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Oppgave 1 La punktet (5/
√

2, 2
√

2) ligge på en ellipse med brennpunkt (−3, 0)
og (3, 0). Finn ligningen til ellipsen.

Oppgave 2 Finn den generelle løsningen til differensialligningen

y′′ + 4y′ + y = x2.

Oppgave 3

a) Finn de komplekse kvadratrøttene til henholdsvis

1 + i og 1− i.

b) Finn den generelle løsningen til differensialligningen y′′′′ + 2y′′ + 2y = 0.

Oppgave 4

a) Ta stilling til eventuell konvergens av de to rekkene
∞∑

n=1

n− cos n

n2 + 2n
og

∞∑
n=1

n2e−
√

n.

b) Bestem konvergensintervallet til potensrekken
∞∑

n=3
n−1e−

√
ln ln nxn.

Oppgave 5

a) La
fn(x) = 1

n cosh(nx) , n = 1, 2, . . . .

Vis at fn konvergerer uniformt mot en grensefunksjon f på R.

b) Vis at f ′n konvergerer punktvis mot f ′ på R. Avgjør om denne konvergensen
også er uniform.
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Oppgave 6 La f være en odde deriverbar funksjon på R, og anta at f ′ er
kontinuerlig og tilfredsstiller

0 < f ′(x) ≤ 1
(1 + x)2

for x ≥ 0. Vi har dermed f(x) = 0 hvis og bare hvis x = 0. Vis at det finnes
et positivt tall a slik at hvis vi velger x0 ≥ a, så vil iterasjonene x1, x2, . . . i
Newtons metode for ligningen f(x) = 0 tilfredsstille |xn−1| ≤ |xn| for alle n,
n = 1, 2, . . .. (Hint: Hva kan du si om hvor stor |f(x)/f ′(x)| er? Lag gjerne en
skisse som illustrerer hva som skjer når du anvender Newtons metode og x0 er “for
stor”.)

Oppgave 7 Avgjør om noen av følgende to utsagn er sanne:

a) Hvis ∑∞
n=1 an konvergerer absolutt, så konvergerer også ∑∞

n=1(ean − 1) abso-
lutt.

b) Hvis ∑∞
n=1 an konvergerer, så konvergerer også ∑∞

n=1(ean − 1).


