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Eksamen i: MAT1000 — Matematikk i praksis I.
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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 64.

Oppgave 1 La

f(x) =
x

x2 + 1

være definert for alle reelle tall x.

a) [5 poeng] Finn ut om f har horisontale eller vertikale asymptoter og
finn disse.

b) [5 poeng] Finn alle maksimums- og minimumspunkter til f .

c) [5 poeng] Vis at f har et vendepunkt i (0, 0) og finn de andre vendepunk-
tene.

d) [5 poeng] Finn likningen for vendetangenten til f i (0, 0).

Oppgave 2 [7 poeng] Finn Taylorpolynomet F3(x) av grad 3 utviklet om
a = 0 for funksjonen

f(x) = (x + 1) ln(x + 1).

(Fortsettes side 2.)
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Oppgave 3 Et vulkanutbrudd varer i et døgn, og m̊alinger underveis tyder
p̊a at funksjonen

f(t) = −3t2 ln t · 108tonn/døgn

gir et rimelig estimat av hvor mye masse som strømmer ut til enhver tid,
hvor tidsenheten er døgn. (24 timer).
Vi vil finne ut av hvor mye masse som strømmer ut i løpet av utbruddet.
Dette skal vi gjøre i flere skritt:

a) [5 poeng] Forklar hvordan vi bruker delvis integrasjon til å finne at∫
ln(z)dz = z(ln z − 1) + C.

b) [5 poeng] Forklar hvorfor

3t2 ln t = t2 ln t3

og finn det ubestemte integralet∫
3t2 ln tdt.

c) [6 poeng] Bruk at

lim
y→∞

ln(y)

y
= 0

til å finne
lim

x→0+
x(ln x − 1).

d) [5 poeng] Bruk resultatene fra b) og c) til å finne∫ 1

0

f(t)dt.

Oppgave 4 En villreinsflokk deles inn i kalver, simler og bukker. Fra ett
år til det neste vil 20% av simlene og 50% av bukkene dø grunnet jakt og
naturlig avgang.
For å forenkle den matematiske modellen regner vi med at det reproduseres
i gjennomsnitt 0,4 kalver pr. simle, at alle disse lever opp til voksen alder
året etter og at kalvene fordeler seg likt p̊a de to kjønnene. Vi regner alts̊a
ikke de kalvene som ikke lever opp inn i modellen.

a) [4 poeng] La x st̊a for antall kalver, y for antall simler og z for antall
bukker et år.
Vis at

M ·

 x
y
z


(Fortsettes side 3.)
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uttrykker de tilsvarende tallene året etter, hvor M er matrisen

M =

 0 0, 4 0
0, 5 0, 8 0
0, 5 0 0, 5

 .

b) [4 poeng] Vis at 0, 5 er en egenverdi til M og finn de tilsvarende egen-
vektorene. Hva er din biologiske tolkning av resultatet?

c) [4 poeng] Finn de andre egenverdiene og de tilhørende egenvektorene
til M .

d) [4 poeng] Hvis en villreinsflokk p̊a 560 voksne dyr har en stabil fordeling
mellom kalver, simler og bukker, hvor mange simler og hvor mange
bukker er det i flokken?

SLUTT


