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Documento escrito com LATEX - sis. op. Debian/Gnu/Linux

30 de janeiro de 2008

Por favor, prenda esta folha de rosto na sua solução desta lista,
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0.1

Orientação

objetivo: Derivação complexa de funções de variável complexa.
palavras chave: derivada complexa,equações de Cauchy-Riemann, função
análitica, transformação linear complexa.
Nesta lista eu vou começar os trabalhos como se estivessemos no inı́cio do
semestre, considerando a perturbação ocasionada pela greve. O assunto que vou
considerar permite partir do que foi feito antes da greve como conhecimento
preliminar e você terá condições de fazer uma revisão ao mesmo tempo que
avançaremos.
Vamos estudar as derivadas das funções complexas.
Uma função complexa, de variável complexa, pode ser entendida como uma
função
f : R2 −→ R2 ; f = (u, v)

(1)

uma função que tem duas componentes, u, v cada uma delas uma função real de
variável real. O que vamos aprender nesta lista é que o conjunto das funções reais
bivariadas que podem ser consideradas complexas é um subconjunto próprio de
todas as funções bivariadas. Vamos descobrir a condição Cauchy Riemann,
chamadas equações de Cauchy-Riemann que caracterizam quais são as funções
vetoriais de duas variáveis que podem ser consideradas de variável complexa.
O método que vamos usar para chegar a esta caracterização é o estudo
das transformações lineares do R2 que podem ser vistas como transformações
lineares de C em C, cairemos na condição de Cauchy-Riemann. Ora, como
as funções derivadas tem uma transformação linear tangente, vamos conseguir
usar esta caracterização das transformações lineares para definir o que é função
complexa com derivada complexa. Estas funções se chamam analı́ticas.

0.2

Exercı́cios

Exercı́cios 1 Derivação complexa
1. Escreva cada uma das seguintes funções complexas como um par de funções
reais:
f (z) =
a)z
c)ez
e)sen(z)
g) z1

f (z) =
b) z 2
d) z 2
f ) cos(z)
h) z

2. Função linear complexa
(a) No espaço vetorial complexo C, mostre que uma função definida por
f : C −→ C ; f (z) = w0 z
1

2

em que w0 = a+bi é um número complexo dado, é uma função linear,
(verifique as propriedades).
(b) Escreva a matriz da função linear definida acima, agora considerandoa como função linear de R2 em R2 , use a notação w0 = a + bi e
caracteriza as relações entre a, b.
(c) Equações de Cauchy-Riemann No item anterior você chegou ao resultado seguinte: o conjunto das transformações lineares de R2 em
R2 que podem ser vistas como transformações lineares C em C em
um subconjunto próprio do universo de todas as transformações lineares. Redija de maneira clara este resultado (escreva um teorema).
3. Verifique quais das funções definidas abaixo poderia ser uma função complexa de variável complexa:
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z
Re(z)
Im(z)
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