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Forord 
Heri finder du i stikordsform nogle af de metoder og fiduser, som vi bruger i Derive. 
Gennemgangen er ikke udtømmende, men blot stikord til at genopfriske din hukommelse.  
 
Hvis du læser dette selv, så lav et eksempel til hver opgavetype, og afprøv det, du læser i 
virkeligheden (med Derive). Ellers lærer du ikke noget af det. 
 
Dokumentet ses bedst i 'Web-layout'.     (I Word menuen Vis vælg Web-layout'). 
 



Dokumentet er levende. Det ligger på BA under PC-klassen, og opdateres hen af vejen – 
efterhånden som vi opdager noget nyt. Behrndt er redaktør, men du er velkommen til at lægge noter 
ind. Du skriver et forslag til indhold, til Behrndt, som så lægger det ud i dokumentet 
Forslagskasse.doc  . 
 
Ordene under hver overskrift er søgeord, som hjælper dig til at finde emner vha. Words 
søgefunktion. 
 

Introduktion 
Skrevet af Behrndt 

Når du åbner Derive  de første gange 
(åbne starte declare Word ) 

                                                         
 
Her svarer du YES. (Derive husker ellers alle mulige variable, som kan drille uden at det er klart 
hvorfor…) 
 
Variabelnavn på flere end et tegn (f.eks.: xo): 
I menulinien vælger du Declare 

 
og vælger ”Input Settings” og ændrer input mode til Word. 
 
Dette har den ulempe, at gangetegn ikke er underforstået som i TI83, men skal tastes som   *    . 
men til gengæld kan du lave mere meningsfulde navne til dine variable. 
 

Når du lukker Derive 
Kommer der en boks: 

 
Svar ” Nej ”  med mindre, du ved hvad du gør! 
 

Hvordan finder jeg rundt og taster ind…. 
Derive åbner i algebravinduet. 
Algebravinduet virker som en lommeregner.  



Du skriver i inputfeltet nederst, Derive svarer oppe på siden når du trykker enter. Dit input i venstre 
side, Derives output i højre side. (næsten som TI83) 
 
Derive reagerer på det, du skriver som var det kommandoer. Dvs. selv om du bytter om på 
rækkefølgen oppe på siden ved at trække med musen, ændrer det ikke på Derives opfattelse af 
hvilke kommandoer, den har fået. Selv om du sletter en kommando på siden, husker Derive den 
alligevel. (Hvis du fx har defineret, at a er 3 (a := 3), så er opfatter Derive a som tallet 3 – også selv 
om du sletter kommandoen. (Du kan stille variablen a frit igen ved kommandoen  ” a :=     ”   .)) 
 
Genveje – når du er i algebravinduet: 
  F2  flytter fokus til kommandofeltet 
 ESC flytter fokus op på siden 
 F3 Kopierer det markerede fra siden til kommandolinien 
 F4 Kopierer det markerede fra siden til kommandolinien i parentes 

 F5 Indsætter tekst  (svarer til   ) 
 
Tekst:  
Du kan tilføje tekst til dine Derive-sider, så de bliver komplette besvarelser af opgaver.  
Klik på tekstsymbolet  på værktøjslinien (eler tryk F5), og du er i en lille simpel editor. 
Hvis du markerer en linie på siden og klikker på ikonet  indsættes teksten efter den markerede 
linie. 
Denne metode er den letteste, og som regel ok.  
(Man kan slette tekstfeltet igen ved at klikke i det, trykke  Esc  og så Delete. Man kan formatere 
teksten ved hjælp af en værktøjslinie (”Formatting Toolbar”), som du finder i menuen  ”Window”  
under ”Wiew Toolbars” . 
Hvis det skal være rigtig kønt, skrives teksten i Word, og det, du skal bruge fra Derive, kopieres ind 
i Word vha. et program, som kan snuppe dele af skærmbilleder. (Det nytter ikke at kopiere direkte 
til Word.) 
 

Udregne et udtryk     (Derive som lommeregner) 
Tast udtrykket ind i kommandolinien i algebravinduet og tryk enter. 
Tryk       på værktøjslinien for at få en eksakt udregning. 

(Man kan også i kommandolinien slutte med at skrive = .  
Prøv det. Skriv fx      2/3 + 7/9 =   og tryk enter. ) 

 
Tryk       på værktøjslinien for at få en approximeret udregning. 
 
Du kan også bruge ikonerne til venstre for kommandolinien.    

 svarer til enter og approximer  på en gang. 
 svarer til enter og udregn eksakt  på en gang. 

  

Reduktion af bogstavudtryk - og faktorisering 
 
Tast dit udtryk ind og marker udtrykket. 



