteori. 
Fermat brevvekslet med datidens store matematikere René 
Descartes (1591-1661), Blaise Pascal (1623-1662),  John Wallis 
(1616-1703) og Gérard Desargues (1591-1661).  

Fermat leste Diofantus Arithmetica, en av de første bøkene om 
algebra.  Diofantus lette etter rasjonale tall x, y og z som 
løsning for den Pytagoreiske læresetningen: 
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I det Pytagoreiske triangel (trekant) som er rettvinklet og 
alle sidene har heltallslengder er det flere løsninger e.g. 
32+42=52 eller 1192 + 1202 =1692  . Arealet av den rettvinklete 
trekanten blir 1/2xy.  

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

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

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

 

ikke har noen positive heltallsløsninger for de naturlige 
tallene n>2 (Ser bort fra å sette en av variablene lik 0).  
For n=2 er det flere løsninger (se over). Fermat skrev i 
margen i Arithmetica at han hadde funnet beviset, men at det 
var for liten plass til å skrive det i margen.  Et tema også 
nevnt i Stieg Larssons kriminalbøker om Lisbeth Salander. 
Fermat løste den selv for n=4, og Euler beviste den for n=3. 
Men hva med de andre tallene i den uendelige tallrekken ? Et 
fascinerende problem, selv en datamaskin kan ikke gå gjennom 
alle tall.  

Eliptiske kurver 
Eliptiske kurver (eliptiske ligninger)  har generell form: 

·  
hvor a, b og c er heltall. Eliptiske kurver har et noe 
misvisende navn siden de ikke er elipser. De ble først studert 
av Diofant i Aritmetica. Spørsmålet har vært om har de 
heltallsløsninger, og eventuelt hvor mange. En eliptisk kurve 
er en type kubisk kurve hvor løsningene er begrenset til en 
torus. En torus har form som en smultring.  
  
Figuren nedenfor er en eliptisk kurve  fra et kubisk polynom 
med uendelige mange løsninger: 
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· 3 · 32  
x<-seq(-40,40,0.1) 
y<-sqrt(x*(x-3)*(x+32)) 
y2<--sqrt(x*(x-3)*(x+32)) 
plot(x,y,type="l",col="blue",lwd=3,ylim=c(-300,300),main="Eliptisk kurve") 
lines(x,y2,type="l",col="blue",lwd=3) 
abline(h=0,col="green") 
abline(v=0,col="green") 
abline(v=-32) 

 
 Eliptisk kurve y2=x(x-3)(x+32) 
Eller vi kan plotte den samme med bruk av kommandoen 
function(): 
f<-function(x){sqrt(x^3+29*x^2-96*x))} 
g<-function (x){-sqrt(x^3+29*x^2-96*x)} 
plot(f,-40,40,col="blue",lwd=3,ylim=c(-300,300),xlim=c(-
40,40), 
main=expression(y^2==x^3+29*x^2-96*x)) 
curve(g,-40,40,col="blue",lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col="green",lwd=3) 
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Fermat kunne vise at den eliptiske ligningen: 

2 
bare har en heltallsløsning x=3, 33-2=52=25. Dette er det 
eneste kvadratet og kube som har forskjell lik 2.  
Den japanske matematikeren Yutaka Taniyama (1927-1958) fant på 
1950-talleten kobling mellom to viktige deler av matematikken: 
eliptiske kurver og modulære former. Modulære former er 
funksjoner med imaginære tall som gir symmetri. Det viser seg 
at modulære former har uendelig mange symmetrier og kan derfor 
speiles, vris, roteres og snus. De modulære formene har to 
akser hvor begge aksene består av komplekse tall, hver med sin 
relle og imaginære akse, noe som gir et firedimensjonalt rom 
(hyperbolsk rom), visualisert bla. i Eschers Circle limit IV 
eller Poincarés diskmodell.  Hyperbolsk geometri (Lobachevsky 
geometri) er ikke-Euklidsk geometri, og betyr bl.a. at 
parallelle linjer vil skjære hverandre. Jfr. sadelform, 
hyperbolske funksjoner, og summen av vinklene i en trekant 
blir mindre enn 180o. Nicolai Ivanovich Lobachevsky (1792-1856) 
viste at Euklids parallellaksiom holder ikke. I Einsteins 
generelle relativitetsteori er tidrommet ikke-Euklidsk. Store 
objekter med mye masse krummer tidrommet, jfr. 
gravitasjonskrefter, en relativt svak kraft, vi klarer å løfte 
en stein, og tyngdekraftensom virker over store avstander. 
 
 Enhver eliptisk kurve kan bli relatert til en modulær form, 
og er egentlig det samme vist av Gerhard Frey (Frey kurve) og 
Ken Ribet. Dette ble videreutviklet av Guro Shimura ca. 10 år 
seinere og oppdagelsen kalles Taniyama-Shimura konjekturen: 
til enhver eliptisk ligning svarer det en modulær form. For 
eksempel er magnetisme og elektrisitet deler av det samme. 
Frey mente at hvis Taniyama-Shimura konjekturen var sann, så 
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kunne han også finne beviset for Fermats sats. Ken Ribet ved 
Universitetet i California (Berkely)mente at siden enhver 
eliptisk kurve  er modulær så vil følgelig Fermats sats ha 
ingen heltallsløsninger for n>2. Fra cn=an+bn kunne de vise at 
følger:  

 
 En konjektur brukes om en formel som man antar er riktig 
fordi den ikke er motbevist. Finner man et bevis for 
konjekturen blir den et teorem. Et annet eksempel på en 
konjektur er Poincaré-konjekturen. Modulære former finner man 
igjen bl.a. innen teoretisk fysikk innen strengteori (en 
oscillerende linje) som kobler kvantemekanikk og generell 
relativitet og danner basis for kvanteteorien for gravitasjon. 
Strengteorien er det nærmeste man i dag kommer ”teorien om 
alt” som kobler gravitasjon, elektromagnetisme, sterke og 
svake kjernekrefter, samt materie bestående av kvarker og 
leptoner. Fysikerne opererer med begreper som E8-matematikk, 
11-dimensjonal M-teori og supersymmetri. 
 

Andrew Wiles løsning av Fermats teorem gikk veien om Galois 
representering, modulære former med symmetri, eliptiske 
kurver, Hecke ringer, Kolyvagin-Flach-metoder, Eulersystemer, 
klassenummerformelen, Poincaré konjektur og Taniyama-Shimura 
konjektur.  
Wiles trodde han hadde løsningen i 1994, den var imidlertid 
feil, men sammen med Richard Taylor kunne Wiles publisere 
beviset for Fermats siste sats i Annals of Matemathics i mai 
1995.  

 
 
 

Hyperkomplekse tall, kvaternioner og E8 
William Rowan Hamilton (1805-1865) ønsket å utvide de 
komplekse tall fra det todimensjonalt Argand- (Wessel-)plan 
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til et flerdimensjonalt system. Det er umulig å lage et slikt 
system for tre dimensjoner, men Hamilton laget et system for 
fire dimensjoner og kalte de komplekse tallene for 
kvaternioner, samt et for åtte dimensjoner 
(bikvaternioner,oktonioner, Caylay tall). Kvaternioner  har 
tre kvadratrøtter av -1, kalt i, j og k. Et kvaternion, her 
kalt S, i rommet (1,i,j,k) kan uttrykkes som: 

 
hvor w, x, y og z er reelle tall, og i, j, k følger Hamilton-
identiten: 

1                      
Rekkefølgen som kvaternioner multipliseres med hverandre 
spiller en rolle. Som man ser er ij=k, mens ji=-k. 
Enhetskvaternion har vi for punktet (x,y,z,w), x+yi+zj+wk, 
hvis x2+y2+z2+w2=1. Multiplisering av to enhetskvaternioner gir 
en ny enhetskvaternion. Oktonioner er åttedimensjonale tall 
hvor enhetsoktoniet danner en syvdimensjonal kule.  
 

 
 
 
Sophus Lie (1842-1899), som sammen med N.H. Abel er en av 
Norges mest kjente matematikere, utviklet teorien om 
tranformasjonsgrupper (Lie-grupper). E8-matematikk i et 8-
dimensjonalt rom er relatert til Lie-grupper og Lie-algebra 
med 248 dimensjoner.  Det finnes en Lie-algebra En for alle 
heltall n≥3, men får dimensjonen uendelig når n>8. Røttene i 
E8 er et rang 8 rotsystem med 240 røtter i R8, og rotvektorene 
har samme lengde, noen ganger satt lik kvadratroten til 2 
(√2). Det fascinerende er at  E8 Lie-algebra med tilhørende 
symmetrier gjenfinnes i den virkelige verden som basis for 
strengteori, ”teorien om alt” og supergravitasjon i teoretisk 
fysikk, samt i elektronspin i atomer (kobolt-niobkrystaller 
kjølt ned mot det absolutte nullpunkt). Løsningen av E8 ble 
omtalt i den amerikanske kongressen (Søk YouTube).  Imidlertid 
kan man spørre seg om det ikke kunne vært en fordel å redusere 
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antall dimensjoner i superstrengteorien tilbake til fire 
dimensjoner som vi kjenner i den virkelige verden.  
 

Travelling Salesperson Problem (TSP) 
Reisende selger problemet inngår i kombinatorikk, 
optimaliserings- og graf-teori (e.g. logistikk, planlegging av 
veier, ledningsbaner, og kommunikasjonsnettverk,  likhetsmål i 
DNA eller proteiner, kunstig intelligens (AI)). 
Problemet er en selger som starter fra hjemstedet og skal 
finne den kortest mulige reisen gjennom en rekke byer som bare 
skal besøkes en gang, og selgeren skal returnere tilbake til 
hjembyen. Dette kan beskrives som en graf G=(N,A) hvor N er 
antall noder (byer) og A er buene som binder sammen byene. 
Hver bue har en lengdeavstand dij hvor (i,j)  N. For symmetrisk 
TSP er veien mellom byene like lang enten man reiser den ene 
eller andre veien (dij=dji). For symmetrisk TSP kan man bruke 
Euklidske avstander mellom byene. Det finnes flere algoritmer 
for å løse TSP. Marco Dorigo har brukt TSP for å studere 
bevegelsen av maur i en maurkoloni.  ACO(Ant Colony 
Optimization)-algoritmer er inspirert fra maurkolonier hvor 
maur beveger seg langs feromonstier mellom tue og matkilder, 
men hvor også mauren kan lukte seg fram til matkilden.  
 En selger skal besøke en rekke byer (noder)  bare en gang. 
Hvilket reiserute blir den korteste når alle byer skal besøkes 
bare en gang,  og start og slutt på reisen er fra samme by ? 
Problemet øker i kompleksitet ettersom antall byer øker. I et 
symmetrisk TSP er avstanden mellom byene lik i begge 
retninger, i asymmetrisk TSP blir avstanden forskjellig den 
ene og den andre veien, eller det kan være umulig å reise en 
av retningene. Dette kan for eksempel være knyttet til 
forskjellige kostnader å bevege seg den ene eller andre veien.  
TSP ble drøftet av Sir William Rowan Hamilton (1805-1865) 
(Hamiltonsyklus), men det var Karl Menger som på 1930-tallet 
tok det opp igjen. En optimal reise blir den korteste 
Hamilton-syklus. Hvis man har et dodekaeder med 12 sider, så 
vil en Hamiltonsyklus være en vei hvor man er innom alle 
hjørner i dodekaederet bare en gang for så å vende tilbake til 
start.  Algoritmene for løsningen kan gi en eksakt løsning, 
eller en ikke-optimal løsningen hvor det er vanskelig å si om 
det finnes en alternativ mer optimal løsning. Man kan prøve 
alle ordnete kombinasjoner (permutasjoner) av reiseruter. 
Dette blir ca. antall byer! (!=fakultet) og blir ekstremt høyt 
hvis antall byer blir mer enn 20 og krever stor datakapasitet.  
I R kan man bruke logaritmen til fakultet lfactorial() hvis n 
blir stor. Vi kan la avstandene dij (i,j=1,2,…n) mellom de n 
byene være elementer i en avstandsmatrise D, hvor dij i 
diagonalen blir lik 0. Vi lar x(i) være den neste byen som 
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skal besøkes. Prosjektet blir da å minimalisere lengden av 
reisen: 

 

 Dette blir sammenligning av  (n-1)! permutasjoner. Det finnes 
ingen smart algoritme for å gjøre dette.  Når n blir stor 
betraktes problemet som NP-komplett. NP=ikke deterministisk 
polynomtid.   Problemer kan deles inn i NP og NP-hard, og NP 
komplett er en undermengde av NP og NP-hard. 
NP(ikke-deterministisk polynomtid) er en klasse problemer hvor 
man kan undersøke om en enkelt løsning er riktig, innen 
gjennomførbar overkommelig tid, men dette er ingen generell 
grunnleggende løsning. Problemer som er enkle å løse med 
vanlige algoritmer har med til klassen P. NP-hard og NP-
fullstendig er eksempler på andre klasser problemer.  
 
