Opgave 1
En person indtager hurtigt efter hinanden 5 øl med en alkoholprocent på 4,6 %. Dette indtag gør, at
personen efter indtaget har ca. 52 gram ren alkohol i blodet.
Normale mennesker forbrænder alkohol med en hastighed på ca. 8 gram alkohol i timen.
Da nedbrydningen af alkohol aftager med en fast størrelse hver time, kan nedbrydningen beskrives vha. en
lineær model 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, hvor
𝑥 𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑓 ø𝑙𝑙𝑒𝑛𝑒, 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑦 𝑒𝑟 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑖 𝑏𝑙𝑜𝑑𝑒𝑡, 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑚.
1. Opskriv den lineære model, der kan vise, hvordan mængden af alkohol i kroppen aftager som
funktion af tiden efter indtagelsen af de 5 øl.
𝑦 = −8𝑥 + 52
𝑥 𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑓 ø𝑙𝑙𝑒𝑛𝑒, 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑦 𝑒𝑟 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑖 𝑏𝑙𝑜𝑑𝑒𝑡, 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑚.
2. Tegn den graf, der viser, hvordan mængden af alkohol i kroppen afhænger af antallet af timer efter
indtagelsen af de 5 øl.

3. Benyt modellen til at bestemme, hvor lang tid der vil gå, før der ikke er mere alkohol tilbage i
blodet.
𝑦=0
𝑥 =?
0 = −8𝑥 + 52

⇕
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13
= 6,5
2
Efter 6,5 time vil der ikke være mere ren alkohol i blodet.
𝑥=

4. Angiv definitions- og værdimængde for modellen
𝐷𝑚(𝑓) = [0; 6,5]
𝑉𝑚(𝑓) = [0: 12]

Opgave 2
En anden person vælger, i stedet for de 5 øl, at ryge en joint. Ved at ryge jointen indtager personen 12 mg
THC. Det oplyses, at mængden af THC aftager med 0,96% pr. time.
Da nedbrydningen af THC aftager med en fast procent pr. time, kan nedbrydningen beskrives vha. en
eksponentiel model 𝑦 = 𝑏 · 𝑎 𝑥 , hvor
𝑥 𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛, 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑦 𝑒𝑟 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑇𝐻𝐶 𝑖 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛, 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑚𝑔
𝑎 = 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑣æ𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛
𝑏 = 𝑏𝑒𝑔𝑦𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛
1. Opstil den model, der kan vise, hvordan mængden af THC i kroppen afhænger af tiden, målt i timer,
efter indtagelsen af jointen.
𝑎 = 1 − 0,96% = 0,9904
𝑏 = 12
𝑦 = 12 · 0,9904𝑥
𝑥 𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛, 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑦 𝑒𝑟 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑇𝐻𝐶 𝑖 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛, 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑚𝑔

2. Indtegn modellens graf i samme koordinatsystem, som du har indtegnet grafen for nedbrydning af
alkohol i blodet. Beskriv hvorledes grafen for en eksponentiel funktion ser ud. Passer det med jeres
graf?

3. Hvad fortæller de to grafer om nedbrydning af hhv. THC og alkohol i blodet?
Nedbrydningen af alkohol går vanvittig meget hurtigere end THC
4. Hvor meget THC har personen i blodet efter 24 timer?
𝑥 = 24
𝑦 =?
𝑦 = 12 · 0,990424 ≈ 9,519988
Efter et døgn vil der være 9,52 mg THC i blodet.
5. Hvor langtid vil der gå før indholdet af THC er halveret?
𝑥 =?
𝑦=6
6 = 12 · 0,9904𝑥

⇕
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𝑥 = 71,8557
Efter ca. 72 timer (3 døgn) vil mængden af THC være halveret.
6. Overvej, hvad den langsomme nedbrydningstid betyder for indholdet af THC i kroppen, hvis
personen dagligt ryger hash.

