
Logarytmy 

Podstawowe Prawa Logarytmów 

1.Defniujemy , logb x = y (logartym z x o podstawie b to y) jeśli by = x ; log5 25 = 2 ponieważ 52 = 25 

2. Jaka może być podstawa b? Nie może być ujemna, na przykład -2, ponieważ (-2)1/2 jest urojone . Nie 

może być 0, ponieważ 0n jest równe 0, jeśli n jest dodatnie lub niezdefiniowane, jeśli n wynosi 0 lub 

jest ujemne. b także nie może być 1, ponieważ 1n zawsze = 1. Zatem b może być dowolną liczbą 

dodatnią z wyjątkiem 1. 

Uwaga. Podstawa może wynosić 21/2, ale to ci nie pomoże, ponieważ nie ma tabel 21/2. Dwie 

najpopularniejsze bazy to 10, ponieważ mamy 10 palców, i e to liczba, która występuje już w 

matematyce. 

A. e wynosi około 2,7 

B. Czym dokładnie  jest e? Na kalkulatorze naciśnij 1, inv, ln 

C. log = log10 

D. ln  = loge (ln to logarytm naturalny) 

3. log y jest wykładnikiem, a wykładniki mogą być dodatnie, ujemne lub zero. Zakres to wszystkie liczby 

rzeczywiste 

4. Ponieważ podstawa jest dodatnia, czy wykładnik jest dodatni, zerem lub ujemny, odpowiedź jest 

dodatnie, Domena jest zatem liczbą dodatnią 

Uwaga.  Aby uniknąć zbyt technicznych problemów,  będziemy zapisywać log |x| aby wykluczyć tylko 

x = 0. 

 

Notka. Prawa 5,6 i 7 są najważniejsze.  

Przykład 1 

Zapisz poniższe, jako prostsze logarytmy bez wykładników 

 



 

Uwaga 

Nie wszystko jest 1: 1 . Jeśli x2 = y2 x = ±y 

11. Logarytm jest funkcją rosnącą. Jeśli m < n , wtedy log m < log n 

12.  

13. to dziwny sposób pisania x. e ln x = x 

14. logb bx = x ; ln ex = x 

15.  

Teraz powinieneś być w stanie rozwiązać następujące rodzaje równań logarytmicznych: 

Przykład 2 

Teraz powinieneś być w stanie rozwiązać następujące rodzaje równań logarytmicznych: 

Przykład 2 

Rozwiąż dla x : 4 · 3x+2 = 28 

Dzielimy przez 4 l izolujemy wykładnik 

3x+2 = 7 

Weź logarytm. Teraz staje się elementarnym równaniem algebry , które rozwiązujemy dla x, używając 

tej samej techniki co w ukrytej sekcji różniczkowania. 

 

Przykład 3 



 

Używając tych samych sztuczek algebraicznych 

 Eliminujemy nadmiar znaków minus 

 

Wszystko to powinno być znane na temat logarytmów przed obliczeniem. Teraz jesteśmy gotowi 

poważnie. 

17. Główne twierdzenie : przy danym f(x) = ln x; wtedy f(x) – 1/x. Dowód (wart spojrzenia) 

Definicja pochodnej 

 

Reguła 6 

 

Mnożenie przez I = x/x 

 

Algebra 

 

Reguła 7 

 

x/Δx = w, jako Δx → 0, w → ∞ 



 

Reguła 12 

 

Reguła 8 

= 1/x 

Twierdzenie to jest ważne, ponieważ ma wiele reguł logarytmowania wraz z dwoma normalnymi 

trikami matematycznymi. Twierdzenie daje nam następujący wynik: 

 

Pochodne z Ex, Ax, Logarytmów, Funkcji Trygonometrycznych itd. itp. 

Weźmiemy się teraz pochodne obejmujące  ln x, ex, ax , f(x)8(x),  funkcje trygonometryczne i odwrócone 

funkcje trygonometryczne 

Przykład 1 

y = ln (x2 + 5x + 7) 

Niech u = x2 + 5c +7. Wtedy y = ln u/ Więc dy/dx = (dy/du)(du/dx) = (1/u)(2x+5) = (2x + 5)/(x2 + 5x +7).  

Uzyskiwanie pochodnych z logarytmów nie jest trudne. Jednak nie chcesz zastępować x2 + 5c +7. 

Musisz to zrobi w swojej głowie. Jeśli  y = ln u , wykonaj y’ = (1/u)(du/dx) w swojej głowie! 

Przykład 2 

 

Najprostszym sposobem na to jest użycie praw 3, 4 i 5 z poprzedniej sekcji  i uproszczenie wyrażenia, 

zanim weźmiemy pochodną. Więc y = 9 ln(x2 + 7)+ln (x+3) – 6 ln x. Dlatego 

Pamiętaj o uproszczeniu przez mnożenie 9(2x) = 18x 

 

Przykład 3 

y = log2 x 

Używając prawa 15, y – ln x/ln 2, gdzie ln 2 jest liczbą (stałą). Dlatego  



 

Prawo 18 

y = eu, y; = eu(du/dx) Jeśli y = e  potęgi u, gdzie u = funkcja x, pochodna jest pierwotną funkcją 

niezmienioną razy pochodna wykładnika 

Przykład 4 

 

Prawo 19 

y = au, y = au . W a(du/dx). Jeśli y = au , pochodną jest au (nienaruszona funkcja pierwotna) razy logarytm 

o podstawie razy pochodna wykładnika 

Przykład 5 

 

= (cała funkcja) (logarytm)(pochodna wykładnika) 

Przypomnijmy pochodne trygonometryczne i wykonajmy jedną długą regułę łańcucha. 

Prawo 20 

 

Przykład 6  

 

Ponieważ jest to funkcja funkcji, musimy użyć reguły rozszerzonego łańcucha. Niech u = tan(4x2 + 3x + 

7). y = u6 i dy/du = 6u5. Niech v = 4x2 + 3x + 7. u = tan v. du/dv = sec2 v 9 dv/dx= 8x + 3. Więc 



 

Powinieneś być w stanie to zrobić bez zastępowania u i v. To naprawdę nie jest takie trudne z małą 

praktyką. 

Prawo 21 

 

 

Przykład 7 

 

Przykład 8 

 

Przykład 9 



 

Przykład 10 

 

Jeśli y = f(x)g(x) ,  bierzemy logarytmy obu stron i różniczkujemy pośrednio 

Przykład 11 

 

 

Przykład 11, Metoda Alternatywna 

 

Przykład 12 

 

Przyjmowanie pochodnych bez logarytmów jest długie i prowadzi do błędów. Jednak najpierw 

wykonywanie logarytmów  i rozróżnianie niejawnie sprawia, że rzeczy są znacznie krótsze i łatwiejsze. 



 

 

 



Krótkie Całki 

Reguła 1 

 

Jedną z pierwszych rzeczy, których szukamy, jest to, że licznik jest pochodną mianownika. To daje nam 

odpowiedź. 

Przykład 1 

Niech u = 5x2 – 7 i du = 10u dx 

 

Przykład 2 

u = 1 _ sin x i du = cos dx 

 

Wykluczamy x = 3π/2 itd. Wtedy sin x – 1 więc wartość bezwzględna nie jest potrzebna w 

odpowiedzi. 

 

Przykład 3 

To wygląda trochę dziwnie. Czasami musimy po prostu spróbować czegoś. Niech u = x1/2 + 3 (Zwróć 

uwagę ,że u = x1/2  będzie również działać) du = 1/2x1/2 dx więc dx = 2x1/2du 

 

Spróbujmy całki oznaczonej 



Przykład 4 

u = ln x; du = (1/x) dx 

 

Przykład 5 

Musimy to podzielić , ponieważ stopień licznika jest większy niż stopień mianownika:  

 

 

 

Przykład 6 

u = x2 + 3; du = 2x dx. Ale bądź ostrożny!!! To nie jest logarytm!! Wykładnik na dole to 2!!! Musi być 

1 aby był to logarytm!!! 

 



Całki Trygonometryczne 

Reguła 2 

 

 

Musisz doskonale znać te całki!!! 

Przykład 7 

u = 4x; dx = ¼ du 

 

Uwaga 

Ilekroć masz całkę jednej z tych funkcji trygonometrycznych i istnieje stałe mnożenie kąta, musisz,  

wzrokowo, scałkować to, nie dając ci równego kąta u. W przeciwnym razie całki w Części 6 będą trwać 

wiecznie. 

Przykład 8 



To jest odejmowanie szalonego kąta: 

u – szalony kąt = 1 – 3x3; du = 9x2 dx 

 

Przykład 9  

u = tan 2x; du = 2 sec22x dx 

 

Przykład 10 

Ten wymaga podziału funkcji podcałkowej na dwie frakcje i użycia tożsamości 

 

To proste, jeśli (duże jeśli) znasz swoją tożsamości i całki trygonometryczne. 

Całki Wykładnicze 

Reguła 3 

 

Przykład 11 



 

Reguła 4 

 

Przykład 12 

 

Przykład 13 

Szalone podstawienia wykładników: u = 7/x; du = -7/x2 dx 

 

Przykład 14 

Szalony wykładnik : u – In x; du – (1/x) dx 

 

Przykład 15  

Szalony wykładnik (tylko prawdziwy wybór) plus tożsamość trygonometryczna: u = sin x; du = cos x 

dx = dx/sec x. 

 

Przykład 16  



Jeden z moich ulubionych. Ta wygląda dokładnie tak, jak w przykładzie 16A, ale jest naprawdę inna: 
u = e4x + 1; du = 4e4x dx. 

 

Odwrócone funkcje trygonometryczne 

Ta część jest ostatnią z podstawowych całek, które musisz znać. W niektórych szkołach wszystkie sześć 

odwróconych funkcji trygonometrycznych  musi być znanych. 

Reguła 5 

 

Przykład 16A 

 

Te całki nie są długie, ale musisz je przestudiować, ponieważ istnieje wiele różnic. Będziesz w stanie 

zidentyfikować te całki poprzez wzrok podczas ćwiczeń. Jeśli chodzi o mnie, bardzo dobrze znam arkady 

grzechu i łuku, ponieważ je ćwiczyłem. Jednak przez wszystkie te lata, których uczyłem, nikt nigdy nie 

potrzebował arc sec, więc muszę walczyć, ponieważ potrzebuję także praktyki. Praktyka jest tym, co 

jest potrzebne! 

Przykład 17 

Musisz zobaczyć, że jest to arc sin :  u = e3x; u2 = (e3x)2 = e6x; du = 3e3x dx; du / 3 = e3x dx. 



 

Przykład 18 

Musisz zobaczyć, że jest to arc tan :  u: X6; u2 = (x6)2 = x12; du = 6x5 dx; a = 71/2 ponieważ a2 = 7. 

 

Przykład 19  p 

Trudniej to omówić. Jest to arc sec z u = x2 , du = 2x dx  Pomnóż górę i dół przez 2x . a= 111/2. 

 

Możesz to zrobić, jeśli się trochę skoncentrujesz i praktykujesz.  

Ostrzeżenie!! Strzec się! Niebezpieczeństwo! Teraz, gdy znasz te trzy, uważaj na te, które wyglądają 

podobnie, ale nie są łukami. 

Przykład 21 

Wygląda to jak arc tan, ale podstawienie u da nam logarytm : u = x2 + 4; du = 2x dx; du/2 = x dx. 



 

Przykład 21 

To nie jest arc sin. u =(1-x2); du = -2xdx 

 

 



Wykładniczy wzrost i rozkład 

W każdej książce na temat rachunku różniczkowego istnieje niewiele równań różniczkowych, które są 

równaniami z pochodnymi. Zwykle poświęca się temu rozdziałowi jeden rozdział, który prawie nigdy 

nie jest używany. Części jednego lub dwóch innych rozdziałów mogą mieć w sobie równania 

różniczkowe. Ten temat jest prawie powszechnie objęty wszystkimi kursami. 

Przykład 1 

Szybkość zmiany marlenu jest proporcjonalna do ilości. Dziesięć funtów marlenu staje się 90 funtów w 

4 godziny. 

A. Napisz równanie. 

B. Ile funtów marlenu pojawi się za 10 godzin? 

C. Kiedy będzie 500 funtów marlenu? 

1A. Równanie różniczkowe do rozwiązania to dM / dt = kM, gdzie k jest stałą. 

Rozwiązujemy to przez rozdzielenie zmiennych. 

Całkowanie 

dM/M – k dt 

ln M = kt + C 

Potrzebujemy sztuczki Niech C = ln Mo , 

ln M = kt + ln Mo , 

gdzie Mo = ilość marlenu przy t = 0 

ln M = ln Mo = kt 

Z 6 prawa logarytmów  

 

Z definicji logarytmów 

 

Dzielenie przez 10 

90 = 10 e4k 

Weź Ins 

9 = e4k  

ln 9 = 4k ln e lub k = ln 9/4 



Ale eln9 = 9 

M = 10(e(ln9/4)t) 

Whaw!!! 

M = 10 (9t/4) 

1B  t = 10 

 m = 10(910/4) = 10(95/2) = 10(35) = 2430 funtów 

1C M = 500 funtów. Rozwiązanie dla t. 500 = 10(9t/4) 

      50 = 9t/4  

W 50 = (t/4) W 9. Więc t = 4 W 50/ln 9 = 7,12 godzin 

Prostszy sposób na uzyskanie części 1A. Jeśli zauważysz liczby, zobaczysz, że 9 pochodzi z 90/10. 

Chociaż czas, 4 godziny, pierwotnie znajduje się w liczniku, po wyprowadzeniu 4 pojawia się na dole. 

Pzez obserwację 

M = Oryginalne czasy (Przyszła kwota / Oryginał)t/4 

M = 10 (90/10)t/4; M = 10(9t/4) 

Spróbujmy czegoś innego. Załóżmy, że 76 wykładniczo rozpada się do 31 w 5 dni. Równanie wynosi N 

= 76 (31/76)t/5. Proste, prawda? 

Przykład 2 

Radioaktywny stront 90 rozkłada się wykładniczo. Jego okres półtrwania wynosi 28 lat. Po ataku 

atomowym, stront 90 wchodzi w wyższe życie i nie jest bezpieczny, dopóki nie zmniejszy się o 

współczynnik 1000. Ile lat zajmie stront 90, by rozpaść się na bezpieczne poziomy po ataku atomowym? 

