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15- w*ez döoüşümü ile sana] desene paralel doğruların resmini bulunuz.
16- w s

fonksiyonu,
Z

halkasını hangi bölgeye dönüştürür ?
i

2
17- y =2x eğrisi, w=l/zfonksiyonu ile hangi eğriye tasvir olunur ?
2

18- x= 0, x=l, yaO, y=l doğrulan ile sınırianan D bölgesinin, w=z fonksiyonu
vasıtasıyla elde edilen tasvirinin alanım hesaplayınız.
19- lz-11 = 1 dairesi w= 1/z fonksiyonu ik hangi eğriye tasvir olunur ?

w=

ib n k riy o n u y ilzlS lhal^

^

t o lw e ^

' ^

?

21- f(z) x Z+1 dönüşümü I z I - 1 çemberini, x-ckseni üzerinde [-2,2] aralığına
dönüştürür. Gösteriniz.
22- z-»cosz dönüşümü altında ox ve oy eksenlerine paralel doğnılann görüntüsünü
bulunuz?
23- 0£Rez£2x, 0£Imz22x bölgesinde leos zt nin maksimum değerini hesaplayınız.
24*a)z>l noktası orijine gelmek üzere, sağ yan düzlemi birim daireye dönüştüren,
b) Orijin, i noktasına gelmek üzere birim daireyi üst yan düzleme dönüştüren,
bilincer dönüşümleri bulunuz.
4.6. K onfora Dönüşüm
w=f(z) = u+iv fraksiyonunu göz önüne alalım. u=u(x,y), v=v(x,y) dönüşümleri ile
z düzlemindeki bir D bölgesi w de bir D' bölgesine dönüşür. Bir D bölgesinde analitik
w=f(z) fonksiyonunun D nin bir z*, noktasındaki türevi sıfırdan farklı ise, bu nokta
civarına ait tasvirlerin ayn bir özelliği vardır. Bu durumdaki dönüşümlere "Konform "
dönüşüm denir.
4.TEOREM : Konform tasvirde açılar sabit kalır. Sonsuz küçük bir civarda
uzunluklar aynı ramda değişir.
İSPAT : z-düzkrrrinde Zp dan geçen, X ve yeğnilerini gözönEnc alalım.
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Bunların resimleri V ve Y, <p nin resmi de 0 olsun. O halde zQ daki fonksiyon
determinanu yazalım.
du

du

d(u,v)

dx

dy

~ İ(^ y j

dv

dv

dx

dy

fonksiyonel determinantı, Cauchy-Riemann denklemleri sağladığına göre,
du

dv

dx

İh

dv

du

dx

dx

du 7 dv 7
,
= ( - r + ( -) =if (zo>ı2
dx
dx

olur. f\z 0)* 0 =>J*ö olacaktır. J*0 olması ise dönüşümün bire-bir olduğunu, J>0 olmaS1
da yön değiştirmediğini gösterir. Zq noktasındaki teğet vektörler, dz ve 8z ise Dunla*
arasındaki açı

kompleks sayısının argumentidir. Aynı şekilde tasvirdeki teğet vektörle*
dz

dw ve 8w ise, bunlar arasındaki açı ^ nin argumentidir.
dw

dw=f(z0)dz

gw &

8w=r(zo)Sz =>dw~dl
olur ki, buradan açıların değişmediği anlaşılır.
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f(z)-f(Zo)
fim i----------*-*t>

olacaktır. O halde w0 in çok küçük bir civarına ait uzunlukların karşılıklı asıllanna oram
^(^Idır.Karşıt olarak,sonsuz küglik bir civarda açılar ve uzunluklar oranlan değişmezse.
fiw

5z 8w Sz

öptüklerinden,
8w
3w

Sz 8w dw
dz ^ dz ~3z

edilir. Bu bağıntı, w nin z ye göre yola bağlı olmayan bir türevinin varlığını gösterir.
4.7.Tek Katlı (Schlicht) Fonksiyonlar
4.TA N IM : Bir D İ

dejeri tekabül ediyorsa, bn fonksiyona unifarm (tek değerli) denir.
5.TANIM: Bir D bölgesinde değişkenin farklı iki değerine fonksiyonun farklı iki
*fc&eri tekabül ediyorsa, bn fonksiyona iinivalent fonksiyon denir.
Üniform ve ünivalent olmayan fonksiyonlara sıra ile mültiform ve mUltivalcnt
6.TANIM : Bir D bölgesinde üniform ve ünivalent bir f(z) analitik fonksiyonuna
kadı fonksiyon denir. D bölgesinde f (z) *0 olur. Bu fonksiyonun bir bölgeyi diğer bir
bölgeye bire-bir konfora dönüştüreceği açıktır.
5.

TEOREM : Bir w=f(z) fonksiyonu D de tek katlı ve W=g(w) fonksiyonu da D

Bin tasviri olan D' de tek katlı ise,
W=g(w)= g(f(z) ) = <p(z)
fonksiyonu da D de tek kadıdır.
İSPAT:

w-f(z) fonksiyonu D de tek lath 1
W=g(w) fonksiyonu D' de tek katlı I

olur ve wı#w2 ise, z

y

W tW
1 w 2 =>wı^w2

a2,lır- Yine Z\*z2 ise Wj*w2 ve

edilir. O halde W=<p(z) fonksiyonu tek katlıdır.

isc*w 1*W2 elde

