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Előszó
Az analízis nélkülözhetetlen alapját képezi mind a matematika egészének, mind pedig a
természettudományoknak, sőt egyre inkább a társadalomtudományoknak is. Az analízis elméletét (a
differenciál- és integrálszámítást) éppen az az igény hozta létre, hogy – Galilei meglátását követve – a
világegyetemet a matematika nyelvén írhassuk le. A precíz elmélet kidolgozása csaknem 300 évet vett igénybe,
elsősorban a határérték és a folytonosság lényegét megragadó alapfogalmak kialakítása miatt. E fogalmak
elsajátítása általában komoly nehézségekkel járhat; ez is oka annak, hogy az analízis a középiskolai anyagban
alig szerepel.
Ugyanakkor a felsőoktatásban, mindazokon a szakokon, ahol a matematika része a tantervnek – így az
egyetemek különböző irányú (egy- vagy többszakos, alkalmazott stb.) matematika tanári és matematikus
képzéseiben –, az analízis alapozó tárgyként, illetve törzsanyagként jelenik meg. Könyvünket elsősorban a fenti
szakok bevezető analízis tankönyvének szánjuk. Ezen felül, elképzelésünk szerint a könyv mindazokon a
szakokon is hasznos lehet, amelyeken az analízis a tanterv szerves része, így a műszaki és közgazdasági
egyetemeken, illetve a főiskolákon. A könyv megírásában felhasználtuk mindazokat a tapasztalatokat,
amelyeket az ELTE-n több évtizeden át tartott előadásaink során gyűjtöttünk.
Nagy súlyt helyeztünk az analízis alapjainak tárgyalására: mielőtt rátérnénk a tulajdonképpeni analízis témájára,
összefoglaljuk mindazt, amire az elmélet épül (logikai alapok, halmazok, valós számok), bár ezek egy része
ismerős lehet a középiskolai tanulmányokból. Meggyőződésünk, hogy a szilárd alapokra nemcsak azoknak van
szükségük, akik az analízis magasabb fejezeteit akarják elsajátítani, de azoknak is, akik alkalmazzák, és nem
utolsósorban azoknak, akik az analízist – bármilyen szinten – tanítani fogják.
Az analízis centrális fogalmai a határérték, a folytonosság, a differenciálhányados és az integrál. Elsődleges
célunk volt ezeknek a fogalmaknak a fokozatos, a szemléletre is támaszkodó kialakítása. A rájuk épülő elmélet
tárgyalásában igyekeztünk szem előtt tartani és minél gyakrabban bemutatni a lehetséges alkalmazásokat, arra is
figyelve, hogy e nehéz anyag megértését és elsajátítását a lehető legjobban elősegítsük. Többek között ezért sem
követtük az absztrakt vagy általános (topológiai alapú, illetve többváltozós) felépítést.
A tárgyalt anyag egyes fejezetei lehetőséget adnak mélyebb és nehezebb eredmények bemutatására, amelyek
nemegyszer átvezetnek a matematika egyéb területeire (differenciálgeometria, topológia, mértékelmélet stb.).
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az itt tárgyalt – klasszikus, zömében több mint 100 éves – eredmények is
inspirálnak ma is intenzíven kutatott, számos nyitott kérdést tartalmazó témaköröket. A könyv jellegéből
adódóan ennek bemutatására nem vállalkozhattunk, csupán egy-két megoldatlan probléma említésére
szorítkoztunk.
Az anyag alapos elsajátítása csak sok, különböző szintű feladat megoldásával lehetséges. Könyvünkben több
mint 500 feladatot tűztünk ki, de ezek között viszonylag kevés az ún. gyakorló- vagy típusfeladat. Ilyenek
számos példatárban megtalálhatók (lásd például [9]), ezért nem tekintettük célunknak nagy számú
gyakorlófeladat kitűzését. Azonban fontosnak láttuk a gondolkodtató, a fogalmak, eredmények, módszerek
mélyebb megértését segítő feladatok szerepeltését. Ezek között jó néhány nehezebb, invenciót igénylő feladat is
van, amelyeket ( ) jelöl. A feladatok egy részéhez megoldási ötleteket, illetve teljes megoldásokat is adunk: ezt
(Ö), illetve (M) jelekkel jelöljük.
E könyv előzményeihez tartoznak T. Sós Vera Analízis című egyetemi jegyzete, amely több, mint 30 éven át
került kiadásra, valamint Laczkovich Miklós analízis tárgyú előadásainak jegyzetei. Ez a könyv, amely Analízis
I–II. címmel 2005-ben és 2007-ben a Nemzeti Tankönyvkiadónál megjelent könyv átdolgozott, bővített kiadása,
természetesen számos vonatkozásban eltér a forrásaitól mind anyagában, mind pedig felépítésében.
A könyv jóval nagyobb anyagot tárgyal annál, mint ami a legtöbb tanterv számára feltétlenül szükséges, és a
könyvben olyan témakörök is szerepelnek, amelyek eddig magyar nyelven csak korlátozott mértékben voltak
hozzáférhetők. A 2005-ben, illetve 2007-ben megjelent könyv az elmúlt években az ELTE többféle képzésében
szolgált tankönyvként. Az átdolgozott kiadásban figyelembe vettük az oktatásban összegyűjtött tapasztalatokat
is.
A számítógépek elterjedése lehetőséget teremtett arra, hogy az analízis fogalmainak elsajátításához a
számítógépet és a számítógépes grafikát is igénybe vehessük.
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Előszó

A könyv függeléke, amely Simonovits Miklós munkája, a számítástechnika analízisbeli alkalmazásaiból nyújt
ízelítőt anélkül, hogy előzetes számítástechnikai ismeretekre támaszkodna. Itt példákat láthatunk egyes
analízisbeli jelenségek (pl. függvények és sorozatok viselkedésének) illusztrálására, illetve az ezekkel való
kísérletezésre. Köszönet illeti Gémes Margitot a függelék gondos lektorálásáért.
Szomorú kötelességünk megemlékezni a 2008-ban elhunyt Elekes Györgyről, aki a könyvünk előzményét
képező 2005-ben és 2007-ben megjelent két kötet lektora volt. Amint azt e kötetek előszavában írtuk, Elekes
György mindenre kiterjedő figyelme, lelkes, odaadó és hozzáértő munkája felbecsülhetetlen segítséget nyújtott
számunkra.
Köszönetet mondunk Fried Katalinnak, a könyv tördelőjének és az ábrák készítőjének azért az áldozatos és
nagyszerű munkáért, amellyel a könyv elkészítéséhez hozzájárult.
A szerzők
2012. április 21.
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Rövid történeti bevezetés
A matematikai analízis problémaköréhez tartozó kérdések az i. e. V. században bukkantak fel, amikor a görög
matematikusok különböző görbevonalú idomokat kezdtek vizsgálni. A kör négyszögesítésének problémája
(vagyis az egységsugarú körrel azonos területű négyzet szerkesztése csupán körző és vonalzó használatával) a
század második felében már népszerű volt, és Hippiasz már ekkor felfedezte a quadratrix nevű görbét a
probléma egy megoldási kísérleteként. Ugyancsak az i. e. V. század második felében működött Hippokratész,
aki számos görbevonalú idom területét meghatározta („Hippokratész holdacskái”).
Ami azonban a matematikai analízis alapgondolatát és módszerét illeti, vagyis hogy a keresett mennyiségeket
tetszőleges pontossággal való megközelítések segítségével határozzuk meg, ennek a felfedezése Eudoxosz (i. e.
408–355) nevéhez fűződik. Eudoxosz az egész matematikatörténet egyik legeredetibb alakja volt.
Felfedezéseinek jelentőségét a görög matematikusok azonnal felismerték és azokat nagy becsben tartották;
Euklidész (i. e. 300 körül) az Elemek [3] egy teljes könyvét (az ötödiket) Eudoxosz arányelméletének szenteli.
Eudoxosz alkotta meg a kimerítés módszerét is, és ennek segítségével bizonyította be, hogy a gúla térfogata az
azonos magasságú hasáb térfogatának egyharmada. E tétel bizonyításában a nehézséget annak megmutatása
jelenti, hogy azonos magasságú, háromszög alapú gúlák térfogata úgy aránylik egymáshoz, mint az alapok
területe. Erre alkalmazta Eudoxosz a kimerítés módszerét; ezt a gyönyörű bizonyítást elolvashatjuk az Elemek
XII. könyvének 5. tételében.
A kimerítés módszerének alapja az a megállapítás, hogy ha egy mennyiségből elvesszük legalább a felét, a
maradékból ismét elvesszük legalább a felét és ezt az eljárást folytatjuk, akkor előbb-utóbb bármely, előre
megadott mennyiségnél kisebb mennyiséget kapunk. Ennek a megállapításnak egy variánsát ma arkhimédészi
axiómának nevezzük, bár maga Arkhimédész elismeri A gömbről és a hengerről című könyvében, hogy korábbi
matematikusok is megfogalmazták már (és a fenti alakban Euklidésznél is szerepel a X. könyv első tételeként).
Az Elemek XII. könyvében Euklidész a kimerítés módszerének tucatnyi alkalmazását adja. Érdemes felidézni az
első alkalmazást, amely szerint két kör területe úgy aránylik egymáshoz, mint az átmérők fölé emelt négyzetek
területe. A bizonyításhoz felhasználjuk, hogy két hasonló sokszög területe úgy aránylik egymáshoz, mint a
megfelelő oldalak négyzete (ezt Euklidész természetesen precízen bebizonyítja a korábbi könyvekben).
Tekintsünk egy
kört. A körbe írt négyzet a kör területének több, mint a felét tartalmazza, hiszen egyenlő a
kör köré írt négyzet felével. A körbe írt szabályos nyolcszög a kör maradék területének több, mint a felét
tartalmazza (lásd a 0.1. ábrát). Valóban, a nyolcszög négy egyenlő szárú háromszöggel nagyobb a négyzetnél, és
mindegyik egyenlő szárú háromszög nagyobb, mint a megfelelő körszelet fele, hiszen olyan téglalapba
foglalható, amely tartalmazza a körszeletet, és amelynek a területe a háromszög területének kétszerese.
Ugyanígy adódik, hogy a körbe írt szabályos tizenhatszög a kör nyolcszögön kívüli részének több, mint a felét
tartalmazza és így tovább. A fenti megállapítás (vagyis az „arkhimédészi axióma”) szerint ebből következik,
hogy a
körbe beírhatunk olyan sokszöget, amelynek a területe a kör területét egy tetszőleges, előre megadott
mennyiségnél jobban megközelíti.
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0.1. ábra
A bizonyítás befejezését egyszerűbb a mai jelöléseinkkel elmondani. Tekintsünk két kört,
-et és
-t, és
jelöljük -vel, illetve
-vel a
kör területét, illetve átmérőjét (
). Azt kell belátnunk, hogy
. Tegyük fel, hogy ez nem igaz. Ekkor
vagy nagyobb, vagy kisebb
-nél. Elég a
esetet tekinteni, hiszen a másik esetben

