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Oppgave 1 Finn den generelle løsningen til differensialligningen

y′′ + 5y′ + 6y = 6x2 + 4x + 3.

Oppgave 2 Finn konvergensintervallet til rekken
∞∑

n=2

xn

√
ln n

.

Oppgave 3

a) Finn alle komplekse tall z som løser ligningen

z4 = 8 + i8
√

3.

(Du kan med fordel uttrykke svarene på polar form.)

b) Finn alle komplekse tall z som løser ligningen

cos z = e + e−1

2 .

Oppgave 4 Finn en potensrekke ∑∞
n=0 anxn som løser initialverdiproblemet

y′′ + xy′ + y = 0, y(0) = 1, y′(0) = 0.

For hvilke x konvergerer rekken (begrunnelse kreves ikke)? Kan du finne et enklere
uttrykk for løsningen?

Oppgave 5 La f være definert på R på følgende måte:

f(x) :=

ex, x ≤ 0;
2− x, x > 0.

Finn et åpent intervall A slik at f−1(A) ikke er en åpen mengde.
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Oppgave 6 La f : R→ R være en funksjon som tilfredsstiller følgende:

(i) f er to ganger deriverbar og f ′′(x) < 0 for alle x.

(ii) f(0) = 1 og f(x) ≤ 1 for alle x.

a) Vis at limx→±∞ f(x) = −∞ og at ligningen f(x) = 0 har nøyaktig to løsnin-
ger.

b) Anta vi ønsker å finne de to løsningene til ligningen f(x) = 0 ved hjelp av
Newtons metode. Hvilke valg av startverdi x0 vil garantere konvergens i de
to tilfellene?

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

a) Hvis rekken ∑∞
n=1 an konvergerer absolutt, så vil summen til rekken

∞∑
n=1

sin(an) cos(n2x)

representere en kontinuerlig funksjon for alle reelle x.

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

∞∑
n=1

(1− cos(an)).


