
Logaritmer...

Funktionen logaritm är direkt relaterad till funktionen
exponent. Den ena funktionen är den inversa till den
andra. Per definition är logaritmen av ett positivt tal
N ett helt annat tal E som fungerar som exponent till
ett tredje tal B som är basen till logaritmen. Allt detta
på villkoret  att  basen  B upphöjd till  exponenten  E
blir talet N på nytt, liksom det ursprungliga. 

logBN = E  för  N>0

Här finns tre olika tal involverade: 
• Själva talet man vill få logaritmen av dvs N.  
• Exponenten E som är logaritmen av talet N. 
• Basen B till logaritmerna man räknar med. 

Exempel: 

log100,015 = -1,82390874 

Här är: 
• N = 0,015. 
• B = 10 
• E = -1,82390874 

Det betyder att, per definition av logaritm: 

0,015 = 10-1,82390874 

Här en grafisk representation av log10x och 10x. 

Invers... 

En  funktion  sägs  vara  den  inversen  till  en  annan
funktion  om  dessa  fyller  villkoret  att  när  båda
funktionerna tillämpas samtidigt på en parameter  S
(variabel eller konstant) så får man den ursprungliga
parametern. Den här definitionen är inte rigorös och
den  ges  här  på  detta  sätt  endast  för  förklaringens
syfte. 

Exempel: Ta funktionerna upphöjd till kvadrat S2 och
funktionen  kvadrat  rot 2√S .  Om  man  tillämpar
båda samtidigt så kan man ha: 

(
2√S )

2
=S  för S≥0

eller 
2√S 2

=±S  

Med funktionen logaritm och funktionen exponent är
det  likadant.  Tar  man  hänsyn  till  logaritmens
definition så får man att: 

log1010S = S 

Per  definition  av  logaritm  eftersom  S  är  visst
exponenten till basen 10 så att basen 10 upphöjd till
S blir då, just det, 10S.

Man kan också göra det motsatta, liksom:

10log10S = S  för S>0

Per  definition  av  logaritm  eftersom   log10S   är
exponenten som man upphöjer basen 10 till så att det
blir, just det,  S. 

Till exempel: 

10log
10
0,015 = 10-1,82390874

Eftersom 

log100,015 = -1,82390874 

Men...  

10-1,82390874
 = 0,015 


