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RESUMO

Neste trabalho estudamos alguns problemas associados à álgebra das funções

holomorfas generalizadas, estabelecemos uma nova abordagem por meio de funções

holomorfas esüitas e elementos híbridos. Discutimos o conceito de Domínio de

HolomorHia Generalizado e apresentamos teoremas de extensão para funções holomorfas

generalizadas. Tratamos também de Equações Diferenciais Parciais Lineares de lg ordem

analíticas com coeülcientes constantes.

ABSTRACT

In this work some problems associated with algebra of the generalized

holomorphic ftinctions are studied. It was developed an approach by means of süict

holomorphic functions and hybrid elements. The concept of Generalized Holomorphy

Domain was discussed and theorems of extension for generalized holomorphic fünctions

were presented. Analytical Linear Partiam Differential Equations of the ünst order with

constant coefHlcients were also discussed.
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INTRODUÇÃO

Em 1906 F. Hartogs descobriu o primeiro exemplo exibindo a notável propriedade

de extensão de funções ho]omodas em mais de uma variável ([Har]). Hartogs descobriu o

ponto inicial de uma genuína teoria de várias variáveis complexas, na qual o novo e

fundamental conceito de Domínio de Holomorüia e as várias noções de convexidade

usadas para caracteriza-]o vieram a ser indispensáveis ([Hõr 1 ;2], [Nac], [Ran]).

De 1906 até os dias de hoje, muitos resultados fundamentais foram obtidos e a

teoria clássica muito desenvolveu-se. Na última década, houve também um grande e

rápido crescimento de um novo ramo da análise não linear conhecido como "Teoria Não

Linear de Funções Generalizadas" (ou mais simplesmente, Funções Generalizadas) ([Col

2; 3]) e esforços foram feitos no sentido de tratar a Teoria de Funções de Várias Variáveis

Comp[exas no contexto das Funções Genera]izadas ([Ara4], [CoGa], [Col 1]). Dando

prosseguimento a esses esforços, apresentamos este trabalho que consiste em três

capítulos, dos quais fazemos uma explanação sucinta a partir de agora.

No Capítulo 1, parágrafos l e 2, procuramos coletar e ordenar logicamente os

principais resultados sobre funções holomorfas generalizadas que utilizamos na tese e que
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estão espalhados por diversos artigos ([Ara 1; 2; 3; 5], [Arco]). Na totalidade destes

artigos a exposição é feita para a á]gebra de Co]ombeau como apresentada em [ATBi] (a

qual chamaremos ''full" álgebra); aqui procuramos indicar o caminho para demonstrar

tais resultados na álgebra simplificada que utilizamos. Fazemos uma demonstração mais

pormenorizada da propriedade de feixe para HG(.) (Proprosição 1.2.4) e do Teorema de

Extensão de Hartogs Generalizado Simplificado (Teorema 1.2.11). No parágrafo 3,

introduzimos um conjunto de notações que serão utilizadas em todo trabalho, enunciámos

e provámos alguns resultados que incluem-se em uma abordagem nova da C -álgebra das

funções holomorfas generalizadas, abordagem esta feita por meio dos elementos estritos e

esüitíssimos(Definições 1.3 .1).

No Capítulo 2, parágrafo 1, definimos elementos híbridos como aqueles que

combinam comportamentos C" e estrito em um mesmo aberto e discutimos a existência

de tais elementos em G(Q) . Para obtenção de alguns elementos híbridos interessantes,

construímos um novo tipo de função de corte: a "Função de corte de Heaviside", que tem

existência em G(Q) e queda ''instantânea" de l para 0, o que é impossível em C"(Q) . E

exibido um elemento GcG(Q) que mistura um comportamento holomoúo estrito e um

comportamento holomorfo clássico, com domínio de existência em uma parte aberta não

vazia de Q . A partir desse elemento, somos conduzidos à discussão, no parágrafo 2, do

conceito de Domínio de HolomorÊia Generalizado (DeÊínição 2.2.1) e da relação deste

conceito com a existência ou não de elementos híbridos em HG(Q) . Introduzimos uma

nova C-álgebra HG.,(Q) para discutlnnos, a partir dela, as impossibilidades de
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elementos híbridos em HG(Q) , conforme sejam os comportamentos dos abertos }' e Q.

No parágrafo 3, abordamos dois Teoremas de extensão de funções holomorfas

generalizadas, sendo que o primeiro deles é uma nova versão para o Teorema de extensão

de Hartogs, e o segundo é uma versão generalizada para um resultado clássico de 1943,

devido a S. Bochner e F. Severa([Shal; Theorem 2, p. 169). Para a operacionalização deste

último resultado, trabalhamos em uma álgebra de funções holomorfas generalizadas

definidas no fecho de um conjunto aberto ([Ara 5]) e utilizamos o núcleo de Bochner-

Martinelli, bem como a representação de uma função holomoda utilizando tal núcleo.

No Capítulo 3, parágafo 1, resolvemos uma equação diferencial parcial com

coeficientes constantes em c, do tipo: (1) ;.a. õz/ =/, onde ii- é o operador

derivação parcial complexo (Deümição em: Capítulo l pag. 8), ./'eHG(Q) e Q é um

aberto de C" (nà2) que contém o fecho de um outro aberto X que é C"-esüitamente

pseudoconvexo e convexo. Esta é a versão genera]izada de um resu]tado feito em [Hõr l],

Theorem 6.3.2. Enquanto no caso clássico é exigido que o aberto X seja C -convexo, no

caso generalizado a solução se dá em abertos menos arbitrários. Para a demonstração no

caso generalizado, utilizamos fortemente resultados sobre o operador a generalizado

([Ara 1; 2; 3], [ArCo]). No parágrafo 2, íàzemos algumas considerações sobre a

existência de soluções esüitas para a equação (1), bem como discutimos o que esperar de

(1) quando os coeficientes ao invés de em C , estão na álgebra C
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CAPITULOI
r

A ÁLGEBRA DAS FUNÇÕES GENERALIZADAS DE COLOMBEAU

Iniciamos este capítulo apresentando as deÊínições básicas e as notações que serão

utilizadas ao longo deste trabalho.

1.1 DEFINIÇÕES E ALGUMAS PROPRIEDADES BÁSICAS

No que segue, Q denotará um aberto de R"; .K denotará indistintamente o

conjunto dos números reais R, ou o conjunto dos números complexos C ; N denotará o

conjunto dos inteiros não negativos, e 1:=10,11c R.

O símbolo C"(Q) denotará o conjunto das funções com derivadas parciais de

todas as ordens contínuas em Q .

DEFINIÇÃO 1.1.1 Denotaremos por é']Q,K] o conjunto das funções

ú:lxQ as quais â(c,.)cC"(Q), Vec l
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NOTAÇÃO 1.1.2 Se z2c8]Q,K] e a=(a,,...,a.)cN" então õ"â(c,x) denotará

.l«iA
(õ"ú(c,.)l(x) e a'ú:- o '" , onde a=a.+...+':.

DEFINIÇÃO 1.1.3 Denotaremos por 8À/[Q,K] o conjunto dos elementos

úcF[Q,K] para os quais vale: VKccQ (K estácontido em Q, eécompacto),

Vac.N" , ]acR tal que lõ"z}(c,.) 1., := sup õ"â(f,x) -oG') quando e--> 0' , isto é,

a"Ú(é', . )
lim :' "* =0
f+o' e'

xc.K

DEFINIÇÃO 1.1.4 Denotaremos por .V']O,.K] o conjunto dos elementos

âcEÀ/[Q,K] para os quais vale: VKccQ,Vaca",Vaca temos

''úü,.) . : .l 'l ««.. .;-','*

OBSERVAÇOESI.1.5

(i) O conjunto ê']Q,K], munido das operações usuais de soma e produto de funções, e

produto de elementos de K por função, é uma K-á]gebra, ew]Q,K] é uma

subá[gebra de E']Q,.K], JU[O,.K] é um idea] de 8À/ [Q,K].

(ii) Os e]ementos em 8h [Q,.K] são chamados de ft)nções moderadas; os elementos de

.A/']Q, K] são chamados de fllnções nulas.
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DEFINIÇÃO 1.1.6 A álgebra de Colombeau das funções generalizadas sobre Q é

e,., [Q, .K]
,VÍO,.K]definida por G(Q,K)

OBSERVAÇOESI.1.7

(i) No que segue K ficará subentendido, de modo que usaremos uma notação

simp[iÊicada: E']Q]; âA,[Q[; ./v'']QJ; G[Q].

(ii) Existe uma inclusão de C"(Q) em G(Q) ela é tal que

./' cC"(Q) =/+.A/']Q] e ./'(r,x)=/(x), V(f,x)clxQ. Isso pemiite-

nos escrever C"(Q) c G(Q)

DEFINIÇOESI.1.8

(i) Denotaremos por e(.K) o conjunto das funções 2:1--

(ii) Denotaremos por fw (.K) o conjunto das funções 2c g(K) para as quais ] a cR

tal q«e l2(')1:'(;') q««do ;-*0'

(iii) Denotaremos por -V'(K) o conjunto das funções }€8À,(.K) para as quais

Va € R «le l 2(e) 1='(';'1 q««do € -) 0'

2:1 >
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OBSERVAÇOESI.1.9

(i) F(K) é uma .K- álgebra; gÀÍ(.K) é uma subálgebra de é'(K) e Jv'(K) é um

ideal de E*, (.K).

(ii) Os elementos em fÀ, (K) são chamados de elementos moderados; os elementos de

./U(.K) são chamados de elementos nulos.

DEFINIÇÃO 1.1.10 A K -álgebra .K é deÊínida por

ã: . eKJ14}
.Ar(X)

OBSERVAÇOESI.l.ll

(i) É fácil ver que as definições acima são equivalentes àque]as dadas em [ATBi] para

as funções genera[izadas simp]ifícadas. No artigo [ArBi], os resultados são feitos

para a álgebra de Colombeau, que aqui trataremos por "füll'' álgebra e denotaremos

G/ . As versões dos resultados em G/ são, em geral, traduzidos üivialmente para

G; quando isso não ocorrer, mencionaremos e, se necessário, reparemos as

demonstrações.

(ii) Temos uma inclusão natural de .K em K e de .K em G(Q); no primeiro caso,

dado rcK associamos a /" a classe de Pc 8À,(.K) para o qual P(c)=r, Vé c l;

do caso. dado o elemento r=P+./V'(K) em K associamos a ele ocaso ano segueJ&
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elemento que tem como representante 2cfÀ,[Qlpara o qual

2(é,x)=P(É), y(C,x)clxQ Estas aplicações nos permite escrever

K c.K cG(Q)

TEOREMA 1.1.12 G(.,K) é um feixe ümo de K -álgebra sobre R"

DEMONSTRAÇÃO Ver [ArBi] Theorema 2.3.2. 1]

Daremos agora a definição clássica de Domínio de Holomorfia, conceito que

trataremos, na versão generalizada, no Capítulo 2. Usaremos o símbolo H(Q) para

denotar a C-álgebra das funções holomorfas clássicas, onde OcC" é um aberto

qualquernão vazio.

DEFINIÇÃO 1.1.13 Um aberto conexo OcC" é um Domínio de HolomorÊia se e

somente se é impossível encontrar dois conjuntos abertos conexos 11)i e 11)2 em C' com

as seguintes propriedades:

(a) Qn Q. D Q: :# O; Q. aQ;

(b) para toda ./'cn(Q) existe ./l c.n(Q. ) (necessariamente única) tal que ./i.: =Áln:

Muitas são as caracterizações dos Domínios de Holomoríia; a mais conhecida

delas é aquela que provém da resposta ao Problema de Leva, isto é, Q é Domínio de
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HolomorHia se e somente se é Pseudoconvexo (ver [Ran] ou [Hõr 2] ou [Kra] ou [Nac]).

Outras caracterizações importantes, que também podem ser encontradas na bibliograHla

citada acima, são: Q é Domínio de Holomorfia se e somente se

(i) A equação Õz/=./ pode ser resolvida em Q para toda (0,q)-fomta õ-fechada

./' com coeÊjcientes em C"(Q) ([Kra] p. 108).

(ii) Existe uma função ./cH(Q) que não pode ser estendida analiticamente além de Q

([Hõr 2] Theorem 2.5.5), ou ainda, Existe ./cH(Q) tal que ./ é completamente

singu[ar em ÕQ ([Nac], p.52)

OBSERVAÇÃO 1.1.14 A respeito da equivalência (ii) acima, queremos esclarecer

que, se /cH(Q) e z7cõQ, dizemos que 77 é um ponto regular para ./' se existem abertos

conexos Q. e Q:cC" com a#Q:c QnQ., 77cQ: e ./jcH(Q.) tal que ./io: =Áln:;

z7 é um ponto singular para ./ , se tais Q. e Q2 não existem. Nós diremos que / é

completamente singular em ÕQ se todos os pontos de ÕQ são singulares para ./

Dizemos ainda que ./' tem domínio de existência holomorfa, ou snnplesmente que, ./'

tem domínio de existência, em Q , no caso de ./' ser completamente singular em ÕQ .

1.2 A C-ÁLGEBRA DAS FUNÇÕES HOLOMORFAS GENERALIZADAS

No que segue, Q denotará um aberto de C". Daremos as deÊínições e

anunciaremos os resultados necessários para o nosso trabalho.
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Identiülcamos C" com R2', por meio da aplicação natural

(z.,...,z.)cC'-->(x.,.y.,...,x.,.y.)cR:", onde z, -x, +zy, , VJcl1,2, ..,n} Assün todo

aberto de C" é um aberto de R2", de tal forma que temos deÊlnida G(Q,C), a qual

denotaremos também por G(Q) .

Para deÊmirmos a C -álgebra das funções holomorfas generalizadas, precisamos do

conceito de formas diferenciais generalizadas, que brevemente recordamos aqui(ver [Ara

4] exemp]o 7.2.3, e [Ara 3] p.477). As notações aqui estabelecidas serão utilizadas até o

final deste trabalho.

Para todo ocN' tal que o g n consideramos o conjunto H., de multa-índices

/=(/.,...,/.)eN' tais que l g/. <...</. Sn, e as fomias diferenciais d.-' =d.-,. A ...Adz

a' = 'e. A . . Aa.. o«de /=(/.,...,/.)'H.

