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Figur 9.15. Bezier-kurve med kontrollpolygon som representerer bokstaven ’S’ i Postscript-fonten Times-Roman.
De ulike Bezier-segmentene ser du mellom kontrollpunktene som ligger p̊a konturen til bokstaven. Legg merke til
at den totale kurven ogs̊a best̊ar av noen rette linjestykker.

Dataselskapet Apple utviklet tidlig p̊a 1990-tallet en teknologi for å bryte Adobes
monopol p̊a font-omr̊adet. Denne teknologien kalles TrueType og er basert p̊a kvadratiske
Bezier-kurver istedenfor kubiske. TrueType er i dag svært utbredt og brukes ogs̊a av
Microsoft.

9.6 Tilnærminger til deriverte og integraler

S̊a langt har vi sett hvordan vi ved hjelp av polynomer og stykkevise polynomer kan
finne tilnærminger til mer generelle funksjoner ved hjelp av data (funksjonsverdier og
deriverte) hentet fra funksjonene. I denne seksjonen skal vi se p̊a en annen form for
approksimasjon, nemlig hvordan vi kan tilnærme én operasjon p̊a funksjoner med en
annen operasjon p̊a funksjoner. Eksemplene vi skal se p̊a er hvordan vi kan regne ut
tilnærminger til den deriverte og til integralet av en funksjon ut fra funksjonsverdier,
s̊akalt numerisk derivasjon og integrasjon. Vi har vært innom disse temaene tidligere,
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men her skal vi ogs̊a gi estimater for feilen som gjøres. Nøkkelen til det hele er Taylors
formel med feilledd.

Hvis vi bare ser p̊a de ulike tilnærmingene for seg, kan b̊ade numerisk integrasjon og
derivasjon lett synes som en samling med mer eller mindre tilfeldige metoder, og det kan
virke noks̊a uforst̊aelig hvordan noen kunne finne p̊a disse metodene. For å f̊a oversikt i
virvaret, er det som alltid viktig å prøve å f̊a øye p̊a noen overordnede prinsipper. Det
overordnede prinsippet for b̊ade numerisk integrasjon og derivasjon er følgende:

Erstatt funksjonen f som skal integreres eller deriveres med et interpolerende polynom p
og integrer eller deriver p istedenfor f .

Under skal vi se nærmere p̊a hvordan dette gjøres i praksis. Sto! om interpolasjon
med polynomer finner du i seksjon 9.2.

9.6.1 Numerisk integrasjon

I seksjonene 8.7 i Kalkulus og 7.2 i kompendiet har vi allerede sett prinsippet over gjen-
nomført i praksis i forbindelse med integrasjon. Der delte vi integrasjonsomr̊adet [a, b]
inn i delintervaller, tilnærmet f med et polynom p̊a hvert delintervall, integrerte hvert av
disse polynomene og summerte til slutt opp bidragene fra hvert delintervall. Den største
utfordringen er dermed hvordan vi skal finne polynomtilnærmingen p̊a hvert delintervall.

I forbindelse med numerisk derivasjon s̊a vi p̊a tre hovedmuligheter: Tilnærming p̊a
et delintervall med en konstant funksjon, en lineær funksjon og en parabel. La oss kjapt
repetere disse metodene.

Trapesformelen. La oss for enkelhets skyld se p̊a det første delintervallet [a, a + h].
Vi finner først den rette linja p1 som interpolerer f i a og a + h. Denne kan skrives som

p1(x) = f(a) +
f(a + h)! f(a)

h
(x! a). (9.14)

Deretter bruker vi arealet under denne linja som tilnærming til integralet av f ,
! a+h

a
p1(x) dx =

h

2
"
f(a) + f(a + h)

#
"

! a+h

a
f(x) dx.

