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Sammanfattning

I denna uppsats om analytisk fortsättning så ges en intuitiv inblick hur den-
na process går till. Av analytisk fortsättning får vi ett sätt att utöka bortom
den domän där funktionen från början är definierad. En fortsättning kan fås
på flera sätt. Det är framförallt en metod som presenteras i uppsatsen, näm-
ligen analytisk fortsättning längs kurvor. Genom att studera homotopier så
får vi ett sätt att se på hur dessa kurvor förhåller sig till varandra. Homoto-
pier ger oss också viktiga definitioner som enkelt sammanhängande område,
vilket kommer ha stor betydelse när vi ser på en analytisk fortsättning. När
vi studerar hur en analytisk fortsättning påverkas av olika områden så fås
en viktig sats, nämligen Monodromisatsen som ger oss ett sätt att bygga
analytiska funktioner.
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Kapitel 1

Homotopier

Homotopier är ett brett område inom topologi som kan delvis ge en förståelse
för hur kurvor med fixerade start- och slutpunkter förhåller sig till varandra.
Det är av särskilt intresse när vi pratar om analytisk fortsättning då vi ofta
använder oss av kurvor (eller vägar) för att ta oss mellan punkter i en domän.
Idén är att om vi har en kurva med fixerad start- och slutpunkt så kan vi
kontinuerligt deformera (forma om) kurvan till en annan kurva med samma
start- och slutpunkt som den första kurvan. En användning av detta är att
undersöka hur vår analytiska fortsättning påverkas av denna deformation.
Kända resultat från analys återfinns i [5] medans definitioner, resultat och
inspiration är hämtade från [1],[4] & [6]

1.1 Homotopier med fixerade ändpunkter

Vi definierar en homotopi på följande sätt:

Definition 1.1.1. [6][Homotopi] Låt γ0(s) respektive γ1(s) vara kurvor
som sammansluter a till b och är en kontinuerlig avbildning av enhetsin-
tervallet I = [0, 1] till R2. Vi säger att γ0 är homotop till γ1 med fixerade
ändpunkter och betecknas med γ0 ' γ1, om det existerar en kontinuerlig
avbildning f : I × I −→ R2 så att följande kriterium är uppfyllda:

1. f(s, 0) = γ0(s), för alla s ∈ I,

2. f(s, 1) = γ1(s), för alla s ∈ I,

3. f(0, t) = a,

4. f(1, t) = b.

Vi kallar f en homotopi från γ0 till γ1.

Att tillhöra samma homotopi är en ekvivalensrelation vilket visas genom
att kontrollera att följande kriterium är uppfyllda:
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• γ ' γ (Reflexivitet)

• γ ' σ ⇒ σ ' γ (Symmetri)

• γ ' σ och σ ' ψ ⇒ γ ' ψ (Transitivitet).

Lemma 1.1.1. Relationen ' utgör en ekvivalensrelation.

Bevis. Att relationen är reflexiv är trivialt ty f(s, t) := γ(s) är en homotopi
från γ till sig själv. Låt f(s, t) = γt(s) vara en homotopi där f(s, 0) =
γ0(s) och f(s, 1) = γ1(s). Vi har givet att γ0 ' γ1. Eftersom f är kontinuerlig
enligt definition 1.1.1, så kommer också f(s, 1− t) vara kontinuerlig eftersom
de definieras av samma homotopi, där t ∈ [0, 1] och definierar en homotopi
från γ1 till γ0. Vi har att γ0 ' γ1 ⇒ γ1 ' γ0. För att visa transitiviteten så
väljer vi en homotopi f1(s, t) som homotopin mellan γ0 och γ 1

2
, och f2(s, t)

som homotopin mellan γ 1
2
och γ1. Vi skapar nu en tredje homotopi som

definieras enligt

f3(s, t) =

{
f1(s, 2t), då 0 ≤ t ≤ 1

2

f2(s, 2t− 1), då 1
2 ≤ t ≤ 1.

Notera att f1(s, 1) = f2(s, 0) = γ 1
2
och att f1(s, t) och f2(s, t) är kontinuer-

liga enligt definition 1.1.1, vilket ger att f3(s, t) är kontinuerlig [6]. Av detta
fås nu att γ0 ' γ1. Vi har att transitiviteten är uppfylld.

Vi säger att alla kurvor som är homotop till en kurva γ tillhör homotopi-
klassen för γ, betecknas [γ]. En homotopi har många viktiga egenskaper och
några av dessa kommer användas upprepade gånger genom uppsatsen.

Definition 1.1.2. [5] En funktion f är likformigt kontinuerlig om, givet
ε > 0, så finns det ett δ > 0 så att

||y − x|| < δ ⇒ ||f(y)− f(x)|| < ε.

Om vi kan visa att en homotopi är likformigt kontinuerlig så får vi ett
viktigt redskap för att undersöka analytiska fortsättningar längs olika kurvor.
Det är analogt att säga, givet ε > 0, så existerar det ett δ > 0 så att

x ∈ By(δ)⇒ f(x) ∈ Bf(y)(ε),

där By(δ) betyder en boll centrerad i y med radie δ. Att se på likformig
kontinuitet i termer av bollar kommer ge en rikare bild längre fram när vi
ser på analytisk fortsättning.

