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Gustafsson-Löfström-Olsson: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Inneh̊all: Definition av numeriska serier och lite grunder. Jämförelsekriterier för
positiva serier. Absolut och betingad konvergens. Potensserier. Rotkriteriet och
kvotkriteriet.

Integraler. Vi börjar nu prata om oändliga summor, s̊a kallade serier; först om nu-
meriska serier och nästa vecka om funktionsserier. Vi definierar vad som menas med
konvergenta och divergenta serier. Ett nödvändigt villkor för att serien

∑∞
k=1 ak

konvergerar är att ak → 0, d̊a k → ∞. Man skall känna till geometriska och har-
moniska serierna och deras konvergens/divergens. I avsnitt 2.2 ska vi prata om
enkla jämförelsekriterier och Integralkriteriet för serier med positiva termer. I avs-
nitt 2.3 definierar vi vad som menas med absolut konvergens av en serie och tittar p̊a
ytterligare kriterier (Dirichlets test och Leibniz’ sats) om konvergens för komplexa
serier.
I avsnitt 2.4 ska vi använda geometriska serier som jämförelseobjekt för att under-
söka andra serier med avseende p̊a konvergens. Speciellt ska vi titta p̊a potensserier.
För varje potensserie

∑∞
n=0 anz

n visar vi att det finns R ≥ 0 (konvergensradien)
s̊adant att serien konvergerar inom cirkelskivan |z| < R och är divergent d̊a |z| > R.
Vi pratar sedan om tv̊a konvergenstest för numeriska serier: rotkriteriet och kvotkri-
teriet som är användbara för att bestämma konvergensradier till potensserier. Kon-
vergensradieformeln ges i Sats 2.17.

Mål: Du m̊aste kunna:

• känna till geometriska och harmoniska serier och deras konvergens/divergens.
(2.1)

• känna till det nödvändiga vilkoret ak → 0, k →∞ för konvergensen av serien∑∞
k=1 ak.

• tillämpa jämförelsekriterier (sats 2.3, korollarium 2.4) och integralkriteriet
(sats 2.5) för att undersöka konvergensen av positiva serier. (2.2)

• definiera vad menas med absolut konvergens av en komplex serie.

• bevisa Abels partiella summationsformel (sats 2.8) och Dirichlets test (sats
2.9)

• formulera och bevisa sats 2.12 (huvudsatsen för potensserier) (2.4)

• formulera och bevisa sats 2.13 (rotkriteriet) (2.4)

• tillämpa rotkriteriet och kvotkriteriet vid problemlösningen. (2.4)

• definiera limes inferior lim infn→∞ xn och limes superior lim supn→∞ xn.

• tillämpa konvergensradieformeln (sats 2.17)

Rekommenderade uppgifter, GLO

Dag Räkna själva Räkna p̊a tavlan
Ti 14/5 2.1 1abc, 2abc, 3, 5 2.2 1bc, 2, 3bd, 4ab 2.1 2c, 4b, 6 2.2 5,8
To 16/5 2.3 1,2,4,8 2.4 1c, 2ac, 3ab 2.3 3, 5bcd


