
MA1101 Grunnkurs i analyse I Kandidatnr.:

Semesterprøve torsdag 11. oktober 2012 10:15 – 11:45

Prøven har 8 flervalgsoppgaver med tilsammen 10 rette svar. Hvert riktige svar gir ett
poeng. Om du bruker mer enn 10 kryss trekkes du et poeng for hvert kryss mer enn
10. Om du har 5 gale kryss eller mer vil du trekkes 1 poeng. Utover dette er det ingen
straff for feil svar. P̊a baksida er det en oppgave der du skal begrunne svaret ditt. Denne
oppgaven gir inntil 5 poeng, og forklaringen din er en viktig del av vurderingen.

Oppgave 1: For differenslikningen an+2 +an+1−6an = 4n+ 1 med initialverdier a0 = 0
og a1 = 0 har vi
2a2 = 0 2a3 = 0 2×a2 = 1 2a2 = −2 2a2 = 3

Det enkleste her er å regne ut a2 og a3 direkte. Med n = 0 og initialverdiene f̊ar
vi a2 = 4 · 0 + 1− an + 6a0 = 1− 0− 0 = 1. Med n = 1, og at vi kjenner a1 og a2
f̊ar vi a3 = 4 · 1 + 1− a2 + 6a1 = 5− 1 + 0 = 4.

Oppgave 2: Merk alle som er løsninger til differenslikningen an+2 +an+1−6an = 4n+1

2·an = 7(−3)n + 2n 2an = (−2)n + 8n 2an = (−2)n + 8n − n− 1

2×an = 7(−3)n + 2n − n− 1 2an = 7(−3)n + 2n − sinn

Den tilhørende homogene likningen har karakteristisk likning r2 + r − 6 = 0, med
løsninger r = 2 og r = −3, s̊a løsningene til an+2+an+1−6an = 0 er p̊a formen ahn =
α2n + β(−3)n. Det utelukker to av mulighetene. Det utelukker ogs̊a alternativet
merket2·, fordi dette er en løsning til den homogene ligningen. (Det kan være lurt
å tenke litt p̊a hvorfor den siste p̊astanden er sann.) ”Inhomogenitetsleddet”4n+ 1
er et polynom av grad 1, s̊a vi vet partikulærløsningen vi ser etter er et polynom.
Dermed kan vi utelukke løsningen med sinus, s̊a dette m̊a være rett svar. (Vi har
forutsatt at det skal være et rett svar til hver oppgave.) For sikkerhets skyld kan
vi sjekke at apn = −n− 1 er en partikulærløsing: (−(n+ 2)− 1) + (−(n+ 1)− 1)−
6(−n− 1) = 4n+ 1, s̊a OK.

Oppgave 3: Hva er sant for funksjonen f(x) = ln(tanx)
2f er definert for alle reelle tall

2Om definisjonsmengden er (0, 1) s̊a inneholder verdimengden bare rasjonale tall.

2Der funksjonen er definert har vi f ′(x) = cos2 x
etan x

2×Der funksjonen er definert har vi f ′(x) = 1
sinx cosx

2Der funksjonen er definert er den strengt avtagende

ln kan bare ta inn strengt positive verdier, og det kan komme negative verdier
(og null) ut av tangens. (Eller vi kunne nøyd oss med å se at tangens selv ikke er
definert der hvor sinus er null (hvor er det?)). Alts̊a er funksjonen ikke definert for
alle reelle tall. Fra skjæringssetningen vet vi at f tar alle verdiene mellom f.eks.
tan 1/2 og tan1, s̊a intervallet (tan 1/2, tan 1) er inneholdt i denne verdimengden.
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Samtidig vet vi at alle åpne intervall inneholder irrasjonale tall, s̊a verdimengden
m̊a inneholde irrasjonale tall. Ved å bruke kjerneregelen f̊ar vi at f ′(x) = 1

sinx cosx .

