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Geometri 
Alle punkter i planet P=(a,b) bestemmes i forhold til to cartesiske 
koordinatakser (oppkalt etter Descartes) som står normalt på 
hverandre, hvor a tilsvarer x-koordinaten og b er y-koordinaten. De to 
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koordinataksene deler planet inn i fire kvadranter I-IV hvor første 
kvadrant (I) er øverst til høyre og deretter numrert mot klokken.  
Vi kan finne avstanden (d) mellom to punkter P=(x1,y1) og Q=(x2,y2) i 
planet ved å bruke Pythagoras: 

 

 

∆
∆

 
Figur. Punktene P(1,2) og Q(3,3) i planet.  
For å kunne trekke en linje er det nok å kjenne stigningskoeffisienten 
(”slope”) β1 og punktet P=(x1,y1) som linjen går igjennom: 

En linje kan også uttrykkes i form av stigningstall β1 og skjæringspunkt β0 
med y-aksen (”intercept”) 

 

·  
 

Euklids aksiomer  
Euklid startet på 300-tallet f.kr. å lage et sett med aksiomer og postulater 
om punkter (uten utstrekning), linjer og sirkler.  Det tredimensjonale 
rom kalles det Euklidske rom.  
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Punkter med avstand r fra et punkt o (origo) ligger på en sirkel med 
sentrum i o og radius r 
 
Alle punkter som ligger like langt fra A og B ligger på en linje på 
midtnormalen. 
 
Punkter P som danner en rettvinklet trekant blir liggende på en sirkel. 
 
Det som ligger like langt fra en rett linje ligger på linjer som er parallelle 
med den gitt linjen. 
 
Halveringslinjene til to gitt linjer inneholder punktene som er like langt fra 
hver av linjene.  
 
Paralellaksiomet gjelder ikke i hyperbolsk geometri.  
 
De klassiske problemstillingene i geometri har vært sirkelens kvadratur, 
kubens fordobling og vinkelens tredeling. 
 Sirkelens kvadratur er problemstillingen å konstruere et kvadrat med 
samme areal som en sirkel. Hvis vi lar radius=1 og x er sidelengden i 
kvadratet må følgende ligning være oppfylt, og man skjønner 
vanskeligheten med å konstruere π: 

 
 Opprinnelig hadde geometrien praktisk funksjon i landmåling og 
arkitektur. Det er noe konkret å konstruere geometriske figurer med 
passer, blyant og linjal, men geometrien er også abstrakt.   
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Gresk matematikk var i mange sammenhenger synonymt med geometri 
og navn som Euklid, Arkimedes (287-212 f.kr., Arkimedes skrue, 
legemer og oppdrift i vann, vektstangprinsipp, Heureka),  Heron fra 
Alexandria(ca. 250 f.kr.), Eratosthenes (275-194 f.kr., E.´s sil/sold for å 
finne primtall, gradmåling mellom Alexandria, hvor han var bibliotekar, og 
Syene, Jordens omkrets) og Apollonios fra Perga (ca. 230 f.kr., 
kjeglesnitt). Seinere kom det viktige bidrag fra Euler, Gauss  og Nikolay 
Ivanovitsj Lobasjevskij (1792-1856),sistnevnte bl.a. med hyperbolsk 
geometri (ikke-Euklidsk geometri) hvor parallellaksiomet ikke gjelder.  

 
 
Innen klassisk Euklidsk geometri  er det spesielle punkter knyttet til en 
trekant ABC med sidene a,b,c og vinklene α,β og γ. Ortosenter 
(Arkimedes punkt) O er snittet av de tre høydene som står normalt på 
hver sidekant. 
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 ∆
1
2

   
 
Hvis vi lar linjer gå fra hvert hjørne som deler motstående side på midten 
så vil disse skjære hverandre i et punkt E kalt sentroide, og som også 
deler linjene i 2/3 og 1/3, og tilsvarer trekantens tyngdepunkt. Hvis vi 
omskriver en trekant (triangel) med en sirkel så vil origo i sirkelen være i 
punktet sirkumsenter (S). Linjer som står normalt på sidekantene vil 
skjære hverandre i sirkumsenter. Linjene AS=BS=CS=radius i sirkelen. 
Vi kan la en sirkel være innskrevet i trekanten. Senteret i denne sirkelen 
kalles for innsenter. Innsenter er også skjæringspunktet mellom de tre 
linjene AI, BI og CI som halverer henholdsvis vinklene α,β og γ, og disse 
tre linjene deler den opprinnelige trekanten i tre undertrekanter AIB, BIC, 
og CIA.  
Arealet av den store trekanten ABC blir lik summen av de tre 
undertrekantene: 

1
2

1
2 2  

  
Lengden a+b+c er perimeter og halvparten av denne (a+b+c)/2 kalles 
semiperimeter og arealet av trekant ABC blir lik radius av innsirkel 
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 ∆

ganger semiperimeter. Linjer fra innsenter som står normalt på hver 
sidekant (IK, IL og IM) deler linjene a, b og c i dellinjene x, y og z.  
 
Herons formel sier at arealet av en trekant ABC med lengde av 
sidekantene a, b og c, og semiperimeter s blir: 

 

·             ·               

·             ·               

Heron har sitt navn knyttet til springvannet Herons brønn og Herons kule, 
og skrev verker som Metrica, Geometria, Stereometrica, Definitiones, 
Dioptra (landmåling) og Catoptrica (refleksjon). 
 

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

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

 
Figur. Sirkel med sentrum i origo (0,0) og radius=2, og sirkel med 
sentrum i (4,5) og radius = 3 
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Vi kan generelt finne avstanden d mellom to punkter A=(x1,y1)  og B 
(x2,y2) i planet: 

 

7
9

For eksempel avstanden mellom A(-1,2) og B(-1,-1): 3 
 

π beregnet fra omskrevet polygon 
 
De første forsøk på å beregne arealet av en sirkel ble gjort med en sirkel 
innskrevet i et kvadrat med side d, hvor hver av sidene er delt i 3. Inne i 
kvadratet er det også innskrevet en åttekant.  

 
Arealet av det store kvadratet er 9/9d2. Arealet av åttekanten som ca. er 
lik arealet (A) av sirkelen blir d2 minus arealet av trekanter i hvert hjørne: 
4·½·(d/3)2=2/9d2. 

·  
63
81

·
64
81

·
8
9

 

·  

·  

Det vil arealet av sirkelen er ca. kvadratet av 8/9-deler av diameteren.  
 
Arkimedes fra Syracuse (287-212 f.kr.) berømt for oppfinnelser som den 
Arkimedeske skrue, vektstangprinsippet, oppdrift og vektendring i vann. 
Man hadde funnet at det var en proporsjonalitet mellom omkretsen (O) 
og diameteren (d) til en sirkel:  

Arkimedes kunne vise at arealet av en sirkel var: 
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·
1
2

Ved å plassere en en sirkel med et innskrivet og omskrevet mangekant 
(polygon) og øke antall sider i polygonet fra s6-s96 fikk han en relativt 
nøyaktig verdi av pi (π). 

