
GJENNOMGANG AV OBLIG1

STEFFENGRØNNEBERG∗

FØLGENDE TEKST ER EN UTFYLLING AV DE FORESLÅTTE LØSNINGSPUNKTENE VEDLAGT RET-
TINGEN AV OBLIGEN.

OPPGAVE1
a) Innfør notasjon; hva uttrykker variablene

La x = # store busser og y = # små busser.

Still opp ulikhetene; Skriv kort (en halv setning eller stikkord) om hvilke opplysninger som medfører hvilke ulikheter; er alle opplysningene
med?
Følgende ulikheter er dekkende for problemstillingen:

x + y ≤ 8, av sjåførbegrensningen

15x + 7y ≥ 64, av at de skal frakte 64 personer

15x + 7y − 64 < x + y, av at antall tomme seter er ekte mindre enn antall busser

7y ≥ 64/2, av at et flertall skal sitte i små busser.

At f.eks x ≥ 0 og y ≥ 0 får vi ikke bruk for.

Illustrér dem ved å tegne inn randen til hver av ulikhetene (og strengt tatt ta med testing av ulikheten på en av sidene til randa)
Etter å ha “massert” utrykkene, kan man få y på den ene siden, og man kan dermed se på randpunktene til de fire ulikhetene:
y = −x + 8, y = 32

7 , y = − 15
7 x + 64

7 og y = − 15
6 x + 32

3 .

Området som utgjør ulikhetssettet er visualisert på figur 1. Her er det derimot ikke tatt hensyn til at man må ha heltallspar som løsninger. De
eneste heltallsparene som er i området, og ikke på randen til en streng ulikhet er (2, 5) og (1, 7). Dette er dermed de to eneste “lovlige”
konfigurasjonene.

b) Hvordan skal man lete etter en optimal verdi for x og y
Fortjenesten varierer med henhold til x og y. Definerer dermed en fortjestefunksjon f(x, y) = 1200x + 500y fra oppgaveteksten. De
aktuelle verdiene må testes, og som i a) er det kun heltallspar som er aktuelle å teste.

finn den optimale verdien og relatér svaret til det man egentlig skal finne
De to aktuelle heltallsparene er (2, 5) og (1, 7). Vi har f(2, 5) = 1200∗2+500∗5 = 4900 og f(1, 7) = 1200∗1+500∗7 = 4700.
Dermed er det (2, 5) som er den optimale verdien, og den optimale busskonfigurasjonen er to store, og fem små busser.

OPPGAVE2
a) Definisjon av geometrisk rekke og hvordan ser den ut i vårt tilfelle / gjenkjenning av leddene i rekken og litt tekst på hvordan rekken representerer

problemet
Akilles går først a0 = 50 meter, så a1 = 5 meter, a2 = 0.5 meter osv. Generelt for i’te skritt går han ai = 50 ∗ 10−i meter.

Hvordan finner man hvor A tar igjen S ut ifra rekken man har satt opp; hvilken formel kan du så bruke. Utregning
Flere måter, f.eks er kanskje det letteste å se at hvert ledd man legger til kun modifiserer et eget desimalsiffer i summen. Dermed blir den første
summen 5 ∗ 101, den andre 5 ∗ 101 + 5 ∗ 100 osv, og generelt blir summen i i’te ledd

Sn = 50 ∗
n∑

i=0

10
−i

= 55.555 . . .︸ ︷︷ ︸
n+1 stykker

Hvis man så lar n gå mot uendelig vil man finne selve avstanden som Akilles faktisk løp for å ta igjen skilpadden. Denne overgangen fra endelige
n’er kan rettferdiggjøres hvis man ser på problemet i et kontinuerlig rom. Det er vanlig å oppfatte/modellere virkeligheten som kontinuerlig.
Alternativt kan man bruke summen for en uendelig og konvergent geometrisk rekke, og få samme svar. Selve svaret blir da på den mindre
mystiske formen 500

9 , som er det samme.

En liten digresjon: Når man deler 1 på et tall under ti er det kun 2, 4, 5 og 8 som gir “pene” tall som 1/4 = 0.25. Men, husk at 0.25 =
0.2500000 . . .. Dette er en egenskap til de rasjonelle tallene, og grunnen til at disse blir “pene” er at vi bruker titallssystemet, og at 2, 4, 5 og
8 bare har faktorer som også er i 10.

b) Oppgavebesvarelsen er temmelig subjektiv og relatert til den filosofiske koblingen mellom abstraksjon av virkeligheten og selve virkeligheten.
Det er flere mulige perspektiver, og flere mulige abstraksjonsnivåer. Mulige stikkord til svarforslag kan være:
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– Innføres et tidperspektiv, kan vi modellere med hastighetsbetrakningen (hastighet = strekning
tid ), der en kan f.eks anta at det tar tiden t0

for A å gå de 50 første meterene. A går som kjent 10 ganger raskere enn S.

– Hvis A har en større hastighet enn S (for alle tider) kan det sees på som opplagt at A vil passere S.

– Er verden kontinuerlig eller diskret? Er det mulig å vite dette? Vet vi nok om verden til å svare på selve ”paradokset”? Tanker omkring
grunnlaget for fysikk og statistikk? Og hvordan observerer vi verden?

OPPGAVE3
a) Argumentér hvorfor man kan bruke formel (se f.eks på vinkelfrekvensene)

Vi har funksjoner som passer inn under tilfellene beskrevet i seksjon 3.10. La f(t) = sin(ωt) og g(t) = cos(ωt). Har dermed at f(t) +

g(t) = C cos(ω(t− t0)) hvor C =
√

12 + 12 =
√

2 og tan(ωt0) = 1
1 = 1, som gir t0 = π

4ω .

b) Tegn grafen til f(t) + g(t)

Se på figur 3.26. Summen til to harmoniske svingninger f og g med sirkelfrekvens ω har igjen samme sirkelfrekvens. Man kan tenke seg
denne addisjonen som to fysiske bølger som kombineres. Resultatet vil av teorien fra seksjon 3.10 ha en større amplitude, og bølgetoppene vil
dessuten være midt i mellom bølgetoppene til f og g. En visualisering for ω = 1 er i Figur 2.

1 1.5 2 2.5 3

4

5

6

7

8

9

Antall store busser

A
nt

al
l s

m
å 

bu
ss

er

Det aktuelle området, uten hensyn til heltallsbegrensningen

Figur 1: Plott til oppgave1a
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Figur 2: Plott til oppgave3b


