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1. A firm has two plants with cost functions 𝑐1(𝑦1) =
𝑦1

2

2
⁄   and 𝑐2(𝑦2) = 𝑦2. 

What is the cost function for the firm? 

 

2. The following table shows two observations on factor demand 𝑥1, , 𝑥2, factor 

prices, 𝑤1, , 𝑤2; and output, 𝑦 for a firm. Is the behavior depicted in this table 

consistent with cost-minimizing behavior? 

Obs 𝑦 𝑤1 𝑤2 𝑥1 𝑥2 

A 100 2 1 10 20 
B 110 1 2 14 10 

 

3. For each cost function determine if it is homogeneous of degree one, 

monotonic,concave, and/or continuous. If it is, drive the associated 

production function. 

(a) 𝑐(𝑤. 𝑦) = 𝑦
1

2⁄ (𝑤1𝑤2)
3

4⁄  

 



 
(b) 𝑐(𝑤. 𝑦) = 𝑦(𝑤1 + √𝑤1𝑤2 + 𝑤2) 

 
(c) 𝑐(𝑤. 𝑦) = 𝑦(𝑤1𝑒−𝑤1 + 𝑤2) 

 
(d) 𝑐(𝑤. 𝑦) = 𝑦(𝑤1 − √𝑤1𝑤2 + 𝑤2) 

 

(e) 𝑐(𝑤. 𝑦) = (𝑦 +
1

𝑦
)(√𝑤1𝑤2) 

 

4. Shephard’s Lemma: 𝑐(𝑤. 𝑦) is differentiable in 𝑤 at 𝑐(𝑤0. 𝑦0) whenever 

𝑤0 ≫ 0 and  

𝜕𝑐(𝑤0. 𝑦0)

𝜕𝑤𝑖
= 𝑥𝑖(𝑤0. 𝑦0).                     𝑖 = 1. … . 𝑛. 

That 𝑥𝑖(𝑤0. 𝑦0)  is the Conditional input demands.  

Now, Consider a cost function with the Cobb-Douglas form, 

 𝑐(𝑤. 𝑦) = 𝐴𝑤1
𝛼𝑤1

𝛽
𝑦. From Shephard’s Lemma drive the Conditional input 

demands. 

 

𝑐برای پیدا کردن تابع تولید مربوط به تابع هزینه  "لم شفارد"از . 5 = [𝑟1 + 2√𝑟1𝑟2 + 𝑟2]𝑞  استفاده

 است. CESکرده و سپس نشان دهید که تابع تولید مورد نظر یک تابع تولید 

.𝐶(𝑟1به صورت  هزینهاگر تابع  -6 𝑟2. 𝑞) = 𝑟1
𝑎𝑟2

𝑏𝑞  ،در مورد پارامترهای باشدa  وb توان چه چیزی می

 (خواص تابع هزینه استفاده نمایید.)راهنمایی: از گفت؟ 

𝑞دی به صورت یاگر تابع تول -7 = 𝑥1
𝛼𝑥2

𝛽
(𝑥3)𝛾 دار نهاده باشد و مق𝑥3  ثابت باشد، تابع هزینه تولید

 کننده را بدست آورید.

𝑞ثابت کنید اگر تابع تولید  -8 = 𝑓(𝑥1. 𝑥2)  اکیداً مقعر باشد، تابع هزینه استخراج شده از آن اکیداً محدب

 خواهد بود.

𝑞فرض کنید که تابع تولید بنگاه به صورت  -9 = min(𝑘. 2𝑙)  باشد که در آن𝑘  و𝑙 های به ترتیب نهاده

های تولید یکسان را برای این بنگاه رسم نمایید. ثانیاً توابع هزینه حنینیروی کار و سرمایه باشند. اوالً من

مدت ثابت باشد، توابع هزینه کل، در کوتاهکل، متوسط و نهایی را بدست آورید. ثالثاً با فرض آنکه سرمایه 

 متوسط و نهایی را در کوتاه مدت استخراج نمایید.