 
 
Hvor sn er siden i et innskrevet polygon med n sider, r er radien i sirkelen, 
rn er høyden i trekanten, tn er lengden av siden i det omskrevne 
polygonet, hvor tn blir en tangent med berøringspunkt til sirkelen ved 
1/2tn. 
Hvis sirkelen er innskrevet med en regulær sekskant med s6=1 så blir 
t6=1/√3 
Regulær sekskant innskrevet i en sirkel. Avstanden fra origo til en av 
sidene blir 4·sqrt3 
 
 
Arealet (An) og perimeter (Pn) til det innskrevne polygonet blir: 

· ·  

·  
 
Hvis vi starter med en regulær sekskant s6 og t6 så vil det når vi halverer 
hver side og går til en tolvkantet polygon s12 og t12 så kan det vises at  
hvis lengden av den nye halve sidelengden s1/2n og t1/2n så blir lengden 
av disse: 

2 4
 

 

1 1
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Lag for løkke av følgende: 
 

96

g t96= 0.03273661 

48 · 96 ·  
ta tunge utregninger for hånd: 

265

 
=0.06543817 s

 o
Siden  

1351
√3

Arkimedes måtte fore

780153
 

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

· ·

 

·  

r: 

2 · · ·

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

 

For en enhetssirkel har vi  

2 ·
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For omskrevet polygon: 
 

 

 
For innskrevet polygon: 

              

 

 

 
2 4

4
 

ryssmultipliserer og får: 
 

 
K

2 4
 

 

Parametriske kurver 
Parametriske kurver i planet består av et par kontinuerlige funksjoner 

) over samme intervall og bestemt av parameteren t slik at x=f(t) og 
y= g(t).  
Den parametriske ligningen for en rett linje som går gjennom punktene 
P0=(x0,y0) og P1=(x ,y1) er gitt ved: 

 

Arealer 

 

(f,g

1
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A) av et kvadrat med like sider h: 
·  

rekant med bredde b og høyde h: 
1
2

 
Areal (

Arealet av t

· ·  

Areal av parallelogram: 
·  

Areal av trapes: 
1
2

·  

 
Pythagoras setning: I en rettvinklet trekant hvor a og b er hosliggende 
ider og c er motstående side (hypotenusen) så er: 

 

 

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

s
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2 ·  
 

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

   
3

 

  4 ·  
4

O

·  

r har overflate (inkludert begge 
nder) og volum henholdsvis: 

  2 · 2 · ·  
 

    · ·  
 
Arkimedes fant at hvis man hadde en kule omskrevet av en sylinder, i 
dette tilfelle er l=2r, 
så er overflatearealet av kula 2/3 av overflaten av sylinderen (inkludert 

ten volumet 
av sylinderen er lik 1.5 ganger volum av kula. 
Det vil si at forholdet mellom overflatearealene har samme forhold som 
mellom volumene. Arkimedes fikk ifølge Cicero symbolet med kule og 
ylinder (inerat sphaerae figura et cylindri) innhugget i sin 

Innen gresk matematikk var Euklid, Arkimedes og Apollonius 
ominerende. Appolonius fra Perga f. 230 f.kr. utviklet teorien om 

ennom en kjegle som gir elipse, parabel eller 
av trigonometri ble ivaretatt av 

udoxus fra Knidos (409-356 f.kr.), Hipparkhos (190-125.f.kr.) og 
Ptolemeios. 

 
En sylinder med lengde l og radius 
e

begge ender 1.5 ganger større enn overflaten av kula, dessu

s
gravmonument.  
 

d
kjeglesnitt, plane snitt gj
hyperbel. Matematisk astronomi med bruk 
E
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tematikk 

irrasjonale tall.  Uendelighet og uendelige rekker ble et 
re og filosofer. Betegnelsen var 

kronglete og verbalt beskrevet S quadratus og S cubus ble mye enklere 
skrevet som S2 og S3, og det var den franske matematikeren François 
Viète (1540-1603) som innførte det matematiske symbolspråket, og 
skrev bl.a. Opera mathematica (1646). Det tok ennå noe tid før symbolet 
=  for likhetstegnet (aequalis) ble tatt i bruk. 

ner en 
re 2θ. 

 

Da det Vestromerske rike kollapset i 476  holdt den greske ma
seg levende i det Byzantinske eller Østromerske rike med senter i 
Konstantinopel. I det Vestromerske rike ble det stopp i den 
vitenskapelige framgangen. Justitian stengte Platons akademi i Aten i 
529, som ble betraktet som hedensk.  Grekerne ville ha presise 
begreper, noe som gjorde det vanskelig å arbeide med begrepet 

endelig  og u
tema for middelalderens matematike

 
Hvis vi har et punkt på sirkelen med to lange vinkelbein som dan
periferivinkel theta (θ) med hverandre, så vil vinkelen fra radius væ
 

Kjeglesnitt 
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Parabel 
 
Vi har en parabel: 

4 ·  
Denne har brennpunkt F i (c,0), og parabelen beskriver punkter som er i 

 

otsatt brennpunkt (c=-1)  like store, dvs. d1=d2. Tangenten til 
parabelen blir diagonalen i parallellogrammet laget av de to 

 hastighetsvektoren.  
r formet som et hulspeil vil stråler som kommer parallelt 

 

Generelt kan vi se på funksjonen: 
· ·  

Denne gir en parabel som har parabelakse parallelt med y-aksen, og 
fortegnet på a avgjør om den peker opp (a>0) eller ned (a<0). Løsningen 
av denne andregradsligningen gir røttene (nullpunktene i ligningen).  

Både parabel, elipse og hyperbel er kjeglesnitt som kan defineres ut fra 
brennpunktet (focus, f.t. foci) 

lik avstand fra linjen x=-c og punktet F. Det betyr at hvis et punkt P=(x,y)
flytter seg med tiden så er hastigheten vekk fra F og styringslinjen fra 
m

komponentene i
Hvis parabelen e
med x-aksen på figuren møtes i brennpunktet F.  

Figur. Funksjonen y2=4cx for c = 1. Punkt P(4,4) og brennpunkt F(1,0). 
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√ 4
2

 

 
Generelt kalles f(x)=xn for potensfunksjon med eksponent n. 
I Stefans lov er n=4. 
 
Vi har det generelle integralet for potensfunksjoner (Wallis konjektur): 

·
1

 

 

Ellipse 
) 

 F2=(c,0) slik at avstanden d1=PF1 er like lang som d2=PF2, dvs. 

 
Elipsen har den generelle formel: 

En elipse er punkter P=(x,y)som er like langt fra to fokalpunkter F1=(-c,0
og
d1+d2=konstant. 

