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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 6.2, 13.2, og 13.3.

Laplacetransformasjon

1. Regn ut Laplacetransformasjonen til cosh(t) ved å bruke derivasjonsreglene til Laplacetransformasjonen. Husk
at cosh(t)′ = sinh(t) og sinh(t)′ = cosh(t).

2. La oss vise at Laplacetransformasjonen til f(t) = tn for t ≥ 0 er gitt ved

L{tn}(s) =
n!

sn+1

p̊a to forskjellige m̊ater:

(a) Vis dette ved å bruke induksjon. Her kan det hjelpe å se p̊a hvilken integrasjonsteknikk vi brukte for å
redusere utregningen L{t}(s) = 1

s2 til tilfellet L{1}(s) = 1
s i forelesningen.

(b) Bruk den generelle derivasjonsregelen

L
{
f (n)(t)

}
(s) = snL{f(t)}(s)− sn−1f(0)− sn−2f ′(0)− · · · − f (n−1)(0)

til å vise det samme utsagnet.

Kompleks Analyse

1. La oss se p̊a det komplekse tallet z = 1 + 2i. Regn ut z5 direkte (beklager dette). Gjør deretter z om til
polarkoordinater og regn ut z5 ved å bruke formelene for multiplikasjon i polarkoordinater. Merk at hvis vi
bytter ut tallet 5 med 50 s̊a fungerer fremdelses fremgangsm̊aten med polarkoordinater glimrende.

2. Finn de komplekse tredjerøttene til −8. Sagt p̊a en annen m̊ate, finn de komplekse tallene w ∈ C slik at
w3 = −8.
Spoiler alert: Ikke les dette før du har løst oppgaven! Det er en rask m̊ate å løse denne oppgaven p̊a hvis man
tenker seg litt om. Vi ser at −2 er en løsning. De andre to løsningene skal ha lik lengde som -2 (alts̊a 2) og
være likt distribuert rundt sirkelen med radius 2. Dermed er de to andre løsningene ω · −2 og ω2 · −2, der
ω = cos( 2π

3 ) + i sin( 2π
3 ) er tallet med lengde 1 og vinkel 2π

3 . Dette følger fra at man kan tolke multiplikasjon
som å multiplisere lengdene p̊a tallene og legge til vinklene.

3. Hvis z = cos(θ) + i sin(θ) er et komplekst tall med lengde 1 s̊a lærte vi i forelesningen at vi kan skrive

zn = (cos(θ) + i sin(θ))
n

= cos(nθ) + i sin(nθ).

Dette er ogs̊a kjent som De Moivre’s formel. Vis at hvis man multipliserer ut tilfellet n = 2 og deler opp i
reell s̊a f̊ar man de trigonometriske formelene cos(2θ) = cos2(θ) − sin2(θ) og sin(2θ) = 2 sin(θ) cos(θ). Hva
med n = 3?
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