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Forelesningen 23. november

Denne forelesningen beskriver
de “store linjer” og sammenhengen mellom de ulike
deltemaene i MA1101
noen tips for eksamensperioden
noen utvalgte oppgaver.



Kompletthetsegenskapen til de reelle tall

Denne egenskapen (som sier at enhver oppad begrenset
mengde av reelle tall har en minste øvre skranke) gir oss de
mest grunnleggende setningene:

Skjæringssetningen
Ekstremalverdisetningen
Sekantsetningen (middelverdisetningen) (fra
ekstremalverdisetningen via Rolles teorem)
Kontinuerlige funksjoner på et lukket intervall er
integrerbare og som konsekvens analysens
fundamentalteorem
Begrensede monotone følger er konvergente.

Merk den grunnleggende betydningen av kontinuerlige
funksjoner på et lukket intervall i de fire første punktene.



Derivasjon og lineær approksimasjon

Den deriverte kan tolkes som
endringsrate (grunnlag for formulering av
differensialligninger)
stigningstallet til tangenten til grafen i det aktuelle punktet.

En omskrivning av definisjonen av den deriverte, nært
forbundet med sistnevnte tolkning, leder til følgende: En
funksjon f er deriverbar i x0 med derivert f ′(x0) hvis og bare
hvis vi kan skrive

f (x) = f (x0) + f ′(x0)(x − x0) + E(x),

hvor E(x)/(x − x0)→ 0 når x → x0. Sagt på en annen måte: f
kan approksimeres “godt” som en lineær funksjon nær x0.



Kjerneregelen

Kjerneregelen har mange anvendelser. Spesielt bør nevnes:
Implisitt derivasjon
Koblede hastigheter (“related rates”)
Substitusjon
Løsning av separable differensialligninger (anvendelse av
substitusjon).



Produktregelen (Leibniz’ regel)

Merk at produktregelen (uv)′ = u′v + uv ′ ligger til grunn for
Bruk av integrerende faktor ved løsning av lineære
førsteordens differensialligninger
Delvis integrasjon.

Delvis integrasjon er generelt et nyttig verktøy av
grunnleggende betydning i matematisk analyse!



ε− δ-definisjoner og grenseverdier

De mest grunnleggende objektene som inngår i kalkulus, er
basert på ε− δ-definisjoner/grenseverdier:

kontinuerlige funksjoner
den deriverte
grenser av følger
det bestemte integral.

I de tre første tilfellene er grensebegrepet essensielt det
samme. Definisjonen av det bestemte integral er mer subtil, og
grenseprosessen er nesten “usynlig” slik integralet er definert i
Lindstrøms bok: Funksjonen er integrerbar når det finnes kun
ett tall I som er større enn eller lik alle nedre trappesummer og
mindre enn eller lik alle øvre trappesummer. I praksis betyr
dette at bare maskevidden (maks-lengden på delintervallene) i
partisjonen er liten nok, vil en hvilken som helst Riemann-sum
komme så nær I (det bestemte integral) som vi måtte ønske.



Det bestemte integral

Det bestemte integral som en “grense av Riemann-summer”

reflekteres i notasjonen
∫ b

a f (x)dx
ligger til grunn for våre ulike anvendelser av integralet; det
handler alltid om hvordan vi skal kutte opp i småbiter,
forstå hvordan hver av disse bidrar og hvordan vi til slutt
skal summere disse.

Merk at vi i en generell Riemann-sum tenker på en kontinuerlig
funksjon som essensielt konstant på et lite intervall—dette er
altså en grovere tilnærming enn lineær approksimasjon!



Analysens fundamentalteorem

Hvis f er en kontinuerlig funksjon, er f integrerbar og

d
dx

∫ x

a
f (t)dt = f (x).

Det gir sammenhengen mellom bestemt og ubestemt integral
(som i utgangspunktet er definert på to helt forskjellige måter):∫

f (x)dx =

∫ x

a
f (t)dt + C.

Tenk gjerne gjennom hvordan middelverdisetningen for integral,
analysens fundamentalteorem og sekantsetningen er koblet:

F ′(c) =
1

(b − a)

∫ b

a
F ′(x)dx =

F (b)− F (a)
b − a

for en c mellom a og b.



Differensialligninger

Vi har sett at
vi kan løse separable ligninger y ′ = g(x)h(y)
vi kan løse generelle lineære ligninger y ′ + f (x)y = g(x)
ved å multiplisere ligningen med den integrerende faktoren
eF (x), hvor F er en antiderivert til f . Poenget er at
venstresiden dermed kan skrives som (eF y)′

initialverdiproblemet y ′ + f (x)y = g(x), y(x0) = c, har
entydig løsning på intervallet (a,b) hvis c ∈ (a,b) og f og g
er kontinuerlige på (a,b).

I tillegg skal vi være i stand til å formulere enkle
differensialligninger ut fra kjennskap til hvordan et gitt system
endrer seg instantant. (I eksamenssammenheng dreier det seg
her om “tekstoppgaver” eller “uoppstilte problemer”.)



Praktiske opplysninger:

Spørretjeneste i S7 kl. 12:15–14 hver dag frem til eksamen
(fra og med mandag neste uke). Se oversikt på
hjemmesiden for mer informasjon og hvem som er der når.
Det vil bli lagt ved et formelark til eksamen som er å finne
på hjemmesiden; for øvrig ingen trykte hjelpemidler til
eksamen.



Eksamensforberedelser

Det kan være nyttig å gjøre gamle eksamens-
oppgaver—tenk da gjennom hva de tester, f. eks. ved å
tenke gjennom hvilke grunnleggende begreper/temaer de
er knyttet til. (dette vil vi diskutere nærmere når vi regner
fjorårets eksamen)
Eksamen blir ikke veldig forskjellig fra slik den har vært de
seneste årene. Jeg forsøker å lage oppgaver som jeg
mener tester grunnleggende forståelse, og jeg forsøker å
unngå oppgaver som krever mye og vanskelig regning og
“smarte” triks!

Til slutt:
Takk for følget og lykke til på eksamen!


