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2. Ligninger og uligheder i Derive 
 
Der findes selvfølgelig en indbygget ligningsløser i Derive, en SOLVE-funktion, 
men den er ikke helt så fleksibel og heller ikke helt så brugervenlig som den til-
svarende i TI-89/92+. For det første er Derive ikke helt så god til at løse lignings-
systemer, som TI-89/92+, idet den forudsætter at ligningssystemerne er polyno-
miale. For det andet må man ved numerisk løsning af ligningssystemer ty til en 
konkret metode, fx Newtons metode til løsning af ligningssystemet. For det tredje 
vil Derive i langt højere grad tage hensyn til komplekse finurligheder: Man skal 
altså fx selv huske at slå komplekse løsninger fra og selv da kan man få overra-
skende svar. Men når det er sagt, er det også klart, at der er mange muligheder 
for at komme meget langt med enkle solve-rutiner i Derive. 
 
2.1 Én ligning med en ubekendt 
 
Eksempel 1: En algebraisk (polynomial) ligning 
Lad os som et simpelt - men bestemt ikke trivielt - eksempel se på ligningen 
 

2 3 4 3 4 2 3( 4) ( 2) ( 6)x x x x− + − = + −  
 
Når vi har indskrevet ligningen kan vi vælge at løse den ved hjælp af den indbyg-

gede solver:   , der ligger som en ikon på værktøjslinjen:  
 

 
 

Vi udpeger ligningen:     og klikker på løs-
nings-ikonet, hvorefter den følgende dialogboks dukker op: 
 

 
 

Vi kan altså selv udpege den ubekendte, hvilket selvfølgelig er overflødig i dette 
tilfælde. Dernæst kan vi vælge, om ligningen skal løses symbolsk eller numerisk, 
og endelig om vi vil have komplekse eller reelle løsninger (eller måske endda kun 
søger efter løsninger i et givet interval, hvis altså vil løse den numerisk. Vi kan så 
vælge at få ligningen løst direkte ved at trykke på Solve-tasten, eller få udskrevet 
løsningskommandoen ved at trykke på OK-tasten. Det sidste kan være sundt, 
hvis man se, hvordan man selv bygger en løsningskommando op.  
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Vi sætter fx løsningsområdet til Real og klikker OK, hvorefter solve-kommandoen 
ser således ud: 
 

 
 
Det minder meget om det vi allerede kender fra TI-89/92+. Vi har altså en SOL-
VE-kommando med strukturen: 
 

SOLVE(Ligning, ubekendt, ekstra parameter) 
 
I vores tilfælde er den ekstra parameter altså parameteren Real, der fastslår, at vi 
kun vil se reelle løsninger. Havde vi i stedet valgt en numerisk løsning ville SOL-
VE-kommandoen blot blive udskiftet med NSOLVE-kommandoen: 
 

NSOLVE(Ligning, ubekendt, ekstra parameter) 
 
Her kunne den ekstra parameter, fx være en angivelse af nedre grænse efterfulgt 
af øvre grænse, fx 

NSOLVE(Ligning, ubekendt, -10,10) 
 
Løser vi ligningssystemet eksakt for reelle rødder finder vi nu: 
 

 
 

Der er altså umiddelbart 6 reelle rødder, heraf to hele tal: ±2,  to kvadratrødder: 
2± og to fjerde rødder 4 2± . Vi kan checke grafisk om det ser rimeligt ud ved at 

afbilde graferne for venstresiden og højresiden og se, hvor der er skæringer mel-
lem graferne: 

 
 
Det er nemt nok at se skæringerne ved kvadratrødderne og fjerde-rødderne. Det 
er sværere at få skæringerne med for ±2. Det skyldes bl.a. at begge sider har 
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samme asymptotiske opførsel. Det kan derfor betale sig at omskrive ligningen 
lidt, fx samle alle leddene på den ene side. (Husk parenteser når vi trækker de to 
sider fra hinanden!) Vi kan dels udvide udtrykket ved hjælp af en expand-
kommando (simplify-menuen!) eller vi kan faktorisere udtrykket (ved hjælp af 
factor-kommandoen fra simplify-menuen): 
 

 
 

Det viser sig altså at være en tiendegradsligning med mulighed for op til 10 løs-
ninger, men kun de seks er altså reelle. De sidste fire komplekse løsninger svarer 
dels til faktoren (x2 + 3), dels til faktoren (x4 – 2), hvor kun to af løsningerne er 
reelle. Læg mærke til at der er tale om en skjult femtegradsligning, men altså ikke 
en af dem der ikke kan løses symbolsk. Nu er det i øvrigt meget nemt at checke 
de grafiske forhold: 
 

 
 

Her ses alle løsningerne tydeligt som skæringer med x-aksen. 
 
