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Forord

Dette leksikon henvender sig til alle, der 

beskæft iger sig med eller interesserer sig 

for matematik og matematiske begreber. 

Den primære målgruppe er elever på de 

gymnasiale uddannelser og studerende på 

de videregående uddannelsers første år.

Bogens opslag er så vidt muligt udvalgt 

eft er begreber, man kan forvente at fi nde i 

lærebøger på disse uddannelser, men ud-

vælgelsen afspejler også forfatternes mate-

matiske interesser. Derfor vil nogle læsere 

måske lede forgæves eft er en del opslag fra 

netop deres interesseområder. De enkelte 

opslag er søgt skrevet, så læseren hurtigt 

kan få en præcis forklaring på det mate-

matiske begreb, som behandles det pågæl-

dende sted.

Opslagene er som hovedregel korte, men 

fyldestgørende og oft e med illustrerende 

eksempler; desuden føres læseren via hen-

visninger til beslægtede begreber, hvorved 

han kan få en vis indsigt i den sammen-

hæng, der er i matematikken. De fl este op-

slag er tilstræbt at kunne læses selvstæn-

digt uden særlige forkundskaber, men dog 

baseret på, at læseren har et kendskab til 

matematik svarende til de gymnasiale ud-

dannelsers første år.

Opslag, der umiddelbart ligger ud over de 

gymnasiale uddannelser, er markeret med 

en stjerne (*), og henvisninger til andre 

opslag er markeret med en pil (▶). Nogle 

opslag er blevet forholdsvis lange, fordi vi 

undertiden har valgt at henvise en forkla-

ring til et andet opslag. Enkelte gange be-

handles begreber fl ere steder, fx er opslaget 

ikke-euklidisk geometri også forklaret un-

der det længere opslag geometri.

Det er klart, at et opslagsværk ikke kan 

give den mere dybtgående forklaring, som 

lærebøger kan præstere; derfor fi ndes der 

næsten ingen beviser for påstandene i bo-

gen.

Vi har i vid udstrækning søgt at pointere, 

at matematik er resultatet af menneskers 

bestræbelser; således har mange begreber 

navn eft er en eller fl ere matematikere. Der 

vil da være en kort beskrivelse af disse per-

soner og en angivelse af, hvornår de vir-

kede; herved fremtræder også en form for 

kronologi.

Vi håber med denne bog at medvirke til at 

fastholde et ordforråd, forankret i en faglig 

tradition, der er tilstrækkeligt omfattende 

til at behandle matematiske emner af en 

vis dybde på dansk.

Bagest i bogen er der en kort formelsam-

ling.

Søren Halse

Erik Laage-Petersen

Jens Peter Touborg
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A

abacus, en kugleramme, der har været 

kendt siden oldtiden.

På billedet ses en kinesisk kugleramme, som den 
bruges i dag i kinesiske supermarkeder.

abelsk summation (partiel summa-
tion)*, for vilkårlige ▶talfølger

{ }na  og { }nb , hvor 
=

= ∑
1

k

k i
i

A a , 

gælder formlen

+ + −
= =

= − + −∑ ∑ 1 1 1( )
n n

k k k k k n n m m
k m k m

a b A b b A b A b

Formlen har navn eft er den norske ma-

tematiker Niels Henrik Abel (1802-29), 

et af matematikkens største talenter. Abel 

har ydet bidrag til fl ere områder inden for 
▶analyse og ▶algebra(1), blandt andet el-

liptiske funktioner (se ▶elliptisk integral), 

uendelige ▶rækker, ▶grupper og lignings-

løsning. Abel gav i 1826 et bevis for, at det 

ikke i almindelighed er muligt at løse lig-

ninger af femte eller højere grad ved hjælp 

af roduddragning.

abelsk gruppe*, en ▶gruppe, hvor ▶kom-

positionen er ▶kommutativ. Mængden af 

hele tal med kompositionen + (addition) 

udgør en abelsk gruppe, det samme gør 

de positive tal med kompositionen ⋅ (mul-

tiplikation).