, tehát a két kör felcserélésével az előző

esethez jutunk. Mármost, ha

, akkor a

mennyiség pozitív. Írjunk
-be olyan
-be írt és
-hez hasonló sokszög

sokszöget, amely
területét jobban megközelíti, mint
. Ha a
, akkor
és
területének aránya egyenlő a megfelelő oldalak

négyzeteinek arányával, ami egyenlő
akkor tehát

-tel (Euklidész ezt is precízen belátja). Ha

ami ellentmondás.
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(

),

Rövid történeti bevezetés

A fenti tételt ma úgy fogalmaznánk, hogy a kör területe az átmérő négyzetének konstansszorosa. Ezt a konstanst
Arkhimédész határozta meg. Körmérés című művében bebizonyítja, hogy a kör területe egyenlő annak a
derékszögű háromszögnek a területével, amelynek egyik befogója a kör sugara, másik befogója pedig a kör
kerülete. Mai jelöléseinkkel (és a fenti tétel birtokában) ez természetesen nem más, mint az
formula, ahol
az egység sugarú kör kerületének a fele.

0.2. ábra
Arkhimédész (i. e. 287–212) minden idők egyik legnagyobb, de az ókornak minden bizonnyal a legnagyobb
matematikusa volt. Bár munkásságának nagyobb része elveszett, így is hatalmas művet hagyott hátra.
A műveiben többek között kiszámította különböző görbevonalú idomok (pl. a parabolaszelet) területét,
meghatározta a gömb felszínét és térfogatát, bizonyos spirálok ívhosszúságát, vizsgálta a forgási paraboloidokat
és hiperboloidokat. Arkhimédész is a kimerítés módszerét alkalmazta, de bizonyos megfontolásokban ezt
kiegészítette azzal, hogy a vizsgált alakzatot nemcsak belülről, hanem kívülről is megközelítette. Lássuk,
hogyan határozta meg Arkhimédész ezt a módszert követve a parabola alatti területet! Ismét a modern
jelöléseket fogjuk használni.
Az ábrán látható parabola
-be eső része alatti
területnek (bármely
és
esetén) az -edik
intervallumba eső (satírozott) darabja alulról, illetve felülről becsülhető egy-egy téglalappal, ahonnan –
az 1.5.(b) feladat [24] felhasználásával –
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Következésképpen

1. egyenlet - (0.1)

Ez a becslés semmilyen konkrét -re nem ad pontos értéket -re. Azonban az összes
sok becslés együtt már azt mutatja, hogy a terület nem lehet más, mint
.
Valóban, ha
volna, azaz
marad más lehetőség, mint

, tehát

, akkor
.

-re teljesülő végtelen

esetén (0.1) nem teljesülhetne. Nem

Arkhimédész műve nagyon sokáig nem talált méltó folytatásra. Ennek számos oka lehetett: a megfelelő
jelölésrendszer hiánya, a geometriában rögzült szemléletmód, vagy az ókori matematikusok érdeklődésének az
az irányultsága, amely idegenkedett a végtelennel és a mozgással kapcsolatos problémáktól. Ezért vagy sem, de
az analízis mint széles körben alkalmazható általános módszer, mint tudományág csak akkor született meg,
amikor a XVII. századi európai matematikusok célul tűzték ki a mozgás és általában a változás jelenségeinek
matematikai leírását. Ezt a leírást olyan problémák megoldása tette szükségessé, melyeket a gyakorlati élet és a
fizika szolgáltatott. Néhány példa:
• Határozzuk meg a szabadon eső test sebességét és gyorsulását.
• Írjuk le az elhajított test pályáját. Állapítsuk meg, hogy a test milyen magasra repül és hol esik le.
• Egyéb fizikai folyamatok leírása, pl. egy kihűlő test hőmérsékletének meghatározása. Ha ismerjük a
hőmérsékletet két adott időpontban, ki tudjuk-e ebből számítani minden más időpontban?
• Érintőszerkesztési feladatok. Hogyan kell a parabola érintőjét megszerkeszteni egy adott pontban?
• Mi a felfüggesztett lánc alakja?
• Szélsőérték-problémák. Melyik a gömbbe írható maximális térfogatú henger? Két adott pont között melyik az
időben legrövidebb út, ha a sebesség a hely függvényében változik? (Az utóbbi kérdést a fénytörés vizsgálata
motiválta.)
• Egyenletek közelítő megoldása.
• Hatványok (pl.

) és a trigonometrikus függvények értékeinek (pl.

) közelítő kiszámítása.

Kiderült, hogy ezek a kérdések szorosan összefüggnek a térfogat-, terület- és ívhossz-számítási problémákkal,
melyeket szintén a gyakorlati élet vetett fel. Végül is e problémák megoldására a XVII. századi matematikusok
kidolgoztak egy elméletet, az ún. kalkulust vagy mai szóval differenciálszámítást, amelynek három összetevője
volt.
Az első összetevő a koordináta-rendszer, amelyet a hagyomány szerint René Descartes (1596–1650) fedezett fel,
holott már Apollóniosz (i. e. 262–190) is használta, amikor leírta a kúpszeleteket. De valóban Descartes mutatott
rá először, hogy a koordináta-rendszer segítségével geometriai problémák algebraiakká fogalmazhatók át.
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0.3. ábra
Tekintsük például a parabolát. Ez definíció szerint azon pontok halmaza, amelyek egy adott ponttól és egy adott
egyenestől azonos távolságra helyezkednek el. Ez a merőben geometriai meghatározás a koordináta-rendszer
segítségével igen egyszerű algebrai feltétellé alakítható. Legyen ui. az adott pont
, az adott egyenes
pedig az
egyenletű vízszintes egyenes, ahol
egy rögzített pozitív szám. Az
pontnak -től
való távolsága

, az adott egyenestől vett távolsága pedig

csak akkor van a parabolán, ha

. Az

pont tehát akkor és

. Ebből négyzetre emeléssel azt kapjuk, hogy

amiből egyszerű átrendezéssel
, illetve
adódik. Ezzel megkaptuk a parabola egyenletét,
egy algebrai feltételt, ami pontosan leírja a parabola pontjait: az
pont akkor és csak akkor van a
parabolán, ha

.

A kalkulus második összetevője a változó mennyiség fogalma volt. A XVII. századi matematikusok elképzelése
szerint a fizikai jelenségekben szereplő mennyiségek az időtől folytonosan függő változók, amelyeknek az
értékei pillanatról pillanatra változnak. Ezt az elképzelést a geometriai problémákra is kivetítették. Így minden
görbét úgy képzeltek el, mint egy folytonosan mozgó pont pályáját, és így a pont koordinátái szintén az időtől
függő változó mennyiségek. Ezen elképzelés az
egyenletet nem úgy értelmezi, hogy ebben függ
-től, hanem úgy, hogy mind a ketten függenek az időtől, amint az
pont végigfut a parabolán.
A kalkulus harmadik és egyben legfontosabb összetevője a változó mennyiségek differenciálja volt. Ennek az az
intuitív kép a lényege, amely szerint minden változás „végtelenül kicsiny” változások összegeződéséből
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keletkezik. Így maga az idő is végtelenül kicsiny időintervallumokból tevődik össze. Az változó mennyiség
differenciálja az a végtelenül kicsiny mennyiség, amennyivel
megváltozik egy végtelenül kicsiny
időintervallum elteltével. Az
differenciálját
-szel jelöljük. Ekkor tehát értéke egy végtelenül kicsiny
időintervallum eltelte után
-re változik.
Hogyan működött a kalkulus? Ezt néhány egyszerű példával illusztráljuk.
A szélsőérték-feladatok megoldásának az volt a kulcsa, hogy ha az változó mennyiség egy pillanatban eléri a
legnagyobb értékét, akkor ott
. (Hiszen amikor egy elhajított test eléri pályájának a legmagasabb pontját,
akkor ott „egy pillanatig” vízszintesen repül. Ha tehát a test koordinátájának szélsőértéke van, akkor ott
.)
Határozzuk meg a kalkulus segítségével
legnagyobb értékét! Legyen
. Ekkor a maximumnál
. Mármost
nem más, mint megváltozása, midőn értéke
-re változik. Ebből

Itt az utolsó lépésben a

tagot „elhanyagolták”, azaz egyszerűen elhagyták azon megfontolás alapján, hogy

a
mennyiség „végtelenül kisebb”, mint a számolásban szereplő összes többi mennyiség. Így a
feltétel azt adja, hogy
, vagyis
-vel való osztás után
, azaz
. A kalkulus
művelői ezzel megmutatni vélték, hogy a
kifejezés
-nél veszi fel a legnagyobb értékét.

0.4. ábra
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Most lássunk egy érintőszerkesztési feladatot. Az érintési pontban az érintő és a görbe iránya megegyezik.
A görbe irányát egy adott
pontban úgy számíthatjuk ki, hogy a pontot összekötjük a görbe egy
„végtelenül közeli” pontjával, és vesszük az így kapott egyenesnek (ami nem más, mint az érintő) a
meredekségét. Egy végtelenül kicsiny időintervallum eltelte után az koordináta
-re, az koordináta
pedig
-ra változik. Az
pont tehát a görbe egy olyan pontja, amely „végtelenül közel” van
-hoz. Az
és
pontokat összekötő egyenes meredeksége

Ez két differenciál hányadosa, azaz differenciálhányados. Azt kaptuk, hogy egy görbe
pontjában húzott
érintő meredeksége nem más, mint a
differenciálhányados. Ennek kiszámítása nagyon egyszerű.
Vegyük például az
egyenletű parabolát. Mivel az
egyenletből azt kapjuk, hogy

pont is a parabolán fekszik, az

ahol a
tagot ismét „elhanyagoltuk”. Ebből azt kapjuk, hogy
, tehát az
parabolához az
pontban húzott érintő meredeksége
. Mármost tekintsük a parabola
Az érintő meredeksége itt
, tehát az érintő egyenlete

egyenletű
pontját.