Równanie, krótka droga, to S = So (½)t/28. ½ oznacza okres półtrwania lub połowę dawki 

promieniowania. Możemy pozwolić So = 1000 i S = 1 dla współczynnika redukcji 1000. 

 

 ln (.001) = (t / 28) w (.5). t = 28 In (.001) / ln (.5) = 279 lat, aby być bezpiecznym. Musimy naprawdę 

uważać, aby nie wyzwolić bomb nuklearnych!!! Odsetki są także funkcją wykładniczą. Proste 

zainteresowanie = zasada razy stopa razy czas.  

Jeśli t = 1 rok, i = pr i całkowita ilość A = p + pr = p (1 + r). Innymi słowy, po 1 roku zasada jest mnożona 

przez 1 = pr. Po 2 latach? A = p (1 + r)2. Po t latach? A = p (1 + r)t. Załóżmy, że składamy odsetki dwa 

razy w roku lub połowę stopy procentowej (r / 2), ale dwa razy więcej okresów (2 t). A = p (1 + r / 2)2t. 

Złożony n razy w roku, formuła to A = p (1 + r / n)nt. Na koniec, jeśli odsetki są stale dodawane , n →∞ 

i A = p ert . 

Uwaga 1 

Jeśli korzystasz z banku z prostym odsetkiem, przejdź do innego banku. 

Uwaga 2 



Dla wszystkich celów i celów, codzienne składanie to ciągłe składanie, chyba że masz 10 miliardów 

dolarów. 

Uwaga 3 

Aby zweryfikować ciągłą formułę składu, spójrz na zasadę L'Hopital. Wypróbujmy problem. 

Przykład 3- 

Załóżmy, że zainwestowaliśmy 100 000 $ na 10 procent. 

A. Ile miałbyś po 10 latach, składając co roku? bez przerwy? 

B. Kiedy podwoiłbyś swoje pieniądze, powiększany co rok? bez przerwy? 

3A 

   

Różnica wynosi 12 453,93 USD. Teraz potrzebujemy tylko 100 000 $. 

3B 

 

Ciągłe mieszanie się opłaca. 



Co powinieneś wiedzieć, zanim zrobisz następny krok 

Doszliśmy teraz do części, która wymaga od ciebie cięższej pracy niż kiedykolwiek w całej sekwencji 

obliczeniowej. Wkrótce zaczniemy uczyć się nowych, długich technik integracyjnych. Ponieważ reguły 

dotyczące iloczynu i ilorazu nie mają znaczenia dla całek, jesteśmy zmuszeni nauczyć się wielu technik, 

z których większość jest długa . Aby te całki były krótsze, podajemy kilka istotnych faktów z poprzednich 

rozdziałów. Jeśli dobrze się ich nauczyłeś, ten rozdział będzie znacznie łatwiejszy. 

1. Definicja sześciu funkcji trygonometrycznych 

2. Wartości sześciu funkcji wyzwalania dla wielokrotności 30, 45, 60 i 90, chyba że instruktor pozwala 

na oszukiwanie i używanie kalkulatorów 

3. Pochodne sześciu funkcji trygonometrycznych 

4. Po raz ostatni następujące tożsamości: 

 

Uwaga 

Warto zauważyć, że naprawdę nie trzeba znać cos2x, jak się wkrótce przekonamy. 

 

5. Początkowe całki 

A. Całka z xn n ≠ -1 

B. Pomnożenie 



C. Podzielenie 

D. Podstawienie u w nawiasie 

E. u-podstawienie dla zwariowanego kąta 

F. podstawienie u dla szalonego wykładnika 

6. Całki trygonometryczne 

 

7. Definicja: niektóre wartości z wielokrotnościami 30, 45, 60 i 90º i pochodnymi sinusoidy, arc tan i 

arc sec 

8. Odwrotne całki trygonometryczne 



 

9. Inne całki, o których powinieneś wiedzieć: 

 

 



Całkowanie Przez Części 

Jak się przekonacie, istnieje bardzo mało teorii - tylko ciężka praca. Integracja przez części pochodzi z 

reguły iloczynu dla różniczek, która jest taka sama jak reguła iloczynu dla pochodnych. Niech u i v będą 

funkcjami x. 

 

Całkując ,mamy 

 

Co  zrobiliśmy? W pierwszej całce mamy funkcję u i różnicę v. W ostatniej całce mamy różnicę u i 

funkcję v. Odwracając role u i v, mamy nadzieję, że albo będziemy mieć bardzo łatwą sekundę 

integralną lub może łatwiej przejść do odpowiedzi. 

Przykład 1  

 

Jeśli wielomian mnoży eax, sin ax i cos ax, zawsze pozwalamy u = wielomian i dv = eax dx, sin ax dx lub 

cos ax dx. W tym przykładzie 

 

Przykład 2 

 

Musimy pozwolić ci być wielomianem i dv = e3x dx 4 razy !! Jeśli jednak zauważysz wzór, z czasem 

możesz to zrobić w swojej głowie. Tak, chodzi mi o ciebie. Znaki naprzemiennie, wielomiany pobierają 

pochodną, 3 mnoży się na dole za każdym razem, a e3x mnoży każdy wyraz. Odpowiedzią będzie 



 

Uwaga: Jeśli mamy ∫f(x) ∙ g(x) dx a   f (x) jest wielomianem i g (x) jest ekx, sin kx lub cos kx, pozwalamy 

ci być wielomianem i dv = g (x), i oczywiście integrujemy się przez części. Następnie rozważymy 

integrację łuku sin, łuku opaleniznę i in. Jeśli nigdy wcześniej ich nie widziałeś, prawdopodobnie nigdy 

byś nie domyślał się, że wszystkie są wykonywane przez integrację przez części, ponieważ wydaje się, 

że jest tylko jedna funkcja. Jednak matematycy, będąc sprytnymi małymi diabłami, wymyślili drugą 

funkcję, tak że wszystkie trzy całki są raczej łatwe do wykonania. 

Przykład 3 

 

Uwaga 1: Jeśli mamy ∫f(x) ∙ g(x)  dx , f(x) = a   , wielomian jest lub nie (=1) a g(x) = ln x lub sin-`1xlub tan-

1 x lub sec-1x pozwalamy dv być wielomianem lub i i u = g (x). Całkujemy według części 

Uwaga 2: Chociaż przykład 3 jest stosunkowo krótki, niektóre z nich są bardzo długie, a techniki użycia 

zostaną omówione w dalszej części. Teraz zrobimy bardziej skomplikowany problem, e5x cos 3x dx. 

Opierając się na tym, co robiliśmy wcześniej, możemy przyjąć zarówno funkcję jako u, jak i resztę jako 



dv. Okazuje się, że oba będą działać. Jednak, jak zobaczymy, problem nie jest tak prosty. Pokażę, że 

problem można zrobić na dwa sposoby. 

Przykład 4 

 

W tym momencie możesz powiedzieć: "To nic dla nas nie robi". Miałbyś rację, Zróbmy to jeszcze raz 

Pozwalamy aby U = 5x, ponieważ gdybyśmy odwrócili, skończylibyśmy z oryginalną całką i niczego nie 

osiągnąłby dV = sin 3x dx. V = (-cos 3x) / 3. (Zauważ, że w trzeciej linii iloczyn trzech minusów to minus.) 

 

Wygląda na to, że będziemy jechać na zawsze. Należy jednak zauważyć, że pierwotna całka i ostatnia 

całka są takie same, z wyjątkiem stałej. Nazwij oryginalną całkę I (oczywiście dla całki). Ostatni wiersz 

staje się  

 

teraz I =  (9/9)I 



 

Uwaga: Nie musisz pomnażać ostatniego kroku, ale chciałem ci pokazać, że wykonanie problemu na 

dwa sposoby daje taką samą odpowiedź. Zauważ też, że nie musisz robić tego na dwa sposoby, a ja 

jestem trochę szalony, aby spróbować. 

 

Nasze dwie odpowiedzi sprawdzają. Teraz, kiedy zrobiłem to na dwa sposoby, aby pokazać, że obie 

drogi dają taką samą odpowiedź, nigdy, nigdy, nigdy nie powtórzę tego jeszcze raz !!!!!!!! Ostatnia 



integracja przez części, chyba że myślę o innej, jest całką sec3 x. Myślę, że bardziej poprawnie należy 

później (przykład 10). Następna sekcja obejmuje całki funkcji trygonometrycznych. Konieczne jest, abyś 

znał identyfikatory trigg i całki, które wymieniliśmy wcześniej. Rozważmy całki w postaci sinm x cosn x. 

Przykład 5 

 

kiedy m lub n są nieparzyste 

Technika polega na zerwaniu funkcji trygonometrycznej, która ma nieparzystą moc (jeśli obie są 

zerwane, która ma niższy stopień) i zapisaniu wszystkich innych przy użyciu tożsamości sin2 x + cos2 x = 

1. 

 

Całkiem proste, co? Jednak gdy m i n mają parzyste potęgi, całki są zwykle znacznie dłuższe. 

Przykład 6  

 

a n = 0 z dwoma parzystymi wykładnikami  

Wykonując te problemy, użyjemy wzorów dla kątów połówkowych: 

 

 



 

Łącząc wszystkie części całki, otrzymujemy 

 

Z pewnością jest o wiele ładniej, jeśli sin lub cos ma nieparzysty wykładnik. Przeanalizujemy teraz całki 

z udziałem tanm x secn x. Zanim zaczniemy, tworzymy dwie nuty: (1) cokolwiek powiemy dla tan-sec 

idzie na cot-csc, i (2) tan-sec i cot-csc są zgrupowane razem, dla tożsamości trigg lub całek trig. 

Przykład 7 



 

m i n są nieparzyste; u – sec x; du = tan x sex x dx. Zerwijmy jeden tan i jeden sec. Zapisz każdy pozostały 

tan2x jako  secx-1 

 

Przykład 8 

 

gdzie m i n są parzyste. To jeden z moich ulubionych. Jeśli m i n są parzyste, a w tym problemie, nawet 

jeśli nie ma stycznej, pozwalamy u = tan x, du = sec2x dx, oderwij dwa sieczki i zapisz pozostałe sec2x 

jako tan2 x + 1. 

 

Przykład 9 

 

gdzie m (potęga tan) jest parzysta, a n (potęga s) jest równa. Możemy pozwolić u = tan x lub v = sec x. 

Zrobimy to w obie strony. Nie jest też tak źle. 

Przykład 9A 



 

Przykład 9B 

 

Możesz spróbować pokazać, że odpowiedzi na 9A i 9B są takie same, używając tożsamości sec2x = tan2 

x + 1. 

Przykład 10 

 

Jest to najgorszy przypadek: m, potęga tan x, jest parzysta na = 0, a n, potęga sec x, jest parzysta-n = 3. 

Wszystkie przypadki, w których m jest parzyste, a n jest nieparzyste, są wykonywane poprzez 

całkowanie za pomocą części. Szybko się wydłużają wraz ze wzrostem mocy m i n, a wszystkie 

wymagają tych samych sztuczek. 



 

Rozwiązując nieznaną całkę, otrzymujemy 

 

Przykład 11 

 

Za każdym razem, gdy masz mieszaną całkę, to znaczy, że tan nie jest z sec, będziesz musiał użyć 

tożsamości trygonometrycznych i zwykle sztuczek, a czasem długich problemów z wykorzystaniem 

technik, które nie zostały jeszcze tutaj wykonane. Ten, który dałem, jest dość łagodny. 

 

Mamy teraz całki z pierwiastkami kwadratowymi. Naszym celem jest pozbycie się radykałów. 

Pierwszym obszarem tutaj są podstawienia trygonometryczne. 



 

Zademonstrowałem każdy z trzech typów. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, co jest odpowiedzią bez 

zastępowania. W przeciwnym razie problemy będą trwać wiecznie. Jeśli obudzę cię w środku nocy i 

zapytam: "Co otrzymasz, jeśli masz (7 - x2)1/2?" Powinieneś natychmiast powiedzieć: "Pierwiastek 

kwadratowy z 7 cosinusów-teraz pozwól mi wrócić spać !!!! " 

Przykład 12 

 

Nie zaczynaliśmy od; zaczęliśmy od x. Musimy narysować trójkąt z x = 4 sin u. sin u = x / 4. Zauważ, że 

brakująca strona będzie tym, czym jest pierwiastek kwadratowy. 

 



Przykład 13 

 

Ten problem wydaje się być dokładnie taki sam jak ostatni, z wyjątkiem tego, że x2 jest na górze zamiast 

na dole. Ten problem ma pokazać, że techniki są różne, nawet w przypadku problemów, które 

wyglądają tak samo - niektóre są dłuższe, niektóre krótsze, inne łatwiejsze, inne trudniejsze. Rodzaj 

problemu znany jest dopiero po wielu badaniach. Wykonuj je i miej nadzieję, że są krótkie i łatwe. 

Ponownie niech  x = 4 sin u, dx = 4 cos u du 

 

Uwaga 

 

Jak widać, te dwa problemy są zupełnie inne, chociaż w zasadzie wyglądają tak samo. Kończymy 

pokazując, że obszar koła to naprawdę πr2. W jednej czwartej znajdziemy obszar koła x2 + y2 = r2, a 

następnie pomnożymy go przez 4. 

Przykład 14 



x = r sin u; dx = r cos u du. 

 

x = r, r = r sin u, 1 = sin u, u = π/2; x = 0, 0 = r sin u, 0 = sin u, u = 0. 

 

Pole koła to naprawdęπr2, a ty nie zostałeś okłamywany przez te wszystkie lata. Miło wiedzieć. 

Przykład 15 

x = 5 tan u; dx = 5 sec2 u du. 



 

Przykład 16 

x = 71/2 sec u; dx = 71/2 tan u sec u du. 
 

 
 
Przykład 17 
 
Czasami używasz substytucji trygonometrycznej, nawet jeśli nie ma pierwiastka kwadratowego; x = 3 
tan u. dx = 3 sec2 u du. 
 



 
 
Ostatni przykład, ale bądź ostrzeżony! Zastępowanie trygonometryczne może zadziałać, ale inna 
metoda może być o wiele łatwiejsza. 
 
Przykład 18 
 
x = 3 tan u będzie działać. Ale możesz nie ukończyć przez dwa lata. Najlepszy? u = x2 + 9; du = 2x dx. 
 

 

 
Kolejna grupa całek jest powiązana z ostatnią grupą. Mogą być bardzo zaangażowani, ale zrobimy dwa 
umiarkowane. 
 