Abels test* for ▶konvergens af en uende-

lig ▶række: Hvis { }nb  er en begrænset og

▶monoton ▶talfølge, og hvis rækken 
∞

=
∑

1
n

n

a  

er konvergent, så er også rækken 
∞

=
∑

1
n n

n

a b  

konvergent.

abelsummation*, se ▶summabilitet.

abscisse, førstekoordinaten x i koordi-

natsættet ( , )x y  for et punkt i et retvink-

let ▶koordinatsystem i planen. Førsteak-

sen kaldes abscisseaksen eller ▶x-aksen. 

Andenkoordinaten y kaldes ordinaten, 

og andenaksen kaldes ordinataksen eller 
▶y-aksen.

absolut værdi, d.s.s. ▶numerisk værdi. 

For et ▶komplekst tal er absolutværdien 

d.s.s. ▶modulus.

absolut konvergent*, en uendelig ▶række 

 

∞

=
= + + + +∑ 1 2

1

... ...i n
i

a a a a  

siges at være absolut konvergent, hvis ræk-

ken af ▶numeriske værdier 

 
∞

=
= + + + +∑ 1 2

1

... ...i n
i

a a a a  

er ▶konvergent. Absolut konvergens af en 

række er en tilstrækkelig, men ikke nød-

vendig betingelse for konvergens. Fx kon-

vergerer rækken

 +− + − + + ⋅ +11 1 1 1
2 3 41  ...  (-1)  ...n

n  

mod tallet ln(2), mens den ▶harmoniske 

række,
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 + + + + +1 1 1
2 31  ...  ...n

er ▶divergent. Se også ▶betinget konvergens.

acceleration, se ▶hastighed.

acceptmængde, se ▶hypotesetest.

addend, se ▶addition.

addition er en af de ▶elementære regne-

arter, men addition anvendes foruden på 

tal også på fx ▶vektorer og ▶matricer. Man 

bruger samme betegnelse for disse opera-

tioner, da der gælder de samme regler som 

for addition af tal.

Når størrelser adderes, siger man, at de på-

gældende størrelser lægges sammen. Stør-

relserne kaldes addender eller led, og de 

forbindes med et plustegn +, uanset om 

der er tale om tal, vektorer, matricer eller 

andre størrelser. Resultatet af additionen 

kaldes en sum.

Ved addition må man sætte parenteser og 

ombytte addender, som man vil; det vil 

sige, at addition er ▶kommutativ og ▶as-

sociativ.

additionsformler, regneregler der ud-

trykker funktioners værdier for sum og 

diff erens.

Et eksempel fra ▶trigonometri er

( )− = +cos cos( )cos( ) sin( )sin( )x y x y x y ,

se i øvrigt formelsamlingen.

additionsprincip, ved en valgproces, 

hvor der ud af en række mængder skal 

vælges i alt én genstand, er antallet af valg-

muligheder lig med summen af antallet af 

elementer i de pågældende mængder. Hvis 

man for eksempel på et spisekort kan vælge 

mellem 3 fi skeretter og 4 kødretter og kun 

vil have én ret, så er antallet af valgmulig-

heder + =3 4 7 .

Sammenlign ▶multiplikationsprincip.

additiv funktion, en reel funktion f, der 

opfylder ▶funktionalligningen

 + = +( ) ( ) ( )f x y f x f y  

for alle x og y. De eneste ▶kontinuerte ad-

ditive funktioner er funktionerne

 =( )f x cx , 

men der fi ndes ikke-kontinuerte funktio-

ner, der er additive.

Se også ▶homomorfi  og ▶multiplikativ 

funktion.

adjungeret (hermitesk)*, den adjunge-

rede afb ildning T∗ til en ▶lineær afb ildning 

T i et endelig-dimensionalt ▶vektorrum 

med ▶skalarprodukt er en lineær afb ildning 

med den egenskab, at , ,Tx y x T y∗〈 〉 = 〈 〉  

for alle x og y. ▶Matricen for T∗  fås ved 
▶transponering af matricen for T og kom-

plekskonjugere elementerne, hvis vektor-

rummet er ▶komplekst (se ▶adjungeret 

 matrix (hermitesk adjungeret)).

