
Obligatorisk oppgavesett 1 i MAT1000 V̊aren 2008

Innleveringfrist: fredag den 15.02.08 innen kl. 14.30.

Besvarelsen leveres p̊a ekspedisjonskontoret til Matematisk institutt
(Rom B714 i Niels Henrik Abelshus). Erfaringsmessig blir det lange
køer rett før innleveringsfristen, s̊a det er smart å levere tidligere. Husk
å bruke den ofisielle 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 m̊a doku-
menteres ved legeattest.

Oppgavesettet er obligatorisk, og studenter som ikke f̊ar besvarelsen
godkjent vil ikke f̊a adgang til avsluttende eksamen. For at oppgaveset-
tet ditt skal kunne godkjennes, m̊a du ikke levere noen av punktene helt
blanke, og det m̊a komme frem av besvarelsen at du har prøvd seriøst
å løse alle punktene. Videre m̊a mindst punktene 1a), 2a) og 3a) være
besvart p̊a en tilfredsstillende m̊ate.

Det er lov å diskutere oppgavene sammen med andre. Den innlev-
erte 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.

Det vises ellers til regelverket for obligatoriske oppgaver, som du
finner p̊a emnets hjemmeside.

Oppgave 1. En pasient har vitaminmangel og skal motta vitamintil-
skudd i ett år. I et behandlingsopplegg starter pasienten med å f̊a
en m̊anedlig dose a, som økes med en fast prosent p over hver av de
etterfølgende m̊anedene.

(a) Finn verdien av p slik at den siste dosen er 8 ganger større enn
startdosen. Angi svaret med tre gjeldende siffer.

(b) I et annet opplegg gis pasienten en dose b hver tredje m̊aned.
Hva skal forholdet mellom a og b være for at de to typene behandling
gir like store tilskudd til pasienten etter ett år?

Oppgave 2. En juicefabrikk skal produsere 2 typer tranebær-eple
juice. Den første typen juice skal inneholde 40 prosent tranebær og
60 prosent eple, og vil bli solgt for 30 kr. per liter. Den andre typen
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skal inneholde 20 prosent tranebær og 80 prosent eple, og vil bli solgt
for 20 kroner per liter. Fabrikken har hver dag til r̊adighet 100 l
tranebærr̊asaft og 320 liter epler̊asaft. Anta at hele dagens produk-
sjon blir solgt.

(a) La x betegne antall liter av den første typen juice, og y antall
liter av den andre typen. Skriv opp ulikhetene som beskriver de gitte
betingelsene, og lag en grafisk fremstilling som viser hvilke muligheter
fabrikken har for å velge x og y. Skriv opp den lineære funksjonen i
to variable som beskriver inntjenningen til fabrikken, og tegn passende
niv̊alinjer.

(b) Hvor mange liter juice av hver av de to typene juice skal fabrikken
produsere daglig for å oppn̊a størst mulig inntjenning, og hva blir denne
verdien?

Oppgave 3.

(a) Finn alle verdier v slik at tan(2v) = −4.5. Hvilke verdier v er i
intervallet [0, π]?

(b) Bestem sirkelfrekvensen og akrofasen til den harmoniske svignin-
gen gitt ved funksjonen

f(t) = sin (2πt − 7π).

Slutt.


