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Ting man lærer i denne øvingen

• Cauchy-Riemann ligningene som verktøy for å finne ut om en kompleks funksjon er analytisk.

• Den komplekse eksponensialfunksjonen.

• Komplekse trigonometriske funksjoner og hyperbolske funksjoner.

13.2

13.2:21

Vi skal finner tredje-røttene til 1− i =
√

2e−iπ/4. Som navnet tilsier er det tre forskjellige røtter, som
er

z1 = 21/6e−iπ/12, z2 = 21/6e−i5π/12, z3 = 21/6e−i9π/12. (1)

a

13.4

Vi jobber n̊a med komplekse funksjoner, som ikke er s̊a veldig forskjellige fra todimensjonelle skalarfelt
som vi lærte om i Matematikk 2. P̊a grunn av noen av egenskapene til komplekse tall har komplekse
funksjoner en del egenskaper som vi m̊a være forsiktige med, men som ogs̊a er nyttige for å gjøre
ting som ikke bare handler om komplekse ting. Vi er spesielt opptatt av komplekse funksjoner som er
anlytiske, som vi skal komme tilbake til hva egentlig betyr etter hvert. Kort og godt er en funksjon ana-
lytisk om den kan skrives som en power series, som en Taylor-rekke for uendelig deriverbare funksjoner.
Dette er ogs̊a ekvivalent med å si at den deriverte til funksjonen eksisterer. Vi skal komme tilbake til
hvordan Taylor-rekker funker for komplekse funksjoner.

Først skal vi lære at vi kan sjekke om en funksjon er analytisk ved å se om de tilfredsstiller de s̊akalte
Cauchy-Riemann ligningene. I boka brukes notasjonen

f(z) = u(x, y) + iv(x, y), (2)

og subscript brukes til å notere derivert.

13.4:5

Først kan vi merke at

u(x, y) = <(z2) = <((x+ iy)2) = <(x2 + 2ixy − y2) = x2 − y2, v(x, y) = −=(z2) = −2xy. (3)
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Vi anvender Cauchy-Riemann ligningene og f̊ar

ux = 2x vy = 2x, uy = −2y, vx = −2y.

Disse tifredsstiller IKKE Cauchy-Riemann ligningene, og funksjonen er ikke analytisk.

13.4:11

Som en p̊aminner er
(sinh(x))′ = cosh(x), (cosh(x))′ = sinh(x). (4)

Vi f̊ar

ux = cos(x) cosh(y), vy = cos(x) cosh y, uy = sin(x) sinh y, vx = − sin(x) sinh(y). (5)

Cauchy-Riemann ligningene er tilfredsstilt og funksjonen er analytisk.

13.5

13.5:17

Vi bruker her regnereglene til eksponentialfunksjonen

ez
2

= ex
2−y2+2ixy = ex

2−y2e2ixy = ex
2−y2(cos(2xy) + i sin(2xy)). (6)

Vi har da at
<(ez

2

) = ex
2−y2 cos(2xy), =(ez

2

= ex
2−y2 sin(2xy). (7)

13.5:18a

En funksjon er entire (fullstendig p̊a norsk?) om den er analytisk for alle z. I eksempel 2 i 13.4 blir det
vist at eksponensialfunksjonen oppfyller cauchy-riemann ligningene for alle z, og funksjonen er derfor
fullstendig.

For e1/z burde det ringe en varsellampe, for hva skjer for z = 0? Funksjonen 1/z er åpenbart ikke
fullstendig da den ikke eksisterer for z = 0. Den er derimot analytisk for alle andre z (sjekk med
Cauchy-Riemann om du vil). Funksjonen e1/z er da analytisk for alle z med unntak av z = 0, og er
derfor ikke fullstendig. Dette er litt slapt, s̊a gjerne sjekk med Cauchy-Riemann.

Vi anvender Cauchy-Riemann p̊a funksjonen ex(cos(ky) + i sin(ky)) og f̊ar

ux = ex cos(ky), vy = kex cos(ky). (8)

Vi ser at Cauchy-Riemann kun er oppfylt for k = 1, som samsvarer med funksjonen ez.

13.5:22

En viktig egenskap til den komplekse eksponensialfunksjonen er at den imaginære delen er periodisk.
En kan ogs̊a merke seg at en ligning p̊a formen

ex+iy = a+ ib, (9)

har en løsning for alle a og b unntatt 0, med unik x og uendelig mange y. Vi f̊ar da at

ex+iy = −2 =⇒ ex = 2, eiy = −1 =⇒ x = ln(2), y = π + 2πn ∀n ∈ Z.
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13.6

13.6:17

Fra dette kapittelet ser vi hvordan de trigonometriske funksjonene henger sammen med de hyperbolske
funksjonene cosh(x) og sinh(x). Vi har at

cosh(z) = 1/2(ez + e−z). (10)

Vi skal løse
cosh(2z) = 0. (11)

Dette betyr at
e2(x+iy) = e−2(x+iy). (12)

Om vi tar absoluttverdien p̊a begge sider av ligningen ser vi at x = 0. Videre f̊ar vi at

cos(2y) + i sin(2y) = cos(−2y) + i sin(2y) =⇒ sin(2y) = − sin(2y). (13)

Denne ligningen er oppfylt for y = π/4 + nπ/2 for alle heltalls n (tegn enhetssirkelen). Svaret p̊a den
originale ligningen følger.
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