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1 Polynomer

Skrives vanligvis

P (x) = anx
n + an−1x

n−1 + an−2x
n−2 + . . .+ a2x

2 + a1x+ a0 =
n∑

j=0
ajx

j (1)

hvor konstanter aj heter koeffisienter. Graden til et polynom kommer fra største ikke-null
koeffisient.
Eksempel 1. Graden til P (x) = −4x3 + 17x + 2 og Q(x) = 0x8 + x3 er tre, da x3 har
ikke-null koeffisient i begge to.

Polynoma kan defineres for alle reelle tall, s̊a den største mulige definisjonsmengden til dem
er hel R.
Teorem 2. Et polynom av grad n har i det meste n nullpunkter, dvs. verdier x med P (x) = 0.

2 Rasjonelle funksjoner

En funksjon R(x) er rasjonell hvis den kan skrives som en divisjon av polynomer,

R(x) = P (x)
Q(x) , (2)

hvor B og Q er polynomer. Den største mulige definisjonsmengden til en rasjonell funksjon
er alle tall hvor nevneren Q(x) er ikke null, da vi må ikke dele med null. Dette kan skrives
men mengdeteoretisk notasjon {x ∈ R;Q(x) 6= 0} og leses �alle reelle tall x, hvor Q(x) er
ikke null�.
Eksempel 3.

Q(x) = 3x2 + 4
−x (27− x3) (3)
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er definert da nevneren er ikke null. Nevneren er null da x = 0 eller x3 = 27, som er ekvivalent
til x = 3. Da er funksjonen definert for alle x ∈ R unntatt 0 og 3.

3 Potensfunksjoner

En potensfunksjon ser ut som
f(x) = xp, (4)

hvor eksponenten p kan være hvilken som helst reelle tall, sjøl om p = 0 er veldig kjedelig. Hvis
p er et heltall, kan funksjonen defineres p̊a hele R, unntatt null for ikke-positive eksponenter.
For å gjøre livet v̊art enklere definerer vi funksjonen bare for positive tall for andre p.

4 Eksponentiellfunksjoner og logaritmefunksjoner

Eksponentfunksjonen
f(x) = ax (5)

kan defineres for alle reelle tall R. Vi anter at grunntallet a > 0.

Logaritmefunksjonen
f(x) = loga x (6)

har positive reelltall som den største mulige definisjonsmengden.

5 Periodiske funksjoner

Eksempel 4. Sinus og cosinus er periodiske funksjoner med period 2π, da vi har

sin x = sin(x+ 2π) og cos x = cos(x+ 2π). (7)

Generellt sier vi at en funksjon f er periodiske med period a hvis vi har

f(x) = f(x+ a) (8)

for alle tall x.
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