V1-12: Representação de Funções por Séries
SINOPSE
Pontos Centrais:

Um ponto entral é estabele er as séries de potên ias omo representações algorítmi as ompletas e éis das funções analíti as, para todas as
operações que se pode on eber om uma ou outra destas duas entidades.
Outro ponto entral é estabele er a bijeção entre funções analíti as e
séries de potên ias, levando a uma interpretação em termos de espaços
vetoriais, envolvendo a ideia de expansão em uma base.
Tópi os Essen iais:

Série de Taylor omo representação algorítmi a; as questões de delidade
e de ompleteza da representação.
Exame da questão nos asos da soma, do produto e da da razão de duas
séries, bem omo da derivada e da integral de uma série.
Constatação da onvergên ia uniforme das séries, bem omo da representação el das funções pelas séries.
Relação de funções om séries e o exame do problema inverso: a ada
função orresponde uma úni a série de potên ias em relação a um ponto
de referên ia dado, e a ada série de potên ias em relação àquele ponto,
que seja onvergente, orresponde uma úni a função analíti a.
Papel da onvergên ia uniforme e dis ussão dos teoremas bási os sobre
a onvergên ia de séries de potên ias, sem demonstração: uma série de
potên ias onvergente é sempre absoluta e uniformemente onvergente
dentro de um dis o.
Apli ação dos teoremas para estabele er a analiti idade das séries de
potên ia onvergentes; veri ação de que trata-se de fato da série de
Taylor da função.
Extensão da onvergên ia ao dis o máximo e demonstração de divergênia fora do dis o.
Interpretação de toda a estrutura em termos de espaços vetoriais de dimensão innita.
Demonstrações:
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Demonstração de que a soma de duas séries de Taylor é a série de Taylor
da função-soma.
Demonstração par ial de que o produto de duas séries de Taylor é a série
de Taylor da função-produto.
Demonstração de que a derivada de uma série de Taylor é a série de
Taylor da derivada da função.
Demonstração de que a primitiva de uma série de Taylor é a série de
Taylor da primitiva da função.
Demonstração de que uma série de potên ias onvergente onverge para
uma função analíti a.
Demonstração da uni idade da série de Taylor em torno de um ponto de
referên ia dado.
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