Ez az egyenes az
tengelyt az
pontban metszi. A parabola
pontbeli érintőjét tehát úgy
szerkeszthetjük meg – vonták le a következtetést a XVII. századi matematikusok –, hogy az
pontot
összekötjük az adott

ponttal.

Végül tekintsük a már tárgyalt területszámítási feladatot. Vegyük ismét az
egyenletű parabolát, és
számítsuk ki annak az
idomnak a területét, amelyet az tengely
szakasza, a parabolának az origót és
az
pontokat összekötő íve, valamint az
és
pontokat összekötő szakasz határol. Jelöljük
-vel a kérdéses területet; ekkor maga is egy változó mennyiség. Egy végtelenül kicsiny időintervallum eltelte
után értéke
-re változik, az
idom tehát egy végtelenül keskeny,
szélességű és magasságú
„téglalappal” lesz nagyobb. A

terület megváltozása tehát

.

Keressünk egy olyan változó mennyiséget, amelynek a differenciálja éppen
Az előbb láttuk, hogy
. Egy hasonló számolás azt adja, hogy
. Így a
választás megfelel,
azaz
. Az ismeretlen
mennyiségnek és -nek tehát ugyanaz a differenciálja:
. Ez azt
jelenti, hogy
, vagyis
nem változik, azaz konstans. Ha
, akkor és
mindketten nullával egyenlők, a
konstans tehát nulla, vagyis
. Ezzel – vélték a kalkulus
hívei – megmutattuk, hogy az
idom területe
. (Ez az
esetben Arkhimédész fenti tételét adja.)
Láthatjuk, hogy a kalkulus igen hatékony módszer, és sok különböző jellegű probléma megoldására alkalmas.
A kalkulust mint önálló rendszert nagy matematikusok sora (Barrow, Cavalieri, Fermat, Kepler és sokan mások)
fejlesztették ki, majd Isaac Newton (1643–1727) és G. W. Leibniz (1646–1716) foglalták össze. A XVII.
századi matematikusok rávetették magukat a módszerre, és ontották az eredményeket. Így a század végére már
megérett az idő egy nagyszabású összefoglaló monográfia megírására. Ez L’Hospital (1661–1704) Infinitézimálszámítás (azaz a végtelen kicsiny mennyiségekkel való számolás) című műve volt (1696), amely csaknem 100
évig a téma legfontosabb tankönyve maradt.
A kalkulust kezdettől fogva sok kritika és támadás érte – tegyük hozzá, hogy teljes joggal. A módszer logikai
tisztasága nagyon is vitatható volt, mert homályos fogalmakkal dolgozott, és a gondolatmenetei néha zavarosak
voltak. Az ókor nagy matematikusai minden bizonnyal borzadva utasították volna el ezeket az okoskodásokat.
A fent vázolt, első pillantásra meggyőzőnek tűnő „bizonyítások” is nagyon sok tisztázandó kérdést vetnek fel,
amelyek megválaszolása nélkül a kapott eredmények valódisága kérdéses marad. Mert mit is jelent az, hogy
végtelenül kicsiny mennyiség? Végül is egy ilyen mennyiség nulla vagy sem? Ha nulla, akkor nem oszthatunk
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vele a
differenciálhányadosban. Ha viszont nem nulla, akkor a számolásokban nem hanyagolhatjuk el.
Egy ilyen ellentmondás megengedhetetlen egy matematikai fogalom esetében. A szélsőértékek kiszámításának
módszere sem világos. Ha el is fogadjuk, hogy a szélsőérték helyén a differenciál nulla (bár ennek az indoklása
sem tökéletesen meggyőző), nekünk valójában az állítás megfordítására volna szükségünk: ha a differenciál
nulla, akkor szélsőérték van. Ez azonban nem mindig igaz. Hiszen
ha
, pedig nek nincs szélsőértéke -ban.
A kalkulussal szemben megfogalmazott kritikában fontos szerepet játszottak a végtelen sorokkal kapcsolatos
ellentmondások. Az, hogy végtelen sok szám összegzése (vagy általában a végtelen fogalma) problematikus
lehet már Zénón1 számára világos volt. Ezt Zénón az Akhilleuszról és a teknősbékáról szóló híres paradoxon
segítségével mutatta be. Eszerint bármennyire gyorsabban is fut Akhilleusz a teknősbékánál, azt sosem érheti
utol, ha a teknősbékának előnyt ad. Ugyanis Akhilleusznak időre van szüksége ahhoz, hogy elérje azt a pontot,
ahonnan a teknősbéka indul. De amíg odaér, a teknősbéka már előbbre jut egy újabb pontra. Akhilleusznak
ismét időre van szüksége ahhoz, hogy elérje ezt a pontot, mialatt a teknősbéka megint csak egy újabb ponthoz
ér, és így tovább. Tehát Akhilleusz sosem éri utol a teknősbékát.
Persze mindnyájan tudjuk, hogy valójában Akhilleusz utoléri a teknősbékát, és könnyen ki is számíthatjuk, hogy
ez mikor következik be. Tegyük fel, hogy Akhilleusz
métert fut másodpercenként, míg a teknősbéka
métert mászik ugyanennyi idő alatt. (A számolás egyszerűsítése érdekében egy különlegesen gyors teknősbékát
állítunk ki Akhilleusz ellen.) Ha a teknősbéka méter előnnyel indul, akkor másodperc elteltével Akhilleusz
méternyire, a teknősbéka pedig
méternyire lesz a kezdőponttól. A
egyenletet
megoldva azt kapjuk, hogy
másodperc múlva Akhilleusz utoléri a teknősbékát.
Mindezt Zénón is tudta; ő csak azt akarta kimutatni, hogy a végtelen sok összetevőből álló mozgás gondolati
megragadása lehetetlen és ellentmondásokra vezet. Zénón gondolatmenetét számokban kifejezve úgy
okoskodhatunk, hogy Akhilleusznak először meg kell tennie métert, hogy elérje a teknősbéka indulási pontját:
ezt
másodperc alatt teszi meg. Ezalatt a teknősbéka
métert tesz meg. Ezt Akhilleusznak is meg kell
tennie, és ehhez
másodpercre van szüksége. Ezalatt a teknősbéka
métert tesz meg, amelyet
Akhilleusz
másodperc alatt tesz meg és így tovább. Végül is Akhilleusznak végtelen sok távot kell
megtennie, és ehhez összesen
másodpercre van szüksége. Azt kaptuk
tehát, hogy

2. egyenlet - (0.2)

Ezzel Zénón paradoxonát tulajdonképpen arra a kérdésre vezettük vissza, hogy végtelen sok szakaszt egymás
mellé illesztve kaphatunk-e korlátos szakaszt, vagy másképpen fogalmazva, hogy végtelen sok szám összege
lehet-e véges?
Ha egy végtelen sor tagjai mértani sorozatot képeznek, akkor az összegét egyszerű számtani műveletek
segítségével is meghatározhatjuk – legalábbis látszólag. Tekintsük az
sort, ahol
egy
tetszőleges valós szám. Ha
, akkor

amiből

esetén az

3. egyenlet - (0.3)

összefüggés adódik. Ha (0.3)-ba
-et helyettesítünk és mindkét oldalból kivonunk -et, akkor
megkapjuk (0.2)-t. Az
speciális esetben pedig az
összefüggést kapjuk, amely
az alábbi ábra alapján is azonnal látható.
1

Zénón (i.e. 333–262) görög filozófus
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0.5. ábra
A (0.3) összefüggés azonban furcsa eredményeket is tud produkálni. Ha (0.3)-ba
akkor azt kapjuk, hogy

-et helyettesítünk,

4. egyenlet - (0.4)

Ez az eredmény két szempontból is különös. Egyrészt törtszámot kaptunk, holott egész számokat adtunk össze.
Másrészt a sor tagjait párosával zárójelezve az eredmény

Sőt, ha a zárójelezést a második tagnál kezdjük, akkor

adódik. Tehát az

sor összegére három szám:

Ezzel ellentétes problémába ütközünk, ha az
akkor

és

is pályázik.

sor összegét keressük. Ha az összeg értéke

,

szám azonban nem létezik! Mondhatnánk, hogy az összeg
kell, hogy legyen, de kizárhatjuk-e a
összeget? Ez ellen szólna, hogy pozitív tagokat összeadva nem kaphatunk negatív számot, de biztos ez?
Ha ugyanis (0.3)-ba
-t helyettesítünk, akkor azt kapjuk, hogy
Ilyen

5. egyenlet - (0.5)

tehát – látszólag – pozitív számok összegeként mégis kaphatunk negatív értéket.
Ezek a különös, lehetetlen, sőt ellentmondásos eredmények sok vita tárgyát képezték egészen a XIX. század
elejéig. Az ellentmondások feloldására fantasztikus elképzelések születtek; az
összefüggéssel kapcsolatban például volt, aki úgy vélte, hogy a számegyenes bizonyára „újra kezdődik”, és a
végtelen után ismét a negatív számok következnek.
A kalkulus körüli vita egészen a XIX. század végéig zajlott, és nemegyszer filozófiai síkra terelődött. Berkeley
kimutatta, hogy a kalkulus állításai szemernyivel sem tudományosabbak, mint a hit igazságai, Hegel pedig
amellett érvelt, hogy a kalkulus belső problémáinak megoldására csakis a filozófia hivatott.
Ezeket a belső problémákat végül mégis a matematikusok oldották meg a XIX. században, amennyiben a
kalkulus intuitív, de homályos és ellentmondásos fogalmait precízen definiált matematikai fogalmakkal
helyettesítették. A változó mennyiség fogalmát a függvény fogalmával, a differenciált a határértékkel, a
differenciálhányadost pedig a deriválttal váltották fel. A végtelen sorok összegét Augustin Cauchy (1789–1857)
úgy definiálta mint a részletösszegek határértékét2. Ennek a tisztázási folyamatnak az eredményeképpen –
amelyben Cauchy, Karl Weierstrass (1815–1897) és Richard Dedekind (1831–1916) vállaltak úttörő szerepet –
a XIX. század végére a differenciál- és integrálszámítás (röviden analízis) elérte a logikai tisztaságnak azt a
fokát, amelyet a matematika megkövetel.
Az analízis precíz elméletének kidolgozása az újkori nyugati kultúra egyik legnagyobb szellemi teljesítménye
volt. Ne csodálkozzunk hát, ha ezt az elméletet – főleg az alapjait, mindenekelőtt pedig annak centrális
2