Sats 1.1.2. En kontinuerlig funktion på en kompakt mängd är likformigt
kontinuerligt.

Bevis av sats 1.1.2 återfinns i [5].
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Figur 1.1: Exempel på enkelt sammanhängande område. Område A är ej
enkelt sammanhängande ty det finns ett hål så att γ ej är homotopiskt
trivial. Område B visar ett exempel på ett enkelt sammanhängande område
ty σ är homotopiskt trivial.

Lemma 1.1.3. Låt f(s, t) vara en homotopi enligt definition 1.1.1. Då är
homotopin f(s, t) likformigt kontinuerlig.

Bevis. Eftersom f(s, t) är definierad på I×I som är en kompakt mängd och
f(s, t) är kontinuerlig så fås, av sats 1.1.2 att homotopin f(s, t) är likformigt
kontinuerlig.

Lemma 1.1.4. Givet ε > 0, så finns det δ > 0 för varje kurva γk := f |I×k
så att

||u− k|| < δ ⇒ ||γk(s)− γu(s)|| < ε, ∀s ∈ I.

Bevis. Vi vet av definition 1.1.1 att en homotopi f(s, t) är kontinuerlig. Av
kontinuitet fås att f(s, t) är kontinuerlig på delmängder av I × I. Om vi ser
på f

∣∣
I×k∈I = γk(s) vilket ger att γk(s) är en kontinuerlig kurva. Av lemma

1.1.3 så fås att f(s, t) är likformigt kontinuerlig. Givet ε > 0, existerar det
δ > 0 så

||u− k|| < δ ⇒ ||γk − γu|| = ||f(s, k)− f(s, u)|| < ε

Ovanstående lemma kommer vara viktigt när vi ser på analytisk fortsätt-
ning längs olika homotopa kurvor.

Homotopier ger oss viktiga egenskaper hos olika typer av område. Det
är inte nödvändigt för en homotopi att start- och slutpunkt är skilda. Till
exempel låt de kurvor γt som fås av homotopin f(s, t) vara slutna (eller
loopar), dvs. f(0, t) = f(1, t) = a och att γ1 = a. Alla kurvor γt ' γ1 som
uppfyller detta sägs vara homotopiskt triviala. Kurvor som är homotopiskt
triviala är alltså homotopa till en punkt.
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Definition 1.1.3. Ett topologiskt rum Cn sägs vara sammanhängande om
det för varje par av punkter x och y i Cn, existerar en kontinuerlig kurva
f : [0, 1]→ Cn, så att f(0) = x och f(1) = y.

I [6] återfinns följande definition av sammanhängande

Definition 1.1.4. Ett topologiskt rum X är sammanhängande om och en-
dast om den enda delmängden som är både öppen och sluten i X är ∅ eller
X själv.

Med homotopier kan vi definiera ett område som kommer vara viktigt
längre fram i uppsatsen.

Definition 1.1.5. [1][Enkelt sammanhängande: område] Om området
Ω ⊂ C är sammanhängande och alla slutna kurvor γ i Ω kan bli krymp-
ta till en punkt (homotopiskt triviala) a ∈ Ω, så säger vi att Ω är enkelt
sammanhängande.

Enkla sammanhängande områden kommer vara frekventa i uppsatsen och
därför är det värt att skapa sig en tydlig bild av vad innebörden av definition
1.1.5 är. Betrakta områdena A och B i figur 1.1. För att ett område ska vara
enkelt sammanhängande så ska alla slutna kurvor vara homotopiskt triviala.
Den slutna kurvan γ(s) i område A, med start- och slutpunkt i γ(0) = γ(1) =
a och som passerar igenom punkten b, kommer ej vara homotopiskt trivial.
Det är en konsekvens av att vi inte kan kontinuerligt deformera γ(s) förbi
hålet i området A [6]. Alltså är område A inte enkelt sammanhängande. Om
vi istället betraktar området B i figur 1.1 så kommer varje sluten kurva σ(s)
i B vara homotopiskt trivial ty området saknar hål och är sammanhängande.
Ett exempel på när hål skulle kunna förekomma är när vi ser på funktioner
som har singulariteter. Låt oss se på funktionen f(z) = 1

z , som uppenbart
har en pol i z = 0. I detta fall skulle definitionsmängden för f(z) ha ett hål
i z = 0.

Vi behöver ett resultat till innan vi är redo för analytisk fortsättning.

Lemma 1.1.5. Låt Ω ⊂ C vara enkelt sammanhängande och f : I×I −→ Ω
vara en homotopi från f(s, 0) = γ0(s) till f(s, 1) = γ1(s) enligt definition
1.1.1. Då existerar det en loop h(s, 0) som ges av kurvorna f(s, 0) och f(s, 1)
som är homotopiskt trivial till f(0, t) = a.

Bevis. Om vi har två kurvor som definieras av en homotopi f(s, 0) = γ0(s)
och f(s, 1) = γ1(s) enligt definition 1.1.1, så är det möjligt att konstruera
en ny kurva som är en loop. Detta görs genom homotopin h : I × I −→ Ω,
med start- och slutpunkt i h(0, t) = h(1, t) = f(0, t) = a enligt

h(s, 0) =

{
f(2s, 0), då 0 ≤ s ≤ 1

2

f(2− 2s, 1), då 1
2 ≤ s ≤ 1.

