
Norges teknisk–naturvitenskapeligeuniversitetInstitutt for matematiske fag

MA1102 Grunnkurs iAnalyse IIVår 2010
Løsningsforslag — Øving -

Dette er et løsningsforslag for enkelte oppgaver på henholdsvis øving 2 og 4

4.10.32 Skriv ned Taylor’s formel for f(x) = sin(x), om x = 0 med restledd på Lagran-
geform. Hvor stor må n velges for at vi skal kunne være sikre på at det tilhørende
Taylorpolynomet gir verdien av sin(1) med 5 korrekte desimaler.
Løsning: Vel, den første delen er ikke altfor vanskelig. Vi har

sin(x) = x − x33! + x55! − . . . + (−1)n x2n+1(2n + 1)! + (−1)n+1 cos(s)(2n + 3)! x2n+3
der |s| ≤ |x|. Vi begynner med å gjøre et feilestimat i x = 1; for 0 ≤ s ≤ 1, har vicos(s) ≤ 1, så

|E2n+1(1)| = |(−1)n+1 cos(s)|(2n + 3)! 12n+3| ≤ 1(2n + 3)!Det er også verdt å merke seg fortegnet; for n odde, blir fortegnet positivt, mens forpartallig n blir fortegnet negativt.Vi skal nå regne ut tilnærminger til sin(1) ved hjelp av dette, og bestemme antallkorrekte desimaler i disse tilnærmingene; gitt et positivt heltall n, har vi
sin(1) ≈ 1− 13! + 15! − . . . + (−1)n 1(2n + 1)! (1)

For å bestemme antall korrekte desimaler, så må vi faktisk regne ut både verdien avtilnærmingen, og feilestimatet (for en gitt n); det vil si, det er ikke mulig å si på forhånd
( altså før vi kjenner verdien av tilnærmingen) noe slikt som at “for å garantere at 5desimaler er korrekte, så er det tilstrekkelig1 at |En(1)| < 5 · 10−6” (og her kan manbytte ut 5 · 10−6 med akkurat hva man vil; det vil ikke hjelpe i det hele tatt). Dersomdette ikke er opplagt ennå, vil det bli det etterhvert som vi begynner å regne, så la ossikke kaste bort mer tid; vi starter med n = 2. Kalkulatoren gir oss

sin(1) ≈ 1− 13! + 15! ≈ 0.8416666667
Siden n er partallig, er feilen negativ, og dette blir dermed en øvre grense. Feilestimatetblir

|E5(1)| ≤ 17! ≈ 1.984126984 · 10−4 < 2.0 · 10−4 = 0.00020Dette betyr at det fjerde sifferet etter komma er usikkert; det kan være 4, 5 eller 6,mens de tre første sifferne forblir uendret. Med andre ord, vi kan være sikre på atsin(1) ≈ 0.841 er korrekt til 3 desimaler.
1Det er unektelig fristende å tolke eksempel 5, avsnitt 4.10 i denne retningen; leser man litt nøyere, er detskrevet som en nødvendig betingelse, men dersom fortegnet på feilen er kjent er ikke dette tilfellet heller.
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Da dette ikke er nok, fortsetter vi på tilsvarende måte. For n = 3 har vi

sin(1) ≈ 0.841468254
Feilen er nå positiv, og i absoluttverdi mindre enn 1/9! ≈ 2.755731922 · 10−6 < 2.76 ·10−6 = 0.00000276.Her begynner interessante ting å skje; vi ser at de fire første sifferne 0.8414 er sikre,mens det neste kan være enten 6 eller 7. Med andre ord, selv om |E7(1)| < 2.76 ·10−6 <5 · 10−6, så har vi faktisk bare tilstrekkelig informasjon til å bestemme 4 korrektedesimaler av sin(1). Så, la oss fortsette; for n = 4 har vi

sin(1) ≈ 0.8414710097.

Feilen er nå negativ og
|E9(1)| ≤ 111! < 2.51 · 10−8 = 0.0000000251

Dermed kan vi være sikre på at sin(1) ≈ 0.84147 er korrekt med 5 desimalers nøy-aktighet. Siden dette er tilstrekkelig for det oppgaven spør etter, så kan vi stoppeher.Vi kan merke oss at tiltross for at feilestimatet for n = 4 er mindre enn en hundredel avfeilestimatet for n = 3, så er dette kun tilstrekkelig til å bestemme et ekstra desimal;vi har ikke tilstrekkelig informasjon for å avgjøre om neste siffer skal være 0 eller 1, såigjen ser vi at ting ikke er fullt så enkelt som det kan se ut til.
Merknad 1. Så, hva bør vi ha lært av denne oppgaven? Vel, en ting er sikkert; an-tall korrekte siffer i en tilnærming er et (mildt sagt) usikkert mål på hvor god nevntetilnærming er; det er alltid mulig å komme opp med eksempler, der feilen er vilkårligliten, samtidig som ingen av desimalene er korrekte. For eksempel, dersom korrekt svarer 5.00000, så vil ingen av siffrene i tilnærmingen 4.99999 være korrekte, mens feilen
E = 0.00001 er svært liten.
�

