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Kursets formål og begrænsning I

I. Invitere indenfor: typiske eksempler for
matematisk tænkemåde og
hvordan den er slået igennem i

matematik-støttet teknologi
normerede samfundsforhold
almene tænkemåder

Bagtanke: adressere relevansparadokset
Kritisk stillingtagen til en stadigt mere matematiseret omverden

Bjarne Corydons nødvendighedens økonomiske politik
Distancekrig: Far henter dig kl. 17 når han er tilbage fra at bombe
En elektronisk valgmaskine er en programmerbar computer



Kursets formål og begrænsning II
II. Hvem fører : matematikere eller ingeniører,
fysikere, mikrobiologer mm?

Matematikere peger på muligheden. Ingeniører
mm. får "skidtet" til at virke
Ingeniører, fysikere, mikrobiologer finder på
noget. Matematikere

får det til at glide, optimerer processen
viser begrænsninger

Fiasko pga. matematisk arrogance:
1945-demontage af Naziforsøgsreaktor;
enigma-krypteringsapparat; Captcha

CT-scanner

Cavalieris princip

MR-scanner



Forhold mellem matematik/naturvid. og socialisme

Matematiske begreber,
formler og modeller

x2 + y2 = z2

ar(S2(r)) = ar(Z 2(r ,2r))

eiϕ = cosϕ+ i sinϕ

F = G
m ·M

R2 , e = mc2

π1(M3) = π1(S3)⇒ M3 ∼ S3

Elitær karakter; ikke nemt at
gøre til fælleseje

Socialisme

Det frie emanciperede menneske i et
humant samfund

Huskeregel 1 (V.I. Lenin, 1910)
Vore grønne, socialistiske idealer og praktisk, solidarisk virke

matematisk og naturvidenskabelig opdragelses- og anskuelsesmåde = ikke konfliktfrit.



Konflikten matematik/socialisme, filosofisk set

Mosaik fra Pompeii

Platons ekskluderende akademi:
grundlagt omkring 385 f.Kr.
Forskning stærkt orienteret mod
matematik. F.eks. stereometri:
Eksakt 5 platoniske legemer.
Indskrift ifølge legende:
Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω - Ingen
adgang for en der ikke er åben for
geometri!

RUC-portal

Huskeregel 2 (BBB og A. Rohlfing, 1959)
Faktisk har matematik og naturvidenskab historisk vist et stort
emancipatorisk potentiale ved offentligt at udforske muligheder:

Demokrati ∼ teater ∼ matematik.



Konflikten matematik/socialisme, indholdsmæssigt I
SPØRGSMÅL: Hvorvidt er matematik militært påvirket og påvirkende?
Tre eksempler fra antikken og renaissancen:

Archimedes’ grab

Beregning af kræfterne
=⇒ nemmest at

løfte skibet eller
vælte fra siden
eller
fra stævnen?

Tartaglia’s skud −→
A’s varmestråle ↓

Samling af solstråler i
et fysisk eller
et distribueret

parabolspejl til at sætte
skibe i brand:
tvivlsom — hvorfor?

α 7→ dist(α)?



Konflikten matematik/socialisme, indholdsmæssigt II

Anden verdenskrigs matematiske triade

Britisk colossos 1943

=⇒
Formatering af
samfund,
arbejdspladser og fritid
vha. computere

Hiroshima bombe 1945

=⇒
Atomenergi,
risikovillighed, artifakter
nemmere at skabe end
at kontrollere

Jetjager ME262 1942

=⇒
Masseturisme til fjerne
mål:
en af verdens største
forureningskilder

Huskeregel 3 (BBB, J. Høyrup, 2003)

Matematik og naturvidenskab er betændt i militær sammenhæng, på
arbejdspladser, klima og miljø, økonomi og fritid.



