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W 1987 roku l(rz_vz sclrat,akteryzou,ał llrzegorł,e rvartości odlł,zorou,ań qrrasikollforetlrrr.vcłl
koła.jeclnostkorł,ego D :: {ż € C : |.l < t} trir siebie. Dokonał tego poprzez przelricsielrie tra

okr:lg.jedrrostkorr,}"1f :: {: e C : i:| : 1} tvarunkrt cluasi-s_vtrtctrii Bertrlinga-Alrlfblsa dla
rtlstr:lc5.clr lrorrreornrlrfizntćlrv osi l,ztlczyt,istel.j R rra sici;ie. Dokładnie,j opisrr.ją to trvielclzr:llia 4.1

i .t.2. któr,e stały się ilrspilaclją do rlapisania te.j rozprarvv. Jej rrrotylł,errr przervodtritrr jcst rrogól-

rlienie 1y1l1ij1$1, Iśrz,yża r}il szelszą kltłsę oclrł,zclLolvalt, rnianolrricie n:r zespolorte ochł,ztlrortania
quasilegrtlarrte.

Rozclział 1;ierri sz5, lna nźł celtt uporządkolr,alrie poclstarvorrrvclr iirkt,óri, rra ternat or]lł,ztlrorvar'r

quasiregltlarnl,ch i clrrasikolrfbremrryclt. Odwzororł,ania te są tlkreślorte na gr-ttncie irrraliz1, Tzecz\,-

lł,istej 11, przestlzerriaclr er_rkli6ę591yych, por. i:;oclrozdziały 1.1 i 7.2. Z prrllktlt rł,idzetria analiz1.
zespolotrej szczególrrie \r,azll}, .jest plzlparlck takiclr ochł,zotol,ł,ań rv cirvurvytniarorł,ej przestt,zelni

euklidesclu,ei. N{ozrra.|e rł,órvcza,s opisać rv jęzl,ku atraliz1. zespolonej jako odrł,zororł,alria lv pła,sz-

czyźlńt: zespolonej E(C), o czyn traktuje podrozdział 1.3. Określorre rł, ten sposób zespolclne
odrvzorotvatlia clrtasilegrtlarne sŁanorvią rlatrrralne trogólrrierrie funkcji lrolornorficzrr\rclr, l plzez
to stają się interesrrjącytrr obiektem badań.

\\r tej t,ozprarvie roz\\-azallv jc,st ploblenl cltaralrter\rzac;ji brzegor,l,ej qrra,siregulartrt.c,li ot]-

porvieclrrików skoi'rczolr1,,clr iloczynón, Blaschkego. Pełne jego rozlviązatrie jest przeclst,arł,iollc w
ro,zclziale czu,art\,[I lv postrrci trvierdzeir 4.4 i 4,7, które są głórłłrymi rvylrikami tej rclzpra,lv_v.

Uogólniają ol]e \\rspomniarrą rra początktt cltalaktervzację brzegoną l{rzyża oclrvzorou,air qu-
asikotrforetnnyclr koła D lra siebie. Precl,zl.jne sfbrrrrrtłorł,arrie tych trł,ierdzeń oraz ic}r doił,ocly
ivl.magają szelegrt faktów polrrclcniczycli oplisanvdr szczegóło.,vo lł, rozdziałaclr drrrginr i Lrzeciln.
Pie.rrvsz}- z tric}r dotl,c,zy rólr,rralria funkc5, j llego

eip(,) - /("'.) ;:, € D,

z frrrrkcją nierviar]orną ę : D ---+ C, gdzie D jest zariatlyrn paseil} lioryzoutalnynr, zaś J' : D' ---,

