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1. Lös differentialekvationen {
y′′′ − 3y′′ + 4y = e2x + e−x

y(0) = y′(0) = y′′(0) = 0

(7p)

2. Lös differentialekvationen1

xy′ = y +
√
y2 − x2, x > 0.

(7p)

3. Beräkna

lim
n→∞

(cos

√
2π

n
)n.

(6p)

4. Avgör för vilka a ∈ R som gränsvärdet

lim
|(x,y)|→∞

xeaxy−x
2−y2

existerar.

(5p)

V.G.V.

1Tips fr̊an coachen: Gör variabelbytet y(x) = xz(x).



5. Avgör för vilka x ∈ R som serien

Σ∞n=12
n( n
√
n− 1)x2n

är absolutkonvergent, betingat konvergent respektive divergent.

(7p)

6. Antag att f : [0, 1] → [0, 1] är en kontinuerlig funktion som är deriverbar för varje
x ∈ (0, 1). Visa att f har en entydigt bestämd fixpunkt om f ′(x) 6= 1 för alla x ∈ (0, 1).

(5p)

7. Formulera och bevisa integralkriteriet för positiva serier.

(6p)

8. Antag att gn, n = 1, 2, 3, . . . , och g är kontinuerliga funktioner p̊a [0, 1]. Antag vidare
att

(a) gn(x) ≤ gn+1(x) ≤ g(x) för alla x ∈ [0, 1] och n = 1, 2, 3, . . ., och att

(b) gn → g punktvis p̊a [0, 1].

Visa att gn → g likformigt p̊a [0, 1].

(7p)

Information om när tentan är färdigrättad och tid för visning av tentan hos föreläsaren
kommer att lämnas p̊a kurshemsidan. När resultaten är registrerade i Ladok kommer ett
e-brev.
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