
Egenskab ved potensfunktion

En potensfunktion er givet ved forskriften:  eller 

Sætning:

Når  ganges med faktoren , så ganges  med faktoren 

Bevis:

Indsætter  på 's plads:

Man ser altså, at  bliver ganget med .
NB:  er åbenbart uden betydning.

Sætningen  danner baggrunden for følgende vigtige egenskab ved en potensfunktion:

Egenskab:
Når  vokser med en bestemt %, så vokser  med en (anden) bestemt %.

Eks 1 ( )

Antag 
Antag at  vokser med 10%.
Hvad vokser  så med?

Svar:
Når  vokser med 10%, kan man finde den nye -værdi ved at gange  med 1.10.

Så vil  vokse med 

Dvs.  vokser med 

Lad os teste om det passer!



Stigningen i  er så: 

%-stigningen i  er så: 

Konklusion:
Når , så vokser , når  vokser.



Eks 2 ( )

Antag 
Antag at  vokser med 30%.
Hvad vokser  så med?

Svar:
Når  vokser med 30%, kan man finde den nye -værdi ved at gange  med 1.30.

Så vil  vokse med 

Dvs.  aftager med  , alternativt vokser med 

Konklusion:
Når , så aftager , når  vokser.

Generelle metoder

Hvis %-stigning i x samt a er kendt, og man skal beregne %-

stigningen i y

Antag at  vokser med px%, og at a er kendt.
Så kan man beregne %-stigningen i  (kaldet py) direkte med formlen.
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Eksempel:
Hvis x vokser med 10%, og  . Beregn så %-stigningen i y?

26.90587060

Svaret er: y vokser med ca. 

Hvis %-stigning i y samt a er kendt, og man skal beregne %-

stigningen i x

Man opstiller en ligning, hvor py og a er kendt. Ligningen løses så mht. px:

 

Eksempel:
Hvis y vokser med 40%, og  . Beregn så %-stigningen i x?

21.88707862

Svaret er: x vokser med ca. 

Hvis man kender %-stigning i x og y, og man skal beregne a

Man opstiller en ligning, hvor px og py er kendte. Ligningen løses så mht. a:

 

Eksempel:
Hvis x vokser med 20%, så vokser y med 30%. Beregn a?

1.439019440

Svaret er: 