Eksempel 2: En eksponentiel variant 
Vi kan så prøve at løse en variant af den ovenstående ligning, for at understrege, 
at symbolsk ligningsløsning ikke kun handler om polynomiale ligninger. Vi ud-
skifter derfor x2 med 2x og x4 med 4x, dvs. vi indskriver denne gang ligningen: 
 

3 3 3(2 4) (4 2) (4 2 6)x x x x− + − = + −  
 

Ved at indbygge den i en solve-kommando, kan vi igen finde alle de reelle løsnin-
ger nemt og smertefrit: 
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Der er altså umiddelbart 3 reelle rødder, som alle er pæne rationale tal. Vi check-
er grafisk, om det ser rimeligt ud ved at afbilde graferne for venstresiden og højre-
siden hver for sig: 
 

 
 

Igen er det nemt at se de to af løsningerne -½ og 1, men ikke den tredje. Vi går 
derfor frem ligesom før og samler alle leddene på den ene side af ligningen, hvor-
efter vi dels udvider, dels faktoriserer: 
 

 
 

Det er nok ikke helt nemt at gennemskue strukturen af udtrykket, skrevet op 
som en linearkombination af eksponentialfunktioner, men i det væsentlige er det 
kombinationer af 25x, 24x, 23x, 22x og 2x. Grafen understøtter dog kraftigt de fund-
ne løsninger: 
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Derimod viser det sig at faktoriseringen er meget simpel og udviser en struktur, 
der forbløffende ligner den foregående faktorisering: Men hvor x2 – 4 først kunne 
faktoriseres yderligere, kan 2x – 4 ikke nedbrydes yderligere i en simpel faktorise-
ring. Ligningen brydes altså ned i de enkelte grundligninger: 
 

x

2x

2 2 (med  = 1 som løsning)
2 3 (ingen løsning)
2 4 (med  = 2 som løsning)
2 2 (med =½ som løsning)

x

x

x

x
x

=

= −

=

=

 

 
Faktoriseringen gør det altså nemt at finde de enkelte løsninger! 
 
Eksempel 3: Den fælles struktur 
Hvad er nu årsagen til at det er så nemt at finde disse løsninger i de to ellers ret 
så forskelligartede tilfælde? Det kan vi fx undersøge ved at fokusere på struktu-
ren af de to ligninger. I begge tilfælde går leddene fra de to venstre-parenteser 
igen i højreparentesen. Vi kan derfor se dem begge som et specialtilfælde af lig-
ningssystemet 

3 3 3( 2) ( 4) ( 6)a b a b− + − = + −  
 

Der er så godt nok to ubekendte, men så kan vi jo bare prøve at løse ligningen 
først med hensyn til a og dernæst med hensyn til b. Vi udpeger derfor ligningen 

og klikker på løsnings-ikonet  , hvorefter vi finder: 
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Det gik jo forbløffende smertefrit, men læg mærke til, at resultatet er overrasken-
de simpelt: Ligningen er løst, præcist, når én af parenteserne forsvinder. Hvis fx 
den første parentes forsvinder er a = 2, men så er (a + b – 6) = (b – 4), dvs. de to 
andre parenteser er netop identiske, så vi har løst ligningen trivielt. Hvis den an-
den parentes forsvinder er b = 4, men så finder vi til gengæld (a + b – 6) = (a – 2), 
dvs. igen er de to resterende parenteser identiske, og vi har trivielt løst ligningen. 
Hvis endelig parentesen på højre side af ligningen forsvinder, så har de to ven-
stresideparenteser modsatte fortegn, og dermed forsvinder venstresiden trivielt, 
da vi jo opløfter parenteserne til den samme ulige potens. Der er altså en grund til 
alle miraklerne! 
 
