
Oppgaver til plenumsregning uke 13.

Oppgave 1
Betrakt problemet:

Maksimer f(x; y) = xy

under bibetingelsen g(x; y) = x2 + y2 = 32

a) Sett opp Lagrangefunksjonen og �nn de 4 stasjonærpunktene.
b) Beregn verdien av f(x; y) i stasjonærpunktene. Hvilke punkter er kandi-

dater til å være maksimumspunkter?
c) Illustrer løsningen gra�sk. (Hint: x2 + y2 = 32 de�nerer en sirkel).

Oppgave 2
Betrakt problemet:

Minimer 2x+ y
under bibetingelsen y � (x� 5)2 = 0

a) Løs problemet først ved innsettingsmetoden
b) Løs deretter problemet med Lagranges metode. Beregn også Lagrange-

multiplikatoren
c) Finn verdien av 2x + y i minimum. Uten å løse problemet på nytt, hva

tror du denne verdien hadde blitt om bibetingelsen var y � (x� 5)2 = 1

Oppgave 3
Betrakt problemet:

c(x0;w; q) = minimum wn+ qk
under bibetingelsen Anak1�a = x0

der A; x0 > 0, 0 < a < 1

a) Sett opp Lagrangefunksjonen og �nn stasjonærpunktene
b) Illustrer problemet gra�sk og argumenter for at stasjonærpunktet gir et

minimum.
b) Regn ut kostnadsfunksjonen.
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Oppgave 4 (Gjennomgåes om det er tid)
Betrakt en kostnadsfunksjonen for en generell teknologi

c(x0;w; q) = minimum wn+ qk
under bibetingelsen f(n; q) = x0 der x0 > 0

a) Sett opp Lagrangefunksjonen og førsteordensbetingelsene

Anta nå at funksjonen har konstant skalautbytte

f(tn; tq) = tf(n; q)

b) Vis at dette medfører at

f 0n(tn; tq) = f 0n(n; q)

f 0k(tn; tq) = f 0k(n; q)

c) Bruk resultatet i b) til å vise at dersom (n0; q0) er et stasjonærpunkt for
det opprinnelige problemet, så er (tn0; tq0) et stasjonærpunkt når vi erstatter
x0 med tx0.
d) Vis at resultatet i c) medfører at

c(tx0; w; q) = tc(x0; w; q)

som videre medfører at
c(x;w; q) = xc(1; w; q)

Oppgave 5
Betrakt en produktfunksjon med bare en innsatsfaktor,

x = f(n) = (n� 1)1=3 + 1:

a) Finn uttrykk for grenseproduktiviteten og gjennomsnittsproduktiviteten.
Vis at funksjonen f(n) er voksende for alle n > 0.
b) Vis at funksjonen f(n) er konveks for lave n > 0, og deretter konkav

for høyere n-verdier. For hvilken n �nner vi et vendepunkt? Hva skjer med
grenseproduktiviteten i dette punktet?
c) Finn førsteordensbetingelsen for maksimum gjennomsnittsproduktivitet,

og vis at denne er oppfylt for n = 9=8. Skissér grafen til f(n).
d) Finn faktorinnsatsfunksjonen. La faktorprisen være w. Hva blir kost-

nadsfunksjonen?
e) Hva blir grensekostnaden og gjennomsnittskostnaden?
f) For hvilken x får gjennomsnittskostnaden sin minimumsverdi? Hvordan

avhenger dette av w? Hva er faktorinnsatsen for denne x-verdien? Sammenlikn
med det du fant under punkt (c). Hva er tolkningen? Hva blir minimumsverdien
for gjennomsnittskostnaden?
g) Hvis en bedrift i frikonkurranse har denne produktfunksjonen, og produk-

tprisen er p, for hvilke verdier av p=w vil bedriften velge å produsere? Hva blir
tilbudsfunksjonen?
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