Simpsons metode. Her interpolerer vi med en parabel p̊a hvert delintervall. Siden vi
trenger tre punkter for å interpolere med parabler, ser vi p̊a intervallet [a, a + 2h] og
integrerer parabelen p2 som har samme verdi som f i punktene a, a + h og a + 2h. Vi
kan skrive denne parabelen slik som i seksjon 9.2.1, men til v̊art bruk her er en annen
form mer hendig. Hvis punktene vi skal interpolere i er x0, x1 og x2, skriver vi polynomet
som p2(x) = b0 + b1(x! x0) + b2(x! x0)(x! x1). I v̊art tilfelle er x0 = a, x1 = a + h og
x2 = a + 2h. Interpolasjonsbetingelsene gir da

f(a) = p2(a) = b0, f(a + h) = p2(a + h) = b0 + b1h,

f(a + 2h) = p2(a + 2h) = b0 + 2b1h + 2b2h
2.
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Fra den første ligningen finner vi b0 = f(a), fra den andre

b1 =
f(a + h)! b0

h
=

f(a + h)! f(a)
h

og fra den tredje f̊ar vi

b2 =
f(a + 2h)! b0 ! 2b1h

2h2
=

f(a + 2h)! 2f(a + h) + f(a)
2h2

.

Parabelen p2 kan derfor skrives som

p2(x) = f(a) +
f(a + h)! f(a)

h
(x! a)

+
f(a + 2h)! 2f(a + h) + f(a)

2h2
(x! a)(x! a! h). (9.15)

Integrerer vi p2 f̊ar vi etter litt opprydding
! a+2h

a
p2(x) dx =

h

3
"
f(a) + 4(a + h) + f(a + 2h)

#

som tilnærming til
$ a+2h
a f(x) dx, og dette kjenner vi igjen som Simpsons formel.

Tilnærming med konstanter. Integralet av f er i Kalkulus definert ved hjelp av øvre
og nedre trappesummer som jo nettopp best̊ar i å tilnærme f med en konstant p̊a hvert
delintervall. For den øvre trappesummen bruker vi, p̊a intervallet [a, a + h], verdien av f
i det punktet C der f oppn̊ar sitt maksimum p̊a [a, a+h]. Integraltilnærmingen p̊a dette
intervallet blir da

hf(C).

For den nedre trappesummen bruker vi p̊a tilsvarende m̊ate verdien av f i punktet c der
f oppn̊ar sitt minimum p̊a [a, a + h], slik at tilnærmingen blir

hf(c).

Disse tilnærmingene er hendige n̊ar vi skal finne fram til egenskaper ved integralet og
vise at de øvre og nedre trappesummene konvergerer mot hverandre. Men for praktiske,
numeriske beregninger er disse trappesummene som regel til liten hjelp siden vi da m̊a
finne maksimum- og minimumverdiene til f p̊a [a, a + h], noe som kan være vanskelig
eller til og med umulig om f er en komplisert funksjon. En mye enklere løsning er å bruke
verdien av f i et fast punkt, for eksempel f(a), siden vi da ikke trenger å kaste bort tid
p̊a å regne oss fram til det rette punktet. Tilnærmingen til integralet blir da

hf(a).

Andre muligheter ville være å bruke f(b) eller f
"
(a + b)/2

#
som tilnærming til f p̊a

intervallet [a, a + h].
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9.6.2 Numerisk derivasjon

I seksjon 6.2 tilnærmet vi den deriverte til f ved hjelp av uttrykket f !(a) "
"
f(a + h)!

f(a)
#
/h som er naturlig ut fra definisjonen av den deriverte. Men med utgangspunkt

i ideen vi har brukt for å finne fram til formler for numerisk integrasjon kan vi ogs̊a
finne fram til andre tilnærminger til den deriverte. Framgangsm̊aten er som før at vi
interpolerer f i noen punkter med et polynom og bruker den deriverte til polynomet som
en tilnærming til den deriverte av f .

Her vil det åpenbart ikke fungere om vi tilnærmer f med en konstant siden den
deriverte av en konstant alltid er 0. La oss derfor forsøke å derivere den rette linja p1 som
interpolerer f i a og a + h. Formelen for p1 er gitt ved (9.14) og deriverer vi denne f̊ar vi

f !(a) " p!1(a) =
f(a + h)! f(a)

h

som er akkurat den samme tilnærmingen vi brukte i seksjon 6.2. Legg merke til at den
deriverte av p1 er konstant siden p1 er et polynom av grad 1. Vi kan derfor like gjerne
bruke tilnærmingen i det andre punktet,

f !(a + h) " p!1(a + h) =
f(a + h)! f(a)

h
.

