
Banach fikspunktsteorem

1. Hva vil det si at en mengde er lukket? Hva er en kontraksjon? Hva er et fikspunkt?

2. Hva er kravene som m̊a være oppfylt for at vi kan bruke Banach fikspunktsteorem?

3. Hvilke teoremer benyttes for å bevise Banach fikspunktsteorem?

4. Ekstra : G̊a gjennom hver linje i beviset og forsøk å forst̊a hva som blir gjort og hvorfor det stemmer.

Omvendt og implisitt funksjonsteoremer

1. Hva betyr det at en funksjon er injektiv? Hvorfor m̊a vi kreve at en funksjon er injektiv for at det skal
finnes en omvendt/invers funksjon?

2. Utled den deriverte av den omvendte funksjonen til F. Begynn med å ikke se i boka. Hvis G er den
omvendte funksjonen til F i punktet y = F(x) er G′(y) = F′(x)

−1
. Hint: bruk kjerneregelen.

3. Forklar med egne ord hva implisitt funksjonsteorem innebærer.

4. Utled formelen for den deriverte til g i implisitt funksjonsteorem.

Optimering

1. Forklar hvordan vi kan finne lokale ekstremalpunkter for funksjoner av én variabel og av to variable.
Hvordan kan vi finne ut hva slags type ekstremalpunkt vi har å gjøre med?

2. Forklar geometrisk hva det vil si å finne ekstremalpunkter under én eller flere betingelser.

3. Ekstra Ved bruk av spektralteoremet for symmetriske matriser, forklar hvorfor annenderiverttesten
for funksjoner av to variable stemmer.

Rekker

1. Diskuter p̊astanden: Hvis leddene i en rekke g̊ar mot null, konvergerer rekken.

2. Hvis vi har en rekke med positive ledd som vi lurer p̊a om konvererer, hvordan kan vi bruke en annen
rekke med positive ledd som vi vet om konvergerer eller ikke til å avgjøre om rekken v̊ar konvergerer?
Gi eksempler p̊a slike rekker.
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Rekker

1. Hva betyr begrepet ’konvergensradius’?

2. Hva vil det si at en rekke konvergerer absolutt eller betinget? Kan en rekke med positive ledd konvergere
betinget?

3. Gitt at forholdstesten og rottesten for positive ledd er bevist. Forklar hvorfor vi kan bruke testene ogs̊a
p̊a rekker der leddene ikke nødvendigvis er positive.

Rekker

1. Hvordan g̊ar du fram for å finne ut hva en rekke konvergerer mot? Gi eksempler.

2. Hvordan kan vi bruker Taylor-rekker for kjente funksjoner (ex, sin(x) osv.) til å finne Taylor-rekken
til variasjoner av de kjente funksjonene (e2x, sin(x2) osv.)?
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