
LECTURE TUESDAY SEPT 16, 2015

Dette er en guide til materialet som ble dekket tirsdag Sept 16. Det kan brukes
som hjelp til å se hva man kan fokusere p̊a n̊ar man leser teksten.
Vi dekket tre seksjoner, 6.3, 6.4, 6.5.

1. L’Hopitals regel og ubestemte uttrykk (6.3)

Vi viste først Cauchy’s middelverdisetning:

Theorem 1.1. Anta at f, g : [a, b] → R er to kontinuerlige funksjoner som er
deriverbare i all indre punkter x ∈ (a, b). Da finnes en c ∈ (a, b) slik at

f(b)− f(a)

g(b)− g(a)
=

f ′(c)

g′(c)
.

Dette har som korollar den første versjonen av L’Hopitals regel. Den kan benyttes
til å finne grenser av noen uttrykk av typen 0

0 . Mere presist, anta at limx→a f(x) =

limx→a g(x) = 0. Anta videre at grensen limx→a
f ′(x)
g′(x) = L. Da har vi ogs̊a at

limx→a
f(x)
g(x) = L.

Vi gjennomgikk noen eksempler p̊a bruk av L’Hopitals regel. For eksempel s̊a
er sin(0) = 0. S̊a vi kan prøve regelen p̊a grensen limx→0

sin x
x . Vi deriverer begge

uttrykk, sinx = cosx og x′ = 1. Da ser vi at limx→0
cos x
1 = cos 0 = 1 og derfor

følger det at limx→0
sin x
x = 1.

Vi p̊apekte at L’Hopitals regel gjelder i mange andre situasjoner. For eksempel
kan grensepunktet a erstattes med∞. I tillegg kan vi ogs̊a anvende L’Hopitals regel
hvis f(x) og g(x) nærmer seg ∞.

Vi gjennomgikk eksempel 6.3.8 for å illustrere dette.

I tillegg gikk vi gjennom andre typer uttrykk som kan reduseres til 0
0 eller ∞

∞
ved hjelp av algebra. Som illustrasjon s̊a vi p̊a eksemplene 6.3.9, 6.3.10 og 6.3.11.

2. Kurvedrøfting, (6.4)

Vi diskuterte bruk av deriverte og dobbelderiverte til å drøfte tegning av kurver.
Dette var gjennopfriskning av kjente ting fra videreg̊aende. Det viktigste resultatet
er følgende:

Theorem 2.1. Anta at funksjonen : [a, b]→ R har et lokalt maksimum eller min-
imum i c. Da er enten
(i) c et an endepunktene a eller b eller
(ii) f ′(c) = 0 eller
(iii) f er ikke deriverbar i c.
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Vi minnet om at hvis f ′(x) skifter fortegn i c s̊a er c et lokalt maks eller min.

Vi minnet ogs̊a om bruk av den dobbelt deriverte: Hvis f ′(c) = 0 mens f ′′(c) > 0
s̊a er c et lokalt minimum.

3. Asymptoter, (6.5)

Vi diskuterte asymptoter til grafer. Det er tre typer:
A) Vertikal asymptote. Dette skjer i et punct a hvis funksjonen g̊ar mot ∞ n̊ar x
nærmer seg a. Et eksempel er f(x) = 1

x . Da blir y aksen en vertikal asymptote.
B) Horisontal asymptote. Dette skjer hvis f(x)→ c n̊ar x g̊ar mot∞. Et eksempel
her er x− aksen, mao. y = 0. Dette er horisontal asymptote for f(x) = 1

x b̊ade n̊ar
x→∞ og −∞.
C) Skr̊aasymptoter: Disse er rette linjer y = mx + b hvor m 6= 0. Mere presist s̊a
sier vi at y = mx + b er skr̊aasymptote for f(x) hvis f(x) − (mx + b) → 0 n̊ar
x→∞ (eller −∞).

Vi p̊apekte at asymptotene kan finnes i en to-step prosedyre:

1) Finn m : m = limx→∞
f(x)
x .

2) Finn b : b = limx→∞ f(x)−mx
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