
MAT 1100  

Obligatorisk oppgave 2 av 2, høsten 2018 

 

Innlevering  

Muntlig presentasjon (30 minutter) sammen med en medstudent. Dere vil bli bedt om å presentere 

én av de tre oppgavene, og hvilken oppgave dere skal presentere, bestemmes når dere møter opp. 

Tid og sted etter oppsatt plan, se informasjon på semestersiden for MAT1100:  

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100/h18/omobliger.html 

Studenter som ikke får sin presentasjon godkjent, men som har gjort et reelt forsøk på å løse 

oppgavene, vil få én mulighet til å levere en revidert, skriftlig besvarelse. Manglende oppmøte på 

presentasjonstidspunktet, uten søknad om utsettelse/skriftlig levering, gir ikke mulighet til å levere 

skriftlig besvarelse til utsatt frist. Studenter som presenterer sammen, vurderes individuelt. Det er 

derfor mulig at den ene kan få presentasjonen godkjent og den andre ikke. Hvis du på grunn av akutt 

sykdom, andre tungtveiende grunner eller på bakgrunn av toppidrett ønsker å søke om skriftlig 

innlevering, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved Matematisk institutt (e-post: 

studieinfo@math.uio.no) innen torsdag 25. oktober kl. 12.00. Alle søknader må ha vedlagt 

dokumentasjon i form av legeattest eller bekreftelse på lengde på idrettsarrangement. Studenter 

som får innvilget skriftlig innlevering, har bare ett forsøk og må overholde innleveringsfristen i neste 

avsnitt. Foreleser, plenumsregner og gruppelærere har ikke anledning til å gi utsettelse på 

innlevering eller fritak fra muntlig presentasjon.  

Annen gangs innleveringsfrist (skriftlig) for dem som ikke får første forsøk godkjent:  

Torsdag 8. november kl. 14.30 i Devilry (https://devilry.ifi.uio.no). 

Denne fristen gjelder også for dem som har fått innvilget skriftlig innlevering. For skriftlig innlevering 

gjelder ellers de samme reglene som for Oblig 1.  

For fullstendige retningslinjene for innlevering av obligatoriske oppgaver, se her: 

                        www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html 

 

 

 

 

 



Oppgave 1 

I den nye installasjonen Le imparable ("Den ustoppelige") av kunstneren W. Pullbach skal publikum 

sitte i et mørkt, rektangulært rom og se en liten lysflekk bevege seg horisontalt bortover den ene 

langveggen med konstant hastighet 1 cm per sekund mot høyre. Flekken lages av en dreibar laser 

plassert 5 meter fra veggen, i samme høyde som flekken. La   være vinkelen mellom laserstrålen og 

den horisontale linjen som står normalt på langveggen og går gjennom laseren, målt i grader. Når 

   er lyspunktet er rett foran laseren, midt på langveggen. Vi regner   med fortegn, slik at   er 

positiv når lysflekken er til høyre for midten og negativ når den er til venstre.  

a) Finn et funksjonsutrykk   for hvordan vinkelen   må variere med tiden  (sekunder) hvis 

flekken skal bevege seg korrekt og passere midten av veggen ved  .  

b) Motoren som skal dreie laseren, kan kontrollere vinkelhastigheten   målt i grader per 

sekund. Finn vinkelhastigheten   . Hvor stor skal vinkelhastigheten til laseren være når 

lysflekken passerer midten av veggen? Finn også  

 


 

og tolk svaret. 

 

Oppgave 2 

I det gigantiske hundehuset som arkitekten Rumah Anjing planlegger i Malaysia, skal taket være 

formet som en plate bøyd opp med profilen til parabelen  

                                                                                             

mellom   og  , sett fra siden. Fordi taket skal bygges av relativt dyre materialer, er det 

interessant å beregne arealet av det. I denne sammenheng er det nyttig å finne lengden  av grafen 

til funksjonen 

                                                                                        

over intervallet  . 

a) Begrunn at  

                                                                      

b) Bruk substitusjonen 
   til å vise at 

       

 

(Oppgaveteksten fortsetter på neste side) 



Oppgave 3 

I fysikk avhenger impulsen  til en partikkel av partikkelens fart . Vi kan altså skrive  .  

Den kinetiske energien  til partikkelen (bevegelsesenergien) kan beregnes ved formelen 

                                                                                                                   (1) 

a) I klassisk fysikk er  , der partikkelens masse  antas å ikke avhenge av .  

Vis at i dette tilfellet gir formelen (1) følgende: 

                                                                              

I den spesielle relativitetsteorien går man ut fra at lyshastigheten   er uavhengig av lyskildens fart. 

Da kommer man fram til at massen  i formelen  må avhenge av farten  gjennom 

formelen 

                                                           


                                                                 (2) 

for at total impuls skal være bevart i kollisjoner. Her er  partikkelens hvilemasse, og  er 

partikkelens relativistiske masse. Når   blir  , som seg hør og bør. Når  nærmer seg , 

går  mot uendelig.     

b) Vis at med    og (2) innsatt for  gir formelen (1) følgende: 

                                                            


   

c) Vis ved å regne ut integralet fra b) at i den spesielle relativitetsteorien har vi  

                                                                       

 

 

LYKKE TIL! 


