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Oppgaver

Oppgave 1 Vi bruker halveringsmetoden p̊a en funksjon f definert p̊a intervallet
[0, 1]. Funksjonen er slik at n̊ar vi skal velge neste intervall vil vi annenhver
gang havne i venstre og høyre delintervall. Hvis vi kaller følgen av midt-
punkter (mi) blir med andre ord m1 = 1/2, deretter havner vi i venstre
delintervall slik at m2 = 1/4, neste gang havner vi i høyre delintervall slik
at m3 = 3/8, neste gang i venstre delintervall slik at m4 = 5/16, neste gang
i høyre delintervall osv.

a) Forklar hvorfor midtpunktene er beskrevet ved differensligningen

mn =
1
2
(mn−1 + mn−2), m−1 = 1, m0 = 0.

b) Finn nullpunktet som halveringsmetoden konvergerer mot.

Oppgave 2 I denne oppgaven skal vi studere en modell for sparing.

a) Du har bestemt deg for å spare og ønsker å ha kr. 300 000 tilgjengelig
etter 10 år. Du begynner sparingen ved å sette et beløp b i banken ved
utgangen av et år. Du f̊ar en årlig fastrente p̊a 5 % som utebetales ved
slutten av hvert år. I tillegg sparer du et årlig beløp p̊a s kroner som
settes inn p̊a kontoen ved slutten av hvert år, første gang et år etter
at sparingen begynte.
Forklar hvorfor beløpet xn som du har i banken etter n år er gitt ved

xn = 1.05 xn−1 + s, x0 = b.

Hvis s = 18 000 kroner, hvor stor m̊a da b være for at du skal ha 300
000 kroner etter 10 år?
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b) Du vurderer andre sparestrategier og ønsker at beløpet b som du be-
gynner sparingen med skal være lik det årlige sparebeløpet s. Hvor
mye m̊a du n̊a spare hvert år for å ha 300 000 kroner etter 10 år?

c) Du regner med en prisstigning p̊a 3 % pr. år og mener du bør ha r̊ad
til å la det årlige sparebeløpet øke p̊a samme m̊ate som prisstigningen.
Forklar hvorfor beløpet yn du n̊a har etter n år er gitt ved

yn = 1.05 yn−1 + 1.03ns.

Hvis s = 18 000 kroner som i (a), hvor mye m̊a n̊a startkapitalen b
være for at du skal ha 300 000 kroner etter 10 år?
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