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Spørreundersøkelse

Vi vil sette av 10 minutter i forelesningen 28.11. til en
spørreundersøkelse som dere vil finne på forsiden av
hjemmesiden. Sørg for at dere har tilgang til internett. Veldig
viktig for instituttet/Matematikk 1-teamet å få disse
tilbakemeldingene så vi kan få forbedret
undervisningsopplegget.



Læringsmål

Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende
grunnleggende begreper og metoder fra envariabel
matematisk analyse. Herunder kontinuitet, konvergens og
integrasjon. Videre kjenner studenten grunnleggende
numeriske metoder for løsning av ikke-lineære ligninger,
differensialligninger og integrasjon. Studenten kjenner til
hvilke muligheter og begrensninger som ligger i bruk av
matematisk programvare.
Studenten kan anvende sin kunnskap om envariabel
matematisk analyse til å formulere og løse enkle problemer
i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig
supplert med bruk av matematisk programvare.



Forelesningene denne uken

Et forsøk på å se de “store linjer” og sammenhengen mellom de
ulike deltemaene i TMA4100—delvis illustrert gjennom noen
utvalgte eksamensoppgaver.

Illustrerende oppgaver vil være
Oppgave 2, august 1999
Oppgave 7, august 2000
Oppgave 5, desember 2003
Oppgave 3, desember 2003
Oppgave 9, desember 2000
Oppgave 3, desember 1998.

Vi vil gå litt på tvers av pensum, men hovedvekten i dag vil
være på første del, til og med kapittel 5 i A & E.



Kompletthetsegenskapen til de reelle tall

Dette aksiomet gir oss noen av de mest grunnleggende og
viktige setningene:

Skjæringssetningen
Ekstremalverdisetningen
Sekantsetningen
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.



Videre fra lineær approksimasjon:

Direkte fra ideen om lineær approksimasjon har vi:
Newtons metode, trapesmetoden og Eulers metode (de
enkleste numeriske algorimene vi har sett).

Når ideen om lineær approksimasjon utvides til approksimasjon
ved hjelp av polynom av grad høyere enn 1, får vi

Taylorpolynom og Taylors formel
Simpsons metode (eksakt for polynom av grad opp til og
med 3)
Til slutt, når vi går fra polynom til potensrekker, får vi
Taylorrekker.

Merk at når vi lar graden øke, krever vi stadig mer av
funksjonen. Det er bare en meget spesiell (men viktig) klasse
av funksjoner (såkalte analytiske funksjoner) som kan
representeres ved hjelp av potensrekker.



Ubestemte former

Som kjent kan disse ofte håndteres ved hjelp av L’Hôpitals
regel. Men man vil som regel kunne forstå slike uttrykk bedre
om man bruker Taylorrekker eller approksimerer ved hjelp av
Taylorpolynom. Eksempel:

lim
x→0

(ex − 1− x)2

x2 − ln(1 + x2)
=?



Kjerneregelen

Kjerneregelen har mange anvendelser. Spesielt bør nevnes:
Implisitt derivasjon
Koblede hastigheter (“related rates”).

Vi illustrerer dette med de tre siste oppgavene på ovenstående
liste med eksamensoppgaver.