Konflikten matematik/socialisme, metodisk I

Juliette og Charles Sanders
Peirce, 1907

C.S. Peirce, 1902: Modeller = en iagttagers valg af tegnprocesser i
realiteten og i tankerne til at beskrive vaner



Konflikten matematik/socialisme, metodisk II

Ksenia
Semenova
og Yuri Manin,
2006

Y. Manin, 1979: Matematiske modeller: enten som metafor eller
teoriindlejret (Mathematics and physics, russisk, engelsk 1981,
Birkhäuser)



Konflikten matematik/socialisme, metodisk III

Jens Højgaard
Jensen, 2015

J.H. Jensen, 1980: Matematiske modeller — vejledning eller
vildledning (Naturkampen: socialistisk tidsskrift for naturvidenskab,
teknik og medicin, nr. 18, s. 14-22)



Konflikten matematik/socialisme, metodisk IV

Philip J. Davis,
2012

P.J. Davis, 1992: Beskrive – forudsige – foreskrive (formatere)



Konflikten matematik/socialisme, metodisk V

Oh Nam Kwon,
Michael Otte og
Luis Radford,
2012

Huskeregel 4 (Frit efter M. Otte, 2014)

a) Verden er alt for indviklet til at vi kunne undvære matematiske
teorier. Matematiseringen er et vindue til verden.
b) Verden er alt for indviklet til at matematiseringen alene kunne løse
vores problemer i den.



Plusfortælling 1: Opståen af tal og regning I

Nok bekymringer —
positive fortællinger!

Huskeregel 5 (Denise
Schmandt-Besserath, 1977)
a) At tælle og regne kom før at skrive.
b) Abstrakte tegn (ideografs) kom før
ikonografiske (piktografs). Lerbold med 7 brikker

Susa, ca. 3300 fvt.

Bevis fra Frugtbare Halvmåne og Mesopotamien (forenklet).

8500 fvt. Neolitisk landbrug, kornbogholderi ved brikker
6000 fvt. Kvægdrift, fjernhandel med lukkede "følgekrukker"

4000-3000 fvt. Religion, stat, skat, fra brikker til indskrivning; kalligrafi.



Plusfortælling 1: Opståen af tal og regning II

Frugtbare Halvmåne

Semantisk paradoks:
Simple tællesten→ tal

Kunstfærdige tællesten→ skrift



Plusfortælling 2: Mellem himmel og jord I

Simulation 28/10-2015 Titius’ 4 + 3 · 2n Erfaring og længsel

Geofysiske og astronomiske modeller og beregninger

Antik Arab 1500+ 1700+ 1800+ 1900+ 2000+
Jorden x x x
Vejret x
Månen x x x

Meteorer x x
Planeter x x x x
Kometer x x x x x

Solen x
Universet x x



Plusfortælling 2: Mellem himmel og jord II

Opsamling kosmologi
± ⇐⇒ ikke helt forstået hhv ikke altid beregneligt

Jorden: geoid, drejning og drejningsvinkel (før Foucault), alder,
tektonik, jordskælv, vulkanisme ±

Vejr og klima: optisk dispersion, Rayleigh- og Miespredning (regnbue,
blå himmel d < λ, drivhus, aerosol, albedo), Corioliskraft,
Bjerknes-Richardson ±

Månen: kalender, ἔκλειψις, tidevand (Steno, Newton) ±
Meteorer, planetoider: Titius-Bode spekulation, Ceres (Gauss) ±

Planeter: Pythagoras, Ptolemæus, Kopernikus, Brahe, Kepler,
Newton, lysets tøven (Ole Rømer)

Kometer: varsler, Halley, Lagrange, ny kronologi (Fomenko)
Solen: solpletter, ioniserende stråling ±

Universet: almene relativitetsteori, Big Bang, Hubbles lov, black
holes, kvantegravitation ±



Plusfortælling 3: Kompression og kryptering af data

Gammelt: Private koder, sluk-tænd-signaler.
OBS: Fuld forståelse matematisk
Nyt: Digitalisering af data for

lagring (f.eks. terræn-kontur, GIS)
manipulation (sortering, søgning, data mining mm.)
transmission (bredbånd telekommunikation)

OBS: Ingen fuld forståelse matematisk. Fuld forståelse kunne blive
farlig (øger overvågning/profilering og droneangreb, mindsker
RSA-sikkerhed)