Dette kan ikke være det samme som f ′(x) = cos2 x
etan x — sjekk f.eks. i x = π/2. N̊ar

du øker x litt øker du verdien til tangens. N̊ar du øker det du putter inn i den
naturlige logaritmen økes det som kommer ut av den. Alts̊a er funksjonen v̊ar en
(strengt) voksende funksjon i de intervallene den er definert. Du kan ogs̊a sjekke
fortegnene til den deriverte (husk at du ikke kan se p̊a der det kommer noe negativt
ut av tangens, for funksjonen v̊ar er ikke definert der. (Hvorfor ikke?)

Oppgave 4: Om du vet at en funksjon f : [2, 7)→ R er kontinuerlig og strengt voksende,
s̊a kan du konkludere at
2×f har en minimumsverdi p̊a [2, 7) 2f har en maksimumsverdi p̊a [2, 7)

2f ′(x) > 0 for alle x ∈ [2, 7) 2×limx→5+ f(x) = limx→5− f(x) = f(5)
2f m̊a være begrenset (b̊ade ovenfra og nedenfra).

En kontinuerlig funksjon tar maksimum og minimum p̊a et lukket intervall. Inter-
vallet v̊art er ikke lukket, men ser vi p̊a f.eks. [2, 5] m̊a funksjonen ha et minimum
her. Funksjonen er strengt voksende s̊a vi f̊ar minimum i x = 2. Jo nærmere 7
vi kommer, jo høyere blir funksjonsverdien, og fordi vi aldri kan n̊a 7 kan en slik
funsjon aldri ha et maksimum. Vi har ikke sagt noe om at funksjonen m̊a være de-
riverbar, og du kan sikkert tegne en funksjon som tilfredsstiller beskrivelsen, men
som ikke er deriverbar, f.eks. i x = 5. Hvis den deriverte ikke eksisterer kan vi
heller ikke snakke om den er positiv eller ikke. Vi vet at kontinuitet i x = 5 er det
samme som at grensen n̊ar x g̊ar mot 5 er det samme som funksjonsverdien. Hvis
gensen eksisterer eksisterer ogs̊a de ensidige grensene, og de er lik grensen begge
to. Funksjonen m̊a være begrenset nedad, men ikke nødvendigvis ovenfra. Se f.eks.
p̊a f(x) = 1/(7− x). (Sjekk at denne tilfredsstiller alle kravene v̊are.)

Oppgave 5: Sett kryss ved de sanne p̊astandene
2|x− y| ≤ |x+ y| for alle reelle tall x og y. 2h < 1/10 medfører |h| < 1/10.

2h2 < 1/10 medfører |h| < 1/100 2×h2 < 1/100 medfører |h| < 1/10
2h3 < 1/1000 medfører |h| < 1/10.

For den første, se f.eks. p̊a y = −x, eller hvis du vil ha et enda mer konkret
eksempel, se p̊a x = 1 og y = −1. Det er opplagt at ulikheten ikke er feil her. Den
andre p̊a første linje, og den nederste, illustrer noe som er lett å glemme n̊ar man
leker med absoluttverdier. Ta f.eks. h = −47235, 9. Den passer i begge ulikhetene
som ikke har absoluttverdier, men ikke i de to med absoluttverdier. Noe vi har
kvadrert kan vi legge til absoluttverdier p̊a uten at det har noen forskjell, s̊a f.eks.
er h2 = |h|2. Med å ta røtter f̊ar vi svaret som er merket riktig. Den siste er derimot
ikke riktig, f.eks. ser du det med h = 1/4.

Oppgave 6: Merk intervallene der funksjonen f(x) = x(x − 1)(x + 2) er injektiv (en-
entydig). (Ekvivalent med at funksjonen har en omvendt funksjon (invers) der.)
2R (alle reelle tall) 2×(−1000,−100] 2(−2, 0) 2(0, 1) 2(−2, 1)
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Dette er et tredjegradspolynom med nullpunkt i x = −2, x = 0 og x = 1. Den
vil ha et lokalt maksimum mellom -2 og 0 (hvorfor), s̊a vil være b̊ade stigende
og avtagende i dette intervallet, s̊a kan ikke være en-entydig her. Samme gjelder
for (0, 1) (bortsett fra at det er et lokalt minimum, ikke maksimum ). Da kan den
heller ikke være en-entydig p̊a (−2, 1), og definitivt ikke p̊a hele tallinja. Til venstre
for det lokale maksimumet mellom -2 og null, og spesielt til venstre for x = −2
vil funksjonen være strengt voksende. Spesielt vil den være strengt voksende p̊a
(−1000,−100] og da vet vi at den er en-entydig der.