Ennek részleteit lásd a 6. fejezetben.
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fogalmát, a határértéket – nehéznek találjuk. Hogy megkönnyítsük a határérték fogalmának elsajátítását, először
a sorozatok határértékét tárgyaljuk. De mindenekelőtt meg kell ismerkednünk azokkal az alapokkal, amelyekre
az analízis mint a matematika egy fejezete épül.
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1. fejezet - 1. Alapfogalmak
1. Néhány szó a matematikáról általában
A matematikát régen úgy definiálták, mint azt a tudományt, amely számokat és alakzatokat vizsgál. (Erre utal
Hans Rademacher és Otto Toeplitz híres könyvének címe: Von Zahlen und Figuren, azaz Számokról és
Alakzatokról [15].) Ma már a matematikát aligha lehetne így definiálni, hiszen a modern algebra nem számokat,
hanem absztrakt struktúrákat vizsgál, a geometria egyes újabb fejezeteinek tárgya pedig csak távolról emlékeztet
a síkbeli vagy térbeli alakzatokra. A matematika más fejezetei: az analízis, a diszkrét matematika, a
valószínűségszámítás mind olyan objektumokat vizsgálnak, melyeket nem nevezhetünk sem számoknak, sem
alakzatoknak. A matematikában tanulmányozott objektumokról általában csak annyit állíthatunk, hogy
absztrakciók, melyeket sok esetben (de nem mindig) a valóságból vontunk el. Végül is a matematikát nem a
tárgya, hanem vizsgálatainak valódi természete segítségével kell definiálnunk: azt mondhatjuk, hogy a
matematika az a tudomány, amely absztrakt objektumokról abszolút és megdönthetetlen igazságokat állapít
meg. Ezeket az igazságokat a matematikában tételeknek nevezzük, a megdönthetetlen gondolatmeneteket
pedig, amelyek a tételekhez vezetnek, bizonyításoknak. A tételek bizonyításában használt módszer (vagy
mondhatjuk úgy is, hogy nyelv) a matematikai logika.

2. Logikai alapfogalmak
A matematikai logika állításokkal dolgozik. Állításoknak nevezzük azokat a kijelentéseket, melyek vagy igazak,
vagy hamisak. (Eszerint nem nevezhetjük állításnak sem azt az óhajt, hogy „Hej! ha én is, én is köztetek
mehetnék”, sem azt a felszólítást, hogy „Légy jó mindhalálig”.) Az állításokat logikai műveletekkel kapcsoljuk
össze: ezek segítségével adott állításokból újakat kaphatunk. A logikai műveletek a konjunkció (és), a
diszjunkció (vagy), a negáció (tagadás), az implikáció (ha, akkor), valamint az ekvivalencia (akkor és csak
akkor).
A konjunkció két állítás összekapcsolása; azt állítjuk, hogy mindkettő igaz. Pontosabban, az
és
állítások
konjunkciója az „ és ” állítás, melyet úgy jelölünk, hogy
. Az
állítás akkor igaz, ha
és
mindketten igazak; minden más esetben hamis.
A diszjunkció két állítás legalább egyikének az igazságát állítja. Pontosabban, az
és
állítások
diszjunkciója az „ vagy ” állítás, melyet úgy jelölünk, hogy
. Az
állítás akkor igaz, ha
és
legalább egyike igaz; a maradék esetben, amikor
és
mindketten hamisak,
is hamis.
Fontos tudatosítanunk, hogy a mindennapi életben a „vagy” szócskát több különböző értelemben használjuk. A
„vagy” szó jelentheti azt, hogy (i) a két állítás legalább egyike igaz (megengedő vagy ); (ii) a két állítás közül
pontosan egyik igaz (kiegészítő vagy ), illetve, hogy (iii) a két állítás közül legfeljebb az egyik igaz (kizáró
vagy ). Ha például valaki azt állítja, hogy „minden héten elmegyek színházba vagy az operába”, akkor ezt
valószínűleg a megengedő értelemben mondja, vagyis lehetnek olyan hetek, amikor színházba is és az operába
is elmegy. Ha viszont egy fiatalember így szól a barátnőjéhez: „ma este vagy színházba megyünk, vagy az
operába”, akkor ezt valószínűleg a kiegészítő értelemben állítja, vagyis úgy érti, hogy a két hely közül pontosan
az egyiket fogják meglátogatni. Végül, ha ebéd közben egy apa rászól a fiára: „az ember vagy eszik, vagy
olvas!”, akkor ezt úgy kell érteni, hogy legfeljebb az egyiket csinálhatjuk, tehát az apa a kizáró értelermben
használja a „vagy” szót. Hangsúlyozzuk, hogy a matematikában a vagy logikai műveletet a megengedő
értelemben használjuk.
A negáció tagadást jelent. Az
állítás tagadásán az „ hamis” vagy másképpen „ nem igaz” állítást értjük.
Ezt röviden úgy mondjuk, hogy „nem ”, és úgy jelöljük, hogy . Az
állítás pontosan akkor igaz, amikor
hamis.
Itt gondosan meg kell különböztetnünk a tagadás és a cáfolat fogalmait. Az
állítás cáfolata minden olyan
állítás, amely -t kizárja, tehát amely -val egyszerre nem lehet igaz. A tagadás is cáfolat, de ez fordítva nem
feltétlenül igaz. Ha
jelöli az „ szám pozitív” állítást és
jelöli az „az szám negatív” állítást, akkor
az -nak cáfolata, de nem a tagadása: a pontos tagadás az, hogy „ negatív vagy nulla”. Hasonlóan, „az
ébenfa fekete” állításnak nem az a tagadása, hogy „az ébenfa fehér”. Az utóbbi csupán egy cáfolat; a pontos
tagadás az, hogy „az ébenfa nem fekete” (hiszen a feketén kívül még sok szín létezik). Az
állítás tagadása
tehát
pontos ellentéte: mindazon esetek összessége, amikor
nem igaz.

18
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. Alapfogalmak

Könnyű ellenőrizni, hogy ha
azonosságok.

és

tetszőleges állítások, akkor teljesülnek az

és

Az implikációval azt fejezzük ki, hogy egy állításból következik egy másik. Ezt az az állítás mondja ki, hogy
„ha
igaz, akkor
is igaz” vagy röviden „ha , akkor ”. Jelölése:
. Az
állítás tehát azt
jelenti, hogy minden olyan esetben, amikor
igaz,
is igaz. Könnyen látható, hogy az
állítás
egyenértékű a
állítással abban az értelemben, hogy pontosan ugyanakkor igazak. (Gondoljunk bele,
hogy az az állítás, miszerint „ha az áldozat nem volt otthon péntek este, akkor szólt a rádiója” pontosan
ugyanazt jelenti, mint az, hogy „az áldozat otthon volt péntek este, vagy szólt a rádiója”.)
Az
(vagy az
) állítás igaz minden olyan esetben, amikor
igaz, valamint akkor is, amikor
hamis. Az egyetlen eset, amikor
hamis, akkor következik be, amikor
igaz és
hamis. Arról, hogy
-nek igaznak kell lennie minden olyan esetben, amikor
hamis, meggyőzhetjük magunkat a
következő példával. Ha egy barátunknak megígérjük, hogy „ha holnap szép idő lesz, akkor elmegyünk
kirándulni”, akkor egyetlen olyan eset van, amikor ígéretünket megszegjük: ha másnap szép idő van, és mégse
megyünk kirándulni. Minden más esetben – beleértve azokat az eseteket is, amikor másnap nincs szép idő –
magtartottuk az ígéretünket. Egy másik példa: „Ha a nagynénémnek kerekei lennének, ő volna a miskolci
gyors.” Ez kétségtelenül igaz (mert nincsenek kerekei).
A matematikában a „ha, akkor” szerkezet használata – a vagy művelethez hasonlóan – eltérhet a hétköznapi
használattól. A köznapi nyelvben a „ha , akkor ” fordulat gyakran azt fejezi ki, hogy az
és
állítások
között ok-okozati kapcsolat van. Ezért egy olyan „ha , akkor
” szerkezetű állítás, amelyben
és
között ez a kapcsolat hiányzik, értelmetlennek vagy komikusnak tűnik („ha kedd van, akkor ez Belgium”).
A matematikában nem foglalkozunk az állítások közötti (filozófiai értelemben vett) oksággal, csupán azok
igazságértékével. Az az implikáció, hogy „ha kedd van, akkor ez Belgium” egyenértékű azzal az állítással, hogy
„vagy nincs kedd, vagy pedig ez Belgium”; az igazsága pedig csakis attól függ, hogy kedd van-e és hogy ez
Belgium-e. Ha kedd van és ez mégsem Belgium, akkor az implikáció hamis, minden más esetben pedig igaz.
Az
nek”, „

implikációt szavakban kifejezhetjük még az „ -ból következik ”, „ elégséges feltétele
szükséges feltétele -nak” és az „ csak akkor teljesül, ha ” fordulatokkal is.