Przykład 19 
 
Robimy to poprzez wypełnienie kwadratu: 3x2 - 18x + 75 = 3 (x2-6x + 25) = 3 (x2 - 6x + 9 + 16) = 3 [(x-3)2 
+ 16]. 
 

 



u = x - 3; x = u + 3; 2x - 3 = 2(u + 3) - 3 = 2u + 3; du = dx 
 

 
Teraz podziel całkę 
 

 
 
Obie te całki powinny być znane z widzenia! 
 

 
 
Przykład 20 
 
Znów uzupełniamy kwadrat: 15 + 2x - x2 = - 1 (x2 - 2x) + 15 = -1 (x2 - 2x + 1) + 16 = 16 - (x - 1)2 

 

 
 
Znowu powinieneś być w stanie powiedzieć, że jest to grzech łukowy; to znaczy, gdzie a = 4 i u = x - 1. 

 
 
Teraz robimy sekcję, którą lubię najmniej. Jest nieciekawy, pozbawiony wyobraźni, często zbyt długi i 
... konieczny. O ile nie mamy tylko czynników liniowych, najlepiej jest unikać tej techniki, jeśli to 
możliwe. Chcemy wykonać całki przez częściowe ułamki. Załóżmy, że mamy R (x) = P (x) / Q (x), gdzie 
stopień P (x) jest mniejszy niż stopień Q (x). Chcemy rozbić R (x) na prostsze racjonalne frakcje; każdy 
kawałek nazywa się częściową frakcją. Będzie jeden lub więcej elementów dla każdego czynnika 
liniowego x + a lub współczynnika kwadratowego x2 + b2 z Q (x). Oto, jak to wygląda w konkretnym 
przypadku: 
 



 
Zauważ, że każdy współczynnik liniowy daje kawałki ze stałymi na górze, a każdy współczynnik 
kwadratowy daje kawałki z wielomianami pierwszego stopnia na górze. Dna częściowych frakcji są 
mocami czynników działających od 1 do mocy, która występuje w Q (x). Stałe A, B, C, D, E, F, G, H i I 
muszą zostać rozwiązane, co, mam nadzieję, nigdy nie musicie robić. Jeśli dodałeś wszystkie ułamki po 
prawej stronie, otrzymasz lewą część. Jeszcze jedna rzecz. Załóżmy, że Ax3 + Bx2 + Cx + D = 4x3 - 7x - 1. 
Dwa wielomiany są równe, jeśli ich współczynniki są zgodne. Zatem A = 4, B = 0, C = -7, D = -1. Istnieje 
wiele technik, które pozwolą ci rozwiązać A, B, C i tak dalej. Dwa z nich (kombinacje) będą nam 
najlepsze. 
 
Przykład 21 
 
Ponieważ stopień wierzchołka jest większy lub równy stopniowi dna, należy długo dzielić dno w górę, 
aż stopień wierzchołka będzie mniejszy niż stopień dna. 
 

 
 
Spójrz tylko na część ułamkową. 
 

 
Rozwiążemy A i B na dwa różne sposoby. Dodajemy teraz frakcje i identyfikujemy blaty, ponieważ dna 
są takie same. 
 

 
 
Metoda 1 
 
Pomnóż po lewej stronie i wyrazy grupowe. 
 

 
 
Teraz dopasujmy współczynniki  



 
 
Rozwiąż dwa równania w dwóch niewiadomych. Bardzo ważne jest, aby twoja algebra była dobra. 
 

 
Zastąp w jednym z równań. 
 

 
Metoda 2 
 
Dotyczy to wszystkich wartości x. Jeśli zastąpimy x = 3 po obu stronach, a następnie x = -3 po obu 
stronach, otrzymamy zarówno A, jak i B bez żadnej pracy. 
 

 
 
Ta droga jest o wiele łatwiejsza - dlaczego jej nie używamy? Jest to doskonałe, jeśli mamy wszystkie 
czynniki liniowe do pierwszej mocy. W przeciwnym razie nie będzie całkowicie działać. Jeśli nie ma 
czynników liniowych, nie można użyć tej metody. Właśnie dlatego potrzebne są obie metody. Pozwól 
nam wreszcie dokończyć problem! 
 

 
 
Zwróć uwagę, jak łatwa jest część obliczeniowa. Algebra może być przytłaczająca. 
 
Przykład 22 
 

 
 



Zauważ, że stopień góry (2) jest mniejszy niż stopień dna (3), więc długi podział nie jest konieczny. Dno 
jest już uwzględnione. Jest jeden czynnik kwadratowy i jeden czynnik liniowy. Ta forma to: 
 

 
Teraz pomnożymy górną część po prawej i ustawimy lewy licznik równy prawemu licznikowi 

 
 
Te trzy równania w trzech niewiadomych nie są złe, ale niezbyt przyjemne do rozwiązania. Więc 
możemy użyć innej techniki. Wracając do oryginalnego wierzchu po prawej, mamy (Ax + B) (x-2) + C (x2 

+ 5) = 9x2 -5x + 19. Jest tylko jeden czynnik liniowy, x - 2, ale jest to dość. Podstawiając x = 2 w tym 
równaniu, otrzymujemy [A (2) + B] (2 - 2) + C (22 + 5) = 9 (2)2 - 5 (2) + 19. Z tego dostajemy 9C = 45 lub 
C = 5. Podstawienie C = 5 do równania (1), otrzymujemy A = 4. Zastępując A = 4 w równaniu. (2), 
otrzymujemy B = 3. 
 

 
 
Dzielenie pierwszej części po prawej, 
 

 
 
Przykład 23 
 

 
 
Mamy dwa czynniki liniowe, a 1 oznacza drugą potęgę - taaaak ... 
 



 
 
Pomnóż i grupuj; otrzymujemy: 
 

 
 
Teraz są dwie dobre liczby, -2 i 3, ale, jak zobaczymy, 3 wystarczy. Umieszczenie x = 3 na obu stronach 
równania. (1), otrzymujemy A = 4. Umieszczenie A = 4 w równaniu. (3), otrzymujemy B = 2. 
Umieszczenie B = 2 i A = 4 w równaniach. (4) lub (5), otrzymujemy C = 3. 
 
 

 
Ostatnia część tej długiej, całkowej części  nazywa się: 
 
Różne 
Różne oznacza wszystko, co nie pasuje do żadnej innej części. Więc wszystkie dodatkowe elementy 
wchodzą w tę część, co sprawia, że jest dla ciebie bardziej nieszczęśliwy. 
 
Przykład 24 
 

 
 
Czasami działają najprostsze podstawienia. Pozwolimy u = x + 1. du = dx. Przenosi to moc do 
jednomianu i pozwala nam pomnożyć wyrażenie (x = u - 1). 
 



 
 
Czytelnicy zauważą, że istnieją co najmniej dwa inne sposoby rozwiązania tego problemu. Pierwszym 
z nich jest pomnożenie oryginału. Zostaje to zniesione ze względu na zdrowy rozsądek. Drugi to  przez 
części. 
 
Przykład 25 
 

 
 
Ten jest prawdopodobnie najłatwiejszy do zidentyfikowania. LCD dla 1/2, 1/3 to 6. Więc pozwalamy u 
= x1/6; u2 = (x1/6)2 = x1/3; u3 = (x1/6) 3 = x1/2; i u6 = x. Tak więc 6u5 du = dx. Zastępując, dostajemy ... 
 

 
 

 
 

 
Zwróć uwagę na ładny wzorzec współczynników i wykładników tej odpowiedzi. Lubię to! 



Przykład 26 
 

 
Całka ta może zostać wykonana na dwa nowe sposoby, z których oba są użyteczne. 
 
Metoda A 
 
Niech u będzie całe pierwiastkowe  
u = (x2 + 4)1/2; u2 = u2 + 4; x2 = u2 - 4; 2x dx = 2u du; lub x dx = u du. Zastępujemy 
 

 
Metoda B  
 
Niech v =  temu co jest pod znakiem pierwiastka 
 
v = x2 + 4; x2 = v - 4; and 2x dx = dv. Zastępujemy 
 

 
 
Dokładny czytelnik odkryje, że istnieje wiele, wiele innych sposobów na zrobienie tego problemu. Kiedy 
wydawca staje się wystarczająco inteligentny, by opublikować tę książkę, ten problem stanie się 
konkursem 
 

 
Oto najdziwniejszy przedmiot ze wszystkich! Jeśli mamy sin 1 lub cos x w mianowniku i jeśli są one 
dodawane lub odejmowane jeden do drugiego (z jednym pomnożonym przez liczbę lub dodawanym 
lub odejmowanym przez siebie od liczby), wówczas podstawieniem jest u = tan ( x / 2) !!!!!!!! Nie wiem, 



kto to odkrył i dlaczego, ale działa. Wyprowadźmy wszystkie części. W przeciwnym razie nigdy byś w 
to nie uwierzył. Niech tan (x / 2) = u = u / 1. Narysuj trójkąt dla x / 2. Otrzymujemy grzech (x / 2) = u / 
(1 + u2)1/2 i cos (x / 2) = 1 / (1 + u2)1/2. 
 

 
 
Narysuj trójkąt dla kąta x. 
 

 
 Na koniec, jeśli u = tan (x / 2), to tan-1 u = x/2. Biorąc różnice, otrzymujemy 
 

 
Podsumowując 
 

 
 
Przykład 27  
 
Trik-dzielenie całki zamiast robienia długich podziałów 
 



 
 
lub, jeśli masz fantazję, 
 

 
 
Przykład 28  
 
Niech u = tan-1 x; tan u = x = x / 1. 
 

 
 



 
 



Reguła L'Hopitala  

Poprzednio  było trochę o regule L'Hopitala. Podamy pełną dyskusję, ponieważ teraz znamy logarytmy 
 
Reguła L’Hopitala 
 

 
wtedy 
 

 
 
Wartość a jest dowolną liczbą lub plus lub minus nieskończoność, a L może być dowolną liczbą lub 
nieskończonością. Zasada ta stwierdza, że jeśli pierwotny limit wynosi zero od zera lub nieskończoność 
w nieskończoności lub można go przekształcić w tę formę, to poprzez przyjęcie pochodnej górnej i 
pochodnej dolnej zamiast reguły ilorazowej możemy znaleźć granicę oryginału. 
 
Przykład 1 
 

 
Brak zasady l’Hopitala 
 
Przykład 2 
 

 
 
co oznacza, że granica nie istnieje. Również nie ma reguły L'Hopitala 
 
Przykład 3 
 



 
 
Przykład 4 
 
Również 0/0 
 

 
 
Przykład 5 
 
∞/∞ 
 
Tu musimy użyć reguły L’Hopitala dwukrotnie 
 

 
 
Przykład 6 
 
Okazuje się, że jest to zero razy nieskończoność (minus nieskończoność). Musimy zmienić kolejność 
tak, aby była 0/0 lub ∞/∞ . Używamy małej sztuczki, aby ją zdobyć. 
 



 
 
Przykład 7 
 
Tożsamość trygonometryczna. Teraz jest 0/0. 
 

 
Przykład 8 
 
Trik -  dodanie ułamki, otrzymasz 0/0. 
 

 
Używając dwukrotnie reguły L'Hopital, ustalamy pierwotny limit na 0. Jeśli wykluczysz przykłady logów, 
wszystkie poprzednie mogły zostać wykonane w pierwszym semestrze. Jednak poniższe przykłady 
wymagają dzienników. Te, które wymagają dzienników, mają postać 00, ∞0  i 1∞ . 
 
Przykład 9 
 

 
Przykład 10 
 



 
 
Przykład 11 
 

 
 
Biorąc pochodne od góry i od dołu, otrzymujemy 
 

 
Zatem 
 

 
 
Notka 

 
 
Przykład 12 
 
0∞. Brak reguły L’Hopitala, ponieważ 0k =0 dla wszystkich dodatnich k 
 
Notka 
 
Używamy zasady L'Hopitala, jeśli mamy 0/0, ∞/∞ , 0 ∞, ∞ - ∞, 00, ∞0, 1∞ . To jest nie-nie dla 0/∞, 
∞/0, ∞ ∞, 0∞, ∞∞. 



Całki Niewłaściwe 

Przy omawianiu całki niewłaściwej  dobrze byłoby przypomnieć sobie, czym jest  całka właściwa 

integralna część. Wcześniej zdefiniowaliśmy całkę f (x) od a do b w ten sposób: podzielmy przedział (a, 

b) na n części. Niech wi będzie dowolnym punktem w przedziale Δxi. Tworzy sumę f(wi) Δx1 + f(w2) Δx2 

+ f(w3)Δx3 + ... + f(wn)Δxn. Utwórz sumę. Jeśli limit istnieje, gdy n idzie do nieskończoności, a wszystkie 

delty idą do zera, mamy  

 

Na początku zwykle przyjmujemy f(x) jako ciągły, chociaż może to być osłabione. Definicja zakłada 

jednak, że wszystko jest skończone; to znaczy, że zarówno a, jak i b są skończone, a f(x) jest zawsze 

skończone. Co się stanie, jeśli mamy nieskończoność? W efekcie zamykamy oczy i udajemy, że nie ma 

nieskończoności. Następnie przechodzimy do granicy, gdy idziemy do tej nieskończoności. Jeśli limit 

daje nam jedną skończoną liczbę, powiemy całkę c do liczby. W przeciwnym razie całka różni się. 

Bądźmy bardziej formalni.   

Przykład 1 

 

Przepiszmy  to jak następuje 

 

Możesz zapytać: "Czy to wszystko jest takie proste?" W większości książek ogromna większość 

niewłaściwych całek jest stosunkowo łatwa, aby upewnić się, że rozumiesz, co jest niewłaściwą całką 

bez martwienia się o skomplikowaną całość. Ta całka zbiega się do wartości 3π / 4. 

Przykład 2 

 

Zapiszmy 

 



Ale a1/2 przechodzi w nieskończoność jako. Dlatego to całka rozbieżna.  

Uwaga 

W rodzaju całki z Przykładu 2, jeśli wykładnik w mianowniku jest mniejszy lub równy 1, całka się 

rozbiega. Jeśli wykładnik jest większy niż 1, integralna zbiega się 

Przykład 3 

 

Ta całka nie dąży do nieskończoności. Jednak wciąż rozbieżności, ponieważ jeśli dąży do 

nieskończoności, sin(a) przyjmuje każdą wartość od -1 do 1. Całka jest rozbieżna, ponieważ nie idzie do 

jednej skończonej wartości. Jeśli mamy 

 

 podzielimy ją na dwie części, 

 

 gdzie dla wygody c często wynosi 0, ale z pewnością nie musi. 

