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  Hvis vi forventer, at et datasæt følger en eksponentiel- eller en potensfunktion-model, er det ofte en fordel at

afbilde data logaritmisk. Før i tiden foregik det ved anvendelse af semi- henholdsvis dobbeltlogaritmisk papir.

Men det er både ret tidskrævende og mere upræcist at indtegen data på papir med håndkraft. Desuden er det en

fordel i forbindelse med rapportskrivning, at have grafen på computeren.

  Fordelen ved en logaritmisk afbilding er, at grafen bliver lineær, hvis data passer med den forventede model; og

det er nemt at vurdere, om punkter falder “pænt” på en ret linje. Det er også muligt at angive usikkerheden på

parametrene a og b for den rette linje (y=a*x+b). Programmet DATASTUDIO fra PASCO angiver usikkerhed på

parametrene a og b. Hvis du ikke har adgang til datastudio men derimod til EXCEL, så kan programmet

MINKVAD hentes på hjemmesiden www.jacob9.dk under fildeling.

  Nedenfor gives den matematiske baggrund for de logaritmiske afbildinger. På næste side ses et eksempel, hvor

en logaritmisk afbilding anvendes til vurdering af, om radioaktivt henfald følger en eksponentiel model. Desuden

bestemmes halveringstiden ud fra grafen.

Eksponentiel Model

1 1 2 2 3 3 1 2  Et datasæt {(t ;f(t )); (t ;f(t )); (t ;f(t )).......} forventes at følge en eksponentiel model: f(t)=k *(k ) . Istedet for att

fremstille en (t;f(t))-graf , så tages logaritmen til andenkoordinaterne; hvorefter en (t;ln[f(t)])-graf  tegnes.

  En sammenlignig af anden og tredje formellinje viser, at den logaritmiske graf bliver lineær. Den sidste linje

1 2viser, hvordan eksponentialfunktionens parametre k  og k  bestemmes ud fra linjens hældning og skæring med

andenaksen. Vi tager kun logaritmen til andenkoordinaterne - derfor tales der om en semilogaritmisk graf.

Potensfunktion

I dette tilfælde tegnes altså en (ln(t);ln[f(t)])-graf. En dobbeltlogaritmisk graf.

            Fortsætter !
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Radioaktivt Henfald

  Når baggrundsstrålingen på 10 trækkes fra fremkommer der negative værdier. Derfor må vi tage den numeriske

værdi, før vi tager logaritmen. Logaritmefunktionen er jo kun defineret på R .+

3En (t;ln#f(t)-k #)-graf bliver lineær. Iøvrigt kan halveringstiden bestemmes ud hældningen, hvis man har kendskab

til henfaldsloven.
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