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Eksamen i: MAT1000 — Matematikk i praksis I.

Eksamensdag: Fredag 10. desember 2004.

Tid for eksamen: 14.30 – 17.30.

Oppgavesettet er p̊a 2 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og god-
kjent lommekalkulator.

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

Oppgave 1.

En funksjon f , definert p̊a intervallet [−2,→〉, er gitt ved

f(x) = x4 − 2x2 − 1

a) Finn alle maksimum- og minimumspunktene til f og avgjør hvor funksjo-
nen vokser og hvor den avtar.

b) Finn eventuelle vendepunkter for f og avgjør hvor grafen krummer opp
og hvor den krummer ned.

c) Finn eventuelle asymptoter til funksjonen f .

Oppgave 2.

a) Beregn det bestemte integralet∫ e2

e

1

x
(ln x)2 dx

(Fortsettes side 2.)
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b) Finn det ubestemte integralet∫
x99 ln x dx

Oppgave 3.

En matrise M er gitt ved

M =

(
0, 9 0, 1
0, 2 0, 8

)
a) Finn egenverdiene og de tilhørende egenvektorene til M .

En populasjon er delt i to underpopulasjoner. Vi lar xn være antall individer
i gruppe 1 i generasjon n og yn tilsvarende tall for gruppe 2. Overgangen
mellom to generasjoner er beskrevet ved matrisemultiplikasjon(

xn+1

yn+1

)
= M

(
xn

yn

)
For generasjon 0 har vi(

x0

y0

)
=

(
11000
8000

)
=

(
10000
10000

)
+

(
1000
−2000

)
b) Finn en formel for xn og yn uttrykt ved n og finn ogs̊a grenseverdien

for de samme størrelsene n̊ar n g̊ar mot uendelig.

Oppgave 4.

Et lite tjern f̊ar alt tilsiget av vann via en bekk. En v̊ardag er tilsiget til
tjernet gitt ved formelen

V (t) = A + B cos
π

12
(t− 15)

hvor t er regnet i klokketimer og A og B er positive konstanter. Formelen
gir at maksimal tilstrømming finner sted kl. t = 15, dvs, klokka 3 p̊a etter-
middagen. Beregn hvor mye vann som renner inn i tjernet fra kl. 0900 til kl.
2100 denne v̊ardagen, uttrykt ved konstantene A og B.
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