
Kalkulus 1: Inverse trigonometriske, hyperbolske, og inverse hyper-
bolske funksjoner

Kapittel 3.5 og 3.6 i Calculus 1 for NTNU, Pearson. Det er meningen å notere n̊ar vi g̊ar gjennom utford-
ringene (p̊a slutten). Ikke ta notater fra ”Repetisjon” eller ”Videre”. Valgfritt å notere fra ”Innhold”.

Ved spørsm̊al fra meg om vanskelighetsgrad: Alternativene er ”Ganske lett” (Jeg hadde nok f̊att det til),
”Middels” (Jeg hadde kanske f̊att til med boka/notater), ”Vanskelig” (Jeg m̊atte hatt mye hjelp til denne),
”HÆ” (Jeg har ingen anelse hva dette er).

Hvorfor?

Disse funksjonene er nyttige i fysikk og ingeniør-fag. Hyperbolske funksjoner brukes til å forenkle uttrykk.
Inverse funksjoner brukes n̊ar du kjenner en-veis avhengighet mellom to tall, og vil finne avhengigheten den
andre veien. Vi trenger inverse funksjoner senere, til å regne ut omdreiningslegemer.

Utfordring 1

Finn et eksplisitt uttrykk for y = sinh−1(x), og velg det største mulige domenet.

Utfordring 2

Deriver y = tan−1(x), og beskriv domenet til den deriverte.

Repetisjon

Konsept Domenet til en funksjon: De x-verdiene der den er definert

Konsept Inverterbar funksjon

Notasjon x = f−1(y)

? Monoton, er den inverterbar?

Triks Restrikter funksjonen, x2, sin→ Sin

Metode Finn den inverse funksjonen, 3x + 2

Merk Kan være uløselig (umulig å finne uttrykket eksplisitt), x3 + x

? Kan en implisitt funksjon være inverterbar? y = ±
√

1 − x2, x > 0

Metode Derivere inverse funksjoner, x3 + x = y
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Innhold

Konsept Inverse trigonometriske

Notasjon Lett å misforst̊a sin−1(x) = arcsin(x), ikke 1/ sin(x)

Pugg Forskjellige verdier sin−1(1/2) = π/6, og ...

Pugg Skisser sin−1(x), bytt aksene til sin(x)

Metode Løs trigonometrisk likning sin(θ) = 1/2

Konsept Hyperbolske funksjoner, cosh(x) = ex+e−x
2

, sinh(x) = ex−e−x
2

Metode Regn p̊a hyperbolske likninger med annengradsformelen, sinh(x) = 1

Metode Flere inverser p̊a rad: Inversen av sec(x) (sekant) er arccos(1/x)

Videre

Les ved behov Alle egenskapene og de deriverte av hyperbolske funksjoner

Frempek Hvilke funksjoner løser y − y′′ = 0 ?

Anvendelse Hashing av passord: dyrt å finne inversen

Ekstra

Ex 3, p 192, tan(sin−1 x)
Derivative of tanhx, p 201
Koblingen hyperbolsk - trigonometrisk, p. 201/202

2


