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Upprepade beräkningar 
I denna övning ska vi syssla en hel del med talföljder 
som tas fram genom rekursiva beräkningar. 

Regeln är ju: nästa tal i talföljden följer från tidigare 
tal enligt en bestämd regel. Man behöver sedan ett tal 
som sätter igång talföljden och de kallas startvärden. 

Sid 1-2: 

Vi börjar med ett klassiskt problem som redan baby- 
lonierna visste hur man skulle lösa. Det finns en utför- 
lig beskrivning på sid 1. Beräkningarna utförs sedan på 
sid 2. 

 

 

Sid 3-4: 

Upprepade beräkningar kan användas för att lösa 
många olika problem. På dessa sidor beskriver vi hur 
man löser ett enkelt problem inom ekonomi. Både 
kalkylarket och appen Räknare används. Vi kommer i 
räknarappen dock bara en bit på vägen om vi inte 
trycker på enter en massa gånger. 

I nästa problem visar vi hur man kan använda graf- 
applikationen för att lösa problemet. 

 

 

Problem 2 

Sid 1-3: 

Här visar vi hur man kan plotta talföljder i rekursiv 
form.  

 

Observera hur man skriver in uttryck i rekursiv form. 
För kvadratrotsbestämningen blir det på formen 
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Från början stoppar man alltså in startvärdet som 
u(n-1). 
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Om du drar i den gröna punkten, som är startvärdet, 
så får man bara göra lite flera rekursiva beräkningar 
innan värdet stabiliseras. Vi visar detta nedan och vi 
har förbundit punkterna. Högerklicka på punkterna 
och välj Attribut. Då kan du ställa in detta. 

 

Så här blir det för avbetalningsproblemet. Det tar 40 
år innan skulden är betald. 

 

Om du drar i startvärdet (den gröna punkten) så får 
du en annan kurva och en annan tabell.  

 

Sid 4-5 

Sista problemet handlar om ett skogsbestånd.  

 

Beståndet verkar stabilisera sig på längre sikt efter- 
som kurvan planar ut. 

 

Om vi drar i startvärdet kan det se ut som på nästa 
sida.  
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Det verkar som kurvan planar ut här också. Detta ska 
vi undersöka närmare. 

Sid 6-7: 

Här har vi delat upp beräkningen i två delar: 

 summan av geometrisk talföljd (nyplanteringens 
utveckling) 

 ett uttryck för hur beståndet från början avtar. 

Dessa två delar adderas sedan. 

Vi kommer då fram till uttrycket 5000 10000 0.9 ,n   

som är ett uttryck i sluten form. 

 

 