Przykład 4 

 

Ilekroć masz nieskończoność na obu końcach, powinieneś spróbować zrobić kawałek, który różni się 

pierwszy. Jeśli wybierzesz kawałek, który się rozbiega, nie musisz wykonywać drugiego elementu, 

ponieważ integralne rozbieżności (cała integralna rozbieżność). Jeśli pierwszy kawałek zbiega się, to 

nadal musisz wykonać drugi element. Wy, naoczni czytelnicy, zapewne zauważyliście, że negatywny 

kawałek nieskończoności rozchodzi się, ponieważ, mówiąc w przybliżeniu, e-(-∞) dąży do 

nieskończoności . Zauważ ,że e-(-∞) to 0. 

Spójrzmy na inny rodzaj całki niewłaściwej w nieskończoności 

Przykład 5 

Niewłaściwa część, f(x) = (x - 1), jest nieskończona przy x = 1. 



 

Ta całka jest zbieżna do 4 

Uwaga 

Dla tego rodzaju niewłaściwej całki, jeśli wykładnik w mianowniku jest mniejszy niż 1, całka zbiegnie 

się; jeśli wykładnik jest większy lub równy 1, rozbiega się. 

Przykład 6 

Po pierwsze, należy zauważyć, że jest to niewłaściwa integracja, ponieważ f(3) jest niezdefiniowana. 

Po drugie, w większości przypadków, jeśli jeden kawałek się rozbiega, oba się rozchodzą, więc nie jest 

ważne, który element wybrać jako pierwszy. 

 

 

Każdy element w nawiasie przechodzi w nieskończoność. Całka różni się. Jeśli jednak wystąpił problem, 

należy obliczyć tylko jeden element. Kiedy to się rozejdzie, nie musisz robić drugiego. Następne dwa to 

moje ulubione przykłady. To sprawia, że wierzysz, że matematycy mogą zrobić wszystko. To oczywiście 

nie jest prawda, ale przykłady są niezwykłe 

Przykład 7 

Weźmiemy nieskończony obszar, obrócimy region i zdobędziemy skończoną objętość !!!!!!!!! Oto nasz 

nieskończony obszar: 



 

Woluminy są określane według sekcji. Znacznie więcej na ten temat znajduje się w części 11. 

 

Niesamowity!!!!!! Nieskończone obracanie obszaru daje skończoną objętość. To całkowicie zmieni 

twój umysł. Teraz przejmiemy skończony region, obrócimy go i otrzymamy nieskończony wolumen, 

który wydaje się niemożliwy po ostatnim przykładzie. Nie jest!!! 

Przykład 8 

 

Całka zbieżne.  Obszar 3  



 

Zbieżne !!!! Niesamowity!!!!! 

Oto jeszcze jeden przykład, który bardzo lubię, ponieważ jest nieco nieprzyjemny, nieco podstępny i 

bardzo pouczający. 

Przykład 9 

Współczynnik – część niewłaściwa jest „nieskończona” 

 

Podziel używając frakcji częściowych 

 

Prawo 6 logarytmów!!! 

 

 

 

Miły przykład!!! 



 



Parametry, współrzędne biegunowe Długość łuku, powierzchnia obrotowa 

Gdyby układ współrzędnych kartezjańskich był lepszy od wszystkich innych, ta część nie byłaby 

konieczna. Jednak tak nie jest. Parametry to zmienne wprowadzone w celu ułatwienia życia. 

Przykład 1 

 

Musimy stworzyć tabelę z trzema kolumnami: t, x i y. Użyjemy tylko x i y na wykresie 

 

Możemy wyeliminować t: x = 2t; t = x/2; y = (x/2)2/4 - 1 = x2 / 16 - 1. Oczywiste jest, że w tym przypadku 

tak naprawdę nie potrzebowaliśmy parametru. Nie chcieliśmy jednak brać przykładu, który był zbyt 

trudny, aby pokazać użycie parametru. 

Przykład 2 

Innym typowym przykładem jest x = cos t, y = sin t. Ponownie, nie potrzebujemy parametru, ponieważ 

x2 + y2 = 1. 

Przykład 3 



Weź okrąg styczny do osi X w punkcie początkowym. Umieść kropkę w tym punkcie. Rzuć kółko na osi 

X. Jeśli prześledzimy ścieżkę tej kropki, otrzymamy krzywą zwaną cykloidą. Ponieważ ta krzywa 

pochodzi z większości książek, sprowadzimy równania w dół, a następnie narysujemy obrazek. 

 

Aby wyeliminować t, rozwiązujemy dla t równanie dla y: t = cos-1(1 - y / a). Dlatego x = a {cos-1(1 - y / a) 

-sin [cos-1(1 - y / a)]}. Dość okropne, prawda ?! Ze względów praktycznych ta forma jest niemożliwa do 

zastosowania. Naprawdę potrzebujemy parametrów tutaj !!!! Chcemy brać pochodne za pomocą 

parametrów. Pierwsza pochodna da nam nachylenie, a druga powie o jej uporze i upadku. 

Przykład 4 

 

Można by pomyśleć, że wymyśliliśmy d2y / dx2, biorąc dy / dx i biorąc pochodną z góry na pochodną 

dna. Mylisz się. Mówisz: "Oczywiście, musisz użyć zasady ilorazu!" Znowu się mylisz. Druga pochodna 

jest pochodną pierwszej pochodnej. Więc... 

 

Znowu w tym konkretnym przykładzie można wyeliminować t, ale w cykloidzie naprawdę nie można. 

Przykład 5 



 

Jeśli spojrzeć na obraz cykloidy, druga pochodna pokazuje, że krzywa jest zawsze w dół, ponieważ 

druga pochodna jest zawsze ujemna a jest dodatnia, z wyjątkiem wielokrotności 2π, gdzie krzywa 

dochodzi do punktu. Parametr jest tutaj bardzo przydatny, ponieważ zawsze jest, gdy jest używany. 

Współrzędne biegunowe 

W przeszłości powinieneś mieć malusieńki, odrobinę doświadczenia z biegunowymi współrzędnymi, 

czyli jak wyrysować punkt, powiedz (4, π/6). Poniżej znajduje się podsumowanie wszystkich rzeczy, 

które powinieneś wiedzieć na ten temat. 

Reguła 1 

Związek między (x,y) a (r, θ): 

A.r = [x2 + y2]1/2 , 

B.θ = kąt zmierzony z dodatniej osi X, dodatni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

C.x = r cos θ 

D.y = r sin θ 

Reguła 2 

Każdy punkt ma nieskończoną liczbę reprezentacji. 

n liczba całkowita 

 

Reguła 3 

A.r = a jest środkiem okręgu w punkcie początkowym, promień a 

B.θ = c jest linią przechodzącą przez punkt początkowy 



 

Reguła 4 

Symetrie wspomagające szkicowanie krzywej biegunowej:  

A. oś x sym. Jeśli zastąpimy (r, θ) przez (r, θ) lub (-r, π - θ) daje to samo lub równoważne równanie. 

B. oś y sym. Jeśli zastąpimy(r, θ) przez (-r, -θ) lub (r, π - θ) daje to samo lub równoważne równanie. 

C. Początek sym. Jeśli zastąpiemynie (r, θ) przez (-r, θ) lub (r, π + θ) daje to samo lub równoważne 

równanie. 

Istnieje kilka krzywych, które powinieneś poznać, patrząc na równanie. Zawsze łatwiej jest naszkicować 

krzywą, jeśli wiesz, jak to wygląda, zanim zaczniesz. 

Reguła 5 

 

Koła styczne do początku, promień | a |/2, oś X lub Y jest osią symetrii 

Reguła 6 

Kardioid 



 

Reguła 7 

 

Reguła 8 

 

Reguła 9 

Lemniskata: 



 

Reguła 10 

Spirala: 

Spirala Archimedesa Spirala logarytmiczna 

 

 

Jest kilka innych, ale te są najważniejsze. Pozwól nam wykreślić kilka z nich, aby pokazać technikę. 

Przykład 6 

Wykres  r = 4(1 - cos θ). 



 

Uwaga  

 

Mamy symetrię względem osi x. Dlatego potrzebujemy tylko wartości θ między 0 a π aby odzwierciedlić 

obraz na osi X. Zwróć uwagę na wykres. Jeśli uczysz się wzorców, powinieneś być w stanie zrobić wiele 

ze stołu przez wzrok. Również znasz przybliżoną wartość 21/2 (1.4) i 31/2 (1.7). 

Uwaga 

Jest krótki sposób na narysowanie poprzedniego wykresu (i innych wykresów), jeśli wiesz, jaki jest 

wykres. Znajdź przechwytywania 0, π 2, θ ,3π / 2 i narysuj wykres wokół nich 

Przykład 7 

 

Symetria dotyczy osi x, osi y i początku. Musimy więc tylko wykreślić pierwszy kwadrant, a następnie 

powtórzyć krzywą doskonale w pozostałych trzech. Ponieważ jednak mamy 2θ, potrzebujemy 3 

kolumn-2θ, θ i r-z tylko dwoma ostatnimi na wykresie. 



 

Mimo że problem ten można rozwiązać bez kalkulatora, jeśli można go dobrze zliczyć, wygodnie jest 

użyć kalkulatora do tego. Chcielibyśmy teraz znaleźć obszar we współrzędnych biegunowych. W prawie 

każdej książce o rachunku najdziesz ten obszar 

 

Przykład 8 

Znajdź obszar kardioidy r = 2 + 2 cos θ. Jak widzieliśmy wcześniej, krzywa ta jest symetryczna względem 

osi x. Możemy zintegrować od 0 do 2π lub podwoić całkę od 0 do π. 

 

Przykład 9 

Znajdź obszar lemniskaty r2 = 9 cos 2θ. Z przykładu 7 mamy czterokwadrantową symetrię. Więc 

znajdziemy obszar w pierwszym kwadrancie i pomnożymy przez 4. 



 

Oto mała sztuczka dotycząca znalezienia obszaru krzywej z płatkami. 

Przykład 10 

Znajdź obszar r = 4 sin 6θ. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, wykres jako 12 płatków, ale 

wszystkie cosinusy są symetryczne względem osi X. cos 0 = 1. Znajdujemy najmniejszy pozytywny θ, 

który sprawia, że cos 6θ = 0,6θ = π/ 2. Tak więc θ= π/ 12. Od 0 do π / 12 oznacza pół płatka. Mamy więc 

24 ½ płatków, aby uzyskać ten obszar. Całka to 

 

Oto kolejna sztuczka z tym problemem.  Tu mamy 12 płatków. Znajdziemy obszar jednego z nich i 

pomnożymy przez 12. Aby znaleźć obszar jednego płatka, znajdziemy dwie pierwsze wartości; sin 6θ = 

0,6θ = 0 lub θ = 0. 6θ = π. θ =π/ 6. Więc całka to 

 

Przykład 11 

Znajdź obszar r = 4 cos 6θ. Wiemy, że możemy przesunąć krzywą y = f(x) + jednostkę w prawo, 

zastępując x przez x - a. W ten sam sposób możemy obrócić r = f(θ) poprzez przeciwny do ruchu 

wskazówek zegara kąt + α, zastępując θ przez θ -α. Zatem, obracając naszą krzywą o 15º = π / 12 

radianów, r = 4 cos6 (θ - π/ 12) = 4 cos (6θ - π/ 2) = 4 sin 6θ, co jest dokładnie krzywą w przykładzie 10 

!!!!!! Obracanie krzywej nie wpływa na jej obszar. Więc ... odpowiedź musi być taka sama jak w 

przykładzie 10 !! Podobnie jak przy współrzędnych x-y, chcielibyśmy znaleźć obszar pomiędzy dwiema 

krzywymi. W przypadku x-y była to najwyższa krzywa minus dolna krzywa lub prawy krzywa minus lewa 

krzywa. We współrzędnych biegunowych jest to krzywa zewnętrzna minus wewnętrzna. Formuła jest 

 

gdzie θ1 i θ2 są przecięciem dwóch krzywych. 

Przykład 12 



 

Znajdź obszar obszaru ograniczonego przez kardioid r = 2 + 2 cos θ (wewnątrz tej krzywej) i okrąg r = 3 

(poza tą krzywą). Zobacz rysunek. Ponieważ obszar znajduje się wewnątrz kardioidu, kardioida jest 

krzywą zewnętrzną. Poza r = 3 powoduje, że kółko w środku krzywej. Aby znaleźć granice całki, 

ustawiamy r równe sobie nawzajem; 3 = 2 + 2 cosθ; cos θ= ½; θ = ± π / 3. Ponadto istnieje symetria 

wokół osi X. Możemy podwoić całkę od 0 do π / 3. 

 

Są jeszcze dwa problemy, które możemy zilustrować za pomocą tego samego diagramu. 

Przykład 13 

 

Znajdź obszar poza kardioidem i wewnątrz koła. Jeśli znajduje się wewnątrz koła r = 3, r = 3 staje się 

zewnętrznym r. "Poza kardioidem" oznacza r = 2 + 2 cos θ wewnętrzną krzywą. Ponownie mamy 



symetrię osi X. Ponownie, ustawiając krzywe równe, otrzymujemy ± π/ 3. Zdjęcie mówi nam dwa razy 

o całce od π/ 3 do π. Ponieważ zrobiliśmy ostatni problem, nie musimy integrować dwa razy, ponieważ 

jest to ta sama integralna część. Potrzebujemy tylko zmienić wszystkie znaki 

 

Przykład 14 

 

Znajdź obszar wewnątrz koła i kardioidy. Teraz wiemy, że Twój instruktor nigdy nie dałby takiego 

problemu, ale .... Jest to dzielony obszar na promieniach 0 = ± π/3. Region I jest sektorem okręgu. 

Region 2 to "wierzchołek" serca, kardioida. Więc dostaliśmy 

 

Pamiętaj, że współrzędne biegunowe naprawdę nie są trudne. Po prostu wielu instruktorów rzuca się 

przez tę sekcję. To sprawia, że ta sekcja wydaje się trudna. Naprawdę nie jest. 

