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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, 13.3, og 13.4.

Laplacetransformasjon

1. Regn ut

L−1
{

1

s(s2 + ω2)

}
(t),

der ω er et vilk̊arlig reelt tall ved å bruke delbrøksoppspaltning.

2. Løs initialverdiproblemet

y′′(t)− y′(t)− 6y(t) = 0, y(0) = 11, y′(0) = 28,

ved å bruke Laplacetransformasjonen. Løs deretter

y′′(t) + 7y′(t) + 12y(t) = 21e3t, y(0) = 3.5, y′(0) = −10,

p̊a samme m̊ate.

Kompleks Analyse

1. Det er bra om vi kan bli litt komfortable med komplekse funksjoner. Skriv funksjonen f(z) = z2 +5 ·z+4i+3
p̊a formen f(z) = u(x, y) + iv(x, y). Finn deretter verdiene f(1), f(i) og f(3 + 2i). Er f analytisk?

Hint: Det kan være fristende å prøve CR-ligningene her, men det er ikke nødvendig. Hvis f(z) hadde vært
analytisk s̊a m̊atte ogs̊a 1

5 (f(z)− z2 − 4i− 3) vært analytisk. Men hva er dette?

2. Bruk CR-ligningene til å sjekke om funksjonen f(z) = ex(cos(y)− i sin(y)) er analytisk.

3. Det er vanskeligere å sjekke at funksjonen f(z) = z8 er analytisk ved å bruke CR-ligningene siden det å finne
u(x, y) og v(x, y) krever å multiplisere ut (x + iy)8. Men vi har lært at dette er enkelt i polarkoordinater.
Da har vi at f(z) = z8 = r8 cos(8θ) + ir8 sin(8θ) = u(r, θ) + iv(r, θ). For polarkoordinater tar CR-ligningne
formen

∂

∂r
u(r, θ) =

1

r

∂

∂θ
v(r, θ),

∂

∂r
v(r, θ) = −1

r

∂

∂θ
u(r, θ).

Bruk dette til å bekrefte at f(z) = z8 er analytisk. Hva med den mer generelle f(z) = zn?
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