Kompression: ZIP uden tab, JPEG og MP3 med kontrollerbart tab
Fejlkorrigerende koder: CD, signaltransmission
Offentlige nøgler: Krypteret korrespondence og "sikker" banktransfer

vha produkt af to primtal



Plusfortælling 4: Styring af dynamiske systemer

1. Raketstyring
L.S. Pontryagin

Donau bro ved Novi Sad,
1999

Circular error probability
# bomber for 20× 30 m

2. Resistensstyring
MRSA pga. antibiotikaforbrug

3. Intracellulær transport,
insulinvesikler



Proportioner I

Brøker p/q — Nemt at sammenligne i praksis:

Sociale drukkenbolte, hellere 2 flasker til 3 end 3 flasker til 5



Proportioner II

Overenskomster,
hverken +5% i 2016 og -5% i 2017
eller -5% i 2016 og +5% i 2017

Overenskomstagitation 1899 og 2015



Proportioner III

Nemt at lægge sammen i praksis: gamle regnestykker
Hans og Grete vil hver købe en pixibog men Hans mangler 3
kroner og Grete 6. Så vil de splejse, men har stadig ikke nok.
Hvad koster bogen?
En gammel kvinde går fra A til B, ankomst 9pm, datteren fra B til
A, ankomst 4pm, mødes kl. 12, afgang samtidig ved solopgang.
Hvornår var solopgang så?

Nemt at misforstå:
1 Aritmetik p

q + r
s

?
= p+r

q+s

2 Ordensrelation, sammenlign p
q ≥

r
s

?⇐⇒ p ≥ r og q ≥ s

3 Berømte brøker er ikke brøker af heltal
4 Hastighedsforskelle virker ikke-lineære
5 Medicindosering er ikke altid proportional vægt.



Proportioner IV

Berømte brøker der ikke er brøker

Huskeregel 6 (Euklid)

Givet et lille og et stort kvadrat af
sidelængder a,A og diagonaler
d ,D på en plan. Så gælder

d
a

=
D
A

og forholdet betegnes med
√

2.

Algebraisk-irrationale tal,
algebraiske ligninger.

Huskeregel 7 (Archimedes)

Givet en lille og en stor cirkel med
omkredslængder c,C og diametre
d ,D på en plan. Så gælder

c
d

=
C
D

og forholdet betegnes med π.

Transcendente tal, numerisk
udfordring, dynamik og frekvenser.



Proportioner V

Hastighedsforskelle virker
ikke-lineære, 10 ?

= 44
I en kampagne påstod et dansk
trafiksikkerhedsråd, at
overskridelse af
hastighedsbegrænsningen i byer
med 10 km/t kan medføre at et
barn bliver kørt over med 44 km/t,
mens bilisten der overholder
begrænsningen ville kunne
standse før kollisionen med samme
biltype og samme køreevne.
Kan det passe?



Proportioner VI
Indsigelse: hastighedskurver
(over tid) er parallel. Korrekt:
10 forbliver 10!

Kampagne havde ret. Se på
hastighedskurve over
afstand! 10 bliver nemt til 40!



Proportioner VII

Medicindosering er ikke altid proportional med vægt
Hvordan skal man føle sig frem til rigtig medicinering af en dreng som
indleveres til hospitalet med akut astma. Theophylline ville hjælpe, hvis
koncentrationen i blodet kommer op over 5 mg/l men virker toksisk hvis
koncentrationen overstiger 20 mg/l?

Nedbrydning kan nemt estimeres lineær med risiko for fejlmedicinering
og bedre eksponentiel med udsigt til mere passende medicinering



Beviser, evidens og tro I

Matematikkens guldstandard — elsket og frygtet:
1 religiøst?
2 uundværlig?

Berømte klassiske beviser: Altid, aldrig, punktum! Ingen udenom!

Græsk : Thales, Pythagoras, Euklid,
Archimedes
→ cirkler, trekanter, kvadrater,
primtal og kugler
Moderne: Gauss, Galois,
Lindemann, Gödel, Cramer
→ polynomer, π, aksiomatik, statistik
Postmoderne: Cohen, Appel &
Haken, Wiles, Franks, Perelman
→ logik, fire farver, sidste Fermat,
lukkede geodæter, universets form Sejrende (totalitære) tro



Beviser, evidens og tro II

Blinde (tvivlende) tro

Matematisk fremskridt uden
beviser

Kinesisk : Beregninger.
Anvendelser, tankespil
Moderne: Algoritmer.