Długość łuku i powierzchnia obrotowa 

Wyprowadzenia są w większości książek. Pozostaje tylko zapamiętać formuły i zastosować je. Długość 

łuku wynosi: 



 

lub w parametrach 

 

Powierzchnia obrotu wokół osi x (odległość to y) to: 

 

Parametryczny 

 

Postać biegunowa 

 

Dla osi y x zastępuje y, a θ sin θ zostaje zastąpiony przez θ cosθ. Zróbmy jeden prosty przykład, jeden 

sprytny przykład i jeden znany wynik. 

Przykład 15 

 

Przykład 16 



 

Całkiem sprytny ???? Nie wtedy, gdy musisz sam to zobaczyć, tak nie jest. 

 

Przykład 17 

Znajdź powierzchnię kuli o promieniu a. Kula jest półokręgiem obróconym wokół osi x (lub osi y): x = a 

cos t; dx / dt = -a sin t; y = sin t; dy / dt = a cos t. 

 

Matematyka pod znakiem prostego kwadratu upraszcza do a2. Więc dostajemy ... 

 

Znowu nie byliśmy okłamywani przez te wszystkie lata. Pole powierzchni kuli to naprawdę 4πa2. 



Praca Praca Praca 

Ten temat jest zwykle przedstawiany w książce fizyki i odstrasza wszystkich na śmierć. Jeśli zrobię to 

po swojemu, jestem prawie pewna, że już ci to nie przeszkodzi. Praca definiowana jest jako siła razy 

odległość. Jednak jeśli siła jest funkcją odległości, teoria mówi nam, że praca jest całką F(x) dx. 

Podajemy typowe przykłady: sprężyny i para pompująca wodę na górze 

Przykład 1 

Potrzeba siły 20 funtów, aby rozciągnąć 7-stopową sprężynę do 11 stóp. Ile pracy należy wykonać aby 

rozciągnąć sprężynę z 13 stóp na 27 stóp? Dla siły sprężystej F = kx. F = 20, i x = 11 - 7 = 4, odległość 

sprężyny jest rozciągnięta od jej naturalnej długości. Więc k = 5 i F = 5x. 

Dolna granica = 13 - 7 = 6, górna granica 27 - 7 = 20. 

Przykład 2 

Ile pracy wykonuje się, aby wypompować wodę z pełnego cylindrycznego pojemnika o  promieniu 10 

stóp, wysokości 20 stóp - czy woda ma być pompowana ponad szczyt? W = gęstość (waga / objętość) 

x objętość x wysokość, nad którą pompowana jest woda. Każda sekcja pompowanej wody jest cienkim 

cylindrem V = π(10)2 dy. Wysokość pompowana (patrz rysunek) wynosi 20 - y. Gęstość wody wynosi 

około 62,5 funta na stopę sześcienną. 

Notka 1 

Gdyby wylot był 17 stóp nad puszką, mielibyśmy 37 - y. 



Notka 2 

Jeśli puszka była pełna w  trzech czwartych, granica całki wynosiłyby od 0 do 15. 

Notka 3 

Gdybyśmy zrobili ten sam problem z pudełkiem, przekrój poprzeczny byłby cienkim arkuszem o stałej 

i szerokości długości i szerokości. 

Przykład 3 

 

Ile pracy jest wykonywanych w celu wypompowania wody ze stożka o średnicy 22 stóp, wysokości 10 

stóp, jeśli wylot znajduje się 7 stóp ponad szczytem stożka, a stożek jest wypełniony na głębokość 2 

stóp? Najpierw mała sztuczka. Średnica wynosi 22, więc promień wynosi 11. Następnie zwróć uwagę, 

że przekrój jest znowu cienkim cylindrem, ale tym razem zmienia się promień: V = πr2h = πx2 dy. 

Musimy zobaczyć podobny trójkąt x / y = 11/10 lub x = 11y / 10. Wysokość rury sprawia, że odległość 

pompowania wynosi 17 - y. Zostawiamy Tobie całkowanie. 

 

Notka 

 

Zagłębienie stanowi podobny problem, z wyjątkiem przekroju poziomego, który jest prostokątnym 

arkuszem, którego szerokość zmienia się, ale którego długość (długość koryta) pozostaje taka sama. 

Zwróć też uwagę na podobne trójkąty, podobnie jak w stożku. 



Objętości według obrotu i przekroju 

Pierwszym tematem jest znalezienie objętości obrotów. To jest bardzo wizualne. Jeśli widzisz obraz, 

objętość jest łatwa. Jeśli nie, ten temat jest bardzo trudny. Wyobraź sobie doskonale uformowane 

jabłko z linią przechodzącą przez środek od góry do dołu. Możemy znaleźć objętość na dwa różne 

sposoby. Jednym ze sposobów jest tworzenie plastra prostopadle do linii (osi). (Później zrobimy to z 

cebulką.) Każdy kawałek to dysk, cienki cylinder. Jego objętość wynosi πr2h, gdzie h jest bardzo małe. 

Jeśli dodamy wszystkie dyski, właściwie biorąc limity, otrzymamy wolumin. Weźmiemy ten sam region 

w sześciu różnych problemach, obracając tym regionem sześciokrotnie inaczej i otrzymując sześć 

różnych objętości. 

 

 

Przykład 1  

 

Znajdź objętość, jeśli region R jest obrócony wokół osi X. Objętość każdej płyty wynosi πr2h: h = Δx; r = 

y. Tak więc r2 = y2 = x, a x idzie od 0 do 9. 

 

Całki są prawie zawsze łatwe. Gdy zrozumiesz obraz, wszystko będzie łatwe. Ale zajmuje to większość 

ludzi, studiując zdjęcia. Wróćmy do naszego jabłka. Załóżmy, że to rdzeń. Kiedy wykrajemy plasterki 



prostopadle do osi, otrzymujemy pierścień. Obszar pierścienia jest obszarem zewnętrznym minus 

obszar wnętrza. Objętość każdej płyty wynosi . Ponownie, ponownie, h jest mały. 

Przykład 2 

Znajdź objętość, jeśli nasz region obraca się wokół osi Y. 

 

Podczas obracania tego obszaru istnieje dziura. Promień zewnętrzny wynosi zawsze 9, a promień 

wewnętrzny jest zawsze wartością x. Ale x = y2. r2 = x2 = y 

 

.Przykład 3 

Znajdź objętość naszego chwalebnego regionu, jeśli jest obrócony wokół linii x = 9. 

 

Zauważ, że gdy obrócimy region o x = 9, nie ma dziury. Vsect = πr2h. r = 9 - x = 9 - y2. r2 = 81 -18y2 + y4. h 

= Δy. 

 



Przykład 4 

Znajdź objętość, jeśli ten sam region R jest obrócony wokół linii x = -1. 

 

 

Przykład 5 

Znajdź objętość, jeśli nasz ukochany region obróci się o y = 5. 

 



 

Przykład 6 

I dla naszej ostatecznej atrakcji, weźmiemy ten sam region i obrócimy go o linię y = -2. 

 

Kolejny rodzaj objętości, które rozważymy, to rotacje, ale zrobimy to inaczej. Pomyśl o cebuli z każdą 

warstwą całego kawałka. Będziemy sumować warstwy po warstwie, dopóki nie otrzymamy woluminu. 

Dodamy cylindryczne muszle, wysokie cylindryczne muszle. Zobaczymy jedną z tych powłok, ogólną 

ilustrację i dwa przykłady. 



 

 

Jest to przykład obrotu wokół osi y obszaru ograniczonego przez y = f (x), y = 0, x = a, x = b. Zwróć 

uwagę, że oś cylindra jest osią, wokół której obraca się krzywa. 

Przykład 7 

Spróbujmy zrobić ten sam region, który mieliśmy wcześniej i obrócić go wokół osi Y. Bierzemy ten sam 

region z dwóch powodów: (1) nie musisz martwić się o różne krzywe i (2) chcielibyśmy pokazać 

odpowiedzi. są takie same. 

 



 

 

Przykład 8 

Zrobimy nasz region po raz ostatni na osi X. 



 

Ostatnią częścią jest objętość przez część odcinka. Sekcje nie są okręgami, ale innymi kształtami. 

Podano przykłady. 

Przykład 9 

Znajdź objętość następującej figury: podstawa ograniczona przez y = 1/4x2 i y = 4 w płaszczyźnie x-y; 

sekcje prostopadłe do osi y to prostokąty o wysokości 1/3 podstawy. 

 

Objętość każdej sekcji = 16y /3  Δy. 

 

 

Przykład 10 

Podstawa x2 + y2 = 9 sekcji prostopadłych do osi x to równoboczne trójkąty. Znajdź objętość. 



 

 

Mimo że podstawą jest koło, dodajemy trójkątne plasterki. Ponieważ obszar trójkąta nie obejmuje π, 

ani nasza objętość. 

Przykład 11 

Podstawa ograniczona przez y = x1/2, x = 9, oś x. Sekcje prostopadłe do osi X to półkola. Znajdź 

objętość. 

 

 

Ponieważ dodajemy okrągłe plasterki (dobrze, aby były absolutnie dokładne, półokrągłe plasterki), 

objętość ma π w tym. 



Przekroje stożkowe - okrąg, elipsa, parabola, hiperbola 

Większość książek nazywa koła, parabole, elipsy i hiperbole przekrojami stożkowymi bez wyjaśnienia, 

dlaczego. Krzywe te można znaleźć, przepuszczając płaszczyznę przez ścięty (odcięty) prawy okrągły 

stożek przedstawiony na tej ilustracji. Powstają w następujący sposób: 

Okrąg. Płaszczyzna równoległa do góry lub dołu 

Elipsa. Płaszczyzna u góry lub u dołu, nie równolegle do góry lub dołu, ale trafiająca we wszystkie części 

zewnętrzne. 

Parabola. Płaszczyzna równoległa do krawędzi stożka 

Hiperbola. Rysunek utworzony przez płaszczyznę przecinającą górę i dół 

Definicja 

Okrąg - zbiór punktów, które są jednakowo oddalone od punktu, środka (h, k). Ta odległość to r, 

promień. Formuła odległości: 

Podnosząc do kwadratu, otrzymujemy (x-h)2 + (y-k)2 = r2. 

Przykład 1 



Znajdź promień i środek, jeśli (x - 4)2 + (y + 1/2)2 = 11. r = 11 1/2, środek (4, - 1/2). Znajdź środek i 

promień okręgu 2x2 + 2y2 + 8x - 16y + 6 = 0. Aby to zrobić, musimy ukończyć kwadrat, coś, czego nie 

zrobiliśmy od czasu wyprowadzenia wzoru kwadratowego. 

Przykład 2 

 

Podziel przez współczynnik x2 

 

Pogrupuj warunki x i y i uzyskaj stałą na drugą stronę. 

 

Weź połowę 4, wyrównaj, dodaj do obu stron; weź połowę z -8, wyrównaj ją, dodaj do obu stron. 

 

Zanurz się w idealne kwadraty (to był pomysł) i dodaj warunki po prawej. 

 

Środek to (-2,4); r = 171/2. 

W przypadku paraboli, elips i hiperboli istotne jest powiązanie równania z obrazem. Jeśli tak, te krzywe 

są bardzo proste. 

Definicja 

Parabola - zbiór wszystkich punktów, które są jednakowo oddalone od punktu, zwane ogniskiem i linią 

zwaną kierownicą 

 

Punkt V to wierzchołek, w równej odległości od ogniska i bezpośredniej i najbliższej bezpośredniej i 

skupionej. 



 

Zróbmy to algebraicznie. Niech wierzchołek będzie w punkcie (0,0). Ognisko to (0, c). Kierownica to y 

= -c. Niech (x, y) będzie dowolnym punktem na paraboli. Definicja paraboli mówi: FP = PQ. Podobnie 

jak poprzednio, wszystko na PQ ma tę samą wartość x, a wszystko na RQ ma tę samą wartość y. 

Współrzędne Q to (x, -c). Ponieważ wartości x są takie same, długość PQ = y - (-c). Używając wzoru 

odległości, aby uzyskać FP i ustawiając go na FP, otrzymujemy [(x - 0)2 + (y - c)2]1/2 = y + c. Podnosząc 

do kwadratu , otrzymujemy x2 + y2 - 2cy + c2 = y2 + 2cy + c2. Upraszczając, otrzymujemy x2 = 4cy. Zrobimy 

mały wykres odnoszący się do wierzchołka, ogniska, kierownicy, równania i wykresu. 

 

Jeśli odniesiesz obraz do pierwotnego równania, szkicowanie będzie łatwe. 

Przykład 3 

 

Biorąc pod uwagę y2 = -7x, szkic. Oznacz wierzchołek, ognisko i kierownic. Z wykresu wiemy, że szkic 

jest obrazem 4. Teraz pozwól 4c = 7 (zignoruj znak minus); c = 7/4. Wierzchołek wynosi (0,0). Ognisko 

to  (-7 / 4,0), ponieważ jest on na osi X, na lewo od początku. Kierownica to y = 7/4; y, linia pionowa, = 

+7/4, ponieważ znajduje się na prawo od początku. 

Przykład 4 



 

Naszkicuj (y-3)2 = -7 (x + 2). 

Aby zrozumieć, co następuje, wystarczy zanotować różnicę między x2 + y2 = 25 i (x-3)2 + (y + 6)2 = 25. 

Czy kształt został zmieniony? Nie. Czy promień się zmienił? Nie. Co się zmieniło? Środek. Zamiast 

znajdować się w punkcie (0,0), środek znajduje się w punkcie (3, -6). W przypadku paraboli zmienia się 

wierzchołek. Zamiast znajdować się w punkcie (0,0), wierzchołek znajduje się w punkcie (-2,3). Kształt 

jest taki sam. Wartość dla 4c nadal wynosi 7. Więc c = 7/4. Teraz ognisko staje się (-2 - 7 / 4,3), 7/4 po 

lewej stronie wierzchołka (-7/4 od współrzędnej x). Kierownica to x = -2 + 7/4. 

Przykład 5 

Naszkicuj parabolę 2x2 + 8x + 6y + 10 = 0 

Oryginał 

 

Podziel przez współczynnik zmiennej kwadratowej. 

 

Po jednej stronie trzymaj wszystkie wyrazy, które mają kwadratową literę; wszystko inne na drugą 

stronę. 

 

 

Uzupełnij kwadrat; dodaj do obu stron. 