I grafteori kan TSP formuleres som en komplett graf G=(V,E) er 
antall noder (V,byer) og kanter (E) som har tilhørende vekter 
w tilsvarende avstander mellom byer. Er ikke grafen komplett 
kan kanter som mangler erstattes av svært lange avstander. 
Prosjektet blir å finne Hamilton-syklus.  
 
factorial(20) #20 byer 
[1] 2.432902e+18 
Markovkjeder (ca. 700 byer)  eller tilfeldig veiendring (ca. 
100000 byer) er mulige algoritmer som kan brukes.  
I R kan man bruke pakken TSP (laget av M. Hahsler og K. 
Hornik) som har grensesnitt til programmet Concorde TSP 
solver, og eksemplet nevnt nedenfor er hentet fra denne. TSP 
har objektklasse TSP for symmetrisk og ATSP for assymmetrisk 
reise. Kommandoen solve_TSP() finner løsningen via et objekt i 
klassen TOUR. Datasettet inneholder 312 byer i USA og Canada 
med Euklidsk avstand mellom dem.  
library(TSP) #pakken Travelling Sales Person 
library(maps) 
library(sp) 
library(maptools) 
#Kopi fra R-manualen 
data("USCA312") #datasett med 312 byer 
data("USCA312_map") #kart 
labels(USCA312) #navn på byene 
# Regner ut forslag til reiserute 
tour <- solve_TSP(USCA312) 
tour #Beregner reiselengde 
tour length: 44965 
par(bg="lightyellow") 
plot(as(USCA312_coords,"Spatial"),axes=T) 
plot(USCA312_basemap,add=T,col=3) 
reiserute<- SpatialLines(list(Lines(list( 
Line(USCA312_coords[c(tur, tur[1]),])), ID="1"))) 
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plot(reiserute,add=T,col=2) 
points(USCA312_coords,pch=3,cex=0.4,col=4) 

 
 

Diverse funksjoner  

Kardioide 
Kardioide er en hjerteformet figur som beskrives av et punkt 
på omkretsen av en rullende sirkel som ruller rundt på en 
annen sirkel med fast radius, navn fra Castillon (1741).   
Følgende parametriske ligninger beskriver kurven hvor r er lik 
radius i den rullende sirkelen: 

2 cos cos 2  
2 sin sin 2  

 
r<-0.5 
t<-seq(0,2*pi,0.1) 
x<-r*(2*cos(t)-cos(2*t)) 
y<-r*(2*sin(t)-sin(2*t)) 
plot(x,y,type="l",col=4,lwd=3,main="Kardioide") 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 
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I det komplekse plan beskrives kardioiden av ligningen: 

2  
 
z<-r*(2*exp(1i*t)-exp(2*1i*t)) 
plot(z,col=3, type="l",lwd=3) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=2) 

 
Arealet av en kardioide er lik 6πr2 og perimeterlengden er 16r.  
 

Asteroide 
En asteroide er en hyposykloide eller superelipse med 
koordinater: 

 
 

Undersøkt av den danske astronom og matematiker Ole 
Christensen Rømer (1644-1710), også kjent for meridiansirkelen 
og oppdagelsen at lyset har begrenset hastighet.  
En asteroide kan beskrives av kurven: 
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1 
theta<-seq(0,2*pi,0.1) 
x<-(cos(theta))^3 
y<-(sin(theta))^3 
plot(x,y,type="l",main="Asteroide",col=4,lwd=3) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 

 
 
En asteroide beskriver bevegelsen av et punkt på en sirkel med 
radius 1/4 av en større sirkel som den minste sirkelen beveger 
seg på innsiden av. 
r<-4 
x2<-r*sin(theta) 
y2<-r*cos(theta) 
plot(x2,y2,type="l",col=4,lwd=3,xlab="x",ylab="y") 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 
x3<-3+r/4*sin(theta) 
y3<-0+r/4*cos(theta) 
lines(x3,y3,lwd=3,col=2) 

  
Mer generelt: 
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hvor r er radius på ytre sirkel og r/4 er radius på den indre 
rullende sirkel. Lengden av asteroiden er 6r og arealet er 
3πr2/8 
 
 

Sommerfuglkurve 
Den algebraiske sommerfuglkurven er gitt ved funksjonen 
                           
Det vil si: 

 
 
f<-function(x){(x^2-x^6)^(1/6)} 
g<-function(x){-(x^2-x^6)^(1/6)} 
curve(f,-1,1,ylim=c(-
1,1),col=4,lwd=3,main=expression(x^6+y^6==x^2)) 
curve(g,-1,1,add=T,col=4,lwd=3) 
abline(h=0,v=0,lty=2,col=3) 

 
Arealet av en sommerfuglkurve er gitt ved: 

2
1
6 · 1

3
3√

2.804364 

Nok et eksempel på hvor pi og gamma inngår: 
integrate(f,-1,1) #arealet over x-aksen, må ganges med 2 
1.402182 with absolute error < 5e-05 
(gamma(1/6)*gamma(1/3))/(3*sqrt(pi)) 
[1] 2.804364 
1 
 
Den transcendentale sommerfuglkurven ble oppdaget av Temple.H. 
Fay og er gitt ved de parametriske ligningene: 

sin  2 cos 4  12  
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cos  2 cos 4 12  

 
 t<-seq(0,18*pi,0.01) 
x<-sin(t)* (exp(cos(t))-2*cos(4*t)-(sin(t/12))^5) 
y<-cos(t)* (exp(cos(t))-2*cos(4*t)-(sin(t/12))^5) 
plot(x,y,type="l",col=4,main="Fay´s sommerfuglkurve") 
abline(h=0,v=0,col=3) 
 
 

 
 

“Heksen til Agnesi” 
 
Italienske Maria Gaetano Agnesi (1718-1799), en av de 
matematiske pioneerne i sitt århundre laget en kurve som på 
italiensk heter versiera (svingende kurve). Ordet er likt 
avversiera (konen til djevelen, altså heks), og derved ble det 
vridd på ordbruken. Agnesi skrev i 1748 tobindsverket 
Instituzioni analitiche ad uso della gioventu italiana 
(Innføring i analyse).  
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Det er en kurve som beskrives av punktet P når S beveger seg 
bortover tangenten og R rundt sirkelen. Kurven har 
parametriske verdier: 

            
Det er også tegnet en kurve som ligger i vinkel til denne gitt 
ved formelen: 

 
 
#Agnesi 
d<-1 #diameter 
f<-function(x) sqrt((d^2*(d-x))/x) 
curve(f,0.1,2,xlim=c(-2,2),ylim=c(-2,2),col=2,lwd=3) 
g<-function(x) -sqrt((d^2*(d-x))/x) 
curve(g,0.1,2,add=T,col=2,lwd=3) 
theta<-seq(0,2*pi,length=100) 
#origo x0,y0 
x0<-0 
y0<-0.5 
x<-x0+0.5*sin(theta) 
y<-y0+0.5*cos(theta) 
lines(x,y,col=3,lwd=2,type="l") 
abline(v=c(-2,-1,0,1),h=c(-1,1),lty=3,col=3) 
x2<-tan(theta) 
y2<-cos(theta)^2 
lines(x2,y2,col=4,lwd=2,type="l") 
arrows(0,0,1,1) 
arrows(0.5,0.5,1,0.5) 
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arrows(1,1,1,0.5) 
points(1,1,pch=16) 
points(0.5,0.5,pch=16) 
points(1,0.5,pch=16) 
text(1.2,0.6,"P",cex=1.5,col=4) 
text(0.6,0.4,"R",cex=1.5,col=3) 
text(1.1,1.1,"S",cex=1.5,col=3) 
 
I forbindelse med Agnesis knute kan man spørre, hvor buet er 
en kurve ? John Milnor grublet over dette. En måte er å 
bestemme radius i en sirkel som best passer overens med buen 
på kurven. Jo større radius på den tilpassete sirkelen desto 
mindre er buen på kurven. Er kurven sterkt buet blir den best 
beskrevet av en liten sirkel, dvs. liten radius. Kurvaturen er 
den resiproke (inverse) til radius, 1/r. Hvis kurven man ser 
på er sirkelen selv så vil kurvaturen være 1/r. Lengden på 
kurvaturen vil være omkretsen av sirkelen 2πr, slik at 
kurvaturen for en sirkel blir blir 1/r·2πr=2π. Knutetopologi 
er en del av topologien som omhandler knuter. I dette 
tilfellet er en knute en lukket kurve i rommet. Den enkleste 
av alle knuter er sirkelen, men kalles ofte bare en uknute. En 
knute har ingen åpne ender. Fáry-Milners teorem (István Fáry) 
sier at hvis en knute ikke er en uknute så må den totale 
kurvaturen være større enn 4π. Trekløverknuten er den enkleste 
ikke-trivielle formen av knute med tre løkker tredd 
ihverandre. Det finnes uknuter med kurvatur større enn 4π, for 
eksempel hvis man har et tau isirkel og lager to løkker på 
tauet.   
 

Episykloide 
 
Vi har en episykloide med følgende parameterframstilling: 

1
1 1

cos  

 

1
1 1

sin  
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#Episykloide 
theta<-seq(0,2*pi,length=100) 
plot(-2:2,-2:2,type="n",xlab="x",ylab="y") 
abline(h=0,v=0,lty=3) 
for (n in 1:6) { 
x<-(1+1/n)*cos(theta)-1/n*cos(n*theta) 
y<-(1+1/n)*sin(theta)-1/n*sin(n*theta) 
lines(x,y,col=n,lwd=3,type="l") 
} 
legend("topright",as.character(1:6),title="n",lty=1,col=1:6,lw
d=3) 
 
 
 

Eliptisk integral: beregning av 
buelengder 
Eliptiske integraler, buelengden til elipser, ble undersøkt av 
en italiensk greve Giulio Carlo Franano (1682-1766) og Euler. 
I moderne versjon er et eliptisk integral en funksjon f 
uttrykt som: 

,   
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hvor R er en rasjonal funksjon, P et polynom av tredje eller 
fjerde grad med ingen gjentatte røtter, og c er en konstant.  
 
Integraler kan brukes til å finne lengden av kurver. Hvis 
y=f(x) er en funksjon med kontinuerlig derivert f’(x) så kan 
vi beregne buelengden av polygoner som følger kurven, 
infitesimale små linjestykker som summeres. Bruker Pythagoras 
setning på differensialtrekanten, dividerer på hver side av 
likhetstegnet med dx2 og tar kvadratroten: 

   1  1  

 
#differensialtriangel 
plot(0:5,0:5,type="n",xlab="x",ylab="y",main=expression(ds==sq
rt(dx^2+dy^2))) 
abline(1,1,col=2,lwd=3) 
lines(c(1,3),c(2,2),col=3,lwd=3) 
lines(c(3,3),c(2,4),col=4,lwd=4) 
text(2,1.7,"dx",col=3,cex=2) 
text(3.3,3,"dy",col=4,cex=2) 
text(1.8,3.3,"ds",col=2,cex=2) 
 

 
 
Det vil si at buestykket ds er lik 

1  

Hvis vi skal finne buelengden s for en kurve y=f(x) fra x=a 
til x=b kan vi beregne disse som en sum av buelengdeelementene 
ds 
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            1 1  

Eliptiske integraler har sin opprinnelse fra måling av lengden 
av elipsebaner, bl.a. undersøkt av Euler.  
 