-

Az ekvivalencia két állítás egyenértékűségét fejezi ki. Az „ ekvivalens -vel” (jelölése
) állítás
akkor igaz, ha
és
mindketten igazak vagy mindketten hamisak. Ha
és
egyike igaz és a másika
hamis, akkor
hamis. Az
implikációt szavakban kifejezhetjük még az „ akkor és csak
akkor igaz, ha ”, vagy „ szükséges és elégséges feltétele -nek” fordulatokkal is.
Kvantorok. Nyitott mondatoknak nevezzük azokat az állításokat, amelyek változókat tartalmaznak, és így az
igazságértékük attól függ, hogy a változók helyébe mit helyettesítünk. Így például „N úr kopasz” olyan nyitott
mondat, amelyben a változó N, és amelynek az igazsága attól függ, hogy N helyébe kit helyettesítünk.
Hasonlóan, „az szám négyzetszám” olyan nyitott mondat, amely
esetén igaz, de
esetén hamis.
Legyen
egy olyan nyitott mondat, amelyben a változó. Ekkor
-ből két módon is képezhetünk
„hagyományos”, azaz fix igazságértékű állítást. Ezek közül az első az „
igaz minden -re” állítás, amelyet
úgy jelölünk, hogy
. Ebben a formulában a
elemet univerzális kvantornak nevezzük. (A
jel a német Alle [minden] szó kezdőbetűjének megfordítása.) A második a „van olyan , amelyre
igaz”
állítás, amelyet úgy jelölünk, hogy
. Ebben a formulában a
elemet egzisztenciális kvantornak
nevezzük. (A
jel a német Existenz [létezés] szó kezdőbetűjének megfordítása.)
A fenti példákat tekintve a (
) (N úr kopasz), és ( ) ( négyzetszám) állítások igazak, hiszen léteznek
kopasz urak és léteznek négyzetszámok, míg a
(N úr kopasz) és
( négyzetszám) állítások hamisak,
mert nem minden úr kopasz, és nem minden szám négyzetszám.
Könnyű ellenőrizni, hogy bármely

nyitott mondat esetén fennállnak a

azonosságok.
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Gyakran fogunk találkozni olyan állításokkal, amelyek a
sémával írhatók le. Ez az állítás
azt jelenti, hogy minden -re teljesül, hogy ha
igaz, akkor
is igaz. Vagy rövidebben: valahányszor
igaz, mindannyiszor
is igaz. Ha az
állítás sohasem igaz, akkor
igaz!

2.1. Feladatok
1.1. Egy táncmulatságon lányok és fiúk táncoltak. Jelölje
azt az állítást, hogy az
lány az este
folyamán táncolt az
fiúval. Döntsük el, hogy az alábbi állítások közül melyikből következik a másik:
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

.

1.2. Ugyanezen táncmulatság kapcsán döntsük el, hogy az alábbi állítások közül melyikből következik a másik:
a.

;

b.

;

c.

;

d.

.

1.3.

Hány

olyan

részhalmaza
? (M)

van

1.4.

Hány

olyan

részhalmaza

van

az

halmaznak,

amelyre

teljesül,

hogy

az

halmaznak,

amelyre

teljesül,

hogy

?

3. Bizonyítási módszerek
Az indirekt bizonyítás. Az okoskodásnak ebben a formájában feltesszük a bizonyítandó állítás tagadását, majd
ebből a feltevésből ellentmondást vezetünk le, azaz megmutatjuk, hogy (egy másik) állítás a tagadásával
egyszerre kell, hogy igaz legyen. Mivel ez nyilvánvalóan lehetetlen, ezért arra következtetünk, hogy a
feltevésünk hamis volt, tehát a bizonyítandó állítás igaz.
Lássunk egy egyszerű példát! Nyilvánvaló, hogy a sakktáblán nem helyezhető el bástya úgy, hogy ne üssék
egymást. Valóban, akárhogy is helyezünk el
bástyát a sakktáblán, lesz közöttük kettő, melyek azonos
oszlopba kerülnek, és akkor ütik egymást. Ezt az okoskodást az indirekt bizonyítás legegyszerűbb formájának
tekinthetjük: feltesszük, hogy az állítás hamis (mégis el tudunk helyezni egymást nem ütő bástyát), és ebből
az eredeti állítással jutunk ellentmondásba.
Egy kevésbé nyilvánvaló példa a következő. Hagyjuk el a sakktábla két átellenes sarkában elhelyezkedő
mezőjét. Mutassuk meg, hogy a sakktábla maradék része nem fedhető le
olyan dominóval, melyek a
sakktábla két-két szomszédos mezőjét takarják. Tegyük fel ugyanis, hogy volna ilyen lefedés. Mivel minden
egyes dominó egy fehér és egy fekete mezőt takar, ezért a lefedett rész 31 fehér és 31 fekete mezőből áll.
Azonban a két átellenes sarok azonos színű, tehát a maradék részben a fehér és fekete mezők száma különböző:
az egyik 30, a másik 32. Ez ellentmondás, tehát ilyen lefedés nem létezhet. (Ebben az okoskodásban az az
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állítás, amelyet a tagadásával együtt vezettünk le, így szól: a lefedett részben a fehér és fekete mezők száma
azonos.)
Az indirekt bizonyítások klasszikus példája következik.
1.1. Tétel.

irracionális1.

Két bizonyítást adunk.
I. Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
nevező. Ekkor
, és így

, ahol
és pozitív egészek, és legyen a legkisebb ilyen
páros. Ezért -nek is párosnak kell lennie; legyen
. Ekkor

,
, tehát
minimalitásának.

ez ellentmond

szintén páros. Ha

, akkor

. Mivel

,

Itt a jel a bizonyítás végét jelöli. A fenti bizonyításban a
tulajdonképpen annak a rövidítése, hogy „ez az
ellentmondás csakis onnan származhat, hogy hibás feltételezésből indultunk ki. Ezért az a feltételezésünk, hogy
racionális, tarthatatlan. Ezzel beláttuk, hogy
irracionális”.
II. Bizonyítás. Tegyük fel ismét, hogy
Ekkor

Mivel

és

egészek és

, ahol

,

pozitív egészek és

, ez ismét ellentmond

a legkisebb ilyen nevező.

minimalitásának.

A fenti példákban valaminek a lehetetlenségét, nem-létezését bizonyítjuk indirekt. Számos esetben azonban
valaminek a létezését bizonyíthatjuk indirekt bizonyítással. Két példát mutatunk.
1.2. Tétel. Ha egy országban csak véges sok város van, és minden városból legalább két út indul ki, akkor
bizonyos városok között lehet körutazást tenni.
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy nem lehet körutazást tenni. Legyen
az egyik város, és induljunk el -ből
bármelyik úton. Ha a
városba jutunk, akkor abból továbbjuthatunk egy
városba, hiszen -ből legalább
két út vezet ki. A
város különbözik -től, hiszen
esetén máris egy körutazást tettünk volna, holott
feltettük, hogy ez lehetetlen. A
városból szintén továbbjuthatunk egy
városba, hiszen -ból is legalább
két út vezet ki. Itt
különbözik a már érintett városok mindegyikétől. Valóban, ha pl.
, akkor
egy körutazás lenne. A
városból ismét továbbjuthatunk egy, a korábbiaktól különböző
városba, és így tovább a végtelenségig. Ez azonban ellentmondás, hiszen a feltétel szerint az országban csak
véges sok város van.
1.3. Tétel. Végtelen sok prímszám van.
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy csak véges sok prímszám létezne; legyenek ezek
. Tekintsük az
számot. Közismert – és könnyű belátni –, hogy
-nek (mint minden -nél nagyobb
egész számnak) van prímosztója. Legyen
az
szám bármelyik prímosztója. Ekkor
különbözik a
prímek mindegyikétől, hiszen különben
és
mindegyike osztható lenne
-vel, ami
lehetetlen. Azonban a feltétel szerint
az összes prímszámot felsorolta, ami ellentmondás.
Fontos bizonyítási módszer a teljes indukció . Ez olyan okoskodás, amelynek a segítségével egyszerre végtelen
sok állítást bizonyítunk. A legegyszerűbb esetben az
,
,
,
állításokat bizonyítjuk két lépésben:
először belátjuk
-et, majd megmutatjuk, hogy az
állításból következik
minden -re. (A második
lépést, tehát az
implikáció bizonyítását indukciós lépésnek, e bizonyításban az
állítást
indukciós feltételnek hívjuk.)

1

azaz nem írható fel két egész szám hányadosaként
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Gondoljuk végig, hogy e két lépés segítségével valóban az összes
állítást beláttuk. Az
állítást
közvetlenül ellenőriztük. Mivel azt is beláttuk, hogy az
állításból következik
minden -re, így
speciálisan
-ből is következik
. Mivel
igaz, ez azt jelenti, hogy
is igaz. De
-ből következik
,
és így
is igaz. Ebből az
implikáció szerint megkapjuk
-et és így tovább.
Lássunk egy egyszerű példát!
1.4. Tétel. Minden
Bizonyítás.

pozitív egész számra

.

állítás igaz. Tegyük fel,
. Ezzel a tételt beláttuk.

A

hogy

,

ahol

.

Ekkor

Sok esetben az állítások indexezése nem 1-gyel kezdődik; ekkor persze az okoskodást módosítani kell. Így az
előző tételt minden nemnegatív egészre is kimondhattuk volna, hiszen
is igaz, és az indukciós lépés
bizonyítása
esetén is helyes. Egy másik példa: ha be akarjuk látni, hogy
esetén
, akkor az
első lépésben ezt
-re ellenőrizzük
, majd az indukciós lépésben azt látjuk be, hogy ha az állítás
igaz -re, akkor igaz
-re is.
Most a módszer alkalmazásaként egy fontos egyenlőtlenséget bizonyítunk (amelyből egyébként az 1.4. Tétel
azonnal következik).
1.5. Tétel. (Bernoulli2-egyenlőtlenség). Ha

Egyenlőség akkor és csak akkor áll, ha
Bizonyítás. Ha
Bizonyítjuk, hogy

, akkor minden

vagy

pozitív egészre

.

, akkor az állítás nyilvánvalóan teljesül. Tegyük fel, hogy az állítás igaz
-re is teljesül. Ha
, akkor
, tehát

A fenti gondolatmenetből az is látható, hogy
tehát ha
. 3

csak akkor állhat fenn, ha

-re.