En tredje mulighet er bruke denne tilnærmingen i midtpunktet a + h/2,

f !(a + h/2) " p!1(a + h/2) =
f(a + h)! f(a)

h
. (9.16)

Denne tilnærmingen har den fordelen at den er mer symmetrisk — vi ’favoriserer’ ikke
noen av de to gitte punktene n̊ar vi bruker tilnærmingen i et punkt som ligger midt
mellom dem. Med det vi n̊a vet om slike tilnærminger har vi ingen grunn til å tro at
dette betyr noe, men som vi skal se under viser det seg faktisk å være svært viktig for
tilnærmingens nøyaktighet.

Formelen (9.16) brukes vanligvis p̊a formen

f !(a) " f(a + h)! f(a! h)
2h

.

Vi ser at vi fremdeles tilnærmer den deriverte til f midt mellom to gitte punkter a ! h
og a + h ved å ta forholdet mellom forskjellen i funksjonsverdier og avstanden mellom
funksjonsverdiene. Alternativt kan vi utlede denne formelen ved å interpolere f med en
rett linje i punktene a! h og a + h, derivere denne og bruke tilnærmingen i x = a.

Ved å bruke flere funksjonsverdier kan vi interpolere f med polynomer av høyere grad
og forh̊apentligvis finne fram til andre tilnærminger b̊ade til f ! og høyere deriverte. For
eksempel ser vi at interpolasjonspolynomet p2 gitt ved (9.15) gir

f !(a) " p!2(a) =
!f(a + 2h) + 4f(a + h)! 3f(a)

2h
.
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Dette er en mer komplisert formel enn vi fikk fra p1, men forh̊apentligvis er den ogs̊a mer
nøyaktig. Vi f̊ar en mer symmetrisk formel hvis vi bruker p2 til å finne en tilnærming til
f !(a + h). Vi f̊ar da

f !(a + h) " p!2(a + h) =
f(a + 2h)! f(a)

2h
.

Dette er bare en forkledd versjon av (9.16) og er alts̊a samme formel som vi kom fram til
ved hjelp av p1.

Fra p1 kunne vi ikke finne noen tilnærming til f !! siden p!!1 er 0 overalt. Ved hjelp av
p2 kan vi finne en slik formel,

f !!(a + h) " p!!2(a + h) =
f(a + 2h)! 2f(a + h) + f(a)

h2
. (9.17)

Siden p!!2 er konstant, kunne dette like gjerne vært en tilnærming til f !!(a) eller f !!(a+h),
men som vi har nevnt tidligere er symmetri bra i denne sammenhengen og formelen
fungerer best i midtpunktet. Tilnærmingen (9.17) brukes forøvrig som regel p̊a formen

f !!(a) " f(a + h)! 2f(a) + f(a! h)
h2

.

Ved å interpolere i flere punkter med polynomer av høyere grad kan vi finne mer
kompliserte (og mer nøyaktige) formler og tilnærminger til høyere deriverte. Men det un-
derliggende prinsippet for hvordan vi finner fram til formlene er illustrert med eksemplene
over.

9.6.3 Feilestimater

Over har vi utledet formler som lar oss regne ut tilnærminger til integralet og den første
og andre deriverte til en funksjon f . Spørsm̊alet er hvor nøyaktige disse formlene er. Ved
hjelp av Taylors formel skal vi n̊a finne uttrykk for feilen slik at vi kan sammenligne
formlene.

Utregningene under kan kanskje virke overveldende og kompliserte. Men hemmelig-
heten er som vanlig ikke å drukne i detaljene, men se de overordnede prinsippene. Disse
skal vi oppsummere mot slutten av seksjonen.

