
UPORABA LOGARITEMSKE FUNKCIJE  
 

Ko dijaki že dobro obvladajo logaritemsko funkcijo, jim z dvema praktičnima primeroma pokažemo, 

kako lahko uporabijo naučeno. Pred izvedbo vaje jih še enkrat spomnimo, da v programu DERIVE 
 log x ni desetiški logaritem, kot smo vajeni. Logaritemsko funkcijo z osnovo a zapišemo z ukazom 

log(x, a), logaritemsko funkcijo z osnovo e  pa z ukazom log x ali ln x. 

Večina dijakov je brez težav sposobnih obe nalogi rešiti v eni šolski uri. Da pa bi bilo možno uporabiti 

le eno vajo, je gradivo pripravljeno tako, da ga je moč razmnožiti kot ločeni vaji. 

 

UPORABA V PSIHOLOGIJI 
 

Logaritemsko funkcijo najdemo tudi v psihologiji. Primer je krivulja pozabljanja, ki je graf funkcije  

)1log()(  tBAtf , pri čemer sta A in B konstanti, ki sta eksperimentalno določeni. Parameter t je 

čas od takrat, ko smo se nekaj naučili, izražen v mesecih, f(t) pa v odstotkih izražen rezultat testa, ki 

meri naučeno. 

 

Ko so preizkusili matematično znanje nekih dijakov ob koncu šolskega leta in s podobnimi testi še 

nekajkrat zatem, so prišli do funkcije  )1log(1578)(  ttf . 

 

a.) Narišite graf funkcije (verjetno boste morali ustrezno nastaviti velikost enot). 

 

 

 

b.) Kakšen je povprečen rezultat ob prvem preverjanju (ob koncu šolskega leta)? 78)0( f  

 

c.) Kakšen je rezultat po 4 mesecih? 5,67)4( f   Po 4 mesecih je povprečen rezultat 67,5%.  

 

d.) Ali je smiselno vprašanje, po kolikšnem času ne bodo dijaki znali ničesar več (ali še manj kot to)? 

Utemeljite.  

Prikazane meritve je smiselno uporabljati le za krajše časovne intervale in za omejena odstopanja 



od začetnega naučenega znanja. Razkorak od začetnega znanja (78%) do neznanja je tako velik, 

da tega s testi ne moremo meriti . Vprašanje, kdaj bo  znanje še manjše od nič, je nesmiselno.  

Ne glede na odgovor na prej zastavljeno vprašanje izračunajte, kdaj bi prišlo do popolnega 

pozabljanja: 

 

 

MATEMATIKA IN GLASBA 
 

Frekvenca je število nihajev v eni sekundi. Merska enota za eno frekvenco je 1s
-1

, za katero pogosto 

uporabljamo tudi oznako 1 Hz (Hertz). Človeško uho je sposobno zaznati valovanje zraka v območju 

od 16 do 20 000 Hz in ga pretvoriti v slušni dražljaj.  

C-durova lestvica je del zahodnoevropskega tonskega sestava, v katerem oblikujejo skladbe že več kot 

tristo let. Poglejmo tabelo približnih frekvenc (f) za tone prve oktave. Z x označimo oddaljenost tona 

od prvega tona C. Oktavo torej sestavljajo toni, ki so med sabo oddaljeni za 12 enot.  

 

NOTA C D E F G A H C 

X 0 2 4 5 7 9 11 12 

F 262 294 330 349 392 440 494 523 

 

Funkcija, ki se danim točkam najbolje prilega, je xxf 06,1262)(  .  

Koliko oktav  

bi bilo na klavirju, na katerega bi lahko zaigrali vse tone, ki so v našem slušnem območju? Zapišite 

enačbi, izrazite x in rešite enačbi. 

 

 

Enačba za najnižjo frekvenco (namesto f vstavite najnižjo frekvenco, ki jo slišimo):  

 
x06.126216   

 



Iz enačbe izrazite x:     
262

16
log 06.1x  

 

S pomočjo programa DERIVE izračunajte x: x =    -47,980 

 

Enačba za najvišjo frekvenco (namesto f vstavite najvišjo frekvenco, ki jo slišimo):  

 

 x06.126220000   

 

Iz enačbe izrazite x:     
262

20000
log 06.1x  

 

Rešite enačbo: x =    x = 74,399 

 

 

Sedaj že vemo, koliko sta od osnovnega tona C oddaljena tona, ki ustrezata najnižji in najvišji 

frekvenci. Zato lahko izračunamo število oktav na našem namišljenem klavirju, s katerim lahko 

zaigramo vse tone našega slušnega območja. 

 

Število oktav:  

74,399 + 47,980 = 122,379, delimo z 12 in tako izračunamo, da je število oktav, ki so v našem 

slušnem območju, enako 10 

Zaradi svojega lepega zvena nastopa v narodni glasbi večine evropskih narodov interval, ki mu 

pravimo čista kvinta. To je par tonov s frekvencama 







ff

2

3
, . Ker je čista kvinta poljuben tak par, 

bomo izračunali tisto, ki se začne s tonom s frekvenco 440 Hz (ton a1). Tega smo izbrali zato, ker po 

mednarodnih standardih velja za začetni ton. Legenda pripoveduje, da je v starem veku vsako jutro ob 

zori ton a1 oddajal ogromen Memnonov steber v bližini egipčanskih Teb. Tako so po njem glasbeniki 

lahko uglaševali inštrumente. Ob začetku našega štetja pa naj bi prenehal zveneti. Na srečo imamo 

danes kar glasbene vilice, ki oddajajo ton s frekvenco 440 Hz in jih lahko uglaševalci nosijo s seboj. 

 

 
 

Kateri ton moramo torej dodati tonu a1, da bomo dobili čisto kvinto? 

 

Enačba:     
x06.1262440

2

3
  

Iz enačbe izrazite x:     
2262

3440
log 06.1




x  



 

Rešite enačbo, rešitev zaokrožite, da bo celo število: x = 16 

 

Kateri ton pripada izračunanemu x?        To je ton E. 

 
 



 


