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TEORIA DE FUNCIONS 
~rkd i t s :  6 

Curs 2003-2004 

Presentació i objectius de l'assignat ura 

Aquest curs es pot considerar com una continuació natural del curs "Anilisi complexa" 
de la llicenciatura de matemitiques. Es veuen alguns resultats clhsics de la teoria de 
funcions analítiques d'una variable. L'objectiu de l'assignatura és recordar, aplicar i 
profunditzar en els metodes de l'andisi complexa. 

Programa 

1. Productes infinits. 
Productes infinits de nombres complexos; relació amb series; convergencia absoluta; productes 
infinits; derivada logarítmica. Factors elementals de Weierstrass; existencia de funcions enteres 

amb zeros prefixats; teorema de factorització de Weierstrass. Existencia de funcions holomor- 
fes amb zeros prefixats; aplicacions a funcions meromorfes. El teorema de Mittag-Leffler a Q 
exemples. 

2. La funció Gamma d'Euler. 
La funció Gamma; la constant d'Euler; la fórmula de Gauss; equació funcional; residus de la 
Gamma. El teorema de Bohr-Mollerup; aplicacions a la representació integral. La fórmula de 
Stirling. 

3. Funcions harmbniques. 
Funcions harmbniques; la propietat de la mitjana; el principi del mhxim. Conjugada d'una funció 

harmbnica; caracterització dels dominis simplement connexos. El nucli de Poisson; el problema 
de Dirichlet; resolució al disc. La fórmula de Jensen; la fórmula de Poisson-Jensen; zeros d'una 

funció holomorfa i acotada al disc unitat. 

4. Funcions enteres 
L'ordre d'una funció entera; propietats algebriques de l'ordre; relació amb la derivada. L'ex- 

ponent de convergencia dels zeros i el genere d'una funció entera; ordre d'un producte canbnic; 

ordre d'una funció de genere finit. El teorema de Hadamard; conseqüencies. 

5. Teoremes de Picard. 
El teorema de Bloch; el teorema de Landau. Funcions que ometen els valors O i 1; el teorema 
petit de Picard. El teorema de Shottky. Espais de funcions meromorfes; completitud; el teorema 
de Montel. El teorema gran de Picard; conseqüencies. 
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Professors 

Teoria: Mark Melnikov (Despatx C1/206). Problemes: Artur Nicolau Despatx (C1/- 
152). Horaris de consultes a determinar. 

Avaluació 

Examen al final del curs. L'examen estara basat en la resolució de problemes, preguntes 
tebriques, i demostració dels treoremes principals del curs. 