Vi minner om Taylors formel som sier at

f(x) = f(a) + (x! a)f !(a) +
(x! a)

2
f !!(a) + · · · +

(x! a)n

n!
f (n)(a) + Rnf(x) (9.18)

der Rnf(x) minner om det neste leddet,

Rnf(x) =
(x! a)n+1

(n + 1)!
f (n+1)(c),

og c er et tall i intervallet [a, c] (intervallet [c, a] om x < a) som avhenger av x. Dette
gjelder s̊a sant f (n+1) og de lavere deriverte alle er kontinuerlige nær a.
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La oss se hvordan vi kan finne et uttrykk for feilen i tilnærmingen

f !(a) " f(a + h)! f(a)
h

. (9.19)

Feilen er gitt ved

E1(f, h) = f !(a)! f(a + h)! f(a)
h

. (9.20)

Ideen er å erstatte f(a + h) med et Taylorpolynom med restledd med et h̊ap om at en
del ledd da vil falle mot hverandre. Vi setter x = a + h, bruker (9.18) og skriver f(a + h)
som

f(a + h) = f(a) + hf !(a) +
h2

2
f !!(c)

der c er et tall i intervallet [a, a + h]. Setter vi dette inn i (9.20) f̊ar vi

E1(f, h) = f !(a)! f(a) + hf !(a) + h2f !!(c)/2! f(a)
h

=
h

2
f !!(c).

Spesielt ser vi at feilen vil g̊a mot null n̊ar h g̊ar mot null.
For lettere å kunne finne fram til dette resultatet i teksten formulerer vi det som en

setning.
Setning 9.15. Anta at f , f ! og f !! er kontinuerlige funksjoner p̊a intervallet [a, a + h].
Da kan f !(a) tilnærmes med

f !(a) " f(a + h)! f(a)
h

,

og feilen i tilnærmingen er gitt ved

f !(a)! f(a + h)! f(a)
h

=
h

2
f !!(c),

der c er et tall i intervallet [a, a + h].
La oss ogs̊a finne et uttrykk for feilen i den andre tilnærmingen til den deriverte,

f !(a) " f(a + h)! f(a! h)
2h

.

Denne feilen er gitt ved

E2(f, h) = f !(a)! f(a + h)! f(a! h)
2h

. (9.21)

Her trenger vi å uttrykke b̊ade f(a! h) og f(a + h) ved hjelp av Taylor-polynomer. Vi
har

f(a + h) = f(a) + hf !(a) +
h2

2
f !!(a) +

h3

6
f !!!(c1), (9.22)

f(a! h) = f(a)! hf !(a) +
h2

2
f !!(a)! h3

6
f !!!(c2), (9.23)
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der c1 ligger i intervallet [a, a + h] og c2 i intervallet [a ! h, a]. Vi legger merke til at
leddene her alternerer i fortegn slik at

f(a + h)! f(a! h) = 2hf !(a) +
h2

6
"
f !!!(c1) + f !!!(c2)

#
.

Setter vi dette inn i (9.21) faller leddene som involverer f !(a) mot hverandre og vi st̊ar
igjen med

E2(f, h) = !h2

12
"
f !!!(c1) + f !!(c2)

#
.

Dette uttrykket kan forenkles litt hvis vi ser p̊a tallverdier og godtar en øvre grense for
feilen istedenfor et eksakt uttrykk. Vi har nemlig

%%E2(f, h)
%% =

%%%
h2

12
"
f !!!(c1) + f !!(c2)

#%%%

# h2

12

&%%f(c1)
%% +

%%f(c2)
%%
'

# h2

12

&
max

c1"[a#h,a+h]

%%f !!!(c1)
%% + max

c2"[a#h,a+h]

%%f !!!(c2)
%%
'

=
h2

6
max

x"[a#h,a+h]

%%f !!!(x)
%%.

I den første overgangen har vi brukt trekantulikheten mens den andre ulikheten følger n̊ar
vi tar maksverdier av f . I den siste likheten har vi bare utnyttet at de to maksverdiene
er like. Det hele er oppsummert i følgende setning.
Setning 9.16. La funksjonen f være definert p̊a intervallet [a ! h, a + h] og anta at
b̊ade f , f !, f !! og f !!! er kontinuerlige p̊a dette intervallet. Da kan f !(a) tilnærmes med
uttrykket

f !(a) " f(a + h)! f(a! h)
2h

og feilen i denne tilnærmingen er begrenset av
%%%%f

!(a)! f(a + h)! f(a! h)
2h

%%%% #
h2

6
max

x"[a#h,a+h]

%%f !!!(x)
%%.

