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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 6.3, 13.5, og 13.6.

Laplacetransformasjon

1. La oss se p̊a funksjonene

f(t) = t− 2 (t > 2), g(t) = et
(

0 ≤ t ≤ π

2

)
.

Anta at funksjonene f(t) og g(t) er null utenfor omr̊adene som er oppgitt.

(a) Tegn funksjonene f(t) og g(t).

(b) Utrykk f(t) og g(t) ved hjelp av Heavyside funksjonen.

(c) Finn Laplacetransformasjonen til funksjonen f(t) og g(t).
Hint: For funksjonen g(t) s̊a kan man skrive etu

(
t− π

2

)
= e

π
2 et−

π
2 u

(
t− π

2

)
.

2. Finn inverslaplacetransformasjonen til funksjonen

F (s) =
e−bs

(s− a)n
,

der a, b er vilk̊arlige reelle tall og n er et positivt heltall.
Hint: Bruk begge shift-teoremene slik at utrykket blir noe vi har regnet ut tidligere.

Kompleks Analyse

1. La oss begynne med å regne litt med de komplekse funksjonene vi lærte idag: Finn verdiene

e3+4i, sin(πi), cosh(2 + i).

Finn deretter alle komplekse løsninger p̊a ligningen ez = 1.

2. Det er flere relasjoner mellom de analytiske funksjonene vi definerte idag som vi ikke fikk tid til å g̊a igjennom.
Vis at

cos(z) = cos(x) cosh(y)− i sin(x) sinh(y), z = x+ iy,

ved å skrive ut cos(z) og dele opp i reell og imaginær del. Bruk dette til å vise at

| cos(z)|2 = cos2(x) + sinh2(y), z = x+ iy.

Hint: cosh2(y)− sinh2(y) = 1.
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3. Liouville’s theorem sier at de eneste hele funksjonene som er bundet er konstantfunksjonene. Bruk dette
resultatet til å vise at funksjonen

f(z) =
1

|z|2 + 1
, z ∈ C,

ikke er en hel funksjon.
Hint: Vis at funksjonen f(z) er bundet. Hvis f(z) hadde vært hel s̊a kunne vi bruk Liouville’s theorem til å
sl̊a fast at f(z) er konstant. Siden dette åpenbart ikke er sant s̊a kan ikke f(z) være en hel funksjon.
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