Faktisk er strukturen af ligningerne altså endnu mere simpel end vi har antydet 
ovenfor, idet parentesen på højresiden simpelthen er summen af parenteserne på 
venstresiden. Kalder vi parenteserne på venstresiden for p og q har ligningssy-
stemet altså strukturen 
 

3 3 3( )p q p q+ = +  
 

En samling af leddene på den samme side efterfulgt af en expand og en faktorise-
ring viser nu tydeligt, hvad der foregår: 
 

 
 

Så ligningen vi skal løse er i virkeligheden givet ved: 
 

3 ( ) 0p q p q⋅ ⋅ + =  
 

Altså er de eneste løsninger netop givet ved p = 0, q = 0 eller p + q = 0, dvs. netop 
én af de tre parenteser skal forsvinde! 
 
 
Øvelse 1:  

• Kan du konstruere andre simple eksempler af den ovennævnte type, fx po-
lynomiale ligninger der har alle10 løsninger eller trigonometriske ligninger, 
der følger det ovenstående mønster? 

 
• Kan man konstruere tilsvarende simple ligningssystemer med andre poten-

ser end 3? Gælder der så stadigvæk, at løsningerne netop svarer til at én af 
parenteserne forsvinder? 
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2.2 Simple ligningssystemer 
 
Vi går så i over til at se på simple ligningssystemer. Antag fx at vi skal løse det 
følgende problem (som vi for simpelhedens skyld dog oversætter til moderne en-
heder!). 
 
Eksempel 4: Den kinesiske bambusopgave 
 
(Fra ca. 260 f. Kr.): 
 
Et 10 meter højt bambusrør er knæk-
ket, dog uden at de to dele er revet fra 
hinanden. Spidsen af den øverste del 
rammer jorden i en afstand af 3 meter 
fra roden.  
 
Bestem brudstedets højde over jor-
den. 

 
 
Løsning: Det handler tydeligvis om en retvinklet trekant med siderne a, b og c, 
hvor den lodrette katete og hypotenusen svarer til den knækkede bambusstang. 
Ifølge de givne oplysninger ved vi derfor at  
 

• Grundlinjen b er netop afstanden fra roden til toppen, dvs. 3 meter. 
• Bambusstangen var 10 meter lang, dvs. a + c = 3 . 
• Pythagoras læresætning: a 2 + b 2 = c 2 . 

 
Vi skal altså løse ligningssystemet:   b = 3,   a + c = 10 ,  a 2 + b 2 = c 2 .  Det er 
selvfølgelig ikke så svært at løse i hånden, hvis man er en smule rutineret. Men 
her vil vi se på, hvordan man kan løse det med en solve-kommando: 
 

 
 
Vi kan fx som vist indskrive de tre ligninger én efter én og så vælge Solve System 
menupunktet. Det udløser en dialogboks, hvor vi først skal angive antallet af lig-
ninger (her 3, men maskine foreslår altid 2 ligninger – også selv om vi sværter alle 
tre ligninger til):  

a 
c 

b 
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Derefter skal vi angive, hvilke ligninger der er tale om: 
 

 
 
Her er det nemmest simpelthen at referere til ligningernes numre, dvs. #1, #2 og 
#3. Endelig bør vi udpege de ubekendte a, b og c, ved at klikke i feltet for Soluti-
on variables: 
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Som tidligere kan vi nu enten klikke på OK-tasten og få solve-kommandoen over-
ført til arbejdsarket, eller vi kan få ligningssystemet løst direkte ved at klikke på 
solve-tasten. Her foretrækker vi det første så vi kan se strukturen af solve-
kommandoen: 
 

 
 
Igen minder det en del om det vi kender fra TI-89/92+. Vi har altså en solve-
kommando med strukturen: 
 

SOLVE(Liste med ligninger, Liste med ubekendte) 
 

idet Derive jo bruger de kantede parenteser [ ] til lister (i modsætning til TI-
89/92+ som bruger de krøllede parenteser { } ). Med denne struktur bliver løsnin-
gerne også anført inde i en liste: 
 

 
 

Men det kan jo godt virke lidt fjollet, så vi kan også angive ligningssystemet på 
den logiske form: 
 

SOLVE(b = 3 AND a + c = 10 AND a^2 + b^2 = c^2, [a, b, c]) 
 

der af Derive oversættes til : 
 

 
 

Det ligger endog meget tæt op af den måde, som vi løser ligningssystemer på med 
en TI-89/92+. 
 