Legg merke til at feilen her avhenger av h2, mens den for metoden i setning 9.15
avhenger av h. Dette er en vesentlig forskjell. Hvis for eksempel h = 10#4 vil feilen i
den første metoden være omtrent 10#4 om f !! ikke er for stor, mens feilen i den andre
metoden vil være omtrent 10#8 s̊a sant f !!! ikke er for stor. En illustrasjon av dette
er vist i figur 9.16 der det framg̊ar tydelig at metoden i setning 9.16 gir minst feil.
Generelt vil feilen bli mindre jo høyere potens av h som forekommer i feiluttrykket. Men
samtidig vil vanligvis metodens kompleksitet, og dermed nødvendig regnetid, ogs̊a øke
n̊ar eksponenten p̊a h øker.

La oss til slutt utlede et feilestimat for trapesregelen i det enkle tilfellet at vi bare
bruker ett linjestykke i tilnærmingen til f . Formelen er gitt ved

! a+h

a
f(x) dx " h

2
"
f(a) + f(a + h)

#
.
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1 2 3 4 5 6

!1

!0.5

0.5

1

Figur 9.16. Den deriverte av sin x og de to tilnærmingene til den deriverte gitt ved setningene 9.15 (grovstiplet)
og 9.16 (finstiplet) med h = 0.5.

Nok en gang benytter vi oss av Taylorutviklinger. I dette tilfellet bruker vi

f(x) = f(a) + (x! a)f !(a) +
(x! a)2

2
f !!(c1),

f(a + h) = f(a) + hf !(a) +
h2

2
f !!(c2),

der c1 ligger i intervallet [a, x] og c2 i intervallet [a.a + h]. Vi erstatter først f(x) med
denne Taylorutviklingen og integrerer,

! a+h

a
f(x) dx =

! a+h

a

&
f(a) + (x! a)f !(a) +

(x! a)2

2
f !!(c1)

'
dx

=
(
(x! a)f(a) +

(x! a)2

2
f !(a)

)a+h

a
+

! a+h

a

&(x! a)2

2
f !!(c1)

'
dx

= hf(a) +
h2

2
f !(a) +

! a+h

a

(x! a)2

2
f !!(c1) dx.

Igjen ser vi p̊a feilen,

E3(f, h) =
! a+h

a
f(x) dx! h

2
"
f(a) + f(a + h)

#
.

Her setter vi inn verdien for integralet som vi fant over samt Taylorutviklingen av f(a+h).
Dette gir

E3(f, h) = hf(a) +
h2

2
f !(a) +

1
2

! a+h

a
(x! a)2f !!(c1) dx

! h

2

&
f(a) + f(a) + hf !(a) +

h2

2
f !!(c2)

'

=
1
2

! a+h

a
(x! a)2f !!(c1) dx! h3

4
f !!(c2).
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For å f̊a dette p̊a en litt penere form tar vi igjen tallverdier og godtar estimater istedenfor
likheter,

%%E3(f, h)
%% # 1

2

%%%
! a+h

a
(x! a)2f !!(c1) dx

%%% +
h2

4
%%f !!(c2)

%%.

I det følgende kan vi spare litt trykksverte ved å innføre notasjonen M = maxx"[a,a+h]

%%f !!(x)
%%.

Det første leddet i uttrykket over estimerer vi til

1
2

%%%
! a+h

a
(x! a)2f !!(c1) dx

%%% #
1
2

! a+h

a

%%(x! a)2f !!(c1)
%% dx

# 1
2

! a+h

a

%%(x! a)2M
%% dx

=
M

2

! a+h

a
(x! a)2 dx =

Mh3

6
.