8



Loopen h(s, 0) kommer vara väl definierad ty f(2s, 0) och f(2−2s, 1) ger
oss endast ett värde i s = 1

2 . Att h(s, 0) är kontinuerlig är uppenbart. Kvar att
visa är h(s, t) är homotopiskt trivial. Eftersom Ω är enkelt sammanhängande
fås direkt från definition 1.1.5, att alla loopar i Ω är homotopiskt triviala. I
och med h(0, t) = h(1, t) = a, har vi att h(s, t) är homotopiskt trivial, d.v.s.
h(s, 1) : [0, 1] −→ a.

Att sammansvetsa kurvor på det här sättet kommer förekomma uppre-
pande gånger. Vi gör en tydlig definition.

Definition 1.1.6. Låt γ(s) och σ(s) vara två homotopa kurvor, där γ(0) =
σ(0) och γ(1) = σ(1). Vi definierar summan mellan två kurvor, där −γ(s) :=
γ(1− s) enligt

−γ(s) + σ(s) =

{
σ(2s), då 0 ≤ s ≤ 1

2

γ(2− 2s), då 1
2 ≤ s ≤ 1.

När vi sammansvetsar kurvor så måste inte kurvorna vara homotopa med
varandra. Om γ(s) och σ(s) är kurvor som ej är homotopa så att γ(1) = σ(0).
Då kan vi göra en sammansvetsning enligt

γ(s) + σ(s) =

{
γ(2s), då 0 ≤ s ≤ 1

2

σ(2s− 1), då 1
2 ≤ s ≤ 1.

Dessa metoder att lägga ihop kurvor kommer vara viktiga för oss längre fram
i uppsatsen.

9



Kapitel 2

Analytisk fortsättning

Analytisk fortsättning är ett redskap för oss att undersöka en funktion bort-
om den domän där funktionen är ursprungligen definierad. Innan vi visar hur
en analytisk fortsättning tas fram så definierar vi vad en analytisk funktion
är.

Definition 2.0.1 (Analytisk funktion). [2] Låt Ω ⊂ C och f en funktion
så att f : Ω → C. Funktionen f sägs vara analytisk om f är kontinuerligt
deriverbar på Ω.

Vi är redo att se vad en analytisk fortsättning är. Om vi har två analytiska
funktioner f och g som är definierade på respektive domän Ω1 och Ω2. Om
f = g på Ω1 ∩ Ω2 och Ω1 ∩ Ω2 6= ∅, då säger vi att g är den analytiska
fortsättningen av f i Ω2. Vi kan nu skapa en ny funktion som är analytisk
på Ω1 ∪ Ω2 enligt

h(z) =

{
f då z ∈ Ω1,

g då z ∈ Ω2.

Vi har nu lyckats finna en ny funktion som definierad på hela Ω1 ∪Ω2 Detta
ger oss ett sätt att bygga analytiska funktioner. I nästa del kapitel får vi ett
konkret exempel på hur en analytisk fortsättning kan gå till.

2.1 Gammafunktionen

En beteckning vilket kommer vara återkommande genom uppsatsen är A(Ω),
betecknar mängden av analytiska funktioner i Ω. Innan vi ser på gamma-
funktionen visas att om en analytisk fortsättning existerar är den analytiska
fortsättningen unik. Från komplexanalysen får vi följande sats som vi kom-
mer använda oss av för att bevisa att en analytisk fortsättning är unik.

Sats 2.1.1 (Isolerade nollställen). Låt Ω vara öppen i C och f(z) ∈ A(Ω).
Då kommer alla nollställen för f(z) vara isolerade eller så kommer f(z) vara
konstant.
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För bevis av sats 2.1.1 se [7].

Sats 2.1.2 (Unik analytisk fortsättning). Låt Ω1,Ω2 vara öppna samman-
hängande mängder i C så att Ω1 ⊂ Ω2 och låt f(z) ∈ A(Ω1). Låt g(z), h(z)
vara analytiska fortsättningar av f(z) till domänen Ω2, då kommer

g(z) = h(z)

i Ω2.

Bevis. [9] Låt φ(z) = g(z) − h(z). Eftersom g(z) och h(z) är fortsättningar
av f(z) så kommer φ(z) = 0 i Ω1 ∩Ω2. Alltså är inte samtliga nollställen för
φ(z) isolerade. Sats 2.1.1 ger nu att φ(z) är en konstant funktion. Vi har att
φ(z) = 0 för ∀z ∈ Ω2 ⇒ g(z) = h(z).

Gammafunktionen ger ett illustrativt exempel i vad en analytisk fort-
sättning är.

Definition 2.1.1 (Gammafunktionen). Gammafunktionen definieras enligt

Γ(z) =

∞∫
0

tz−1e−t dt, då Re(z) > 0. (2.1)

Anmärkning 2.1.1. Vi vet från [8] att Gammafunktion konvergerar för z > 0
vilket göra att beteckningen

∞∫
0

f(z, t) dt = lim
R→∞

R∫
0

f(z, t) dt

är motiverad.

Sats 2.1.3. Gammafunktion är en analytisk funktion i det högra halvplanet
Re(z) > 0.

