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One of the most important results in Complex Analysis is Montel’s
theorem which states that a family F of analytic functions f : D → R2, where D
is a domain in R2, is a normal family if and only if F is locally bounded.

In this thesis we study Montel’s Theorem in the context of conformal
and quasiconformal mappings. For instance, we show that a family F of confor-
mal mappings is normal if each element f of F omits two values af and bf whose
distance is uniformly bounded from below by a positive number. Convergence
of such mappings will also be investigated. Finally, extensions to quasiconformal
mappings will be indicated.
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กมลรัตน์ กำจรกิตติคุณ : วงศ์ปรกติและการลู่เข้าของการส่งคงแบบ. อาจารย์ที่ปรึกษา
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ทฤษฎีบทของมอนเทลเป็นหนึ่งในทฤษฎีบทที่สำคัญมากในวิชาการวิเคราะห์เชิงซ้อนซ่ึง
กล่าวว่า ถ้า F เป็นวงศ์ของฟังก์ชันวิเคราะห์ f : D → R2 เมื่อ D เป็นโดเมนใน R2 จะได้ว่า F

เป็นวงศ์ปรกติ ก็ต่อเมื่อ F มีขอบเขตเฉพาะท่ี
ในวิทยานิพนธ์นี้ เราได้ศึกษาทฤษฎีบทของมอนเทลในบริบทของการส่งคงแบบและการ

ส่งกึ่งคงแบบ ตัวอย่างเช่นเราแสดงว่าวงศ์ของการส่งคงแบบเป็นวงศ์ปรกติ ถ้าแต่ละสมาชิก f ใน F

ไม่ส่งค่าไปยัง af และ bf ซ่ึงระยะทางระหว่าง af และ bf มีขอบเขตล่างที่เป็นบวกแบบเอกรูป อีกทั้ง
ศึกษาการลู่เข้าของแต่ละการส่ง นอกจากนี้เราได้ขยายแนวทางการศึกษาไปยังการส่งกึ่งคงแบบอีกด้วย
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