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MATEMATIK

TENTAMENSSKRIVNING
ENDIM ANALYS A3/B2
2017-06-08 kl 08-13

INGA HJÄLPMEDEL. Lösningarna skall vara försedda med ordentliga motiveringar.
1. a) Vad menas med uttrycket ’F är en primitiv funktion till f på intervallet I’?(0.2)
b) Lös begynnelsevärdesproblemet y 00 − 4y 0 + 4y = 8x2 , y(0) = y 0 (0) = 0.

(0.8)

2. a) Polynomet p(x) = 3x3 −4x2 +2x+4 har ett nollställe 1+i. Faktorisera polynomet
i reella faktorer.
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b) Lös ekvationen (z + i)4 = 8(i 3 − 1). Svara på formen a + ib.
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4. a) Bevisa formeln för partialintegration på intervallet [a, b]. Ange även ett exempel
där det är lämpligt att använda partialintegration och utför beräkningar. (0.4)
b) Beräkna tyngdpunkten för det platta homogena föremål i form av nyckelhål som visas på bilden till höger.
Tyngdpunktens x-koordinat
ges av
R
1
formeln xT = m K x dm där m är
kroppens massa. Motsvarande formel gäller yT .

(0.6)

5. En 100 m3 tank med rent dricksvatten i Lund fick ett konstant inflöde av koliforma
bakterier som motsvarar en ökning av bakteriekoloni i tanken med hastigheten 0.1
cfu/l per timme (cfu/l =colony forming units per liter). I ett prov 500 timmar senare
upptäckte VA Syd att vattnet var otjänligt. De lyckades inte hitta felet och började omedelbart filtrera vattnet samt utfärdade en kokningsrekommendation, eftersom
halten av bakterier var högre än Livsmedelsverkets norm på max 10 cfu/l. Vattnet passerar ett filter som har flödeskapaciteten 5 m3 per timme och 100% reningseffekt, och
pumpas sedan tillbaka till tanken. Efter hur lång tid kan kokningsrekommendationen
hävas? Vattnet kan antas vara välblandat i varje ögonblick.
6. a) Avgör för vilka reella p som gränsvärdet
(sin x)2 − sin(x2 )
x→0
xp
existerar (ändligt) samt beräkna det för dessa p.
(0.5)
∞
X √
b) Visa med integraluppskattning att serien
a k , 0 < a < 1, är konvergent. (0.5)
lim+

k=1

LYCKA TILL!