För bevis av satsen se [8]. Eftersom funktionen är analytisk i det högra
halvplanet (se figur 2.1), vill vi undersöka om funktionen kan utökas till en
större domän. För att analytiskt fortsätta Γ(z) behövs den rekursiva egen-
skapen hos funktion, vilket ges av lemmat nedan.

Lemma 2.1.4. Γ(z + 1) = zΓ(z)

Bevis. Resultatet ges av partiell integration enligt

Γ(z + 1) =

∞∫
0

tze−t dt = −tze−t
∣∣∣∞
0

+ z

∞∫
0

tz−1e−t dt = zΓ(z).

11



Re(z)

Im(z)

Figur 2.1: Det blåmarkerade området markerar vart Γ(z) är definierad och
analytisk.

Av lemma 2.1.4 får vi ett nytt uttryck för funktionen, nämligen Γ(z) =
Γ(z+1)

z . Eftersom Γ(z+ 1) är en analytisk funktion då Re(z) > −1, får vi att
Γ(z) = Γ(z+1)

z definierar en meromorf funktion (en funktion som är analytisk
utom i isolerade poler) med en enkel pol i z = 0. Vi har nu även fått en utökad
domän för Γ(z), se figur 2.2.

Sats 2.1.5. Γ(z) kan definieras som en meromorf funktion för något n ∈ N
enligt

Γ(z) =
Γ(z + n)

(z + n− 1)(z + n− 2) · · · z
,

där Re(z) > −n med enkla poler i 0,−1, . . . ,−(n − 1) och residyn i pol −k
ges av (−1)k

k! där 0 ≤ k ≤ n− 1.

Bevis. Satsen bevisas genom att tillämpa lemma 2.1.4 upprepade gånger.

Γ(z + n) = (z + n− 1)Γ(z + n− 1) = ... = (z + n− 1)(z + n− 2) · · · zΓ(z).

Vi får nu att
Γ(z) =

Γ(z + n)

(z + n− 1)(z + n− 2) · · · z
.

Av metoder från komplexanalysen får vi att residyn i pol −k kan beräknas
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0−1 Re(z)

Im(z)

Figur 2.2: Det röda markerade området representerar utökning av domänen.

enligt

Res(Γ(z),−k) = lim
z→−k

(z + k)Γ(z + n)

(z + n− 1) · · · (z + k) · · · z

= lim
z→−k

(z + n− 1) · · · (z + k + 1)(z + k)Γ(z + k + 1)

(z + n− 1) · · · (z + k) · · · z

= lim
z→−k

Γ(z + k + 1)

(z + k − 1) · · · z
=

Γ(1)

(−1)(−2) · · · (−k)
=

(−1)k

k!
.

Genom att låta n→∞ får vi att Γ(z) kan utökas till hela C med enkla poler
då z ∈ Z−, se figur 2.3. Av sats 2.1.2 fås att denna funktion är den unika
fortsättning av Γ(z).

2.2 Analytisk fortsättning längs en kurva

I detta avsnitt så är definitioner, satser och inspiration hämtat från [1] och
[3]. Det finns olika metoder att analytisk fortsätta en funktion. Ett sätt att
göra en analytisk fortsättning är med hjälp av potensserier. Alla analytiska
funktioner är oändligt deriverbara och har en potensserie utveckling kring
varje punkt i dess definitionsmängd [2]. Låt f vara en analytisk funktion
som ges av potensserien P , som är definierad på någon cirkelskiva D med
centrum i z0. Då kan vi välja en punkt z1 ∈ D och göra en ny serieutveckling
kring punkten z1. I vissa fall kan det hända att vi får en ny konvergensradie
som inte är helt innesluten av D. Om det händer så har vi lyckats analy-
tiskt fortsätta vår funktion f . För varje gång vi gör denna process fås en

13



0−1−2 Re(z)

Im(z)

Figur 2.3: Det röda markerade området representerar utökning av domänen.

ny funktion och en ny cirkelskiva där den nya funktion är definierad. Des-
sa funktioner tillsammans med den cirkelskiva de är definierade på kallas
funktionselement.

Definition 2.2.1. [1][Funktionselement] Ett funktionselement är ett par
(f,D), där D är en öppen cirkelskiva och en funktion så att f ∈ A(D).

a t1 t2 b

Figur 2.4: Cirkelskivorna representerar området där funktionselementen är
definierade. Punkter a, t1, t2 och b på kurvan är centrum för respektive cir-
kelskiva.

Det vi får ut av detta är att en analytisk fortsättning kan beskrivas som
en följd av funktionselement. Cirkelskivorna tillhörande funktionselementen
i en fortsättning kommer vara centrerade i punkter som ligger på en kurva.
Punkten som den första cirkelskivan i följden är centrerad i är sammansluten
med den punkt som den sista cirkelskivan är centrerad i, se figur 2.2.1. Vi är
redo för att definiera analytisk fortsättning längs en kurva.

Definition 2.2.2. [1][Analytisk fortsättning längs en kurva] Antag att
γ[0, 1]→ Ω är en kurva och att vi är har funktionselementet (f0, D(γ(0), r0)
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givet. Vi säger att f0 kan bli analytiskt fortsatt längs γ om det finns 0 =
s0 ≤ . . . ≤ sn = 1 och funktionselement (fj , Dj) så att γ(0) är i centrum av
D0, γ(1) är i centrum av Dn, γ([sj , sj+1]) ⊂ Dj och fj = fj+1 i Dj ∩Dj+1.

