
Emlékeztető a Matematikus KFT előadásokról (2015. ősz)

Hivatkozások

[1] Halász Gábor: Bevezető komplex függvénytan (2002).

[2] Petruska György: komplex Függvénytan (Tankönyvkiadó, 1986).

1. előadás, szeptember 8.

A jól ismertnek tekintett ćımszavakra (komplex szám, algebrai és trigonometrikus alak, abszolút
érték, argumentum, konjugált, hatványozás, gyökvonás) sorban rábóĺıtottunk, hogy ezeket mind jól
ismerjük. Röviden beszéltünk a komplex śık topológiájáról, és megbeszéltük a Riemann-gömböt.

Megvolt a komplex differenciálhatóság, a geometriai jelentés, iránýıtás-, szög- és kicsiben körtartás,
ha a derivált nem 0. Az egyváltozós valós differenciálási szabályok bizonýıtással együtt érvényesek
maradnak, de az inverznél muszáj feltennünk, hogy az inverz folytonos. Voltak a Cauchy-Riemann
egyenletek.

Megbeszéltük, hogy a komplex hatványsor egy kör belesejében abszolút konvergens, ḱıvül diver-
gens, a határról nem tudjuk. Példák:

∑
zn,

∑
zn

n
,
∑

zn

n2 ,
∑

n! · zn,
∑

zn

n!
. Kimondtuk és bebi-

zonýıtottuk a Cauchy-Haradamard tételt. (H, 1–6. old.)

2. előadás, szeptember 11.

Megvolt a hatványsor regularitása, a Taylor-együttható és az egyértelműség. Definiáltuk az expo-
nenciális, a szinusz- és a koszinuszfüggvényt, a logaritmust és a komplex kitevős hatványfüggvényt
felvágott śıkon és mindezeket deriváltuk is. (H. 7–11. old.)

Elkezdtük a vonalintegrált. Megbeszéltük, hogy rektifikálható folytonos görbén vett folytonos
függvény vonalintegrálja létezik, és át́ırható 4 darab Riemann-Stieltjes integrállá, továbbá ha γ :
[a, b] → C folytonosan differenciálható és f folytonos, akkor

∫
γ
f(z) dz =

∫ b

a
f(γ(t))γ̇(t) dt. (H. 12.

old.)

3. előadás, szeptember 15.

Kimondtuk a vonalintegrál néhány alaptulajdonságát, amit ,,ugyanúgy kell bizonýıtani”, mint a valós
vonalintegrálnál: átparaméterezés, additivitás, linearitás. Bebizonýıtottuk a triviális felső becslést.
Bebizonýıtottuk a helyetteśıtéses integrálást és a Newton-Leibniz formulát. Bebizonýıtottuk, hogy
egy tartományon folytonos függvénynek akkor és csak akkor van primit́ıv függvénye, ha minden zárt,
foltonos, rektifikálható görbén, illetve ninden zárt töröttvonalon 0 a vonalintegrálja. Bebizonýıtottuk
a Goursat-lemmát és a Cauchy-alaptételt konvex és csillagszerű tartományra. Megbeszéltük, hogy
holomorf függvénynek minden konvex/csillagszerű tartományon van primit́ıv függvénye, holomorf
függvénynek lokálisan mindig van primit́ıv függvénye, és a valósban tanult bizonýıtás szóról szóra
átvitehetó arra, hogy homotóp görbéken a vonalintegrál megegyezik. Végül integráltuk az 1/z
függvényt 0 sugarú körvonalakon — ez a példa arra, hogy a tartományra vonatkozó feltevések nékül
a Cauchy-alaptétel nem lenne igaz. (H. 13–17.)

4. előadás, szeptember 18.

A Cauchy-alaptétel alkalmazásaként bebiznýıtottuk, hogy ha D egyszeresen összefüggő tartomány,
ami nem tartalmazza a 0-t, akkor log z-nek létezik holomorf ágaD, illetve haD egyszeresen összefüggő
tartomány, f : D → C (egyelőre kétszer) differenciálható és f 6= 0, akkor log f -nek létezik holomorf
ága D-n.

