
MVE025 (samt TMA252, TMA253)
Matematik Chalmers
Tentamensskrivning i Komplex matematisk analys F /Kf
Datum: 2008-08-20, kl. 8.30 - 12.30.
Hjälpmedel: Endast formelblad som delas ut av tentamensvakterna.
Telefonvakt: Marcus Warfheimer, tel. 0762-721860, besöker salen ca 9.30 och 11.30.
OBS! Linje, inskrivningsår och personnummer skall anges på skrivningsomslaget.

===============================================

1. Bestäm alla Laurentutvecklingar funktionen

f(z) =
1

z
− 1

z + 1

har kring z0 = 2. Precisera var de enskilda utvecklingarna gäller. (Du behöver inte
ange en eventuell Taylorutveckling kring punkten.) (5p)

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

0

x2 cos ax

x4 + 5x2 + 4
dx, a ∈ R.

Utför de nödvändiga uppskattningarna. (8p)

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

f(x) =
x2

x4 + 5x2 + 4
, x ∈ R. (2p)

3. Betrakta ekvationen z7 + 2z + 1 = 0.
(a) Bestäm antalet rötter i högra halvplanet. (3p)
(b) Bestäm antalet reella rötter och lokalisera dem. (2p)
(c) Bestäm en cirkelring som innehåller exakt sex av ekvationens rötter. (3p)

4. Se nästa sida.

5. Kan man välja a, b ∈ C (ej båda lika med 0) så att polynomet P (z) uppfyller
|P (z)| ≤ 1 för |z| = 1, om
(a) P (z) = 2z3 + az + b;
(b) P (z) = 1

2
z3 + az + b?

Om ja, ange möjliga a och b; om nej, förklara varför. (6p)

6. Ange ett obegränsat område D i det komplexa talplanet sådant att funktionen
sin z är begränsad i D. Motivera! (5p)

7. Formulera Cauchy-Goursats sats. Bevisa Cauchys integralsats. (5p)

8. Formulera och bevisa satsen om en analytisk funktions Taylorutveckling (=
potensserieutveckling) kring en punkt z0 (du kan ta för givet att man får derivera / in-
tegrera potensserier termvis). (5p)

1



MVE025, TMA253: 4.Avbilda konformt det övre halvplanet på området {Im z >
0} ∩ {|z − i| > 1}. (6p)

TMA252: 4. Använd z-transformen för att bestämma den (reella) allmänna lös-
ningen till di�erensekvationen

yn+2 − 4yn+1 + 5yn = n2 + 1, n ≥ 0. (6p)

/JM

2


















	tenaug082.pdf
	komaug08.pdf