En elipse har formelen: 

1      0 

Den øvre halvparten av en elipse er gitt ved ligningen: 

1  

 
Eksentrisiteten ε={0,1}til en elipse er 

√
 

 
#eliptisk integral 
a<-2 
b<-1 
f<-function(x)b/a*sqrt(a^2-x^2) 
curve(f,-2,2,col=4,lwd=3,ylim=c(-2,2)) 
g<-function(x)-b/a*sqrt(a^2-x^2) 
curve(g,-2,2,col=4,lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0) 
text(0.2,1.2,"b",cex=2,col=3) 
text(1.8,0.2,"a",cex=2,col=3) 
#den deriverte av elipsehalvdel 
fderivert<-D(expression(b/a*sqrt(a^2-x^2)),"x");fderivert 
-(b/a * (0.5 * (2 * x * (a^2 - x^2)^-0.5))) 
#plotter deriverte 
dfdx<-function(x) eval(fderivert) 
curve(ds,-2,2,col=2,lty=3,lwd=3,add=T) 
#kurve av formel i eliptisk integral 
h<-function(x)sqrt(1+(-(b/a * (0.5 * (2 * x * (a^2 - x^2)^-
0.5))) 
)^2) 
curve(h,-2,2,col=2,lwd=3,main=expression(ds==sqrt(1-
(frac(dy,dx))^2))) 
#buelengde elipse 
2*int$value 
[1] 9.688448 



163 
 

 
Buelengden blir 4 ganger lengden i en kvadrant eller 2 ganger 
lengden over og under x-aksen. 
Vi finner den deriverte av funksjonen  

√
 

 

1 1  

 
Vi kan se på buelengden i første kvadrant, hvor a=π/2 

4  

og vi kan sette inn x=asin(t) og dx=acos(t)dt 

4 acos 4  

Vi setter inn for eksentrisiteten og får det eliptiske 
integral E(ε)av andre slag: 
 

4 1 4 1  
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Vi har det eliptiske integral E(ε=k)av andre type eller slag 
blir i trigonometrisk form: 

1  

Lengden, omkretsen, av en elipse blir: 
4  

Hvis a=b er eksentrisiteten 0 og omkretsen av en sirkel E(0) 
blir 4a·π/2=2πa 
#Buelengde regnet via eliptisk integral, samme svar 
a<-2;b<-1 
eksen<-(sqrt(a^2-b^2))/a #eksentrisiteten  
elipt<-function(x) 4*a*sqrt(1-eksen^2*(sin(x))^2) 
integrate(elipt,0,pi/2) 
9.688448 with absolute error < 3.5e-10 
curve(elipt,-2,2,col=4,lwd=3,ylim=c(0,8)) 

 
Hvis eksentrisiteten er lik 1 
Vi kan lage et tilsvarende resonnement: 
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Vi har en elipse med halvakser a og b, vinkel theta (θ): 

1                  

#elipse 
theta<-seq(0,2*pi,pi/100) 
a<-2 
b<-1 
x<-a*sin(theta) 
y<-b*cos(theta) 
par(bg="lightyellow") 
plot(x,y,ylim=c(-2,2),type="l",col=3,lwd=3) 
abline(h=0,v=0,lty=2) 

 
 

  

1            
√

      

Vi kan lage et alternativt resonnement og bruker Pythagoras på 
differensialtrekanten som ovenfor: 

∆ ∆ ∆  
Hvis vi nå tenker oss at vi beveger oss i små tidsintervall Δt 
langs kurven så har vi: 

∆
∆

∆
∆

∆
∆  

Hvis vi nå beveger oss med meget små tidsstep, infitesimale 
trinn, så ser vi at det er egentlige den deriverte av x og y 
opphøyd i andre som vi har under brøkstreken og vi får: 

lim
∆

∆
∆  

Vi kan lage kurver på forskjellige måte, for eksempel en 
enhetssirkel kan beskrives som en funksjon eller som 
parameterverdier: 
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1      1           ,  
Eller mer generelt kurven parameterisert: 
 

,  
Tangenten til en slik kurve er den deriverte: 

,  
 
Som vist i starten av avsnittet kan vi nå sette opp buelengden 
s som et integral: 

  

 
#enhetssirkel 
f<-function(x) sqrt(1-x^2) 
g<-function(x) -sqrt(1-x^2) 
curve(f,-1,1,col=2,lwd=3,ylim=c(-
1,1),main=expression(y==sqrt(1-x^2))) 
curve(g,-1,1,col=2,lwd=3,add=T) 
#enhetssirkel i parameterform 
t<-seq(0,2*pi,pi/100) 
x<-sin(t) 
y<-cos(t) 
plot(x,y,ylim=c(-1,1),type="l",col=3,lwd=3, 
main="r(t)=(cos(t),sin(t))") 
 
Beregner buen av en enhetssirkel 
#deriverte parameterverdier enhetssirkel 
f<-expression (cos(x)) 
g<-expression (sin(x)) 
D(f,"x") 
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-sin(x) 
D(g,"x") 
cos(x) 
Vi har sin2(x)+cos2(x)=1 

 sin cos 2  

 
Hvis vi har en annen sirkel med radius R så blir 
parameterligningen for sirkelen r(t)= (Rcos(t),Rsin(t)) og 
lengden av kurven, buelengden blir 2πR.  
 
Vi kan beregne buelengden av en kurve med 
parameterframstilling (t3,t5). 

 3 5t 2.905342 

 
#plot av kurven  
t<-seq(-1,1,0.1) 
x<-t^3 
y<-t^5 
plot(x,y,type="l",col=4,lwd=3) 
abline(h=0,v=0,lty=2) 
#beregning av de deriverte parameterverdier 
f<-expression(t^3) 
g<-expression(t^5) 
D(f,"t") 
3 * t^2 
D(g,"t") 
5 * t^4 
#bestemmer linjeintegralet 
k<-function(t) sqrt((3*t^2)^2+(5*t^4)^2) 
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integrate(k,-1,1) 
2.905342 with absolute error < 3.6e-06 
 
Integraler som følger en sirkel hvor start- og endepunkt er 
det samme, vil si å integrere langs en lukket kurve C og 
betegnes som: 

 

 
Generelt har vi et kurveintegral for f(x,y) av en 
parameterframstilt funksjon r(t)=(x(t),x(t)) 

,  

 
Lemniskate kan ha parameterframstillingen: 

,  

 

Gauss konstant 
 
Carl Friedrich Gauss oppdaget i 1799 Gauss konstant 
G=0.8346268… fra følgende uttrykk 

2
√1

 

 

 
#Gauss konstant G 
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g<-function(x) 1/sqrt(1-x^4) 
curve(g,-1,1,col=4,lwd=3,main=expression(f(x)==frac(1,sqrt(1-
x^4)))) 
G<-2/pi*integrate(g,0,1)$value;G 
[1] 0.8346268 
gamma(1/4) 
[1] 3.62561 
sqrt(2*G*sqrt(2*pi^3)) 
[1] 3.62561 
 
 
Gauss konstant gjenfinnes også ifm. lemniskate-konstant L1=2πG 
og L2=1/2Gsom dukker opp ved beregning av buelengden for 
lemniskate.  
Euler arbeidet også med lemniskate, en funksjon som ser ut som 
et liggende 8-tall, uendelighetssymbolet ∞. 
Den har formel: 

 
 
G er også lik den resiproke av geometrisk gjennomsnitt av 1 og 
kvadratroten av 2. 
Et aritmetisk geometrisk gjennomsnitt er felles grense for to 
sekvenser, og gjennomsnittet av de to siste verdiene a og b 

2         

library(pracma) 
library(help=pracma) 
#Gauss constant 
1/agm(1,sqrt(2),tol=1e-15)$agm 
[1] 0.8346268 
 
Vi kan beregne det eliptiske integralet og se at det blir lik 
Gausskonstanten: 

2
√1

 

f<-function(t) 1/sqrt(1-t^4) 
integrate(f,0,1)$value*2/pi 
[1] 0.8346268 
 
Fullstendig eliptisk integral av første slag kvarterperiode: 
 

2
1 , 1  
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Noen utvalgte verdier: 

0 2          1 ∞         
√2
2

1
√

1
4  

 
Vi ser på noen aritmetrisk geometriske middeltall (agm) 
#aritmetisk geometrisk middeltall 
#K(0) 
(pi/2)/agm(1,1)$agm 
[1] 1.570796 
pi/2 #sjekk blir lik pi/2 
[1] 1.570796 
#K(sqrt2/2) 
(pi/2)/agm(1-sqrt(2)/2,1+sqrt(2)/2)$agm 
[1] 1.854075 
1/(4*sqrt(pi))*(gamma(1/4))^2 
[1] 1.854075 
 
G finnes også i 

1
4 2 2  

 
G kan også skrives som produktet av hyperbolsk tangens 

2  

Her bare som de første verdiene av m 
m<-seq(1,10,1) 
cumprod (tanh(m*pi/2))^2 
 [1] 0.8411684 0.8349085 0.8346390 0.8346274 0.8346269 0.8346268 0.8346268 
 [8] 0.8346268 0.8346268 0.8346268 

 
Gammafunksjonen som ble innført av Euler og videre studert av 
Legendre har mange interesante egenskaper 

1 ! 
 
#gammafunksjonen 
gamma(m+1) 
[1]      1      2      6     24    120    720   5040  40320 362880 
m*gamma(m) 
[1]      1      2      6     24    120    720   5040  40320 362880 
gamma(1) #gamma(1)=1 
[1] 1 
factorial(m) 
[1]      1      2      6     24    120    720   5040  40320 362880 
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Vi har funksjonene 
1

√1
       

1
√1

 

 
f<-function(x)1/sqrt(1-x^2) 
curve(f,-2,2,col=2,lwd=3,main=expression(f(x)==frac(1,sqrt(1-
x^2)))) 
g<-function(x)1/sqrt(1-x^4) 
curve(g,-1,1,col=3,lwd=3,main=expression(f(x)==frac(1,sqrt(1-
x^4)))) 

 
 
Euler viste addisjonsteoremet for buelengden av lemniskate: 

√1 √1 √1
         1.2 

hvor  

1 1
1

 

 
#Eulers addisjonsteorem 
x1<-0.25 
x2<-0.5 
x1a<-integrate(g,0,x1)$value;x1a 
[1] 0.2500978 
x2a<-integrate(g,0,x2)$value;x2a 
[1] 0.5032094 
x3<-(x1*sqrt(1-x2^4)+x2*sqrt(1-x1^4))/(1+x1^2*x2^2) 
integrate(g,0,x3)$value 
[1] 0.7533073 
x1a+x2a 
[1] 0.7533073 
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Vi kan nå så på denne generelt i form av: 
1

1 1
 

x<-seq(-1,1,0.01) 
k<-seq(0.5,5.5,1) 
f<-outer(x,k, function(x,k)1/sqrt((1-x^2)*(1-k^2*x^2))) 
matplot(x,f,type="l",lwd=3,ylab="y", 
main=expression(frac(1,sqrt((1-x^2)*(1-k^2*x^2))))) 
legend("top",as.character(k),title="k",lty=1:5,col=1:6,lwd=3) 

 
 

Minste kvadraters metode 
I Disquisitiones aritmetica (Undersøkelser i matematikk)(1801) 
viste Gauss prinsippet for minste kvadraters metode ved måling 
av avstander i terrenget. Målinger er sjelden nøyaktige, og 
vanligvis beheftet med feil.  Hvis vi har tre punkter A, B og 
C i terrenget, og linjestykket A+B=C. Man måler avstand 
AB=a(36m), BC=b(62m) og AC=c(102) så fant Gauss verdiene for 
a, b og c som ga minst mulig feil, ved å lage det kvadratiske 
avvik minst mulig.  Det vil si at funksjonen f(a,b) skal være 
minst mulig: 

, 36 62 102  
 Vi finner de partiellderiverte: 

2  36 2  102 4 2 280 

2   62   2     102  2 4 328 
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Ved minimumspunktet skal de partiellderiverte være lik 0 og vi 
får da følgende ligningssystem med løsninger, som blir 
a=38.67m b= 62.67m 
f<-function(a,b) (a-36)^2+(b-62)^2+(a+b-102)^2 
#partiellderiverte av funksjonen f 
deriva<-D(expression((a-36)^2+(b-62)^2+(a+b-
102)^2),"a");deriva 
2 * (a - 36) + 2 * (a + b - 102) 
derivb<-D(expression((a-36)^2+(b-62)^2+(a+b-
102)^2),"b");derivb 
2 * (b - 62) + 2 * (a + b - 102) 
#løser ligningssystemet 
A<-matrix(c(4,2,2,4),nrow=2);A 
     [,1] [,2] 
[1,]    4    2 
[2,]    2    4 
B<-c(280,328) 
solve(A,B) #løsning 
[1] 38.66667 62.66667 
 
Det vi finner er minimumspunktet for planet i figuren 
nedenfor: 
f<-function(a,b) (a-36)^2+(b-62)^2+(a+b-102)^2 
a<-seq(20,50,1) 
b<-seq(50,70,1) 
z<-outer(a,b,f) 
z[is.na(z)]<- 1 
op <- par(bg="lightyellow") 
persp(a,b,z,theta=30,phi=40,expand=0.5,col="pink", 
ticktype="detailed",shade=0.3) 

 
 
Det samme prinsippet brukes for å tilpasse punkter til en rett 
linje i planet:  
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hvor a er stigningstallet og b er skjæringspunkt med y-aksen 
(ordinaten). Hvis man har punkter i planet (x1,y1), (x2,y2), 
(x3,y3) osv. så kan man finne kvadrerte avvik i y-retningen, og 
lage denne funksjonen minst mulig.  

,  
Vi kan på samme måte finne de partiellderiverte: 

2 2 2  

 

2 2 2 … 

#partiellderiverte 
D(expression((y-(a*x+b))^2),"a") 
-(2 * (x * (y - (a * x + b)))) 
D(expression((y-(a*x+b))^2),"b") 
-(2 * (y - (a * x + b))) 
Deretter settes de partiellderiverte lik 0 og man finner 
estimerte verdier for a og b. Gauss fant en metode, Gauss 
eliminasjon, for å kunne løse disse ligningene, men systemet 
med ligninger blir stort og komplisert hvis det er mange 
punkter.  
 
Ligningene kan lettere løses i form av varianse og kovarianse.  
 
