
Matematikk for MTFYMA 
(Fysikk og matematikk) 

•  Studieprogrammet har nøyaktig samme 
matematikk som alle andre siv.ing.-program 
(men derimot flere egne fysikkemner) 

•  Derfor utfordring å sikre identitet for dere 
som fysikk- og matematikkstudenter 

•  Identiteten søkes sikret gjennom egen 
undervisningsparallell! 



Hva er matematikk? 

•  Egen vitenskapelig disiplin med tusenårige 
tradisjoner (”Dronningen blant vitenskapene”) 

•  De eksakte vitenskapers språk, for teoretisk 
grunnlag og modellbygging  

•  Analytisk verktøy for ingeniører, naturvitere, 
økonomer,… 

 
    Matematikken utvikles i et dynamisk samspill  

mellom teori og anvendelser. 



Matematikk er ikke en 
naturvitenskap! 

•  Matematikk er et abstrakt byggverk uten noen 
egentlig forbindelse til vår fysiske verden 

•  MEN: Matematikk utvikles i tett samspill med 
naturvitenskapene, ingeniørfag og andre 
disipliner  

•  Matematikk er praktisk nyttig og viktig. Se f. 
eks. “The unreasonable effectiveness of 
mathematics in the natural sciences” av E. 
Wigner (klassisk essay om dette temaet …) 



Kalkulus - temaet for i høst 

•  Kontinuitet og konvergens, integral- og 
differensialregning  

•  (trolig) det viktigste matematiske byggverk 
gjennom alle tider 

•  Bidro til å etablere fysikk som eksakt 
vitenskap 

•  Den dag i dag grunnlaget for moderne 
fysikk, naturvitenskap og teknologi    

 



Kalkulus fra slutten av 1600-tallet 

•  Kalkulus slik den fremstår i dag ble utviklet i 
løpet av ca. 200 år fra slutten av 1600-tallet 

•  De første drøye 100 årene er “oppdagelsenes 
tid” (Newton, Leibniz, Bernoulli, Euler, …) 

•  1800-tallet: teoretisk konsolidering 
(Lagrange, Cauchy, Abel, Weierstrass, 
Riemann, Dedekind, …)  

 



Bygging av matematisk teori 

•  Start med visse udefinerte begreper, f. eks. 
positive heltall, og formuler visse aksiomer for 
disse, som vi tar som gitte ”sannheter”. 

•  Introduser nye begreper og bruk matematiske 
resonnementer (deduksjonsregler) til å utlede 
setninger (teoremer), dvs. nye ”sannheter” som er 
logiske konsekvenser av aksiomene.  

    L. Kronecker (1823-91): “De naturlige tallene har 
Vårherre skapt, alt annet er menneskeverk”. 



Vår tilnærming til kalkulus 

•  Starter relativt langt ute i en slik ”byggeprosess”, 
tar mye for gitt og appellerer til intuisjonen 

•  Søker å forstå matematiske resonnementer og 
matematikk som logisk byggverk  

•  Vektlegger koblingen til anvendelser og at 
ingeniører først og fremst er brukere av 
matematikk 

•  Vektlegger at hensikten med all matematikk er å 
utvikle metoder og innsikt som kan brukes til å 
løse problemer. 

 



Forståelse – ikke pugg 

•  Å lære matematikk går ikke ut på å pugge en 
samling formler eller oppskrifter 

•  Matematikk er ikke et ”gudegitt” lovverk. 
Matematiske resultater følger av logiske 
resonnementer. Jo mer man forstår av disse, jo 
bedre vil man beherske matematikken 

•  Bevis og bevisteknikker er helt essensielle i 
matematikken. Bevis skal ikke pugges, de skal 
forstås!    



Læringsmål/program i dag 20.8.  

•  Kjenne til grunnleggende egenskaper til de 
reelle tall 

•  Forstå hva kompletthetsegenskapen til de 
reelle tall sier og hva den innebærer 

•  Forstå hvordan vi definerer grensen til en 
funksjon i et punkt (jf. avsnitt 1.5 i A&E) 

•  Kjenne til og kunne bruke grenseregler 
(sum, produkt, skviseregel). 



Kompletthetsegenskapen 

•  Hvis A er en mengde av reelle tall og det 
finnes et tall y slik at x ≤ y for alle x i A, så 
finnes et minste tall y med denne 
egenskapen. 

•  Populært sagt: Det finnes ingen “hull” på 
den reelle tallinjen 

•  På den rasjonale “tallinjen” derimot …  