Hvis fx T er den ▶affi  ne afb ildning i planen, 

der består af en ▶drejning på 30o mod uret 

og en ▶multiplikation med 2 med hensyn 

til (0,0) , har T matricen 

 
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

3 1

1 3

Matricen for T∗ er 
⎡ ⎤−
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

3 1

1 3
, og T∗ er en

drejning i planen på 30o med uret og en 

multiplikation med 2 ud fra (0,0) .

I uendelig-dimensionale vektorrum defi ne-

res begrebet adjungeret også ved ligningen 

, ,Tx y x T y∗〈 〉 = 〈 〉 , som dog ikke nødven-

digvis gælder for alle x og y.

En lineær afb ildning T kaldes ▶selvadjun-

geret eller hermitesk, hvis T T∗= (her-

under hører, at defi nitionsmængderne er 

ens).

I visse fremstillinger, oft e i fysisk litteratur, 

kaldes den adjungerede for den hermitesk 

konjugerede.

adjungeret (i dualrum)*, hvis T er en 
▶lineær afb ildning af et ▶vektorrum V ind 

i et vektorrum W, er den adjungerede T∗  

en lineær afb ildning af ▶dualrummet W∗  

til W ind i dualrummet V∗  til V, defi neret 
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 A 

f(x) g(x)

1

1

Man benytter oft e forskrift en som beteg-

nelse for funktionen, så man taler om 

funktionen = +( ) 3f x x  eller blot om 

funktionen + 3x .

Mere generelt er en afb ildning af en mæng-

de A ind i en mængde B en regel, der til 

ethvert element i A knytter et éntydigt be-

stemt element i B.

Afb ildninger navngives oft e med små bog-

staver , ,...f g . At f er en afb ildning af A 

ind i B skrives symbolsk →:f A B. Det 

element i B, der knyttes til et element a i 

A, betegnes ( )f a  og kaldes for billedet af 

a ved afb ildningen f. Elementet ( )f a  ud-

tales „f af a“.

Mængden A kaldes for ▶defi nitionsmæng-

den (eller primærmængden) for afb ildnin-

gen f, og betegnes oft e med Dm( )f . Mæng-

den B kaldes oft e for sekundærmængden, 

mens den delmængde af B, der består af 

billederne af elementerne i A, kaldes ▶vær-

dimængden eller billedmængden for f og 

betegnes Vm( )f  eller ( )f A . At elemen-

tet ( )f a  er éntydigt bestemt, indebærer, 

at hvert element a kun har ét billede ved 

en afb ildning. På grafer som de ovenstå-

ende betyder dette, at der kun kan være ét 

punkt på grafen med en bestemt x-værdi. 

En kurve, der passerer henover sig selv, er 

således ikke graf for en funktion.

Derimod kan forskellige elementer i defi -

nitionsmængden have det samme billede. 

Det gælder funktionen ( )g x  ovenfor, idet 

fx 1 og 4 begge har billedet 2: =(1) 2g  

og =(4) 2g .

En afb ildning f kaldes ▶injektiv, hvis for-

skellige elementer i defi nitionsmængden 

ved ligningen ( )( ) ( )T y x y Tx∗ ∗ ∗=  for alle 

x i V og alle y∗  i W∗ . I nogle fremstillin-

ger kaldes T∗  for den transponerede til T 

(se ▶transponering). Hvis V og W er en-

delig-dimensionale, kan T repræsenteres 

ved en ▶matrix. T∗  repræsenteres da af 

den ▶adjungerede matrix (hermitesk) og 

kan opfattes som en lineær afb ildning af 

W ind i V.

adjungeret matrix (hermitesk adjun-
geret)*, den adjungerede matrix til ▶matri-

cen T med elementerne ijt  er den ▶transpone-

rede matrix T∗ med elementerne ij jit t∗ = . 

I det komplekse tilfælde skal elementerne 

endvidere ▶kompleks konjugeres. Hvis

1 0
1 2 4

2 1  ,  er  
0 1 3

4 3

T T∗
⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − =⎢ ⎥ −⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎣ ⎦

Den adjungerede til en ×n m matrix er så-

ledes en ×m n matrix.

Hvis en matrix repræsenterer en ▶lineær 

afb ildning, repræsenterer den adjungerede 

matrix den adjungerede afb ildning. Se de 

to foregående opslag om ▶adjungeret.

adjungeret matrix (algebraisk adjun-
geret)*, den adjungerede ▶matrix adj(T) 

til en kvadratisk ×n n  matrix T er den 
▶transponerede [ ]T

ijK  af matricen

 [ ]ijK  af ▶komplementer til T.

