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Ny/utsatt eksamen i MAT-INF 1100 — Modellering og
beregninger.

Eksamensdag: Fredag 15. januar 2010.

Tid for eksamen: 9:00 – 12:00.

Oppgavesettet er på 4 sider.

Vedlegg: Formelark.

Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Husk å fylle inn kandidatnummer under.

Kandidatnr:

Første del av eksamen består av 10 flervalgsoppgaver som teller 3 poeng hver.
Det er bare ett riktig svaralternativ på hver av disse oppgavene. Dersom du
svarer feil eller lar være å krysse av på en oppgave, får du null poeng. Du blir
altså ikke "straffet" for å gjette. Andre del av eksamen består av tradisjonelle
oppgaver. I denne delen teller hvert av de 7 delspørsmålene 10 poeng. Den
totale poengsummen er altså maksimalt 100 poeng. I andre del av eksamen
må du begrunne hvordan du har kommet fram til resultatene dine. Svar som
ikke er begrunnet får 0 poeng selv om de er riktige!

Del 1: Flervalgsoppgaver

Oppgave 1. Differensialligningen y′′ − 6y′ + 9y = 0 har den generelle
løsningen

y(x) = C1e
3x + C2e

−3x

y(x) = C1 cos 3x + C2 sin 3x

y(x) = e3x(C1 + C2x)

y(x) = e6x(C1 + C2x)

y(x) = e3x(C1 cosx + C2 sinx)

Oppgave 2. Differensialligningen y′′ = − sinx har den generelle løsningen

y(x) = sinx + C1x + C2

y(x) = − sinx + C1x + C2

y(x) = C1 sinx + C2 cosx

y(x) = cosx + C1 + C2x

y(x) = C1 + C2x + tanx

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 3. Vi har differensialligningen y′ + ry = −r2x med initialverdi
y(0) = 1, der r er et vilkårlig reelt tall. Løsningen er gitt ved

y(x) = erx

y(x) = e−rx

y(x) = 1− r2x

y(x) = 1 + rx

y(x) = 1− rx

Oppgave 4. Løsningen av differensialligningen

y′ + (sinx− cosx)y2 = 0, y(0) = 1,

er gitt ved

y(x) = cosx

y(x) = cosx− sinx

y(x) = esinx

y(x) = 1/(1− sinx)

y = 1/(2− cosx− sinx)

Oppgave 5. Løsningen x(t) av differensialligningen x′′+sin(tx′)−x2 = et

er lik den ene løsningen x1(t) av systemet av to ligninger

x′1 = x1, x′2 = et − sin(tx2) + x21
x′1 = x2, x′2 = et − sin(tx1) + x22
x′1 = x2, x′2 = et − sin(tx2) + x22
x′1 = x2, x′2 = et − sin(tx2) + x21
x′1 = x2, x′2 = et − sin(tx1) + x21

Oppgave 6. Vi bruker Newtons metode til å finne en tilnærming til den
positive løsningen av ligningen x2 = 3, med startverdi x0 = 1. Da er x2 gitt
ved

x2 = 1

x2 = 2

x2 = 3/2

x2 = 9/4

x2 = 7/4

Oppgave 7. Et program genererer digital film der hvert bilde inneholder
800×600 punkter og det er 25 bilder per sekund. Fargeinformasjonen i hvert
punkt lagres med 24 bits. For hvert sekund med film vil dette gi

64 000 000 bytes
144 000 000 bytes
128 000 000 bytes
36 000 000 bytes
12 000 000 bytes

(Fortsettes på side 3.)
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Oppgave 8. Vi bruker trapesmetoden for å finne en tilnærming T til
integralet

∫ 2
0 e−x

2
dx. Hvis vi deler opp intervallet i to like delintervaller

får vi tilnærmingen

T ≈ 0.923

T ≈ 0.877

T ≈ 0.345

T ≈ 0.705

T ≈ 0.801

Oppgave 9. Hvilket av følgende utsagn er sant?

Ved numerisk løsning av differensialligninger er avrundingsfeil aldri noe
problem

Ved numerisk derivasjon er avrundingsfeil aldri noe problem
Ved numerisk løsning av differensialligninger er Eulers metode vanligvis

mindre nøyaktig enn Runge Kuttas metode av fjerde orden
Ved numerisk integrasjon er trapesregelen vanligvis mer nøyaktig enn

Simpsons formel
Ved numerisk integrasjon er midtpunktregelen vanligvis mer nøyaktig

enn Simpsons formel

Oppgave 10. Vi bruker Simpsons formel til å beregne tilnærminger til∫ b
a f(x) dx (vi regner eksakt, uten avrundingsfeil). Da vil alltid svaret bli
riktig hvis f(x) er

en trigonometrisk funksjon
en logaritmisk funksjon
et andregrads polynom
på formen eax der a er et reelt tall
på formen f(x)/g(x) der f og g er polynomer og g har grad 2

(Fortsettes på side 4.)
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Del 2

Husk at i denne delen må alle svar begrunnes!

Oppgave 1.

a) Vis at differensligningen

9xn+2 − 9xn+1 + 2xn = 2, x0 = 6, x1 = 2 (1)

har løsningen

xn = 1 +
7− 2n+1

3n
.

b) Anta at vi simulerer (løser numerisk) differensligningen (1) ved hjelp av
flyttall. Hvordan vil den beregnede løsningen {x̄n} oppføre seg for store
verdier av n? Forklar hvorfor.

Oppgave 2. Vis ved induksjon at for alle naturlige tall n er uttrykket
5n − 1 delelig med 4.

Oppgave 3. Newtons kjølingslov sier at temperaturen til et objekt endrer
seg med en rate som er proporsjonal med forskjellen mellom objektets
temperatur og temperaturen i rommet der objektet befinner seg.

a) Anta at et glass juice som har romtemperatur 21◦C settes inn i et kjøleskap
der temperaturen er 3◦C. Forklar hvorfor temperaturen T (t) til juicen etter
en tid t (målt i minutter) tilfredstiller differensialligningen

T ′ + kT = 3k, T (0) = 21,

der k er en ukjent proposjonalitetsfaktor.
Velg k = 0.04 og bruk Eulers metode med to steg for å finne en tilnærming
til temperaturen etter 2 minutter.

b) I denne deloppgaven må du selv regne ut riktig verdi for k — du skal
altså ikke bruke verdien fra (a).
Det viser seg at temperaturen i juicen etter 10 minutter er 18◦C. Hvor lang
tid tar det før temperaturen i juicen er 4◦C?

Oppgave 4.

a) Finn Taylor-polynomet av grad n for funksjonen f(x) = ln(1 + x) om
punktet a = 0. Vis også at for x > 0 er feilleddet Rnf(x) gitt ved

Rnf(x) =
(−1)nxn+1

(n + 1)(1 + c)n+1

der c er et tall mellom 0 og x.

b) Vi arbeider på en primitiv datamaskin som ikke inneholder noen funksjon
for å beregne logaritmer. Vi ønsker derfor å beregne ln(1 + x) ved hjelp av
tilnærmingen ln(1 + x) ≈ Tnf(x) for 0 ≤ x ≤ 0.5. Hvor stor må n være for
at feilen

∣∣f(x)−Tnf(x)
∣∣ i tilnærmingen garantert skal bli mindre enn 10−10?

Lykke til!


