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Eksamen i: MAT1000 — Matematikk i praksis I.

Eksamensdag: Onsdag 13. desember 2006.

Tid for eksamen: 9.00 – 12.00.

Oppgavesettet er p̊a 3 sider.

Vedlegg: Ingen.

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

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

Hvert punkt er gitt en poengsum. Maksimalt oppn̊aelige poengsum er 60.

Oppgave 1 [4 poeng] Bruk delvis integrasjon til å beregne∫ π
4

π
6

x
1

cos2 x
dx.

Oppgave 2 La
f(x) = ex + e−x.

a) [4 poeng] Finn taylorpolynomet til f av grad 2 utviklet om a = 0.

b) [4 poeng] La

g(x) =
1

f(x)
.

Finn ekstrempunktene til g og finn eventuelle horisontale asymptoter.

c) [8 poeng]Vis at

g′′(x) =
e2x + e−2x − 6

(ex + e−x)3

(Fortsettes side 2.)
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og at

x1 =
1

2
ln(3 + 2

√
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og

x2 =
1

2
ln(3− 2

√
2)

er nullpunkter for g′′(x).

d) [4 poeng] Forklar hvorfor x1 og x2 er vendepunkter for g og hvorfor det
ikke finnes flere vendepunkter.

e) [4 poeng] Angi hvor grafen til g krummer oppover og hvor den krummer
nedover.

Oppgave 3 En gruveingeniør har oppdaget at utvinnelsestakten i gruvene
hun har ansvar for synker dramatisk den første tiden, men ogs̊a jevnt videre
utover. Ved å se p̊a produksjonstallene for de første ti årene for den enkelte
gruve, finner hun ut at utvinnelsestakten følger en formel

(1− e2t

1 + e2t
)K

hvor t er tiden siden oppstart m̊alt i år, og K er en konstant, gruvekonstan-
ten, som kan variere fra gruve til gruve.
Hun lurer p̊a om formelen er forenlig med at hver gruve tross alt bare in-
neholder en begrenset mengde malm.

a) [4 poeng] Finn det ubestemte integralet∫
e2t

1 + e2t
dt

b) [8 poeng]Finn et uttrykk g(t) for hvor mye malm som er utvunnet fra
en gruve med gruvekonstant K etter t år.
Avgør om limt→∞ g(t) eksisterer.

Oppgave 4 [4 poeng] Finn

lim
x→0

sin x− x

(ex − 1)2
.

Oppgave 5 I en to-partistat med politiske partier A og B er det en flukt
av velgere mellom partiene mellom to valg. 40% av A’s velgere ved et valg
stemmer p̊a B ved neste valg, mens 30% av B’s velgere stemmer p̊a A.

(Fortsettes side 3.)
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a) [4 poeng] La M være 2× 2-matrisen

M =

[
0.6 0.3
0.4 0.7

]
Forklar hvorfor det er slik at hvis a er antall velgere som stemmer p̊a A
og b er antall velgere som stemmer p̊a B ved et valg, vil u være antall
velgere som stemmer p̊a A og v være antall velgere som stemmer p̊a B
ved neste valg, hvor [

u
v

]
= M ·

[
a
b

]
b) [8 poeng] Finn egenverdiene og egenvektorene til M .

c) [4 poeng] Anta at det finnes 1,4 millioner velgere og at foholdet mellom
oppslutningen til de to partiene er uforandret fra et valg til et annet.
Hvor mange stemmer p̊a parti A og hvor mange stemmer p̊a parti B?

SLUTT