Det finns flera metoder för att finna en analytisk fortsättning längs en
kurva. En utav dessa metoder är att använda sig av potensserier.

2.2.1 Potensserier

En potensserie ges på formen

∞∑
n=0

cn(z − z0)n,

där cn är koefficienter och z0 är centrum av utvecklingen. Ett exempel på
en sådan serie är Taylorserien för någon funktion f . Vi har då att cn =
fn(z0)
n! . Potensserier är viktiga för att de ger oss ett naturligt sätt att göra en

analytisk fortsättning.

Exempel 2.2.1. Funktionen f(x) = 1−x+x2−x3 + ... =
∞∑
n=0

(−x)n = 1
1+x

kommer vara en konvergent serie då |x| < 1. Om vi nu gör en Taylorutveck-
ling kring x = 1

2 så fås:

g(x) =
∞∑
n=0

fn
(

1
2

)
n!

(
x− 1

2

)n
=
∞∑
n=0

2

3

(
−2

3

(
x− 1

2

))n
=

2
3

1− 2
3

(
x− 1

2

) =
2
3

2
3 + 2

3x
=

1

1 + x
.

Konvergensradien för vår Taylorutveckling fås genom att se på

| − 2

3
(x− 1

2
)| < 1

vilket ger att vår nya radie blir −1 < x < 2. Eftersom g(x) = f(x) på
(−1, 1) ∩ (−1, 2) så har vi att g(x) är den analytiska fortsättningen av f(x)
i cirkelskivan med centrum x = 1

2 och radien r = 3
2 .

En viktig egenskap för analytisk fortsättning längs en kurva är att fort-
sättningen är unik.

Sats 2.2.1. Låt (f0, D0) vara ett funktionselement som kan analytiskt fort-
sättas längs kurva γ med startpunkt i centrum av D0 och slutpunkt b. Då är
den analytiska fortsättning längs γ unikt bestämd.
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Bevis. [1] Låt de två fortsättningarna som fås längs γ ges av 0 = s0 ≤ . . . ≤
sn = 1 för funktionselementen (fi, Di) samt 0 = p0 ≤ . . . ≤ pm = 1 för
funktionselementen (gj , Cj), där (f0, D0) = (g0, C0). Vi gör ett motsägelse-
bevis. Antag att det finns funktionselement så att fi 6= gj i Di ∩Cj 6= ∅ och
[si, si+1]∩[pj , pj+1] 6= ∅ . Utan inskränkningar av allmängiltigheten kan vi an-
ta att i+j är minimal, i > 0 samt att si ≥ pj . Eftersom [si, si+1]∩[pj , pj+1] 6=
∅ så fås att si ∈ [pj , pj+1]. Detta ger att γ(si) ∈ Di−1 ∩ Di ∩ Cj . Etersom
i + j är minimal så fås fi−1 = gj på Di−1 ∩ Cj samt att fi−1 = fi på
Di−1 ∩Di enligt definition 2.2. Detta medför att fi = gj på Di−1 ∩Di ∩Cj .
Alla funktionselement är analytiska och Di∩Cj sammanhängande så ger det
att fi = gj på hela Di ∩ Cj . Vi har en motsägelse.

De funktionselementen som är närliggande kallas för den direkta fortsätt-
ningen av ett funktionselement. Exempelvis låt f vara den funktion som
fortsätts längs en kurva och låt (fj , Dj), j = 0, . . . , n vara de funktionsele-
ment som fås av en sådan fortsättning. Då skulle (fj+1, Dj+1) den direkta
fortsättningen av (fj , Dj) för j = 0, . . . , n − 1. Med hjälp av detta kan vi
visa att analytisk fortsättning längs en kurva uppfyller axiomen för en ekvi-
valensrelation.

Lemma 2.2.2. Låt Ω ⊂ C vara enkelt sammanhängande och låt (f,D) vara
ett funktionselement centrerat i a ∈ Ω som kan analytiskt fortsättas till b ∈ Ω
via kurvan γ(s) : [0, 1] → Ω. Låt (g,E) vara funktionselement centrerat i
b ∈ Ω. Den ändliga följden av funktionselement utgör en ekvivalensrelation
och betecknas (f,D) ∼ (g,E), där (g,E) är det sista funktionselementet som
fås då vi analytisk fortsätter f(z) längs kurvan γ(s) från a till b.

Bevis. För att bevisa lemmat så måste vi visa att axiomen för ekvivalensrela-
tioner gäller. Reflexiviteten fås direkt av definition av analytisk fortsättning
eftersom f(z) = (f0, D0) är en fortsättning av sig själv ty f0 = f0 på D0∩D0

och vi har att D0 ∩D0 6= ∅.
Symmetri fås av att analytisk fortsättning kan beskrivas som en följd av

direkta fortsättningar enligt definition 2.2.2. Eftersom (f1, D1) är en direkt
fortsättning av (f0, D0), (f2, D2) är en direkt fortsättning av (f1, D1) o.s.v, så
har vi att (fn−1, Dn−1) är en analytisk fortsättning av (fn, Dn), (fn−2, Dn−2)
är en analytisk fortsättning av (fn−1, Dn−1) o.s.v. Vi har alltså att om g är
den analytiska fortsättningen av f , så är f den analytiska fortsättningen av
g.

