
En uppgift om serier...

I uppgiften ställs att i en aritmetisk serie gäller det att  S10 = 20  och att  S20 = 10  och då får jag uttala
mig att antingen misstolkade jag/vi själva uppgiften eller också är den felaktigt formulerad i boken. 
Jo..., beteckningen  S10  gjorde mig/oss tro att den syftade till summan av de första 10 termerna av 
serien, inte till värdet för termen nummer 10 så som nu jag anar att det är fallet. På samma sätt 
trodde jag/vi att beteckningen  S20  syftade till summan av de första 20 termerna av serien och inte 
till värdet för termen nummer 20. Nu inser jag att saken är lätt som en plätt om man nu utgår ifrån 
att det handlar om värdena till den 10:e termen, respektive den 20:e. Vi skall se.

Vi vet att S S n Dn    1 1( )  om man nu så klart använder beteckningen  Sn  för att prata 
om termen nummer n och där bokstaven  D  står för differensen. På så sätt kan vi ha följande:

S S D10 1 10 1 20    ( ) eftersom S10  = 20  och att

S S D20 1 20 1 10    ( )  eftersom S20  = 10.

Då har vi 2 enkla ekvationer med två okända värden, nämligen  S1  och  D. Så att det hela löses så 
här: 

S D1 10 1 20   ( )  ekvation (1) 

S D1 20 1 10   ( )  ekvation (2)

Om vi subtraherar ekvation (1) från ekvation (2) får vi att: 

10 10  D  det vill säga att D = -1 

Detta medför att  S1 = 29  om man ersätter  D = -1  i vilken som helst av ekvationerna (1) eller (2).  

Vi testar med ekvationen (1):

S1 10 1 1 20    ( ) ( )  det vill säga: S1 9 20  eller S1 = 29. 

På liknande sätt går det med ekvationen (2):

S1 20 1 1 10    ( ) ( )  det vill säga: S1 19 10   eller S1 = 29. 

Enkelt... 



Geometriska serier

Och nu om bankernas matematik för att mjölka oss på pengar. Jo..., om man sparar till pensionen 
kan man stoppa ett visst belopp varje år i ett bankkonto. Vi kan utgå exempelvis ifrån att du börjar 
sparar 1000 kr/år  med en ränta på 5% till din pension från och med nu när du är omkring 18 år 
gammal. När du blir 65 år gammal skall du gå i pension och det betyder att du då sparat i 47 år. 

Hur mycket kommer då att bli den mängd pengar du skall ha i ditt konto när du blir en gammal 
gubbe? 

Jo..., summan kan egentligen räknas lättare än som vi gjorde förra gången om man räknar 
baklänges, nämligen att sista insättning innebär  1000 kr  i totalt sparande, näst sista innebär då  
1000.1,05 kr,  näst-näst sista innebär så klart  1000.1,052 kr,  näst-näst-näst sista  1000.1,053 kr,  och 
så vidare. Det vill säga att när du fyller 65 år kommer du att ha: 

1000 + 1000.1,05 + 1000.1,052 + 1000.1,053 + ... + 1000.1,0546  baklänges så klart...

I andra ord betyder detta att det totala beloppet efter 47 år sparande blir:
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Detta sätt att arbeta baklänges underlättar hela räknande. Jo..., man behöver varken räkna först 
första beloppet (1000.1,0546  = 9434,26) eller faktorn  K  (= 0,9523809) så som vi gjorde. Vi kan 
istället räkna på en gång det hela utan omvägar. Testa själv och du skall se att du får samma svar. 

Lägg märke till att faktorerna  K  och första beloppen inte är samma när man räknar framlänges än 
när man räkna baklänges. Framlänges blir faktorn  K = 0,9523809, det vill säga inversen till 1,05. 
Baklänges är faktorn  K  = 1,05. Dessutom blir första beloppet  9434,26  när man räknar framlänges,
men baklänges blir det blått 1000. 

Resumé:

Framlänges: Första belopp = 9 434,26 du tvingas räkna ut det.
Faktorn K = 0,9523809 inversen till  1,05.
Resultat blir = 178 119,31

Baklänges: Första belopp = 1 000
Faktorn K = 1,05
Resultat blir = 178 119,42

Dessutom förlorar du, när du räknar framlänges, 11 öre till bankens fördel fast det kvittar väl...

Lycka till på provet...!

Hejdå...!

Ricardo.