  

1 

nne i et rektangel med bredde 2a og høyde 2b. 
ellom c/a kalles eksentrisiteten til elipsen: 

Elipsen ligger i
Forholdet m

1  
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Eksentrisiteten ligger mellom 0 og 1. Hvis b er liten i forhold til a ligger 
fokalpunktene nær enden av x-aksen og elipsen er lang og tynn med 
eksentrisitet nær 1. Etter hvert som b → a flyttes fokalpunktene mot 
sentrum i elipsen som blir mer sirkelformel og eksentrisiteten nærmer 
seg 0.  

1             2               | 1 2| 2  
 
For elipsen: 

1  

hvor a=8 og b=4 

 
v en sirkel er A=πr2 hvor r er radius. Lengden av omkretsen 

πr. Hva blir det tilsvarende for en 
elipse ? 
 
Arealet (A) for en elipse A er 

·  
vor a er halve lengden av x-aksen og b er halve lengden av y-aksen. 

Vi kan plotte elipsen på en annen måte, integrere og beregne arealet: 
Buelengden av en elipse var det vanskeligere å bestemme, og de som 
bidro til å finne ut av dette var Adrien-Marie Legendre (1752-1833) og 

 

Arealet (A) a
(O)av en sirkel, buelengden, er ==2

h
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Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851). I buelengden (O) inngår det 
fullstendige eliptiske integral av andre type E: 

4 ·  
hvor k er lik: 

1  

og E er lik integralet: 

1 ·  

Buelengden av en elipse med a=8 og b=4 blir: 38.75379 
 
Jorden har elipseform grunnet sentrifugalkraften, radius av Jorden ved 
ekvator er a=6378.4 km og radius b over polene er 6356.9 km. 
Forskjellen i lengde i enn reise rundt Jorden langs ekvator og en reise 

s Kepler(1571-1630) fant at planetene fulgte eliptiske baner 
ndt Sola. Eksentrisiteten for banen til Jorden rundt Sola er 0.017. 

gjennom polene blir ca. 67 km: 
 
Johanne
ru
 

Hyperbel 
 
I kjeglesnittet for hyperbel er |d1-d2|=konstant. 
Den generelle formel for hyperbel er 
 

1 

Vi løser denne med hensyn på y: 
 

 

 
Vi kan i tillegg trekke linjene y= ± bx/a som blir assymptotene til 
hyperbelen 
Den konjugerte hyperbel er: 

1 
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ugerte hyperbel.  

 

(l.tessella–liten del av mosaikk) omhandler repetering av 
 danner en heldekkende flate for eksempl 

islamsk mosaikk i Alhambra eller Eschers tesselering. Eksempel på 
heksagon som tessela er yngelkammere i en bikube, eller et shingeltak. 

lisene må fylle overflaten uten å dekke hverandre, og det skal ikke 
være noen hulrom mellom flisene.  En mangekant med like lange sider 
kalles et regulært polygon. Hvis hver flis skal møtes kant i kant eller i et 
punkt er det bare tre muligheter for å lage en heldekkende flate. En 
regulær trekant, en regulær firkant (kvadrat) eller en reguler sekskant 
(heksagon). I et punkt møte 6 trekanter, 4 firkanter og 3 sekskanter. 
Dette mønsteret er invariant og kan flyttes.  

 

Figur. Hyperbel for a=2 og b=1, og den konj

Tesselering 
Tesselering 
små geometriske former som

F
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Hvis en regulær femkant skal kunne møtes i et punkt må vinkelen være 
360o/5=72o. Det er mulig å gjøre dette ved å benytte to romber. En 
rombe med vinkel 72o og 108o,og en rombe med den halve vinkelen 36o 

og 144o. Dette gir en Penrose-tesselering.  
 
En median er en linje mellom et hjørne og midtpunktet på motstående 
side. Medianene skjærer hverandre i et punkt i en trekant og de deles i 
forholdet 2:1 
 
Vi lager en vinkel fra et punkt på sirkelen med vinkelbein som skjærer 
sirkelen. Denne vinkelen, periferivinkel, er halvparten så stor som 
buelengden  
 
I en vilkårlig trekant vil høyden fra et hjørne til motstående kant skjære 
hverandre i et punkt.  

kalarproduktet til to vektorer a og b er lik lengden av vektorene ganger 
cosinus til vinkelen mellom dem. En skalar har ikke retning.  

 
Sekskantene inneholder henholdsvis 6, 24, 54 og 96 trekanter, hva blir 
neste tall i rekken ? Hint Sekskanten får doblet størrelse.  

 
S

 
 

  6 ·  
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pser. De ble først studert av Diofant i Aritmetica. 

En torus har form som en smultring.  

· 3 · 32  

 

Eksempler på andre eliptiske kurver hvor oppgaven er å finne 
eltallsverdier (x,y) som tilfredsstiller den eliptiske ligningen: 

ermat kunne vise at denne eliptiske ligningen 

 6   24   54   96  150  216  294  384  486  600 
 

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

·  
 
hvor a, b og c er heltall. Eliptiske kurver har et noe misvisende navn 
iden de ikke er elis

Spørsmålet har vært om har de heltallsløsninger, og eventuelt hvor 
mange. En eliptisk kurve er en type kubisk kurve hvor løsningene er 

egrenset til en torus. b
  
Figuren nedenfor er en eliptisk kurve  fra et kubisk polynom med 

endelige mange løsninger: u

Figur. Eliptisk kurve y2=x(x-3)(x+32) 
 

2 
h

F
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ing x=3, 33-2=52=25. Dette er det eneste 

 

 
Figur. Eliptisk kurve y2= x3 - 2 
 
hvor vi ser at (3,5) er en heltallig løsning.  

2      5 3 2 25 27 2 
Det kan nevnes at tallet 26 er det eneste som befinner seg mellom et 
kvadrat og en kube.  
 

Fermats siste sats  
e matematikeren Andrew Wiles at 

an med hjelp fra andre matematikere hadde løst Fermats siste teorem, 
de 

ing til 
topologi. Franskmannen Pierre de Fermat (1601-1665) arbeidet med 

 koordinater samt 

, Blaise Pascal (1623-1662),  
ohn Wallis (1616-1703) og Gérard Desargues (1591-1661). Fermat 

bare har en heltallsløsn
kvadratet og kube som har forskjell lik 2.  
 

Høsten 1994 kunnegjorde den britisk
h
uløst av matematikere i over 300 år. Det var en oppsiktsvekken
oppdagelse at løsningen av Fermats siste sats hadde tilknytn

tallteori, infinitesimalregning, geometri basert på
sannsynlighetsteori. Fermat brevvekslet med datidens store 
matematikere René Descartes (1591-1661)
J
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ste Diofantus Arithmetica, en av de første bøkene om algebra. I 
algebra benyttes et symbolspråk.  Diofantus lette etter rasjonale tall x, y 
og z som løsning for den Pytagoreiske læresetningen. I en rettvinklet 
trekant er kvadratet av lengden av hypotenusen (z) lik summen av 
kvadratene av lengden av de to katetene (x,y): 

 

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

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

g motsatt: Hvis u, v og w er en Pytagoreisk trippel med d som en felles 
goreisk trippel.  

re 

 

tallsløsninger for de naturlige tallene n>2 (Ser 
blene lik 0). x, y og z er hele tall.  For n=2 er 

 at 
i Stieg 

n selv for 

ken 
m alle 

le

3·4=12 og 3·5=15.   

