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KONVERGEN SERAGAM DERET
Suatu deret pangkat yang mempunyai lingkaran konvergensi C:
1. Konvergen seragam pada dan di dalam sembarang lingkaran dalam DI(C).
2. Konvergen ke suatu fungsi yang kontinu pada setiap z di DI(C).
3. Dapat diintegralkan suku demi suku sepanjang lintasan semabarang dalam DI(C).
4. Konvergen ke suatu fungsi yang analitik pada setiap z di DI(C) dan pada didiferensialkan
suku demi suku pada z tersebut.
Deret pangkat ∑    dinamakan konvergen seragam pada suatu himpunan E jika dan hanya
jika untuk sembarang   0, terdapat bilangan bulat M sedemikian sehingga

untuk semua    dan setiap z di E.



 




  

Teorema
Andaikan bahwa deret pangkat ∑

  



mempunyai jari-jari konvergensi   0, maka deret

konvergen seragam pada dan di sembarang lingkaran : ||    
Teorema
Andaikan bahwa deret pangkat ∑

  



mempunyai suatu lingkaran konvergensi C dengan

jari-jari   0, maka deret konvergen ke sutu fungsi , yang kontinu pada setiap z dalam

DI(C).

Teorema
Andaikan bahwa deret ∑

  



mempunyai lingkaran konvergensi C dengan jari-jari   0,

maka deret itu dapat diintegralkan suku demi suku sepanjang sembarang lintasan K yang
terletak di DI(C), ialah:
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Teorema
Andaikan bahwa deret pangkat ∑

  0, maka

  



mempunyai lingkaran konvergensi C dengan jari-jari

1. deret konvergen ke suatu fungsi  yang analitik di seluruh DI(C).
2. Turunan  diberikan oleh  #   ∑

$

 $%   .

Jadi deret dapat didiferensialkan

suku demi suku di dalam lingkaran konvergensinya.

3. Turunan deret di bagian 2 konvergen seragam ke  #  di setiap titik pada dan di dalam
sembarang lingkaran T yang konsentris dengan C dan jari-jarinya   .

Teorema
Apabila sebuah deret pangkat

konvergen ketika   

persekitaran terbuka |

 

 

 

 &   maka ini akan konvergen mutlak pada setiap titik z di

 |  ' dimana '  |

z

 | seperti pada gambar





Teorema
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jika  adalah sebuah titik didalam lingkaran yang konvergen |

pangkat ∑ 

 |  ' dari sebuah deret

  maka sebuah deret akan konvergen seragam dalam lingkaran /

persekitaran tertutup|

 | ( ' dimana '  |

 | seperti pada gambar.
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