,

Vannak esetek, amikor a teljes indukció imént vázolt egyszerű gondolatmenete nem vezet célhoz. Ezt
illusztrálandó tekintsük az ún. Fibonacci4-számokat, melyek definíciója a következő. Legyen
és
. Az
,
stb. számokat úgy definiáljuk, mint a két előző (már definiált) szám összege. Tehát
,
,
,
és így tovább. Világos, hogy a Fibonacciszámok növekednek, azaz
. Most teljes indukcióval belátjuk, hogy
minden -re.
Először is
. Ha
igaz, akkor

amivel az állítást beláttuk.
Mármost az
egyenlőtlenségnél több is igaz, nevezetesen
azonban a teljes indukció fenti formája nem bizonyítja, hiszen az
következtethetünk, hogy
Ahhoz, hogy az
de azt is, hogy

is teljesül minden -re. Ezt
egyenlőtlenségből legfeljebb arra
, ami nagyobb, mint
.

egyenlőtlenséget belássuk, nemcsak azt kell felhasználnunk, hogy
. Ezekből már csakugyan következik, hogy

1.1. egyenlet - (1.1)
Jacob Bernoulli (1654–1705) svájci matematikus
Idevonatkozó programokat, feladatokat találunk a 20.6.9. alfejezetben.
4
Fibonacci (Leonardo Pisano) (kb. 1170–1240) itáliai matematikus
2
3
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A bizonyítás tehát a következő. Először is ellenőrizzük az
és
egyenlőtlenségeket
(mindkettő nyilvánvaló). Tegyük fel, hogy
, és már beláttuk, hogy
és
. Ekkor,
amint a fenti számolás mutatja,
is fennáll. Ezzel az egyenlőtlenséget minden -re beláttuk.
Valóban, jelöljük az
állítást
-nel. Az
és
állításokat közvetlenül ellenőriztük. Mivel
beláttuk, hogy
minden -re, így
is igaz. Eszerint
igaz. Tehát az
implikáció adja
-at és így tovább.
Ezt a gondolatmenetet fogjuk alkalmazni a számtani, mértani és harmonikus közepek közötti egyenlőtlenségek
bizonyításánál.
számok számtani közepének nevezzük az

Az

számot. A nemnegatív

a pozitív

számok mértani közepe

számok harmonikus közepe pedig

A „közép” elnevezést az indokolja, hogy az így értelmezett számok mindegyike az
számok legkisebbike és
legnagyobbika közé esik. Valóban, ha az
számok közül a legkisebb
és a legnagyobb
, akkor
, és hasonlóan,
. Ha a számok nem mind egyenlőek, akkor
is igaz.
Ekkor ui. a számok legalább egyike nagyobb
-nél, tehát
és
. Hasonlóan
adódik
.
Ugyanígy látható, hogy
esetén
egyenlőek, akkor az egyenlőtlenségek szigorúak.

és

; továbbá, ha a számok nem mind

A fenti közepek másik fontos tulajdonsága a következő. Ha az
számokhoz hozzávesszük a számtani
közepüket, azaz -t, akkor az így kapott kibővített rendszer számtani közepe megegyezik -val, tehát az
eredeti rendszer számtani közepével. Valóban,

Hasonló állítás érvényes (és hasonlóan bizonyítható) a mértani és a harmonikus közepekre is.
1.6. Tétel. Ha

tetszőleges nemnegatív számok, akkor

Egyenlőség akkor és csak akkor áll, ha

.

Bizonyítás. Legyenek
tetszőleges nemnegatív számok. Jelöljük a számtani, illetve mértani
közepüket -val, illetve -vel. Tegyük fel, hogy az
számok között az -tól különbözők száma
. Az állítást szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk. Ha
, akkor az állítás nyilvánvalóan teljesül, hiszen
akkor az összes szám -val egyenlő, tehát a közepeik értéke is .
Legyen
száma

, és tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan rendszerre, amelyben az -tól különböző tagok
vagy
. Belátjuk, hogy
. Feltehetjük, hogy
, hiszen a számok sorrendje
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nem játszik szerepet az állításban. Mivel a számok között van
is következik, hogy
.

-tól különböző, ezért

. Ebből az

Ha szerepel a számok között, akkor
és
; ekkor tehát az állítás igaz. Feltehetjük tehát, hogy a
számok pozitívak. Cseréljük ki
-et -ra, -et pedig
-ra. Az új rendszer számtani közepe
ismét
lesz, hiszen a csere nem változtatta meg a számok összegét. Másrészt a csere által a mértani közép
szigorúan nőtt, hiszen
, ez ugyanis ekvivalens az
egyenlőtlenséggel, ami igaz.
Mármost az új rendszerben az
-tól különböző tagok száma vagy -gyel vagy -vel csökkent. Így az
indukciós feltevés szerint
, ahol
jelöli az új rendszer mértani közepét. Mivel
, ezért
, amivel a bizonyítást befejeztük.
1.7. Tétel. Ha

tetszőleges pozitív számok, akkor

Egyenlőség akkor és csak akkor áll, ha

.

Bizonyítás. Alkalmazzuk az előző tételt az
mindkét oldalának a reciprokát.

számokra, majd vegyük a kapott egyenlőtlenség

A teljes indukció még általánosabb variánsa az, amikor először belátjuk
megmutatjuk, hogy ha az
állítások mindegyike igaz, akkor
összes
állítást, mint a fenti okoskodások.

-et, majd az indukciós lépésben
is igaz. Ez éppúgy bizonyítja az

3.1. Feladatok
1.5. Bizonyítsuk be, hogy minden

pozitív egészre fennállnak az alábbi azonosságok:

a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

.

1.6. Fejezzük ki egyszerűbb alakban az alábbi összegeket:5

a.
b.

;
;

c.
1.7. Bizonyítsuk be, hogy minden

5

.
pozitív egészre fennállnak az alábbi egyenlőtlenségek:

Az eredmények megsejtésére használhatjuk a Maple-t (l. a 20. fejezet, 20.6 alfejezete).
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;6

a.

b.

.

1.8. Jelölje

az

-edik Fibonacci-számot. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-re.

1.9. Bizonyítsuk be az alábbi azonosságokat:
a.

;

b.

.

1.10. Fejezzük ki egyszerűbb alakban az alábbi összegeket:
a.

;

b.
c.

;
;

d.

.

1.11. Hol a hiba a következő okoskodásban? Bebizonyítjuk, hogy akárhogy veszünk fel különböző irányú
egyenest a síkon, azok mindig átmennek egy közös ponton. Az állítás
-re és
-re nyilvánvalóan igaz.
Legyen
, és tegyük fel, hogy az állítás igaz
egyenesre. Legyenek
különböző irányú
egyenesek a síkon. Az indukciós feltevés szerint az
egyenesek átmennek egy közös ponton, az
egyenesek pedig átmennek egy közös
ponton. Mivel a különböző irányú
egyenesek átmennek mind a , mind pedig a
ponton, ezért szükségképpen
. Ezzel beláttuk, hogy az
összes egyenes átmegy egy közös ponton, ti. -n. (M)
1.12. Hány részre osztja a síkot egyenes, ha közülük semelyik kettő nem párhuzamos, és semelyik három
nem megy át egy közös ponton? (Ö)
1.13. Bizonyítandó, hogy véges sok egyenes (vagy kör) a síkot olyan tartományokra bontja, melyek
kiszínezhetők két színnel úgy, hogy azonos színű tartományoknak nincs közös határvonaluk.
1.14. Vezessük le a Bernoulli-egyenlőtlenséget a számtani–mértani közepek közötti egyenlőtlenségből. (M)
1.15. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor

(Alkalmazzuk az 1.7. Tétel bizonyításának gondolatmenetét.)
1.16. Határozzuk meg az

függvény legnagyobb értékét, ha

. (Ö)

1.17. Melyik az egyenes körkúpba írható maximális térfogatú henger?
1.18. Melyik a gömbbe írható maximális térfogatú henger?

4. Halmazok, függvények, sorozatok
Halmazok. A matematika minden ága bizonyos, más-más módon meghatározott elemek, objektumok halmazait
vizsgálja. A geometriában ezek az elemek többek között a pontok, egyenesek, síkok, az analízisben a számok,

6

Ha

-nel végigosztunk, a kapott hányadost megvizsgálhatjuk számítógéppel is (vö. 20. fejezet, 20.4.1.-beli programok).
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számsorozatok, függvények stb. Szükségünk van tehát a halmazokkal kapcsolatos legalapvetőbb fogalmak és
jelölések tisztázására.
Mi a halmaz? „Bizonyos dolgok összessége, osztálya, rendszere, családja stb.” Látnunk kell, hogy ezek csak
körülírások, szinonimák, amelyek a halmaz fogalmát szemléletesen leírják, de nem definiálják. Egy ilyen
meghatározást nem is fogadhatnánk el definíciónak, hiszen ehhez először az összesség, osztály stb. fogalmait
kellene definiálnunk, és akkor ismét a definiálás problémájába ütköznénk. Néha a halmazt úgy írják le, mint
valamely közös tulajdonsággal rendelkező dolgok összességét. Eltekintve attól, hogy ebben a meghatározásban
is szerepel az összesség fogalma, itt még egy ellenvetést tehetünk: mit nevezzünk közös tulajdonságnak? Ez
szubjektív megítélés kérdése lehet, amit nyilván nem engedhetünk meg. (Vegyük például azt a halmazt, amely a
természetes számokból és a sík köreiből áll. Hogy van-e itt közös tulajdonság, arról nyilván megoszlanának a
vélemények.) Tehát ezt a definíciót sem fogadhatjuk el.
A halmaz fogalmát nem tudjuk kézenfekvő, mindenki által elfogadható módon definiálni. Tudomásul kell
vennünk, hogy nem vezethetünk vissza mindent egyszerűbb fogalmakra (hiszen ez az eljárás sose érne véget),
tehát mindenképpen szükség van olyan alapfogalmakra, melyeket nem definiálunk. Ilyen alapfogalomnak
tekintjük a halmaz fogalmát is. A halmazokról csak annyit teszünk fel, hogy bármely dolog vagy eleme egy
halmaznak, vagy sem. (Itt kivételesen a kiegészítő „vagy” műveletet használtuk!)
Azt, hogy eleme a
halmaznak (más szóval a
halmazhoz tartozik, vagy
hogy
. Azt, hogy nem eleme a
halmaznak (más szóval nem tartozik a
-ban), úgy jelöljük, hogy
.

