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Introducció
Els nombres complexos són, per se, una extensió dels nombres reals. L’anàlisi complexa

és, doncs, l’àrea de les matemàtiques que estudia les funcions de variable complexa, és a

dir, funcions amb un nombre complex com a variable.

El treball té un inci al llibre Analytic Combinatorics [1] de Philippe Flajolet i Robert

Sedgewick; aquest planteja una sorprenent relació entre la combinatòria i l’anàlisi complexa.

En un principi, es presenten com dues branques molt diferenciades de les matemàtiques,

conseqüentment, el treball es qüestiona com és possible que l'estudi de funcions analítiques

es relacioni amb problemes de comptar. La resposta és senzilla: a través de les funcions

generatrius. Tot i que sovint les funcions generatrius apareixen com a simples eines que

faciliten determinats processos, al llarg del treball es mostra que resulten ser un meravellós

constructe que permet interrelacionar i establir connexions entre diferents àrees de les

matemàtiques. Al treball es tracten les funcions generatrius com a funcions analítiques, i

s’utilitzen resultats de l'anàlisi complexa, com ara el Teorema del residu i la fórmula de la

integral de Cauchy, per estudiar-les més a fons i constatar les propietats de les estructures

combinatòries que descriuen.

Hipòtesi

El treball demostra la hipòtesi següent: els mètodes analítics de l'anàlisi complexa són de

gran utilitat per resoldre problemes d'enumeració.

Objectius

Els principals objectius que el treball es proposa són: estudiar i comprendre l’anàlisi

complexa; i relacionar l’anàlisi complexa amb la combinatòria enumerativa a través de les

funcions generatrius. D’aquests objectius generals, però, se'n desprenen uns objectius

aplicats: emprar un algorisme numèric mitjançant el llenguatge de programació Python,

aplicar els mètodes estudiats a un problema de combinatòria enumerativa i aprendre a

utilitzar el programari LaTeX per redactar el treball.



Metodologia

El treball s’ha estructurat en tres parts. A la primera, s’han utilitzat diversos llibres de text per

aprendre i desenvolupar les fonamentals bases teòriques que composen l’anàlisi complexa.

Durant aquesta part s’han treballat els conceptes i teoremes més important, que són de

gran utilitat per a les següents seccions. Tot seguit, a la segona part, s’introdueixen les

funcions generatrius i la combinatòria enumerativa i analítica, per a poder, més endavant,

relacionar-les amb l’anàlisi complexa. La tercera part del treball és la part pràctica; en primer

lloc, s’ha creat un programa amb Python, mitjançant un algorisme numèric, que permet

obtenir informació sobre determinades funcions: les funcions meromorfes. A continuació,

s’han utilitzat aquests coneixements per a resoldre un problema dins de l’àrea d’estudi dels

llenguatges regulars, una  disciplina de gran importància per a la computació.

Resultats

Després de repetides proves, l’algorisme desenvolupat funciona i ens informa tant de la

localització dels pols de les funcions meromorfes, com de la seva naturalesa.

Pel que fa al problema d’enumeració, donat una alfabet i una expressió regular que definiexi

un llenguatge, s’ha pogut trobar les funcions generatrius associades. Seguidament, s’han

analitzat amb anàlisi complexa, utilitzant el Teorema del residu de Cauchy i la Fórmula del

creixement exponencial, que relaciona la localització dels pols d’una funció amb el seu

creixement asimptòtic, i s’ha determinat una expressió pel nombre de paraules, o cadenes,

de longitud n.

Finalment, s'han pogut aplicar tècniques similars per comptar el nombre de vegades que un

patró apareix en un text. Concretament, al treball, s’ha contat el nombre de vegades que el

patró “mathematics” apareix al llibre el Hobbit, de J.R.R. Tolkien [13].

Conclusions

S’han pogut assolir satisfactòriament tots els objectius del treball i, conseqüentment, s’ha

pogut validar la hipòtesi. Més concretament, s’ha pogut comprovar que les funcions

generatrius ens permeten establir un vincle entre la combinatòria i els nombres complexos.

De la mateixa manera, s’ha vist que l'estudi de funcions de variable complexa ens ofereix

una gran varietat de tècniques d'anàlisi de gran utilitat a l'hora d'avaluar funcions

generatrius. Específicament, són extremadament eficaces per fer estimacions

assimptòtiques que ens ajuden a comprendre el comportament de certes estructures

combinatòries.
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