
Torkildsen 

Summer av tall i rekke 

Mange naturlige tall (telletall) kan skrives som 
summer av naturlige tall som følger rett etter 
hverandre. For eksempel: 6 = 1 + 2 + 3 og 9 = 4 

+ 5 eller 9 = 2 + 3 + 4. 

Det viser seg at de fleste tall kan skrives som 
en sum av tall som følger etter hverandre. Noen 
tall kan bare skrives på en måte, andre på to 
ulike måter, enkelte på tre og så videre, men det 
fins også tall som ikke kan skrives som en slik 
sum, for eksempel 2. 

Velg flere (mange) tall og undersøk om tal
lene kan skrives som en sum av tall som følger 
rett etter hverandre. Studer resultatet og se etter 
sammenhenger. Hvilke tall er det som kan skri
ves som en sum av tall som følger rett etter hver
andre, og hvilke tall kan ikke skrives på en slik 
måte? 
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Oppgaven kan utvides til å undersøke hvor 
mange summer det er mulig å skrive de enkelte 
tallene på. For eksempel kan 15 skrives som 3 

ulike summer: 15 = 7 + 8, 15 = 4 + 5 + 6 eller 
15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5. 

1+2+3+4+5 

15 
7+8 4+5+6 

Tallet 6 kan skrives som 6 = 1 + 2 + 3. Undersøk 
andre tall som kan skrives som en sum av tre 
tall som følger rett etter hverandre? Ser du/dere 
et mønster? 

Samme spørsmål, men nå med summer av 
fire tall som følger rett etter hverandre. 

Hva med summer av fem tall som følger rett 
etter hverandre? 

Slik kan du/dere fortsette med å undersøke 
summer med flere ledd enn 5. 

Skriv ned det du/dere oppdager. 

212018 tangenten 

Kirfel, Aslaksen 

Areal, omkrets og derivasjon 
Noen elever har kanskje observert at hvis 
de deriverer formelen for arealet av sirkelen, 
A(r) = rcr2, får de formelen for omkretsen, 
C(r) = 2rcr. Er dette en tilfeldighet? Vi skal stu
dere denne sammenhengen og se på mer kom
pliserte eksempler. 

Det viser seg at dette kan være en god måte 
å illustrere derivasjon på i tillegg til den vanlige 
tolkningen som stigningstall til tangenten, og 
kan gi en ny alternativ grunnforståelse av deri
vasjon. Derivasjon er et tema so1n norske elever 
vanligvis møter i første klasse på VGS (IT). I 

læreverkene knyttes kapittelet om derivasjon 
tett til gjennomsnittlig og momentan vekst
fart. Nesten alle illustrasjoner og forklaringer 
dreier seg om beregninger av tangentstigninger. 
I denne artikkelen har vi samlet noen geome
triske eksempler der derivasjon ikke er knyttet 
til funksjonsgrafer, men der derivasjon likevel 
åpner for dyp geometrisk innsikt som ikke er 
direkte tilgjengelig for den som bare ser på 
derivasjon som tangentstigning. Eksemplene 
omhandler areal og omkrets av todimensjonale 
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figurer. I en viss forstand kan vi si at omkret
sen er den deriverte av arealfunksjonen. I sin 
artikkel «Endring av areal og volum» skriver 
Lie (2012) om det samme temaet. Her har vi 
tatt med flere eksempler som belyser forutset-
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z 

Figur 1: Sirkel 

ningene som må være oppfylt hvis påstanden 
«omkretsen er den deriverte av arealet» skal 
være korrekt. Denne påstanden gjelder ikke 
generelt, men det kan vises at under naturlige 
antagelser kan vi tolke derivasjonsprosessen slik 
at det blir korrekt. La oss starte med sirkelen 
som det første eksempelet. 
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Eksempel 1 : Sirkel 

En sirkel med radius r har ut fra definisjonen 
av omkretsen (engelsk: circumference) C = 

C(r) = 2nr. Kall arealet til sirkelen A(r). For å 
bestemme dette kan arealet til to sirkler sam
menlignes, der den ene sirkelen har radius r og 
den andre radius r + h (h > O). «Skallet» mellom 
disse to sirklene har tykkelse h og har areal 

A(r + h) -A(r). 
Kutt skallet og «brett» det ut. Resultatet blir 

en figur som «ser ut» som et trapes. Arealet til 
denne figuren er større enn arealet til et rek
tangel med grunnlinje C(r) og tykkelse h og 
mindre enn arealet av et rektangel med grunn
linje C(r + h) og tykkelse h. Dette gir følgende 

� 
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r 
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h 

-"" 

ulikheter: Figur 2: Kvadrat 

C(r) · h � A(r + h) -A(r) � C(r + h) · h og 

C(r)�A(r+h)-A(r) �C(r+h). 
h 

Går h mot 0, vil det si at skallet blir tynnere og 
A(r+h)-A(r) 

tynnere, og uttrykket nærmer 
h 

seg C(r) = 2nr. Ved antiderivasjon følger at 

A(r) = nr2• Noen kommentarer til dette: 
A(r+h)-A(r) 

1. Merk hvordan brøken h 
dukket opp uten at vi så på grafen til A(r) 
eller tangentlinjer. Dette er et sentralt 
poeng i denne artikkelen. 