I 1801 oppdaget italieneren G Piazzi asteroiden Ceres i bane 
mellom Mars og Jupiter, og deretter fant man flere store 
asteroider som Pallas, Juno, Vesta, Astrea, Hebe, Iris, 
Floris, Metis og Hygiea. Asteroidene beveger seg i samme 
retning som de store planetene, men eksentrisitet og helning 
av baneplanet varierer.  Det var Gauss som fant hvor man måtte 
lete etter Ceres neste gang den dukket opp, vist i Theoria 
motus (1809). Målepunktene P(xi,yi)for Ceres som man hadde 
tilgjengelig plasserte Gauss i et elipseformet baneplan, og så 
beregnet han kjeglesnittet som passet best mulig overens med 
observasjonene ved å minimalisere de fem partiellderiverte i 
formelen for kjeglesnitt, hvor a-e er konstanter 

, , , , 0 
 
 

Vekstkurver 
Mange responskurver i biologi gir økende respons ved lave 
verdier, men flater av ved høyere verdier og når en metning. 



175 
 

Innen økonomi kalles disse lov om minskende merutbytte. Innen 
landbruk Liebigs minimumslov, hvor man har en begrensende 
faktor. Disse kurvene kan beskrives av matematiske ligninger. 
De enkleste er Blackman-kurver 

1  

hvor y-verdien er normalisert og dimensjonsløs respons fra 
[0,1] og er uttrykk for et ratio P/Pmax. 
Vi kan sammenligne med 

1  
Begge disse kurvene har initielt samme stigning og når 
assymptotisk samme metningsnivå, men på litt forskjellig måte.  
f<-function(x) x/(1+x) 
curve(f,0,30,col=4,lwd=3,lty=2,ylim=c(0,1)) 
g<-function(x)1-exp(-x) 
curve(g,0,30,col=2,lwd=3,lty=3,add=T) 
legend("bottom",expression(f(x)==frac(x,1+x)),lty=2,lwd=3,col=
4) 
legend("bottomright",expression(f(x)==1-e^-
x),lty=3,lwd=3,col=2) 

 
 
Andre assymptotiske funkskjoner er: 
Michaelis-Menten: 

1  

Eller andre assymptotiske eksponentialfunksjoner: 
1             

Funksjonen: 
ln 1  

f<-function(x) log(1+x) 
curve(f,0,30,col=4,lwd=3,main=expression(f(x)==ln(1+x))) 
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Eller en utvidelse av den over: 

1
ln 1  

x<-seq(0,30,0.1) 
a<-seq(1,30,6) 
f<-outer(x,a, function(x,a)1/a+log(1+a*x)) 
matplot(x,f,type="l",lty=1:5,col=rainbow(5),xlab="x", 
ylab="f(x)",lwd=2, 
main=expression(f(x)==frac(1,a)+ln(1+a*x))) 
legend("bottomright",as.character(a),title="a",lty=1:5,col=rai
nbow(5),lwd=2) 

 
 
 
Norges populasjon vil sannsynligvis bli 5 millioner i 2012: 
Populasjoner kan følge en logistisk vekstligning brukt av P. 
F. Verhulst i 1838 for å beskrive vekst av 
menneskepopulasjonen 

· · 1  

hvor populasjonen vil nærme seg bærekapasiteten K, N(t)→ K  
når t → ∞, unntatt når N0=0. Faste punkter er N=0 og N=K. 
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Den analytiske løsningen er: (vil du løse diffligningen se 
egen manual) 

1 ·
 

#folketallet i Norge 
aar<-c(800,1050,1300,1665,1822,1890,1942,1975,2012) 
antall<-
c(8*1E4,2*1E5,5*1E5,4.4*1E5,1*1E6,2*1E6,3*1E6,4*1E6,5*1E6) 
plot(aar,antall,xlab="Årstall",xlim=c(800,2400),ylim=c(0,10*1E
6),ylab="Antall innbyggere",pch=16,col=2,cex=2, 
main="Norges befolkning") 
#Verhulst-ligningen med K=10 millioner 
r<-0.011 #veksthastighet 
x0<-1*1E6 
K<-10*1E6 #bærekapasitet 
t0<-1820 
t<-seq(800,2400,10) 
lines(t,K/(1+((K-x0)/x0)*exp(-r*(t-t0))),col=3,lwd=3,lty=2) 
abline(h=10*1E6,lty=3,col=3) 

 
 
For å møte eldrebølgen og fremtidige pensjonsutbetalinger 
mener noen naive politikere at dette krever en kontinuerlig 
økning i folketallet, uten å tenke over at i fremtiden gir 
dette et økt antall individer som krever pensjonsutbetalinger. 
Eksponentialfunksjonen stiger sakte i starten, men så begynner 
den å stige dramatisk, mer fryktinngytende enn man på forhånd 
har tenkt seg. 2% økning i folketallet gir dobling i løpet av 
35 år. Det vil si for et individ som er født i dag,  

2
 

 
log(2)/0.02 
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[1] 34.65736 

Det vil si for et individ som er født i dag vil befolkningen 
ha doblet seg til 10 millioner når vedkommende har blitt 35 år 
og til 20 millioner når vedkommende har blitt 70 år, hvis 
veksthastigheten er 2%. Forsøk regnestykket med boligpriser 
som stiger 5% pr år, et skremmende regnestykke for dagens 
unge.   
 
”Indtil 1910 var det kanske en opgave at ”åpne fjeldet”. I dag 
gjælder det tvertimot å lukke det lille som er igjen. De aller 
siste reserver. Ikke for virkelige venner. Men for alt som 
heter ingeniører og restaurantforbund.  
 
… ingen tilstand kan hjælpe et menneske eller et folk til 
”lykken” som ikke har evnen i sig selv. Den som bestandig 
kaster vrak på det nærværende for å halse efter det vordende, 
han vil aldrig nå frem.  
 
… de ufødte vil alltid være i flertall. Summen av de fødte og 
de ufødte vil altid være uendelig, uansett hvor mange som 
fødes”.  
 
Fra samtale med Jørgen i ”Farvel Norge” i Peter Wessel Zapffe: 
Barske glæder. Gyldendal Norsk Forlag 1974.  
 

Populasjoner og vekst 
 
Vi ønsker å prediktere den fremtidige populasjonen Nt+1 fra den 
nåværende populasjonen Nt. Ved tid t=0 har vi startpunkt med 
populasjonen N0. Populasjonen påvirkes av antall barn (avkom) 
B, antall døde D, antall immigrert (I) og emigrert (E) 

 
 
Endringen i populasjonen blir: 

∆  
Hvis vi har en lukket populasjonen kan vi se bort fra 
immigrasjon og emigrasjon.  
Med uendelig små tidstrinn får vi en kontinuerlig vekstrate 
dN/dt uttrykt som en differensialligning, med fødselsrate B og 
dødsrate D: 

 

 
Fødsels- og dødsraten vil imidlertid avhenge av størrelsen på 
populasjonen, og vi kan i stedet uttrykke per capita 
fødselsrate b, som er antall fødsler per individ (per capita) 
og tidsenhet. På samme måte per capita dødsrate d, antall døde 
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per capita( per individ) og tidsenhet, enholdsvis  B=b·N og 
D=d·N. Hvis b og d er konstant har vi en tetthetsuavhengig 
modell, dvs. per capita fødsels- og dødsrate blir ikke 
påvirket av tettheten til populasjonen, noe som ikke stemmer 
med virkeligheten. Vekstraten r=b-d kalles også Malthus-
parameter, oppkalt etter Reverend Thomas Robert Malthus (1766-
1834). Hvis r=0.2 vil det si veksthastighet 20%.  

 

Eksponensiell vekst for en populasjon med organismer kan 
beskrives som en første ordens differensialligning.  

Vekstraten for en populasjon kan beskrives som endring i 
antall individer (biomasse) N over tiden t  dN/dt. N(t) er 
antall individer ved tid t og N(0) er antall individer  ved 
t=0.  

Den relative vekstraten r blir: 

1
·  

Denne kalles også per capita vekstrate. Dette er det samme 
som: 

·  

Denne kalles også Malthusligningen, og er en første orden 
lineær (proporsjonal med N) og ordinær (ingen 
partiellderiverte) differensialligning    

 

Vi kan finne en analytisk løsning av differensialligningen ved 
integrering og som blir: 

· ·  

 
Populasjonen øker i størrelse hvis b>d og minsker i størrelse 
hvis b<d. Dette er differensialligningen for eksponentiell 
vekst.  
I lineær form blir denne: 

 
For eksponentiell vekst kan vi beregne doblingstiden: 

2  
Vi forkorter vekk N0 og tar logaritmen på begge sider av 
likhetstegnet og finner doblingstiden: 

2
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I en differensialligning må man alltid kontrollere at 
måleenhetene på hver side av likhetstegnet blir det samme.  
 
For en diskret differensligning øker eller minsker 
populasjonen ved en konstant diskret vekstfaktor rd. Hvis 
rd=0.1 årlig vekstrate øker populsjonen med 10% hvert år.  
Neste år vil populasjonen være: 

 
 
I en diskret tidsmodell endrer antall individer seg med tiden 
t: 
 

1           
 
Økningen i populasjonen Nt+1 er lik den forrige populasjonen Nt 
pluss en økning rdNt. Hvis rd=0.1 blir λ=1.1. 
Endelig økningsrate lamda (λ) har alltid positiv verdi, og er 
uten benevning (dimensjonsløst tall): 

1             

Vi kan se på hvordan populasjonen øker fra et år N1 til det 
neste N2: 
 

 
Mer generelt uttrykt som rekurrensformelen for vekst: 

 
 
Hvis vi går tilbake og ser på den kontinuerlige modellen: 

 
så betyr dette at hvis vi beveger oss med uendelig små 
tidstrinn så blir: 

               
Hvis r>0 så blir λ>0, og er r=1 → λ=1 og hvis r<1 → 0<λ<1  
Vi kan plotte alle disse på samme figur 
#endelig økningsrate 
lambda<-1.1 
N0<-10 
t<-seq(0,10,1) 
Nt<-N0*lambda^t 
plot(t,Nt,ylim=c(0,30),col=4,cex=2) 
#diskret modell med tidstrinn og rd 
X<-matrix(NA,n,1) 
rd<-0.1 
X[1]<-10 
for (t in 1:10) 
{  
X[t+1]<-X[t]+rd*X[t] 
} 
t<-seq(0,10,1) 
points(t,X,col=3,pch=2,cex=2) 
#kontuerlig vekstfunksjon 
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r<-log(lambda) 
t<-seq(0,10,1) 
points(t,N0*exp(r*t),col=2,pch=4,cex=2) 
#numerisk løsning av diffligning kontinuerlig vekst 
library(deSolve) 
p<-c(r=log(1.1)) 
ekspvekst<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N<-x[1] 
dNdt<-r*N 
list(dNdt) 
}) 
} 
tid<-seq(0,10,0.01) 
start<-10 
resultat<-as.data.frame(lsoda(start,tid,ekspvekst,p,rtol=1e-
4)) 
lines(resultat[,1],resultat[,2],type="l") 

 
 
 
Vi kan se på en kontinuerlig vekstkurve:  
#kontinuerlig differensialligning eksponentiell vekst 
#Laster inn pakken deSolve som bl.a. inneholder lsoda 
library(deSolve) 
p<-c(r=0.1) 
#Definerer en funksjon som inneholder tid t, x og parameter p 
ekspvekst<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N<-x[1] 
dNdt<-r*N 
#lager en liste som inneholder dN/dt 
list(dNdt) 
}) 
} 
#definerer tiden  
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tid<-seq(0,10,0.01) 
#definerer startverdi N0 
start<-10 
resultat<-as.data.frame(lsoda(start,tid,ekspvekst,p,rtol=1e-
4)) 
matplot(resultat[,1],resultat[,2],type="l",col=2,lwd=3,ylim=c(
0,30), 
xlab="Tid",ylab="x",main=expression(frac(dN,dt)==r*N)) 
#sammenligner numerisk med den analytiske 
r<-0.1 
N0<-10 
t<-seq(0,10,1) 
points(t,N0*exp(r*t),col=3,cex=2) 
#se hva resultatobjektet inneholder 
head(resultat) 

 
 
 
#varierer initialverdi r=0.1 
p<-c(r=0.1) 
eksp<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N<-x[1] 
dNdt<-r*N 
list(dNdt) 
}) 
} 
#lager et tomt plot 
t<-seq(0,10,0.01) 
y<-seq(0,10,0.01) 
plot(tid,y,ylim=c(0,30),type="n",col=4,xlab="Tid",ylab="N", 
main=expression(frac(dN,dt)==r*N)) 
#varierende startverdi 
n<-10 
for (i in 1:n) { 
start<-i 
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ut<- 
as.data.frame(lsoda(start,t,eksp,p,rtol=1e-4)) 
lines(ut[,1],ut[,2],col=rainbow(n)[i],lwd=2) 
} 

 
 
Vi kan variere veksthastigheten r=0.1-1, med N0=1: 
#varierer veksthastighet r startverdi 1 
p<-c() 
eksp<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N<-x[1] 
dNdt<-r*N 
list(dNdt) 
}) 
} 
#lager et tomt plot 
t<-seq(0,10,0.01) 
y<-seq(0,10,0.01) 
plot(tid,y,ylim=c(0,30),type="n",col=4,xlab="Tid",ylab="N", 
main=expression(frac(dN,dt)==r*N)) 
start<-1 
n<-10 
for (i in 1:n) { 
r<-i/10 
ut<- 
as.data.frame(lsoda(start,t,eksp,p,rtol=1e-4)) 
lines(ut[,1],ut[,2],col=rainbow(n)[i],lwd=2) 
} 
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Endringen i populasjonen øker lineært med antall individer i 
populasjonen 
r<-0.1 
f<-function(x) r*x 
curve(f,0,30, xlab="N",ylab="dN/dt",col=4,lwd=3) 