Vælg ” Simplify ” i menulinien. Der fremkommer følgende valg: 
 

 
= Basic udregner / reducerer  fx        3(a+b)-2(b-a)-a+2b            bliver til           4·a + 3·b 

Men da (a+b)*(a-b)  er ’pænt’ bliver dette ikke ændret. 
(Svarer til       på værktøjslinien).  

Expand er det modsatte af at faktorisere. Den folder ud. Eller ganger sammen…. 
(a+b)*(a-b)     bliver til   a2 - b2     
3(x-5)(2-x)   bliver til      - 3·x2 + 21·x - 30 

Factor faktoriserer. 
- 3·x2 + 21·x – 30        bliver til      3(x-5)(2-x)    
Du skal vælge metode. Vælg til at begynde med Rational.  
(’Complex’ svarer til, men benytter komplekse tal. Foreløbig vil det nok forvirre dig). 
Factor kan altså bruges til at finde rødder i polynomier. 

Approximate (Svarer til      på værktøjslinien). 
Udregner en tilnærmelse – du slipper for π   og √(2) og lignende, du får decimaltal. Så 
regner Derive ikke længere eksakt, men opfører sig som en gammeldags lommeregner. 

             bliver til               0.2137003521 
 

Gemme en variabel 
Definere en variabel som et tal / definere en funktion / store og små bogstaver 
Dette kan gøres i menuerne, men her er kommandosproget lettere. 
 
'Definer som'    skrives             '  : =   ' 
 
Hvis du vil gemme 33487287525282388735387653563,089763763538764363907478635352876   
som en variabel (for ikke at skulle taste den igen) Tast  :  
 a : = 33487287525282388735387653563,089763763538764363907478635352876 
Og tryk enter 
 
(Om a og A opfattes som samme variabel afhænger af, om du har sat ”case sensitivity ” til  
’sensitive’. (under Declare input variable). Ellers er Derive ‘insensitive’  Dvs. a =A ). 
 
Hvis du vil gemme       (x-2)(x2+3x-4)+ln(x)    som f(x)     skriv  (i kommandolinien): 
 
f(x) : = (x-2)(x2+3x-4)+ln(x)                    og tryk enter 
 
( Hvis du er vandt til navnene i TI83, kan du fortsætte med at bruge  y1(x) := (x-2)(x2+3x-4)+ln(x) 
.) 



 
Læg mærke til kolonet !     Tegnet       : =     betyder    "defineres til at være lig med". 
 
Du kan sætte en variabel fri igen med   a :=      uden noget efter. Tilsvarende f1(x):= 
 
NB: Brug ikke x(t)     eller   y(t)    som funktioner!  Ellers mister du muligheden for at bruge x og y 
som ubekendte i ligninger. 
 

Grafer   -   Derive som grafregner 

Ved at klikke på  åbnes et grafvindue. 
Det rareste er at have delt skærmen som denne: 

 
 

Det gør du ved at klikke på , som giver grafvinduet, klikke på  , som skifter til 
algebravinduet, vælg i menuen ”Window” og ”Tile Vertikally”. 
 
Lige en knude – nogle gange vil Derive kun plotte, hvis du har valgt   'Approximate Before 
Plotting'.  Det vælger du således: 
(Grafvinduet skal være aktivt –klik et sted i det) 



 
 
Tast funktionen i venstre side. (Derive er ret liberal mht. formalia forskrift eller ligning – Derive 
plotter bare…) 
Marker funktionen, klik grafvindue-ikonet  (eller bare i grafvinduet et sted), og klik deri ikonet 
for at tegne grafen (Samme ikon, men desværre på ny plads). 
 
Zoom 

Du zoomer med ikonerne   - prøv dig frem. 
Hvis tallene bliver grimme, eller du bare vil bestemme detaljen selv (fx til print) bestemmer du 
vinduet i menuen 'Set'  vælg 'Plot Region'. 

Du centrerer med  
Du tracer med  
Skæringspunkter finder du i algebravinduet ved at løse ligning. (se senere heri). 
Max og min finder du i algebravinduet ved at finde f ’(x) og løse f ’(x) = 0 etc. Altså ikke så meget 
service som TI83. 
 
Gemme en graf: 
Når du gemmer en derivefil, gemmes kun algebravinduet. Derfor skal du have dine grafer med i 
algebravinduet. Hvis du gør det som herunder gemmes de som aktive objekter og ikke kun som 
billeder. (Dvs. du kan senere ændre videre i dem). 
 
Graf med i algebravinduet: 
Det er algebravinduet, der gemmes eller plottes, så du skal selvfølgelig kunne imbedde dine grafer 
der. 

