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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 6.4, 6.5, og 13.7.

Laplacetransformasjon

1. Løs initialproblemet
y′′ + 16y = 4δ(t− 3π), y(0) = 2, y′(0) = 0.

2. La oss se p̊a flere m̊ater å ta invers-Laplacetransformasjonen av funksjonen

F (s) =
9

s(s+ 3)
.

(a) Bruk delbrøksoppspaltning til å finne L−1{F (s)}(t).
(b) Bruk integrasjonsresultatet

L−1
{

1

s
L{f(t)}(s)

}
(t) =

∫ t

0

f(τ) dτ

til å finne L−1{F (s)}(t).
(c) Bruk konvolusjonsteoremet

L−1 {L{f(t)}(s) · L{g(t)}(s)} (t) = f(t) ∗ g(t)

til å finne L−1{F (s)}(t).

Merknad: I denne oppgaven er alle tre metodene noen lunde like gode. Den store fordelen med konvolusjons-
metoden er at funksjonen F (s) ikke trenger å være en brøk. Bakdelen er at resultatet vi f̊ar ikke alltid kan bli
gitt eksplisitt og vi m̊a ofte nøye oss med et svar p̊a formed f(t) ∗ g(t). Dette igjen kan bli approksimert bra
med numeriske metoder for integralregning, s̊a det er ikke et stort hinder i praksis.

Kompleks Analyse

1. Regn ut ln(4− 4i) og finn prinsipalverdien Ln(4− 4i). Løs deretter ligningen

ln(z) = 3 + 4i.

2. Les i Erwin Kreyszig - Advanced Engineering Mathematics side 639 − 640 om hvordan man kan opphøye et
komplekst tall i et annet komplekst tall, feks ii. Regn deretter ut (1− i)1+i.

3. Forklar at, etter å ha fiksert en grenavgrensning av ln(z), s̊a kan vi skrive

ln(z) = ln(x2 + y2) + i
(

arctan
(y
x

)
+ c
)
,

der z = x + iy og c er et multiplum av 2π. Bruk deretter CR-ligningene til å vise at ln(z) er en analytisk
funksjon der den er definert. Til sist, vis at

(ln(z))′ =
1

z
.
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