Den første ulikheten kommer av at integralet aldri kan bli mindre n̊ar vi integrerer ab-
soluttverdien av et uttrykk istedenfor uttrykket selv. Den andre ulikheten følger n̊ar vi
erstatter f(c1) med maksimumsverdien av f p̊a intervallet [a, a + h]. Dermed blir den
totale feilen begrenset av

%%E3(f, h)
%% # Mh3

6
+

Mh3

4
=

5Mh3

12

n̊ar vi ogs̊a erstatter f(c2) med maksverdien til f p̊a [a, a + h]. Dette gir oss følgende
setning.
Setning 9.17. La funksjonen f være slik at b̊ade f , f ! og f !! er kontinuerlige p̊a inter-
vallet [a, a + h]. Da kan integralet av f p̊a dette intervallet tilnærmes med

! a+h

a
f(x) dx " h

2
"
f(a) + f(a + h)

#

og feilen i denne tilnærmingen er begrenset ved

%%%
! a+h

a
f(x) dx! h

2
"
f(a) + f(a + h)

#%%% #
5h3

12
max

x"[a,a+h]

%%f !!(x)
%%.

Vi understreker at dette feilestimatet bare gjelder for ett delintervall. Bruker vi me-
toden over flere delintervaller viser det seg at vi mister en potens p̊a h, men dette skal vi
ikke g̊a inn p̊a her.

Merk ogs̊a at det i seksjon 8.7 i Kalkulus er oppgitt et feilestimat for trapesmetoden
der faktoren 5/12 er erstattet med 1/12. Det er mulig å f̊a til dette ved å bruke en litt
mer ra"nert metode enn vi har benyttet her.

Over har vi utledet estimater for den ‘matematiske’feilen i de forskjellige tilnærmin-
gene, og i alle tilfellene g̊ar denne mot null n̊ar h g̊ar mot null. Men det er viktig å huske
p̊a at n̊ar disse metodene implementeres p̊a en datamaskin er det en feilkilde til som spil-
ler inn, nemlig avrundingsfeilen. Dette har vi allerede sett eksempel p̊a i seksjon 6.2 n̊ar
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det gjelder numerisk derivasjon. Dessverre er det generelt slik at for numerisk derivasjon
øker avrundingsfeilen med avtagende h. For numerisk integrasjon er det derimot sm̊a
problemer med avrundingsfeil. En presis matematisk analyse av avrundingsfeil er langt
mer komplisert enn den feilanalysen vi har tatt for oss her.

9.6.4 Generell strategi for å utlede feilestimater

Over utledet vi tre feilestimater med til dels lange utledninger. I slike sammenhenger er
det viktig å se den overordnede ideen, ellers er det lett å drukne i detaljene. La oss forsøke
å oppsummere strategien vi brukte.

Utgangspunktet er at vi har en tilnærming til den deriverte eller integralet av en
funksjon f nær et punkt a. For å finne et uttrykk for feilen gjør vi følgende:

1. Skriv opp uttrykket for feilen.

2. Erstatt alle funksjonsverdier unntatt f(a) med Taylorpolynomer med feilledd, ut-
viklet rundt a.

3. Trekk sammen alle uttrykkene (og beregn de integralene som kan beregnes direkte).
Har du regnet riktig og tatt med passende antall ledd i Taylorutviklingene vil du
ende opp med et uttrykk som bare involverer restleddene.

4. St̊ar det igjen mer enn ett restledd, m̊a du ta tallverdi av feilen og bruke trekantulik-
heten slik at du f̊ar en øvre grense som er summen av tallverdiene av restleddene.

5. Ta maksverdier i alle funksjonsuttrykkene over det største intervallet som er invol-
vert i tilnærmingen. Slike maksverdier kan settes utenfor eventuelle integraler slik
at de gjenst̊aende integralene lett kan beregnes. Alle feilledd kan s̊a sl̊as sammen til
ettuttrykk.