-ban van), úgy jelöljük,
halmazhoz, vagy nincs

Magukat a halmazokat kétféleképpen jelölhetjük. Az egyszerűbb esetben két kapocs között felsoroljuk a halmaz
elemeit:
. Ha a
halmaznak csak egyetlen eleme van, , akkor ezt úgy jelöljük,
hogy
. Végtelen sok elemet is felsorolhatunk, ha nem félreérthető, pl.
.
A halmaz jelölésének másik módszere az, hogy a halmaz elemeit jelölő betű vagy jel után kettőspontot írunk, és
utána írjuk le valahogy az elemeket:

Mit jelentenek itt az egyenlőségjelek? Megállapodás szerint az
és
halmazokat akkor tekintjük
egyenlőnek, ha ugyanazok az elemei, tehát bármely dologra
akkor és csak akkor, ha
. Jelben:

Más szóval,
, ha
minden eleme -nek is eleme és fordítva. Jegyezzük meg, hogy ha egy elemet
többször sorolunk fel, ez nem változtat a halmazon. Például
, vagy
.
Mint láttuk, egy halmaz állhat egyetlen elemből is, például
. Ez persze nem egyenlő -tel (ami nem
halmaz), sem
-tel, ami halmaz ugyan, de egyetlen eleme nem , hanem
! Mint látjuk, egy
halmaznak halmazok is lehetnek elemei.
Lehetséges-e, hogy egy halmaznak egyáltalán ne legyen eleme? Tekintsük a következő példákat:
, illetve
. Első
pillantásra ezek a halmazok éppoly létjogosultak, mint az összes, korábban felsorolt halmaz. Ha azonban
tüzetesebben megvizsgáljuk őket, kiderül, hogy üresek, egyáltalán nincs elemük! Kizárjuk-e őket a halmazok
köréből? Ha megtennénk, akkor minden halmazmegadás előtt meg kellene győződni arról, hogy a halmaznak
van-e eleme. Amellett, hogy ez meglehetősen kényelmetlenné tenné a halmazelméletet, erre nem is mindig
vagyunk képesek. Senki sem tudja például, hogy van-e páratlan tökéletes szám (egy szám akkor tökéletes, ha
megegyezik a nála kisebb pozitív osztói összegével). Ha az elem nélküli halmazokat kizárnánk a halmazok
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köréből, nem tudnánk eldönteni, hogy
sem.

egy jóldefiniált halmazt jelöl-e vagy

Ezért célszerű megállapodnunk abban, hogy ezeket is megengedett halmazdefiníciónak fogadjuk el, tehát (a
fenti
vagy
esetében biztosan) olyan halmazokat is elfogadunk, amelyeknek nincs elemük. Hány ilyen
halmaz van? A megállapodásunk értelmében csak egy, hiszen ha sem -nak, sem -nek nincsenek elemei,
akkor
minden eleme -nek is eleme (hiszen nincs ilyen) és fordítva. Ennek az egyetlen halmaznak a neve
üres halmaz, jele: .
Ha a
halmaz minden eleme az
Jelölés:
vagy
.7

részhalmaza

halmaznak is eleme, akkor azt mondjuk, hogy

Nyilvánvaló, hogy
akkor és csak akkor, ha
és
mondjuk, hogy
valódi részhalmaza -nak. Ezt úgy jelöljük, hogy

. Ha

, de

-nak.

, akkor azt

.

A számok körében végzett műveletekhez hasonlóan (amilyen például az összeadás vagy a szorzás), a
halmazokkal is végezhetünk műveleteket. Az
és
halmazok egyesítése vagy uniója azon elemek
összessége, amelyek
és
legalább egyikéhez hozzátartoznak. Az
és
halmazok unióját
-vel
jelöljük, tehát

Halmazok unióját több (vagy akár végtelen sok) halmazra is definiálhatjuk:
mindazon
elemek halmazát jelöli, melyek
legalább egyikéhez hozzátartoznak. Ugyanerre a halmazra a
rövidebb
jelöli, melyek az
Az
és
elemei. Az

jelölés is használatos. Ugyanígy,
vagy
halmazok legalább egyikéhez hozzátartoznak.

mindazon elemek halmazát

halmazok metszete vagy közös része azon elemek összessége, amelyek
és
halmazok metszetét
-vel jelöljük, tehát

-nak és

-nek is

Több vagy végtelen sok halmaz metszetét az unióhoz hasonló módon definiáljuk.
Az
Az

és

halmazokat diszjunktaknak nevezzük, ha

.

és
halmazok különbsége azon elemek összessége, amelyek
halmazok különbségét
-vel jelöljük, tehát

-nak elemei, de

Legyen
egy rögzített halmaz, és legyen
. A
halmazt az
komplementerének nevezzük es -szel jelöljük. Könnyű belátni, hogy teljesülnek az

valamint az ún. de Morgan-féle azonosságok:

Néhány további azonosság:

1.2. egyenlet - (1.2)

7

Néha a tartalmazást a

jellel jelölik.
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Függvények. Tekintsünk egy képletet, amelyben szerepel az

változó:

Ezek azt jelentik, hogy minden szám esetén ki kell számítani a megfelelő értéket (persze csak akkor, ha az
eredmény értelmes; a második példában
esetén nem az). Így ezek a képletek bizonyos számokhoz egyéb
számokat rendelnek hozzá. De hozzárendelést más módon is létrehozhatunk. Ilyen hozzárendelés például az
egész pozitív osztóinak száma,
jegyeinek összege stb. Nem csak számokhoz rendelhetünk számokat. Pl.
minden emberhez hozzárendelhetjük a súlyát, a hajszálainak számát stb. Még általánosabban: minden emberhez
hozzárendelhetjük a nevét. A fentiekben függvényeket, hozzárendeléseket, leképezéseket definiáltunk. Ezek
szinonimák, és a jelentésük a következő.
Tekintsünk két halmazt,
-t és
-t. Tegyük fel, hogy minden
-hoz valamilyen módon hozzá van
rendelve egy
elem. Akkor ezt a hozzárendelést függvénynek vagy leképezésnek nevezzük. Ha ezt a
függvényt -fel jelöljük, akkor azt mondjuk, hogy leképezi -t -be, és azt írjuk, hogy
. Ha az
leképezés az
elemhez -t rendeli hozzá, akkor ezt úgy jelöljük, hogy
. Az
halmazt
értelmezési tartományának nevezzük.
Ha egy képletet írunk fel, pl.
azt a leképezést, amely -hez

-et, és hangsúlyozni akarjuk, hogy nem az
-et rendeli, akkor ezt így jelölhetjük:

számot tekintjük, hanem

Sorozatok. Tetszőleges elemeket egymás után írva sorozatot kapunk. Ha az elemek száma , akkor -tagú
sorozatról beszélünk. A sorozat megadásához meg kell mondanunk, hogy a sorozatnak melyik az első, a
második, és általában a
-adik tagja, minden
-re. Egy
-tagú sorozat szokásos jelölése
, ahol természetesen az betű helyett bármilyen más betűt vagy jelet is használhatunk. Az
elemeket a sorozat tagjainak nevezzük; a tag sorszámát jelző szám a tag indexe8. Két -tagú
sorozatot csak akkor tekintünk azonosnak, ha a -adik tagjaik megegyeznek minden
-re, vagyis a
tagok sorrendje lényeges. Így például
,
és
így pl.
egy -tagú sorozat.
Az -tagú sorozatokat rendezett
párokat mondunk.

akkor és csak akkor, ha
. A sorozat tagjainak nem kell különbözőeknek lenniük;

-eseknek is nevezik. Ha

, akkor „rendezett -esek” helyett rendezett

Ha a sorozatok fenti meghatározásában ki akarjuk küszöbölni a kissé homályos és többféleképpen értelmezhető
„egymás mellé írást”, akkor azt kell mondanunk, hogy egy
-tagú sorozat olyan függvény, amely az
halmazon van értelmezve, mégpedig a függvény által a számhoz rendelt elem a sorozat -

8

index = mutató
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adik tagja. Tehát az
korábbi jelöléssel

függvény által meghatározott sorozat

, vagy a

.

Gyakran fogunk dolgozni végtelen sorozatokkal. Ezeket úgy kapjuk, hogy végtelen sok elemet írunk egymás
után. Precízebben: végtelen sorozatnak nevezzük az
halmazon értelmezett függvényeket.
Tehát az
függvény által meghatározott sorozat
, amit még
-vel vagy
-nel is jelölhetünk.
Szintén végtelen sorozatnak nevezzük az -en értelmezett függvényeket. Ezek jelölése
vagy
, esetleg
lehet. Még általánosabban, minden
alakú halmazon értelmezett
függvényt is végtelen sorozatnak nevezünk; ezek jelölése értelemszerű.

4.1. Feladatok
1.19. Bizonyítsuk be az (1.2) alatti azonosságokat.
1.20. Bizonyítsuk be, hogy

.

1.21. Jelöljük az
halmazt
-vel. (Az
differenciájának nevezzük.) Mutassuk meg, hogy tetszőleges
a.

,

b.

, és

c.

és

halmazt
halmazokra

szimmetrikus

.

1.22. Bizonyítsuk be, hogy akkor és csak akkor teljesül
közül páratlan soknak eleme.9

, ha

az

halmazok

1.23. Állapítsuk meg, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak 10:
a.

,

b.

,

c.
d.

,
.

1.24. Legyenek
és
olyan képletek, amelyek az , , műveletekkel épülnek
fel az
,
,
halmazváltozókból. (Pl.
és
.)
Bizonyítsuk be, hogy
akkor és csak akkor azonosság, ha minden olyan
esetben fennáll, amikor az
,
,
halmazok közül a nemüresek egyenlők egymással. ( Ö)

Az 1.21.(c) feladat [0] állításából következik, hogy az
definiálja, ezért a zárójeleket elhagyhatjuk.
10
Azaz vagy bizonyítsuk be, hogy az egyenlőség minden
teljesül.

kifejezés bármelyik zárójelezése ugyanazt a halmazt

9

,

,

-re teljesül, vagy adjunk meg olyan

29
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

,

,
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2. fejezet - 2. Valós számok
Mik a valós számok? A szokásos válasz: racionális és irracionális számok. Helyes; de mik az irracionális
számok? Válasz: a nem szakaszos végtelen tizedestörtek. Ehhez viszont tudnunk kell, hogy mik a végtelen
tizedestörtek. Nos, végtelen tizedestörtet kaphatunk, ha
(1) egy osztási eljárást a végtelenségig folytatunk, pl.

illetve
(2) egy pont helyét akarjuk kijelölni a számegyenesen, pl.

stb. Ennek alapján tehát azt mondjuk, hogy

tizedestört-alakja

.