Dados p,qcN' tal que pÉn e qgn, deümimos

Bp:ç:'idz ,Ac#J//cH, elcHçl, e, no caso onde pcN*,p$n e q=0

(respectivamente qcN', qgn e p=O), nós consideramos ,B,:.::tdz'

(respectivamente B.,ç :={ d / JcHç }).

Dados (p,g)cNxN tal que pgn, qÉn e /2+q>0, uma forma diferencial

generalizada de tipo (p,q) sobre Q é qualquer elemento que pertence ao G(Q) - módulo

livre sobre .B.,. Esse módulo é denotado por G.,..,(Q) . O G(Q)-módulo livre sobre a
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união (diqunta) dos conjuntos B,.. com 0g/"$p, Ogsgq e r+s>0 é denotado por

Gt,,ç](Q) e claramente temos que Gt,,ç](Q) - © G(,,,)(Q) .

DeÊinnnos G(o,o)(Q) : G(Q) e G(,,ç)(Q) :i0} caso p>n ou q> n. Se p,ggn e

p+q>0 , todo ./cG(,,ç)(Q) pode ser escrito de modo único como

dz' õ.dã'
leH qP

Se ./'eG(Q), nós denotamos por df o elemento de GI.,.l(Q), deümido por

"::"*;', «'. «::;f",;'::iz'«, . {:;;lÊ-;Él;
e:;.1lz...,zl, -:J:,
a. 2LÜ, ®,,J'

A extensão das definições dos operadores d, õ e õ para fomlas diferenciais

generalizadas arbitrárias, bem como a deüínição do produto exterior /Ag para

/c G(,,ç)(Q) e gcGÜ,o (Q) é idêntico ao caso c]ássico (ver [ArCo] $ 8), é fácil chegar

que c/2:=0; õz::O; õ2=0 e õõ+õõ:=0 comono caso clássico.

DEFINIÇÃO 1.2.1 Uma função holomorfa generalizada sobre o aberto não vazio

ç)cC" é um elemento ./eG(Q) para o qual õy=0

NOTAÇÃO 1.2.2 Denotaremos por HG(Q) a C-álgebra de todas as funções

holomorfas generalizadas.
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OBSERyAÇOES 1.2.3 Dado um aberto não vazio QcC' , é trivial verificar que

(i) C c C c HG(Q),(verObservação l.l.ll(ii))

(ii) H(Q) c HG(Q), basta lembrar que H(O) c C"(Q) c G(Q)-

PROPOSIÇAO1.2.4 HG (.) é um feixe de C - álgebras sobre C"

DEMONSTRAÇÃO

(i) Sejam (Q.)... família de abertos de C" tal que Q :=.}d,O. ; ./',geHG(Q) tais

que ./in. =glo. , Vaca', então como HG(Q) c G(Q), segue que /,gcG(Q) e,

pelo Teorema 1.1.12, temos que ./' =g

(ii) Soam (Q.).., família de abertos de C"; /aCHG(Q«), Vaca' tais que

sempre que Q.nQP#a, como /aCG(Q«), Vaca,

segue do Teorema 1.1.12, que ]/cG(Q) onde O:=.1.d.O. tal que

Á '.-., :4'.-',

Ç n. nT TT nllF ÍI.C..l -ÍUa): '' "".'

e V./ci1,2,...,n}, por(i) segue que v./cl1,2,...,n} , logo /cHG(Q)

De (i) e (ii) segue que HG(.) é feixe. []
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PROPOSIÇÃO 1.2.5 Dado QcC' aberto não vazio, temos que

c" (Q) n nG(Q) = n(Q) .

DEMONSTRAÇÃO

8.1.3(d). n

Segue de tara 4] proposição [O.1.3 e de [ATBi] Remarks

Enunciaremos agora resultados importantes para o estudo de HG(Q). Tais

resultados encontram-se demonstrados para a "füll" álgebra G/, a transposição das

demonstrações para a álgebra que trabalhamos aqui(simpliülcada) é üivial, mesmo

porque, a inclusão de G em G.f garante a validade da maioria deles, exceto o Teorema

de Extensão de Hartogs cuja demonstração será feita ainda neste parágrafo.

TEOREMA 1.2.6 Sejam OcC" (n2:1) aberto conexo, ./eHG(Q). Se U cQ é um

aberto não vazio para o qual ./i., =0 então /=0

DEMONSTRAÇÃO Usa-se [ArBi] Remarks 8.1.3(d) e [Ara 4] Theorem ]0.3.2. []

O resultado expresso por este último teorema é conhecido por Principio do

Prolongamento analítico generalizado simplificado; ele é utilizado na demonstração da

versão generalizada simplificada de um dos importantes teoremas clássicos, a saber, o

Teorema de Extensão de Hartogs.
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A demonstração do Teorema de Extensão de Hartogs generalizado simplificado

será feita aqui, pois ela ilustrará como se dá a transposição de uma demonstração da "füll"

álgebra para a álgebra simplificada, e principalmente porque ela é necessária, tendo em

vista que a inclusão da álgebra simplificada (com a qual trabalhamos aqui) na álgebra

''fü]]" dada em [ArBi] 8. 1.3(d), não tem porque, necessariamente, levar a C -- álgebra das

funções holomorfas generalizadas simplificadas sobrejetoramente na C -álgebra das

funções holomorfas generalizadas.

No que segue, C;'(Q) denotará o conjunto das funções gcC"(Q) para a

orte de g , que denotaremos por szzppp, está contido em Q, e é compacto

s quais o

suP

LEMA 1.2.7 Se W cC;'(C), então a função z/:C.

«@ ::-i-L.L w(0 Z-L- a(« af

é de classe C" em C e -=--w

.C dada por

DEMONSTRAÇÃO Caso particular do theorem 1.2.2 em [Hõr 2]. []

OBSERVAÇÃO 1.2.8 No próximo Lema, vamos precisar da deÊínição de suporte de

uma função generalizada e tal definição é análoga à definição clássica; assim, se

.fcG(Q) e (Q.).., é a família de todos os abertos Q. cç) para os quais ./Ío. - 0,



temos que o suporte de ./, também denotado surf/, é definido por

stz.f)p/ :=Q\( u Q.)(vergara 4] p47).acF

12

LEMA 1.2.9 Soam ./l cGIC') com suporte compacto, KccC" tal que surf./l

e seja ./l um representante de ./l tal que ./l(c,')c C=(X), Vccl. Então a função

ç:lxc" - p'' t(r,z):- ã;.i . .À(c,é',z:,...,z,) 'r( "d{

V (r,z) c lxC" , está bem deHlnida e tem as seguintes propriedades:

o t.ê'lc"l ;

em lxC"

vle.z

oi g:(;,,):'il .L -g!-(',(';-,...,..)yçl-íÇ-, vk,4 . l*c", VJ.{2,...,« }

(i«) '? ' eÀ. lc'l

DEMONSTRAÇÃO A primeira consideração que faremos é a respeito da existência

de um representante .À de ./l tal que ./l(e,') eC;(K), Vccl. Tomamos acC;lC'), tal

que, Oga KI e a=1 em uma vizinhança W de surf./l, com supra cK. Seja
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então #l,,, -0; além disso ./l - (a+#) ./l : a./l + /?./l , e temos P./l=0

l3=0 em suppfx

Se g é um representante qualquer de ./l, teremos que ./l = a./l = ag+./v'lc"l ,

para todo ccl vale surf [(aÊ)(c,.)] c supra cc X . Tomamos então./](c,z)::

=(czÉ)(é,z) = a(z) g(c,z), V(é,z) clxC" , e ./l será como queremos.

Para cada rcl arbitrário fixo, ./l(c,')cc=(c'l, segue do Lema 1.2.7 que t está

bem deÊínida, e da derivação sob o sinal de integração vem que t(c, )cC"lC"l assim

vale (i).

pois

e

= 1/7+ /) 1 . Í. =

serção (li) segue diretamente ao Lema l

(f,w) 'lx C" a-bit'á'io ülx., W(0 4',«':,....,«,.)

( Desato t(c,w)-w(w.) assim &(e,'"):-gl-(«'-):

quand2.7 aA as '' r ara

e ulw

.À (., é', «,: , . . ., w. ) ./l(e, }t') , V(e,w) c lxC")

A asserção (iii) segue, após a mudança de variáveis 77=( -- z. , da derivação sob o

sinal de integração. Após a mudança de variável mencionada, temos que

t(;,') ; ;L j.Â(;,z. +,7,':,...,z.)e2:eg , e se z:('-,z:,...,z.):(*-,*:,...,*:.), «de2zi }:''* ' ' ' ' ''' 77

x. ... +fx. . , V / c {l,...,n} e õ= é um operador de derivação parcial arbitrário, temos
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que õl: t(c,z); 1 . a:./l(C,z7+z-,z:,...,z.) c/?Ad4 , e da moderação de Á resultará

imediatamente a moderação de ç , e assim va]e (iv). []

O próximo teorema (Ehrenpreis generalizado) é importante na demonstração do

Teorema de Extensão de Hartogs generalizado simplificado. Faremos aqui alguns

comentários sobre sua demonstração e a ligação desta demonstração com o Lema 1.2.9.

TEOREIVIA 1.2.10 Seja /cGo,D(C"l com nà2, suponha que ./' tem suporte

compacto e que ã./=o. Então existe uma única vcGIC"l de suporte compacto tal que

DEMONSTRAÇÃO Daremos aqui apenas uma idéia da demonstração que se encontra

em [Ara 2] Proposition 1.2. O que queremos realçar é o fato de ./=lE.l./; cE, ter suporte

compacto implicar a existência de um compacto KcC' tal que

;uppk)cÉ',«J.{-,...,«} N, d.m«:«,çã. d. L.m- i.2.', "ü.; q« p'''"':

n

/=1

escolher representante, ./) de ./; , tais que ./; (e,') cC;(K), VJc {l,...,n}

O el.me«to «.G(C') para o q"a] Õ«=/, será e«tão, a .passe d' s'gui«te

elemento moderado que foi construído no Lema 1.2.9:
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t:lxc" que, t(e,z) :- -5:- J./i(c-,4,z:,..
õ(«.a(

( -- ;:

V (',z) ,...z.»'l* C" . n

Estamos agora em condições de enunciar e demonstrar o Teorema de Extensão de

gs generalizado simplificado :Harto

TEOREMA 1.2.11 Sejam Q cC' aberto, n2:2, K cc11) tal que Q \K é conexo

Então para cada zlc HG(Q\K) existe urna única ücHG(Q) tal que qou =z/

DEMONSTRAÇÃO Sqa »' um aberto tal que: .K cW cW ccS2 e ,regi (lz)

verificando as condições 0É,Zgl e ,Zln, =1. Consideremos as seguintes funções

generalizadas: z/-:= (1--.{1.~.) .u cG(Q\K) e u:::0 cG(W).

Pelo Teorema 1.1.12, existe z/. eG(Q) tal que z/olo\K :ui e z/.i,,. =zl:. Mostraremos

ser possível determinar vcGIC" l de modo que # :=z/o --vlo sda a solução procur'da.

--z/õZ , em 11)\K
'c ' '''' '' ''' ; assim, podem

0 ,em W

diferencial generalizada com suporte compacto ./'cGu,n IC" ) dada por

n

f
--z/ã.T , em Q\.K

o , .« ««-(c"~-«, )l

formadefinir umaosclaroÉ que 0
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Q\K
isto e, /,

«« - (C " ~ .UPP k))

Como /7à2 e õy=o, pelo Teorema 1.2.10 existe uma única vcGIC'l de suporte

compacto tal que av=/ em c", pela definição de ./' segue que veHGIC" \surf(.z)l-

idam X a componente conexa não limitada de C" \ surf.Z e E := .,Yn(C" \surf(v)).

As relações vcHG(.X), vlz-0 e EcX mostram (Teorema 1.2.6) que

donde vi.vnc:=0. DeÊlnindo ü :=uo'v.o, temos

Õuln~K - õz/'l'~« vlo~x = Õ #ol.~. './inox-=0, e também

ã #l,« =a Z/ol, - Õ vln, - 0 -./i., = 0 ; portanto, segue que üeHG(Q)

outro lado, a deüínição de # e a relação vlx-o;0 implicam que

= (1 -- ,r) ulx-.: '"l*-., como Q\ K é conexo, XnQ é pa'te abe'ta não

vazia de Q\ K, segue do Teorema 1.2.6 que qn\K :z/ . a

Dada./'cHG(Q), com QcC" aberto qualquer não

podemos aülnnar muito sobre os representantes /c EÀ/[Q] de ./'

Na verdade podemos ter situações bastante interessant

a rllBa lrnTnl'rlflC a CFbfTlllT''

que

Por

naopnnctpio,vazio, aaz]

estranhasmesmo SSes ou

como

que

UXnQ Olx-n
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(i) Dado OcC" aberto não vazio (nàl), existe /eHG(Q) que tem um

representante .7c8À,[Q], para o qual ./'(c,) c H(Q), Vfc/ porém /cH(Q)

De fato: sda ./:lxQ ----->C definida por ./'(z,z):é, V(z:,z)clxQ então

temos que ./'(c,)cC"(Q), Vrcl; além disso, dado VKccQ, teremos que

.?k,.) . ;.1;-') -;;'«- .7'''.,tOt. Já " *.m«m.; «m ..mp"*' "ã' «mi.

q«lq«r KccQ teremos q« ./'(e,') .#'(F:l, asse« .7e.V']O]

Consideramos ./=.7+.V'lOI c G(Q) e observamos que

VJctl,...,n} ; portanto, /cHG(Q)\ {0} e /(c,')cH(Q), Vfcl. Resta-nos

mosüar que ./'eH(Q). Para isso utilizaremos a proposição 1.2.5 e mostraremos

que ./'eC"(Q). Suponha por absurdo que /cC"(Q); então ]WcC"(Q) tal que

U--Wlc.V']Q]. Tomando-se um ponto arbitrado z.cQ e fazendo

K::izolccQ, a=0cN" e a=lcR teríamos que

lz-«l(;,.) ,
.':i9'

(z) = 0
"'J'@, p'is g'(;,z):"J":Ê!«, ;É ig--''vtot

OBSERVAÇOESI 2.12

f-W(z.)
logo, existe z7>0 tal quelim

.ç-.» o'

Vec10.27[. Assim lw(z.)l<2c, Vccl0,77[, e pela
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arbitrariedad

./'en(Q) .