1. Gør først dit grafvindue pænt – som du vil have det i udskriften. 
2. Gør grafvinduet aktivt. (Ved at klikke i det) 
3. Vælg 'File' og 'Embed' 
4. Gå til Algebravinduet og hiv i billedet til det har den ønskede størrelse 

 
Opdatere den graf som er i algebravinduet: 
Hvis du vil ændre på den graf, som du har i grafvinduet, skal du dobbeltklikke på den, så åbnes den 
i et nyt grafvindue. Lav de ændringer, du ønsker og vælg 'File' og 'Update'. 
 
Genveje – når du er i grafvinduet 
 F4 tegner en graf af det markerede fra algebravinduet  
 Ctrl + B Tilføjer (”emBedder”) en kopi af grafvinduet i algebravinduet 
 Ctrl + U opdaterer (”Update”) den graf, som du har embeddet i algebra vinduet  
 F12 Tilføjer en bemærkning (tekst) på din graf 



Ligninger  / isolering af variabel i udtryk 
Derive kan løse ligninger eksakt eller approximeret. 

1. Tast din ligning ind (i algebravinduet) 
2. Marker ligningen 

3. Klik  eller vælg  og ”equation” 
Så fremkommer:   

 
 
I venstre side vælges den variabel, du vil isolere. (Der kan være flere at vælge imellem, hvis du vil 
isolere en variabel i et bogstavudtryk). 
Solution Method:  
 Algebragikally løser eksakt.   
 Numerically løser ved en avanceret metode til at gætte tal, som kommer tættere og tættere på en 

løsning. (Giver ofte kun en løsning selv om der er flere) 
Solution Domain – giver egentlig sig selv. Complex er komplekse tal, som du endnu ikke kender, så 
vælg Real.  
 
Det hænder, Derive ikke kan løse din ligning eksakt. Så prøv numerisk. Af og til vil det ikke give 
resultat med mindre, du fortæller Derive i hvilket interval Derive skal lede. Det afgør du ved at 
studere en graf og se ca. hvor skæringspunkterne ligger.  
(Prøv fx at taste klippe-klistre denne ligning ind i Derive, og at løse den:  
- 2·LN((‹5 - 1)·(‹(x^2 + 4) + x)/4) + x·‹(x^2 + 4)/2 - ‹5/2=2·x^(3/2)/3 - 2/3   ) 
(Du finder hjælp til løsningen i opgave 5 sidst i afsnittet) 
 
Derive kan også tage fejl. Derive er ikke verdensmester i definitionsmængder. Prøv fx at løse 
x/√(x) = 0.  …….  Det var jo ikke så godt! 
 

Flere ligninger med flere ubekendte  
(to ligninger med to ubekendte, tre ligninger med tre ubekendte, fire li…….) 
Der findes to metoder. Standardmetoden og den hurtige metode. Prøv dem begge. 
 
Standardmetoden: 
1. Tast dine ligninger ind (i algebravinduet) 
2. Marker ligningerne 
3. Klik   og ”System” 
4. Fortæl Derive hvor mange ligninger, du har 
5. Så fremkommer:  



6.  
7. #9   og   #10  kommer desværre ikke med. Det er numrene på ligningerne i ligningssystemet, du 

vil løse. Dette må du selv taste. 
 
8. Tryk nu Solve, og magien sker.  (Prøv fx med Mat 2 opgave 2023).  
 
Den hurtige metode: 
Skriv (i kommandolinien) ligningerne sammen med AND imellem. Sådan: 
 2x+3y = 4 AND 3x-2y^2 = 5 
 
(Hvis du ikke er i gang med ligninger, kan du fx kopiere linien herover til kommandolinien.) 
 
Tryk enter, og Derive skriver så udtrykket pænt med matematiske tegn. Brug så SOLVE på dette 
udtryk som om, der var tale om en ligning. - (Dog skal du markere, at du vil have begge variable x 

og y således:) 
 
 

Klippe-klistre til Word 
Graf med i Word: 

1. Gør først dit grafvindue pænt – som du vil have det i udskriften. 
2. Gør grafvinduet aktivt. (Ved at klikke i det) 
3. Klik   eller vælg 'Edit' og 'Copy Plot Window' 
4. Gå til Word og indsæt billedet. (Fx med Ctrl + V) 
5. Træk i vinduet til det har den ønskede størrelse. 



 
Formel el lign. med i Word: 

1. Gør det, du skal bruge pænt – som du vil have det i udskriften. 
2. Vælg 'Edit' og 'Mark and Copy' 
3. Træk med musen over det område, du vil kopiere 
4. Gå til Word og indsæt billedet. (Fx med Ctrl + V) 
5. Træk i vinduet til det har den ønskede størrelse. 