 
 

Stokastiske modeller 
 
Modellene over er deterministiske modeller, dvs. resultatet er 
gitt verdiene vi putter inn i modellen, og det er ingen 
tilfeldigheter eller variasjon lagt inn i modellen. Mer i 
overenstemmelse med naturen er stokastiske modeller, hvor 
populasjonen varierer med demografi og en rekke 
miljøparametre. Vi kan ha stokastiske differensligninger og 
stokastiske differensialligninger.  
Stokastisk støy S(t), som følger en statistisk fordeling, gir 
svingninger omkring gjennomsnittsverdier: 
 

1           
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Tetthetsavhengig vekst (logistisk modell) 
 
Tetthetsavhengig vekst har en per capita vekstrate som er 
avhengig av tettheten til populasjonen. Per capita vekstrate 
synker når populasjonen øker, og skyldes intraspesifikk 
konkurranse. Det vil si individene konkurrerer om de 
begrensete tilgjengelie ressursene. 
Vi kan starte med den vanlige vekstmodellen, men hvor per 
capita vekstrate varierer med tettheten, nødvendigvis ikke en 
lineær endring: 

 

 
Hvis det ikke er noen tetthetsavhengig virkning er a=c=0. Det 
kan også være slik at det er bare per capita dødsrate eller 
per capita fødselsrate som blir påvirket av tettheten. 
Vi kan multiplisere uttrykket over med r/r 
 

1 1  

hvor K=bærekapasiteten er r/(a-c). Populasjonen vokser 
assymptotisk mot K når tiden øker, og stopper å vokse når N=K 
N=K er likevektsligningen hvor den logistiske ligningen er 
globalt stabil.   
Den analytiske løsningen som vi kan sammenligne med den numeriske: 

1 ·
 

 
#Logistisk vekstkurve 
#parameterverdier 
p<-c(r=0.1,K=500) 
logistisk<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N<-x[1] 
dNdt<-r*N*(1-(N/K)) 
list(dNdt) 
}) 
} 
require(deSolve) 
time<-seq(0,100,0.01) #tid 
init<-1 #startverdi 
ut<-as.data.frame(lsoda(init,time,logistisk,p,rtol=1e-4)) 
plot(ut[,1],ut[,2],type="n",xlab="Tid", 
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ylab="Populasjonsstørrelse (N)", 
main=expression(frac(dN,dt)==rN*(1-frac(N,K)))) 
lines(ut[,1],ut[,2],col=4,lwd=3) 
#Sammenligner med den analytiske løsningen 
r<-0.1 
N0<-1 
K<-500 
t<-seq(0,500,20) 
points(t,K/(1+((K-N0)/N0)*exp(-r*t)),col=3,cex=2) 
 

 
 
Uansett veksthastighet nærmer vekstkurven seg likevekt: 
#forskjellig veksthastighet  
p<-c(K=500) 
logistisk<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N<-x[1] 
dNdt<-r*N*(1-(N/K)) 
list(dNdt) 
}) 
} 
time<-seq(0,100,0.01) #tid 
init<-1 #startverdi 
#lager et tomt plot 
t<-seq(0,100,0.01) 
y<-seq(0,1000,0.1) 
plot(t,y,type="n",ylim=c(0,500),col=4,xlab="Tid",ylab="N", 
main=expression(frac(dN,dt)==rN*(1-frac(N,K)))) 
start<-1 
n<-6 
for (i in 1:n) { 
r<-i/10 
ut<- 
as.data.frame(lsoda(start,t,logistisk,p,rtol=1e-4)) 
lines(ut[,1],ut[,2],col=rainbow(n)[i],lwd=2) 
} 
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Vi kan ha konstant veksthastighet og variere startstørrelsen 
på populasjonen: 
 
#Logistisk vekstkurve forskjellig initialmengde 
#parameterverdier 
p<-c(r=0.1,K=500) 
logistisk<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N<-x[1] 
dNdt<-r*N*(1-(N/K)) 
list(dNdt) 
}) 
} 
time<-seq(0,100,0.01) #tid 
init<-1 #startverdi 
#lager et tomt plot 
t<-seq(0,100,0.01) 
y<-seq(0,1000,0.1) 
plot(t,y,type="n",ylim=c(0,500),col=4,xlab="Tid",ylab="N", 
main=expression(frac(dN,dt)==rN*(1-frac(N,K)))) 
n<-10 
for (i in 1:n) { 
start<-i*10 
ut<- 
as.data.frame(lsoda(start,t,logistisk,p,rtol=1e-4)) 
lines(ut[,1],ut[,2],col=rainbow(n)[i],lwd=2) 
} 
#alternativt 
n<-6 
for (i in 1:n) { 
init<-init+20*i 
ut<- 
as.data.frame(lsoda(init,t,logistisk,p,rtol=1e-4)) 
lines(ut[,1],ut[,2],col=rainbow(n)[i],lwd=2) 
} 
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Vi kan plotte vekstraten mot populasjonsstørrelsen og 
vekstrate 
#vekstrate dN/dt vs. N logistisk vekst 
r<-0.1 
K<-500 
N<-seq(1,500,1) 
plot(N,r*N*(1-N/K),type="l",ylab="dN/dt",col=4,lwd=3) 
 
 
Vi kan gjøre det samme, men i stedet bruke function(x) 
#vekstrate dN/dt vs. N logistisk vekst 
r<-0.1 
K<-500 
h<-function(x) r*x*(1-x/K) 
par(bg="lightyellow") 
curve(h,0,500,col=4,lwd=3,xlab="N",ylab="dN/dt") 
#deriverte av dNdt 
d2Ndt<-D(expression(r*x*(1-x/K)),"x") 
#lager funksjon av deriverte 
g<-function(x) eval(d2Ndt) 
#finner røttene til den deriverte 
library(rootSolve) 
rot<- uniroot.all(g,c(0,500));rot 
#plotter maksimumspunkt 
points(rot,f(rot),pch=16,cex=2,col=2) 
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#per captia vekstrate vs. N logistisk vekst 
r<-0.1 
K<-500 
k<-function(x) (r*x*(1-x/K))/x 
curve(k,0,500,col=4,lwd=3,xlab="N",ylab="(dN/dt)*1/N") 

 
Per capita vekstrate er størst når N er nær 0 og nærmer seg K 
når N øker. For eksponentiell vekst blir per capita vekstrate 
en horisontal linje, dvs. den er uavhengig av 
populasjonsstørrelsen.  
 
Stokastistitet i logistisk vekstkurve 
I den logistiske vekstkurven kan det være tilfeldige eller 
periodiske endringer i bærekapasiteten K. Den logistiske 
vekstkurve for gjennomsnittsverdier blir: 

1  

Gjennomsnittsstørrelsen på populasjonen N blir alltid mindre 
enn gjennomsnittsstørrelsen K. Det skyldes figuren vist 
nedenfor fordi når populasjonen har størrelse større enn K 
faller den raskere enn når populasjonen er mindre enn K. Det 
er en assymmetri.  
library(deSolve) 
#forskjellig initialverdi og r>0 og r<0, K=500  
p<-c(K=500,r=-0.1) 
logistisk<-function(t,x,p) 
{ 
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with(as.list(p), { 
N<-x[1] 
dNdt<--r*N*(1-(N/K)) 
list(dNdt) 
}) 
} 
time<-seq(0,100,0.01) #tid 
init<-1000 #startverdi 
#lager et tomt plot 
t<-seq(0,100,0.01) 
y<-seq(0,1000,0.1) 
plot(t,y,type="n",ylim=c(0,1500),col=4,xlab="Tid",ylab="N", 
main=expression(frac(dN,dt)==rN*(1-frac(N,K)))) 
n<-6 
for (i in 1:n) { 
init<-init+20*i 
ut<- 
as.data.frame(lsoda(init,t,logistisk,p,rtol=1e-4)) 
lines(ut[,1],ut[,2],col=rainbow(n)[i],lwd=2) 
} 
#r>0 
init<-1 #startverdi 
r<-0.1 
n<-6 
for (i in 1:n) { 
init<-init+20*i 
ut2<- 
as.data.frame(lsoda(init,t,logistisk,p,rtol=1e-4)) 
lines(ut2[,1],ut2[,2],col=rainbow(n)[i],lwd=2) 
} 

 
Figuren viser assymmetri når man nærmer seg bærekapasitet 
K=500 enten ovenfra (r=-0.1) eller nedenfra (r=0.1).  
May har vist gjennomsnittspopulasjonsstørrelsen av N er ca. 

2  
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hvor Var(K) er lik variansen til K.  
#stokastisk K 
r<-0.1 
N0<-480 
N<-matrix(NA,100,1)#tom matrise 
for (t in 1:100) { 
s<-mean(rnorm (20,mean=0,sd=4))#stokastisitet 
K<-500+s 
N[t]<-K/(1+((K-N0)/N0)*exp(-r*t)) 
} 
plot(1:100,N,type="l",xlab="Tid (t)",ylab="N",col=4,lwd=2) 

 
 
#periodisk K 
r<-0.1 
N0<-480 
#lager et tomt plot 
N<-matrix(NA,100,1) 
for (t in 1:100) { 
c<-6 #periodelengde 
a<-2 #amplitude 
K<-500+ a*(cos(2*pi*t/c)) 
N[t]<-K/(1+((K-N0)/N0)*exp(-r*t)) 
} 
plot(1:100,N,type="l",xlab="Tid (t)",ylab="N",col=4,lwd=2) 
abline(h=500,col=3,lty=2) 
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Diskret populasjonsvekst logistisk vekstkurve 
Den tilsvarende diskrete populasjonsveksten for logistisk 
vekst blir følgende differensligning: 
 

1  

 
Ved høy diskret veksthastighet kan populasjonen bli kaotisk, 
oppdaget av R.M. May i 1974. Et system beskrevet av en 
determinert modell kan plutselig bli kompleks og kaotisk. Man 
må skille dette fra stokastiske modeller hvor 
parameterverdiene endrer seg over tid. Ved stigende rd svinger 
populasjonen mellom to nivåer, deretter fire nivåer, og i den 
diskrete logistiske modellen beskrevet her oppstår kaos som 
tetthetsavhengig tilbakekobling ved høy veksthastighet, rd=2.9.  
#logistisk diskret modell med tidstrinn og rd 
n<-50 
X<-matrix(NA,n,1) 
rd<-1.8 
K<-500 
X[1]<-10 
for (t in 1:50) 
{  
X[t+1]<-X[t]+rd*X[t]*(1-X[t]/K) 
} 
t<-seq(0,50,1) 
plot(t,X,type="l",col=4,ylab="N",main="rd=1.8") 
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Enkle diskrete ligninger kan gi kaos og komplekse resultater 
med tilfeldige svingninger. Kaos er ikke resultat av 
stokastisk tilfeldig forandring, men er systemer som er 
følsomme for initialbetingelsene. 
 
 
Differensialligning med tidsforsinkelse 
I den logistiske modellen antas det at vekstraten til 
populasjonen ved tidspunkt t avhenger av det relative antall 
individer i populasjonen på det tidspunktet. Det er ikke 
alltid slik i naturen, siden reproduksjonsprosessen går i 
bøler. I noen tilfeller er det en tidsforsinkelse tau (τ), 
hvor vekstraten ikke minsker umiddelbart fra start. Dette kan 
beskrives som en differensialligning med tidsforsinkelse 
(”delay differential equations, DDE”) også kalt Hutchinsons 
ligning brukt i studiet av krepsdyret Daphnia.  

1  

Endring i populasjonsstørrelsen avhengig av lengden av tidslag 
τ og responstiden 1/r, noe som kan gi periodiske oscillasjoner 
i populasjonen. deSolve inneholder rutinen dede som kan brukes 
til å løse differensialligninger med tidsforsinkelse. 
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Kommandoen lagvalue() beregner verdien til tilstandsvariabel N 
ved tid (t-τ) 
 
Vi kan først se på en enkel tidsforsinkelse 

 

hvor vi setter tidsforsinkelse τ=1, N(t<0)=1 
#diffligning med tidsforsinkelse tau 
#solver dede i deSolve 
delay<-function(t,y,parms){ 
N<-y[1] 
if(t<1) 
dN<--1 
else 
dN<- -lagvalue(t-1) 
list(c(dN)) 
} 
Nini<-1 #startverdi 
t<-seq(0,40, 0.1) #tid 
ut<- dede(y=Nini,times=t,func=delay,parms=NULL) 
plot(ut,type="l",col=4,lwd=2,xlab="tid (t)",ylab="N", 
main= expression(frac(dN,dt)==-N(t-tau))) 

  
Osillasjonene er et resultat av tidsforsinkelsen.  
 