O
divisor, så vil u/d, v/d og w/d være en Pyta

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

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

å stemme: 

8), som 
begikk selvmord, fant på 1950-tallet en kobling mellom to viktige deler av 

liptisk ligning har en tilsvarende modulær form. 
Modulære former er funksjoner med imaginære tall som gir symmetri. 
Det viser seg at modulære former har uendelig mange symmetrier og 

aginær akse,(xr,xi) og 

ers Circle limit IV eller Poincarés diskmodell.  Hyperbolsk geometri 
obachevsky geometri) er ikke-Euklidsk geometri, og betyr bl.a. at 

in, og tyngdekraftensom virker over store avstander.  

Euler arbeidet med tilsvarende problemstillinger, og Eulers formodn
om at følgende ligning ikke hadde heltallsløsnin

 

2682440 15365639 18796760 20615673  

 

 

Den japanske matematikeren Yutaka Taniyama (1927-195

matematikken: eliptiske kurver og modulære former er egentlig 
samme sak. Enhver e

kan derfor speiles, vris, roteres og snus.Modulære former er funksjoner 
med imaginære tall som gir symmetri. Modulære former har to akser, 
hvor begge er komplekse, hver med en reell og im
(yr,yi), det vil si et hyperbolsk firedimensjonalt rom, visualisert bla. i 
Esch
(L
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 ste
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Enhver eliptisk kurve kan bli relatert til en modulær form, og er egentlig 
det samme vist av Gerhard Frey (Frey kurve) og Ken Ribet. 
Sammenhengen mellom eliptiske kurver og modulære former ble 
idereutviklet av Guro Shimura (f.1928) og oppdagelsen kalles 

Taniyama-Shimura konjekturen (formodningen): til enhver eliptisk 
ligning svarer det en modulær form. For eksempel er magnetisme og 
elektrisitet deler av det samme. En konjektur ,en formodning eller en 
antakelse, brukes om en matematisk formel eller teori som man antar er 
riktig fordi den ikke er motbevist, men det endelige beviset for at 
formodningen er sann mangler. Finner man et bevis for konjekturen blir 
den et teorem. Poincaré hadde også studert modulære former og hadde 
blitt fascinert av deres symmetri.  

 hvis 

ig 

ve  er 

formelen, 
oincaré konjektur og Taniyama-Shimura-Weil konjektur. En konjektur er 
n formodning eller antakelse, noe som ikke er bevist, men ser 

 
om en 

v

 
Gerhard Frey (1944-) viste at det måtte være en sammenheng mellom 
Taniyama-Shimura konjektur og Fermats siste sats. Frey mente at
Taniyama-Shimura konjekturen var sann, så kunne han også finne 
beviset for Fermats sats.Frey (Frey kurve) omformet Fermats sats til 
følgende hvis han antok at Fermats sats var usann. 
 
Hvis Taniyama-Shimura formodningen ble bevist så hadde man samtid
bevist Fermats sats. Først forsøkt bevist av Ken Ribet. Ken Ribet ved 
Universitetet i California (Berkely)mente at siden enhver eliptisk kur
modulær så vil følgelig Fermats sats ha ingen heltallsløsninger for n>2. 
Fra cn = an + bn kunne de vise at følger:  
 

 
 
Andrew Wiles løsning av Fermats teorem gikk veien om Galois 
representering (Galois-grupper), modulære former med symmetri, 
eliptiske kurver, Hecke ringer, Eulersystemer, Iwaasawa teori og 
Kolyvagin-Flach-metode for eliptiske ligninger,klassenummer
P
e
tilsynelatende ut til å være sant. En eliptisk kurve er en type kubisk kurve
hvor løsningene er begrenset til en torus. En torus har form s
smultring. En eliptisk kurve, eller eliptisk ligning har formen 
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re 

ing, Simon: Fermats siste sats. Aschehoug 1998. 

er 
 

tet og danner basis 
r kvanteteorien for gravitasjon. Strengteorien er det nærmeste man i 

ser. 
 Eliptiske kurver kryptografi baserer seg på de spesielle 

egenskapene ved eliptiske kurver og primtallsorden. 

t 

ter 
å omkretsen 

(perimeter) eller kanten av polygonet. Alle hjørnene i polygonet må falle 
Da vil arealet A målt i kvadratenheter av 

riden (rutenettet) bli: 

hvor a, b, c og d er heltall. 
 
Wiles trodde han hadde løsningen i 1994, den var imidlertid feil,vist av 
Nick Katz, men sammen med Richard Taylor kunne Wiles publise
beviset for Fermats siste sats i Annals of Matemathics i mai 1995.  
 
Litteratur: 
S
 
Et annet eksempel på en konjektur Poincaré-konjekturen, bevist av den 
eksentriske matematikeren Grigori Perelman.  Modulære former finn
man igjen bl.a. innen teoretisk fysikk innen strengteori (en oscillerende
linje) som kobler kvantemekanikk og generell relativi
fo
dag kommer Einsteins drøm om ”teorien om alt” som kobler gravitasjon, 
elektromagnetisme, sterke og svake kjernekrefter, samt materie 
bestående av kvarker og leptoner. Fysikerne opererer med begreper 
som 11-dimensjonal M-teori og supersymmetri. Problemet er at disse 
teoriene ikke skaper nye testbare hypote
  

 

Picks teorem 
Picks teorem viser en måte å beregne et areal av et polygon som er lag
over et rutenett. Det minner om hvordan man kan måle lengden av en 
krøllete snor ved å legge den over en grid og telle antall krysninger med 
rutenettet. Jfr. også Buffons nål.  
Picks teorem beskrevet i 1899 av Georg Alexander Pick (1859-1942) sier 
at man kan finne arealet (A)av et polygon ved å telle antall krysspunk
(i) i nettverket på innsiden, og antall punkter (p) som ligger p

på et av krysningspunktene
g

2
1 
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jelder ikke for polygoner med hull. Ingen har funnet en tilsvarende 
onal versjon. Pick var jøde og døde 1942 i 

  
Her blir arealet: 

64
18

G
tredimensj
konsentrasjonsleieren Theresienstadt.   

2
1 72 

81-1966). Som et eksempel kan man 

Brouwers hårballteorem sier at hvis enkule er dekket av hår og man 
forsøker å gre dem alle flatt så vil minst ett hår bli stående opp. 