 

Czynnik i uproszczenie 

 

Dziwna rzecz. Niezależnie od tego, jaki jest współczynnik po prawej stronie, pomnóż cały współczynnik, 

nawet jeśli w nawiasach występuje ułamek 

 

Naszkicuj v(-2,-1/3), kształt 2 ∩; 4c = 3 , c = ¾; F(-2,-1/3, -3/4); kierownica y = -1/3 + ¾ 



 

Spojrzymy teraz na elipsę. Algebraicznie elipsa jest zdefiniowana jako PF1 + PF2 = 2a, gdzie 2a> 2c, 

odległość między F1 i F2. Słowami, biorąc pod uwagę dwa punkty, F1 i F2, otrzymujesz dwa ogniska. Jeśli 

znajdziemy wszystkie punkty P, takie, że jeśli przejdziemy z F1 na P, a następnie z P na F2, dodamy te 

dwie odległości razem, i zawsze otrzymamy tę samą liczbę, 2a, gdzie a zostanie określone później, 

otrzymamy elipsę . Wiem, że desperacko chciałbyś wiedzieć, jak narysować elipsę. Oto jak. Weź 

nieelastyczny ciąg. Dołącz oba końce z pinezkami do stołu. Wyciągnij ołówek i rozciągnij sznurek do 

oporu. Przejdź do 360º. Wyznaczycie elipsę. Niektórzy z was widzieli równanie elipsy, ale niewielu z 

was widziało wyprowadzenie. Jest to doskonałe ćwiczenie algebraiczne do wypróbowania. Zobaczysz, 

że jest wiele rzeczy, które idą do dość prostego równania 

 

Połącz jak wyrazy :  izolować pierwiastek 

 

Odwrotne strony; wyjąć wspólne czynniki. Podziel po obu stronach przez a2(a2 - c2). 

 

Niech a2 = c2 – b2. 



 

Finalnie otrzymujemy 

 

Wciąż nie skończyliśmy. Co to jest a i co to jest b? Zbadajmy. Ponieważ T jest dowolnym punktem na 

elipsie, F1T + TF2 = 2a. Według symetrii, F1T = TF2. Więc F1T = a. Ponieważ a2 - c2 = b2, GT = b. 

Współrzędne T to (0, b), a współrzędne T 'to (0, -b). 

 

Chcielibyśmy znaleźć współrzędne U, a użyliśmy liter a, b i c. No cóż, zobaczmy, co się stanie. F2U + UF1 

= 2a; F2U = x - c; UF1 = x + c; x + c + x - c = 2a. Więc x = a. Współrzędne U to (a, 0). Współrzędne U 'to (-

a, 0). Teraz c = połowa odległości między ogniskami; b = długość  małej półosi , (pół oznacza połowę, 

mniejsza oznacza mniejszą, oś oznacza linię); a = długość osi półobrazu = odległość od ogniska do 

mniejszego wierzchołka; (± a, O) są głównymi wierzchołkami; (0, ±b) są mniejszymi wierzchołkami lub 

współ-wierzchołkami. (±c, 0) to ogniska. Chociaż wyprowadzanie jest bardzo długie, szkicowanie 

powinno być krótkie. 



Przykład 6 

Naszkicuj  x2/11 + y2/8= 1 

W przypadku elipsy dłuższa oś jest wskazywana przez liczbę większą niż x2 lub y2. Ten termin to a2. 

(Staraj się nie pamiętać a lub b- pamiętaj liczbę). Ta elipsa jest dłuższa w kierunku X. 

Niech y = 0, otrzymujemy główne wierzchołki √±11,0. Niech x = 0, otrzymujemy ddolne wierzchołki (0, 

±√8), c= √11-8. Ognisko to (±√3,0) 

 

Przykład 7 

Naszkicuj x2/5 + y2/26 = 1. Główne wierzchołki (0, ±√26), dolne wierzchołki (±√5,0) ; ognisko (0, ±√21) 

– ogniska są zawsze na dłuższej osi 

 

Przykład 8 

 

Jest to tak samo jak w Przykładzie 12 z wyjątkiem tego ,że środek nie jest dłużej w punkcie (0,0). Został 

przesunięty do (6,-4). Teraz główne wierzchołki to (6 ± √11 , -4). Dolne wierzchołki to (6, -4 ±√8) Ognisko  

to (6 ± √3, -4) 



 

Dziwne liczby są celowo wybierane, abyś dokładnie wiedział, skąd pochodzą. Środek znów znajduje się 

w punkcie (6, -4). Wierzchołki są bezpośrednio w kierunku wschód-zachód i północ-południe od punktu 

(6, -4). Wszystkie punkty wschód-zachód od (6, -4) muszą mieć tę samą wartość y, y = -4. Niech y = -4, 

otrzymujemy 

 

Dlatego też x = 6 ± 111/2, a główne wierzchołki to (6 ± 111/2, -4). Punkty północ-południe od (6, -4) mają 
tę samą wartość x, x = 6. 
 

 
Zatem y = -4 ± 81/2, a mniejsze wierzchołki to (6, -4 ± 81/2). Z tych samych powodów ogniska, zawsze na 
osi głównej, wynoszą (6 ± 31/2, -4). Szkic jest oczywiście taki sam 
 
Przykład 9 
 
Szkicuj i dyskutuj 4x2 + 5y + 30y - 40x + 45 = 0. Tutaj musimy ukończyć kwadrat w nieco inny sposób. 
 



  
Centrum (5, -3); wierzchołki (5 ± √25 , -3); (5, -3 ± √20) ; c = √25-20 = √5; ogniska (5 ± √5, -3). Oczywiście 
powinieneś umieścić 5 zamiast √25  Zostawiam √25 to dla jasności. 
 

 
 
Definicja hiperboli to F1P - PF2 = 2a, gdzie ogniska są (± c, 0). Wyprowadzenie jest dokładnie takie samo 
jak w przypadku elipsy. Raz wystarczy!! Otrzymane równanie to x2/a2 - y2/b2 = 1, gdzie a2 + b2 = c2. 
Współrzędne (± a, 0) nazywane są poprzecznymi wierzchołkami. Hiperbola ma asymptoty y = ± (b / a) 
x. 
Uwaga 1 



Kształt hiperboli jest określony przez położenie znaku minus, a nie która jest większa pod x2 lub y2. 
Uwaga 2 
W przypadku asymptoty nachylenie prostej b/a jest pierwiastkiem kwadratowym z liczby pod y2 
podzielonej przez pierwiastek kwadratowy terminu pod terminem x2. 
 
Przypadek 10 
 
Naszkicuj  i oetykietuj  x2/7 – y2/11 = 1 
Wierzchołki poprzeczne, y = 0, x = ±√7(±√7,0) ,. Zauważ, że jeśli x = 0, y = ±√11, co jest wymyślone. 
Krzywa nie trafia w oś y: c = √7+11; ogniska to (±√18,0)  i y = ±(√11/√7)x

 
Przykład 11 
 
Naszkicuj i omów y2/5 – x2/17 = 1 
 
Wierzchołki poprzeczne (0, ±√5); ognisko (0, ±√22), asymptoty y = ±(√5/√17)x 

 
Przykład 12 
 
Ta sama forma 

 



Jest to to samo, co poprzedni szkic z wyjątkiem "centrum hiperboli", miejsce, w którym krzyżują się 
asymptoty, nie jest już (0,0) .To jest teraz (-7,6) .Poprzeczne wierzchołki (-7,6 ± √5), ogniska, (-7,6 ± 
√22), asymptoty (y-6) = ±(√5/√17)(x+7) 

 
Podobnie jak w przypadku elipsy, wyjaśnijmy położenie wierzchołków. W tym przypadku wierzchołki 
występują na północ od południa centrum (-7,6). Więc wartość x wierzchołków jest taka sama jak 
centrum, x = -7. Zastępujemy, otrzymujemy 

 
Wierzchołki to (-7,6 ± 51/2) 
Z tego samego powodu ogniska, zawsze na osi przez wierzchołki, wynoszą (-7,6 ± 221/2). Asymptoty i 
szkic są takie same !! 
 
Przykład 13 
 
Naszkicuj i omów 25x2 – 4y2 + 50x – 12y + 116 = 0 
Po raz ostatni uzupełnimy kwadrat, znowu trochę inaczej

 
Środek (-1,-3/2); wierzchołki (-1,-3/2 ± √25), ogniska (-1,-3/2 ±√29), asymptoty y + 3,2 = ±(√25/√4) ∙ 
(x+1) 



Czasami mamy zagadkę. Biorąc pod uwagę niektóre informacje, możemy znaleźć równanie? Zawsze 
należy narysować obrazek i powiązać go z równaniem. 

 
 
Przykład 14 
 
Znajdź równanie paraboli z fokusem (1,3), kierownica x = 11. Narysuj F i kierownicę. Twój szkic 
powinien pasować do figury. Wierzchołek jest w połowie drogi między liczbami x. Więc x = (11 + 1)/2 = 
6; V = (6,3); c = odległość między V i F = 5. Równanie wynosi (y - 3) = -4c (x - 6) = -20 (x - 6). Pamiętaj, 
że znak minus pochodzi z kształtu, a c jest zawsze dodatni dla tych problemów 

 
 
Przykład 15 
 
Biorąc pod uwagę wierzchołki (2,3) i (12,3) i jedno skupienie (11,3), znajdź równanie elipsy. Dwa 
wierzchołki tworzą środek; (12 + 2) / (2,3) = (7,3). F (11,3). (x - 7)2 / a2 + (y - 3)2/b2 = 1. a = 12 - 7 = 5 c = 



11 - 7 = 4. a2 - b2 = c2. 52 - b2. b2 = 9 (nie ma potrzeby b). (x - 7)2/25 + (y - 3)2/9 = 1.

 
 
Przykład 16 
 
Znajdź równanie hiperboli z wierzchołkami (0, ± 6) i asymptotami y = ± (3/2) x.

 
 
V (0, ± 6) mówi, że środek to (0,0), a jego kształt to y2/ 36 - x2/a2 = 1. Nachylenie asymptot jest równe 
3/2 = pierwiastek kwadratowy liczby pod y2 na kwadracie root z liczby pod x2. Tak więc 3/2 = 6 / _. Tak 
_ = 4. Tak a2 = 42 = 16. Równanie to y2/36 - x2/16 = 1. Ten rodzaj pytania jest krótszy, ale wymaga 
praktyki. Więc ćwiczyć !! 



Drobne Pozostałości 

Przybliżenia, Przybliżenia 

W czasach, gdy komputery i kalkulatory - zwłaszcza te zabawne graficzne kalkulatory - robią tak wiele 

rzeczy, niektóre rzeczy nie mogą być wykonane dokładnie. Wiemy, że wszystkie równania kwadratowe 

można rozwiązać za pomocą wzoru kwadratowego. Podobnie jest formuła sześcienna i czwarta 

(formuła 4-stopniowa), która może rozwiązać wszystkie sześcienne lub kwartety (chociaż są one 

naprawdę brzydkie i niechlujne). Jednak w matematyce wyższej możemy udowodnić, że większości 

ogólnych równań 5-go stopnia nie da się rozwiązać. Mówiąc prościej, równanie takie jak 2x = cos x nie 

może być dokładnie rozwiązane. Możemy jednak zbliżyć rozwiązanie dokładnie do siebie. 

Metoda Newtona 

Załóżmy, że mamy równanie y = f (x). Powiedzmy, że przecina oś x przy x = r. To jest pierwiatek f(r) = 0, 

ale nie jest on dokładny. Jeśli możemy znaleźć f(a) <0 i f(b)> 0, to jeśli f(x) jest ciągłe, to istnieje punkt 

r taki, że f (r) = 0, a r jest między a i b. Możemy użyć metody Newtona. 

1. Niech x1 będzie pierwszym przybliżeniem. Narysuj linię styczną w punkcie [x1, f(x1)], aż uderzy ona w 

oś x przy x2, która jest zwykle bliższa r niż x1. Dalej. 

2. Dajmy formułę wykorzystującą nachylenie punktowe, y - f(x1) = f(x1)(x-x1). Jeśli  

 

, linia nie jest równoległa do osi x, a linia trafia  ją w, powiedzmy, punkcie (x2,0). Zastąp ten punkt w 

podanym równaniu. 

3. 0 - f(x1) = f '(x1) (x2 - x1). Rozwiązujemy dla x2. 

4  Powtarzając, otrzymujemy ogólną formułę  

 

Przykład 1 

 



Znajdź pierwiastek f(x) = x3 - X - 3 za pomocą metody Newtona. Wykres na rysunku został wykonany 

przy użyciu funkowego kalkulatora TI 82, f(x) = x3 - x - 3. Dlatego f'(x) = 3x2 - 1. Formuła Newtona staje 

się: 

 

Upraszczając, otrzymujemy 

 

f(1) = -3 i f(2) = 3.  

Weźmy x1 = 1.5 dla pierwszego przybliżenia. Prawdopodobnie x1 = 1 lub x1 = 2 działałoby dobrze. 

 

Kontynuując, otrzymamy 

 

Osiągnęliśmy dokładność naszego kalkulatora: dziewięć miejsc dziesiętnych, co jest prawdopodobnie 

dokładniejsze niż kiedykolwiek potrzebowalibyśmy. 

Notatka 1 

Czasami metoda nie działa. Pełne badanie pozostawia się na inne kursy. 

Uwaga 2 

Kiedy działa, zwykle działa bardzo szybko i z wielką dokładnością. 

Uwaga 3 

Ta procedura, jak również pozostałe dwa przybliżenia, są odpowiednie dla wielu poziomów 

akademickich. Najczęściej występują one w Calc I lub II. 

Metoda Trapezoidalna 



 

Ta metoda, jedyna z trzech, która w rzeczywistości nie wymaga rachunku różniczkowego, przybliża 

obszar pod krzywą za pomocą trapezów, przybliżając wierzchołek regionu linią. Podziel region na n 

równych części. Stoją na swoich wysokościach. Powierzchnia trapezu wynosi ½ h (b1 + b). Wszystkie h 

są takie same. Dla pierwszego trapezu, b1 = y1 

 

 

i b2 = y2; A = ½h(y1 + y2). Dla drugiego trapezu, b1 = y2 i b2 = y3; A = ½h (y2 + y3). Zauważ, że dolna 

podstawa pierwszego trapezu jest górną podstawą drugiego trapezu. Każda baza jest podwojona, z 

wyjątkiem pierwszej górnej bazy i ostatniej dolnej bazy. Wzór: A = ½h(y0 + 2y1 + 2y2 + ... + 2yn-1 + yn). 

Przykład 2 

Przybliżmy   dx przy użyciu sześciu równych podpodziałów. Przedział ma długość 4 - 1 = 3. Sześć 

równych części? Każdy h = 3/6 = ½. 

