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Øving 3

Innleveringsoppgaver

1 a) Finn sentrum og radius til sirkelen

x2 − 6x+ y2 + 2y + 7 = 0.

b) Forklar hvorfor
x2 − 6x+ 2y2 + 4y + 7 = 0

ikke er ligningen til en sirkel.

2 a) Finn alle løsninger til cos(x) = −1. Bruk enhetssirkelen og definisjonen til
cosinusen. Husk hva det betyr når antallet radianer øker eller mindrer med 2π.

b) Utled formelen
cos(2x) = 1 − 2 sin2(x).

Bruk formelen for dobbeltvinkler cos(2x) = cos2(x) + sin2(x) og enhetsformelen
cos2(x) + sin2(x) = 1.

c) Bruk formler for dobbelte vinkler og verdien av cos(π/4) eller sin(π/4) til å
regne ut cos(π/8). Hint: Velg 2x og x på en klok måte.

3 Forenkle uttrykkene. Anta y > 0.

1. 100−1/2 · 104

2. (2019y)4−8/2 · log2(22019)
3. log3

(
3 · 27−10)

4 Løs ulikheten
x2 + 2x+ 2 > 50.

Én av kvadratsetningene kan være hjelpsom.
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Øving 3

Anbefalte øvinger

Oppgavene kommer fra Avsnitt 1.1 (sider 13-15) i Calculus for Biology and Medicine,
3. utgave, forfatteren Claudia Neuhauser.

• Sirkler: 55, 57, 61

• Trigonometri: 63, 66, 67, 71

• Exp og log: 73 – 84. Så mange du har tid til. Det er veldig viktig å bli kjent med
eksponentialer og logaritmer.

Bonus, ikke leveres

Finn verdiene eller grafen til verdens befolkning som funksjon av tid, til eksempel fra
https://ourworldindata.org/world-population-growth (obs. amerikansk system for
store tall). Tegn grafen i halv-logaritmiske koordinater, så at x-akse er år som normalt,
mens y-akse har befolkning på den logaritmiske skalaen, til eksempel 100, 102, 104, 106,
108 og 1010. Det kan være lurt å begynne fra året 0, 1000, 1800 eller 1900 og regne bare
noen år og tegne kurven mellom de.

Hvis befolkningen vokser eksponentiellt, så ser den ut som lineær i disse koordinatene. Er
de så?
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