 

Brouwer fastpunkt teorem 
Luitzen Egbertus Jan Brouwer (18
ta to papirark med lik størrelse. Det ene krøller man uten å rive i det,  og 
etterpå legger man det oppå det andre, uten å komme utenfor kanten på 
det nedre ukrøllete papiret. Da vil minst ett av punktene på det krøllete 
papiret ligge akkurat over det samme punktet på det flate papiret.  
For alle funksjoner f er det et punkt x0 slik at f(x0)=x0. 
 

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

Arkimedes stomachion 
Arkimedes stomachion (loculus Arkimedius) er et puslespill (tanagram) 
fra ca. år 250 f.kr., altså over 2200 år gammelt

rskjellige utgaver. Det matematiske spørsmål er hvor 
mange måter er det mulig å legge de 14 bitene innenfor kvadratet 12x12 
rutenett ? Det skal ha 536 forskjellige løsninger hvis man ser bort fra 
symmetrier 

 

en likesidet trekant. Omskriv trekanten med en sirkel. Omskriv sirkelen 

.  
Det finnes i litt fo

 

 

Polygonomskrivning 
Start med en sirkel med radius for eksempel 2 cm. Omskriv sirkelen med 
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 heksagon 

), heptagon (7), oktagon (8), nonagon (9), dodekagon (10), undekagon 
(11), dodekagon (12),osv. Hva vil til slutt radien i sirkelen bli hvis dette 

guren er det en tendens til at radien 

 
 
Grenseverdien r tilsvarer: 

1

3

med en firkant. Omskriv firkanten med en sirkel. Omskriv sirkelen med 
en likesidet femkant (pentagon). Omskriv pentagonet med en sirkel. 
Omskriv sirkelen med et heksagon, polygon hvor antall sider øker med 1
for hver gang, og omskriv med sirkler som foran. Rekkefølgen
(6

fortsetter ? Som man kan se av fi
etter hvert minsker i økning og gradvis nærme seg en grenseverdi.  

· 4 · 5 · …
 

Alternativt kan dette skrives som: 
1

∞

                
∞

 

Radien nærmer seg grenseverdien 8.7003662…. 
Radien rn+1 (n=1,2,…) til neste sirkel fra den foregående (rn) blir: 

·
3

·
1

3
 

e 

 
Vi kan også beregne radien av innskrevet (r) og omskrevet (R) sirkel til et 
polygon, her vist ved et pentagon. En omskrevet sirkel passerer gjennom 
alle hjørnene på polygonet. Lengden av sidekanten i polygonet er lik x. 
Radien av innskrevet sirkel (r) normalt ned på sidekanten deler x i to lik
deler (x/2). Vinkelen theta (θ) er vinkelen AOB og er lik: 
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360 2
 

 
 

i har: 

2

V

2                
2

2  

 

2
2          

2
2  

 

Arealet av trekanten AOB og hele polygonet: 
 

 
2

 
 

                
2

 

Minner om: 

        
sin

1
         

1
        

1
 

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

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

· cos          · sin   
 

 

 
Sirkulær heliks 

eliks har konstant stigning og kan beskrives som: 
                   

Når b>1 blir det en høyredreid heliks, og når b<1 blir det en venstredreid 

Figur. Spiral for a = b = 0.01 

En sirkulær h

heliks: 
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Figur. Sirkulær heliks for a = b = 1, vinkel θ [0,10π]. 

 
Figur. Sirkulær heliks for a = 1, b = -1, vinkel θ [0,10π]. 
 

3D funksjoner 
1.  
Vi lager grafisk framstilling av funksjonen: 

15 ·
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xy-planet ligger horisontalt og z-aksen står normalt på xy-planet. 
Projiseres funksjonen ned i xy-planet får man kotekurver eller nivåkurver 
i et konturplot.  

 

 

2. 
Funksjonen: 

, 5  
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3.  
Plotter funksjonen: 

,  
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4. 
Funksjonen: 

,   2  

 
Vi kan finne ligningen for tangentplanet til en kurve z=f(x,y) ved punktet 
(x0,y0,f(x0,y0)): 
 

, , ,  
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Generelt vil ligningen for et plan som går gjennom (x1,y1,z1) med stigning 
a i x-retning og stigning b i y-retning ha formel: 

 
 
Et plan i rommet er uten begrensninger, men vi lager grenser for å se 
hvordan det ser ut. Har vi tre punkter i R3 som ikke ligger på en linje så 
bestemmer disse punktene et plan. Hvis vi har et punkt i planet 
P0(x0,y0,z0) og en normalvektor planet (a,b,c) så har planet ligningen: 

0 
Parameterframstillingen av et plan gjennom P0(x0,y0,z0) som er parallelt 
med to ikke-parallelle vektorer a=(a1,a2,a3) og b=(b1,b2,b3) er: 

 

Normalvektoren til planet er a·b og dette kan brukes til å regne ut 
formelen for planet fra parameterframstillingen.  

Funksjonen 
,

 
5.  
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Escher-symmetrier har fascinert matematikere, biologer m.fl.  

Escher-symmetri 
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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. & 

e world of M.C.Escher. Abradale Press 1984. 

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

 

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

 vri og 

  

Locher, J.L.: The infinit

Skal man lage julelenke av farget glanspapir, kan man gjøre en
lage en lenke av Möbius-bånd i stedet. 
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Høyre- og venstre-dreiet Möbius-bånd. Fest dem i rett vinkel i hverandre, 

 

ker 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.   
 

klipp opp og få følgende: 

 
 

 
Maurtis Cornelis Escher (1898-1972) studerte symmetrier i mosaikk i 
kirker og moskeer, og laget selv mosaik
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Kjeder og ledd 
Et kjede kan lages fra lukkete ledd som hektes sammen, enklest to 
ringer som henger sammen. Borromeoringer er tre ringer koblet sammen 
slik at hektes to av ringene fra hverandre blir automatisk alle tre ringene 
løse.  
 

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

 

ler 

t yndet tema for filosofer. Det ser ut som solen beveger seg over 
himmelen, men det er vi som roterer en gang per døgn, og Jorden 
beveger oss en gang rundt Solen i løpet av et år, holdt på plass av 
gravitasjonskrefter, og plassert i et uendelig (?) verdensrom. Farger er 

Borromeoringer oppkalt etter Borromeofamili

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

Hva er virkelighet ? 
 
E
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jerne, i virkeligheten er det bare elektromagnetisk 

inger når man slår på den. Hvis strengen er halvparten så lang 
om den opprinnelige, så blir det en tone som er en oktav høyere enn 

originalen fra den uforkortede strengen. Et tre som faller i skogen lager 
ingen lyd hvis det ikke er et individ med øre, nervesystem og hjerne som 
kan registrere lyden. Vår hjerne er konstruert for å sikre overlevelse og 
reproduksjon, og er langtfra et perfekt måleinstrument i vitenskapelig 
sammenheng. Det finnes en lang rekke optiske illusjoner som viser 
begrensninger i hjernen. Müller-Lyer illusjon viser at en linje som er like 
lang oppfattes å ha forskjellig lengde. En kubus kan skifte fram- og 
bakside hvis man ser lenge på den. Zöllner illusjon viser p

ng og setningen THE CAT leser vi selv om tegnet 
er verken en A eller en H.  
    