 
 

Gaffelfunktioner 
(Tegne del af graf / begrænse definitionsmængde ) 
 
Brug CHI funktionen, som er  1  for x i et bestemt interval, ellers nul. 
 fx  CHI(-3,x,9) 
Ex. på gaffelfunktion: 
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Skrives 
  f(x) : = x^2* CHI(-3,x,9) + 2x*CHI(9,x,15)  
 
 

Derive og differentialregning 
Surprise! Det vi skal kunne nu er let. I menuen 'Calculus' findes det vi skal bruge foreløbig. 

 
Til at begynde med har vi kun brug for de to øverste. Og de forklarer sig selv…….. 
 
Der er til gengæld ingen færdige rutiner hvad de fleste anvendelser angår. Du må selv finde ud af i 
detaljer hvad, der skal regnes ud. Så skal Derive nok regne det for dig.  
 
Tangent 
Fx tegner Derive en tangent og skriver ligningen næsten uden at du skal gøre noget. I første omgang 
skal du have fat i   y = f(xo) + f'(xo)(x – xo) og prøve, at få dette ind i Derive. 
 
Derive forstår, hvad du mener med f '(x) – hvis altså f(x) er en defineret funktion. Se nedenfor. 
 
Dette virker, men kræver 'Approximate Before Plotting' (i 'Options' i grafvinduet) slået til.:    
 



 
(Klippeklistret fra Derive vha. programmet "capture". Man kan også bruge tasten PrtSc eller 
Derives Edit - Mark and Copy) 
 
 
Derive har også en kommando, der klarer tangenter, men den får du ikke nu. Der er mere matematik 
i at bruge y = f(xo) + f '(xo)(x - xo)  . 
 
 
 

Opgaver til introduktionen 
(Her er valgt opgaver, hvor de fleste kan løses i hånden eller med TI83) 
Løs ved hjælp af Derive: 

1. Reduktion: x.1.020;  x.1.014; x.1.086;  
 

2. Lav en side med en løsning af x.4.035 inkl. tekst og graf. (Du har løst opgaven vha. TI83 i 
ugeopgaverne. Du kan bruge samme fremgangsmåde). 
 

3. mat 2.: opg. 2023 
 

4. Løs i Derive ligningen 

 
Gør derefter prøve ved at indsætte resultatet i ligningen (i hånden)!    HWA' Hulen skal vi 
mene om det?   
 

5. Brug klippeklistrefunktionen til at overføre denne ligning til Derive's kommandolinie: 
- 2·LN((‹5 - 1)·(‹(x^2 + 4) + x)/4) + x·‹(x^2 + 4)/2 - ‹5/2 = 2·x^(3/2)/3 - 2/3 
Prøv at løse ligningen algebragisk (i Derive). 



Prøv at løse ligningen numerisk (i Derive). 
Betragt hver side af ligningen som en funktion, og tegn graferne for de to funktioner. Er der 
skæringspunkt(er)? 
Prøv igen at løse ligningen numerisk, men angiv denne gang "Bounds" som det 
løsningsinterval, hvor en af løsningerne ligger…………Find på denne måde to løsninger til 
ligningen. 
(Der er kun de to løsninger til ligningen. Argumentet for, at der ikke er flere løsninger ligger 
noget senere i 2. g - evt. først i 3. g) 
 

6. Afgør hvilke af funktionerne herunder, der er harmoniske svingninger, og skriv den første af 
dem, der er, på formen   f(x) = A⋅sin(ωt + ϕ) 
y1(x) = cos(2x) + 2sin(2x) ;  y2(x) = 3sin(2x) +sin(3x) ;   
y3(x) = 2cos(2,34x+2) + sin (2,34x) 
y4(x) = 5sin(2x) - 5cos(4x) 
 
Opstil din egen teori om hvordan man umiddelbart kan se på f(x) = A⋅sin(k⋅x) + B⋅cos(h⋅x) 
om f(x) er en harmonisk svingning. Efterprøv på et par funktioner om din teori stemmer. 
 

7. Find vha. Derive f '(3), når f(x) = x3 

 
8. Find vha. Derive f '(x), når f(x) = x3 

 
9. Tegn i Derive grafen for f(x) og tangenten til f(x) i   (3; f(3)) , når f(x) = x3  

Opskriv ligningen for samme tangent. 
10. Samme spørgsmål, når f(x) = )cos(24 xxx ⋅+ .  (Husk: Kontroller at x er i Radianer.) 

(Hint: genbrug dine indtastninger fra forrige opgave.) 
 

