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Øving 11

Innleveringsoppgaver

1 a) Finn en anti-deriverte til ax, hvor a > 0 og a 6= 1. Hint: Den deriverte til ax.

b) Finn en anti-deriverte til

f(x) = 5
x

+ sin (5x) + 1
x5 + 5√5x+ x5 + 5x + 5.

2 Anta at endringen i temperatur T i et vekstkammer over en 12-timers periode er gitt
ved likninga

d
dtT (t) = cos

(
π

6 t
)

for 0 ≤ t ≤ 12. Temperaturen ved tid t = 0 er T (0) = 15. Hva er temperaturen etter
3 timer?

3 Finn alle funksjoner F som oppfyller F ′′(x) = ex .

4 Finn alle anti-deriverte av
f(x) = 1

1/9 + x2 .

Hint: Det er ei krevende oppgave. Prøv å skrive funksjonen som a
1+(bx)2 for konstant

a og b. Sammenlikne til den anti-deriverte til 1
1+x2 .

Anbefalte øvinger

Husk å valge øvingene knyttet til temaene som er vanskelig, eller som du vil forstå bedre,
og se om øvingene er trening eller fordybende.

Oppgavene kommer fra Avsnitt 5.8 (sider 272–273) i Calculus for Biology and Medicine,
3. utgave, forfatteren Claudia Neuhauser.

• Anti-deriverte til potensfunksjoner og polynom: 1–12, 15, 16. Gjør så mange at det
blir lett.

• Anti-deriverte: 13, 17, 19, 23, 27, 29, 37, 41, 43, 47, 49, 53
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• Initialverdiproblem: 59, 61, 67, 71

• Anvendt: 73, 77

Bonus, ikke leveres

Husk at log |x| er en anti-deriverte til f(x) = 1/x. Det stemmer på hele R \ {0}, dvs. den
hele reelle linja unntatt 0. Teoremet forteller, at hvis f ville vært definert på et intervall, så
ville alle anti-derivertene bli gitt av log |x|+C. Her definisjonsmengden er ikke et intervall.

1. Finn én anti-deriverte av f(x) som kan ikke skrives som log |x|+C med en konstant C.
Den er definert stykkevis.

2. Finn alle de anti-deriverte til f(x).
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