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Dette er oppgaver som er tilrettelagt stoffet som har blitt g̊att igjennom p̊a forelesningene. Jeg vil anbefalte å
bruke rundt en time p̊a hvert av de to temaene for å f̊a det inn i fingrene. De siste oppgavene i hvert av temaene

er litt vanskeligere, men det er mye å hente p̊a å streve litt med de. Dersom noen ønsker flere oppgaver s̊a kan det
bli funnet i fagboken under seksjonene 6.1 og 13.1.

Laplacetransformasjon

1. La oss begynne med litt mengdetrening: Finn laplacetransformasjonene til funksjonene 5 sin(t), at + b for to
vilk̊arlige konstanter a, b, og te−2t.

2. Finn laplacetransformasjonen til funksjonen f(t) = et (cosh(t) + sin(t) + t). Vi minner om at cosh(t) er
funksjonen som er definert som

cosh(t) =
1

2

(
et + e−t

)
.

Det er lurt å regne ut laplacetransformasjonen til hver bit i utrykket individuelt, for s̊a å sette det sammen
til slutt. Prøv n̊a å finne laplacetransformasjonen til

g(t) = eat (b cosh(t) + c sin(t) + dt) ,

der a, b, c, d er vilk̊arlige reelle tall.

3. For at vi skal kunne ta laplacetransformasjonen L{f(t)}(s) s̊a m̊a f(t) tilfredsstille |f(t)| ≤ Mekt for to
konstanter M,k > 0. Dette forteller oss at f(t) ikke vokser altfor raskt slik at integralet som definerer laplace-
transformasjonen gir mening. Forklar hvorfor f(t) = tan(t) for t ≥ 0 ikke tilfredsstiller denne kondisjonen.
Hva med f(t) = tan−1(t) for t ≥ 0? Det kan være lurt å tegne grafene til tan(t) og tan−1(t) for å forst̊a
hvordan de vokser.

Kompleks Analyse

1. La z = 3 + 4i og w = −2 + 2i være to komplekse tall. Tegn z og w i det komplekse planet og finn z +w, z ·w
og z/w.

2. Les følgende avsnitt for å forst̊a motivasjonen bak komplekse tall: De negative tallene −1,−2,−3, . . . blir brukt
fordi de er veldig nyttige n̊ar man skal løse ligninger som 3 − 4 = −1. Man kan selvsagt la være å “tro” p̊a
negative tall p̊a grunnlag av at negative størrelser ikke “eksisterer”. Grunnen til at man møter p̊a f̊a ingeniører
med en slik holdning er at negative tall er veldig beleilig som du sikkert vet. Det er akkurat det samme med
komplekse tall: Komplekse tall er introdusert for å løse problemer (feks. finne røttene til polynomet x2 = −9).
Siden slike polynomer dukker opp n̊ar man løser andre ordens ordinære differensialligninger, s̊a er det beleilig
og jobbe i tallsystemet C der vi har et tall i som tilfredsstiller i2 = −1. Det er et faktum (uten at vi skal
vise dette i v̊art kurs) at alle polynomer anz

n + · · ·+ a1z + a0 med komplekse koeffisienter har røttene sine i
C. Denne egenskapen holder ikke for de reelle tallene R siden x2 + 1 = 0 har ingen løsninger blant de reelle
tallene. Man sier derfor at de komplekse tallene C er algebraisk lukket. Tenk p̊a C som en oppgradering av de
reelle tallene akkurat som heltallene Z := {. . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . . } er en oppgradering av de naturlige tallene
N = {0, 1, 2, . . . }.
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3. Hva kan du si om de komplekse tallene z ∈ C som tilfredsstiller z = 1
z ? Her denoterer z den komplekse

konjugerte til z = x + iy gitt ved z = x− iy.

2