(ii) Com cálculos análogos aos feitos acima, podemos mostrar que Ê:lx Q------>C

com â(r,z)= = é ta] que X=Ê+./V']O] c .HG(Q)\H(Q) e

Ê(E,.) cH(Q), V fcl . Note que temos então que /.g = 1 € H(Q)

(iii) É üivial observar que, na verdade, para os exemplos / e g construídos a

mentetem-se /=c cê nHG(Q) e g=c'c CnHG(Q)

Quando temos elementos z/c8TQ] para os quais z/(c, )cH(Q), Vecl, a

e...x. H. ,..Ha.--na'- ,... ...l; n p Gen«l hnçtnnte facilitados como vemos na seaumteverificação

proposição:

Assim/#o0 lde porem Ja vimos queeteríamos Wquee >0

ntenoí

}(e,) cH(É2), v fcl . Note que temos então que ./ g :

; üivial observar que, na verdade, para os exemplos ./ e

nentetem-se ./=c cênHG(Q) e g-c'c ênHG(C

quando temos e]ementos ?/cqQ] para os quais

ção da moderação ou nulidade ficam bastante facilitado

çÃO 1.2.13 Sejam QcC" aberto e

:n(Q), vfcl . Então:

z/c8M[Q] se, e somente se, para cada K ccG

«ü,.)ll,:. - .l;'l -««-d. .-*'* .

z/c./Ü[Q] se, e somente se, para qualquer Kc

ll7/rJ- .\ll =nlx'' l aliando .e--){J .

PROPOSIÇÃO 1.2.13 Sd

z/(f, .) cn(Q), vécl . Então:

(i) z/cFw]Q] se, e somente se, p

«k,.)ll. : .(;' l -««-d. ;-.»'*

(ii) z/c.V[Q] se, e somente se,

«ü,.) ll* : .(;' l q«-«d. ''-.,'*

QcC'an]

aTa

para

C, tal que

ac R tal que

V oc R temos
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DEMONS'l'RAÇÃO [Ara [] Lema3, ou]Sor] Remark 1.5.[]

Muitos dos resultados que virão a seguir neste trabalho, pedem que os abertos

envolvidos tenham propriedades que garantam às funções holomorfas generalizadas ./ ,

nele deümidas, comportamento muito especial. Possuir representante / para o qual

/(e,.) seja holomoda clássica, Vrc/ , numa parte aberta ''grande" do aberto em questão,

é uma propriedade que facilita certas demonstrações e toma outras possíveis.

Teremos a validade da propriedade acima citada, em domínios C"- estritamente

pseudoconvexos, o qual definimos a seguir.

DEFINIÇÃO 1.2.14 Seja QcC" um domínio limitado, dizemos que Q éC

estritamente pseudoconvexo, se existir uma função p de classe C" e estritamente

plurisubhamlânica em uma vizinhança aberta 11) de Q , tal que

Q - { z.õ /p(') '« ol '

õo -{ ..õ / pw : ol.

Seguem resultados fundamentais para este trabalho, que usam fortemente a C'-
tn nsetidncnnvexidade em suas hioótesesestaS



/t)

TEOREMA 1.2.15 Sejam QcC' (n21) domínio C" --estritamente pseudoconvexo,

P' um aberto contendo Õ, e /cHG(}'). Então existe /cfÀ,[Q] tal que

./Í. =/+.V']O] e /(r, ) c n(Q), v€1

DEMONSTRAÇÃO Aná[oga a [Ara ]] theorem 2. []

TEOREMA 1.2.16 Seja ç)cC" (nà2) domínio C"-estritamente pseudoconvexo, }'

um aberto contendo Q e /cG(.,.)(}') com õy-0 em }' . Então existe z/cG(Q) tal que

õz/=./' em Q .

DEMONSTRAÇÃO Aná[oga a [Ara 3] Theorem 3.2. []

Para n=1 vale resultado análogo ao último teorema.

TEOREMA 1.2.17 Sda Q aberto limitado de C, r um aberto

/cG(}') . Então existe ucG(Q) tal que õz/ =./in

DEMONSTRAÇÃO Análoga a [Ara 2] Proposition l.l

Qcontendo e

E
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Um outro resultado importante que será utilizado no Capítulo 3 é o problema de

Cousin no contexto generalizado que envolve a seguinte

DEFINIÇÃO 1.2.18 Seja Q cC" aberto. O primeiro problema de Cousin no sentido

G (respectivamente sentido HG) é o seguinte:

[CG l] (respectivamente ]C'HGlj) Dada uma cobertura aberta (Q«)«.. de Q e ui

f'mHi' (/a,)..,,,.; , o«de S:={(a,#)'rxr/Q.nQ, #O} «-inca«do

condições:

[OG l](respectivamente]Z)HG l]) ./;p cG(Q. nQ#)(respectivamente

/ap cHG(Q« nQ#)) sempre que(a,#)cS,

[O:] 7a#+/#.;,=0 em Q.nQP, V(a,#)c-S,

[/):] /aP + ./#r +./7.:, = 0 em gl). n11)P ngl)r , sempre que esta intersecção é não vazia;

a

as

encontrar uma família (.Â ).:, satisfmendo as condições:

ISGl] (respectivamente ].S HGl]) ./; cG(Q«) (respectivamente ./: cHG(Q«)) para

cada a cl' ,

[S,] /aP=/a'./P em Q.nQP sempre que (a,#) cS

Podemos agora enunciar o
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TEOREMA 1.2.19 Se !12 é um subconjunto a

(1) O problema ICGlj tem uma solução.

(2) As seguintes condições são equivalentes:

(i) O problema ]C HG 1] tem uma solução;

(ii) Para toda ./'cGp,n (Q) verificando õ/=0, existe z/cG(Q) tal que õz/

c'berto de então

/

DEMONSTRAÇÃO Análoga a [Ara 2] Theorem 2.6

1.3 0 CONJUNTO DAS FUNÇÕES HOLOMORFAS ESTRITAS

Quando consideramos HG(Q), pensamos em uma C--álgebra que contém

propriamente a C--álgebra H(Q). O quanto HG(Q) é "maior" que H(Q) é algo que

ainda não está determinado, isto é, que tipos de elementos podemos encontrar em

HG(Q) , além dos que já tínhamos em H(Q) ? A discussão desse aspecto da teoria das

funções holomorfas generalizadas está longe de ser simples, uma vez que até mesmo na

teoria clássica, isto é, em H(Q) é muito diHici] construir f\lnções ([Kra] p12).

Procuramos, nesta seção, descrever de fomta organizada os elementos de

nG(Q)\n(Q) que conhecemos.
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DEFINIÇOESI.3.1

(i) HG.(Q) denotará o conjunto dos elementos ./c HG(Q) tal que /eH(Q), um

lpmpnt. dp çp nnnillntn será chamado de ftlnção holomorfa generalizadaelemento

estnta.

(ii) HG..(Q) denotará o conjunto dos elementos /eHG(Q) tal que

./ir eC"(}'), V}''c Q aberto, }'' ?':a, um elemento desse conjunto será chamado

de função holomorfa generalizada estritíssima.

OBSERVAÇOES 1.3.2 Da Proposição 1.2.5 segue que

(i) HG..(Q) c nG.(Q).

(n) nG(Q) HG.(Q) (união digunta)

Uma vez que C c HG(Q)= H(Q)u HG.(Q), estudaremos como C se

distribui nessa união disjunta.

Ao longo desta seção, consideraremos indistintamente os representantes de um

elemento ,4cC e sua imagem em HG(Q), isto é, se ,i=,â+JV'(c), escreveremos

indistintamente ,â(é,z)=,â(c), V(c,z)clxQ. Isto também será feito para

./' cH(Q) c HG(Q), isto é, .7(c,z) = ./(z), V (c,z) € 1x Q.
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PROPOSIÇÃO 1.3.3 Dado QcC" aberto não vazio, temos que H(Q)

DEMONSTRAÇÃO Obviamente C c H(Q)nC

Seja então ,4 =,â+JV'(c) c ê n H(Q), então ,4=./ , com ./cH(Q)cHG(Q) e

U V[O]. ''', d.'«i,ã. '.'.-, '.m.m.; . «mp"'' ' :'l'.}, ;. ~bi'''''' '"
Q; a=0cN" e cr=0cR, teremosentãoque

0 = ii« l(â-/l(c,;.) l = limo ,â(e)--/('.) , logo lim. ,â(f) : ./(z.).
.f.+o'lx '' /'''' "'l .f..>o'''i ' ' ' ' ''l f-.>o

Como z. é arbitrário, segue que, Vzc Q, /(z) = lim.i(c) - ./(z.) , istoé,F-+U

./'(z.).C. n

COROLÁRIO 1.3.4 Dado O cC" aberto não vazio, temos que

HG.(Q)n C =C\C

DEMONSTRAÇÃO Óbviado fato de ÕcHG(Q)= H(Q)uHG.(Q) e da

Proposição 1.3.3. []

PROPOSIÇÃO 1.3.5 Dado QcC" aberto não vazio, conexo, temos que

HG.(Q)nC = C\C c HG..(Q)
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DEMONSTRAÇÃO Sda ,4 =,â+JV'(c) c Õ\C e suponha que 2.,.cC"(r), para

algum abe'to não veio KcQ Então eüste wc c'(r) tal que l,{.. --wleJV'trl.

Na deHmição 1.1.4 tomemos K:'lzo}, z. arbitrário em r; a=0cN' e cr=0cR

E«tão 0 = ]im* l,À,.-y').,z.) = ,iH. j(')--v'(z.)l. Logo
€ --> 0' 1 ' l

dessa fo««, .q, =W(zo) 'C
TI.l . rT-. n.n..A l fl ZI nA ).cw( contrariando a hipótesegue que ,l a()>

lim i(e) = y'(z.) e
f -.>o

COROLÁRIO 1.3.6 Dado QcC" aberto não vazio, conexo, temos que

cnnG..(Q)= c\c

DEMONSTRAÇÃO Dada proposição 1.3.5 e da observação 1.3.2 (i), segue que

ê\c c HG..(Q) c HG.(Q). Agora utilizando o corolário 1.3.4 vem que

Õ\C c ên HG..(Q) c ênHG.(Q) = C\C, dondeoresultado. a

Assim sendo, as funções holomorfas generalizadas que obtemos, a partir das

constantes não clássicas, são todas funções holomorfas esüitíssimas . Um outro modo de

obter funções holomorfas generalizadas estritas é o de multiplicar elementos de C \C

por elementos de H(Qy := H(Q) \l0} ; veremos que as funções assim obtidas também

são esüitíssimas.
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PROPOSIÇÃO 1.3.7 Dado QcC" aberto não vazio, conexo, temos que

@\c). H(Q)' c nG«(Q)

DEMONSTRAÇÃO Tomemos ,a=,â +.V(C) c ê\c e ./ c H(Q)*. Se existisse

aberto não vazio }'cQ, tal que (,a../)l,, =W c C"(}''), como ./#O, do Teorema 1.2.6,

temos necessariamente que ./l,,V:0. Assim existe zo cF'' e B=B,(zo)c I'' tal que

./'(z):'0, VzcB Teríamos então que (,Z./)la-álB ./iB =y'i,, logo

n c c l T)l tptlx ín Q

Z cC"(B) a proposporem

./') c HG (Q) D(,zuma contradição Portantola ee

ição 1.3.5 nos diz que C\Cc HG..(Q),

Podemos provar ainda, usando a mesma técnica que utilizamos na última

proposição que

PROPOSIÇÃO 1.3.8 Dado QcC' aberto não vazio, conexo, temos que

nG..(Q) n(Q)'c nG..(Q).

DEMONSTRAÇÃO Análoga à da proposição 1.3.7, bastando substituir ,4cC \C

por b=jl+./U[O] cHG..(Q). []
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Os elementos de HG.(Q) que conhecemos, na verdade, enconüam-se em

HG..(Q); obviamente existem funções em HG(Q), aquelas que surgem de

Teoremas de existência como, por exemplo, no Teorema de Extensão de Hartogs

generalizado simplificado, que não sabemos dizer se estão em H(Q),

HG.(Q), HG..(Q), ou se são híbridos, isto é, se misturam comportamento clássico e

estrito no mesmo aberto. Como veremos no Capítulo 2, o principal elemento híbrido que

buscamos é um que esteja em HG.(Q) sem estar em HG..(Q) ; este é um problema que

N ! :. J. --.. ...i...=JA n+nl.la..
ainda está em aberto, e

proposto por Colombeau:

" Holomorfia generalizada

holomorfia clássica ? "

Mais precisamente:

IPCI Dados Q e r abertosconexosem C' tal que ©:#l'cQ, se

./cnG(Q) e ./ii, cn(}'), então ./ cH(Q)9

O conjunto HG.(Q) não possui uma estrutura algébrica própria, mesmo porque,

para as operações de soma e produto que tomam HG(Q) um anel , os elementos neutros

o e l estão em H(Q) (a Observação 1.2.12 (ii) mostra que HG.(Q) não é fechado

para o produto). O comportamento de alguns produtos que envolvem elementos de

vensenfie ase uma

mais um pouco de holomorfia clássica implicam]ll
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HG.(Q) são descritos na próxima proposição; esta também mostrará que HG(Q) não é

um domínio de integridade.

PROPOSIÇÃO 1.3.9 Seja Q cC" um aberto

(1) Se ./', gen(Q), ./,'0 e ./'.g=0, então

(2) Se ./cHG.(Q) (e,portanto, ./#O) e gcH(Q), então ./' g=0 Q g=0

(3) Existem ./,gc HG.(Q) tais que ./ g=0. Em conseqüência, HG(Q) não é um

anel de integridade

conexo não vazio,então

DEMONSTRAÇÃO

(1) Como /#O existe

B: B, (;.)c Q e

(./''g')l, :./i,'xi, -'

segueque g=0

;.cQ tal que ./'(z.)#O, assim existe r>0 tal que:

/(z):#0, VzcB Uma vez que ./'.g=0 segue que

logo gla =0, pelo princípio de prolongamento analítico

(2) Se g=O, é óbvio que ./' g=0. Suponha então que /-g=0 com g#0, então

eúste z..Q tal q« g(z.)#0; logo eúste B=B,(zo)cQ «m g(')#O,

VzcB. Como /.g =0, teríamos que (/.g)l, =./ia gl,=0. Isso implicaria

./ia=0; pelo Teorema 1.2.6, seguiria que /=0, porém 0e HG.(Q). Assim

r=0



29

(3) Consideremos as seguintes funções ./',g:lx Q----->C tais que, para quaisquer

(c,z)c/x Q sejam válidos

. fr . se f é racional
f(r.z):=< ' . . .;

10 , se f é inaciona]

Íf . se € é irracional
gl.z;,z) :=$. , . .