11. Ekstra spørgsmål til eksamensopgave 4.035 : 
a) Udregn L '(50) og tolk resultatet 
b) Udregn L '(94) og tolk resultatet 
c) Udregn væksthastigheden på de to samme tidspunkter i procent af det antal, der på det 
pågældende tidspunkt stadig er levende.  
Dette kaldes "Den relative væksthastighed" .  
d) Hvis du er 94 år, og vil have et indtryk at din årgangs overlevelseschancer, hvilket tal vil 
du da få mest information af – væksthastigheden eller den relative væksthastighed? 
e) Opstil et generelt udtryk for den relative væksthastighed. (Få dette kontrolleret hos 
Behrndt) 
 

12. Løses med Derive (Og afleveres som udskrift fra Derive med passende tekst etc.): 
Funktionen      
 
har to tangenter, der går igennem punktet (0, 1).  
Opskriv en ligning for hver af tangenterne på formen y = ax+b eller y = b+ax, hvor a og b er 
decimaltal.  
Og tegn graferne og tangenterne.  
Obs1: Punktet (0, 1) ligger ikke på grafen for f(x). 
(Obs2: tegningen skal ind i algebrasiden før du gemmer / udskriver) 



(Hint til opgaven - sidst i noterne) 
 

13. "Kubisk Splejsning" 
I denne opgave er du vejingeniør.  
Du har til opgave at designe en vejbro over en kløft, som er 50 meter bred. I bunden siver 
vandet stille af sted. Den venstre side af kløften er 10 meter over vandspejlet, den højre side 
er 20 meter over vandspejlet. Vejen på den høje side hælder 9 cm pr. meter opad imod 
kløften. Vejen på den lave side hælder 6 cm pr. meter opad imod kløften. 
a) Først vil du skaffe dig et overblik over situationen ved at tegne kløften – i Derive 
selvfølgelig. Indlæg et koordinatsystem med centrum  midt i bunden af kløften, og indtegn 
de to veje. 
(Derive er lidt dum. Den vil ikke plotte udtryk af formen y = f1(x) AND –500<x<-25. 
I Derive hedder det y = f1(x)*CHI(–500, x, -25)                         .) 
Men tegningen bliver mere illustrativ således:     y < f1(x) AND –500<x<-25   . 
 
Din tegning bliver noget i denne stil:  
 

    
 
b) Forbind i Derive de to sider med en ret linie. 
 ( y = a(x - xo) + yo   med passende værdier af xo , yo og a ). 
Tilføj grafen i algebravinduet og gem filen. Husk at gemme en gang imellem. 
c) Den rette linie ser ikke ud til at være en hensigtsmæssig vej, idet der er nogle ubehagelige 
knæk på vejen. For at forbinde på en hensigtsmæssig måde, må vi have 4 betingelser 
opfyldt: 
 -Grafen , der skal forbinde de to ender skal gå igennem de to endepunkter. (2 betingelser) 
 -Grafen skal i endepunkterne have samme tangenthældning som de veje, den støder op til. 
(2 betingelser). 
Da vi har 4 betingelser, skal vi bruge en funktionstype med mindst 4 variable, så vi kan få 4 
ligninger med 4 ubekendte. 
Anvend et 3.-gradspolynomium: 
    f(x) = ax3+bx2+cx+d 
Find vha. Derive a, b, c og d, så de 4 betingelser er opfyldt, og indtegn grafen for f(x) på din 
tegning, så man kan se om vejforløbet ser hensigtsmæssigt ud.  
(Metoden går under navnet kubisk splejsning). 
 
Min slutgraf kom til at se ca. således ud: 
 
 



   
 
Du kan evt. undgå at tegne den irrelevante del af grafen for  f(x) , ved at gange f(x) med en 
indikatorfunktion, som er  1  for x i et bestemt interval, ellers nul. Det skrives  
  f(x)⋅CHI(-25,x,25)  

 
 
 

Fortsættelsen 

Lave dine egne indstillinger i Derives måde at starte på: 
(opsætning, kostomisering, tilpasning) 
 
Hvis du ikke har opdateret til nyeste version – gør det inden du laver dine egne indstillinger. 
 
Åben Derive med standard factory settings.   
(Hvis du har Derive kørende i forvejen, skal du først lukke og åbne Derive igen) 
Sæt algebravindue til venstre og grafvindue til højre (Som vi har gjort det før1) 
Byt om på værktøjslinierne nederst 
I algebravinduet: 
Declare Input settings : Word, Insencitive, Decimal 
Declare simplification Settings : 4X Auto, Radian, Exact, 10, Real 
Options - Printing - Headder and footer - Tilføj dit navn i footer Left 
Options - startup - fjern hak i "Prompth to use factory default settings at startup" 
 

Gå til 2d grafvinduet   
i Options:  
vælg Approximate before plotting 
vælg printing og vælg evt. “Black and White Only” 
 

Gå til 3d grafvinduet    
i Options: 
vælg Approximate before plotting 
vælg evt. printing og vælg “Black and White Only” 

                                                 
1 Se afsnittet ”Grafer   -   Derive som grafregner” 



 
 
Luk Derive og svar ja til 1. spørgsmål, nej til andet. 
 (Hvis du ønsker, at Derive skal gemme sine filer et andet sted, kan du manuelt rette linien "working 
directory" i Dfw.ini .) 
 