Kvar att visa är transitivitet. Låt f(z) = (f0, D0) och g(z) = (fk, Dk) där
g(z) är den analytisk fortsättning av f(z) kring b ∈ Ω längs γ0 : [0, 1]→ Ω,
med startpunkt γ0(0) = a och slutpunkt γ0(1) = b. Låt h(z) = (fn, Dn)
där h(z) är den analytisk fortsättning av g(z) kring c ∈ Ω längs kurvan
γ1 : [0, 1]→ Ω, med startpunkt γ1(0) = b och slutpunkt γ1(1) = c. Låt γ2(s)
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vara kurvan från a till c enligt

γ2(s) =

{
γ0(2s), då 0 ≤ s ≤ 1

2

γ1(2s− 1), då 1
2 ≤ s ≤ 1.

Kurvan γ2(s) är entydigt bestämd ty γ0(1) = γ1(0) = b. I den ändliga
följden (fj , Dj), j = 0, . . . , k + n − 1 är (fj , Dj) och (fj+1, Dj+1) direkta
fortsättningar och där med är h(z) en analytisk fortsättning av f(z) längs
γ2(s).

Ovanstående resultat kommer vara viktigt för oss i nästkommande av-
snitt av uppsatsen.

2.3 Monodromisatsen

Vi har tidigare sett att en analytisk fortsättning längs en kurva är unikt
bestämd. Frågor som dyker upp i samband med det är frågor som:

• Är den analytiska fortsättningen längs alla kurvor med samma änd-
punkter i ett område samma?

• Spelar det någon roll om vårt område är enkelt sammanhängande?

Vi undersöker nedan relationen mellan fortsättningarna av en funktion längs
homotopa kurvor. Det gör att det är naturligt för oss att undersöka enkla
sammanhängande områden ty alla kurvor med samma start och slutpunkt
i sådana områden är homotopa. Vi finner en del av svaren i Monodromisat-
sen som presenteras nedan. Förutom att vi får ett viktigt resultat om hur
vår analytiska fortsättning påverkas utav val av kurva så får vi också ett
sätt att skapa analytiska funktioner. Stora delar av det som presenteras om
Monodromistatsen är inspirerat av [1].

Sats 2.3.1. [1][Monodromisatsen] Antag att Ω ⊂ C är ett enkelt sam-
manhängande område och (f,D) är ett funktionselement som kan fortsättas
längs varje väg i Ω med startpunkt i centrum av D. Då finns det ett g ∈ A(Ω)
så att f = g på D.

Innan vi ger ett bevis för Monodromisatsen så ges ett argument som
kan ge en intuitiv idé varför satsen är sann. Eftersom f är definierad på en
cirkelskiva D ⊂ Ω och kan analytiskt fortsättas till en godtycklig slutpunkt
b ∈ Ω via alla vägar, då kan f fortsättas till hela Ω, se figur 2.5. Det räcker
att se på en fixerad slutpunkt b då alla vägar är homotopa i ett enkelt
sammanhängande område. Det betyder att vi kan finna en väg mellan en
startpunkt a i vår cirkelskiva och ett godtyckligt b ∈ Ω. Om vi kan visa att
den analytiska fortsättningarna som fås när vi fortsätter f längs homotopa
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a b

Figur 2.5: Cirkelskivan representerar f :s konvergensradie som ligger i områ-
det Ω och de streckade kurvorna samt den heldragna kurvan representerar
några av de vägar som f kan fortsättas längs.

a b

Figur 2.6: Två kurvor som ligger innanför konvergensradierna.

vägar är en och samma fortsättning kring b som kommer det gälla för alla
b ∈ Ω. En bevisidé skulle kunna se ut på följande sätt: Av Sats 2.2.1 vet
vi att fortsättning längs en kurva är entydigt bestämd. Alla kurvor som
börjar i en punkt a och slutar i en punkt b tillhör samma homotopiklass
i och med att Ω är enkelt sammanhängande. Vi kan då deformera γt för
t ∈ [0, 1], till en tillräckligt närliggande kurva γu, så att γu ligger innanför
funktionselementens cirkelskivor som fås då vi gör vår fortsättning. Tanken
är nu att vi fortsätter f längs γu så att de nya konvergensradierna inte är
helt inneslutande av rγ0(0), ..., rγ0(1) och sedan se på en deformerad kurva γv
så att γu och γv är närliggande kurvor. Intuitivt är detta möjligt så länge
det alltid går att finna en kurva innanför de konvergensradierna som fås av
fortsättning längs en annan kurva, så att de nya konvergensradierna inte
är helt inneslutande av de föregående konvergensradierna. Nedan stående
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lemma kommer att vara avgörande för Monodromisatsen.

Lemma 2.3.2. Låt Ω ⊂ C vara ett enkelt sammanhängande område och låt
(f,D) vara ett funktionselement som kan fortsättas längs varje väg i Ω med
startpunkt i centrum av D. Om Υ och Υ0 är kurvor med startpunkt i centrum
av cirkelskivan D med slutpunkt i b, och g, g0 är fortsättningar av f till en
omgivning av b längs Υ respektive Υ0, då är g = g0.