Hvis matricen er ▶invertibel, er

 −= ⋅ 1adj( ) det( )T T T .

afbildning (funktion), en afb ildning kan 

for eksempel være givet ved en forskrift  

som = +( ) 3f x x  eller = − +2( ) 5 6g x x x . 

En forskrift  anvendes ved at erstatte x med 

et konkret tal. På den måde fremkommer 

funktionsværdier som fx (1) og (4)f g : 

= + =(1) 1 3 4f  og = − ⋅ + =2(4) 4 5 4 6 2g .

En funktion kan også være fastlagt ved en 

tabel eller en graf som herunder, der vi-

ser grafer for de samme to funktioner f(x) 

og g(x):
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altid har forskellige billeder. Dvs. hvis
≠1 2x x , så er ≠1 2( ) ( )f x f x . En injek-

tiv afb ildning kaldes en ▶injektion. Funk-

tionen = − +2( ) 5 6g x x x  ovenfor er så-

ledes ikke injektiv, hvorimod funktionen 
= +( ) 3f x x  er injektiv.

Tildelingen af et personnummer til et-

hvert medlem af den danske befolkning 

kan opfattes som en injektiv afb ildning af 

mængden af danskere ind i mængden af 

naturlige tal.

En ▶surjektion er en afb ildning →:f A B , 

hvis værdimængde er hele B, dvs. 

=Vm( )f B . En afb ildning, der både er 

injektiv og surjektiv, siges at være bijektiv 

og kaldes en ▶bijektion.

I nogle fremstillinger anvendes ordene af-

bildning og funktion synonymt, men de 

fl este steder anvendes ordet funktion især, 

når primær- og sekundærmængden er tal-

mængder.

Afb ildningsbegrebet er et centralt begreb 

i matematik, og der fi ndes mange typer af 

afb ildninger med særlige egenskaber. Se 
▶affi  n afb ildning, ▶homeomorfi , ▶homo-

morfi , ▶isomorfi , ▶lineær afb ildning, samt 

en række specielle funktioner.

Se også ▶afh ængig variabel.

affi n afbildning, d.s.s. affi  nitet. En af-

fi n afb ildning er en afb ildning i planen, i 

rummet eller i et vilkårligt n-dimensionalt 
▶euklidisk rum med den egenskab, at hvis 

tre punkter ligger på linje, så gælder dette 

også billederne af punkterne. Sammensæt-

ning af to affi  ne afb ildninger er igen en af-

fi n afb ildning.
▶Parallelforskydninger, ▶drejninger, ▶lige-

dannetheder og ▶spejlinger er eksempler 

på affi  ne afb ildninger.

I planen betragtes specielt rette og skæve 

affi  niteter.

En ret affi  nitet fastlægges ved en linje l, der 

kaldes affi  nitetsaksen, og et tal k, forvand-

lingstallet. Lad P være et vilkårligt punkt, 

og lad Q være ▶projektionen af P vinkel-

ret på l.

P

Q

I

f(P)

 Billedet ( )f P  fremkommer ved at afsætte 

et linjestykke med længden k QP  ud fra 

Q langs linjen gennem P. Linjestykket af-

sættes i retning mod P, når k er positiv, og 

i modsat retning, når k som på fi guren er 

negativ. På fi guren er = − 1
2k .

En ret affi  nitet med forvandlingstal 0 er en 

projektion vinkelret på affi  nitetsaksen, og 

en ret affi  nitet med forvandlingstal –1 er 

en spejling i affi  nitetsaksen.

En skæv affi  nitet er fastlagt ved tilsvarende 

operationer med den forskel, at P ikke pro-

jiceres vinkelret på l, men i en retning som 

fx er givet ved en ▶vektor a
�

. Både for en 

ret og en skæv affi  nitet er punkter på affi  -

nitetsaksen ▶fi xpunkter for affi  niteten, dvs 

de fl yttes ikke.