Bemærkning: Hvis vi i stedet ønsker at få løsningerne skrevet ud på listeform, 
skal vi skifte til kommandoen SOLUTIONS: 
 

 
 
Man skal da selv lægge mærke til rækkefølgen af de ubekendte! ☺ 
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Øvelse 2: 
Et rektangulært stykke papir har sidelængder-
ne 12 og 15. Et hjørne bukkes om som vist på 
figuren.  

Bestem arealet af den skraverede trekant.  

 
 
Strategi: Indfør passende variable for de ubekendte stykker og opstil lige så man-
ge ligninger, som der er ubekendte. Løs ligningerne og finde herved alle de ukend-
te stykker på figuren. Find til slut arealet. 
 
Øvelse 3:  
En retvinklet trekant har omkreds 60, og højden på hypotenusen har længde 12. 
Bestem sidernes længder. 
 
 
Eksempel 5: Op af brøndens dybe vand … 
 
En gammel ridderborg er placeret på toppen af et bjerg. For at beboerne kan overleve 
belejringer, blev der i den tidlige middelalder gravet en dyb brønd ned gennem bjerget. 
Ingen ved præcis hvor dyb brønden er. Nogle fysikere på sommerferie ønsker at få et 
indtryk af brøndens dybde. De lader en sten falde ned i brønden, og 3,4 s efter at de 
har sluppet stenen, hører de et plask. 
 
a) Beregn afstanden til vandspejlet, idet der ses bort fra den tid, som det tager lyd-
bølgen at nå fra vandoverfladen og op til fysikerne. 
 
b) Tag hensyn til lydens udbredelsestid og beregn en bedre værdi for afstanden til 
vandspejlet. 
 
Bemærkning: I begge tilfælde kan der ses bort fra luftmodstanden. 
 
Løsning:  
a) Hvis vi benytter faldloven s = ½gt2 , og ser bort fra lydens udbredelseshastig-
hed, skal vi bare sætte tallene ind i formlen, hvorfor vi ved almindelig substitution 
af værdien 3.4 for tiden  t   finder: 
 

 
 
Vi ser altså, at stenen falder 56.8 meter i løbet af de 3.4 sekunder, så dette er vo-
res første bud på brøndens dybde. 
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b) For at tage hensyn til lydens udbredelseshastighed må vi først anslå en værdi 
for denne. Fx kan vi antage at den er givet ved v0=344 meter i sekundet. Det af-
hænger som bekendt af temperatur, tryk og deslige: 
 

 
 
Vi indfører også to tider: t1 for den tid det tager stenen at falde ned til overfladen 
og t2 for den tid det tager lydsignalet at komme op igen. Det giver anledning til de 
følgende tre ligninger (idet der jo er lige langt op og ned): 
 

 
 

Men dem kan vi jo så bare løse med en solve-kommando: 
 

 
 

Desværre får vi også negative - ufysiske – løsninger for tiden t1 med en tilhørende 
gigantisk brønddybde! Men dem kan vi komme uden om ved at tilføje en restrikti-
on om at t1 og t2 skal være positive: 
 

 
 
En mere nøjagtig løsning er altså givet ved dybden 51.8 meter, der også giver tid 
for lydsignalet til at komme op igen til overfladen, om end den tid det tager lyd-
signalet om at komme op igen, dvs. t2 = 0.15 s, er meget kort i forhold til den tid 
det tager stenen at nå ned til brøndens dyb, dvs. t1 = 3.25 s. 
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c) Dermed er opgaven formelt løst, men det er interessant at bemærke, at den og-
så kan løses rekursivt ved systematisk at korrigere for lydens hastighed:  
 
Vi starter da med at definere vejlængdefunktionen for stenens fald:  

 
s(t)=1/2*g*t^2. 

 
Dernæst korrigerer vi for den tid det tager lyden at bevæge sig denne distance: 

 
s(t)/v0. 