Gå derefter til programbiblioteket  (For de fleste:  c:\Programmer\dfw5 ) og gør  Dfw.ini   til en 
skrivebeskyttet fil.   (Højreklik, klik egenskaber, klik Skrivebeskyttet., klik OK).2 
 

SUB - En særdeles nyttig teknik i Derive 
At "substituere" (erstatte) en variabel i et udtryk med et nyt udtryk, - eller tal, .. eller …. 
Hvis du har et udtryk stående i Derive, f.eks.  
y = f(xo) + f '(xo)(x - xo),  
og har et andet (måske langt) udtryk stående, der skal indsættes fx på xo's plads, kan SUB hjælpe 
dig. 
Jeg vil indsætte      
 
 
i  y = f(xo) + f '(xo)(x - xo) 
Markerer y = f(xo) + f '(xo)(x - xo) og vælger                    på værktøjslinien og får noget ala dette: 
 

 
 
I rubrikken New Value, sættes curseren. Det du vil have ind markeres og brug F4 / F3. 
Du får: 

                                                 
2 Hvis derive derefter ikke virker som forventet kan det være fordi din  Dfw.ini  har nogle indstillinger i forvejen. I så 
fald Luk Derive. Slet Dfw.ini  og start derefter forfra på opskriften.    



 
Og efter OK står der: 

 
 
Hurtigere end at skrive selv - ikke?    
Prøv teknikken! Prøv den fx i opgave 12 i introduktionen. 
 
 

Omvendt funktion f-1 (x)  
(Invers funktion, invertere) 
 
Der er ikke indbygget en knap el. lign. til omvendt funktion. 
Du må derfor finde den omvendte funktion til f(x) ved hjælp af definitionen på omvendt funktion og 
"solve". 
Definitionen siger: 
   y = f(x)       ⇔        x = f-1(y)   
 
Så du kan altså sætte        y = f(x)     og solve med hensyn til x. Så får du   f-1(y)  . 
Da du ofte vil have f-1(x), må du så selv erstatte y med x.  (Manuelt eller vha. SUB). 
 
Ex:  

     
er injektiv for x i R+. Så vi nøjes med Dm(f) = R+ . 
 
y = f(x)  løses mht. x.: 

   
Da x > 0, kan kun den sidste bruges. Så den søgte omvendte funktion er   y = √x    eller  g(x) := √x . 
 



Familier af funktioner 
Du kender allerede flere familier af funktioner. 
 
Du har fx set               f

A
(x) = A⋅sin(x) . 

 
Fx er       f

1
(x) = 1⋅sin(x)           og         f

2
(x) = 2⋅sin(x)         og       f

17
(x) =17⋅sin(x)  . 

(Du kender graferne, de er harmoniske svingninger. A angiver amplituden). 
For hvert tal A er der tale om en ny funktion, men de er i familie i den forstand, at de kun afviger 
ved parameteren A. Man kalder dem for en "parametriseret familie af funktioner". 
Du har også studeret     f(x) = a⋅x .        (Rette linier igennem (0;0)  med hældning a). 
 
Det bliver sjovere, når vi ser på en parametriseret familie af funktioner, vi ikke kender i forvejen. 
 
Ex: 
  f(x) = x2 + ax + 2    er en familie af andengradspolynomier. 
 
Vi kan få et overblik over, hvordan de ser ud ved at tegne grafer for nogle af familiemedlemmerne. 
 
På TI8x skrives    Y1 = x^2 + L1*x + 2 , og de værdier af b, som man vil have med sættes ind i 
listen L1. Men de tykke grafer flyder let sammen, så her er Derive smartere. 
 
I Derive indskrives funktionen ind som en funktion af to variable: 
 
     f(b,x) := x2 + b*x + 2 
På næste linie skrives blot            f(b,x) 
 
Vælg så menuen Calculus – Vector. Du får denne menu: 
 

   
 
I Variable vælges b. Sæt fx Starting Value til   -10 og accepter de to næste. 
 

Hvis du vælger   vil Derive skrive alle 21 forskrifter op. Og hvad skal vi med det. Men 
vælges   skriver Derive  
 
    
 



Hvis du markerer denne og beder Derive tegne grafen får du tegnet 21 grafer – sådan:    (Venstre 
graf)   

 Eller  til højre. 
 

   
 
 
Advarsel:     Du skal ikke have definitions lighedstegnet    : =    med inde i VECTOR 
kommandoen. (Hvis du tager det med, tror Derive, du har defineret funktionen om, så den variable 
(her b) er blevet et fast tal.) 
 
