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PRINSIPPER: 

1.  Alt er tall (Pytagoras)  
2.  Minimalisering av potensiell energi 

(Leibniz, Euler,  Maupertuis) 
3.  Den sterkeste overlever (Darwin 1859, 

Artenes opprinnelse) 
 







Omkretsen av et rektangel med gitt areal A er gitt ved 
 2(s+A/s), der s er lengden av den ene sidekanten. 
 Dersom vi øker s med en liten bit e, så vil omkretsen 
 endre seg med 

 2(s+e+A/(s+e))-2(s+A/s)=2e-2Ae/(s2+se) 

 eller 
 2e(s2-A+se)/(s2+se) 

Dersom A=s2 så vil ikke den lille endringen endre noe 
på omkretsen og vi har funnet likevektstilstanden. 
Så kvadratet er det omsluttende rektangelet med minst 
omkrets. 

s 
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Sirkelen med areal A har omkrets:  
 
 
 
Kvadratet med areal A har omkrets: 
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2 π A ≈ 3,545 A





Så på samme måte som at sirkelen gir den minste om- 
kretsen som omslutter et gitt areal, så gir kula det 
minste areal som omslutter et gitt volum. 
 
(Dette er på ingen måte lett å bevise formelt!) 
 
Naturens kuler: planeter, såpebobler, vanndråper,  

   blåbær, egg (litt avlange), fosterstilling (?) 











Volum av en kule: 
 
 
 
Overflate av en kule 
 
 
 
Forholdet mellom dem: 
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Varme slipper inn og ut gjennom overflate 
 
Svette skjer på hudoverflaten 
 
Oksygen/CO2 slipper inn og ut gjennom 
en overflate, men forbrennes i et volum 



Jo større legeme, jo mindre overflate pr. 
volum. 
 
Kuleflaten er optimal i forhold til å 
minimere overflate i forhold til volum. 
 
Den mest tilpasningsdyktige overlever 







Douady og Couders eksperiment (1992):!
!
Magnetiserte dråper av ferrofluid ble sluppet i!
en skål med silikonolje, som var magnetisert!
langs sin sirkulære kant. Dråpene ble på!
samme tid tiltrukket av kanten og frastøtt av de!
andre dråpene.!
!
Resultatet: Utgangsvinkelen endret seg 222,5!
grader for hver dråpe.!



Reinhardt (2000) foreslo en biokjemisk 
forklaring :!

!
Når primordium dannes absorberes et plante-!
hormon som kalles auxin. Det er mest auxin!
igjen i det området som er lengst fra øvrige!
primordia, så primordium framstår som om det!
beveger seg i retningen, tilsvarende en vridning!
på 222,5 grader.!
!



Matematisk forklaring: 
 
Dersom man skal skyte stadig nye knopper som  
skal overlappe hverandre minst mulig, skal 
neste danne vinkel på φ=222,5 grader med 
forrige. Denne vinkelen passer inn i likningen  	


φ2=  1- φ	

og 1+ φ  passer i dermed i likningen  

(1+φ)2=  1+ (1+ φ)	

eller  

x2=  1+ x	






Kutter vi av denne får vi brøkene 
1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, ...... 

som gir oss Fibonacci-tallene 
1, 2, 3, 5, 8, 13, ....... 

 
(her lener vi oss på Pytagoras - alt er tall) 











Vi plotter punktene i planet gitt ved  
Pn = (5+n1/2)(cos nφ , sin nφ) 

der n=1,2,3,....  , og der φ   er vinkelen gitt  
av likningen 

1 - φ  =  φ2 
 

Denne vinkelen kalles den gyldne vinkel 
og er altså på ca. 222,5 grader. 





n=1, ... ,1000 



n=10, ... ,100 



n=50, ... ,300 



En streng som svinger danner overtoner: 
En stående bølge 
To stående bølger 
Tre stående bølger 
........ 



Problem:  
Finn en toneskala basert på de to  
enkleste harmoniene, dobling og 3/2. 
 
Transponerer vi til intervallet [1,2] får vi: 

1, 3/2, 9/8, 27/16, 81/64, .... 
 

Dersom vi skal ha en endelig toneskala  
må vi komme tilbake til 2 etter en stund. 
 



Kvint-problemet 

(3/2)n=2m, eller 

(ln 3-ln 2)/ ln 2 = m/n 

Kan uttrykke x = (ln 3-ln 2) / ln 2 (tilnærmet lik 
0,5850) ved hjelp av kjedebrøk. 





Kutter vi av denne får vi brøkene 
1/2, 3/5, 7/12, 24/41, 31/53, 179/306, ... 

 
som gir de vanligste skalaene. 
(dette gir tilnærminger til løsning av kvint-

problemet) 
 

 






