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KONFORM AVBILDNING

DEFINITION
En avbildning är lokalt konform om den är vinkelbevarande, dvs en vinkel
mellan två riktningar inte ändras av att vi applicerar avbildningen. Här
räknar vi vinklar med tecken!

Vi kan lokalisera situationen till att avbildningen skickar origo på origo.
Vi kan först fundera på linjära avbildningar i planet, som har den
allmänna formen

w = αz + βz̄ ,

där α och β är komplexa tal. Dessa tal motsvarar i reella fallet R2 → R2

alltså en 4× 4-matris. I reell mening motsvarar ju även paret (α, β) fyra
stycken olika reella tal (real- och imaginärdelarna till α och β).
Areaelementet i w -koorodinaten ges som Jacobianen J gånger
areaelementet i z-koordinaten, där J = |α|2 − |β|2. Vi måste alltså ha
|α| 6= |β| för att få en icketrivial avbildning.



KONFORMITET FÖR LINJÄRA AVBILDNINGAR

SATS
En linjär avbildning w = αz + βz̄ är vinkelbevarande och
orienteringsbevarande om β = 0, där alltså w = αz och α 6= 0.

OBS!
Avbildningar av typen w = βz̄ bevarar också vinklar, om β 6= 0, men det
byter orienteringen.

ANMÄRKNING
Avbildningar av typen w = αz med α 6= 0 kan dilatera och rotera.
Dilatationen kommer från beloppet |α medan rotationen kommer från
argumentet.



LOKAL KONFORMITET

SATS
En avbildning w = f (z) är lokalt konform om och endast om f är
analytisk, och f ′(z) 6= 0 gäller.

ANMÄRKNING
Inte så märkligt eftersom linearisering av en analytisk funktion f ger
f (z) ≈ f (z0) + f ′(z0)(z − z0) vilket antyder att f ′(z0) spelar rollen av α i
linjära fallet och vi borde kräva f ′(z0) 6= 0. Å andra sidan är det att
vänta att om w = f (z) är lokalt konform ska också lineariseringen av f
vara konform, dvs w = f (z) ≈ w0 + α(z − z0) så att f blir komplex
deriverbar dvs analytisk.



KONFORMITET

DEFINITION
En avbildning w = f (z) som skickar z ∈ D1 på D2, dvs f : D1 → D2
surjektivt, är konform om den är lokalt konform och bijektiv (dvs att
ekvationen w = f (z) är entydigt lösbar med z ∈ D1 givet att w ∈ D2).



Relation till harmoniska funktioner

SATS
Om u är en glatt funktion på D2, och om f : D1 → D2 är analytisk, så
gäller att

∆(u(f (z)) = |f ′(z)|2[(∆u)(f (z))].

KOROLLARIUM
Om u är harmonisk på D2, och om f : D1 → D2 är analytisk, så gäller att
u(f (z)) är harmonisk på D1.

Speciellt bra blir det om f är konform.

Ekvivalens av Dirichletproblemet
Antag att φ : D1 → D2 är konform och bijektiv. Om vi vill lösa Dirichlets
problem med att hitta en harmonisk funktion u med givna randvärden på
området D2. Alternativt kan vi betrakta v = u ◦ φ som löser motsvarande
randvärdesproblem på D1 med de transporterade randvärdena.



Möbiusavbildningar

DEFINITION
En avbildning (a, b, c , d är komplexa konstanter)

w = f (z) =
az + b

cz + d

kallas för en Möbiusavbildning om den är icke-konstant.

Villkoret för att avbildningen skall vara icke-konstant är att ad 6= bc.

SATS
Inversen till en Möbiusavbildning är även den en Möbiusavbildning.



Satsen om Möbiusavbildningar

SATS
En Möbiusavbildning skickar Riemannsären på sig själv.

SATS
En Möbiusavbildning bevarar {cirklar, räta linjer}. Dvs en linje kan
skickas på en linje eller cirkel, och en cirkel kan skickas på en linje eller
cirkel.

Exempel
Studera hur olika linjer avbildas under w = 1/z .



övre halplanet och enhetscirkeln

Exempel
(a) Avbildningen w = f (z) = 1+z

1−z avbildar |z | < 1 på Rew > 0. Vilken
är inversavbildningen?

Exempel
Vad avbildas halvplanet Re z > b på under Möbiusavbildningen
w = 2z−1

z+2 ?