Logistisk vekstkurve med tidsforsinkelse 
Når nye individer tilføres populasjonen så minsker ikke per 
capita vekstrate umiddelbart, ofte er det en tidsforsinkelse 
før responsen inntrer. Den logistiske vekstkurven med 
tidsforsinkelse τ avhenger av lengden på tidsforsinkelsen og 
veksthastigheten.  

1  

Ved lave veksthastigheter blir det en ordinær sigmoid kurve. 
Etter hvert som r øker blir det oscillasjoner i populasjonen. 
Man kan øke tau (τ) og ha lavere veksthastighet, og dette vil 
også gi oscillasjoner med forskjellig periode (4τ) og 
amplitude.  Det er verdien av produktet rτ som er avgjørende. 
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Hvis 0.4<τr<1.6 så vil oscillasjonene dempes og man nærmer seg 
stabilitet ved K. For τr>1.6  blir det periodiske 
oscillasjoner rundt K. Hvis amplituden blir stor kan man nå 
null-linjen som betyr utryddelse (ekstinksjon).  Disse 
oscillasjonene kan gi indikasjoner på svingninger i 
gnagerpopulasjon i høyfjellet ifølge May.  
#logistisk med tidsforsinkelse 
logisde <- function(t,y,parms){ 
  tlag <-t-1 
  if (tlag<0) 
    ylag<-1 
  else  
    ylag <-lagvalue(tlag)   
   dy <-r*y[1]*(1-ylag/K) 
   list(dy) 
} 
r<-0.1;K<-500 #parameterverdier 
Nini<-1 #N initialverdi  
tid<-seq(0,100,0.1) #tid 
yut <- dede(y=Nini,times=tid,func=logisde,parms=NULL) 
plot(yut[,1],yut[,2],type="l",col=3,lwd=2,xlab="Tid(t)",ylab="
N", 
main=expression(frac(dN,dt)==r*N(t)*(1-frac(N(t-tau),K)))) 
legend("bottomright",c("r=0.1",expression(tau==1)),col=3) 
head(yut) 
diagnostics(yut) 
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Næringsbegrenset modell med tidsforsinkelse 
Vi starter med den logistiske ligningen med per capita 
vekstrate uttrykt lineært med tettheten av populasjonen (N). 

1
1  

Som vanlig stemmer ikke dette alltid overens med 
virkeligheten, men hvor per capita vekstrate i stedet er med 
raten hvorved tilgjengelig mat blir fortært. En slik 
næringsbegrenset modell med tidsforsinkelse er utviklet av 
Goalsamy, K, Kulenović, M.R.S & Ladas, G.: Time lags in a 
”food-limited” population model. appl.anal. 31 (1988=225-237. 

·  

Her er en modell med parameterverdier K=2, r=0.15, c=1 og 
tidsforsinkelse τ=8 &12. Denne modellen ligner mye på 
Hutchinson-modellen.  
library(deSolve) 
#Næringsbegrenset modell med tidsforsinkelse 
#Gopalsamy et al. 1988 
mat<- function(t,y,parms){ 
  tlag <-t-8 
  if (tlag<0) 
    ylag<-1 
  else  
    ylag <-lagvalue(tlag)   
   dy <-r*y[1]*((K-ylag)/(K+r*c*ylag)) 
   list(dy) 
} 
r<-0.15;c<-0.5;K<-2#parameterverdier 
Nini<-0.5 #N initialverdi  
tid<-seq(0,200,0.1) #tid 
yut <- dede(y=Nini,times=tid,func=mat,parms=NULL) 
plot(yut[,1],yut[,2],type="l",col=2,lwd=2,xlab="Tid", 
ylab="Antall") 
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legend("bottomright",c(expression(tau==8)),col=4) 
 

 
 
Haematopoiesis med tidsforsinkelse 
 
Erytrocyttene med hemoglobin som frakter oksygen i blodet 
mangler cellekjerne og har kort levetid, gjennomsnittelig 4 
måneder. Hos unge og voksne skjer dannelsen av røde og 
hviteblodceller (leukocytter) fra stamceller i beinmargen 
haematopoiesis), vesentlig styrt av hormonet erytropoietin fra 
nyrene, samt ernæringsfaktorer som jern, kopper, vitaminer og 
protein. Mengden erytropoietin og antall ertyrocytter 
reguleres av oksygenbehovet i cellevevene, og det er flere 
tilbakekoblingsmekanismer. Leukocyttene brukes i 
sykdomsbeskjempelse.  Her er N antall sirkulerende blodceller 
i måleenheter per mm3. Blodcellene tapes med en rate g(dag-1) 
som er porporsjonal med mengden gN. Etter at blodcelleantallet 
er redusert er det en tidsforsinkelse før nye lages. Mackey og 
Glass laget følgende modell for produksjon av blodceller: 

 

Her er et resultat for λ=-0.2;,a=0.1,g=0.1,m=10 &12 og τ=6 &20  
 
Mackey, M.C. & Glass, L. (1977) Oscillation and chaos in 
physiological control systems. Science 197 (1977) 287-289.  
 
library(deSolve) 
#Haematopoiesis 
#Mackey-Glass 1977 
haem<- function(t,y,parms){ 
  tlag <-t-6 
  if (tlag<0) 
    ylag<-1 
  else  
    ylag <-lagvalue(tlag)   
   dy <-(lambda*a^m*ylag)/(a^m+ylag^m)-g*y[1] 



198 
 

   list(dy) 
} 
lambda<-0.2;a<-0.1;g=0.1;m=10 #parameterverdier 
Nini<-0.05 #N initialverdi  
tid<-seq(0,200,0.1) #tid 
yut <- dede(y=Nini,times=tid,func=haem,parms=NULL) 
par(bg="lightyellow") 
plot(yut[,1],yut[,2],type="l",col=3,lwd=2,xlab="Tid", 
ylab="Antall") 
legend("bottomright",c(expression(tau==6)),col=4) 

 
I figuren til høyre er m=12 og τ=20.  
 
Australsk ullspyflue (Lucilla cuprina) med to 
tidsforsinkelser 
Nicholson gjorde nøye studier av populasjonssvingningene i 
Australsk ullspyflue (Lucilla cuprina), hvor han oppdaget 
svininger med periode ca. 35-40 dager. Seinere har andre gjort 
studier bl.a. Gurney et al. 1980 og Kitching (1977). Ullfluer, 
ogå kalt gullfluer legger egg i saueull, etter klekking borer 
larvene seg inn i huden. Spyfluer hører med til familien 
Calliphoridae. Tørrfiskspyblue (Calliphora uralensis) og 
rødkinnet spyflue (Calliphora vicina) er et problem på 
fiskehjellene hvor det produseres tørrfisk. Vanlig blåspyflue 
(Calliphora vomitoria) legger egg i råtnende organisk 
materiale. Larvene kalles maggot, også brukt til pilking.  
 
Gurney, W.S.C., Blythe, S.P. & Nisbet, R.M. Nicholson´s 
blowflies revisited. Science 287 (1980)17-21 
 
Nicholson, A.J. An outline of the dynamics of animal 
populations. Austral. J. Zoo. 2(1954)9-65. 
 
Kitching, R. L. Time, resources and population dynamics in 
insects. Austral.J. Ecol. 2(1977)31-42 
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#Australsk ullspyflue (Lucilla cuprina) med to 
tidsforsinkelser 
#Kitching 1977  
library(deSolve) 
log2<- function(t,y,parms){ 
  tlag <-t-15 
  if (tlag<1) 
    ylag1<-1 
  else  
    ylag1<-lagvalue(tlag)  
tlag2<-t-5 
  if (t < 5) 
    ylag2<-1 
  else  
    ylag2<-lagvalue(tlag2)  
    dy <-r*y[1]*(1-a1*ylag1-a2*ylag2) 
   list(dy) 
} 
r<-0.15;a1<-0.25;a2<-0.75 #parameterverdier 
Nini<-0.5 #N initialverdi  
tid<-seq(0,200,0.1) #tid 
ut <- dede(y=Nini,times=tid,func=log2,parms=NULL) 
par(bg="lightyellow") 
plot(ut[,1],ut[,2],type="l",col=6,lwd=2,xlab="Tid", 
ylab="Antall",  
main=(expression(frac(dN,dt)==r*N(t)*(1-a1*N(t-tau(1))-a2*N(t-
tau(2)))))) 
 
#Australsk ullspyflue (Lucilla cuprina) med to 
tidsforsinkelser 
#Kitching 1977  
#tau1=15,tau2=10 
library(deSolve) 
log2<- function(t,y,parms){ 
  tlag <-t-15 
  if (tlag<1) 
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    ylag1<-1 
  else  
    ylag1<-lagvalue(tlag)  
tlag2<-t-10 
  if (t < 10) 
    ylag2<-1 
  else  
    ylag2<-lagvalue(tlag2)  
    dy <-r*y[1]*(1-a1*ylag1-a2*ylag2) 
   list(dy) 
} 
r<-0.15;a1<-0.25;a2<-0.75 #parameterverdier 
Nini<-0.5 #N initialverdi  
tid<-seq(0,200,0.1) #tid 
ut <- dede(y=Nini,times=tid,func=log2,parms=NULL) 
par(bg="lightyellow") 
plot(ut[,1],ut[,2],type="l",col=6,lwd=2,xlab="Tid", 
ylab="Antall",  
main=(expression(frac(dN,dt)==r*N(t)*(1-a1*N(t-tau(1))-a2*N(t-
tau(2)))))) 

 
 

Konkurransemodell 
 
To arter kan påvirke hverandre negativt både via vekstrate og 
populasjonsstørrelse. To arter kan benytte samme ressurser og 
nisjer, og konkurrere om lys, plass,ly,  vann, næring og 
beiteressurser. Det kan være konkurranse mellom individer av 
samme art (intraspesifikk konkurranse), eller mellom 
forskjellige arter (interspesifikk konkurranse). Plantearter 
kan påvirke hverandre direkte via allelopati. I Lotka-Volerras 
konkurransemodell  kan vi ha to arter N1 og N2, som konkurrerer 
med hverandre, med vekstrater og bærekapasitet henholdsvis r1, 
r2 og K1, K2.  
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Alfred J. Lotka (1880-1949) og Vito Volterra (1860-1940) 
utviklet også predator-byttedyrmodeller. Vi innfører et ledd i 
ligningen hvor veksten blir redusert med en faktor som 
avhenger av størrelsen av den andre arten: 

 

 

 

hvor α (per capita effekten av art 2 på art 1)  og β (per 
capita effekten av art 1 på art 2) er 
konkurransekoeffisienter. Hvis α og β har forskjellig verdi er 
det assymmetrisk konkurranse.  
 

 
Lotka-Volterra konkurransemodell med parameterverdier 
vekstrate r1=0.04 & r2=0.03, bærekapasitet K1=1000 & K2=500, 
startpopulasjon N1(0)=50 & N2(0)=30 
og konkurranseparametre α=4,β=1 (helrukken linje), α=2,β=1 
(streklinje) og α=1,β=1 (prikket linje). Art 2 vil med tiden 
bli utkonkurrert.  
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#Lotka-Volterra konkurransemodell 
#Parameterverdier p 
p<-c(r1=0.04,r2=0.03,K1=1000,K2=500,alfa=4,beta=1) 
lvkonkurr<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N1<-x[1] 
N2<-x[2] 
dN1dt<-r1*N1*((K1-N1-alfa*N2)/K1) 
dN2dt<-r2*N2*((K2-N2-beta*N1)/K2) 
list(c(dN1dt,dN2dt)) 
}) 
} 
require(deSolve) 
tid<-seq(0,400,1) #tid 
start<-c(50,30) #startantall(N1,N2) 
ut<- 
as.data.frame(lsoda(start,tid,lvkonkurr,p,rtol=1e-4)) 
plot(ut[,1],ut[,2],ylim=c(0,1000), 
type="l",ylab="Antall",xlab="Tid",main="Lotka-Volterra 
konkurransemodell") 
lines(ut[,1],ut[,2],col=2,lwd=3) 
lines(ut[,1],ut[,3],col=4,lwd=3) 
legend("topleft",c("N1","N2"),col=c(2,4),lwd=c(3,3)) 
lines(ut[,1],ut[,2],lty=3,col=2,lwd=3) 
lines(ut[,1],ut[,3],lty=3,col=4,lwd=3) 