Advarsel 2: Det kan være svært at overskue hvilken graf, der stammer fra hvilket b. For at 
komme over det kan du tegne én graf med et bestemt b (vælg f.eks.   b = 2   og tegn   f(2,x)   som vi 
plejer. 
Gentag med de værdier af b, du vil undersøge. 
 
Opgave  14:  (Kig på den, men fortvivl ikke - vi tager den sammen i klassen.) 
Luk og start Derive, så du starter på en frisk. Prøv at tegne nogle medlemmer af familien    fa(x) = 
x^3 - 3·x^2 + x + a      og tegn familiemedlemmerne for a∈[-4; 4] med spring på ½. 
Det ser ud til at nogle af familiemedlemmerne har 3 rødder, nogle har 2 og nogle har 1 rod.  
Prøv at afgøre hvilke værdier a skal antage for at     fa(x)    har  3 rødder. 
(Prøv først ved at tegne udvalgte medlemmer om du kan komme på en ide til at regne opgaven 
præcist. Du skal tænke i baner af lokale max. og lokale min. udtrykt ved a……….)  
 
Øvelse 15: (Regnes efter i har set opgaven ovenfor regnet!) 
En familie af funktioner  fa(x)  er givet ved: 

     
For hvilke værdier af  a  , har fa(x)    4 rødder? 
 

Opgave  16: En familie af funktioner er givet ved fa(x) =  



Find a, så fa(x) har linien med ligningen y = 6x + 2 som tangent. 
 
 
Herefter regnes bogens opgave 943 (Du kan droppe fortegnet) med tillægsspørgsmålet: 
For hvilke a er linien med ligningen y = 4 tangent til grafen for fa(x)? 
For hvilke a har ligningen    fa(x) = 4   ingen løsninger? 
 
Hvis du har mod på det kan du prøve disse: 
GUF 17: I eksemplet ovenfor beskriver toppunkterne for familien    fb(x) := x2 + b*x + 2     en 
kurve, der er graf for en funktion. Find en forskrift for denne funktion. 
 
Opgave 13 længere oppe.  
 
 

Derive og stamfunktioner 
Derive kan finde stamfunktioner for dig.  
1. indskriv bare funktionen i Derives algebra-vindue 
2. marker den 
 
3. tryk  

 Du får menuen   

 
4. vælg simplificer. 
5. Du skal selv tilføje en konstant f.eks.   "c"       

(Det kan du evt. gøre ved at skrive c i stedet for 0 i feltet Constant i menuen ovenfor) 
 
 (Derive arbejder internt med   
 

som kommandoen:             
 



    INT(x^2 - 3, x)         
 
eller hvis du har tilføjet et c :      INT(x^2 - 3, x,c)   
 
Du kan vælge selv at taste kommandoen i stedet for at bruge menuerne. Det er lettere hvis du skal 
skrive flere næsten ens integraler. 
 
 

Bestemte integraler i Derive 
1. indskriv bare funktionen i Derives algebra-vindue 
2. marker den 
 
3. tryk  

 
I menuen, der kommer vælg "Definite", og du har: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Indsæt nedre og øvre grænse og vælg simplify. 
 
Derive arbejder internt med   
 

som kommandoen:             
 
    INT(x^2 - 3, x, 1, 2)              
 
Den kan du vælge at taste selv i stedet for at bruge menuerne. 
 
 



Vektorer i Derive 
(Søgeord: vektor, vinkel, cos(x), sin(x), trigonometriske funktioner, omvendt ) 

 
En vektor skrives i Derive vandret i firkantede parenteser.  

Fx skrives 
  i Derive som  [2 , 3] . 




3
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En vektor-variabel defineres som vi er vant til : 
 
  a : = [3 , -5] 
 
(Derive skriver nu    a     uden vektorstreg, så det kan være svart at huske hvad a er, men 
kommandoen        a =           returnerer værdien af a. 
 
(Prøv evt. at definere en vektor og taste    a =     og enter og se hvad der sker.) 
 

Regning med vektorer        (Gælder både i planen og i rummet) 
Plus, minus: Skrives som om der var tage om tal        a + b    eller    [2,3] + [3,-4]    tilsvarende for 

minus. 
Skalarprodukt: (Prik)    a   prik    b  skrives a * b.    (Derive skriver så   a⋅b)      

eller    [2,3] * [3,-4]    .     Derive skriver så    [2,3] ⋅ [3,-4]    
Længde af vektor:   abs(a) eller   |a|   / abs([2,3]) eller   |[2,3] | . 

(Længdestregerne finder du på Alt Gr + tasten til venstre for backspace) 
 
Simplificeringerne                            virker som de plejer. 
 
cos-1(x) :  Du får af og til brug for cos-1(x). Det skrives i Derive        acos(x)  .    

