Derivatans geometriska
tolkning

Nu ska vi också rita ett antal sekanter som går
igenom P och Q och där den högra punkten Q
närmar sig P.
Vi vet från sedan tidigare att en rät linje med
riktningskoefficient k som går genom punkten
(x1, y1) kan skrivas
y − y1 = k(x − x1 ) (Enpunktsformen)

Vi kan skriva om detta uttryck som
y = k(x − x1 ) + y1

I figuren ovan har vi ritat grafen till en funktion f(x) och en sekant genom P och Q.
y-koordinaten för P är f(x) och y-koordinaten
för Q är f (x + ∆ x). Detta ger att
∆=
y f (x + ∆x) − f (x)
och ändringskvoten är då

X1 som motsvarar punkten P i vårt exempel är
alltså 1. För att vi ska kunna rita mer än en
sekant ska vi utnyttja räknarens listfunktion
och lägga in fyra linjer. x-koordinaterna för
punkten Q lagrar vi i lista L1. I lista L2 ska vi ha
en beräkning av ändringskvoterna för linjerna.
Vi gör detta i räknarens statistikeditor. Hur
beräkningarna i L2 görs ser du på inmatningsraden. Vi får en beräkning av den genomsnittliga lutningen i olika intervall.

∆ y f (x + ∆ x) − f (x)
=
∆x
∆x
Ändringskvoten kan ses som riktningskoefficienten för linjen genom punkterna P
och Q. Nu ska vi på ett lite fiffigt sätt rita
sekanterna och få en beräkning av riktningskoefficienten när Q närmar sig P.
Först väljer vi en funktion vi ska titta närmare
på. Vi väljer funktionen=
y 0,5x 2 − x − 1. Vi
lägger in denna funktion som Y1 och vi ska
titta på vad som händer med riktningskoefficienten när sekantens högra punkt
närmar sig punkten med x-koordinaten 1 på
kurvan. Vi har markerat var denna punkt ligger
med en liten ring.

Vi sätter citationstecken runt formeln för
ändringskvoten för att ändringar i L1 ska
uppdatera listan L2 med andra värden. Det
är precis som i kalkylprogram på datorn.
Du når Y1 genom att trycka på tangenten
½, välja Y-VAR och sedan 1:Funktion. I
listan väljer du sedan Y1.
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Nu ska vi rita våra fyra sekanter. Först måste vi
då mata in ett funktionsuttryck som plottar
alla linjerna. Då använder vi det omskrivna
uttrycket y = k(x − x1 ) + y1 för enpunktsformen och matar in det i editorn för funktionsinmatning. Riktningskoefficienten k
beräknade vi ju i lista L2, som nu innehåller
värdena 2, 1,5,1 och 0,5.

Den högra skärningspunkten mellan kurvan
och linjerna har alltså x-koordinaterna 5, 4, 3
och 2.
Vi kan nu lägga in andra linjer som ligger
närmare x-koordinaten 1 genom att mata in
en ny lista L1. Om vi matar in listan 2, 1.5, 1.3
och 1.1 i L1 får vi en ny beräkning av ändringskvoterna i L2. Se bilden nedan.
Ändringskvoten i L2 får ett allt mindre och
mindre värde.

Om vi nu trycker på s så får vi 4 sekanter
utritade.
Så här se nu grafen och sekanterna ut i ett
förstorat fönster:

För att få en snabb plottning ställer man in
Xres till 5. Vi har använt följande fönster för
plottningen:

Om vi nu använder värden som alltmer
närmar sig 1 för punken Q:s x-koordinat ser
det ut så här i listorna.
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Ändringskvoten får värdet 5E-5 som betyder
0,00005.
Vilket värde verkar ändringskvoten närma sig
om vi går allt närmare mot x-koordinaten 1?
Räknaren har ett specielltyg för att rita
tangenter. Plotta först funktionen och tryck
sedan på y<. Då får du en meny med
olika ritverktyg. Välj 5:Tangent.

Då ser det ut så här på skärmen. Du har en
blinkande markör som väntar på att få ett xvärde inmatat.

Skriv nu in värdet 1 genom att trycka på À.

Vi får en tangent plottad för denna x-koordinat och längst ner på skärmen syns tangentens ekvation. Räknaren har numeriskt gjort
en beräkning och vi ser att linjen har lutningen
noll. Det stämmer ju eftersom det är andragradskurvans minimipunkt.

Nu kan vi välja en annan funktion att titta på.
Vi ritar funktionen y = x och undersöker
ändringskvoten i närheten av x=0,5.

Vi plottar inte sekanterna denna gång utan
beräknar bara ändringskvoterna för värden
som alltmer närmar sig 0,5.

Tryck nu på Í.
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Vi plottar nu tangenten för kurvan vid x-värdet
0,5. Tryck på y< och välj 5:Tangent som
förut.

Räknaren ger värdet 0,707. I en annan aktivitet går vi igenom den inbyggda metod som
räknaren använder för att beräkna ändringskvoter.
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