Det er lurt å g̊a tilbake å se over utledningene over for å gjenkjenne disse stegene.
Det mest mystiske er kanskje hvordan vi kan vite hvor mange ledd som skal tas med

i Taylorpolynomene. Tar du med for f̊a ledd vil du til slutt ende opp med et feiluttrykk
som inneholder en sum av to eller flere restledd fra Taylorutviklingene der summen av
koe"sientene er null. Dette betyr at du kan ta med minst ett ledd til i hvert Taylorpoly-
nom siden disse leddene da vil falle mot hverandre (da f̊ar du jo samme argument i alle
funksjonsuttrykkene). Tar du med for mange ledd vil du til slutt st̊a igjen med flere ledd
enn restleddene fra Taylorutviklingene i det endelige feiluttrykket. Se oppgave 9 under
for konkret øvelse i dette.
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Oppgaver

9.1 Taylor-polynomene til ex, cos x og sinx er

ex = 1 + x +
x2

2
+

x3

6
+

x4

24
+

x5

120
+

x6

720
+

x7

5040
+ · · ·

cos x = 1! x2

2
+

x4

24
! x6

720
+ · · ·

sinx = x! x3

6
+

x5

120
! x7

5040
+ · · ·

Regn ut Taylor-polynomet til eix og bruk dette til å forklare at Eulers formel
eix = cos x + i sinx er en rimelig definisjon av eix.

9.2 Utled egenskapene 1 og 2 ved Bernsteinbasisen gitt i lemma 9.3. Et nyttig redskap
for å bevise egenskap 2 er binomialteoremet.

9.3 Utled egenskap 3 i lemma 9.3.

9.4 Utled egenskap 4 og 5 i lemma 9.3.

9.5 Utled egenskapene 1–3 i lemma 9.5 for Bernstein-polynomer av generell grad n p̊a
intervallet [0, 1].

9.6 Sjekk at relasjonen *
n

i

+
=

n! i + 1
i

*
n

i! 1

+

stemmer.

9.7 a) Vis at polynomet x kan uttrykkes i Bernsteinbasisen som

x =
3,

i=0

i

3
bi,3(x).

Hint: Sjekk at de deriverte p̊a de to sidene av likhetstegnet er like og at de to
sidene har samme verdi i ett punkt.

b) Bruk (a) til å vise relasjonen

"
x, p(x)

#
=

3,

i=0

(i/3, ci)bi,3(x).

(Dette m̊a tolkes som en vektorrelasjon der venstresiden
"
x, p(x)

#
og kontroll-

punktene (i/3, ci)3i=0 er punkter i planet, mens bi,3(x) for hver x er en skalar.)
Denne relasjonen viser at grafen til p(x) er et veiet gjennomsnitt av sine kon-
trollpunkter.



180 KAPITTEL 9. APPROKSIMASJON AV FUNKSJONER

9.8 Programmer algoritme 9.8 og test programmet ved å plotte ut noen av Bernstein-
polynomene i figur 9.7 og 9.8.

9.9 I denne oppgaven skal vi gjenta utregningene som førte oss fram til setning 9.16,
men med flere eller færre ledd i Taylorpolynomet.

a) Ta med et ledd mindre i hver av de to Taylorutviklingene (9.22)–(9.23) (slik at
restleddene involverer h2), men gjennomfør ellers utregningene som vist over.
Hvordan kan du gjenkjenne at dette kan gjøres bedre?

b) Ta med et ledd mer i hver av de to Taylorutviklingene (slik at restleddene
involverer h4), men gjennomfør igjen utregningene som over. Hvordan kan du
se at du har tatt med for mange ledd?

9.10 Vis at feilen E(f, h) i tilnærmingen til den førstederiverte gitt ved

f !(a) " !f(a + 2h) + 4f(a + h)! 3f(a)
2h

er begrenset av %%E(f, h)
%% # h2 max

x"[a,a+2h]

%%f !!!(x)
%%.

9.11 Utled et feilestimat for tilnærmingen til den andrederiverte gitt ved

f !!(a) " f(a + h)! 2f(a) + f(a! h)
h2

.

9.12 Utled et feilestimat for tilnærmingen til integralet gitt ved
! a+h

a
f(x) dx " hf(a + h/2).

Hint: Erstatt f(x) med en passende Taylorutvikling om x = a + h/2.



9.6. TILNÆRMINGER TIL DERIVERTE OG INTEGRALER 181


