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Oppgave 1

a) Løs ligningen
z2 + iz + 2 = 0.

Skriv de to løsningene på polarform: zj = rje
iθj med θj ∈ (−π, π],

j = 1, 2.

b) Finn kubikkrøttene til −2i: dvs. (−2i)1/3.

c) Bestem Laurentrekken til funksjonen

1
z2 + iz + 2

i området 1 < |z| < 2.

Oppgave 2

Betrakt konturintegralet

I :=
∫
C2

1
z3 − z2

dz,

hvor C2 er mengden {z ∈ C : |z| = 2} med positiv omløpsretning.

a) Tegn en figur av konturen C2 og merk av polene til integranden. Beregn
integralet I uten å bruke residu-satsen (begrunn alle beregningene).
[Hint: Som en del av dine beregninger, forklar hvorfor

∫
C2

1/(z−1) dz =∫
|z−1|=1 1/(z − 1) dz med sirkelen |z − 1| = 1 orientert mot klokken.]

b) For hver R > 2, definer

I(R) :=
∫
CR

1
z3 − z2

dz,

(Fortsettes på side 2.)
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hvor CR betegner mengden {z ∈ C : |z| = R} orientert mot klokken.
Forklar hvorfor

I = I(R), for hver R > 2.

c) Vis at

|I(R)| ≤ 2π
R2 −R

, for R > 2.

d) Beregn I ved å bruke b) og c) [Hint: send R→∞].

e) Bruk residy-satsen til å beregne I.

Oppgave 3

Laplace ligningen er en andre-ordens partiell differensialligning på formen

∂2φ

∂x2
+
∂2φ

∂y2
= 0. (1)

En reell funksjon φ = φ(x, y) sies å være harmonisk i et område D ⊂ R2

dersom φ er to ganger kontinuerlig deriverbar (dvs., ∂φ∂x ,
∂φ
∂y ,

∂2φ
∂x∂y ,

∂2φ
∂y∂x ,

∂2φ
∂x2 ,

∂2φ
∂y2

eksisterer og er kontinuerlig i D) og oppfyller Laplace ligningen (1) i et
hvert punkt (x, y) in D.

a) Anta at f(z) = u(x, y) + i v(x, y) er analytisk i et område D. Vis at
u(x, y) og v(x, y) er harmonisk i D. [Hint: Deriver Cauchy-Riemann
ligningene.]

b) Anta at φ(x, y) er en harmonisk funksjon i et enkeltsammenhengende
område D. Definer

g(z) :=
∂φ

∂x
− i∂φ

∂y
.

Vis at g er analytisk.

c) La g(z) være funksjonen definert i b). Fordi g er analytisk i
et enkeltsammenhengende område D vet vi at det eksisterer en
antiderivertG(z) = u(x, y)+i v(x, y) for noen funksjoner u og v, G′ = g
i D. Definer funksjonen

f(z) := G(z) + c, hvor c er en konstant.

Vis at c kan velges slik at den reelle delen av f er φ: Re(f) = φ.

d) Maksimum Modulus Prinsippet (MMP) sier at en kompleks funksjon
f(z) som er analytisk i et begrenset området D og er kontinuerlig opp
til og inkludert randen oppnår maksimum modulus |f | på randen.

Bruk MMP til å vise maksimumsprinsippet for løsninger av Laplace
ligningen, nemlig at en funksjon φ(x, y) som er harmonisk i et
begrenset, enkeltsammenhengende område D og kontinuerlig opp til
og inkludert randen oppnår sitt maksimum på randen [Hint: Bruk
MMP på funksjonen |ef | med f fra c).]

Slutt


