
MVE025 (samt TMA252, TMA253)
Matematik CTH
Tentamensskrivning i Komplex matematisk analys F /Kf
Datum: 2008-01-15, kl. 14.00 - 18.00.
Hjälpmedel: Endast formelblad som delas ut av tentamensvakterna.
Telefonvakt: Marcus Warfheimer, tel. 0762-721860, besöker salen ca 15.00 och 17.00.
===============================================

1. Beräkna integralen ∫ π

0

dθ

1 + cos2 θ
. (7p)

2.(a) Beräkna med hjälp av residykalkyl∫ ∞

−∞

x2 cos ax

(x2 + 1)2
dx, a ∈ R.

Utför de nödvändiga uppskattningarna. (7p)

(b) Beräkna f̂ , där f̂ = f̂(ξ) är Fouriertransformen av funktionen

f(x) =
x2

(x2 + 1)2
, x ∈ R. (2p)

3.(a) Bestäm antalet nollställen till funktionen f(z) = z4 + 2z3 + 3z2 + z + 2 i det
högra halvplanet. Gör så mycket du kan för att lokalisera dessa. (max 4p)

(b) Finn en cirkelring som innehåller alla funktionens nollställen. (3p)

4. Ange Laurentutvecklingen kring z0 = 1 för funktionen

f(z) =
z

(z − 3)(z + 4)
,

i det område som innehåller punkten 3− i. (6p)

5. Visa att max|z|≤1 |azn + b| = |a|+ |b|, a, b ∈ C. (6p)

6. Härled formler 14 och 16 i Laplacetransformtabellen. Du får inte använda formler
i tabellen vid härledningen, utan måste använda de�nitionen. (5p)

7. Formulera och bevisa Liouvilles sats. (5p)

8. Se nästa sida.
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MVE025 (4p, F fr.o.m. 05/06, Kf fr.o.m. 07/08) 8. Antag att funktionen
g = g(s) är analytisk i hela s-planet utom i ändligt många singulära punkter sk, samt
att g(s) → 0 då s →∞. Visa att funktionen

f(t) =
∑

k

Ressk
(g(s)est)

har en Laplacetransform, d.v.s. visa att det �nns konstanter M och a sådana att
|f(t)| ≤ Meat. (5p)

TMA253 (3p, Kf, 05/06 & 06/07) 8. Formulera och bevisa Rouchés sats. (5p)

TMA252 (3p, F & Kf, fram till 04/05) 8. Formulera och bevisa Rouchés sats.
(5p)
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