Aristoteles logikk baserte seg på generelle induktive lover, og 
syllogismer (logiske slutninger).  Euklids geometri ble utviklet på basis av 
noen få intuitivt sanne aksiomer (selvinnlysende grunnprinsipper) om 
verden slik vi kjenner den, et geometrisk fundament.  Euklids Elementer 
ar en av de mest utbredte bøker etter Bibelen. Ikke-Euklidsk geometri 

e 
ygge på et annet aksiom. Aksiomer som danner grunnlag for teoremer 

er skrevet på en slik måte at de ikke kan misforstås. Aksiomer og 
for konklusjoner. Alle teoremer må bevises. I 
rinsippet reductio ad absurdum.  

uiseppe Peano (1858-1932) laget fem aksiomer som grunnlag for all 
ta 

noe som blir til i vår h
stråling. Uten øyne og hjerne, ingen farger. Vakre toner blir til i vår 
hjerne. I virkeligheten er det en rekke lydbølger (lydtrykk).  Pythagoras 
undersøkte sammenhengen mellom lengden av en streng, og lyden den 
frembr
s

arallelle linjer 
som ser skjeve ut. Titchner sirkler viser prinsippet om at en figur som er 
omgitt av store objekter virker mindre enn samme figuren omgitt av små 
objekter. Orbison viste Zöllner illusjoner hvor sidene på en firkant ser ut 
til å bli bøyd innover, og to paralelle linjer ser bøyde ut. Vår hjerne 
forsøker å finne meni

v
ble innført på 1900-tallet.  
  Aksiomene er formulert i et logisk språk, og de må ikke motsi 
hverandre. Aksiomene er uavhengig av hverandre og et aksiom må ikk
b

teoremer danner premisser 
bevisførselen brukes også p
 G
aritmetikk, presentert i Arithmetices principia, nova methodo exposi
(1889) (Prinsippet for aritmetikk presentert ved en ny metode). 
Eksempler på Peanos aksiomer er:  
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r n 

 
 

 var 

 

amlet 

på aksiomer. Egentlig bør man kunne bevise 
t aksiom er konstistent (ikke har selvmotsigelser).  For at et utsagn 

agn om 

.   

 
 basis for mengdelæren basert på aksiomer 

 

 
metik 

Null er et tall, og enhver etterfølger etter et tall er et tall.  
Hvis n og m er tall, og hvis tallene som følger etter dem er like, så e
og m like. 
 
   En gruppe filosofer og matematikere i Wienkretsen, under ledelse av
naturfilosofen Moritz Schlick (1822-1936), utviklet en filosofi kalt logisk
positivisme (logisk empirisme) hvor det ikke er plass til metafysikk og 
overtro. Manifestet var et vitenskapelig begrep om verden, kunnskap 
skal komme fra vitenskapelige eksperimenter og observasjoner.  
Medlemmene hadde naturvitenskapelig erfaringsbakgrunn og møttes 
hver torsdag ettermidagg i Café central i Wien. Medlemmer i kretsen
bl.a. Gödel, Karl Menger, Hans Hahn, Olga Hahn-Neurath, Victor Kraft 
og Gustav Bermann. Andre var den østerriske filosofen Otto Neurath
(1882-1945) som ledet utgivelsen av International Encyclopedia of 
unified science. Samt filosofen og formallogikeren Rudolf Carnap (1891-
1970). Carnap skrev Der logische aufbau der Welt (Verdens logiske 
oppbygning (1928) og Logische Syntax der Sprache (Språkets logiske 
syntaks (1937). Man mente at både filosofi og matematikk kan bli s
og underordnet logikk. Logistenes prosjekt var formalisme. Formalisme 
er at all matematikk bygger 
at e
skal være meningsfylt må det kunne verifiseres. Teologiske uts
gud kan ikke være riktige eller feil, de har ingen mening og er egentlig 
nonsens, og er eksempel på utsagn som ikke kan reduseres til erfaring
Kretsen opphørte da Schlick ble drept av en nazi-sympatisør i 1936.   
  Bertrand Arthur William Russel (1872-1970) og Alfred North Whitehead
(1861-1947) laget en logisk
og formalisme, beskrevet i Principia mathematica (1910-1913). 
Oppgaven var å utlede matematiske sannheter fra aksiomer og trekke 
slutninger (inferens)  fra symbolsk logikk. Russel og Whitehead ville 
fullføre Gottlob Freges prosjekt, matematikk er en del av logikken. 
 Om ”Mengden av mengder som ikke inneholder seg selv”, inneholder 
denne mengden seg selv eller ikke ?” Som eksempel sier 
uendelighetsaksiomet at det eksisterer et uendelig antall objekter.  
Gottlob Frege (1848-1925) var professor ved universitetet i Jena, skrev
Begriffschrift (begrepsskript) (1879) og Grundgesetze der Arithe
(Grunnsetninger i aritmetikk) (1893) og er grunnleggeren av moderne 
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 det eksisterer 

s, motsigelser i Freges verk. 

 

 
nstein 

 

e 
t 

re 

logikk med et symbolspråk. Eksempel er symbolet , 
en x, og universell ,  for alle x. Imidlertid kunne Russel påvise 
inkonsisten
 
Russel skrev History of western philosophy (1945), og var med i 
antikrigsbevegelsen (jfr. Russel-tribunalet) og mot kjernefysiske våpen.  
   Ludwig Wittgenstein med Tractatus logico-philosophicus var med i 
Wienkretsen, studerte under Russel, og utviklet en ”logisk atomisme”,
noe som minner om dagens enhetsteori for energi og stoff.  Wittge
studerte også ”tallenes vesen”. Matematiske objekter eksisterte før 
menneskene, og er ikke avhengig av dem. Naturen er bygget opp etter 
og kan beskrives av matematiske prinsipper og universelle fysiske-, 
kjemiske-  biologiske lover. Universet har samme logiske struktur som
tallene. 
   
  Det er regler for inferens (logiske slutninger), men følger man logisk
sekvenser er det mulig å få logiske selvmotsigelser som frisørparadokse
til Russel: 
 
”I en by er det en frisør, og han klipper alle som ikke klipper seg selv. 
Hvem klipper frisøren ?”  
 
Hvis frisøren ikke klipper seg selv, hører han med til dem som han 
klipper, altså en selvmotsigelse, en antinomi, en slik frisør finnes ikke. 
Aksiomer kan gi paradokser og selvmotsigelser. En klasse kan ikke væ
medlem i seg selv.  