2. Dette resultatet er ikke så overraskende 
hvis vi tenker på hvordan sirkelen vokser. 
Den vokser langs «kanten», så veksten til 
arealet vil avhenge av størrelsen på kanten 
av sirkelen, det vil si omkretsen. 

3. Rent formelt viser dette at omkretsen 
C(r) = 2nr kan fremstå som den deri-

verte av arealfunksjonen A(r) = nr2, når r 
betraktes som variabel. Det interessante er 
at derivasjonen faktisk har en geometrisk 

tolkning, nemlig omkretsen. 
4. Ved hjelp av antiderivasjon kunne vi 

beregne formelen for arealet som var 
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ukjent på forhånd. Hvis vi i stedet hadde 
kjent formelen for arealet, kunne vi ha utle
det formelen for omkrets ved derivasjon. 

5. Kan samme tankegang overføres til andre 
figurer? 

Eksempel 2: Kvadrat 

Denne gangen tenker vi oss et kvadrat av 
«radius» r og et kvadrat med «radius» r + h som 
på figur 2. Omkretsen til det innerste kvadra
tet er C(r) = S · r siden hele omkretsen består av 
4 linjestykker som hver har lengde 2r. Arealet 
mellom kvadratene består da av fire trapeser 
som til sammen har et areal som er noe større 
enn arealet til et rektangel med grunnlinje C(r) 
og tykkelse h og noe mindre enn arealet til et 
rektangel med grunnlinje C(r + h) og tykkelse 
h. Dette gir følgende ulikheter: 

C(r) · h � A(r + h) -A(r) � C(r + h) · h og 

C(r)� A(r+h� -A(r) �C(r+h). 

Når h går mot 0, vil skallet (billedrammen) 
blir tynnere og tynnere, og som for sirkelen vil 

A(r + h)-A(r) 
uttrykket h denne gangen nærme 
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Figur 3: Kvadrat med side a. 

seg A'(r) = C(r) = Sr, og det følger ved antideriva
sjon at A(r) = 4r2 = (2r)2, som er korrekt. 

Resultatet er igjen at omkretsen C(r) = Sr kan 
fremstå som den deriverte av arealfunksjonen 

A = 4r2, når vi betrakter r som variabel. 

Bemerkning: Tar vi utgangspunkt i sideleng
den a som variabel for areal- og omkretsbereg
ningene, er A(a) = a 2 og C(a) = 4a. Dette viser 
at omkretsfunksjonen ikke er den deriverte av 
arealfunksjonen med a som variabel. Dette kan 
forklares slik: La det venstre nedre hjørnet Z av 
kvadratet være et fast punkt Da vil kvadratets 
kanter vokse fra a til a + h men arealøknin
gen kommer bare på to av sidene. Den delen 
av omkretsen som er ansvarlig for veksten, vil 
dermed være U(a) = 2a, og vi ser også her at vi 
kan tolke den aktuelle «omkretsen» som den 
deriverte av arealfunksjonen. Alternativt kan vi 
tenke oss at når a øker med h, så får vi et skall 
med tykkelse h/2 siden vi må fordele veksten 
på to sider. Derfor får vi en faktor på 1/2 når vi 
deriverer. 

Eksempel 3: Likesidet trekant 

Vi starter med å kalle siden til den likesidete 
trekanten fora. Ved hjelp av Pytagoras' setning 
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Figur 4: Likesidet trekant 

c 1 d h d l h --
ali . 1ø ger et at øy en i tre canten er 

Dermed er arealet gitt ved 

A(a) = a ·ali= a
2li 

2·2 4 ) 

2 

mens omkretsen er 0 = 3a. Dette viser at 
omkretsen ikke er den deriverte av arealfunk
sjonen med a som variabel. 

Det kommer av at veksten til vår variabel a 
ikke står normalt på sidene som utgjør omkret
sen. Dette er nødvendig hvis de ulikhetene som 
hittil har gitt oss øvre og nedre skranker, skal 
gjelde. For å kunne sette opp ulikhetene der 
arealforskjellen var større enn ett rektangel og 
mindre enn et annet rektangel, er vi avhengig av 
at rektangelhøyden står normalt på rektangel
lengden. En slik variabel er avstanden r = ZM 

fra trekantens senter til trekantens sidekant. Da 
vil tilveksten i r være normal på «omkretsen». 

I en likesidet trekant (se figur 4) deler trekan
tens senter Z høyden h i forhold 1 : 2 og avstan
den 

r = ZM = ':!__ = �. ali = ali . 
3 3 2 6 

39 



I.:, 

Figur 5: Mangekant med innsirkel 

Dermed blir 

A(r)= a
2 .J3 

=3r2.J3 
4 

/ 

---; 
/ 

/ 

mens C(r) = 3a = 3 · 2r.J3 = 6r.J3 som er den 
deriverte av arealfunksjonen med r som varia
bel. 