Fast Fourier Transform
Pontryagin Maximum Princip
Huffman komprimering
Hamming fejlkorrigerende
kode
RSA

Postmoderne: Hvornår er nok
nok, erfaringsbaserede
stopregler



Logik — matematikkens kerne eller periferi?

Ekstreme positioner
Peirce: Logikkens kontrol og inspiration absolut nødvendig når
hverdagserfaringer overskrides
Russel & Whitehead : 220 sider for at forklare 2 + 2 = 4
Wittgenstein: Fra overdrevne logiske forventninger til indsigt at
forklaring er at ramme et andet menneskes forestillingsverden
Rosser & Co: Concepts and arguments can be clarified by
wrapping them into formal abstract expressions
Manin & Davis:The human mind is not at all well suited for
analyzing formal texts. Inkonsistens er væsentlig del af
menneskelig orientering

Produktive anvendelser
Computerarkitektur,
hardware design
Softwareudvikling
Ekspertsystemer
Netværksanalyse

Udforskning og
kontrol af egen
tankevirksomhed
Frembringelse af
nye ideer

Logistik overalt



Love kan brydes

Love skal begrundes
Aksiomer nedfælles, teoremer bevises
Algoritmer skal begrundes og testes
Matematisk formulerede naturlove

1 First Principles, typisk uden begrundelse
2 Ad-hoc formler, typisk lineariseringer

Love kan brydes
Udvidelse af Pythagoras og Archimedes
på bøjede flader
Ændring af regneregler for negative og
komplekse tal og matricer
Corioliskraft observerbar ved store
luftmasser, men ikke i håndvasken
Lysets udbredelse modificeres ved
laserlys (holografi)

Passatvinde



Knas med uendelighed

Problematisk begreb:
Fysisk ikke realistisk (Planck, Hubble)
Matematisk ikke problemfrit: Euklid N = 1 + Πp∈Sp, Gödel
Forskellige uendeligheder (Cantor); kontinuumshypotese
Indbildt uendelighed ved fraktaler, kaos, Mandelbrotmængde

Praktisk begreb: f.eks. løsning af
Zenons paradoks



Optimering = dynamik og styring

Universel sammenhæng:
Plateaus problem, differentialregning, planetbaner
Brachistochrone, geodæter, minimalflader, optimal design
Logistik, travelling salesman, optimal placering af ressourcer
Køletårne, kemiske processer
Lineær programmering (Sovjet, Stillehavskrigen)

Brachistochrone

Køletårne

Kemianlæg



Tilfældighedens pålidelighed
Grundsituationer: Lies, damned lies - and statistics?

Statistik Parametrisk og ikke-parametrisk statistik
1 Kendt fordeling =⇒ stikprøveresultat
2 Stikprøve =⇒ estimation
3 Stikprøver =⇒ korrelation
4 Stikprøver =⇒ hypotesetest

Stok. processer Sekvenser og stokastisk geometri
1 Markovprocesser
2 Brownske bevægelser
3 Demografi, epidemiologi

Vigtigste anvendelser:
Medicin, offentlig sundhed
Landbrug, avl, forædling
Brintbombe
Kvalitetskontrol R.A. Fisher Kendt ryger



Sammenligning af klimabeskyttelsesmodeller I

Svar på følelsesladede problemer: Følelsesladet? Nej! Rationelt? Ja!

COP21 — Økonomisk vurdering af klimabeskyttelsesprojekter
Finansrådgivernes svar:

Neoklassisk økonomi — Optimal
allokation af begrænsede ressourcer

Inviterer til økologisk tænkning!
Inviterer til rationel adfærd!
Kræver matematiske beregninger og
opgørelser!
Kan legitimere uetisk adfærd og føre til
katastrofer!