Bevis. [1] Vi gör detta med ett motsägelsebevis. Antag att g0 6= g. Av sym-
metriegenskapen från lemma 2.2.2 så ges att om g är en fortsättning av f
längs Υ, så kommer f vara en fortsättning av g längs −Υ. Tecknet framför
kurvan representerar vilken rikting vi analytiskt fortsätter längs kurvan. Vi
har enligt lemma 1.1.6 att

γ0 = −Υ + Υ0

är en sluten kurva där γ0(0) = γ0(1) = b så att g0 6= g är en fortsättning av
g längs γ0. Eftersom Ω är enkelt sammanhängande så kommer alla kurvor
med samma start- och slutpunkter vara homotopa och alla slutna kurvor
vara homotopiskt triviala. Nu kan vi säga att det finns homotop kurva γt
där γt(0) = γt(1) = b mellan γ0 och γ1 : [0, 1] → b, där gt är den analy-
tiska fortsättningen av g längs γt. Eftersom g är definierad som en funktion
med någon konvergensradie centrerad i punkten b, så har vi att den analy-
tiska fortsättningen g1 av g längs γ1 är g1 = g, ty γ1 ligger helt innanför
konvergensradien för g.

Vi kommer ta vara på en viktig egenskap om närliggande kurvor som
vi behöver för att slutföra beviset. Låt t vara fixerat så att vi kan se på
en specifik fortsättning längs γt och vi får från definition 2.2.2 att det finns
0 = s0 < s1 < . . . < sn = 1 och (fj , Dj) så att γt([sj , sj+1]) ⊂ Dj , där f0 = g
och fn = gt. Låt ε > 0 vara det minsta avståndet mellan γt([sj , sj+1]) och
Ω\Dj för j = 0, . . . , n. Av lemma 1.1.4 fås att det finns ett δ > 0 så att

|u− t| < δ ⇒ |γt(s)− γu(s)| < ε, ∀s ∈ I. (2.2)

Välj ett sådant u. Då kommer (fj , Dj) också vara en fortsättning längs γu
vilket ger att gu = gt. Alltså när vi ser på tillräckligt närliggande kurvor så
kommer fortsättningen som fås längs kurvorna vara samma.

Om vi nu ser på mängden

T = {t ∈ [0, 1] : gt = g}

så vet vi från lemma 1.1.4 att om T är både öppen och sluten så måste T
vara hela intervallet eller ∅. Vi vet redan att g1 = g så att T 6= ∅. Vi börjar
med att visa att T är öppen, d.v.s att det för varje element t ∈ T finns en
boll Bt(r) ∈ T , med radie r kring t. Givet t ∈ T så kan välja ett u så att
u ∈ Bt(δ). Enligt lemma 1.1.4 så fås γu ∈ Bγt(ε) vilket ger att gu = gt = g.
Alltså är {t ∈ [0, 1] : gt = g} öppen.
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Näst visar vi att T är en sluten mängd, detta görs genom att visa att
T innehåller sina gränspunkter. Alltså för alla följder tn ∈ T sådan att
tn → t ∈ [0, 1] så ska t ∈ T . Varje tn går att relatera till en kurva som i sin
tur går att relatera till en fortsättning längs kurvan. Det vi vill visa är att om
tn → t så kommer gtn → gt så att gt = g. Låt gtn och gt vara fortsättningar
längs γtn och γt respektive. Givet ε som i (2.2) så vet vi av lemma 1.1.4 att
det existerar ett δ > 0 för n > N ∈ N så att

|tn − t| < δ ⇒ |γtn(s)− γt(s)| < ε,∀s ∈ I.

Eftersom gtn och gt är fortsättningar längs γtn och γt, så kommer gtn = gt,
för tillräckligt stora n ty γtn och γt ligger innanför samma konvergensradie
av funktionselement som fås när vi gör vår fortsättning. Vi har att gtn → gt.
Eftersom varje gtn = g så har vi att gt = g, vilket ger att t ∈ T . Detta ger
att T är både en öppen och sluten mängd så att T är hela intervallet [0, 1].
Med andra ord fås att g0 = g vilket är en motsägelse.

Av ovanstående resultat är avgörande för att Monodromisatsen ska gälla.

Bevis av Monodromisatsen. Lemma 2.3.2 ger att analytisk fortsättning längs
två homotopa kurvor med fixerad startpunkt a och slutpunkt b leder till
samma fortsättning i en omgivning kring b. Det som är kvar att visa är att det
existerar en funktion g ∈ A(Ω) så att f = g på D. Eftersom b är godtyckligt
i det enkla sammanhängande området Ω fås att vi kan finna en väg mellan
a och b för alla b ∈ Ω. Tack vare att f kan fortsättas längs alla vägar kan
vi finna en analytisk fortsättning g som definieras av funktionselementet
(fn, Dn) som är entydigt bestämt. Det är tydligt att f = g på D. Alltså
finns det ett g som är entydigt bestämt på Ω.

