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TMA4125 Matematikk 4N Side 1 av 2

Oppgave 1 Laplacetransformen til en funksjon er gitt ved

L(f) =
∫ ∞

0
f(t)e−st dt = F (s).

a) Skriv opp betingelser som garanterer at integralet konvergerer, og vis at
integralet konvergerer.

b) Vis at laplacetransformen til f(t) = eat er 1
s−a

.

Oppgave 2 Beregn fouriertransformen til

f(x) =

1 for |x| ≤ 1
0 for |x| > 1

Oppgave 3 Løs bølgelikningen

utt = uxx

på hele x-aksen med initialkrav

u(x, 0) = e−x2
ut(x, 0) = 0.

Skisser løsningen ved tiden t = 1.

Oppgave 4 Funksjonene f(x) = x2 og g(x) = sin x skjærer hverandre i et
punkt i intervallet [0.5, 1]. Bruk fikspunktmetoden til å finne dette punktet.

Oppgave 5 Sett opp Chebyshevs nullpunktgitter med fire punkt på intervallet
[0, 1], og finn det laveste ordens polynomet som interpolerer f(x) = ex på dette
gitteret. Finn en øvre skranke for interpolasjonsfeilen.

Oppgave 6 Den generelle formelen for en kvadraturregel er
∫ b

a
f(x) dx ≈

n∑
i=0

Aif(xi).

Vi lar gitteret være a = x0 = 0, x1 = 1, og b = x2 = 2. Finn A0, A1 og A2.



Side 2 av 2 TMA4125 Matematikk 4N

Oppgave 7 Lag et script som ved Eulers implisitte metode finner en tilnær-
ming til y(1), der

y′ = −2y y(0) = 1.

Bruk h = 0.1. Hva blir tilnærmingen til y(1)?

Oppgave 8 Vi skal løse varmelikningen

ut = uxx,

på intervallet [0, 1] med randkrav

u(0, t) = u(1, t) = 0

og initialkrav
u(x, 0) = x(1− x)

numerisk.

a) Utled det eksplisitte skjemaet for varmelikningen.

b) Skriv et script som beregner den numeriske løsningen med eksplisitt skjema
for t ∈ [0, 1]. Velg tidsteg i rom og tid selv.