Bebizonýıtott a Cauchy formulát körvonalral, és megmutatuk, hogy az 1
2πi

∫
|z−c|=R

f(w)
w−z

dw pa-

raméteres integrál akárhányszor differenciálható (z szerint), és a k-adik deriváltja k!
2πi

∫
|z−c|=R

f(w)
(w−z)k+1 dw.



Következmény: ha egy függvény egy nýılt halmazon egyszer differenciálható, akkor akárhányszor dif-
ferenciálható.

Definiáltuk rektifikálható, zárt görbe pontra vonatkozó indexét, megbeszéltük a geometriai je-
lentését; megmutattuk, hogy egész szám, a komplementer komponensein konstans, a nem korlátos
komponensen 0. Feĺırtuk az általános Cauchy-formulát görbeindexszel.

5. előadás, október 2.

Bebizonýıtottuk, hogy ha egy függvény folytonos egy a pontban és holomorf az a egy pontozott
környezetében, akkor a-ban is holomorf.

KIEG: Definiáltuk a görbeláncokat, a láncon vett integrált és a lánc indexét. Kimondtuk, hogy
egy tartomány akkor és csak akkor egyszeresen összefüggő, ha minden, a tartomány komplementer-
beli pontra vonatkozva minden zárt görbe indexe 0. Ebből az ,,akkor” eset következik a Cauchy-
formulából. Bebizonýıtottuk az Általános Cauchy-tételt úgy, mint [H]-ban. Röviden beszéltem a
homotópia vs. homológia kérdésekről. (Az általánośıtott Cauchy-formulát elfeljtettem elmondani,
majd legközelebb.)

EA: Bebizonýıtottuk, hogy ha fn holomorf függvényekből álló, lokálisan egyenletesen konvergens
sorozat egy tartományon, akkor a limeszfüggvény f is holomorf, és f ′

n → f ′. Kimondtuk a megfelelő
álĺıtást függvénysorokra is. Bebizonýıtottuk, hogy ha fn holomorf függvényekből álló, egyenletesen
korlátos sorozat, ami egy sűrű halmazon, pontonként konvergens, akkor a sorozat lokálisan egyenle-
tesen konvergens, és persze a limesze is holomorf.

6. előadás, október 6.

Bebizonýıtottuk a Vitali-Montel tételt. Megbeszéltük, hogy holomorf függvények limeszéről, végtelen
összegéről és paraméteres integráljáról többnyire milyen könnyű bebizonýıtani, hogy holomorf.

KIEG: Bebizonýıtottuk a Cauchy-formulát láncokra.
Megvolt hatvnysorba fejtés, a Parseval-formula hatványsorokra, a log(1 + z) és az (1 + z)a

hatványsora, az unicitástétel és a lokális aszimptotikus viselkedés.

7. előadás, október 9.

Bebizonýıtottuk a középérték-tulajdonságot. A maximum-elvet 2+1 változatban mondtuk ki, és
kétféle bizonýıtást mondtam rá, középérték-tulajdonsággal és Parseval-formulával. Ezután Schwarz-
lemma, alkalmazásként megmutattuk, hogy az egységkörnek azok a konform automorfizmusai, amit a
középpontot fixen hagyják, a forgatások. Ezután együtthatóbecslés, Liouville-tétel, majd az algebra
alaptétele Liouville-tétellel, illetve maximum-elvvel. Végül a polinomok jellemzése.

Elkezdtük az izolált szingularitások témáját. Definiáltuk a Laurent-sorokat. Tisztáztuk, hogy
ezek valamilyen körgyűrűn konvergensek; belül abszolút, kisebb gyűrűn egyenletesen konvergensek.
Bebizonýıtottuk a Laurent sor egyértelműségét, és bebizonýıtottuk a körgyűrűn holomorf függvények
Laurent-sorba fejthetőségét.

8. előadás, október 13.

Megbeszéltük a Laurent-sorok kapocsolatát a Fourier-sorokkal, és kimondtuk a Parseval-formulát.
Megeszéltük a rac.tört függvények Laurent-sorba fejtését.

Osztályoztuk az izolált szingularitásokat, bebizonýıtottuk a Casorati-Weierstrass tételt, kimond-
tuk a kis és a nagy Picard-tételt. Illusztrációnak ellenőriztük az e1/z függvényre a nagy Picard
tételt.