  
Et annet eksempel er: 
”Denne setningen er usann”.  



Geometri 
 

43 
 

et er problemer med å avklare hva er sannhet i et formelt språk, 

id 

for 

rbeidet ved universitetet i Göttingen og skrev Grundlagen der 
ometrie (Grunnlaget for geometri) (1899). Hilbert led av shizofreni. På 

il 

et finnes spørsmål hvor det er umulig å avgjøre om de er sanne eller 

 i Østerrike-Ungarn, nå Tsjekkia,  i verket Über 
rmal unentsceidbare sätze der principia matematic und verwandter 

 at 

esfri), så vil det finnes teoremer som verken kan 
bevises eller forkastes. Hvis mengdelæren er konsistent (dvs. ikke fører 
til motsetninger), så kan den ikke være fullstendig. Gödel beviste at 
Cantors kontinuitetshypotese er konsistent. Det er et tankekors at  
ethvert velformulert gramatikalsk riktig uttrykt logisk system kan verken 
bli bevist eller ikke bli bevist. Det betyr at ethvert aksiomatisk system for 
matematikk må nødvendigvis være ufullstendig. Men hvis et slikt system 
finnes å vil det være inkonsistent.  Gödel ble paranoid.  
   Peanos aksiom om at det eksisterer et tall x og det har en etterfølger s 
gitt ved: 

 

Hvis den er usann må den være sann.  
Eller Epimenides: ”Jeg er en løgner”.  
 
D
vanskeligheter med å bevise eller motbevise et utsagn.   
Ved erkjennelsens grenser kan man ifølge Kant være nødt til å trekke 
kontradiktoriske (selvmotsigende) konklusjoner.  
  På en matematikk-konferanse i Paris i 1900 listet  matematikeren Dav
Hilbert (1862-1943), født i Königsberg i Preussen, nå Kaliningrad i 
Russland,  opp en liste med 23 åpne matematiske problemstillinger 
det 20. årshundre. De fleste er nå løst, men ikke Riemannshypotesen 
med fordeling av nullene i Riemanns zetafunksjon, samt Goldbachs 
konjektur (formodning) om at det finnes et uendelig antall primtallspar. 
Hilbert a
Ge
Hilberts gravstein står det: Wir müssen wissen. Wir werden wissen (Vi v
vite. Vi må vite)  
   
D
falske. En revolusjonerende erkjennelse kom med Kurt Gödel (1906-
1978), født i Brünn (Brno)
fo
systeme, et ufullstendighetsteorem for logiske slutninger som sier
det er umulig å bevise et teorem innen formell mengdelære. Gödel-
Rosser teoremet (J. Barkley Rosser) sier at hvis formell mengdelære er 
konsistent (motsigels
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ke utsagnet tilsvare et tall, 
ent får et unikt heltall. Det viser 

eg å være en aritmetisk sammenheng mellom Gödeltall for premisser 
 

 har gitt et nytt 

s.  

il 
 

 partikler i lys, og kjernepartikler som elektroner og 
toner. I respirasjonskjeden i mitokondriene fraktes elektroner fra 

 
a. 

 

 

n virke 

n leder.  
   

 Gödel lar hvert av symbolene i det logis
Gödeltall, og ethvert utsagn eller argum
s
og Gödeltall for konklusjon. Gödeltallene inngår som eksponenter i
rekken av primtall 2,3,5,…. Gödels ufullstendighetsteorem
bidrag til forståelsen av virkelighet. I ethvert logisk system er det 
spørsmål som verken kan bevises eller motbevise
   Logikk kommer fra det greske logos og har mange betydninger som 
ord, tale, tanke, begrep, årsak m.m. Luitzen Egbertus Jan Brouwer 
(1881-1966) mente at intuisjon er viktig at at logikk bygger på 
matematikk, og omvendt Russels og Freges logisme. Henri Poincaré 
(1854-1912) hadde også stor tro på intuisjon i stedet for formalisme. 
Poincaré er en av tidenes store matematikere og har gitt viktige bidrag t
algebraisk topologi, geometrisk løsning av differensialligner, automorfe
funksjoner, samt løsnings av 3-legemeproblemet.    
   Vi har fremdeles problemer med å fatte kvantemekanikk,  dualismen 
mellom bølger og
pro
organiske forbindelser til oksygen via transisjonsmetaller, og vi får 
dannet vann. I fotosyntesens elektrontransport fraktes elektroner fra 
vann til karbondioksid og vi får lagret energi, men skal vi betrakte 
elektronene som partikler eller bølger ? 
 Gödel ble etter hvert paranoid og fikk vrangforestillinger. Det har skjedd
med flere genier som flytter grensen for vår forståelse av verden. Bl.
John Forbes Nash (1928-) som fikk nobelprisen i økonomi i 1994 for en 
doktoravhandling han hadde skrevet som 21-åring, og omhandlet 
spillteori, spill med to eller flere spillere hvor ingen har noe å tjene på å 
bytte strategi.  Nash led av shizofreni, jfr. filmen A beautiful mind med
med skuespilleren Russel Crowe.  
  Ifølge den engelske filosofen Thomas Hobbes (1588-1679) vil det som
skjer skyldes bevegelser i de små delene som materien er bygget opp 
av, sjelsliv og natur kan forklares ved dette prinsipp. 
Selvoppholdelsesdrift og frykt er en naturtilstand som ka
ødeleggende, derfor inngår man en samfunnskontrakt med en gruppe 
ledet av e
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re 

al 
ene som kunne 

 
 tid, men 

ing 
re 

rn hukommelse, 

iv i 

holdt 
 

aard og Ole-Johan Dahl ved Norsk 

aserte 

n første vitenskapelige lommekalkulator HP-35. 
ephen Wolfram laget dataprogrammet Mathematica i 1988, og deretter 

har det kommet flere tilsvarende som Maple og Matlab. I 1997 kunne 

Det har vært en enorm utvikling i hjelpemidlene for regning med sto
tall. Logaritmetabeller gjorde det mulig å summere i stedet for å 
multiplisere, og subtrahere i stedet for å dividere. Dette var viktig for 
astronomiske beregninger. Regnestaven, introdusert av William 
Oughtred (1574-1660), også basert på logaritmene til John Napier, ble 
brukt i i den videregående skolen i Norge til ca. 1970. Blaise Pasc
(1623-1662) laget i 1642 en av de første regnemaskin
addere og subtrahere. Charles Babbage (1792-1871) planla i detalj 
hvordan han kunne tenke seg en regnemaskin som kunne klare alle
typer beregninger. Regnemaskinen ble ikke realisert i Babbage
først i 1944 hvor Mark I ble bygget ved Harvard universitetet. Alan Tur
(1912-1954), grunnleggeren av datavitenskapen, var med å konstrue
en Turing-maskin i 1936, og datamaskinene Bombe og Colossus deltok i 
løsing av tyskernes Enigma-kode under den andre verdenskrig. En 
datamaskin bestod av en sentral prosesser og ekste
samt input og output.  Turing var homofil, noe som var straffbart og 
godtok eksperimentell behandling med østrogen. Turing tok sitt eget l
1954.   