Oppgave 7: Merk de grensene som eksisterer og er lik 1:
2limx→∞ x

2 − 2x + 1 2limx→0 sin 1
x

2×limx→0 1− x sin 1
x

2×limx→1
lnx
x−1 2limx→3 x

2 − 2x + 1

N̊ar x g̊ar mot null vil 1/x g̊a mot uendelig, og mer presist, vil g̊a over intervall
med lengde 2π igjen og igjen. Dermed vil sin 1/x hele tiden g̊a opp og ned mellom
-1 og 1, fortere og fortere, etterhvert som x nærmer seg null. Grensen eksisterer
alts̊a ikke. For x sinx har vi p̊a mange m̊ater det samme, men her vil utslaget bli
mindre og mindre, fordi vi ganger med x. Dette vil alts̊a g̊a mot null n̊ar x g̊ar mot
null, og 1 holder seg som 1. Her blir grensen alts̊a 1. Den nederste til venstre kan vi
bruke l’Hospital p̊a: limx→1

lnx
x−1 = limx→1

1/x
1 = 1. Den første kan være fristende å

tro at de to første leddene kanselerer etterhvert, og at du sitter igjen med 1, men
det andre leddet blir mye fortere stort enn det første. I den siste er grensen 2, ikke
1.

Oppgave 8: Hvilken funksjon har graf som er tangent til grafen til f(x) = x sinx i x = 0
2×P (x) = 0 2Q(x) = 1 2R(x) = x 2S(x) = x+ 1 2T (x) = x2

f(0) = 0 her, s̊a P og R er de eneste mulighetene (T er ikke en rett linje en gang).
Deriverer vi f̊ar vi f ′(0) = 0. Tangenten skal alts̊a ha stiginingstall null (være
konstant). Alts̊a er P svaret.

Oppgave 9: Forklar hvorfor funksjonen f(x) = arcsin

(
1− x2

1 + x2

)
er definert for alle reelle

tall x, og vis at f ′(x) = − 2

1 + x2
for x > 0.

(”for x > 0.”var ikke med i oppgaveteksten.)

Legg først merket til at arcsin tar inn verdier mellom -1 og 1 (tenk p̊a verdimengden til

sinus). Vi m̊a alts̊a sjekke at brøken v̊ar ligger i mellom her, m.a.o. sjekke at |1−x2

1+x2 | ≤ 1 :
N̊ar −1 ≤ x ≤ 1 har vi

|1− x2| = 1− x2 ≤ 1 + x2 = |1 + x2|.

For |x| > 1 har vi
|1− x2| = x2 − 1 < x2 + 1 = |1 + x2.|
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Alts̊a har vi det vi trengte, at for alle x s̊a er∣∣∣∣1− x21 + x2

∣∣∣∣ ≤ 1.

N̊ar vi skal derivere m̊a vi bruke kjerneregelen, og huske at D(arcsinx) = 1√
1−x2

,

eventuelt finne det ut fra hva vi vet om å deriverer inversfunksjoner. La oss først finne
den deriverte til brøken v̊ar:

D

(
1− x2

1 + x2

)
=

(−2x)(1 + x2)− (1− x2)(2x)

(1 + x2)2
=

−4x

(1 + x2)2

s̊a

D

(
arcsin

(
1− x2

1 + x2

))
=

1√
1−

(
1−x2

1+x2

)2D
(

1− x2

1 + x2

)
=

1 + x2√
(1 + x2)2 − (1− x2)2

−4x

(1 + x2)2

=
−4x

(1 + x2)
√

4x2
=
−2

1 + x2

OBS! som det n̊a st̊ar i oppgaven, gjelder dette kun for x > 0. Dette har vi brukt i
den siste likheten. (Vi har brukt at

√
x2 = x, noe som kun er sant for positive x, for

negative m̊a vi endre fortegnet. Som en utfordring til de som ønsker det: hva skjer n̊ar
x = 0?)
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