 



Metoda Paraboliczna 

 

Inną metodą jest przybliżenie regionu za pomocą parabol na górze. Wyizolujemy jeden z tych 

regionów. Jak widać, ta metoda działa tylko wtedy, gdy n jest parzystą liczbą interwałów. Niech 

parabola zostanie podana przez y = f(x) = ax2 + bx + c: y na lewym końcu jest yL = f(-h) = ah2 - bh + c; y 

w środku to yM = f (0) = c; a y po prawej: yR = f(h) = ah2 + bh + c. Obszar tego regionu to 

 

Zrób coś dziwnego. Wyciągnij h/3 przed nawias, ponieważ działa! 

 

Podobnie jak wcześniej, dolna podstawa pierwszego obszaru jest górną podstawą drugiego regionu. 

Cztery razy środek nigdy się nie zmienia. Formuła issss ... A = h/3(y0 + 4y1 + 2y2 + 4y3 + ... + 4yn - 1 + yn), 

gdzie n jest parzysty. 

Przykład 3 

Przybliżmy  

 



Jak niektórzy z was wiedzą, a reszta się wkrótce dowie, przybliżona odpowiedź jest taka, że In 4 = 

1.386294361. 

Przykład 4 

A. Wykres y = xe-x. B. Znajdź obszar x> 0. C. Znajdź objętość, jeśli region jest obrócony wokół osi X. 

Przedstawienie wykładników na grafie jest nowe, ale przyjrzymy się grafice w ogóle, obszarom, 

objętość obrotu, niewłaściwym całkom, regule L'Hopital i całkowanie przez  części. 

A. Wykres y = xe-x = x/ex; y '= (1 - x) e-x = (1 - x) / ex; y "= (x-2) e-x = (x -2) / ex: 

1. x punkt przecięcia (y) y = 0; wierzchołek frakcji = 0; x = 0; punkt (0,0). 

2. (0,0) to także punkt przecięcia z osią y. 

3. Brak asymptot pionowych, ponieważ dno y nigdy nie wynosi 0. 

4. Pozioma asymptota. To jest inne. 

Asymptota to y = 0, ale 

 

ponieważ x jest ujemne, a e-x staje się bardzo duży, gdy x dąży  do -∞ 

 

Mamy jednostronną asymptotę. Wiele wykładników ma jednostronną asymptotę. 

 

5. Możliwe maksimum, min y '= 0; top = 0; 1 - x = 0; x = 1; y = 1/e1 (1,1 / e) y’’(1) = (1 - 2) / e jest ujemne, 

więc (1,1 / e) jest wartością maksymalną. 

6. Możliwe punkty przegięcia y "= 0. Znowu wierzchołek = 0; (x - 2) = 0; x = 2; y = 2 / e2. Punkt jest (2,2 

/ e2). Jest to punkt przegięcia , ponieważ y "(2+), y" (2-) to różne znaki. 

Uwaga 

 oczywiście oznacza to, że jest równe regułom L'Hopital.  

B. Znajdź obszar y = x e-x, gdzie x ≥ 0: 

Niewłaściwa część to nieskończoność. 

 

Zintegruj przez części: u = x i dv = e-x. 



 

 

C. Znajdź objętość, jeśli region y = x e-x jest obrócony wokół osi x, gdzie x ≥ 0: 

Niewłaściwa część to znowu nieskończoność 

 

Ponownie, integracja przez części: u = x2, dv = e-2x. 

 

u = x, dv = e-2x. 

 

Objętość wynosi π / 4 jednostek sześciennych 



Nieskończone ciągi 

Ten temat budzi pewne kontrowersje. Niektórzy uważają, że jest to bardzo trudne. Niektórzy uważają, 

że jest to bardzo łatwe. Wierzę, że jeśli zrozumiesz początek, reszta nie jest taka zła. 

Definicja 

Ciąg – ciąg wyrazów , technicznie, jest funkcją, dla której domena jest dodatnią liczbą całkowitą. 

Nietechniczne jest pierwszy wyraz o nazwie a1 (odczyt "sub-jeden", gdzie "jeden" jest indeksem 

dolnym, a nie wykładnikiem) oznaczającym pierwszy termin, a2 ("a-sub-two") oznaczający drugi termin 

itd. Notacja dla nieskończonej sekwencji jest {an} Podajmy kilka przykładów. Wymienimy niektóre 

sekwencje, napisz pierwsze cztery pojęcia, a następnie określimy liczbę 100 przez podstawienie 1, 2, 3, 

4 ,. .., 100 dla n w an.  

Przykład 1 

 

Definicja (nietechniczna) 

Zapiszemy 

 

 jeśli im większy n, tym bliżej do L. W tym przypadku mówimy, że {an}  jest zbieżne  do L (lub ma granicę 

L). Jeśli a idzie do plusa lub minusa nieskończoności lub nie idzie do pojedynczej liczby, to {an} rozchodzi 

się (lub nie ma granicy). 

Przykład 2 

Znajdź granicę z {(n+9)/n2} 

an = (n+9)/n2 = 1/n + 9/n2. Jeśli n dąży do nieskończoności, oba wyrazy do 0. Dlatego ciąg jest zbieżny 

do 0 

Przykład 3 

Znajdź granicę {(2n2  +3n + 2)/(5-7n2)} 

Podziel górną i dolną część przez n2. Otrzymujemy [2 + (3/n) + (2/n2)] / [(5/n2 -7)]. Gdy n idzie w 

nieskończoność, a przechodzi do 2/(- 7). Sekwencja ma limit-2/7. 

Uwaga 



To powinno wyglądać znajomo. Tak znaleźliśmy asymptoty poziome. Zwróć też uwagę, że możemy 

korzystać z zasady L'Hopitala. 

Przykład 4 

Znajdź granicę {an} = {ln (n+1) – ln n} 

 

Ciąg jest zbieżny do 0 

Przykład 5 

Czy {(-1)n} ma granicę? 

ten ciąg to -1, +1, -1,+1,-1, ….  Nie ma granicy, ponieważ ciąg nie zmierza do jednej liczby. 

Definicja 

 jeśli, przy danym ε > 0, istnieje N > 0 , takie , że jeśli n > N |an – L| < ε 

Uwaga 

Nie jest ważne, aby znać techniczną definicję granicy, aby zrozumieć resztę. Ale ... w tym momencie 

swojej matematycznej kariery powinieneś zacząć rozumieć tło. Prawdopodobnie pomoże ci to później. 

Byłoby miło, gdybyś mógł zobaczyć piękno i głębię tego materiału - początki rachunku różniczkowego. 

To naprawdę wspaniałe odkrycie. 

Przykład 6 

Używamy ε N, pokazuje  

 

zapewnia 3/ε < n + 1 lub 3/ε-1 < n. Wtedy wybieramy N jako liczbę całkowitą części  3/ε – 1 

Następujące twierdzenia są często używane. Zostały one udowodnione w wielu książkach i zostaną tu 

tylko zaznaczone 

Niech k = stała, f ciągła. Wtedy 



 

Przykład 7 

Pokaż   

Użyjemy części 6, -1 ≤ sin n ≤ 1. Więc -1/n ≤ (sin n)/n ≤ 1/n. Jeśli n dąży do nieskończoności, -1 /n  i 1/n 

dąży do 0. Dlatego też (sin n)/n 

Definicja 1 

Ciąg rosnący  to taki, w którym an  <an+1 dla wszystkich n. 

Definicja 2 

Ciąg niemalejący  to taki, w której  an ≤ an+1 dla wszystkich n. 

Podobnie możemy zdefiniować zmniejszenie i nie gniecie. 

Definicja 3 

Ciąg jest ograniczona, jeśli | an |≤ M, pewna liczba M i wszystkie n. 

Inne twierdzenie: Każdy ograniczony rosnący (malejący) ciąg  ma granicę. 

Szeregi nieskończone 

Wiem, że to się przeciąga, ale konieczne jest zrozumienie terminologii. To zrozumienie uczynić resztę 

znacznie łatwiejszą. Nie wiem dlaczego, ale tak naprawdę wydaje się. 

Definicja 

Sumy częściowe  - podana sekwencja {an}: 

1 suma częściowa S1 = a1, 

2 sum częściowa S2 = a1 + a2 , 

3 suma częściowa S2 = a1 + a2 + a3, 

n-ta suma częściowa :  



Szereg nieskończony a1 + a2 + a3 + … lub    jest zbieżny do sumy S jeśli  Jeśli 

s nie istniej, szereg jest rozbieżny 

Przykład 8  

767676… 

Możemy napisać to jako nieskończoną serię. .76 + .0076 + .000076 + .... To jest szereg geometryczny 

(nieskończony). Jest to jeden z niewielu szeregów, w którym możemy znaleźć dokładną sumę. 

 

Bardziej ogólnie, szereg a + ar + ar2 + ar3 + ... zbiega się do a/(1 - r), jeśli | r | <1. 

Przykład 9 

4-8 + 16 – 32 + … : a = 4 r = -2; rozbieżne 

Przykład 10  

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + … : a = 1, r = 1; rozbieżne 

Przykład 11 

1 - 1 + 1 - 1 + 1 - … : a = 1, r = -1; rozbieżne 

Należy zauważyć, że test 1 implikuje rozbieżność w tych trzech przykładach 

Przykład 12 

 

Użycie frakcji częściowych 

 

Zapisujemy kilka pierwszych wyrazów plus wyraz n-1 plus n-ty wyraz, otrzymujemy 

 

Zauważ, że wszystkie środkowe wyrazy znikają w parach. Pozostają tylko pierwsze i ostatnie wyrazy: 

 

Ponownie, jest to jedna z niewielu sekwencji, dla których możemy znaleźć dokładną wartość. (Nazywa 

się to serią teleskopową - rozpada się jak jeden z tych przenośnych teleskopów). Od tego momentu, 

dla prawie wszystkich zbieżnych serii, będziemy w stanie powiedzieć, że szereg zbiegnie się, ale nie 

będziemy w stanie znaleźć swoją wartość. Później dokonamy przybliżenia. 



Przykład 13 

 

Po podzieleniu otrzymujemy dwa szeregi  geometryczne: 

 

Twierdzenie 

 

Teraz, gdy mamy pojęcie o tym, czym jest ciąg i czym jest nieskończona szereg (mam nadzieję, że to 

bardzo dobry pomysł), chcielibyśmy przeprowadzić pewne testy, gdy szereg jest zbieżny lub rozbieżny 

Test 1 

Konieczne jest aby ak → 0 dla  był zbieżny 

Uwaga 1 

Jeśli ak nie dąży do 0  jest rozbieżne 

Uwaga 2 

Jeśli ak dąży do 0 , to wszystko co wiemy ,że nic nie wiemy 

Przykład 14 

Powiedz czy   jest zbieżny 

k/(k+1) dąży do 1. Dlatego  jest rozbieżny 

Przykład 15 

Szereg harmoniczny  

Ponieważ 1/k dąży do 0, nie wiemy, czy ta seria zbiegnie się, czy nie. Niedługo pokażemy, że szereg 

harmoniczny jest rozbieżny 

Przykład 16  

p2, szereg  



Ponieważ 1/k2 idzie do 0, znowu nie możemy nic powiedzieć. Wkrótce pokażemy, że szereg P2 jest 

zbieżny 

Test 2 

Przy danym  ak i ak > 0, ak  dąży do 0 dla k wystarczająco dużego. Załóżmy, że mamy funkcję ciągłą f(x) 

taką, że f(k) = ak. Następnie    i  dx albo oba są zbieżne, albo oba są rozbieżne. 

Twierdzenie to można łatwo wytłumaczyć przykładami 

Przykład 17 

Powiedz czy jest zbieżny czy rozbieżny.  

Niewłaściwa całka związana z i dx . Przy u = -x2, du = 2x dx 

 

Ponieważ całka niewłaściwa jest zbieżna, tak samo dzieje się z szeregiem nieskończonym 

Uwaga 1 

Wartość całki niewłaściwej  nie jest wartością szeregu nieskończonego. Ale możemy powiedzieć, że: 

Jeśli całka  i szereg razem są zbieżne , to 

 

Granie na  to  

 

Uwaga 2 

W tym przypadku nie jest to zbyt dobre przybliżenie. Dostaniemy lepszą, jeśli weźmiemy czwartą 

cząstkową sumę: 

 

"Błąd" szacowania pozostałych warunków, jest taki 

 



To jest większa dokładność niż prawdopodobnie będziesz potrzebować !!! Wiele rzeczy, których nie 

można nawet zintegrować 

Przebieg 18 

Szereg harmoniczny  jest rozbieżny 

 

który dąży do nieskończoności, jeśli b dąży do nieskończoności 

Przykład 19 

Szereg p2   jest zbieżny 

 Ponieważ -1/b dąży do 0 jeśli b dąży do nieskończoności, ta całka 

niewłaściwa jest zbieżna. Więc dąży do p2. 

Przykład 20 

 

Jeśli p > 1, to zbiega się, a jeśli p ≤ 1, to się rozbieżności. Po prostu użyj testu integralnego. To łatwe. 

Test 3 

Test porównania Przy danym gdzie 0 < ak ≤ bk, 

1. Jeśli  jest zbieżne, tak samo jest z  

2. Jeśli jest rozbieżne, tak samo jest z  

Sumy cząstkowe Sn szeregu  są jednolicie ograniczone, ponieważ pierwsze N  wyrazów są 

ograniczone przez ich maksimum, a pozostałe są ograniczone przez L + ε. Dlatego też częściowe sumy 

szeregu    również są ograniczone, z szacunkiem mniejszymi niż te z  . Ponadto, od 

ak> 0, sumy cząstkowe ak tworzą rosnącą sekwencję. Teraz mamy rosnącą ograniczoną sekwencję, 

która ma limit. Dlatego  jest zbieżne. 

Przykład 21 

Zbadajmy   

1 / (4 + k4) <1/k4.   jest zbieżne w poprzednim przykładzie. Ponieważ podany szereg jest 

mniejsza niż szereg zbieżny, musi być zbieżny  w teście porównawczym. 



Przykład 22 

Zbadajmy  

dwukrotny szereg rozbieżny (harmoniczna). Ponieważ podany 

szereg jest większy niż szereg rozbieżny, dana szereg musi się różnić. 