Utfordring: Polygon med innsirkel 

Figur 5 viser en mangekant som har en innsir
kel, dvs. en sirkel som tangerer alle kantene som 
danner omkretsen. Vi utfordrer leserne til selv 
å finne et uttrykk for den totale omkretsen og 

F(x) 

a X 

Figur 6: Areal under kurven 
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arealet av figuren, og derved etablere sammen
hengen mellom areal og omkrets. 

Bonuseksempel 1:  
Analysens fundamentalteorem 

Selve fundamentalteoremet for integral- og 
differensialregning kan også sees i lys av våre 
betraktninger. Når dette teoremet blir fremstilt, 
finner man ofte en illustrasjon som ligner på 
den som er tatt med her. 

Som vanlig beskriver funksjonen F(x) arealet 
under funksjonen f mellom den faste grensen 

a og den variable grensen x. Som i eksem
plene ovenfor studerer vi nå arealforskjellen 
mellom grensene x og x + h. Denne forskjellen 
er nå F(x + h) - F(x). Denne arealforskjellen 
kan bestemmes ved hjelp av rektangelbokser, se 
figur 7. Dette gir uttrykkene 

f(x) · h :::; F(x + h) - F(x) :::; f(x + h) · h. 

Vi deler som vanlig på h og får 

f (x):::; 
F(x + h)-F(x) 

:::;j (x + h) . 
h 

Går h gå mot null får vi at F' = f Tolkes resul
tatet i vår terminologi, så kan vi si at omkretsen 

Arealforsk.i ell 

F(�c + h) - F(h) 

Figur 7: Arealforskjell 

f (x + h) 
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til det skraverte området bare forandrer seg til 
høyre, og at den deriverte av arealet derfor bare 
blir den delen av omkretsen som er til høyre, 
det vil si f(x + h), som i grensetilfelle blir til f(x). 

Dermed er den delen av omkretsen som 
gjennomgår en vekst, «bare» f(x), og vi har igjen 
påvist en sammenheng mellom arealfunksjon 
og «omkretsfunksjon». Utfordring: Greier du å 
se at vi i beviset på et sted har antatt at f er en 
voksende funksjon? Hvis f i stedet er avtagende, 
trenger vi bare å forandre ulikhetene. Men hva 
om fhverken er voksende eller avtagende? Hvis 
f skifter mellom å være voksende eller avtagende 
et endelig antall ganger, så kan vi bare se på hver 
del for seg. Men hvis f skifter uendelig ofte, må 
vi bruke mer kompliserte metoder. 

Bonuseksempel 2: 
Produktregelen for derivasjon 

Mange elever synes at produktregelen for deri
vasjon er rar. Men den kan også tolkes geome
trisk. Se på et rektangel med sider f(x) og g(x). 

Anta at f og g er voksende, og at h > 0. Da vil 
f(x + h) · g(x + h) være arealet av det store rek
tangelet ogf(x) · g(x) arealet av det opprinnelige 
rektangelet. Differensen blir da rammen bestå
ende av tre små rektangler. Rektangelet øverst til 
venstre har areal (g(x + h) - g(x)) f(x), og når vi 
deler på h og lar h gå mot null, vil dette gå mot 
g'(x) f(x). På samme måte vil rektangelet nederst 
til høyre ha areal (j(x + h) -f(x)) · g(x), og når vi 
deler på h og lar h gå mot null, vil dette gå mot 
f (x) · g(x). Hva med rektangelet øverst til høyre? 
Det har areal (j(x + h) -f(x)) · (g(x + h) - g(x)), 

og når vi deler på h og lar h gå mot null, vil 
dette gå mot j'(x) · 0 = 0. 

Dette kan også beskrives verbalt. Veksten til 
rektangelet mot høyre er produktet av høyden g 

og en bredde som måler veksten til f, og veksten 
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g(x+h) 

g(x) r-------------ir------i 

f(x) f(x+h) 

Figur 8: Produktregelen for derivasjon 

til rektangelet oppover er produktet av lengden f 

og en høyde som måler veksten til g. Rektangelet 
øverst til høyre er produktet av to lengder som 
begge går mot null, så vi kan se bort fra det. 

Avslutning 

En kommende artikkel vil omhandle den tilsva
rende sammenhengen mellom volum og over
flateareal av tredimensjonale figurer. Vi vil også 
vise at vi alltid kan parametrisere arealet slik 
at den deriverte blir omkretsen. Dessverre kan 
vi ikke alltid gi en enkel geometrisk tolkning 
av denne parametriseringen. Vi takker Trond 
Stølen Gustavsen for en grundig gjennomles
ning av teksten og bonuseksempelet med fun
damentalteoremet. 

En artikkel med noen av de samme eksem
plene men med et større fokus på matematiske 
grunnforestillinger i kalkulus publiseres i det 
tyske bladet for matematikklærere MU (Der 
Mathematikunterricht) i løpet av inneværende 
år. 
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