 
Fasediagram ved vekstrate r1=0.04 & r2=0.03, bærekapasitet 
K1=1000 & K2=500, startpopulasjon N1(0)=50 & N2(0)=30 
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og konkurranseparametre α=4,β=1 (helrukken linje), α=2,β=1 
(prikket linje). Med de betingelsene vi har valgt øker 
populasjon N1 og ender med ekstinksjon for populasjon N2. 
library(deSolve) 
#konkurransemodell fasediagram 
#Parameterverdier p 
p<-c(r1=0.04,r2=0.03,K1=1000,K2=500,alfa=4,beta=1) 
lvkonkurr<-function(t,x,p) 
{ 
with(as.list(p), { 
N1<-x[1] 
N2<-x[2] 
dN1dt<-r1*N1*((K1-N1-alfa*N2)/K1) 
dN2dt<-r2*N2*((K2-N2-beta*N1)/K2) 
list(c(dN1dt,dN2dt)) 
}) 
} 
require(deSolve) 
tid<-seq(0,400,1) #tid 
start<-c(50,30) #startantall(n1,n2) 
ut<- 
as.data.frame(lsoda(start,tid,lvkonkurr,p,rtol=1e-4)) 
par(bg="lightyellow") 
plot(ut[,2],ut[,3],type="l",col=4,lwd=3,ylab="N2",xlab="N1",ma
in="Lotka-Volterra konkurransemodell") 
#endrer verdi for alfa og beta, kjører på nytt og plotter 
lines(ut[,2],ut[,3],lty=3,col=4,lwd=3)  
 
Ved likevekt settes den høyre del av differensialligningene 
lik 0, dvs. telleren i brøken må være lik 0  

0             
 

0       
Disse kan ordnes og løses som matriser, eller vi 
setter inn for N2 i N1 slik at vi får ligningene uttrykt bare i 
form av en art: 

         
 

 
 
Utregnet blir dette ved likevekt: 

1  
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1  

 

Demografi 
 
Demografi er studiet av aldersstruktur (antall individer i 
forskjellige aldersklasser) og fertilitet til populasjoner av 
planter og dyr, inkludert mennesker. Antall eller relativ 
forekomst av individer i de forskjellige aldersklassene kan 
organiseres i livstabeller. Hos mange arter det det egne 
livshistoriestadier som egg, larve og voksen (adult). For 
insekter blir ikke alder like viktig, men også i hvilket 
stadium organismen befinner seg: egg, larve, puppe og imago. 
Mange krepsdyr har forskjellige larvestadier. I slike 
tilfeller er det mange faktorer som påvirker overgangen mellom 
livsstadier.  
   Det har stor interesse å kunne prediktere aldersstruktur og 
fertilitet i ressursforvaltningen av til høstbare populasjoner 
av krepsdyr, fisk og pattedyr. Menneskepopulasjonen har  
interesse for politikere i planlegging av barnehageplasser, 
skoler, boliger, infrastruktur og aldershjem, samt for 
aktuarer (forsikringsmatematikk).  Populasjonen av plante- og 
dyreplankton, maneter i økende mengde og planktonspisende fisk 
kan brukes til å prediktere biomasseproduksjon.   
 
 Aldersbasert demografi kan studeres ved hjelp av Leslie-
matriser. En populasjonsprojeksjonsmatrise 
(transisjonsmatrise) består av sannsynligheten for at et 
individ kommer over fra en aldersklasse til den neste. 
Vanligvis er matrisene basert på antall hunner, og potensielt 
reproduktivt hunnlig avkom.  Vanligvis vil både fødsels- og 
dødsrate variere med alderen til individene i populasjonen.  
Nedenfor er brukt betegnelsene hentet fra Gotelli, N.J.: A 
primer of ecology (3ed.),Sinauer Associates 2001. 
 
Man må skille mellom alder (x) og aldersklasse (i). 
Alder (x) år Aldersklasse (i) 
Nyfødte 0 
0-1 1 
1-2 2 
2-3 3 
3-4 4 
Et individ i aldersklasse i har alder mellom i-1 og i.  
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Vi betegner et individ med alder x som f(x), e.g. f(4) er et 
individ med alder 4 år. Men fi er et individ i aldersklasse i, 
dvs. f4 er et individ med alder mellom 3 år og 4 år. Den 
endelige alder til individene i populasjonen betegnes k, slik 
at alder x=[0,k] og aldersklasse i=[1,k]. 
 
Lotka utviklet i 1911 en kontinuerlig populasjonsmodell basert 
på hunnene i populasjonen. I de fleste tilfeller er det 
hunnenes evne til å reprodusere seg som er den begrensende 
faktoren. 
Fekunditet, per capita fødselsrate b(x) for hunner med alder 
x, angir gjennomsnittet av antall hunnlige avkom (q) for en 
hunn i en bestemt alder, e.g. b(5)=2 vil si en hunn med alder 
5 år gir gjennomsnittelig 2 hunnlig avkom. Fekundidet (l. 
fecunditas) betyr fruktbarhet, og sier noe om populasjonens 
evne til å få avkom.  
 
Semelopare arter reproduserer seg bare en gang (monokarpe) 
e.g. vanligvis laks, ørkenplanter og ettårige planter. 
Fødselsraten blir for semelopare 0 for alle aldersklasser 
unntatt ved reproduktiv alder. Iteropare arter reproduserer 
seg flere ganger under livssyklus, som mange dyr og flerårige 
planter. Organismer med stort kroppsvolum trenger lenger tid 
på å nå reproduktiv alder, sammenlignet med små organismer.  
 
Populasjonsveksten er avhengig av dødsraten i de forskjellige 
aldersklassene, det vil si overlevelse. Overlevelse l(x) vil 
si sannsynligheten for at et individ overlever fra fødsel til 
begynnelsen av alder x. Evolusjonen påvirker både l(x) og 
b(x), og det er en avveining mellom reproduksjon og 
overlevelse. r- og K-seleksjon har sin opprinnelse fra de to 
konstantene i den logistiske vekstligning. Organismer som 
lever i et kronisk overbefolket miljø har K-seleksjon, og det 
er gunstig å være stor.  r-selekterte arter har høy 
veksthastighet (r), mange avkom, for eksempel frøugras på 
nypløyd mark. Pionérarter trives i et ustabilt ugjestmildt 
miljø. Naturlig seleksjon favoriserer individer som 
reproduserer seg i ung alder. Er det stor investering i 
reproduksjon er det mindre energi tilgjengelig for vekst og 
ressurssikring.  

0  
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Ofte studerer man en kohort av individer, alle født til samme 
tid, S(x) er kohortoverlevelse, og l(x) er andelen av 
startkohort som overlever til start av neste alder x.  
 
Overlevelsesannsynlighet g(x) er sannsynligheten for å 
overleve fra alder x til alder x+1. 

1
 

  
Forskjellige arter kan ha overlevelsekurver av type I (høy 
overlevelse hos unge individer, lav hos eldre) , II (konstant 
overlevelse med økende alder) eller III (lav overlevelse for 
unge individer og økt overlevelse med økende alder).  
 
Man kan beregne netto reproduktiv rate R0, gjennomsnittlig 
antall hunnlige avkom produsert per hunn gjennom hele 
livsløpet. 

 

Hvis R0>1 er det netto tilskudd av hunnlig avkom i 
generasjonen. R0=1 er en populasjon i balanse, som verken øker 
eller minker. R0<1 er en populasjon som går mot utryddelse 
(ekstinksjon). R0 tilsvarer lambda (λ) i den eksponentielle 
vekstmodellen, økningsraten per tidsenhet.  
 
Generasjonstid G brukes om populasjoner med kontinuerlig 
vekst, gjennomsnittsalderen til foreldre til avkom laget av en 
kohort, måleenhet tid. 

∑
∑

 

 
 Generasjonstiden G>1 og for vekstrate r får man for en 
populasjon som vokser eksponentielt, hvor NG/N0 er ca. lik 
reproduktiv rate R0, får man et estimat av r:  

                      ln      

 
Euler-Lotkas demografiske ligning kan brukes til å bestemme r 
mer nøyaktig, den eneste ukjente i ligningen. 

1  
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Her er et simulert eksempel på en livstabell, hvor de tre 
første kolonnene er kjente data 
x S(x) b(x) l(x) g(x) l(x)b(x) l(x)b(x)x e-rxl(x)b(x) 
0 400 0 1.0 0.5 0 0 0 
1 200 0 0.5 0.6 0 0 0 
2 120 2 0.3 0.7 0.6 1.2 0.49 
3  80 3 0.2 0.5 0.6 1.8 0.44 
4  40 1 0.1 0.5 0.01 0.4 0.07 
5  20 0 0.05 0 0 0 0 
6   0 0 0  0 0 0 
 
#livstabell 
x<-seq(0,6,1);x #alder år 
S0<-400 
k<-7 #aldersklasser 
Sx<-c(400,200,120,80,40,20,0);Sx #kohortoverlevelse 
bx<-c(0,0,2,3,1,0,0) #per capita fødselrate 
lx<-Sx/S0;lx 
lx2<-matrix(lx);lx2 
gx<-numeric(k) 
for (i in 1:k){ 
gx[i]<-lx2[i+1]/lx2[i] 
gx[k]<-NA 
} 
gx #overlevelsesannynlighet 
sum(gx[) 
lxbx<-lx*bx;lxbx 
lxbxx<-lx*bx*x;lxbxx 
G<-sum(lxbxx)/sum(lxbx);G #generasjonstid år 
[1] 2.615385 
R0<-sum(lxbx);R0 #netto reproduktiv rate (antall avkom) 
[1] 1.3 
r<-log(R0)/G;r #estimert r individer/individer*år 
[1] 0.1003157 
rest<-(exp(-r*x))*lx*bx;rest  
sum(rest) #sum lik 1 
[1] 1.001946  
cbind(x,Sx,bx,lx,gx,lxbx,lxbxx,rest) 
     x  Sx bx   lx        gx lxbx lxbxx      rest 
[1,] 0 400  0 1.00 0.5000000  0.0   0.0 0.0000000 
[2,] 1 200  0 0.50 0.6000000  0.0   0.0 0.0000000 
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[3,] 2 120  2 0.30 0.6666667  0.6   1.2 0.4909283 
[4,] 3  80  3 0.20 0.5000000  0.6   1.8 0.4440701 
[5,] 4  40  1 0.10 0.5000000  0.1   0.4 0.0669474 
[6,] 5  20  0 0.05 0.0000000  0.0   0.0 0.0000000 
[7,] 6   0  0 0.00        NA  0.0   0.0 0.0000000 

 
Fra r er det mulig å beregne populasjonsstørrelsen, men vi er 
mer interessert i å beregne antall individer i hver 
aldersklasse og kunne fremtidsbeskrive (prediktere) hvordan 
populasjonen endrer seg fra en tidsperiode n(t) til den neste 
n(t+1).  
Vi lar ni(t) være antall individer i aldersklasse i ved tid t. 
Antall individer i de forskjellige aldersklassene ved tid t 
representert med en kolonnevektor n(t) med k aldersklasser 
blir: 

 

 
Vi må kjenne til overlevelsessannsynligheten Pi for for en 
alderklasse i. Det vil si sannsynligheten for at et individ i 
aldersklasse i vil overleve til aldersklasse i+1. vilVi må 
også beregne fertiliteten Fi for hver aldersklasse. Vi må gjøre 
noen forenklinger for å kunne beregne Pi og Fi fra fødselrate 
b(x) og overlevelse l(x). Vi antar at individene telles like 
etter fødsel og at fødselen skjer ved overgang til en ny 
aldersklasse (fødselspulsmodell).  
På samme måte som vi beregnet overlevelsesannsynlighet for 
alder x, aldersspesifikk overlevelse g(x), kan vi med 
forutsetningene nevnt over, beregne overlevelsessannsynlighet 
Pi for en alderklasse i. Vi tar ikke med aldersklasse i=0: 

1  

 
Deretter kan man beregne antall individer i en aldersklasse 
ni(t) til den neste ni+1(t+1) for et tidsrom t til t+1 ifølge: 
 

1  
 
Fertiliteten til en alderklasse Fi blir fødselsraten i 
aldersklassen b(i) multiplisert med 
overlevelsessannsynligheten for aldersklassen. 
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Antall nye avkom kan beregnes som summen for alle 
aldersklassene: 
 

1  

 
Antall individer i neste aldersklasse blir: 

1  
 
osv. for de videre aldersklassene. 
 