A ∞-beli szingularitások tárgyalása még nem volt.
Definiáltuk a reziduumot (véges) szingularitásban. Kimondtuk és bebizonýıtottuk a rezidu-

umtételt az általános Cauchy-tételből. Megbeszéltük a reziduum kiszámı́tását egyszerű és maga-
sabbrendő pólusokban.



9. előadás, október 16.

Megvolt a ∞-beli izolált szingularitások vizsgálata. Definiáltuk a reziduumot ∞-ben.
A rezidummtétel alkalmazásaiból megnéztünk három módszert (félkör, szögtartomány, kulcs-

lyukgörbe) integrálok kiszámı́tására, valamint a π ctg(πz) függvény használatát végtelen összegek
kiszámı́tására.

Definiáltuk a meromorf tulajdonságot, és függvények logaritmikus deriváltját. Bebizonýıtottuk
az argumentum-elvet rektifikálható görbékkel határolt tartományra.

10. előadás, november 3.

Az argumentum-elv seǵıtségével összeadtuk tetszőleges g holomorf függvény értékeit az f meromorf
függvény gyökeinél és pólusainál. Feĺırtuk az inverz függvényt vonalintegrállal, és ebből látszik, hogy
az inverz differenciálható, egyelőre még feltéve, hogy a derivált nem 0. Megvolt a Rouché-tétel, az
algebra alaptételének biznýıtása a Rouché-tételből, a lokális értékeloszlás, a nýılt leképezés tétele, és
a lokális inverz létezésének feltétele.

Elkezdtük a konform leképezések témáját. Megbeszéltük, hogy az üres halmaz, a teljes śık és az
egységkörelemez nem konform ekvivalens egymással. Kimondtam a Riemann-alaptételt.

Definiáltuk a törtlineáris függvényeket és felsoroltuk a geometria kurzusról is ismert alaptulaj-
donságaikat. Definiáltuk a komplex kettősviszonyt. A szimmetriatartás bizonýıtása legközelebbre
maradt.

11. előadás, november 6.

Befejeztük a törtlineáris függvényeket.
KIEG: Bebizonýıtottuk a Riemann-alaptételt.

12. előadás, november 10.

A következő néhány előadáson KIEG lesz, az utolsó kettőn újra normál eladás (harmonikus függvények).
KIEG: Megbeszéltünk néhány változatot a Riemann-alaptétel bizonýıtásának végére: köszvet-

len számolás vs. Schwarz-lemma, illetve négyzetgyök helyett magasabb gyök. Kimondtuk és bebi-
zonýıtottuk a Caratheodory-tételt. A jegyzettől eltérve nem vettük a logaritmust és aD0 tartományt,
hanem a területről szóló becslést közvetlenül csináltuk. Bebizonýıtottuk a tükrözési elvet.

13. előadás, november 13.

KIEG: Vázlatosan mebeszéltük, hogy köŕıvre is lehet tükrözni; a középpont tükörképe a ∞. Megvolt
előbb a kis Picard-tétel, majd a Schwarz-Christoffel formula.

14. előadás, november 17.

KIEG: Megvolt az egészfüggvények rendje, a szubordináció néhány alapesete, a konvergenciaexponens
és a Mittag-Leffler tétel.

15. előadás, november 20.

KIEG: Megvolt a Weierstrass-feladat. Elkezdtük a Weierstrass-szorzatot.

16. előadás, november 24.

KIEG: Folyattuk a Weierstrass-szorzatot.



17. előadás, november 27.

KIEG: Bebizonýıtottuk a véges rendű egész függvények kanonikus alakját.
Definiáltuk a harmonikus függvényeket. Bebizonýıtuttok, hogy 2-dimenzióban egy kétszer dif-

ferenciálható f függvényre ∆f ≡ 0 akkor és csak akkor, ha lokálisan egy holomorf függvény valós
része. Elkezdtük a Poisson-formulát.

18. előadás, december 1.

KIEG: A Poisson-formulát és a Poisson-magot többféle változatban is feĺırtuk. Megvolt a Dirichlet-
feladat, a maximum- és minimumelv. Végül bebizonýıtottuk, hogy ha egy folytonos függvényre igaz
a középérték-tulajdonság, akkor harmonikus.


