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Oppfriskningskurs 2012

Oppgave 1: Antall løsninger av triogonometriske funksjoner

Regn med vanlige grader. Løs følgende ligninger for θ ∈ [0, 360):

a) sin(θ) =
√
3
2

b) cos(θ) = 1
2

c) tan(θ) = −1

d) Tegn inn løsningensvinklene dine fra (a), (b) og (c) i en enhetssirkel. Kontroller at vinklene gir
riktige x- og y-verdier og stigningstall.
e) Modifiser løsningene dine i (a), (b) og (c) slik at de gjelder for alle θ, ikke kun θ ∈ [0, 360) . Dette
krever ingen regning.

f) Finn alle løsninger av sin( θ4 ) =
√
3
2

Oppgave 2: Betydningen av den andre løsningen

Det kan virke meningsløst å finne flere løsninger av ligninger som dem i oppgave 1, men de har iblant
en reell betydning. Ett enkelt eksempel følger her:

a) Si at kroppen din er slik at avstanden fra skulder til albue er 25 cm og fra albue til fingerspisse-
ne er 35 cm. Hvis du med strakt h̊andledd fører fingertuppene fra l̊aret og opp mot armhulen, vil det
hele tiden dannes ulike trekanter, siden vinkelen i ablueleddet varierer. Finn de to vinklene i ablueleddet
som gjør at denne trekanten har areal 350 cm2. Ikke vær redd for å se dum ut.

b) Bytt ut de faktisk m̊alene i (a) med to variable, a og b. Prøv å finne et uttrykk for arealet. Sammen-
lign svaret ditt med sinussetning for areal: A = ab

2 sin(θ) , hvor θer vinkelen mellom to sider med lengde
a og b.

Oppgave 3: Eksaktverdier av sinus, cosinus og tangens

Det finnes eksaktverdier for vinklene 0, 30, 45, 60 og 90 grader. Noen av verdiene resten av veien rundt
enhetssirkelen er de samme, iblant med byttet fortegn.
a) Finn eksaktverdiene til sinus for alle vinkelene ovenfor.

b) Skriv om verdiene over til formen
√
a
2 . Ser du et mønster?

c) Finn eksaktverdiene til cosinus for de samme vinklene. Akkurat det samme mønsteret g̊ar igjen.

d) Finn tan(60) ved å forkorte brøken for sin(60)
cos(60) .

e) Hvilke fortegn m̊a du sette p̊a om du vil ha sinus og cosinus til 225 grader?
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Oppgave 4

Denne øvingen er med vilje kortere enn de andre øvingene. Om du føler du vil kikke mer p̊a noe fra de
tidligere øvingene bør du gjøre det n̊a istedenfor å g å videre. Ellers kan du se videre p̊a resten av
oppgavesettet.

Hvis du f̊ar for lite å gjøre, s̊a er det i tillegg lagt ut en Ekstraøving p̊a websiden. Dette er fjor̊arets
Øving 5, og innholder endel derivasjon og integrasjon som vi ikke har g̊att gjennom. Det gies ikke noe
ordentlig veiledning i dette stoffet, men det ligger ute løsningsforslag.

Ekstraøvingen er ikke noe dere trenger å lære i dette kurset. Det er ikke meningen at du skal bru-
ke kveldene eller helgen p̊a dette stoffet.

Oppgave 5: Betydningen av de andre løsningene

I(x) = (
sin(10x)

sin(x)
)2

Dette er forbausende nok et nyttig formel i fysikk. Om du er interessert heter fenomenet Multiple slit
interference og kan brukes til å bestemme bølgelengden til lys. Bestem hvor mange nullpunkter I har
for x ∈ (0, π).

Oppgave 6: Fra funksjonsgraf til funksjonsuttrykk

Følgende figur viser et fjerdegradspolynom. Bruk nullpunktene til å skrive ned funksjonsuttrykket.

Oppgave 7

Dette er ikke en ordinær øvingsoppgave. Den inng̊ar ikke i normal veiledning eller innlevering, men er
noe å fundere over om du ønsker noe mer kreativt og anderledes. Du kan eventuelt spørre foreleser i
treffetiden om du har noen spørsm̊al.

The Hangman’s Paradox g̊ar som følger: en som har utført en grusom ugjerning er dømt til døden.
For at straffen skal v̊e ekstra grusom, bestemmer dommeren at han ikke bare skal henges ved midnatt,
men at ogs̊a dødsdagen skal komme som en overraskelse p̊a han. I frykt for at kompanjongene hans skal
prøve å løslate han bestemmes det ogs̊a at hengingen skal utføres innen det er g̊att syv dager.

Den dømte resonnerer slik: han kan definitivt ikke henges den syvende dagen. Om han er i live p̊a
morgenen den dagen, vet han med sikkerhet at han m̊a henges ved midnatt, og det vil ikke være noen
overraskelse. Derfor m̊a han i realiteten henges innen det er g̊att seks dager isteden. Men n̊a kan han
bare gjenta det samme resonnementet: iogmed at en henging den syvende dagen er utelukket, vil han
dersom han er i live p̊a morgenen den sjette dagen vite at han vil bli hengt samme dagen. Dermed er
det klart at dommen ikke kan settes i kraft, og han krever å slippes fri.

Den fjerde dagen blir han hengt, og han er noks̊a forbauset. Var resonnementet hans galt?
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