10 , se € é racional

É trivia] verificar que /,Êc ev]Q] (basta notar que, para VKcc Q, temos

./'(&,') . : Ê(e,)1« ;o(f'') ); também é üivia] verificar que /,ÊeJV']O] (basta

notar que, pa'a VK ccQ, temos l /(e, ) . :'olc'l#lÊ(c,')ll« ). Oessa

forma, teremos que /=/+N']Q], X=Ê+.V']O] sãoelementosde HG(Q),

./#O, g#:0, porém / g=0

Segue de (1) e (2) acima que, ne (Q) n/,gcHGcessariamente, teremos e

OBSERVAÇÃO 1.3.10 0s elementos ./' e g , na demonstração da proposição 1.3.9

(3), na verdade estão em ê. Eles não estão em C, pois C c H(Q) e H(Q) é domínio

de integridade. Assim, /,gcd\CcHG..(Q) (proposição 1.3.5)./, g cC \C cHG .. (Q)
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Na observação 1.2.12 (iii), vimos dois elementos c e c' que estavam em

êcHG(Q) e que tinham a propriedade de c c'=1 ; essa propriedade será nnportante na

proxima proposição.

PROPOSIÇÃO 1.3.11 Dado Q cC" aberto não vazio conexo, teremos que

nG(Q) 'HG.(Q).

DEMONSTRAÇÃO Dada ./'cHG(Q), podemos ter /e H(Q) ou ./'c HG.(Q);

para o último caso, temos trivialmente ./=1../'. Já, se ./c H(Q), consideramos

c=â+JV'lQlcHG..(Q) tal que õ(é,z)-f, V(c,z)clxQ (ver observação

1.2.12(i»; então devido à proposição 1.3.8 segue que (c'/) cHG«(Q) (note que, por

motivos óbvios, estamos considerando /cH(Q)* ).

Tomamos agora c'=õ'+./\r(C) c ê c HG(Q) (ver observação 1.2.12 (iii) ) tal

que Õ'(e) V cc 1 ; daí teremos que (c../'). n
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CAPITUL02
r'

FUNÇÕES HÍBRIDAS NA ÁLGEBRA DE FUNÇÕES GENERALIZADAS

E TEOREMAS DE EXTENSÃO

A inclusão HG(Q)= H(Q)u HG.(Q) c G(Q) oferece-nos a possibilidade de

pensarmos em elementos híbridos, isto é, elementos que, em partes do aberto Q , tenham

um comportamento clássico (isto é, sejam C") e, em outras partes do mesmo aberto,

tenham um comportamento generalizado estrito (isto é, não sejam C"). A existência de

tais elementos enriquece, sobremodo, nosso universo de funções e sugere-nos

questionamentos acerca das versões generalizadas de conceitos fllndamentais na teoria

clássica, como, por exemplo, o conceito de Domínio de Holomorfia Generalizado.

2.1 ELEMENTOS HÍBRIDOS EM G(Ç»

Iniciamos este capítulo exibindo dois exemplos de funções híbridas em G(Q)
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Usaremos a notação seguinte: se }' e Q são abertos de C', diremos que (}', Q) é

um par admissível (p.a.) se }'' e Q são conexos não vazios para os quais }' cQ e

r #11).

PROPOSIÇÃO 2.1.1 Seja (P',Q)um par de abertos não vazios de C", nàl, tal que

P cc Q; então, existe g c G(Q)\C"(Q) tal que gl~, c H(r) e gl~, #O

DEMONSTRAÇÃO Seja bcH(Q) tal que b(z) # 0 , VzcQ, e consideremo

aberto W para o qual rcFcH'cilícQ; seja então peca(Q) tal que gl,,

Tomamos agora cc HG..(Q) e definimos g:=/z [(]--p)c+ i]; é óbvio que gcG(Q),

mostremos então que g satisfaz o exigido

(i) gl., =/qrc H(}') e, assim, gl. ;'0

(ii) consideremos o aberto H:=(Q\supre):#O, então g!.e C"('{); de fato, se

tivéssemos gi.cC"(.4), então como gl.=a.. cl.4+nl.4 seguiria

=€11=?1â cC"(.4) o que é um absurdo. Assim, geG(Q)\C"(Q) . []
I'4

sum

xl« :bl«''l. +q.

PROPOSIÇÃO 2.1.2 Dado Q c C", n21, aberto não vazio, existem abertos .H e /i

não vazios, contidos em Q com 4uB#Q e 4nB=a, e gcG(Q) tais que

gl. cHG.(H) e glB cH(B)
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DEMONSTRAÇÃO Sejam X. ccQ, bcHG..(Q\K), WcQ aberto tal que

K cW c F ccQ e gcC;'(Q) tal que OÉpÉI, g,,

Consideremos agora os seguintes elementos:

«.: -g)'b ' G(Q\K) ' "::-o.n(n')cG(w),"ma"zq«(Q\K)u»'-Q eq«

Z/'E(n~xh-'' 'U:l(n~a,.,,. ; segue do Teorema 1.1.12, que existe geG(gl)) tal que gln\K :z/l e

glii.-:z/:. Dessa forma, teremos que gln cH(}r), e como

glQ\s«WP : z/llQ\s«,PÇ, :blQ~.uppp ' segue que glo~..PP. cHG. (Q\Stz;)P g) .

Basta então tomarmos .4:=11)\suppp e B:=»'

Na última proposição, obtivemos um elemento de G(Q) com um comportamento

bastante interessante, que é descrito no diagrama abaixo:

H

Podemos otimizar o comportamento anterior com um procedimento que resultará

na existência de um elemento de G(Q) que será holomorfo generalizado esUito em

Q\.B e holomorfo clássico em B, para abertos Q e B convenientes. O processo de
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construção do elemento, acima mencionado, ilustrará a dificuldade na obtenção de

elementos híbridos com certos comportamentos iniciais pré-estabelecidos e passará pela

construção de uma "função de corte" ( cutoff fünction ) só possível de ser obtida em

G(Q).

LEMA 2.1.3 Seja QcR" aberto, /eC(Q,R) e acR. Definimos

Fa:'ÍxCQI /(x)Éa} e .4«:=kcQI /(x)<a} ; então, Fa é fechado

aberto e, além disso, .d. cF'. e ;ii: c/L. Em geral, estas inclusões são esüitas, e é

indiferente o resultado se substituinnos os sinais g e < por 2: e > respectivamente.

DEMONSTRAÇÃO Trivial exercício de topo]ogia. []

Seja QcR" aberto e ./'cC"(Q,R) verificando as condições

(a) .4:=ÍxcQ l ./(x)>0l#O;

(b) 8H {x'Q l /(x)

(c) Q\.4 # ©

OBSERVAÇOES2.1.4

(i) É claro que aH#:O; de fato, como .H é aberto (Lema 2.1.3), temos que

ÕU:i\.,4=,4\..4, se, por absurdo, 8H=a; então, Z\,4=0 o
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:> jc,4 :> .,4=] = H=R', (pois .d#O); daí teríamos então que Q\,4 =a

contrariando (c).

(ii) Éclaroque Q\À=bcQ ./(x)<0i; desato,dado xc O\2, de(a)e(b), segue

que ./'(x)< 0 ; logo provámos a inclusão c . Se xcQ é tal que ./'(x)<0, de (a) e (b)

resultaria que xe.d e xeõH; logo xe,4uÕH=.4 oxcQ\,4

Conseqüentemente, provámos a inclusão 3 , donde a igualdade.

O próximo resultado mostra que, em G(Q), podemos construir funções de corte

com "queda instantânea" de l para 0, o que não pode ser feito no caso clássico.

PROPOSIÇÃO 2.1.5 Sejam QcR' aberto e /cC"(Q,R) verificando as condições

(a), (b) e (c) precedentes. Então existe H cG(Q) tal que HI.4 -l e Hln~,i -0

DEMONSTRAÇÃO Para cada cc /=10,1] é possível exibir uma função crescente

g;c C"(R,R) tal que: Ogg;(/)$1, V(c,r)clxR; g;(r)>0, Vrcl e f>-f

0 se f$--r . . . .«

l se /à €

/z(c,/) =g;(/) , V(e,f) € 1xR , seja moderada(vergara 4] exemplo 8.3.4(a»

de6mida porRxR 1111e taverificando Lnçaoque ar] g, (/)
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A função õ=b+./V']K] cG(R,R) é uma função de Heaviside, isto é, tem a

função de Heaviside como aspecto macroscópico ( basta deÊínir H:l-------.> R.: , tal que

,4(é)=c , V f c/ e verificar que b satisfaz as quatro condições de [ATVi], Example

1.5(a) p.117).

Consideremos a seguir H:lxQ que V(c,x)clxQ,

»(',*) /(*)) g. (./(.*)).

Para cada € cl fixado,a função pare

»(e,.):*'Q ./(*) g,(./'(.*)) /(*))

é claramente de classe C" , pois / e g; o são. Além disso, temos que

Ú(c,x) = j;(c,/(x)) ÉI, V(r,.x)clxQ

donde resu]ta que H c EL [Q] ; definimos então H =H +./V']Q]cG(Q)

Resta-nos mostrar que H . =1 e Hln~Z=0, para '4::lxcQ//(x)>0} que por (a)

é não vazio e pelo Lema 2. 1.3 é aberto.

ial



Para mostrarmos que HI.., =1 basta verificar que lá}.*. --llc .A/'[,4] . De fato, dados

Xcc,4 e acN", tomemos }'c.,4 aberto para o qual seja válido Kcl''cl' cc.H,

então /(F') c./'(H) c(0,+"); assim, existe fo>0 tal que ./'(r)Giro,+.«)

(/(F')écompactol. Dessa forma, V (c,x)c(]0,co [x r) teremos #(c,x)-l :

=g,(./'(x))--l=o o q« implicará que õ'l»(c, )--ikx)=o,

V (;,*)'(]o,;.[*K), e, porta"to, õ"P(;, )--il * -.l.'l, q««do .-,o",

Vo'cR

Para mosüarmos que Hio~,i=0 basta verificar que H.,*.:., € ./V'lO\,41. De fato,

dados K cc Q\,4 e acN" , tomemos }' c Q\Ã aberto para o qual sela válido

Kc P' cr ccQ\Ã Lembrando a Observação 2.1.4 (ii), temos que

/(P')c/'(Q\Ã)c(-.«,0); asse", existe ..»O ta] q« ./-(r)c(--'«,--;.]

k(í)é«mp«.'). D.:« fom', :'g«h' q", p*" ;';. . *.}' , '".m';

./'(x)<--c. <--f e seguirá então q« #(r,x)-g,(./'(*))=0, V (f,x)c(]0,Colx }'').

Em particular, teremos a"Â(c,x)-0, V(r,x)c(]0,ColxK), isto é,

'," #ü,.) . :.G'l, -««.. ;-.,'*, v.-.p . -
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(i)

(ii)

DEFINIÇÃO 2.1.6 Nas condições da Prop. 2.1.5, a função H será chamada: "Função

de corte de Heaviside" para .H (que denotamos FCH para 4 ).
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OBSERVAÇÃO 2.1.7 Se Q é um domínio C" --esüitamente pseudoconvexo em C',

é claro pela Definição 1.2.14, e pela Proposição 2.1.5 que aHcajÕI (onde Õ é um

aberto de C", que podemos supor conexo, tal que, QcQ ) para a qual Hlo =1 e

É óbvio também que podemos considerar H € G(C")

Na proposição 2.1.2, exibimos um elemento híbrido cujos comportamentos,

clássico e estrito, estavam separados por um aberto. Exibiremos agora um elemento de

G(Q) cujos comportamentos, clássico e esüito, estão separados apenas pela âonteira de

um aberto

PROPOSIÇÃO 2.1.8 Seja Q c C" um conjunto C" --estritamente pseudoconvexo e

ÕcC" um aberto tal que ÕcÕ . Então existe g c G(Õ) tal que glÕ~õ c HG.(Q\Q) e

gi. . n(Q)

DEMONSTRAÇÃO Sejam HcG(Q) uma FCH para Q e beHG..(Q)

DeÊinlmos g:=(1--H) # cG(Õ), e teremos então que xlõ~Õ ;(l-H)Õ~õ qÕ~õ

clIG.(Õ\ã) e que glo=(1--H)lo blo=0cH(Q)
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OBSERVAÇÃO 2.1.9 Se 11) for conexo, a função g da Proposição 2.1.8 é tal que

geHG(Õ). De fato, se gcHG(Õ), como gln=0, segue do Teorema 1.2.6, que

g = 0 donde viria que 0 = Xlõ~õ = ólõ~õ c HG.(Q\ Q) absurdos

Construiremos agora um elemento que tem muita importância para o estudo que

desenvolvemos no parágrafo 2 deste capítulo; ele tem a ver com a possibilidade de

extensão estrita, de uma função holomorfa clássica que é completamente singular no

bordo de seu domínio de definição ( ver Observação 1.1.14 ). Observemos inicialmente

um tipo de elemento muito interessante em G(Q)

PROPOSIÇÃO 2.1.10 Seja (}',Q) um par de abertos não vazios de C", n2:1, tal que

í cc Q então existe g c C"(Q) tal que gl,, c H(P''), gll, ;'0 e gln~f e H(Q\P)

DEMONSTRAÇÃO Seja /zcH(Q) tal que A(z)#O , V z € Q . Consideremos o aberto

»' para o qual }''c P c W c i;P cc Q. Seja então @cC=(Q) tal que g,.-=1 Tome

./eC'(Q)\H(Q) ta] que ./i,4 eH(J), qualquer que seja .HcQ aberto não vazio (por

exemplo, /(z. ,...,z.)=Ex. , onde z.-x.+ly., Vo'll,...,n} )

Definindo g:=b [(l--p)./'+l], é óbvio que gcC"(Q); mostremos que g

satisfaz o exigido:

o=l
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(i)

(n)

gl, =8. cn(}') e gl,, ;'0

Seja ,4:=11)\su.f)pg, notemos que .4cQ\l' ,

gl..,;«../Í.+h. aãxi«=h«'ã./i.;':0, pois b(z);':0 , V z € .,4

assim, gl.4 eH('4) e, conseqüentemente, g.~ÍcH(Q\Í). O

e temos

e ./i. eH(.H)

OBSERYAÇA0 2.1.11 Note que, na Proposição 2.1.10, não temos console sobre o

fato de g ter ou não domínio de existência holomorfa em }''(Observação 1.1.14). E

possível, no entanto, obtermos um elemento g c C"(Q), tal que g tenha domínio de

existência holomorfa em }'' . Mais precisamente o seguinte resultado foi provado por D.

