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Logaritme funktioner

Punkt 4. i definition 1, følger umiddelbart af  punkt 1. og 2.
Da Vm(f) = R for en logaritmefunktion f, findes der specielt et tal c 2 R+ , så f(c) = 1. Og da f er
monoton, antages funktionsværdien 1 kun én gang, dvs. der findes kun ét tal med denne egenskab.

Ovenfor er graferne for logaritmefunktionerne  og    

                                                        

                                           
                                                                                      



Bemærkning 2

Vi ser på grafen for eksponentialfunktionen  

På fig. 2a  er afbildet grafen for eksponentialfunktionen    på  
aksen går lodret op til grafen og herfra  vandret ud til aksen, finder vi altså  

værdi på aksen, kan vi så finde en værdi, som afbildes i ?   
Svaret er ja, hvis Og værdien er endda bestemt, eftersom   er en   
funktion.  Denne værdi for  vil vi betegne  som vist på fig. 2b.  Dette giver netop 
anledning til den ovenfor definerede logaritmefunktion 

eks. 3  Hvis   på  fig. 2a  er .  Hvis tilsvarende  på  fig.2 b  er  
.

Logaritmefunktionen  er altså karakteriseret ved at være den inverse  funktion til 
inverse funktioner

eks. 4
I den artikel vises også sammensætning af funktioner: 
Hvis to funktioner er hinandens inverse og man sammensætter dem, får man den identiske 
afbildning. I dette tilfælde med og  får man:  og   
omvendt  
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og    

                                                                                                 fig. 3



Sætning

idet forskellen på dem er en konstant.

eks. 6
f.eks. kan en logaritmefunktion med grundtal skrives som 

og  

Det ses, at  begge skrivemåder for 

Et konkret eksempel på ovenstående skrivemåde, dannelse af funktion med grundtallet 2:

Og værdien af  

Men nu vil vi koncentrere os om de to logaritmefunktioner   log(x)  og  ln(x)  resten af denne note.

Bemærkning: Ligesom log(x)  bestemmes som den inverse funktion til eksponentialfunktionen 

Bemærkning 7
Vi kan altså karakterisere  de to logaritmefunktioner  log(x)  og  ln(x)  således:

Ved funktionen  den inverse funktion til  
Ved funktionen  den inverse funktion til  

Nedenfor er sammenfattet nogle regneregler for logaritmer, som er meget anvendte i udregninger. Vi 
vil se på udregninger, løsning af ligninger, hvor vi anvender disse regler.



Lad os gøre rede for et par af ovenstående punkter i Sætning 8

 = hvor vi har brugt pkt 3 i Definition 1 (pkt 2 i Sætning 8 
ovenfor). Ved at trække fra på begge sider fås: 

her er pkt 2 i Sætning 8 brugt.

Ved at trække  
 

Nu vil vi se på anvendelse af logaritme regnereglerne i udregninger,  ligninger

Regenreglerne giver mulighed for at reducere udtryk med logaritmer:

eks. 9

regel 5

regel 2



Og regnereglerne kan bruges til at løse forskellige typer af ligninger, som indeholder den ubekendte i
logaritme- og eksponentialfunktioner:

eks. 10