C\ {0} jest funkcją zespoloną ciągłą rv zbiorze D' ,._ {ei' : : ę D}.Ist,lrieriie globalrrl.clr rozn,ii1-

zair tego rórł,narria prz.v dodatkorvl,m założerriu różnorvartościoivości lilrrkcji l' jest tlvkazartc tl,

podrozdzia\e 2.2, \!- poclrozdzialel 2.3 baclan:l jest róztrou,artościorvość takiclr rozrviąztrlr. \\''rłri-
lii przerl_.t:i.u,ione 11, podrozdzia}aclr 2.1 2.:3 zostały ltżr,te 11, poc.llozdzialt..2.4 r1o zdefiriiclrtania,
oricrttacji holrrcornolfiztntitl, rv przelitrzeni E(C). Przl,porłrriiano \łI nim rórł,ni(,z g(,ol}rctl,\,t,z-

ną clralakterl.zację ot]rvzorolt-air clrrasikonforc.rntryc,lr 11, ptzestrzerii E(C) oraz ich lvł:łstrości n,

zakresicl niezllęclnl-trr rv daIszej części lozpla\\:):.



Wiodącyrn zagadnienierrr rozclziału trzcciegcl jest rrogólnienie klasl.czrrego trvierdzenia Fa1.ou

c'Ila skofrczon1,,clr iloczyrrórv Blascltkego na iclt quasiregttlirrne odporł,icdrriki. Funciarrrelrtalrtl'trr

rł,vltikienr dla rozrł,azań rł, rozclziale czrł,:lrt\.rtl jest tvvkazAl}e \\r podrozdziale 3.3 trr,ierdzelrie 3.12.

które.jest u,ariarrterrl trvierclzerria Vuoritretra,: por,, Lx,ierdzenie 3.1. Drva lvclześniejsze podrozdzia-
łv lvspierają r.i,ypo1.1,iedź i dolvód twicrclzetri:r,3.12. \V podrozclziirle 3.1 zarvatte są illforlrracje

tra tenr:rt stopnia firnkclji ciągłej rł, prtrilrcic i .jego u,łasności. Są to znarrc ftłkt.v. ur iclt precl,zvj-

ne r]orł,clt1}- zostały opraco\\Ialle tra porlstarł,ic poclrozclziałolv 2.7-2.:3. Podrozclział 3.2 zarł,iela

lł,ariarit rvspolrrniatrego trvierclzenia, Fatou, w którl,rrr osłabiotlo rł,arurrck brzegorvy i dołączono.

irrfclrrtiację o stopniaclr zer.

Ostatrii rclzclział -,o cz},n}iuż b},}n mowa,- zarł,iera głóu,rre rvyniki rozplawy. \\/ podroz-
działac]r 1.1, i 1.2 podalle są szczcgółou,e dou,ocly tu,ierclze/r 4.4i 4.7. odpolvieclrrio. UogÓIniai:1

one trł,iert]zenia 4.1 i -1.2, tvykazane przez Krz":,za; por. ulvagi .1.5 i 4.8. Uogólnierrie polega
przede rł,sz}.stkin na za,stąpietriu odrvzoror,r,ań cłuasikonforetnnl.ch koła D na siellie Wzez zespo-

lotre oc]rvzorou,ania qrra,siregularne ./ rł, kole D talrie, Ze |./(0)l ł l i CS(./) C ]f, gclzie CS(/).jcst
zbioreln rvszystkich prttrktórł, skrrpienia Iunkc,ii ./ rra brzegrr ]l. \\i 1lodlozdziale '1.3 są zebra,ue

urł,agi uzupełniające roz\\,azźltria z poprzec]niclr dlróclr podrozclziałórv oraz przl'kład_v ztłstoso-

rł,air trvierclzenia 3.12, w_\,ra,zone plzez u,rrir;ski 11,12 i,1,13. Pieru,szy z tlic:lr dotl,cz1, llierólr'noŚci

Schrł,arza, a drtrgi trierórvności Nlori'ego dla zespolorr,vch odrvzororł,air qrrasiregularrtvcir ./' rł, kole

D spełrriaiących $,ż}Iulre}r llrzegorv.v CS(/) c T.
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