
Obligatorisk oppgave 2 i MAT1000, Høst 2007.

Innleveringfrist: Fredag 19.10.2007 klokken14.30 p̊a ekspedisjonskontoret til Ma-
tematisk institutt (7. et i N.H.Abelshus). Erfaringsmessig blir det lange køer rett
før innleveringsfristen, s̊a det er smart å levere tidligere. Husk å bruke den ofisi-
elle obligforsiden ved innlevering! Dersom du p̊a grunn av sykdom eller lignende
har behov for å utsette innleveringen, m̊a du sende søknad til Elisabeth Seland
(rom B 718, NHAbelshus, epost: studieinfo@math.uio.no, tlf. 22 85 59 07). Husk
at sykdom må dokumenteres ved legeattest! Se forøvrig

http://www.math.uio.no/academics/obligregler.shtml

for nærmere informasjon om reglement rundt obligatoriske oppgaver ved mate-
matisk institutt. Oppgaven er obligatorisk og studenter som ikke f̊ar besvarelsen
godkjent, vil ikke f̊a adgang til avsluttende eksamen. For å f̊a besvarelsen god-
kjent, m̊a man ha f̊att til noe p̊a alle oppgavene, og minst 50% av settet m̊a
være riktig besvart. Du kan f̊a poeng p̊a en oppgave selv om du ikke har kom-
met frem til et svar, og det er derfor viktig at du leverer inn det du har kommet
frem til. Det er lov å samarbeide og bruke alle slags hjelpemidler. Den innleverte
besvarelsen skal imidlertid være skrevet av deg (for h̊and eller p̊a datamaskin)
og gjenspeile din forst̊aelse av stoffet. Er vi i tvil om du virkelig har forst̊att det
du har levert inn, kan vi be deg om en muntlig redegjørelse.

Oppgave 1

La f(t) være en harmonisk svingning med middelverdi 1, amplitude 1, periode
π og akrofase π

4 og la g(t) være en harmonisk svingning med middelverdi −1,
amplitude 1

2 , periode π og akrofase 3π
4 .

Finn middelverdi, periode, amplitude og akrofase til

h(t) = f(t) + g(t).

Det kan lønne seg å tegne en figur og å tenke seg om før man ukritisk setter i
gang med å regne.

Oppgave 2

En bonde skal fornye l̊aven sin og m̊a ta opp et langsiktig l̊an pa 3 milioner
kroner. L̊anet vil bli utbetalt første virkedag det året arbeidet p̊a l̊aven skal
starte, og renter og avdrag betales første virkedag i årene som følger.
Bonden vurderer tre forskjellige tilbud.

a) Bank A tilbyr to l̊an.
L̊an A1 innebærer årlige avdrag p̊a 150.000 kroner og 5% rente av gjelden
ved hvert års utgang, mens l̊an A2 innebærer årlige avdrag p̊a 100.000
kroner og 3% rente av gjelden ved hvert års utgang.
Hvor mye må bonden betale samlet i renter ved de to alternativene?
Hvilket av disse l̊anene vil du anbefale, og hvorfor?
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b) Bank B tilbyr en annen type l̊an. Ved utgangen av hvert år m̊a bonden
betale 3% rente av gjelden sin, og et avdrag p̊a 5% av gjelden.
Finn den minste øvre grensen for hvor mye renter bonden kan risikere å
betale, og sammenlikn med tilbudene fra Bank A.

Oppgave 3

Bonden fra Oppgave 2 hadde akkurat overtatt g̊arden etter faren sin, en far som
ikke hadde lagt mye arbeid i vedlikehold og gjødsling.
Faren hadde blant annet dyrket poteter, og ved å lese gamle regnskapsbøker
fant bonden ut at produksjonen av poteter var

1966 20.000 kg.

1970 14.480 kg.

1975 12.610 kg.

1985 10.980 kg.

1995 10.130 kg.

2005 9.570 kg.

La t st̊a for antall år etter 1965. Finn en penest mulig kontinuerlig funksjon f(t)
som passer i rimelig grad til de observerte data. Du skal forklare hvilken strategi
du har valgt for å finne funksjonen.
Hint: Prøv å plott punktene b̊ade med vanlig og logaritmisk skala p̊a aksene for
å f̊a en idè om hva slags funksjon dette kan være.

I regnskapet er produksjonen av poteter oppgitt p̊a nærmeste 10 kg. Angi funk-
sjonsverdien din p̊a nærmeste kilogram for de aktuelle årstallene.

Oppgave 4

La

f(x) =
ex − e−x

2
og

g(x) =
ex + e−x

2
.

Disse funksjonene er ogs̊a kjent som de hyperbolske “fetterne” til henholdsvis
sinus- og cosinus-funksjonene.

a) Vis at
f(2x) = 2f(x)g(x),

at
g(2x) = (f(x))2 + (g(x))2
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og at
(g(x))2 − (f(x))2 = 1

for alle x.

b) La

h(x) =
f(x)
g(x)

.

Finn de horisontale asymptotene til h. Har h noen vertikale asymptoter?

c) Forklar hvorfor
x < y ⇔ h(x) < h(y)

og bruk dette til å finne ut av hvilke verdier

y = h(x)

kan ha n̊ar x varierer over R.
Begrunn svaret.

SLUTT
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