Cat[in([Cat], verIRan] p. 73):

" Seja }'' c C" um domínio de holomorfía limitado com bordo de classe C

Então existe uma função gcH(P) que é restrição a }' de uma função C" em uma

vizinhança de }'' , e que, contudo, é completamente singular em õl' "

A prova requer alguns resultados profundos acerca da regularidade no bordo, de

soluções para as equações de Cauchy-Riemann. Chamaremos uma função com a

propriedade da função g acima de função de Catlin associada a }'

LEMA 2.1.12 Sejam }'' um domínio de holomorfía com ÕP de classe C" em C" ; W

um aberto de C" tal que Í cc W ; /zcC"(W) tal que &.. cH(P) e /l é completamente
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singular em aF' . Então não existe nenhum par (W,E) verificando as duas condições

seguintes:

(a) E éumabertoconexotalque }''cEcW e y'cH(E);

(b) wl}, -/zl},

DEMONSTRAÇÃO Observemos inicialmente que b existe, pois é uma função de

Catlin associada a }' (ver Observação 2. 1 . 1 1).

Suponha, por absurdo, que existe um par (y, E) verificando (a) e (b) e fixemos

aGEm(W \l'). Se aeõl' então acW\F, dado ber arbitrário, como bcE e E é

conexo, existe uma poligonal p unindo a e ó tal que p cE. Segue do "teorema da

alnandega" que p corta õr num ponto c, com cc E nõl'' . Se acõP , então ac EnâF''

Em qualquer caso, concluímos que ] z7c EnõP' e uma bola aberta B. de centro 77 tal

que B.cE. Deümimos ./;:=W,.cH(B,) (por (a» e, por (b) resulta que

4lB,,-.p ' y/la,.-.i qB,..,, e b não seria completamente singular em z7, o que é

absurdo. []

LEMA 2.1.13 Sejam EI,E2,E3 abertos de (:" tais que Ei ccE2 c E2 cE3 e

/zcC"(E:). Então eüste Â € C"(E, ) tal que q:. não tem sup''te pompa'to
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DEMONSTRAÇÃO Sda g:C=(E:) tal q« OggÉI e pi:.=1 e«tão

&.: .C"lC"). Obse«,'m's q« b. .C=(E:) e A.:. -bi:. . Sd' 'g''' /.C'(E,)

tal que ./-(x)eO, Vice, e deÊinamos Â:= tb.l:, +(l-ç') /lcc'(E,). Teremos então

q" /qE.: I &-I:. +(I-P)I2:..4E.I=&;E. ' «E,~-.,;./Í:,--..., lOgO Â(*)-/(*);'O,

y xcE, \szzppp, logo supp b não é compacto. []

No próximo resultado, consideraremos um par admissível adequado (}',Q), para

exibirmos um elemento, a princípio em G(Q), que tem o comportamento híbrido de

função holomoda clássica com domínio de existência em }' e função holomorfa

generalizada em Q \ }''

TEOREMA 2.1.14 Sejam r,FERI tais que 0<r<p ; Q:=B,(0) e r:-B,(0), bolas

abertas em C". Então existe GcG(Q) tal que G!..eH(P'), Gln~vcHG(Q\f') e

GIE eH(E) qualquer que seja o aberto E verificando P' t E cQ.

DEMONSTRAÇÃO Fixemos p' >p e consideremos a função de Catlin (ver

Observação 2.1.1 1 ) b associada à .B, :=B,(0), isto é, existe é >0 tal que

(1) l bcc'(B,..;(o)); /q,,cn(B,) e b é completamente singular em ÕB,
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Pelo Lema 2.1.13, podemos estender b de mod

escrever (indicando ainda por /z a extensão b ):

(i') l Àe c"(a,.(o)) ; ói,, cH(B,) e b éco"pletamente sina«lar em ÕB,

Em particular, blã,(o) cC(B,(0)l e, assim, existe W:-:mah) b(z) ; deÊlni

Â:=b+À,/+l, teremos que Ã(z)àl, VzcB,(0) ( poisa(z)

M+l+/z(z) à M+l- #(z) 2:1 >0, VzcB,,(0) ).

Para p'--p>0 suficientemente pequeno (por um

continuidade e compacidade) resulta i(z) >0 , VzcB,.(0)

Como evidentemente b tem todas as propriedades (I'

simplicidade # poi #, podemos escre'ver

( i" ) l e c(z)#'(ov ; hn, e(o)(B') ; A é completunente singularem ÕB

e, pelo Lema 2. 1. 12, temos ainda que 'ç'ale para b

( n ) !. o '"i;ll:, PT Ü'ln .J...=.. .1. .A{'...;,IA T .,...'l
verificando as condições (a) e (b)

e W=B,.(0) nas notações do referido Lema).

Sejam agora: ./'cHG..(Bp'(0)) e H uma FCH para

devido à Observação 2. 1 .7).

Consideremos a função

cH(.B,) (Já que HI,,

podemos(0)até o BC assim0

ndo

üivial deargumento lr

indicando ainda) l porl)

r

(onde12do Lema 2.1

HB (note que existe

m)H)+l][/ então teremos/7 (1 queg >P

glB.
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Denotando por U ::B,(0) \ B, (0), teremos que

(./'+1)l., cG(U)\C"(C/) (Já que Hlu

gl.,cC"(U), então como b(z):''0, VzcU teríamosto se

=0)

De l::

(iii) l XcG(a,.(0»; gE,,cH(B,) e glucG(U)\C"(U).

Como ãgcGO,D(B,.(0)) e ãlõxl=o, sabemos (ver Teorema 1.2.16) que existe

}t'. cG(Bp(0)) tal que ãlt,. = õg em B,(0) ; segue disso que

aw I'i,,..,'",.:-(«,m).
Sejam agora ,r:=1--.f7' e )t':=\t'o ,Z , então

-«,) .G(", ©), . *'« .; :.:«:"''; p''P'''''';:

(i) Se denotarmos W:=B,(0)\B,(0) , então

Gln, : gl.,, -- '''li4, : gl.,, -- 't'olw :(g -- )l,. )llr € HG(»')

(uma vez que Wc B,(0) e que vale (IV) ), pela notação do enunciado do Teorema:

temos que W 'O\F, isto é, GI.~í 'nG(o\F).

(ii) G.. = g.. --)t'-. = gi. = bi. cH(B,), pela notação do enunciado Gti' cH(P')

.glBpb)
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(iii) Como Gli, -gl, =b, segue de (11) que, para qualquer aberto E verificando

}'cE cQ , teríamos Gi: eH(E), e o teorema está demonstrado. []#

OBSERYAÇÃ0 2.1.15 Se o elemento GeG(Q), obtido no último teorema, estiver em

HG(Q) , seu comportamento único terá um reflexo signiâlcativo, tendo em vista que, no

teorema , P é um domínio de holomorüa clássico, e Gli' é completamente singular em

ar ; pelo Lema 2.1.12, Gli, teria extensão necessariamente estrita. Não sabemos, no

entanto, responder se G está ou não em HG(Q)

A existência de uma extensão holomorfa generalizada estrita para uma função

holomorfa clássica, com domínio de existência em um aberto dado, é ainda um probletna

em aberto, que passaremos a tratar a seguir. Exibiremos algumas situações para as quais

tal extensão é impossível

2.2 DOMÍNIO DE HOLOMORFfA GENERALIZADO

A possibilidade ou não de exibir elementos híbridos em HG(Q) (ver p 3 1) atinge

em cheio o conceito de Domínio de HolomorÊia generalizado que fomiulamos a seguir,

conceito este motivado pelo Teorema 2. 1. 14 e pela Observação 2. 1 . 15.
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DEFINIÇÃO 2.2.1 Uma função holomorfa generalizada ./ sobre Q é completamente

singular em z7 c ÕQ se para toda vizinhança conexa U de z7 não existe bcHG(U) que

coincide com / em alguma componente conexa de U nQ. O aberto conexo QcC" é

um Domínio de Holomorâia Generalizado se exista /cHG(Q) que é completamente

singular em todo ponto 77 c aO.

PROPOSIÇÃO 2.2.2 A não existência de elementos híbridos em HG(Q) implica que

todo Domínio de HolomorHia Clássico é Domínio de HolomorHia Generalizado.

DEMONSTRAÇÃO Se O é um domínio de holomorfla clássico, então existe

./' c H(Q) que é completamente singular em ÕQ ( ver Deümição 1.].13 ). Se existissem

z7 c ÕQ, U vizinhança aberta de z7 e Ac HG(U) tal que b e / coincidissem em alguma

componente conexa de U nQ, então b seria holomorfa clássica em tal componente e,

pela Observação 1. 1. 14, necessariamente, bc HG.(U) ; assim, b seria híbrida. []

OBSERVAÇÃO 2.2.3 Analisar a influência da existência de elementos híbridos em

HG(Q) , nos conceitos de Domínios de Holomorãa clássico e generalizado, é bem mais

complicado. Podemos adiantar, no entanto, que pontos na õonteira de um aberto,

singulares para uma função holomorfa clássica, podem tomar-se regulares ( ver
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Observação 1. 1.14 ) se forem possíveis extensões generalizadas estritas. Damos, no Êmal

deste parágrafo, uma idéia melhor desse assunto.

Estudaremos a impossibilidade de elementos híbridos em HG(Q) a partir de uma

C -álgebra HG., (Q) , obtida, considerando-se certos pares de abertos não vazios (}',Q)

com comportamentos especias. Seja então a

DEFINIÇÃO 2.2.4 Dado um par de abertos não vazios (r,Q) com r c Q , deülnimos

nG,,(o):- l./'na(o) l ./i,, :n(}')l

OBSERVAÇÕES 2.2.5 Para qualquer HGr(Q) temos:

(i) HG.,(Q) é uma C -álgebra, e devido à Proposição 1.3.7, não é uma C --álgebra.

(ii) n(Q) c nG.(Q).

(iii) HG., (Q)nHG.. (Q) = a

Note que, se para algum par admissível (I'',Q) tivermos H(Q)c HGi'(Q), ISSO

implicará necessariamente que HG..(Q)c HG.(Q), o que significaria uma resposta

negativa para o já mencionado Prob]ema de Co]ombeau ([PC]).

PROPOSIÇÃO 2.2.6 Dado um par de abertos não vazios (}',Q) em C', nà2, tal que

r c Q ; Q é conexo e Q é extensão analítica de }', então HGi,(Q):H(Q).
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DEMONSTRAÇÃO Recordamos que Q ser extensão analítica de }' significa que

para V/cH(}'), ]./'cH(Q) tal que /., =/

Queremos mostrar que HG.,(Q)cH(Q); de fato, dada

/cHG.,(Q) o ./jrcH(}'), Jogo ]./cH(Q) tal que ./i,, =./i.,. Como r:#a e Q é

conexo, segue do Teorema 1.2.6 que ./ =./'cH(Q) . []

EXEMPLO 2.2.7 A partir do Teorema de Extensão de Hartogs (Teorema 1.2.1 1) e da

proposição 2.2.6 obtemos que, se (r,Q) é um par admissível em C", com n 2 2, tal que

Fcc O e Q\r é conexo, então teremos necessariamente HGn.F(Q)=H(Q) .

OBSERVAÇÃO 2.2.8 Notemos que, para um par admissível (}',Q) em C" (n2:2) tal

que ÍccQ e Q\Í é conexo, teremos Q como extensão analítica própria de Q\l' ;

porém, Q não necessariamente será extensão analítica de }' ( basta tomar Q e }'' iguais a

bolas abertas ).

Uma outra situação que inviabiliza a existência de elementos híbridos é descrita na

proxmla proposição.
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PROPOSIÇÃO 2.2.9 Seja Q um aberto conexo de C", nà2 e (z«)«.x uma

seqüênçia discreta de pontos, 2 a 2 distintos em Q tal que z. -lb, quando /7-->+'o,

ó.Õ, tom«-do-se r: \(G. «:Niutó}) , temos q« p"' ' p'' admissí«l (r,Q)

vale HG,, (Q)=H(Q).

DEMONSTRAÇÃO Consideraremos dois casos:

Casos: bc11); neste caso, K::k. ncNlulZ)} é tal que KccQ e }' =Q\K é

claramente conexo, segue do Teorema 1.2.11 e da Proposição 2.2.6 que

HG;,(Q)

Caso2 óeQ; sda ./cHG,,(Q), para cada ncN sda B«::B.s.(z.)cQ, a bola

aberta com centro z. e raio (5,, para a qual z,,, cB. onz=n. Então, como

./i,,cn(}'), segue q« ./i,; 'n(n=1, o«de := ('«)-B..('«)\i'«} éa

bola aberta perfurada de centro z. e raio (F.

Pela versão c]ássica do Teorema 1.2.11 (ver [Hõr 2] Theorem 2.3.2 ), temos

que existe ./cH(B«) tal que ./'lB: -./iB= , segue do Teorema 1.2.6 que

./i,. .m(B«) Uma "" q« Q l.Ü.e.luF' ;
/l. cH(B.). V nc N segue que /cH(Q). []

cn( }' )/ e
r



50

PROPOSIÇÃO 2.2.10 Seja (}'',Q) um par admissível em C", (n2:2) tal que }'' ccQ e

o\r é conexo; então não existe /cHG.,(Q) para o qual ./i. í c (õ\c).n(o\íy l.