En affi  n afb ildning f kan betragtes som en 

vektorafb ildning ved at opfatte vektorer-

ne som stedvektorer for punkter: Lad p
�

være en vektor og P punktet med stedvek-

toren =OP p
���� �

. Lad = ( )fP f P , så defi -

neres ( )f p
�

som stedvektoren til Pf , altså 

=( ) ff p OP
������

.

Enhver affi  n afb ildning f kan opfattes som 

en ▶lineær afb ildning eft erfulgt af en paral-

lelforskydning. Hvis p
�

 er stedvektor for P, 

er stedvektoren til f(P) givet ved +A p q
� �

, 

hvor A er en lineær afb ildning og q
�

 en 

vektor.

Hvis for eksempel 
⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥⎣ ⎦

2

3
q
�

, 

og A er repræsenteret af ▶matricen

 
⎡ ⎤
⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦

1 0

0 1
, 

vil den affi  ne afb ildning afb ilde et punkt i 

planen over i dets spejlbillede i førsteak-
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sen og dereft er forskyde dette 2 enheder 

i førsteaksens retning og 3 enheder i an-

denaksens retning.

P

f(P)

p
�

q
�

A p
�

Ved ▶determinanten af f forstås determi-

nanten af den ▶lineære afb ildning A (egl. 

determinanten af den matrix, der repræsen-

terer A).

Enhver affi  n afb ildning i planen, hvis de-

terminant er forskellig fra nul, kan frem-

bringes ved sammensætning af en ret affi  -

nitet eft erfulgt af en ▶ligedannethed.

En affi  n afb ildning med positiv determi-

nant siges at bevare ▶orienteringen. I pla-

nen betyder dette at bevare ▶omløbsretnin-

gen, og i rummet at et højresystem af tre 

vektorer givet ved fi re punkter afb ildes i et 

højresystem, se ▶højre-koordinatsystem.

affi nitet, se ▶affi  n afb ildning.

affi nitetsakse, se ▶affi  n afb ildning.

afhængige hændelser, se ▶uafh ængige 

hændelser.

afhængig og uafhængig variabel, i 

forskrift en = ( )y f x  kaldes x den uafh æn-

gige og y den afh ængige variabel. Betegnel-

serne afh ængig og uafh ængig henviser til, 

at værdien = ( )y f x  i ▶værdimængden 

er entydigt bestemt af valget af x i ▶defi ni-

tionsmængden.

afl edet funktion, se ▶diff erentialkvo-

tient.

afrunding, en (evt. uendelig) ▶decimal-

brøk afrundes, når man vælger en tilnær-

met værdi med et endeligt antal decimaler 

eft er kommaet. Det er sædvane at forhø-

je sidste decimal i afrundingen, hvis den 

eft erfølgende decimal i den oprindelige 

fremstilling er 5 eller derover. Brøken 

5/8 = 0,625 vil således afrundet til to de-

cimaler have den tilnærmede værdi 0,63. 

Ved en afrunding vil der kunne optræde en 

afrundingsfejl. Hvis der afrundes til fx to 

decimaler, er denne fejl højst 0,5×10–2. Ved 

afrunding til n decimaler er afrundingsfej-

len højst lig med 0,5×10–n.

Hvis en decimalbrøk ender på lutter ni-

taller, fx 3,10999999... , kan der tilsyne-

ladende ske en vis afrunding uden nogen 

afrundingsfejl, idet =3,10999999... 3,11 . 

Men her er slet ikke tale om en afrunding, 

blot at tallet kan skrives på to måder.

afsluttet mængde*, d.s.s. ▶lukket 

mængde.

afsnit i en række*, afsnitsfølge*, se 
▶række.

afstand, i ▶euklidisk geometri er afstan-

den mellem to punkter ▶længden af det 

linjestykke, der forbinder de to punkter. 

Ved afstanden fra et punkt til en linje for-

stås den vinkelrette afstand mellem punk-

tet og linjen.

linje

afstand

punkt

Afstanden mellem to parallelle linjer er af-

standen fra et vilkårligt punkt på den ene 

linje til den anden linje.

Eksempler fi ndes i formelsamlingen.

I almindelighed defi neres afstanden mel-

lem to vilkårlige geometriske objekter som 

den mindste af alle afstande fra et punkt i 

den ene mængde til et punkt i den anden. 

0
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