8.1.17 Anta at en lyskilde er plassert i punktet (3, 4) i xy-planet. Lysstrålene reflekteres
i en parabel, og kommer ut parallelt med x-aksen. Dersom det er kjent at parabelen
passèrer gjennom origo, finn en ligning som beskriver den (det er to mulige svar).
Løsning: (En stor takk til Ole Fredrik Brevig, som har skrevet mesteparten av dette
løsningsforslaget).Oppgaven ber oss om å finne de parabler som oppfyller følgende:

1. Lysstråler som kommer fra punktet F = (3, 4) reflekteres i parabelen slik at deutgjør en stråle parallell med x-aksen.2. Parabelen går gjennom origo, det vil si at punktet O = (0, 0) ligger på parabelen.
Hva vet vi om egenskapene til parabler?

(3) Alle stråler fra brennpunktet vil reflekteres parallelt med aksen til parabelen.
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(4) En parabel består av alle punkter (x, y) ∈ R2 som er like langt unna et punkt(som kalles brennpunktet), og en rett linje (som vi kaller styrelinja). Linjen som gårgjennom brennpunktet, og står vinkelrett på styrelinja kalles aksen til parabelen.

Merknad 2. Her kan det være nyttig å lage seg en skisse.
Det er opplagt, på grunn av egenskap (3) over, at parabelens akse må samsvare med
x-aksen. Videre må den ha brennpunkt i (3, 4) (vi kan tenke oss at vi følger lysstrålenebaklengs; da vil de reflekteres i parabelen, og passère gjennom brennpunktet, somdermed må samsvare med plasseringen av lyskilden). Da styrelinja står vinkelrett påaksen til parabelen, følger det at styrelinja må være parallell med y-aksen, det vil sipå formen x = K , for en ukjent K . Men av (4) vet vi at avstanden mellom brennpunktog origo må være lik avstanden mellom origo og styrelinja. Dette gir√(3− 0)2 + (4− 0)2 = √(K − 0)2 + (0− 0)2

√52 = √K 2,

så K = ±5. Dermed kjenner vi styrelinje x = ±5 og brennpunkt F = (3, 4) forparabelen, og det er nå en smal sak å skrive ned ligningene:√(x − 3)2 + (y− 4)2 = √(x − (±5))2(x − 3)2 + (y− 4)2 = (x − (±5)2)
Litt regning gir at y2 − 8y = x(6± 10). �

8.2.12 Beskriv den parametriske kurven gitt ved[
x(t)
y(t)] = [ 2− 3 cosh t

−1 + 2 sinh t

] (2)
Løsning: (En stor takk til Ole Fredrik Brevig som har skrevet dette løsningsforslaget).Fra MA1101 husker vi at

cosh t = et + e−t2 og sinh t = et − e−t2 . (3)
Vi noterer at cosh t ≥ 1, og dette betyr at x ≤ −1. Altså vil alle punktene på kurvenligge til venstre for y-aksen. Videre kan vi vise identiteten

cosh2 t − sinh2 t = 1, (4)
som “tilsvarer” cos2 t + sin2 t = 1 for de hyperbolske funksjonene. Vi noterer at vi kanskrive om parameterkurven (2) på formen

cosh t = x − 2
−3 og sinh t = y + 12 . (5)

Av identiteten (4) får vi da
cosh2 t − sinh2 t = (x − 2

−3
)2
−
(

y + 12
)2 = 1, (6)
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Figur 1: Den parametriske kurven (2) med asymptotene (9).
men dette kjenner vi igjen som en hyperbel:

(x − 2)232 − (y + 1)222 = 1 (7)
Vi beregner asymptotene ved å se på den degenererte formen:

(x − 2)232 − (y + 1)222 = (x − 23 − y + 12
)(

x − 23 + y + 12
) = 0 (8)

y = −1± 23(x − 2) (9)
Når vi har beregnet asymptotene kan vi tegne inn disse og skissere hyperbelen.
Merknad 3. Vi noterte tidligere at x ≤ −1. Altså har vi bare med den venstre delen avhyperbelen. (Det vi formelt har gjort er å vise at dersom et punkt (x, y) er på formen(2− 3 cosh t,−1 + 2 sinh t), så tilfredstiller koordinaten ligningen (7). Det kan dermedgodt være punkter på hyperbelen (7) som ikke ligger på den parametriske kurven (2),noe vi også har vist at er tilfellet.
�
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