DEMONSTRAÇÃO Seja ./c HG(Q) tal que

eüstem . .C \C e b.n(Q\í)* tais q« ./i.~. =..b

Pe[a versão c]ássica do Teorema 1.2.] 1 (ver [Hõr 2] Theorem 2.3.2 ), existe uma

única ÂcH(Q)' tal que bln~Í =b ; assim, se deÊininnos /:=c.Ã € HG(Q) , teremos que

./in~r 'c.l/ln~Í,l:c.#'./io.Í, como !12\F#ç13 e (2 é conexo segue do Teorema 1.2.6 que

Ka~c).«(o~r'yl; .«.ã.

Da Proposição 1.3.7 sabemos que ./'c HG..(Q); sendo assim ./i,..

Assim, ./'eHG., (Q). [

eH( }'')

Para qualquer par de abertos não vazios (}'',Q) em C" (n21) com }' c Q, existe

um "maior" aberto }'* tal que p''cl'''cQ e HGr(Q)=HG., (Q) . De fato,
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PROPOSIÇÃO 2.2.11 Dado HG,,(Q) existe aberto }'' c C" , (nàl), verificando as

condições seguintes:

(i) }''cl''' cQ;

(ii) HG.,(Q) nG., (Q);

(iii) Se U é um aberto tal que }'c(./cQ e HG.,(Q)=HGu(Q) então C/cP'

DEMONSTRAÇÃO Se definirmos :l:=lW W é aberto, }'cW cQ e

HG.,(Q)=HG.,(Q)}, teremos que : não é vazio, pois rc=. Basta tomar

r':= U W . É óbvio então que são válidas (i) e (iii). Resta-nos mostrar que

HG,,(Q)=HG,,.(Q); de fato, se /cHG.,(Q) , como }' cl'' segue que ./i,, cH(}') e,

assim,/cHG.(Q), logo HG,,.(Q)cHGi'(Q). Dados W c: arbihário eixo e

./'cHG.,(Q), temos, pela deHuução de :l, que /c HG.,,(Q), ou seja, ./iw cH(W); pela

deâmção de r', segue que ./i.,.cH(}''), logo /cHG,,.(Q) e, assim,

IP'e

nG.,(Q)cnG,,-(Q). n

Dado um par de abertos não vazios (}',Q) de C" (n2:1) com P cQ, para

qualquer elemento ./'c HGr (Q) está associado um aberto U/ , eventualmente maior que

},,* , resüito ao qual ./ é holomorfa clássica.
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DEFINIÇÃO 2.2.12 Se (}',Q) é um par de abertos não vazios de

P' c Q e ./' eHG.,(Q), definimos:

(i) E/:=lw »'cQ é aberto não vazio e ./in,cH(W)}

(ii) u/ ::.y: H'

(iii) r,::intjr 2(n) /l

)

C' (n2:1) com

PROPOSIÇÃO 2.2.13 Seja (}'',Q) um par de abertos não vazios de C" (nàl) com

p'' c Q . São válidos:

(a) Para toda ./cHG

(b) r.

en(u )W'c U ././ cn(w) então(Q), se rr L'/

DEMONSTRAÇÃO 0 item (a) é üivial conseqüência das deÊmições de Er e de Uf

Resta-nos mostrar (b). Dada /cHG,,(Q) arbitrária üjxa, da Proposição 2.2.1 1 (ii),

quem ./i.,. cH(}''')} logo, }''' ct// . Da arbiüariedade de ./ segue quem }:..S!.j:3se

mostrarmos que HG.,(Q) - HGi,(Q), seguirá da Proposição 2.2.1 1 (iii) que' K.lcl'' ;

para isto observemos inicialmente que V./'cHG,,(Q) temos }' c(,/r, logo }' CH*

Assim, dada ./'cHGi..(Q) como ./li: c H(H.) segue que ./i., eH(}') e /cHGr(Q);já se

/

l
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./'cHG.,,(Q), temos que ./l.., cH((/r) e uma vez que r. cUr segue que ./i.: cH(}'-)

Logo, /cHG.: (Q) . []

Como já dissemos, a existência de um elemento ./cHG,.(Q)nHG.(Q), para

algum par admissível (}'',Q) , é um problema ainda em aberto; com as últimas definições,

podemos situar as dificuldades na análise deste problema do seguinte modo:

Se admitirmos a existência de um elemento ./'cHG..(Q) nHG.(Q) então

podemos ter duas situações:

(i) Q\ZIÇ ;' O, e, neste caso, teríamos que ./'eHG-(Q\(Ç);

(ii) Q\ZIÇ = O o que implicaria que Q=U/ u(Qnõ(/,).

Poderíamos representar tais situações com os desenhos:

(Ü)
nG..(Q\u/)

./' c HG . (Q)

Mostrar a impossibilidade de elementos híbridos com tais comportamentos ou

exibi-los seria então a solução do problema.
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2.3TEOREMASDEEXTENSAO

Neste parágrafo, exibimos dois teoremas de extensão de funções holomorfas

generalizadas. O primeiro deles trata da extensão de uma função que, a princípio, é

holomorfa generalizada em uma vizinhança da fronteira de um aberto limitado. O resulta-

do abaixo é a versão generalizada de uma das formas usuais do Teorema de extensão de

Hartogs.

/' ' TEOREMA 2.3.1 Sejam }'' um aberto limitado de C", nà2, para o qual C" \F'' é

conexo, U uma vizinhança aberta de õF' e ./cHG(t/) . Então existem uma vizinhança

\ aberta C/. cU de õl' e gc HG(}') tais que g

DEMONSTRAÇÃO Como p'' é limitado, temos que õF''ccU Seja .M uma

vizinhança compacta de õl'' tal que .McU (isto é, õl'c;V e NccU); tomemos

acC=(U) tal que 0Éagl e a=1 em .N Se definirmos Z):=Uul' ;

u.:=a../ c G(U) e z/::=0 cG(}'\slzppa), teremos que

D=Uu(r\stzppa) e z'. ....~,..,., :":l"-w~-'«., 0 , como G( ) é um feixe (Teorema

1.1.12), existe F'cG(D) tal que n., =ul =a./ e Fira.upp« -z/2-0
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Definimos agora, a partir de r , um elemento WcG(o.i)(C") tal que

ã F' em }'
w:- 0 em C"

logo, W:. = õri. = õ./l. = 0 (uma vez que
" !~

Nc U e /cHG(U)). Assim, y/ está bem deÊlnida e como szzppWC I'' segue que

suppWccC" (pois }' é limitado). Evidentemente õW=0. Segue do Teorema 1.2.10

que existe z/cG(C") com supp z/ cc C" e tal que õz/ =W

Para qualquer aberto ,4:#O, ,4cC" , para o qual WI,l =

Em particular, temos que y'=o em E:=lc" \F'lu .v, (not

aberta de C' \l'' , logo de õ }' ) ; assim, z/lx c HG(E).

Se deÊínirmos K:=supp z/ccC', obviamente teremos uc.~/:. =0. Como C" \l'

é conexo e }' limitado, dado uma vizinhança aberta conexa H'' de C"\l'', teremo

necessariamente que vale

(i) W'"-lC" \K)# a(Oefato, se WnlC" \Kl=a, tedamos Wc X' o q«eéabs"'d':

pois W é ilimitado e K compacto).

Obviamente podemos supor (ii) H' cE. Como ulc'~K :0, segue que (iii)

t/wnlc'\K)'0 . Uma vez que zzl: cHG(E), segue de (i), de (ii), de (iii), de W' ser conexo e

do Teorema 1.2.6 que (iv) z/l,,- =0

\r

)0 ter

aamos

S

como a= 1 em N, temos que

amos que z/cHG( 4

que E é vizinhanç
0

\ }'' l u .N
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te. lF' ésqa então g:-rii' ll cu\r ,i. \-ulllu ur L-- \.L' \r /, ç, ',u--D''-luv--'ç'--''-''''

uma vizinhança aberta de õl' , podemos escolher uma vizinhança aberta U. de ar tal

que t/. cWn.M , donde segue que cr=1 em U., como U.cW segue de (iv) que

z/.,, = 0
1-0

Teremos então que glu.-},' :ric'.,..i' 'uluonl'

ag - a8.., -- õu..,, = õri., -- y/i.. = 0, segue que

n

gcHGcomo

/IUo n r

(}'') [

COROLÁRIO 2.3.2 Se }''cC", n2 2, é um aberto limitado, para o qual C" \r é

conexo, U é uma vizinhança aberta conexa de õl'' e /cHG(C/), então existe

Fc HG(U u I'') tal que «u =/

DEMONSTRAÇÃO Pelo Teorema 2.3.

ar e gcHG(}') tais que glu.-i, :./iu.,..r

DeÊlnindo .4:=(U\l'')uU., temos que ,4;'a e '4cU (ver definição de U. na

demonstração do Teorema 2.3.1). Para z/i :=./i,4cHG('4) e u2::gcHG(}''), como

.4\iF''::ZI,/\ir e tem.os uil..l.., =z/lit,...r, ./ÍuonP' gluonl' =z/21u..r =u21..l-.. ) segue da

Proposição 1.2.4 que ]F'c HG(U ul') tal que /q,.i =z/1 =./1.4 , do Teorema 1.2.6 obtemos

então que Fiu =/ . []

detemos que existem vizinhança aberta Ul IZ]l 0
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Apresentaremos agora um teorema de extensão para funções holomorfas

generalizadas que reflete a especificidade do caso de dimensão n à 2 ; ele assegura que

toda função .r (em uma álgebra generalizada que deHlniremos a seguir) que possui um

representante / para o qual ./'(é,') é holomorfa em "algum sentido" sobre o bordo de

um domínio limitado, Ve/ , pode ser estendida holomoda generalizadamente para o

domínio todo. Estamos ''radicalizando" a hipótese do Teorema 2.3. 1, onde exigimos que a

função fosse holomorfa em um aberto U contendo õl'', agora partiremos de uma

holomorüia em al'

O resultado clássico que conesponde a esta versão generalizada foi feito

independentemente em 1943 por S. Bochner e F. Severa(ver [Sha], Theorem 2, p. 169),

e é o seguinte: [:t
./\

(

TEOREMA 2.3.3 Suponha que em C",n2:2 , seja dado um domínio limitado D com

bordo S=õl) de classe C" e para o qual C" \Z) é conexo. Se uma função ./cC''(S)

satisfaz a equação tangencial de Cauchy-Riemann em todos os pontos de S , então ./'

pode ser estendida holomorülcamente para 1) , e tal extensão será contínua em Z)

DEMONSTRAÇÃO A demonstração está feita em [Sha] Theorem 2, p. 169;

enunciámos os passos que lá são executados com a ãmalidade de tomar a demonstração

do caso generalizado mais clara:
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(i) Define-se /:C" C tal que ./'(z) ./' (0 o,.., (( -- z)

(ii) A partir de uma propriedade da forma de Bochner Martinelli oB«í((--z)

mostra-se que ./ é holomorfa em C" \S

(iii) Mostra-se que ./ic"~õ

(iv) Finalmente mostra-se que

Nossa Versão do Teorema, utilizará uma outra álgebra de funções holomodas

generalizadas simplificadas, aquela definida sobre o fecho de um conjunto aberto e cujas

definições básicas damos a seguir ( ver [Ara 5] )

Dado Q aberto não vazio de R" (n2:1), denotaremos por ÕO o bordo de Q.

Uma f\unção z/ : ]xõQ--- amada de O-moderada se, para cada K cc ã) existe

a € R tal que i u(é, )IK - o(c'), quando € -> 0'. A função z/ : lxõQ-- .K é dita ser

0-nula se, para cada K ccõQ e para qualquer crer, tivemlos

u(c, ) IÁ. - o(c' ), quando f -> 0'

É c]aro que o conjunto E'.,[õO] = 8..[ã),K] := lu:lxÕQ----->K z/ é

0-moderada e z/(c,.) cC(ÕQ) para cada cc /} é uma K- álgebra com as operações de

soma e produto pontualmente deüínidas, e o conjunto

A./'râol./v'r;30 KI.. 7/p rabi l z/ é 0--nulas éum ideal de .ç.[õQI
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Se óx.-os # .Nulm}, d"otaremos C'(Õ) a K-álgebra de t'das as h«ções

/cc* (Q) tal que õ"'./ tem uma extensão contínua a Q para todo acN" com lczlgk

Nós definimos a K-álgebra (operações pontuais)

übl-db;Kl:-l«:/*Õ- k,.) .C*(Õ) p,« t.d' ..,r ; "i.*. 'Z'..,[0]

e uli*mcF«[õQll ; e o ideal de éblli)l: X.líãl=X*lÕ;.Kl:=iuc.g* IÕI

z/lxQ c./U]!12] e z/i:.m c./V'lõQll ; com essas notações temos a K -álgebra

Por convenção, no caso Á=0, omitimos o índice # nas notações acima, isto é,

G'@):-G:@); rubi:-« bl; .'Ubl:: X.BI.

Claramente nós temos duas restrições, que são as seguintes: para /'/+./V'*]õ]

./.aj? lõ)----> ./i:*. +.A/[o] .G(o)

e alÍ. : ./'c G:(Õ)-----> Z:*.. +.A/']õQ] .G'(aQ)

suas notações serão ./ia e ./iõo respectivamente
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Para todo acN" nós definimos a aplicação .K-linear

a" =õ; :/cG:«))-----> a' (./in)cG(Q) e a'"/ é a derivada de ordem a de / cGf(õ)

Se Q é um aberto de C" , então temos as deÊínições das seguintes álgebras:

DEFINIÇOES 2.3.6 Para &cNUlao}

O UG*O):- l.r.a?jõ) ./l. .HG(Q)l , ;. k-o nG.P)::nG(Õ);

GO na*,.(õ):-{.r..KG*(Õ) .r t.m «m «p"""'"': .Z..fÍ,BI p"' ' q"l:

v;./,.7k,)l. n(o)l, se #:o HG.,*(õ)::nG.(Õ).

Recordaremos rapidamente a formula

Martinelli(ver [Sha], Theorem 1, p157).

O núcleo de Bochner-Martinelli é deÊínido por

«,., K -õ :- $;?1 E tlTlh;ã)- aft«]«a(

onde \ d([ol:=d(]A.--,«-d4'...Ad(..A''.Ad(n, dÇ:=d(.A--' Ad4'., ( e z são

elementos de C" . Então vale o teorema seguinte:

TEOjiEMA 2.3.7' Dado um domínio limitado Z)cC" com bordo (ÕZ)) de classe (!'

por partes, e uma função /cH(D)nC(Z)), para qualquer zcZ) teremos

./'(') - f./'(o ú'«,((--'). v

Bochnerintegral dede representaçãoeDT

/

,y

?