Test 4 

To jest test porównawczy graniczy. Przy danych  i   Jeśli 

 gdzie r jest dowolną liczbą dodatnią, oba szeregi są rozbieżne lub oba szeregi są 

zbieżne 

Przykład 23 

 

Porównajmy ten szereg z  

Podziel górę i dół przez k4. 

 

Ponieważ granica jest liczbą dodatnią, oba  szeregi robią to samo. Ponieważ  jest zbieżny 

więc również  

Test 5 (Test współczynnika) 

Przy danym ak ≥ 0,    Jeśli r > 1, jest rozbieżny. Jeśli r < 1 jest zbieżny . Jeśli r = 1 

użyjemy innego test 

Przykład 24 

Zbadajmy  

 



Szereg zbieżny 

 

Przykład 25 

Zbadajmy  

Uwaga 

6! oznacza 6(5)(4)(3)(2)(1) 

(k+1)! = (k+1)(k!). To znaczy 10! = 10(9!) itd. 

Użyjmy ponownie testu współczynnika 

 

Szereg jest zbieżny 

Przykład 26 

Teraz  spójrzmy na  

To trochę trudniejsze niż większość. Ponownie używamy testu współczynnika 

 

 jest rozbieżne 

Przykład 27 

Aby pokazać trzecią część poprzedniego twierdzenia, należy zastosować test stosunku zarówno do serii 

harmonicznych, jak i do serii p2. Oba dają stosunek 1. Pierwsza seria oddziela się, a druga zbiega się. 

Tak więc, jeśli stosunek wynosi 1, musimy rzeczywiście użyć innego testu. 

Test 6 (test główny) 



Przy danym  Weźmy . Jeśli r > 1 , rozbieżny. Jeśli r  <1 , 

rozbieżny. Jeśli r = 1, użyjmy innego testu 

Uwaga 

Aby pokazać trzecią część (r = 1), ponownie użylibyśmy szeregu harmonicznych i P2. Podajmy przykłady 

dla pierwszych dwóch części (r> 1 i r <1). 

Przykład 28 

 

Weźmy  (3k/kk)k/k  .  Więc szereg jest zbieżny 

Przykład 29 

 

Weźmy (2k/k2)1/ = 2/k2/k .  

Ponieważ 2 > 1, szereg jest rozbieżny. 

Do tej pory zajmowaliśmy się wyłącznie dodatnimi wyrazami. Teraz zajmiemy się nieskończonymi 

szeregami, które mają terminy, które zmieniają się z pozytywnego na negatywny. Przyjmiemy, że 

pierwszy termin jest pozytywny. Notacja będzie następująca: naprzemienny szereg 

, gdzie wszystkie ak są dodatnie. 

Test 7 

Biorąc pod uwagę naprzemienny szereg , w którym (A) 0 <Ak+1 ≤ ak, k = 1, 2, 3, 4, .... i (b),  

  szereg zbiega się do S i S ≤ a1 W jaśniejszym języku angielskim, jedyne rzeczą, którą 

musisz zrobić, aby pokazać, że naprzemienne serie zbiegają się, to pokazać, że wyrazy dążą do zera. 

(Gdyby tylko wszystkie serie były tak łatwe?) 

Przykład 30 

 

rozbieżne ponieważ wyrazy dążą do 0 

Definicja 

Całkowicie zbieżne  - Szereg   jest zbieżny całkowicie jeśli  jest zbieżne 

Uwaga 



Jeśli szereg jest zbieżny całkowicie, jest zbieżny 

Definicja 

Warunkowo zbieżne – Szereg  jest zbieżny warunkowo jeśli jest zbieżny ale  

jest rozbieżny 

Uwaga 1 

Jeśli mamy szereg naprzemienny i chcemy pokazać, że jest on zbieżny warunkowo, musimy tylko 

pokazać, że jego warunki dążą do zera. Aby dowiedzieć się, czy jest to absolutnie zbieżne, musimy 

użyć innego testu. 

Uwaga 2 

Istnieją trzy możliwości dla naprzemiennych szeregów: rozbieżności, zbieżności warunkowo lub 

zbieżności absolutnie.  

Spójrzmy na trzy szeregi naprzemienne. 

Przykład 31 

Spójrzmy na . Te szeregi są zbieżne warunkowo ponieważ (1) wyrazy dążą 

do zera ,ale (2) używają testu porównawczego granicy z szeregiem harmonicznym, szeregi dodatnie 

zachowują się jak szeregi harmoniczne i są rozbieżne 

Przykład 32 

A co z szeregiem ?  Ten szereg jest zbieżny całkowicie w porównaniu z 

szeregiem  p2. 

Przykład 33 

 jest rozbieżny  ponieważ wyrazy nie dążą do zera 

Definicja 

Region zbieżności - Mamy szerg nieskończony , którego wyrazy są funkcjami x. Zbiór wszystkich 

punktów x, do których zbiega się szereg, nazywany jest regionem zbieżności. 

Wróćmy teraz do szeregu z x-ami. Tego typu serie są zwykle wykonywane za pomocą testu 

współczynnika. Chodzi o znalezienie regionu konwergencji. Następnie przetestujesz zarówno lewy, 

jak i prawy punkt końcowy. W sumie są trzy testy. 

Przykład 34 

 

Użyjemy testu współczynnika 



 

Więc region konwergencji to |x| < 1 lub -1 < x < 1 

Przetestujmy zarówno 1, jak i -1, zastępując te wartości w oryginalnym szeregu. x = 1 daje nam  

  lub  , szereg harmonicznych, które się różnią. x = -1 daje nam   

szereg naprzemienny harmoniczny, a raczej ujemny szereg naprzemienny harmoniczny, ponieważ 

pierwszy wyraz  jest ujemny. Wiemy, że to się zbiega. Dlatego region zbieżności wynosi -1 ≤ x <1. 

Ważna uwaga 

Podczas testowania punktów końcowych wszystko jest możliwe. Oba końce mogą się zbiegać, oba 

mogą się rozbiegać, lewy może zbiegać się, a nie prawy, lub prawy może zbiegać się, ale nie lewy. 

Przykład 35 

Spójrzmy na  

Jest to szereg geometryczny, który zbiega się dla 

 

Zatem  region zbieżności to |x-4| < 3 lub 1  < x < 7. Testujemy x = 1 i zastępujemy  w oryginalnym 

szeregu. Otrzymujemy 

 

który jest rozbieżny (Przykład 11) Dla x = 7 otrzymujemy 

 

który jest rozbieżny (Przykład 10) 

Przykład 36 

 miło 



 

To mówi, bez względu na x  granica zawsze będzie mniejsza niż 1. Regionem zbieżności są wszystkie 

liczby rzeczywiste. 

Przykład 37 

 

  wyjątkiem jeśli x = 0. Region zbieżności jest punktem x = 0 

 

Jakiego testu użyć? 

1. Zawsze sprawdzaj, czy wyrazy kończą się na zero. Jeśli nie, szereg jest rozbieżny. Jeśli wyrazy dążą 

do zera, szereg  co najmniej konwerguje warunkowo, jeśli się zmienia. 

2. Użyj testu integralnego, jeśli  szereg nieskończony wygląda jak całka, którą wykonałeś. Do tego czasu 

powinieneś  mieć tyle całek, które powinieneś znać. 

3. Nie używaj testu integralnego, jeśli widzisz łatwiejszy lub jeśli jest symbol silni. 

4. Moim ulubionym jest test współczynnika. Zawsze wypróbuj test współczynnika, jeśli istnieje silnia 

lub x w problemie. Spróbuj także test współczynnika, jeśli jest coś do potęgi k, na przykład 2k lub kk. 

5. Użyj testu porównania wartości granicznych lub testu porównawczego, jeśli seria wygląda jak ta, 

którą znasz, podobnie jak szereg harmoniczny, szereg p2 i tak dalej. Użyj porównania, jeśli algebra nie 

jest tak zła. Użyj porównania granicy,  jeśli algebra wygląda naprawdę okropnie, a nawet semiterycznie. 

6. Użyj testu głównego, jeśli istnieje co najmniej jeden termin z k w wykładniku i brak silni w problemie. 

7. Jeśli istnieje szereg, w którym wiele mnożących się wyrazów się wzajemnie powiela, test 

współczynnika jest prawdopodobnie ten właściwy. 

8. Czasami możesz nie być w stanie powiedzieć, że warunki dążą do zera. Test współczynnika może dać 

absolutną zbieżność lub rozbieżność natychmiastową. 

9. Ćwicz silnię. Jest to nowość dla większości z was. Jeszcze raz zauważ, że (2n 1)! = (2n. 1) (2n)! = (2n 

+ 1) (2n) (2n -1) !, czyli 7! = 7 (6!) = 7 (6) (5!). Ucz się silni !!!!! 



10. Przede wszystkim wykonuj wiele testów seryjnych. Będziesz lepiej, jeśli będziesz ćwiczyć. Fajną 

częścią jest to, że problemy są w większości bardzo krótkie. 

Podgląd szeregu potęgowego 

Chcielibyśmy uzyskać wielomianową aproksymację funkcji w pobliżu danego punktu. Wielomiany są 

bardzo łatwe w użyciu. Można je łatwo zintegrować, a wielu funkcji nie można w ogóle zintegrować. 

Dokładne odpowiedzi zazwyczaj nie są potrzebne, ponieważ nie żyjemy w idealnym świecie. Mamy 

zatem twierdzenie Taylora, które daje nam wielomian, który przybliża f(x) dla każdego x w przybliżeniu 

równe a; im bliżej x jest a, tym lepsze przybliżenie dla danej długości. "Mięso" twierdzenia to wzór na 

resztę lub błąd, gdy zastępujesz funkcję przez wielomian. To jest konieczne, abyś wiedział, jak blisko 

jest twoja odpowiedź.  

Twierdzenie Taylora 

1. f(n + 1)(x), [n + 1 pochodne], ciągłe w pewnym przedziale, I, gdzie x jest w przedziale. 

2. a jest dowolną liczbą z przedziału I, zwykle jego punktem środkowym. 

 

3. 

  

Uwaga 

Sn(x) jest sumą wyrazów  wielomianowych do czasu trwania stopnia n. 

4. Reszta Rn(x) = f(x) – Sn(x) dla wszystkich x w I 

Jest jeszcze punkt w I-w jest między a i X – tak ,że 

 

Podamy trzy przykłady wypracowane przez całą drogę. 

Przykład 38 

f(x) = ex; a = 0 

Zapisz wielomian stopnia 2. Zapisz resztę. Znajdź przybliżoną wartość e.2 i oszacuj błąd maksymalny od 

rzeczywistej wartości e.2. To brzmi jak dużo pracy, ale, jak zobaczymy, ten proces dla e (e nie oznacza 

"łatwy", ale powinien) jest naprawdę krótki 



 

Dlatego też , S2(.2) = 1 + .2 + (.2)2/2 = 1.22 i R2 (.2) = ew(.2)3/6, gdzie w jest między 0 a .2. Ponieważ ex 

jest funkcją rosnącą, ew < e.2 < e.5 <(3)½ < 2 (co jest bardzo marnotrawstwem). Dlatego maksymalny 

błąd. To całkiem dobre przybliżenie. Pamiętajmy, że naprawdę oszacowaliśmy błąd, a jest to tylko 

wielomian stopnia 2. 

Przykład 39 

Zróbmy to samo dla In (1 + x), wielomianu stopnia 3, a = 0, x = 1, oszacuj błąd dla In 1.1. 

 

Oszacujmy. 0 < w < .1, więc 1 < w + 1 < 1.1. I wkrótce , 1 / 1,1 <1 / (w + 1) <1; | R3 (.1) | = (.1) 4/4 (W + 

1) 4 <.14 / 4 = .000025. Nie jest źle!! 

Przykład 40 

Zróbmy to samo dla f (x) = sin x z wyjątkiem niech a = 30o = π/6 z wielomianem stopnia 3 i x = 32o. 



 

Wykorzystaj powyższe przybliżenie dla sin x, 

 

Dokładność nie jest gwarantowana, ponieważ π/ 90 powinno być więcej miejsc. Właściwie nie mogłem 

znieść tej niedokładności. Więc  π/ 90 to 0.0349066 na moim kalkulatorze, a jeśli uderzę w odpowiednie 

przyciski, sin 32º = .5299195 (i mój kalkulator jest OK). Pozostała część to (sin w) (. 0349066)4/4! 

Wiemy, że sin w jest mniejszy niż 1, więc pozostała część jest mniejsza niż (.0349066)4/4! = 6.1861288 

× 10-8. Nawet przy tych ograniczonych przykładach widzimy, że różne serie uzyskują dokładniejsze 

wyniki z taką samą liczbą terminów. Można to dokładnie zbadać. Ponadto bardzo dobrze jest znać serię 

mocy na pamięć. Wymienimy najważniejsze z uwzględnieniem regionu konwergencji. 



 

 

Oto kilka innych 

 

Wreszcie w wielu książkach znajdują się twierdzenia, które dają warunki, w których można dodawać, 

odejmować, mnożyć, dzielić, różnicować i integrować nieskończoną serię. Możemy zdumiewać się 

liczbą funkcji, które możemy przybliżać. 

Przykład 41 

Znajdź nieskończony szereg dla cosh x. 

 

Zastąp -x dla x. 

 

Dodaj i podziel przez 2. 

 

Przykład 42 



 dla czterech wyrazów 

 

Przykład 43 

Szereg dla x/(1+x)2 

Różniczkując, otrzymujemy:  

 

Mnożenie przez -x; nasz wynik to: 

 

Kiedy matematycy robią takie rzeczy, wierzysz, że matematyka może robić wszystko i wszystko. Jednak 

nie jest to prawdą. Jednak najlepsze dopiero nadejdzie !!!!!! Możemy wyprowadzić każdą właściwość 

sinusa i cosinusa za pomocą nieskończonej serii, nigdy, nigdy nie wspominając o trójkątach czy kątach. 

Niesamowite, co ?! Biorąc pod uwagę grzech x = x - x3/3! + x5 /5! ... i cos x = 1 - x2/ 2! + x4 /4! - x6/ 6! .... 

A może cos 2x? cos 2x = 1 - 2x2 + (2/3) x4 - (4/45) x6 ... [2x dla x w cos x]. A co z sin2 x + cos2 x = 1? 

 

Co powiesz o tan x? Chcielibyśmy uzyskać tan x = sin x / cos x. 

 

A co z pochodnymi? Jeśli f(x) = sin x, chcemy f'(x) = cos x. 
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