Vi behöver visa att g ∈ A(Ω). För varje omgivning kring varje b så
kommer funktionselementet som fås i omgivningen vara analytisk. Detta
gäller för varje b vilket ger att g ∈ A(Ω).

2.4 Flervärda funktioner

Detta avsnitt är inspirerat av [3]. Flervärda funktioner kan bli en konsekvens
av analytisk fortsättning. När vi såg på Monodromisatsen så utgick vi från
en viktig egenskap, nämligen att vårt område Ω är enkelt sammanhängande.
Om Ω inte skulle vara ett enkelt sammanhängande område så är det möjligt
att kurvor med samma start- och slutpunkt i Ω inte skulle vara homotopa.
Om så är fallet så skulle inte alla kurvor i Ω tillhöra samma homotopiklass.
Då vi gör en analytisk fortsättning längs två kurvor med samma start- och
slutpunkt som ej är homotopa så är det inte nödvändigt att de analytiska
fortsättningar som fås i slutpunkten överensstämmer. För att demonstrera
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detta så använder vi oss av logaritmfunktionen som är hämtat från [3]:

log z =

z∫
1

1

t
dt, där z ∈ R+. (2.3)

När vi väljer att undersöka logaritmfunktion för komplexa värden så är det
viktigt att notera att log z har en väsentlig singularitet i z = 0. Alltså så är
inte domänen för log z enkelt sammanhängande. För att skapa ett område
som är enkelt sammanhängande så används en teknik från komplexanalysen.
Vi kan beskära (skapa en branch cut) det komplexa talplanet längs den ne-
gativa axeln till origo. Låt Ω vara de område som fås av en sådan beskärning.
Notera att Ω är enkelt sammanhängande. I Ω så definierar log z en analytisk
funktion och principalvärdet Log z är den analytiska fortsättningen av log z
från R+ till Ω. Låt γ vara en kurva i Ω som sammansluter punkten 1 till en
punkt z i Ω, där z = |z|eiθ för −π < θ < π. Genom att dela upp kurvan till
γ1 och γ2, där γ1 representerar linjen längs den reella axeln från punkten 1
och |z| och γ2 är cirkulära kurvan från |z| till z. Då fås att

∫
γ

1

u
du =

|z|∫
1

1

t
dt+ i

θ∫
0

ds = Log |z|+ iθ, där − π < θ ≤ π.

Om vi låter θ överträda vår branch cut så att θ > π så får vi att

log z =

∫
γ

1

t
dt = Log |z|+ i(θ + 2π)

då π < θ < 3π. När vi passerar över vår branch cut så innesluter vi z = 0 vil-
ket är en singularitet för funktionen, och där med är vårt område inte längre
enkelt sammanhängande. Vi kan välja två kurvor som båda har slutpunkt i
en punkt z och som ej är homotopiska till varandra så att kurvorna på egen
hand ej omsluter singulariteten. Eftersom vi har att våra kurvor ej ska vara
homotopa så kommer vinkeln för z ligga inom (−π, π] för den ena kurva och
inom (π, 3π] för den andra kurvan. Alltså har log z gett oss två olika värden
för samma z. Vi illusterar detta med ett konkret exempel.

Exempel 2.4.1. Vi vill bestämma värdet för logaritmen i z = −1−i. Genom
att välja kurvor som ej är homotopa (vilket är möjligt då domänen inte är
enkelt sammanhängande) så fås två olika värden. Välj att en kurva ska följa
den undre halvan av en cirkel till z. Då fås

log(−1− i) =

√
2∫

1

1

t
dt+ i

−3π
4∫

0

dθ = Log |
√

2|+ i
−3π

4
.
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z

Figur 2.7: Den röda delen av randen på cirkeln representerar moturs kurvan
och den blåa delen av randen representerar kurvan då vi går medurs. Den
tjocka linjen längs negativa reella axeln representerar vår branch cut.

Välj nu istället att utöka funktion längs en kurva som följer den övre
halvan av en cirkel till z, se figur 2.7. Då fås

log(−1− i) =

√
2∫

1

1

t
dt+ i

5π
4∫

0

dθ = Log |
√

2|+ i
5π

4
.

Eftersom vi passerar över vår branch cut så får vi så fås tillägget av 2πi i
integralen för θ. Vi har nu två olika värden längs två olika kurvor med samma
start- och slutpunkt.

Flervärda funktioner är spännande att studera av flera anledningar. Ex-
empelvis om man vill studera Riemannytor. Dessa ytor används för att kunna
se en flervärd funktion som enkelvärd funktion. I [3] ges en introduktion till
Riemannytor.
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Kapitel 3

Avslutande ord

I uppsatsen så har det huvudsakliga fokuset varit analytisk fortsättning längs
kurvor samt Monodromisatsen. Det finns fler metoder än de som tagits upp
i uppsatsen för att analytiskt fortsätta en funktion. En annan metod för att
fortsätta en funktion är Schwarz symetriprincip, se [3]. Analytisk fortsätt-
ning har används för flera kända resultat. Ett känt exempel är Riemanns
zetafunktion som ges av

ζ(s) =
∞∑
n=1

1

ns
, då Re(s) > 1.

Denna funktion går att utöka med hjälp av analytisk fortsättning till en
meromorf funktion med med en enkel pol i s = 1, se [8].
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