 
Et bedre bud på faldtiden er altså givet ved t – s(t)/v0. Men så må et nyt og bedre 
bud på brøndens dybde tilsvarende være givet ved s(t–s(t)/v0): 
 

 
 

Et bedre bud på brøndens dybde ville altså være 51.38, hvilket allerede er ret tæt 
på det rigtige svar 51.84 m. Men nu kan vi jo fortsætte processen og korrigere 
endnu engang: 
 

 
 

Som vi ser, rykker vi altså hurtigt tættere på det endelige resultat. Processen kan 
systematiseres som en iterationsproces, hvor vi i første omgang itererer på tiden: 
 

3.4 → t 
3.4 – s(t)/v0 → t 

 



Kapitel 2: Ligninger og uligheder i Derive 

 25

Det gøres i Derive med ITERATES-kommandoen: 
 

 
 

Som det ses stabiliserer vi meget hurtigt på en fast tid, nemlig 3.249303360 i 
overensstemmelse med SOLVE-kommandoen. Ved hjælp af MAP_LIST-komman-
doen kan det nemt overføres til de tilhørende afstande: 
 

 
 

Herved finder vi netop igen at brøndens dybde er 51.8 meter! ☺ 
 
d) Vi kan også illustrere løsningen af ligningssystemet grafisk, og det er jo altid 
instruktivt. Det nemmeste er da at forenkle ligningssystemet, så der kun indgår 
en ubekendt tid t1: Vi erstatter derfor t2 med 3.4 – t1 og substituerer de givne 
værdier for tyngdeaccelerationen g og lydens hastighed v0: 
 

 
 
Men dem kan vi jo tegne graferne for, ved blot at udpege dem og overføre dem til 
grafrummet. Det første giver en parabel med toppunkt i (0,0), det andet en ret lin-
je. Derive ser selv, at t1 er den uafhængige variabel og derfor skal den afsættes ud 
af første-aksen, mens s er den afhængige variabel og derfor skal den afsættes op 
af anden-aksen. 
 
Vi skal så finde skæringspunkterne mellem grafen for stenens fald som funktion 
af tiden t1, og grafen for lydens tilbagekomst (som funktion af den resterende tid 
3.4 – t1): 
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En simpel aflæsning af koordinaterne til skæringspunktet viser da, at de to grafer 
skærer hinanden i sådan ca. t1 = 3.24 s og s = 51.88 m, og det er jo slet ikke så 
tosset! Graferne viser også hvor den ufysiske løsning kommer fra, idet linjen har 
negativ hældning og derfor også må skære den venstre gren af parablen, om end 
meget langt oppe.  ☺ 
 
 
Øvelse 4: Hvem kommer først? 
 
To personer A og B løber over en sø på skøjter. Søen er 1,2 km bred, og de starter 
samtidigt: A løber med hastigheden 5,0 m/s til midten af søen, og fra midten til den 
anden side med 4,0 m/s. B har hele tiden hastigheden 4,5 m/s. 
 

• Hvem kommer først over søen? 
 

• Skitsér grafen for begge bevægelser i det samme (t,s)-diagram. 
 

• Til hvilket tidspunkt er de to personer lige langt fra startstedet? 
 
 
Øvelse 5: Kys din kæreste på rejsen... 
 
Et ungt par tager afsked med hinanden ved bagenden af en perron og hører i kam-
pens hede ikke at der bliver fløjtet til afgang, hvorefter toget sætter i gang med den 
konstant acceleration ½ m/s2. 
 
Først 6 sekunder efter afgang går det op for parret at toget for længst har sat i gang 
og han styrter af sted så hurtigt han kan løbe og når lige at springe på toget gen-
nem den bagerste dør i sidste øjeblik. 
 
a) Hvornår springer han på toget? 
 
b) Hvor langt henne af perronen springer han på toget? 
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2.3 Simple uligheder  
 
Vi starter med et trivielt eksempel på hvor nemt det er at løse uligheder i Derive: 
 
Eksempel 6: Andengradsuligheder 
Hvis vi skal løse andengradsuligheden 
 

2 6 0x x− − ≤  
 

indskriver vi den og benytter derefter en ganske traditionel SOLVE-kommando: 
 

 
 

Det gik jo smertefrit nok. Hvis vi gerne vil illustrere løsningen grafisk kan vi selv-
følgelig afbilde løsningsmængden grafisk, men vi kan lige så godt udpege ulighe-
den og bede om at få den afbildet grafisk: 
 

 
 

Da uligheden ikke afhænger af y, bliver løsningsområdet afbildet som ldrette stri-
ber, for de x-værdier, der løser uligheden. 
 