J
Z

r

/

.7

p=l
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DEMONSTRAÇÃO Ver [Sha] Theorem 1, p 157. D

Nas hipóteses do nosso teorema, exigiremos que o representante / de uma função

1( cGõ(b;l;t3enha a seguinte propriedade: para cada fcl ./(f: ) satisíàz a equação

tangencial de Cauchy-Riemann, ou ainda, /(f,')é uma CR-function, sobre ÕD. Essa

condição vai expressar que a componente tangencial de õy(e, ) , denotada por ãr./(C, ),

será identicamente nula sobre ÕD, determinando assim um conceito de "holomorüiq

tangente". Tais conceitos clássicos não admitem uma explanação sucinta o suÊlciente para

incluimtos aqui; indicamos o ]iwo de Shabat [Sha], $ 1 1, subseção 3 1 como referência.

/

\

TEOREMA 2.3.8 Sejam D um aberto limitado de C", n22, tal que ÕZ) é de classe

C" e C' \Z) é conexo, /cGb(ÕD) tem um representante ./e 8«[õD] tal que Vec/

valem : (a) ./'(f,.) cC'(aD); (b) ãr./(c, ) =0 em ÕO. Então existe FcHG.(Õ)

para a qual .qao :/

DEMONSTRAÇÃO Consideremos inicialmente Eo : l x D Êinida por

Eo(f,') :: jan/(c,0 «'««.((-z), V(c,z)c lx0

Das hipóteses (a) e (b) segue que para cada cc/,/(c, ) é uma CR-function sobre

aZ) . De (i), (ii) e (iv) na demonstração do Teorema 2.3.3 segue que
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Eo(á',') cR(O)nCID) e que Eo(é',')l«,:./'(e,'), Pa

Definimos então r':lx D ------) C tal que

Eo(e,z) se (e, z)c lxO
/(c,z) se (c,z)clxõZ)

Teremos então que, para cada éc 1 , são válidas:

(i) /(',)i«:â(',) 'n(o) '- c(õ);

(11) F'(e,.)., =./'(f,')

Se most.ar-«s que /'.E., lõl, e«tão resulta que F' +JV'liilcG'(Õ) e por (1)

/7c HG.(D), de (11) seguiria que ri.o =./ o que prov' o teorema.

Um- »« q«: .q,lnl-dlÕl:;{«:l*ã l«ü,.).Cln), V.'l;

uli«ocew]Z)] e ut.*.ocE'..[õQll, devido a (1) e (11), só precisamos mostrar que

/qi*o : Fo c8À/ [z)] , para provar que r'crÀ/ lz)l.

Segundo a deÊmição no núcleo de Bochner-Martinelli, a expressão de F'(e,z) é

dada por

;'k,õ:&,ü,d-l;;l;- : (-o'-'.L7'ü,o.ft:J af]-]« a( ,

arbitrário ülxo daa cada € c l rDI ar] do

V(é', z) clx Z)

Basta então mostrannos a moderação para as parcelasS
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õ(',') :-.LJ'(;,a Jii.:l?i? d?']o] ,.a( , v(;,') 'lxo q'

Vocal,...,n}. Para isso sejam KccD e acN", denotando por õ" o operador de

derivação (em R:"), façamos as seguintes considerações:

I') Para cada ( c ÕD temos que a função

õl)ccC" , assim a função

/ \

ülnito: A/ := sup IÕir
(( ,z ). aO *K

2') Uma vez que ./'cE'.[õD], dado ÕD ccâZ) exi

quando e-)0'

De I')e 2') temos que, para V (c,z) clxK vale

onde Z :-.Lf(aa, e a(dd indica o (2n--l)-dimensionar elemento de volume

de ÕD. []

cC, é de cl

cR é contínua. Concluímos então que existe e é

al; Õ(;,') É .L.7(;,a a: iÍ:i:li=c.. ó dflolAd( g /(f,') .'M'Z,

y( . z eD . (-;l:"

((, z)cÕOxK-----> alr (-.l:'

''\

é limitadoc", D quesegue]comoasse

/'(fste acR tal que > )

0
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CAPITUL03
r

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS LINEARES DE I' ORDEM

ANALÍTICAS COM COEFICIENTES CONSTANTES

3.1 TEOREMAS DE EXISTÊNCIA DE SOLUÇÕES

Se XcC é um domínio simplesmente conexo e ./'cH(X) , então é bem conhecido,

([Rud] theor 13.11, por exemplo), que existe F cH(X)para a qual/7'(z) ; /(z),VzcX

No caso generalizado, com uma exigência a mais para X, isto também ocorre, como

vemos na seguinte

PROPOSIÇÃO 3.1.1 Se XcC é um aberto simplesmente conexo, cuja âonteira é

uma curva de Jordan de classe Ci e V é um aberto de Ccom

./cHG(V), existe FcnG(x) tal que -=-=./iÀ

então. dada
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DEMONSTRAÇÃO Seja ./..\.=./+./\r]X] tal que ./(f,.)cH(X), Vccl

(ver tara 4]. Theor l0.2.4), tomemos então F :lxX----->C tal que

;'(é,z):= Í./'(c,z7)dz7 , V(é,z)cl xX, onde a é um ponto arbitrário ülxo de X, a integral

se dá em um caminho qualquer ligando a até z.

É fácil verificar a moderação de F quando observamos que, derivado do caso

clássico, para cada ê-cl fixado, temos que F'(e,.)eH(X) . Assim, dado VK ccX , como

podemos recobrar tal K com um número finito de discos fechados DI, .., D. contidos

em X, basta então verificar a moderação de F em um disco fechado arbitrário DcX

Para atingir tal objetivo, consideremos zi um ponto arbitrário da fronteira de D, e 7 um

caminho ligando a até zi, caminho este contido em X. Se d é o diâmetro de D, então

para .IW;d+L, onde L é o comprimento do caminho dado que liga a até zi, e,

considerando na integral que derme F' o caminho entre a e z, como sendo aquele que

vai de a até zi por meio de 7 , e de zl lineannente até z, teremos que

Â(É,.)ll. Kll ./'(f,.) : .-M onde Õ:(Ou7')ccX

a
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Dessa forma, segue, utilizando-se a Proposição 1.2.13 (i), que Fera/[X]. Se

ÕF aF
toma«nos r'=F+.V']x] , teremos: ::=E:+.A/'tXI

. /'z \

-g:l l./'(c,7Z)d7Zl=o, V(E,z)clxX e, assim, rcHG(X). Do fato de
"' \. a ./

- /. \

Z-k,d:;lJ.7Ü,Oa,7l-.7Ü,Ó , vk,4.l*x , seg«e q«

Observamos que para cada aberto X, simplesmente conexo, re

êste r' c .HG(.r) tal que !:- = ./Íf . A demonstração é exatamente a

lativamente

rcompacto em ex

mesma da Proposição 3. 1.1 apenas acrescentando que existe X contendo X e com fecho

de X contido em }' para o qual aY é uma curva de Jordan de classe C'

No caso em que X c C" e n2:2, a resolução da equação diferencial de I' ordem:

(1)

n

=/, feita em [Hõrl]a J àj- J'

theor 6.3.2, exige que X sqa C--convexo. No

contexto generalizado, resolveremos (1) para f holomorfa generalizada e

complexos nem todos nulos; no entanto, a solução terá lugar em abertos .4cX , obtidos

de maneira menos arbitrária do que no caso clássico.

Antes de enunciarmos o principal resultado deste capítulo, faremos algumas

considerações e demonstraremos um lema.

Vamos supor para o próximo lema (e utilizaremos em sua demonstração com a

notação indicada) que seja válida a seguinte afirmação: (i) dada qualquer g c HG(Q)
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existe representante .Ê c é'.., [Q] de g, tal que .Ê(e,.) c H(Q), Vf c 1 . Sabemos que, para

garantir a existência de uma tal representante, precisamos fazer exigências sobre Q (ver

Teorema 1.2.15); no entanto, quando formos aplicar o lema em questão tais exigências

estarão satisfeitas.

LEMA 3.1.2 Para resolver (1) }l.a. à/=F' com /rcHG(Q), onde

(a.,.....,a.)#Õ basta resolver (11) -3--/ com ./'cHG(Q), onde O é aimagem de

Q por um biholomorfismo conveniente.

.//'-1

DEMONSTRAÇÃO Sejam /7=Íi;,,...,i;,} e C =tê.,...,ê.} bases do C--espaço

vetorial C", para as quais i;. =(a.,...,a.), e C é a base canónica. Tomemos o

isomorfismo linear 7':C"------>C" para o qual 7(i;,)=ê,, Vicll,...,n}. Se

denotarmos por B '(B{, )cGL(C,/z) a matiz inversível do operador T na base canónica,

então teremos que

l a 1 1 0 1
r(ü.)

ai

= á. , isso implica

l

0 (Ü)
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[::]:.:(üi) para / 2:2 Além disso, do fato de r(z) ,

teremos que (/ o que implica (fv) Seja B:C" C' o

biholomorHismo obtido a partir de r com B(w) = r(w) = (.B,j )

V w=(w.,...,w.)cC". Observe que B foi obtido a partir de a=(ai,..,a.) (não

denotaremos /J., pata não sobrecarregar a notação). Sda Q:; B(Q)cC", de [ArBi]

Theorem 9.1.2 sabemos que existe um isomorüismo de C--álgebras

B*:HG(Q)---->HG(Õ) para o qual, dada b=b+JV'lQlcHG(Q) temos

B'õ=X=#+./U']Õ] onde » é tal que: (v) á(f,z)::Â(r,B(z))-jl(e,o,

V (e, z) c l xQ .

Seja /eHG(Q) o único elemento para o qual B'./=/- , e suponha q

Tomemos ?/cHG(Q) o elemento para o qual B*g=u; então de

z/ =z2+.V]õ] e ú(c,z) = Ê(c,B(z» = Ê(f,4'), V(C,z)c lxÕ

Teremos então que:

ue

(v) segue quel\
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-g- (g(&,.) . B)(z)
&.,

-gi«,'gi ''',!*gie';,',f
:.«,-ã ,"e» '='

Ê ", eÊ-k, d -Í «,
J;l/./:

(iii)n

(&, B(z»

/(é,B(z» = F(r,z), para V(r,z)clxQ

Sendo assim, vale (1), isto é

Estamos em condições agora de enunciar o

TEORES\IA 3.1.3 Sejam Xc C", n2:2, um aberto C" -estritamente pseudoconvexo

e convexo, QcC" um aberto tal que X.cQ, /cHG(Q) e a., .,a. complexos nem

todos nulos. Então existe z/cHGéHJ tal que

n

a HJ
J:l J

«de ,4:=z-'(,4')nX; z:(z.,...,;.)'C" ..,z.)'C"'' e 4' é «m ab'rt'

C" -estritamente pseudoconvexo de C"'' tal que ]'cX':=z(X); ou ainda, .d é a

imagem, via um biholomorÊlsmo, de um conjunto desse tipo.
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DEMONSTRAÇÃO Segue do Lema 3.1.2 que basta mostrar que a equação

tem solução z/cHGéHJ para toda /cHG(Q) quando H é obtido segundo as hipóteses

do teorema. De fato, se tivemlos a, #O e a. =0, V/cl2,...,n}, então basta tomar

./''=--/ eresolver a/ =/'; a solução z/ será tal que z/cHGéHJ. Do contrário, isto

. .2. ÕZf
é, se nossa EDPL for )l.a. :l-==/ , e (ai,...,a.)não satisfizer a condição anteriormen/=1 v'/

tratada, tomo o biholomorÊismo /i : C' no Lema 3. 1.2. Isso nos conduzirá

a resolver Õg = /1 Onde B'b = ./ . Essa última equação seria resolvida pensando-se no

convexo e C" --estritamentepseudoconvexo B(X), que teria a propriedade de

B(X)cB(Q)cC" ( De fato, XcXcQ=B(X)cB(X)cB(Q) e, assim,

B(X)cB(X)= B(IX)c B(Q)); logo, escolheríamos .,4 =z''('4')nB(X), onde .4' é

um aberto C" --estritamente pseudoconvexo de C"'' tal que ]; c z(B(X» .

Uma vez resolvido -PSi- = b, usamos a demonsüação do Lema 3.1.2, e obtemos a

solução da fomta )l.ja. l:!-=./B . , isto é, zicHG(B''éHJy, e a solução dar-se-ia na
r=1 c''ó" /

hiholomorüsmo. de um conjunto do tipo descrito nas hipóteses doimagem,

ai

te

l

a(.

coiUunloe iimesmo,por um

teoremar
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Passemos então à resolução de

para acC deümimos x.:-k'cc"-' (a,z')cXJ=lz'cX'l (a,z')cX} cX'cC"'

Temos que esses conjuntos abertos cobrem X' (De fato, dado z' c X' = z(X)segue que

z'=z(b,z'), com (ó,z')cX; assim, z'cX'.. Logo X'=.:.X'. Temos também que

xl, =z (({alx c" ')nxl; logo, at)erto em c"-' )

Em x.:;xnz-'lx:) , .q«çã. d,d, t.m s.l«çã., ist. é, «is

z/. =ú.+.A/']X.]c HG(X.) tal que -;--=./ix. ; a solução é obtida da seguinte foral

sendo X um conjunto C"-estütamente pseudoconvexo, devido

podemos tomar ./i,, =./'+./U[X] tal que ./-(c,.)cH(X), Vccl

De6lnimos â. :lxX. tal que, V(c,(z.,...,z.»clxX.

Ú.(e, z-, z:,.., z.):ú.(f, z- ,z')- .[' ./'(e, '7, z')d77

(i) ú. está bem definida, pois para cada É arbitrário Hlxo, /(e,.) é separadamente

holomoda, em particular, ./'(ó',.,z') é holomorf& V(f, z')c l x X. arbitrários fixados; a

integra[ indicada é ca]cu]ada sobre o segmento [a,z.] ligando a até z. (observemos que

dado (z.,z')cX., z(z.,z')=z'cX. logo (a,z')cX.cX, como X é convexo, temos

que o segmento [a,z.]xtz'}, que liga (a,z') até (zl,z'), está contido em X, onde /(é,.)

está deÊínida). Na verdade, como X é convexo, dado qualquer outro caminho 7" :=(7'l ,z')

te

a

151.2Teoremaao
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ligando (a,z') até (zi,z')e, contido em X, teríamos jr. ./(f,?7,z')dz7:.[' /(z:,z7,z')dz7,

pois z.(X)cC é convexo logo simplesmente conexo.