Anvend dine penge således at summen af
livsnydelse maksimeres (Hermann
Heinrich Gossen, 1854)
Moderne velfærdsmodel = Gossen på
samfundsniveau

Om H.H. Gossens
Lykkens beregning



Sammenligning af klimabeskyttelsesmodeller II

Definition 8
Et klimabeskyttelsesprojekt J er en funktion der giver en
velfærds(tæthed) J(t) til tiden t > 0.

Typisk vil J falde i begyndelsen for at stige senere igen indtil den finder
et nyt konstant leje.

Definition 9
Lad J,K være klimabeskyttelsesprojekter. Vælg en diskontorate r > 0.
a) J siges at være bedre end K for al fremtid
:⇐⇒

∫∞
0 J(t) e−rt dt ≥

∫∞
0 K (t) e−rt dt .

b) J siges at være bedre end K for begrænset fremtid R
:⇐⇒

∫ R
0 J(t) e−rt dt ≥

∫ R
0 K (t) e−rt dt .

Svære spørgsmål: I. Hvor stort skal r sættes? II. Skal vi regne med
(a) eller (b)? III. Hvordan estimeres verdens ende R?

I-III er etisk og logisk uløselige =⇒ Skab bæredygtighed!



Simpel model for bæredygtighed I

Teoretisk vakuum:
1 Ingen begrundelse for r og R
2 Neoklassisk knaphedsøkonomi virker ikke

Klimaforandring skyldes overskud, ikke mangel
Markedspris for emissionskvoter 10-25/ton CO2
Har kun givet 1% emissionssænkning
Nødvendig pris omkring 245 CHF/ton beregnet
for Schweiz, hvis CO2-emissionen skal ned med
20% til 2020

Definition 10
a) Økonomi kaldes bæredygtig, hvis den har en cyklisk struktur der

1 kan reproduceres i det uendelige og
2 alle ikke-konsumerbare sideprodukter bliver genanvendt eller

neutraliseret.
b) Økonomi kaldes CO2-neutral, hvis CO2-absorption = CO2-emission.



Simpel model for bæredygtighed II
Model A Frihed til forurening med to produktionsgrene (Piero Sraffa,
1960)

280t hvede + 12t jern −→ 575t hvede + 10t CO2 (1)
120t hvede + 8t jern −→ 20t jern + 90t CO2 (2)

Ved pCO2=0 og priser p =
(

ph
pj

)
, timeløn w , ` =

(
`h
`j

)
arbejdstimer/år i

de to processer og profitraten r skrives matematisk ligevægt

(1 + r)Ap + `w = Bp med A forbrug og B resultat.

Ved (1) og (2) er arbejdernes løn som naturalløn i hvede opført på
venstre side. Således w = 0 og A =

(
280 12
120 8

)
and B =

(
575 0
0 20

)
.

Ligevægt beskrives ved ligningssystemet ved gratis forurening

(1 + r)
(
280 ph + 12 pj

)
= 575 ph (3)

(1 + r)
(
120 ph + 8 pj

)
= 20 pj (4)

med løsningen r = 0,25, ph = 1, pj = 15 i hvededaler når 1
hvededaler er prisen for 1t hvede.



Simpel model for bæredygtighed III
Model B Bæredygtighed med subsistenslandbrug og skovdrift

280t hvede + 12t jern −→ 575t hvede + 10t CO2 (5)
120t hvede + 8t jern −→ 20t jern + 90t CO2 (6)

800t hvede + 100t CO2 −→ 800t hvede. (7)

Hvad bliver så pCO2? Som ovenfor fås fra (5), (6) og (7) et nyt
ligningssystem

(1 + r)
(
280 ph + 12 pj

)
= 575 ph − 10 pCO2 (8)

(1 + r)
(
120 ph + 8 pj

)
= 20 pj − 90 pCO2 (9)

(1 + r) 800 ph = 800 ph + 100 pCO2 (10)

med løsningen
r = 0,11, ph = 1, pj = 19,15, pCO2 = 0,88.
Fuld deltagelse af CO2-kilder og -trug =⇒ radikalt
andre ligevægtspriser! Hvordan kommer vi derhen?
Vi forstår problemet, men kan ikke løse det (endnu).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piero Sraffa (1898–1983) −→
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