Patrick H. Leslie (1945) tok i bruk Leslie-matriser for å 
beskrive vekst av populasjoner med aldersstruktur. Hvis det er 
k aldersklasser er en Leslie-matrise L en kvadratisk k·k 
matrise. En Leslie-matrise med 6 aldersklasser blir: 

0  0  0    0  0
0
0
0
0

0
0
0

 

0 0   0   0
0   0  0

0
0

 
 0

0 0
0

 

  
Fertilitetene for de forskjellige aldersklassene Fi står i 
første rad. Subdiagonalen inneholder 
overlevelsessannsynligheten Pi for aldersklassene. Diagonalen 
blir 0 siden individer kan ikke være i samme aldersklasse fra 
et år til det neste. Kolonner gir alder ved tid t og radene 
ved tid t+1.  
Nå kan man lett regne ut endring av antall individer i de 
forskjellige aldersklassene ved matriseregning: 
 

1 ·  
 
Vi kan gå tilbake til eksemplet foran, men hvor vi nå ser på 
aldersklasser, og starter med aldersklasse 1: 
x i b(x) l(x) Pi=l(i)/l(i-1) Fi=Pib(i) 
0 0 0 1.0 0 0 
1 1 0 0.5 0.5 0 
2 2 2 0.3 0.67 1.2 
3 3 3 0.2 0.5 2.0 
4 4 1 0.1 0.5 0.5 
5 5 0 0.05 0 0 
6 6 0 0  0 
#aldersklasser 
x<-seq(0,6,1);x #alder år 
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S0<-400 
Sx<-c(400,200,120,80,40,20,0);Sx #kohortoverlevelse 
bx<-c(0,0,2,3,1,0,0) #per capita fødselrate 
bi<-bx 
lx<-Sx/S0 
li<-matrix(lx) 
Pi<-numeric() 
for (i in 1:7){ 
Pi[i]<-li[i]/li[i-1] # overlevelsesannsynlighet Pi 
} 
Fi<-bi*Pi #fertilitet Fi aldersklasse i 
i<-c(NA,1,2,3,4,5,6) #aldersklasse 
cbind(x,i,lx,bi,Pi,Fi) 
     x  i   lx bi        Pi  Fi 
[1,] 0 NA 1.00  0        NA  NA 
[2,] 1  1 0.50  0 0.5000000 0.0 
[3,] 2  2 0.30  2 0.6000000 1.2 
[4,] 3  3 0.20  3 0.6666667 2.0 
[5,] 4  4 0.10  1 0.5000000 0.5 
[6,] 5  5 0.05  0 0.5000000 0.0 
[7,] 6  6 0.00  0 0.0000000 0.0 
 

Populasjonsprediksjon for 10 år fremover:  
v<-c(0,0.5,0,0,0,0,0,0,0.67,0,0,0,1.2,0,0,0.5,0,0,2,0, 
0,0,0.5,0,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) 
L<-matrix(v,nrow=6);L #Lesliematrise 
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] 
[1,]  0.0 0.00  1.2  2.0  0.5    0 
[2,]  0.5 0.00  0.0  0.0  0.0    0 
[3,]  0.0 0.67  0.0  0.0  0.0    0 
[4,]  0.0 0.00  0.5  0.0  0.0    0 
[5,]  0.0 0.00  0.0  0.5  0.0    0 
[6,]  0.0 0.00  0.0  0.0  0.0    0 
n0<-matrix(c(100,50,20,20,20,20),ncol=1) #startpopulasjon 
n1<-L%*%n0;n1 
     [,1] 
[1,] 74.0 
[2,] 50.0 
[3,] 33.5 
[4,] 10.0 
[5,] 10.0 
[6,]  0.0 
#Populasjonsprediksjon 10 år 
t<-10 #år 
X<-matrix(0,nrow(L),ncol=t+1) #tom matrise for lagring av data 
10 år 
X[,1]<-n0 
for (i in 1:t) X[,i+1]<-L%*%X[,i] 
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matplot(0:t,t(X),type="l",xlab="Tid (t)",ylab="n(t)") 
legend("topright",as.character(1:6),title="i",lty=1:6,col=1:6,
lwd=3) 

 
 

I dette tilfellet synker antall individer i alle 
aldersklassene over tid. Hvis det er konstant fødsels- og 
dødsrate så vil populasjonen konvergere mot en stabil 
aldersfordeling hvor relativt antall individer i hver 
aldersklasse forblir konstant, mens det absolutte antall 
individer øker.  
 
#beregne r fra Lesliematrise 
#totalantall individer 
ntot<-matrix(rowSums(t(X)),ncol=1) 
lambda<-numeric() 
for (i in 1:11){ 
lambda[i]<-log(ntot[i,]/ntot[i-1]) 
} 
lambda 
[1]           NA -0.259108700 -0.119862661  0.008002193 -0.068901742 
 [6] -0.118812650 -0.059259416 -0.038343811 -0.088985472 -0.086496787 
[11] -0.052343656 

ntot #totalantall ntotal(t) 
           [,1] 
 [1,] 230.00000 
 [2,] 177.50000 
 [3,] 157.45000 
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 [4,] 158.71500 
 [5,] 148.14750 
 [6,] 131.55115 
 [7,] 123.98199 
 [8,] 119.31804 
 [9,] 109.15917 
[10,] 100.11407 
[11,]  95.00852 

 
Vi ser at r viser en synkende trend. 
Vi finner r fra Leslie-matrisen ved først å finne totalantall 
individer i alle aldersklassene ntotal(t). Deretter beregnes 
lambda (λ): 

1  

r bestemmes som: 
 

 
Hvis det er en stasjonær aldersfordeling i populasjonen vil r 
nærme seg en konstantverdi. r kan også beregnes fra b(x) og 
l(x), og verdiene man får kan sammenlignes.  
 

Euler-Lotka ligningen 
 
Euler-Lotka ligningen benyttes i studiet av aldersstrukturert 
demografi. Vi lar B(t) være summen av antall fødsler  per 
tidsenhet i alle aldersklasser.  

 

hvor l(x) sannsynligheten for å overleve til alder x, b(x) 
erper capita fødselsrate, k er levetid. 
Fødsler for en eksponentiell populasjon er på formen: 
 

 
 
Vi setter dette inn i integralet: 

 

 
Dividerer på Cert: 

1  
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En diskret form av denne blir: 

1  

 
Lotka-Eulers karakteristiske ligning  for en aldersstrukturert 
populasjon bestemt av b(x) og l(x) vil alltid gi en 
veldefinerte vekstrate r.  
Vi kan bestemme den stabile aldersfordelingen hvor c(x) er 
andelen med alder x straks den stabile vekstraten er nådd: 
 

 

eller i diskret form: 

∑
  

 
Selv om Lotka-Eulers ligning bare gir r i form av et integral 
kan dette bestemmes numerisk.  
 
 
Euler-Lotka ligningen kan også brukes til å beregne 
reproduktiv verdi v(x), relativt antall avkom som gjenstår å 
bli født hos individer i en gitt aldersklasse. Reproduktiv 
verdi er antall avkom produsert av individer med alder x eller 
eldre dividert på antall individer ved alder x. Vi benytter 
Euler-Lotka-ligningen for å finne teller og nevner i dette 
ratio.  
Antall individer ved alder x er antall avkom ved tid x 
multiplisert med sannsynligheten for å overleve til alder x, 
som er: 

 
 
Produksjonen av avkom blir: 

 

hvor y=x+1 
 
Reproduktiv verdi v(x): 
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En diskret utgave av denne blir: 

 

Venstre egenvektor til Leslie-matrisen er vektorer for 
reproduktiv verdi, den høyre egenvektor angir den stabile 
aldersfordeling.  Reproduktiv verdi til nyfødte settes lik 1, 
v(0)=1, og for de seinere aldersklassene måles reproduktiv 
verdi i forhold til nyfødte. v(4)=3 vil si at fire år gamle 
individer produserer tre ganger så mange avkom i forhold til 
en nyfødt.   Reproduktiv verdi angir hvilken del av 
populasjonen som har størst betydning for framtidig vekst. I 
populasjoner med aldersstruktur opprettholdes maksimal 
populasjon ved å høste individer med lav reproduktiv verdi. I 
forvaltning av hjortedyr betyr det bl.a. skyting av kalv. For 
en logistisk vekstmodell beholdes maksimal populasjon ved å 
høste slik at populasjonen holder seg ved halvparten av 
bærekapasiteten (K/2).  
   Overgangen i livsstadier kan beskrives i en 
transisjonsmatrise. En lukket populasjon uten imigrasjon og 
emmigrasjon er lite realistisk under naturlige forhold. Det 
finnes metapopulasjoner på både lokalt og regionalt nivå, 
fordelt på oppdelte habitater. Imigrasjonsraten er andelen 
habitater som blir kolonisert per tidsenhet. En populasjon kan 
ha lokal ekstinksjon, men som gir ledig habitat for imigrasjon 
fra en stabil kildepopulasjonen med emmigrasjon. 
   Suksesjon er endring i samfunnsstruktur. Primær suksesjon 
er organismer som inntar et område etter tilbaketrekking av en 
isbre eller etter vulkanutbrudd. Sekundær suksesjon skjer i et 
etablert økosystem som er utsatt for forstyrrelser (skogbrann, 
stormm, flom, hogst, urbanisering). Et økosystem kan 
beskrives, organiseres og klassifiseres som lett gjenkjenbare 
dyre- og plantesamfunn, som grassletter, buskvegetasjon og 
skog. Skifte mellom slike stadier kan beskrives via 
transisjonsmatriser. Endringer i populasjoner er også påvirket 
av stokastisitet og random-walk.  
 
Overlevelsemodeller angir tiden før en hendelse skjer med en 
eller flere av de kovariable. Proporsjonale hasardmodeller 
(e.g. Cox) er en type overlevelsesmodeller. Økning med en 
enhet av de kovariable vil gi en multiplikativ økning i 
hasardraten. Det er likhetstrekk mellom proporsjonale 
hasardmodeller og Poisson regresjonsmodeller.  
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Gompertzfunksjonen 
 
Gompertzfunksjonen (Benjamin Gompertz)  

 
er et sigmoid alternativ til den logistiske vekstfunksjonen 
hvor a er assymptote, b og c er negative konstanter, c er 
vekstraten, e er Eulers naturlige tall.  
Gompertzfunksjonen skiller seg fra den logistiske ved at den 
er assymmetrisk slik at vendepunktet er ikke K/2, men ved ca. 
1/e. 
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#Gompertzfunksjonen 
#b=c=-1 og a=1,-1/2 og e/2 
a<-1 
b<--1 
c<--1 
par(bg="lightyellow") 
f<-function(x) a*exp(b*exp(c*x)) 
curve(f,-2,6,col=4,lwd=3,ylim=c(-0.5,1.5),main=expression(f(x)==a*e^(b*e^(cx)))) 
a<--1/2 
par(bg="pink") 
curve(f,-2,6,col=2,lwd=3,add=T) 
a<-exp(1)/2 
curve(f,-2,6,col=3,lwd=3,add=T) 
abline(h=0,lty=2) 
legend("topleft",c("a=1","a=-1/2","a=e/2"),col=c(4,2,3),lwd=c(3,3,3)) 
#Gompertzfunksjonen 
#a=1,c=-1,b=c(-1,-1/4,-4) 
a<-1 
b<--1 
c<--1 
f<-function(x) a*exp(b*exp(c*x)) 
curve(f,-3,6,col=4,lwd=3,ylim=c(0,1),main=expression(f(x)==a*e^(b*e^(cx)))) 
b<--1/4 
curve(f,-3,6,col=2,lwd=3,add=T) 
b<--4 
curve(f,-3,6,col=3,lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2) 
par(bg="pink") 
legend("topleft",c("b=-1","b=-1/4","b=-4"),col=c(4,2,3),lwd=c(3,3,3)) 
#Gompertzfunksjonen 
#a=1,b=-1,c=c(-1/2,-1,-2) 
a<-1 
b<--1 
c<--1/2 
f<-function(x) a*exp(b*exp(c*x)) 
curve(f,-3,6,col=4,lwd=3,ylim=c(0,1),main=expression(f(x)==a*e^(b*e^(cx)))) 
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c<--1 
curve(f,-3,6,col=2,lwd=3,add=T) 
c<--2 
curve(f,-3,6,col=3,lwd=3,add=T) 
abline(h=0,v=0,lty=2) 
par(bg="pink") 
legend("topleft",c("c=-1/2","c=-1","c=-2"),col=c(4,2,3),lwd=c(3,3,3)) 
points(0,1/exp(1),cex=2,pch=3) #skjæring y-akse 1/e 

 
Gompertz differensialligning er gitt ved: 

 

 
Nedenfor er noen eksempler på datasett lastet ned fra SSB. 
Befolkningsstatistikk Statistisk sentralbyrå. Folketall Norge 
per 1. januar (SSB tabell 48) 
#start av datamatrise tabell 48 SSB 
   AAR     TOT       M       K 
1 1900 2217971 1074815 1143156 
2 1901 2242995 1086867 1156128 
3 1902 2266827 1098185 1168642 
4 1903 2284143 1104808 1179335 
5 1904 2291392 1105587 1185805 
6 1905 2303595 1111095 1192500 

 
 
 Tabell 60 Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand. 1. 
januar 2011 (SSB) 
#Start datafil tabell 60 SSB 
      KL      M      K 
1  00-04 158452 150374 
2  05-09 151952 145827 
3  10-14 161656 153448 
4  15-19 167124 156500 
5  20-24 162253 156763 
6  25-29 158849 154261 
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Tabell 70  Levendefødte per 1000 kvinner i ulike 
aldersgrupper. Årsgjennomsnitt.  
#Start datasett tabell 70 SSB 
      KL ANTALL       TID 
1  15-19   37,9 1961-1965 
2  20-24    178 1961-1965 
3  25-29  177,3 1961-1965 
4  30-34  112,7 1961-1965 
5  35-39   58,1 1961-1965 
6  40-44   18,7 1961-1965 
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Wikipedia 
 
 
En reise på tusenvis av mil begynner med et skritt.  
Lao Tzu. 
 
Nani gigantum humeris insidentes (Dverger står på skuldre til 
giganter). Bernard fra Chartres.  
 
 
Der hvor alle tenker likt, tenkes det ikke mye nytt.  
 
Han var nær ved at være en ener, han var et null.  
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