
TMA4100 Matematikk 1

Interaktive forelesninger

Uke 37

Læringsoppgaver.

1. La f(x) =
√
2x+ 1 når x > −1/2.

a) Hva er formelen for den inverse f−1?
b) Tegn grafen til f(x) og f−1(x).

2. Kari prøver å lage en modell for veksten av føttene til sin sønn Per. Hun vil forutse
hvilken støvlestørrelse hun trenger å kjøpe til ham slik at det vil holde gjennom vinteren.
Hun har målt Pers føtter 3 ganger, en for nøyaktig 9 måneder siden, en gang nøyaktig
tre måneder siden (16 cm) og en gang i dag (18 cm). Kari måler tiden t i måneder.
Kari har mistet den første målingen så den tilsvarende målingen står tom.
a) Skriv en lineær funksjon L(t) som er en modell for lengden av Pers føtter tmåneder

etter at hun målte første gang.
b) Skriv en eksponensiell funksjon E(t) som er en modell for lengden av Pers føtter

t måneder etter hun målte første gang.
c) Etter modellen i b) hva vil den manglende målingen for 9 måneder siden være?
d) Kurt, som jobber i skobutikken, har en annen modell for vekst av føtter:

K(t) =
125

5 + 6e−t/8

er modellen hans for lengden av Pers føtter. Etter Kurts modell, når vil Pers føtter
bli 20 cm lange?

3. La f(x) = ex. Vi vet at limh→0
eh−1
h = 1.

a) Bruk definisjonen av den deriverte til å vise at f ′(x) = ex.
b) Vi vet at den naturlige logaritmen g(x) = lnx er den inverse funksjonen til f(x).

Bruk dette og resultatet i a) til å vise at g′(x) = 1
x når x 6= 0.

Maple T.A.-oppgaver.

1.

a) Hvor har f(x) = e(x
2) en invers?

b) Finn den inverse.

2. Anta at f(x) = cax og at f(0) = 3, f(1) = 6.
a) Finn a og c.
b) Finn en formel for f ′(x).