(Tilsvarende for Sin-1(x)  og   tan-1(x) ) 
 

Formler: Formler tastes som de plejer for tal. 
Eksempel: Hvis du vil finde vinklen imellem to vektorer, skal du først gå ind i ”Declare” 
”Simplifications settings” og sætte ”Angular Unit” til ”Degree”. 

 Egentlig burde man så skrive 

  )
||||

cos(
ba

baA
⋅

⋅
 

 
Og sådan er det næsten. du skal bare ikke have vektorstreger på. 
Du taster acos((a*b)/(|a|*|b|)) 
Derive skriver så  

 
 
 
 
Og et tryk på en af                  og du har vinklen.     

 
 
 



(Du kan naturligvis også taste vektorerne direkte ind. fx fås vinklen imellem    

 og  
   således:  
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(i 1. linie bestemmes at vi regner i grader.    
Det gøres i menuen Declare, Simplification settings. Eller ved at skrive linien ovenfor) 

 
TIPS:    Du kan lave en fil med navnet vinkel imellem vektorer, hvor formlen allerede  er tastet ind - 
så har du den klar! 
  (Det gælder i øvrigt alle formler) 
 
  

Ligninger:    Ja du læste rigtigt. Derive kan løse vektorligninger. fx. vil 
 

   
||

)]sin(),[cos(
a
avv =  

 
 
hvis du løser med hensyn til   v   indenfor  R, give dig retningsvinklen for    a .  

 
Øvelse: 

Overvej hvorfor ligningen ovenfor giver retningsvinklen. Og hvorfor det ikke er nok at 

løse cos(x) = x-koordinaten til 
|| a

a . 

Determinant af vektorer                 (Gælder kun i planen) 
Determinanten af to vektorer a og b skrives i hånden       ),badet(  , 
men i Derive skrives : 
 

DET([a, b]) 
 

eller 
 
CROSS(a,b) 

 
Hvor a og b skal være defineret som vektorer. 
(Denne lidt underlige skrivemåde skyldes, at Derive ikke er kodet til determinant af to vektorer, 
men regner med determinant af en ”matrix”.) 
 



Eksempel: 

Determinanten af  og    udregnes i Derive således: 

a:=[2,3] 
b:=[3,-4] 
DET([a,b])= 
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3

 
Derive vil så svare:       DET([a,b]) = -17       
(Eller du kan skrive DET([a,b])   og bruge de sædvanlige knapper for simplificer eller 
approximer.                ) 

  
 Helt tilsvarende med CROSS(a, b). 

 
 

En anden men lidt forvirrende måde at skrive determinant på 
Du kan også skrive      DET([[3,-4], [2,3]]) =      eller            DET([3, -4; 2, 3]) = 
Derive svarer  
 
 
 
Derive skriver
lærebogen. 
Til alt held er 
 

  

 
så værdien af 

 

Parameterplot i De
(Søgeord: Parameter , parameterfr
En parameterfremstillin
 "en vektor af t
Syntaksen er altså: 
   
ikke noget med x = , el
 

Hvis du vil tegne linien

[4 + 2*t, -2 + 5*t]  
 
Marker udtrykket i alg
grafvinduet). 
 
Du får så en menu, hvo
eller vælg selv et interv
s:
 altså vektorerne vandret (i rækker) og ikke i søjler, som du kender det fra 
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determinanten er den samme. 

rive 
emstilling , linie , cirkel , parameterkurver , vektorfunktion ) 
g skrives i Derive som  

o udtryk i en variabel. Med samme variabel i hvert udtryk" 

 [f(t), h(t)] 
ler [x, y] = eller lignende. 

  
  skrives altså          
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ebravinduet, åben grafvinduet og tryk på             (Eller tryk F4  når du er i 

r du skal angive det interval, som t skal beregnes i. Accepter Derives forslag 
al. Tryk OK og din linie er tegnet. 



 
Vektorfunktioner tegnes helt på samme måde. Prøv fx at tegne  
 
   [2+2Cos(t), 1+3Sin(t)] 
eller 
   [2+ln(t)*Cos(t), 1+ln(t)*2sin(t)] 
 
(Mere om den slags kurver kommer senere…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hint til opgaver: 
 
opg. 12 hint: 
Opskriv den generelle tangentligning, indsæt punktet (0,1) "på passende vis" og find heraf xo.  
Når xo er kendt er opgaven standard. Derive kan dog drille - måske skal du ud i en 'Expand' for at få 
ligningen på rette form.  
Undervejs kan du få brug for at indsætte et udtryk for xo i en ligning. Det gøres lettest med 'SUB' på 
værktøjslinien. Prøv 'SUB'. Den kan kombineres med F3, så bliver det rigtig smart......(SUB er 
beskrevet heri.) 


