
Hva er viktig i Adams kap. 8, 10 og 11?

Vi har g̊att ganske raskt gjennom kapittel 8, 10 og 11 i boken til Adams, og det
er nok ikke s̊a lett å f̊a oversikt over hva som er viktig i denne delen av pensum.
Dette notatet er et forsøk p̊a å hjelpe.

Kapittel 8

Seksjon 8.1: Innholdet i denne seksjonen ville være nytt for de fleste, og stoffet
m̊a regnes som viktig. Ting man bør kunne: Den (plan)geometriske definisjonen
av kjeglesnittene, refleksjonsegenskaper, ligninger p̊a standardform (f.eks. lig-
ningen (x−m)2

a2 + (y−n)2

b2 = 1 for ellipser). Det er ogs̊a viktig at man kan omforme
en generell ligning Ax2 + By2 + Cx + Dy + E = 0 til en av standardformene
og kjenne igjen kjeglesnittet den fremstiller. Avsnittene “The directrices of an
ellipse” og “Classifying general conics” er ikke viktige for oss.

Seksjon 8.2: Det meste her er kjent fra 2MX og 3MX, og blir dessuten repetert
i 11.1 Lite vesentlig seksjon.

Seksjon 8.3: Her er det lite å spare p̊a. Konsentrer deg om 11.1 og 11.3 isteden.

Seksjon 8.4: Formelen for buelengde er viktig (men bør være kjent fra 3MX
for de fleste). Formlene for areal av omdreiningflate og areal innesluttet av en
parametrisert kurve er mindre sentrale, men nyttige å ha sett.

Seksjon 8.5: Polarkoordinater generelt burde være kjent fra 3MX og fra kapit-
telet om komplekse tall i MAT 1100. Kjenner du ikke stoffet fra før av, er det
viktig at du lærer deg å tegne kurver i polarkoordinater. Avsnittet “Intersec-
tions of polar curves” har et poeng som er greit å f̊a med seg. Avsnittet “Polar
conics” kan du hoppe over.

Seksjon 8.6: Det viktigste her er avsnittene “Areas bounded by polar curves”
og og “Arc lengths for polar curves” (spesielt det første).

Kapittel 10

Seksjon 10.1: Bør være velkjent stoff fra MAT 1100, men en liten repetisjon
skader ikke!

Seksjon 10.2: Har du 3MX, bør dette være velkjent. Har du ikke vektorregning
fra før, m̊a du lære deg dette. Eksempelet “Hanging cables and chain” er flott,
men kan droppes.

Seksjon 10.3: Kryssproduktet og determinanter er nytt for de fleste. Dette er
viktig stoff, s̊a her må det jobbes litt. Avsnittet “Applications of cross products”
kan godt sløyfes (men er instruktivt hvis du kan fysikk).

Seksjon 10.4: Har du 3MX, bør det meste her være kjent, men det er viktig
å merke seg hvordan man kan bruke kryssproduktet til å skaffe seg en normal-
vektor (example 2). Avsnittet “Distances” ble ikke gjennomg̊att p̊a forelesning,

1



men kan være greit å ha kikket p̊a.

Seksjon 10.5: Det kan være greit å ha kikket p̊a dette, men det inneholder
ikke ord og begreper du må kunne til eksamen.

Seksjon 10.6: Ikke pensum. Vi kan det meste fra Lays bok.

Kapittel 11

Her er det bare 11.1 og 11,3 som er pensum.

Seksjon 11.1: For dem som har (en ikke altfor gammel versjon av) 3MX, bør
dette være velkjent. Andre bør lære seg det godt. Det viktigste er å forst̊a de-
rivasjon av parametriserte kurver.

Seksjon 11.3: Sentralt stoff, men det meste er kjent fra 3MX. Legg litt vekt
p̊a avsnittet ‘Parametrizing the curve of intersection of two surfaces”. Avsnittet
“The arc-length parametrization” er ikke s̊a sentralt for oss.
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