Temos a seguinte figura ilustrativa:

a$x a

(a,z')

(ii) Claramente ú.(z,.)cC"(X.), na verdade ú.(f,.)cH(X.) para Vcc/ arbitrário eixo,

devido a isto e à Proposição 1.2. 13 (i), para veriflcaímos a moderação de â. , basta fazê-lo

com a=0cN", istoé, ú.c E'.,[X.]çs V KccX., ]acR tal que z}.(c,.) *:o(é')

quando € ->0'

Observemos ainda que basta mostrar o resultado para polidiscos comp

Z)=1). x...xD. cc X., uma vez que todo compacto X'cX. pode ser recoberto por um

número finito de tais polidiscos compactos. Assim, dado DccX., basta exibir acR

tal que llú.(c,.) 1. = o(c') quando e->0'

actos
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Como ./'eeÀ/[.y], dado D=D.x...xZ). ccX,

dente [) cc X onde va]e a moderação para ./

Tomaremos [):=Dix/)2x..x.[). onde bi =/)1 se acZ)l; se ae/)i, tomo

D. =Z). uA , onde A é o üiângulo (e seu interior) formado pelos vértices cz,u'i,w: , sendo

que w. e w: são pontos na fronteira de D. pelos quais passam as retas tangentes que

também passam por a . Vejamos a figura abaixo:

compactoencontraremos C)

conve

2

Em qualq

então que t)cX

Sda(z.,z')ct), se z.cO. teremos(z.,z')c DcX. cX; já se z,ct)-\O-,

2. c O:, ta] que z.c]a,2.], como (a,z') e (%,z')cX, o segmento [a,2i]x]z'} que os

une, está inteiramente contido no convexo X, uma vez que (z.,z') está nesse segmento

(z.,z')cX , logo [)cX

b venficarmosBastaD ccC compactodos Sseráassimuer casos

existeS



Assim, como /(f,.).:o(c'), para algum ocR, e vale

ú.(e,)11« É ll./(f,.) . Uaax "--i,l, teremos que ú.(r,.)l«;'(r'l qua«do

f -.>o'''

De (i) e (ii) obtemos que ú. eé'.., [X.], Vaca . É trivial, a partir da definição de

z)., veriÊlcar que z/.:=ú.+./U[X.] cHG(X.); acém disso, !:b-=!:a-+.V']X.]=

+.v']x.], pois Z'(c,'-,z')-/'(é',z-,;'), v(c,('-,z')) clxx.

Temos ainda que z/.--z/.=(z;.-â.)+.V']X.nX.] está em HG(

V a,bcC (X. nX. ?':O).

Denotando z/. --z/õ :-z/.. =z}.. +JV]-.r. nX. ], temos que (z}. - z}.)(c, zi ,z')

.[' ./'(e, '7, z') d'7 - .[' /(é', '7, '') d'7 : r /(e, '7, '')d '7 :: Ú,.(c, '-,''),
V (c,(z.,z'»c lx(X. nXó)(observe que a última integral se dá no segmento ligando a

até ó: [a,Z)], pois, como z'cX.nX., segue que (a,z') e (b,z')cX; logo:

[a, bJx]z'} cX) .

Consideremos agora a função ú'.. :lx(X.nXó)

â'..(é, z'); r ./'(F, z7, z') d77 . Essa última integral calculada no caminho reto que liga a até

b, isto é, sobre [a,ó]. Temos que ú'..(c,.)cH(X.nXb), Vfc/; logo, para

verificarmos a moderação de ú'.., basta fazê-lo para a:OcN' ( Proposição 1.2.13 (i) ).

74

.nX. )X

or

/'(g, z
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Assim, dado o polidisco fechado D=D2 x...xZ). cc(X. n Xb), considere o compacto

D:=la,buxo:x...xO.ccX (De fato, (zt,z')ct)-Ía,Z'lxD :> z'cO o

(a,z') e(ó,z')cX =]a,Z)]xiz']cX; como z. c]a,Z,] segue que(z.,z')cX).

Uma vez que ./'(e, ) . -o(c') , quando e->0*, para algum acR, e que

â'..(e, ) ,g /(e, ) . ó-al vem que l ú'.ó(c,.)ll«:o(c') quando f->0' e:

portanto, ú'.. crÀ/ [X. nXó].

Temos então z/'..:= ú'..+JV[X],nX],] cHG(X.nXó); além disso, temos

também, um cociclo analítico, isto é, z/'..=-z/'.. em X.nX. e z/'..+z/'..+z/'..=0

em X.nX.nX. (ou sela, são verificadas D2eZ)3 na Definição 1.2.18 )

(verificação trivial).

Recordaremos agora com

Va,ócC onde .4. :=,4 nX'.

Resolvemos o primeiro problema de Cousin ( ver Deümição 1.2.18 ) em G(X');

assim é, que temos a cobertura (X.)..c de X' e a família

z/'..cHG(X,nX.) c G(X.nXó). Pelo Teorema 1.2.19 (1), existe família (g.)... ,

com g.cG(X'.),Vaca tal que z/'..=g.--g. em X.nXó

V a,ócC rXI, nXI, :# a)

tal)achar v'óque«'. c nG(.4 '0 la z/
ab 1.4 '. r-v{ 'Õ
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Logo teremos que 0=õz/.ó:õg.--Õgó :o õg.= agf, em X.nXf,, Va,ócC

Como G(.) é um feixe ( Teorema 1.1.12 ), segue que existe uma única r'cGw,U(X') tal

que Fix'. =ãg., VacC. Obviamente ãr'=o em X' ,pois a«x'. = a(õg.)=0,

Vaca. Como .4'cX' é tal que .4' é C" -esüitamente pseudoconvexo, segue do

Teorema 1.2.16 ( Teorema 1.2.17 se n=2) que existe vcG(H') tal que õv=Fi.

Deüínimos então v'.:- g.IA',-vl.4'. onde .4'.=X.n,4'; assim,

ãt,'. =ã(g.l..I'.)--ã(vlH.) : FiH'. em .4'. (observemos que (.4'.)..c cobre '4'

uma vez que (X.)... cobre X'o.H') ; logo, v'. cHG(H.), Vaca

Temos então que vale (*) y'. -v'b - (g.l.4-.n4, ' "I.4'.-,,1,) --(g.l.4'.«'ib

g.l.41,«41, '.-ll, :u'.. , em .H. n.Hó

Deülnnnos então $.:1x,4.----->C onde H.:=Xn/z''(.4'.) tal que

0.(é,z.,z'):=íy.(f,z'), onde í)'. é um representante qualquer de v'. ; obviamente para

qualquer ee/, $.(c,.)cC"(.H.) e Uivia]mente 0,c8À,[.4.] (dado Kcc.4.

consideramos o compacto K' := z(K) c z (.d.) - .H. e assim íy. é moderada; note ainda

que se acN" é tal que a.#O, segue que õ"f.=0; já, se a.=o, teremos que

a"ç.-õ"

Temos então a família (v.)..c onde I'. :=$. +.V'[..4.]cHG(.d.),Vaca (De fato

ã),. =ãí). +./V'[,4.] e õO. =ãíP. = 0 pois I''. cHG(.4'.)).

:0ri«. Í,-..

a
a
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Observemos agora que z/..l......!, - I', --v.; de fato, (0. --0ó)(f,z],z') :

(0'. -0',)(c,z) - z)',. (c,z'):e'/(é',z7,z')c/z7-â..(c,z-,z'), V(c,(z-,z'» c lx('4. n'{.)

Dessaforma, z/.l..g. 'z/ól,% : z/.ó.a.n4 ' I'. :> z/..4.n4

:z/ól.4..--,.b 'vól,4.,-ü, , em .4. n.4ó, Va,ó e(:

Definimos U.:=z/.l.4. --)'.c HG('4«); logo a família (U.)..c é tal que

U'l.4,n,4 :Uól,,í.n.q , Va,ócC. Como HG(') é um feixe ( Proposição 1.2.4 ), segue que

existe z/cHG(.4) tal que z/l,.{.:U.,Vaca, daí vem que

í'"i.. )::t:;ü.i,.
Observando ülnalmente que ,4 = z''(H')nX

.ã,. , v «:c

kInXZ a acC : G4 '. ) ''. x)-

segue que

3.2 CONSIDERAÇÕES ULTERIORES

Iniciamos este parágrafo, exibindo um exemplo para ilustrar o Teorema 3. 1 .3

EXEIVIPL0 3.2.1 Denotemos por B(n,p) uma bola aberta em C" com centro 0 e raio

p . Como as bolas abertas são conjuntos convexos e C" --esüitamente pseudoconvexos,
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podemos supor nas hipóteses do Teorema 3.1.3 que X:=B(/z,r) e Q::B(n,R) onde

0<r</?, obviamente X.cQ . Segue então que para ./ cHG(Q) temos:

(a) Se (a.,...,a.)=(a.,0....,0), a, #O, então escolhendo H':=B(n-l,s), 0<s<r (note

que X'=n(X)=B(/7--l,r)3.4'), teremos que, para '4:7t''('4')nX-

{(z:,'')CC" l Ez, :<': <r:} existirá z/cHG(,4) para a qual

(b) Se(a.,...,a.):P(a.,0,...,0), #o então tomamos B e B' como no Lema

3.1.2 e resolvemos -!©- =b, onde /7 cHG(B(Q» é o elemento para o qual B'&=/

A solução gserátalquegcHG(4) onde A=n''(A')nB(X) ,e '4' é C" --estritamente

pseudoconvexo em c"'' para o qual À'cz(B(x» Assim, }.a.115--:/i.-'íyJ e

zl cHG(B'' (H)) é o elemento para o qual B'g = z/ . Obviamente B''( 4) c X-B(n,r).

OBSERVAÇÃO 3.2.2 Nas hipóteses do Teorema 3. 1.3, como não temos um problema

de valor inicial ou de valor de contomo, a discussão de unicidade de solução não é

pertinente. Com o propósito de de obter soluções esüitas para a equação

a =(a. .a.) c C", a ;': 0 estudamos o conjunto solução da equação homogénea



associada (i) '>:a,-?!-=0, esta tem infinitas soluções clássicas como é simples

constatar. Consideremos a equação algébrica de IP grau, de incógnitas zi,.

Visivelmente, o conjunto S. das soluções de (ii) é um subespaço nã

trivial de C' e, para qualquer a =(a.,....a.)cS. \l0}, a função z/. cH('4) definida

por u.(z)::ll.a.z,, Vz=(zl, ,z«)c'4, é soluçãode(i), pOiS Uua =a. em ,4

VJcll,,n} donde l>:a.jllg-=)1.a.a.=0 em ,4. Donde resulta que

E. := {z/. /cz c .S. } é um subespaço vetorial não trivial de H(.H) de soluções de (i).

É claro também que não há inconvenientes em consumir soluções de (i) em

HG.(.d). De fato, fixados acS.\lõ} e#eR' arbitrários, a função

ÚaP :lX.H---->C tal que ú.P(F,z):-z'P 'zl.(z), V(f,z)clx'{ é manifestamente

moderada, pois dado H cc H arbitrário, para a c R" com o < #, temos

Lhe-lfi..lll.IX- - .çP''lu«in ----)0 quando é -->0'' . Na verdade, se tomarmos

C, tal que âp(c)-cP, então 2,ce.,,(C) e zp::!P+.V(C)cC\C,

lemento z/.. :=z)., +./V't,41 = z. z/. é, pela Proposição 1.3.7, um elemento de
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logo o e

(Ü)
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HG.(.d), e uma vez que temos
aZ'a#

&,

n

'a. ) : ." ':",", 0, segue
./:1

que ?/aP é solução de (i)

Observemos que o precedente implica que o sub-C-módulo de HG(.d), gerado

por ::'iu.p l ac.S. e #eR} , está contido no conjunto solução de (i). Em outros

termos, todo elemento de HG(.4) do tipo onde pc N'; (.a,)i...,

(a.,)i..:, e (P.)i:,., são seqüências em Õ, S. e R respectivamente, é uma solução

de (i). E claro que o sub-C-módulo acima, isto é, ên) contém

E. - {u.. a c S.

É natural, a seguir, olhar a equação considerando válidas as

hipóteses do Teorema 3.1.3, excito que os coeficientes

generalizados não todos nulos. Mosüaremos que, nessa situação:

resultados tão bons quanto ao do Teorema 3. 1.3

Usaremos a seguir as notações:

c*-õ~bi; .«IÕl;{ é :«,.é"";.«,::l.

Em [ATJu] propriedades de C são estudadas, enfie elas q

demos enunciar a

ue

PO

são escalares

não podemos esperar

'' ~.«IÕ)* a , ,;;«-
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PROPOSIÇÃO 3.2.3 Sejam QcC" um aberto conexo e /cH(Q), ./'#0. Se

. .--' \.rn«@), então a equação (i) a=j--./' não tem solução em ne«h"m aberto

W , tal que O#FrcQ

DEMONSTRAÇÃO Pe[o Theor 2.18 de [ArJu], sabemos que a é um divisor do zero,

isto é, ] a.cC , tal que (ii) a a. =0. Suponha por absurdo que exista um aberto W,

g:PWcQ e z/cHG(W) (ou mesmo ncG(W)) tal que vale (i) em W; então,

multiplicando ambos os membros por ao , em vista de (ii), resulta o=a. a;--:ao ./in

Pela Proposição 1.3.9 (2), resulta que ./i,i,, =0, e pelo principio do prolongamento

analítico (Teorema 1 .2.6), resultaria que /=0 , contrariando a hipótese. []

OBSERVAÇÃO 3.2.4 Decorre da última proposição que, se tivermos QcC" aberto

conexo, ./'enG(Q) e (a.,...,a.)cê" com (a:,...,a.)#(0,...,0), não podemos esper"

um Teorema de existência de solução analítica (nem mesmo generalizada) para a equação

}.l a. -gt=./' , em alguma parte aberta não vazia de Q , se existir algum a. cê' vnv IC).
/
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