 
  ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) som inne
17000 radiorør var den første programmerbare regnemaskin, bygget ved
universitetet i Pennsylvania i 1946. 
  På 1960-tallet utviklet Kristen Nyg
regnesentral det første objektorienterte programspråket SIMULA. Det ga 
seinere grunnlaget for andre objektorienterte språk som C++ og JAVA, 
Ruby.   
I 1972 kunne Bill Hewlett og David Packard i det Silicon Valley-b
selskapet Hewlett-Packard (de kastet mynt om hvem som skulle stå 
først) presentere de
St
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enta astronomiae (1818) over flere tusen stjerner. 

 
 

 

hele ENIAC får plass på en integrert krets. Numeriske regnemetoder 
erstatter de klassiske regningsartene.  

 

 
 
Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) laget en stjernekatolog 
Fundam

  Einstein fant at store objekter kan krumme tidrommet. Matematikeren 
Roger Penrose mener at noen kompakte stjerner har så sterkt 
gravitasjonsfelt at rommet omkring krummer seg helt rundt og danner et 
sort hull. Stephen Hawking, som lider av ALS, samme sykdom som 
forfatteren Axel Jensen hadde, har viet sin til til å prøve å forstå 
opprinnelsen til Hubbles ekspanderende universet, hva skjedde i 
skapelsesøyeblikket for ca. 15 milliarder år siden hvor all masse kanskje
var samlet i en singularitet. Hawking tar for seg hva som skjer på 
overflaten av sorte hull, der det store møter det lille, det vil si der 
gravitasjon og makrounivers møter kvantemekanikk, bølger og 
mikrounivers, hvor energinedbrytning strømmer inn i det sorte hull og 
massetransport skjer utover.  Selv om vi benytter oss av kvantemekanikk 
i instrumentering klarer ikke vår hjerne å fatte hva det egentlig betyr.  
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 hvor det ikke finnes galakser og 
oppdaget bakgrunnsstrålingen (mikrobølgestråling) fra det store smellet 
(Big Bang), og den er ikke jevnt fordelt i universet (COBE-satelitten). 
Bakgrunnsstålingen var allerede på 1940-tallet teoretisk beregnet av 
Ralph Alpher, George Gamow og Robert Herman. Alle galakser ser ut til 
å ha et sort hull i sentrum. Hydrogen og helium utgjør over 99% av den 
relative forekomsten av grunnstoffer i universet (H(10000),  
He(1000),O(6), C(1),resten av grunnstoffene <1.). Alpher og Gamow 
kunne også beregne hvordan lettere grunnstoffer ble dannet under Big 
Bang, og de tyngre i supernovaeksplosjoner. 
 
Hva betyr den enorme avstand det er mellom atomkjernene og 
elektronene omkring ? Hva vil det si at elektroner og protoner, og for så 
vidt all materie er  bølger ? Lys kan opptre som både bølge og partikkel ? 

va er den ster e kjernekraften som holder protoner og neutroner 
og 

llig frekvens, 
slik M. Green har foreslått ?   Hvordan kan aksjonspotensialer, 
synapsekoblinger, og neurotransmittere mellom milliarder av nerveceller 
i vår hjerne skape følelsen av bevissthet, følelsen av ”jeg”, og som kan 
drive langtidsplanelgging med abstrakt tekning? Hva er tid ? Hva er svart 
materie ? Einstein hjalp oss til å forstå relativitet, at tiden beveger seg 

ed forskjellig ha ighet avhengig av ståsted. Masse gir krumning av 

ed 
ed 

  Arno Penzias og Robert Wilson ved Bell-laboratoriet rettet 
radioteleskopet mot en del av universet

H k
sammen i kjernen ? Er de minste bestanddelene som kvarker 
neutrinoer bygget opp av strenger som vibrerer med forskje

m st
tidrommet.  

 
 
Atomklokkene i GPS-satelitter tar hensyn til at tiden går saktere v
jordoverflaten nærmest gravitasjonssenteret i Jorden, sammenlignet m
tiden i satelittbanene.  Hvorfor har ikke lys masse ?  
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men av 

p, og vil fortsett være det i 
rbeidet med å forstå verden, verdensrommet, oss selv og vår 

nt 

g 

usere fødselstallene. Jordens befolkningsøkning er 
hovedproblemet som få vil erkjenne. Mitt lille håp er at økt satsing på 
naturkunnskap i skolen vil gi større forståelse av oss selv og vår plass i 
universet. Moral er ikke avhengig av religion. Samtidig må vi glede oss 
over og verdsette all den vakre kunst, arkitektur og musikk som er skapt i 
religionenes kjølvann, menneskets kulturhistorie og kulturelle evolusjon.  
Vi må ikke glemme at kirken gjennom historie har vært en ivrig 
katteinnkrever og eksemplene er mange på at religiøse ledere og den  

liv.  

Demokritos fra Abdera (460-370.f.kr.) mente at alt er satt sam
udelelige små enheter, atomer. 

 
Betydningen av det enorme antall atomer i universet, den statistiske 
fordelingen av dem, den dynamiske uforutsigbarhet. Matematikk og 
statistikk er en grunnpillar innen naturvitenska
a
omgivende natur.  
  Det er underlig at i en tid hvor vi har mer kunnskap om verden enn 
noensinne, hvor det stadig blir mindre plass til en gud, så flokkes 
menneskene om religioner, bønner, profeter, guder, engler, intellige
design, paradis, metafysikk, ”varme hender”, skriftlesing og overtro, og 
først i toget går politikerne. Hvor har det blitt av fornuften og den kritiske 
sans fra opplysningstiden, og Voltaires kamp mot en stat styrt av 
religion?  
Det viktigste bidraget for å sikre Jorden som et levelig sted for fremtidige 
generasjoner av alle verdens dyr, inkludert oss selv, og planter, er å gi 
alle gutter og jenter, spesielt jenter fra patriarkalske samfunn, en god o
lang utdannelse. Hvis jentene får mer styring over sitt eget liv, vil det 
bidra til å red

s
”s

, 
anne tro” ikke er spesielt moralske.  

Livet leves her og nå, så benytt muligheten, du er av de få utvalgte som 
fikk se hvordan verden er, jfr. Zapffes: ”De ufødte vil alltid forbli i flertall”. 
Ikke tro at du får en ny mulighet i et hypotetisk neste 
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 quod volent credunt. Vi tror gjerne det vi ønsker 

 
  
Libenter homines id
(Cicero) 
Mors certa, hora incerta.  
Døden sikker, timen er usikker.      
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En reise på tusenvis av mil begynner med et skritt.  
Lao Tzu. 
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