Men vi kan også afbilde det tilhørende andengradspolynomium x2 – x – 6, for at se 
sammenhængen mellem grafen for venstresiden af uligheden og så selve løs-
ningsmængden. Vi ser da tydeligt, at der er tale om området mellem rødderne: 
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Endelig kan vi nemt skravere mere komplicerede punktmængder knyttet til ulig-
heden, fx 

2{ ( , )| 6 0}P x y x x y− − ≤ ≤  
 

Det kræver blot at vi indskriver dobbeltuligheden, udpeger den og afbilder den: 
 

 
 

 
 
Læg mærke til, at Derive – i modsætning til fx TI-89/92+ – godt kan håndtere 
dobbeltuligheder med den traditionelle notation! 
 
Dermed er vejen banet for at diskutere traditionelle uligheder med Derive! 
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Vi slutter med et ikke-trivielt eksempel på hvor nemt det er at illustrere 2-
dimensionale uligheder i Derive: 
 
Eksempel 7: Flyovervågning 
Et radarovervågningsanlæg kan antages at være cirkelformet med radius 50 km. Et 
koordinatsystem tænkes indlagt med begyndelsespunkt i centrum af overvågnings-
området og med andenaksens positive retning pegende mod nord. Længdeenheden 
i koordinatsystemet er 1 km. 
En flykorridor går gennem området. Flykorridoren kan i det valgte koordinatsystem 
beskrives som  

{ ( , )|25 35}P x y x y≤ + ≤  
 
a) Skitsér overvågningsområdet of flykorridoren. 
b) Beregn flykorridorens bredde. 
Et fly passerer overvågningsområdet og holder sig under hele passagen i midten af 
flykorridoren.  
c) Beregn længden af den strækning, som flyet tilbagelægger inden for 
overvågningsområdet. 
 
Løsning: Først skal vi have indskrevet uligheden for radarovervågningsområdet. 
Da det afgrænses af en cirkel med radius 50 km og centrum i (0,0) må det se så-
ledes ud:  

 
 

Så skal vi have tilpasset koordinatsystemet, så det omfatter det ønskede område, 
dvs. mindst 50 km ud af hver akse. Herefter er det bare at klikke på uligheden og 
bestille en graf: 

 
 

Dernæst skal vi have indskrevet dobbeltuligheden for flykorridoren. Det sker på 
helt traditionel vis: 

 
 
Herefter er det bare at klikke på dobbeltuligheden og derefter bestille en graf: 
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Vi ser nu tydeligt, hvordan korridoren er placeret i forhold til det centrale over-
vågningsanlæg! Flykorridorens bredde er nu et simpelt spørgsmål om at beregne 
afstanden mellem to parallelle linjer. Vi opskriver derfor afstandsformlen for den 
nederste linje og indsætter et punkt fra den øverste linje, fx skæringen med y-
asken, dvs. (0,35): 

 
 

Flykorridorens bredde er altså godt 7 km!  
 
Så er der flyet, der passerer i midten af flykorridoren, dvs. følger linjen med lig-
ningen x + y = 30  . Det er nemt at checke ligningen grafisk: 
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Vi skal så have fundet skæringspunkterne med cirklens omkreds: 
 

 
 

Men så er det jo nemt at sætte de fundne koordinater ind i afstandsformlen. Her 
kan formentlig godt betale sig at opbygge en skabelon: 
 

2 2( ) ( )− + −  
 

og så systematisk overføre koordinaterne til de respektive pladser i formlen ved 
hjælp af F4 (så vi overfører dem med parenteser og dermed sikrer os mod paren-
tesfejl, når koordinaterne trækkes fra hinanden!) 
 

 
 

Længden af flyveturen indenfor overvågningsområdet er altså godt 90 km. 
 
Men vi kan selvfølgelig også én gang for alle indføre en afstandsformel, der så 
oven i købet kan gemmes i en utility-file, så vi altid kan kalde den frem, når vi 
har brug for den: 
 

 
 
Lægger vi dem i det rigtige katalog er det endda muligt at benytte dem helt auto-
matisk! På den måde kan vi udvide Derive efter behov. 
 


