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1. Antag att α > 0. Bevisa att xα / ln x → ∞ då x → ∞.

(3p)

2. Bevisa att alla kontinuerliga funktioner är integrerbara på slutna och begränsade
intervall.
(3p)
3. Lös ekvationen sin 2x + 2 sin x + 2 sin2 x = 0.

(3p)

4. Låt

x2 + 1
x+1
(a) Bestäm maximal definitionsmängd för f .

(1p)

(b) Beräkna alla asymptoter till f .

(2p)

(c) Beräkna alla minima och maxima för f .

(2p)

f (x) =

5. Beräkna

R1
0

x ln(x + 1) dx.

(3p)

6. Lös begynnelsevärdesproblemet y 00 + y 0 − 2y = x2 + x − 2, y(0) = −y 0 (0) = 5. (3p)
7. En bonde har köpt 333 meter staket för att inhägna en hage intill ett berg.
Enligt landskapsarkitekten måste hagen ha formen av en rätvinklig triangel.
Djurskyddföreningen vill att hagens yta ska vara maximal och för att gå dem
tillmötes tänker bonden låta bergväggen utgöra ena kateten i triangeln. Hur stor
kan hagen bli då?
(3p)
8. Tvärsnittsytan av ett ägg kan beskrivas m.h.a. kurvorna x2 + y 2 = 1 och x2 + y = a
om a väljs så att övergången mellan de båda kurvorna blir jämn.
(a) Rita kurvorna (med tvärnittsytan av ägget) i ett koordinatsystem.

(1p)

(b) Beräkna värdet på a.

(3p)

(c) Beräkna äggets tvärsnittsarea.

(3p)

LYCKA TILL!