Megjegyzendő, hogy az (1)-ben kapott tizedestört szintén kijelöli az illető (racionális) pont helyét a
számegyenesen. Tehát egy tizedestört, pl.
mindig egy pont helyét jelzi a számegyenesen.
Mármost a kérdés a következő: a tizedestört maga a szám, vagy annak csak egy alakja? Az utóbbit támasztja alá
az a tény, hogy a számot más számrendszerben is felírhatjuk, és akkor más alakot kapunk. Pl. az
szám tízes
számrendszerbeli alakja
, míg a kettes számrendszerben
; a hármas számrendszerben pedig
. Ha viszont a tizedestört csupán a szám alakja, akkor mi a szám? Talán az a pont lenne a szám,
amelynek a helyét a tizedestört-alakja kijelöli?
A valós számokat tehát többféleképpen is elképzelhetjük. De mindenképpen olyan dolgot jelentenek,
amelyekkel távolságokat, területeket stb. tudunk mérni, és amelyekkel műveleteket (összeadás, szorzás stb.)
tudunk végezni. A valós számok megalapozására végül is két utat követhetünk.
I. Konstruktív megalapozás. Kijelentjük, hogy ezentúl a fentiek (vagy egy más fogalom) egyikét nevezzük
valós számnak. Pl. deklarálhatjuk, hogy a valós számok a végtelen tizedestörtek. Ennek a felépítésnek az az
előnye, hogy a valós számok mibenlétének a kérdését egyszer és mindenkorra elintézi. De ugyanez a hátránya
is: akinek más szemléletes képe van a valós számokról, az esetleg nehezebben követi.
A konstruktív felépítésekben általában nem könnyű a műveleteket definiálni. (Pl. nem is olyan világos, hogy mi
legyen
?) A műveleti szabályok, pl.
bizonyítása ugyancsak
kellemetlen lehet.
II. Axiomatikus megalapozás. Ebben a felépítésben nem tisztázzuk, hogy mik a valós számok, csak azt, hogy
milyen tulajdonságokat elégítenek ki. Mindenki azt képzeli, amit akar, de lerögzítünk néhány alaptulajdonságot,
és a továbbiakban csak azokat használhatjuk fel. Aki elfogadja, hogy a valós számok ilyenek, minden olyan
következtetést is el kell, hogy fogadjon, amelyeket csak az alaptulajdonságokból vezetünk le. Persze az
alaptulajdonságoknak olyanoknak kell lenniük, amelyeket általában elvárhatunk a valós számoktól.
Az axiomatikus megalapozás nem teszi feleslegessé a konstruktív felépítést, hiszen jogosan merül fel a kérdés,
hogy van-e olyan struktúra, amelyik kielégíti a megkövetelt alaptulajdonságokat. A konstruktív megalapozásnak
több módja is ismeretes. A végtelen tizedestörtekre alapuló felépítést részleteiben tárgyalja Szász Pál könyve
[17]. Egy másik konstruktív felépítést röviden ismertetünk az 5.14. Megjegyzésben. Egy harmadik felépítést
tárgyalnak Szele Tibor és W. Rudin tankönyvei [18], [16].
Az alábbiakban az axiomatikus megalapozást fogjuk követni. A valós szám fogalmát tehát alapfogalomnak
tekintjük. Azokat az alaptulajdonságokat, amelyeket a felépítés során bizonyítás nélkül elfogadunk, a valós
számok axiómáinak nevezzük. Az axiómákat négy csoportban adjuk meg. Az első csoport a műveletek (az
összeadás és a szorzás), a második csoport a rendezés (nagyobb, kisebb) tulajdonságait rögzíti. A harmadik,
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illetve negyedik csoport csupán egy-egy axiómából áll. Ezek azt fejezik ki, hogy van „akármilyen nagy”
természetes szám, illetve azt, hogy a valós számok halmaza „teljes”.

1. I. Testaxiómák
Az első axiómacsoport ismertetéséhez további alapfogalmakra van szükség. A valós számok halmazát -rel
fogjuk jelölni. Feltesszük, hogy a valós számok körében értelmezve van két művelet, melyeket összeadásnak,
illetve szorzásnak nevezünk. Ezen azt értjük, hogy bármely két (nem feltétlenül különböző)
valós
számhoz hozzá van rendelve egy
-vel jelölt valós szám ( és összege), valamint egy
-vel jelölt
valós szám ( és szorzata). Feltesszük továbbá, hogy ki van jelölve két valós szám, és , amelyek
különbözőek. Ezekre a fogalmakra vonatkozik az első axiómacsoport.
1. Az összeadás kommutativitása:

minden

2. Az összeadás asszociativitása:
3.
4. Minden

minden

minden

-hez létezik olyan

, amelyre

.

minden

-re.

6. A szorzás asszociativitása:

8. Minden

-re.

-re.

5. A szorzás kommutativitása:

7.

-re.

minden

minden

-re.

, amelyre

.

-re.

valós számhoz létezik olyan

9. Disztributivitás:

minden

-re.

Ha egy halmazon értelmezve van két művelet, amelyek kielégítik a fenti kilenc axiómát, akkor azt mondjuk,
hogy a halmaz az adott műveletekkel testet alkot. (A feltételekbe azt is beleértjük, hogy a halmaznak ki van
jelölve két különböző, -val és -gyel jelölt eleme.) Az első axiómacsoport tehát azt mondja ki, hogy a valós
számok testet alkotnak. Az 1–9. axiómát ezért testaxiómáknak nevezzük.
Nem nehéz belátni, hogy minden
-hez pontosan egy olyan
van, amelyre
függelék 2.28. Tételét). Ezt az egyetlen -t
-val fogjuk jelölni. Hasonlóan, minden
(lásd az első függelék 2.30. Tételét). Ezt a
számot -vel vagy
-vel jelöljük.

pontosan egy olyan
van, amelyre
vagy
-val jelöljük. Ha
, akkor az

(lásd az első
számhoz
elemet -val

Meg lehet mutatni, hogy mindazok a műveleti tulajdonságok, amelyeket számolásainkban vagy az algebrai
átalakítások során lépten-nyomon használunk, a testaxiómák következményei. A fejezet első függelékében
felsoroljuk mindezeket a tulajdonságokat; a legfontosabbakat be is bizonyítjuk.

2. II. Rendezési axiómák
A második axiómacsoport ismertetéséhez szükségünk van még egy alapfogalomra. Feltesszük, hogy a valós
számok halmazán adott egy
(kisebb) jellel jelölt, ún. rendezési reláció. Ezen azt értjük, hogy bármely két
és valós számra az
állítás vagy igaz, vagy hamis. (Ezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy adott egy
leképezés, amely minden, valós számokból álló rendezett párhoz hozzárendeli az „igaz” és „hamis” logikai
értékek valamelyikét. Ha az
párhoz az „igaz” értéket rendeljük hozzá, akkor ezt úgy jelöljük, hogy
.) A rendezési axiómák ennek a rendezési relációnak a tulajdonságait rögzítik.
10. Trichotómia: Bármely

-re az

11. Tranzitivitás: Bármely

-re, ha

12. Bármely

, akkor

-re, ha

,

állítások közül pontosan egy igaz.

,
és

, akkor
.

31
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

.

2. Valós számok

13. Bármely

és

-re, ha

, akkor

.

A rendezési axiómák következményeinek tárgyalásához szükségünk van néhány jelölésre, illetve elnevezésre.
Az
( kisebb vagy egyenlő -vel) formula jelentése:
vagy
. Az
formula jelentése
azonos
-val;
jelentése azonos
-val.
Az
számot pozitívnak nevezzük, ha
nempozitívnak, ha
.
Természetes számoknak nevezzük az

A természetes számok halmazát

; negatívnak, ha

; nemnegatívnak, ha

;

ismételt összeadásával keletkező számokat:

-szal jelöljük.

Az egész számok a természetes számok, ezek
A nemnegatív egész számok halmazát

-szeresei és a . Az egész számok halmazát

-nel jelöljük. Tehát

Egy valós szám racionális, ha felírható
halmazát -val fogjuk jelölni.

alakban, ahol

jelöli.

.
egész számok és

. A racionális számok

Egy valós számot irracionálisnak nevezünk, ha nem racionális.
Ugyanúgy, mint a testaxiómák esetében, a rendezési axiómákról is elmondhatjuk, hogy az egyenlőtlenségekre
vonatkozó mindazon szabályok és tulajdonságok, amelyeket számolásaink során felhasználunk, a rendezési
axiómák következményei. Ezeket részletesen a fejezet második függelékében tárgyaljuk. Javasoljuk az
olvasónak, hogy tekintse át még egyszer a Bernoulli-egyenlőtlenség, a számtani és mértani közepek, illetve a
harmonikus és mértani közepek közötti egyenlőtlenségek bizonyításait ( 1.5., 1.6., 1.7. Tételek), és ellenőrizze,
hogy azok az egyenlőtlenségekre vonatkozó tulajdonságok, amelyeket a bizonyítások során felhasználtunk,
valóban következményei a rendezési axiómáknak.
A rendezési axiómák következményei közül kiemeljük azt az állítást, amely szerint a természetes számok
pozitívak és különbözőek, pontosabban igazak a
egyenlőtlenségek (lásd a 2.38. Tételt a második
függelékben). Ugyancsak fontos tény, hogy nincsenek szomszédos valós számok. Azaz, tetszőleges
valós
számokhoz létezik olyan valós szám, amelyre
; ilyen pl. a
szám (lásd a 2.40.
Tételt).
2.1. Definíció. Egy

szám abszolút értékét,

-t a következőképpen értelmezzük:

Az abszolút érték értelmezéséből és a rendezési axiómák már említett következményeiből könnyű levezetni,
hogy tetszőleges és valós számokra teljesülnek az alábbi tulajdonságok.
, és

csak

esetén teljesül;

;
;

esetén

és

Háromszög-egyenlőtlenség:

;
;

.

3. III. Az arkhimédészi axióma
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14. Tetszőleges

pozitív számhoz található

Ha a fenti axiómát
következményt kapjuk:
Ha

és

Ha pedig
Ha

helyett

-nél nagyobb

-val alkalmazzuk (ahol

tetszőleges pozitív számok, akkor létezik olyan
helyett

természetes szám.

-t írunk, ahol

és

pozitív számok), akkor az alábbi

természetes szám, amelyre

.

, akkor a következőt kapjuk:

tetszőleges pozitív szám, akkor létezik olyan

természetes szám, amelyre

.

Az arkhimédészi axióma fontos következménye, hogy a racionális számok „mindenütt sűrűen” helyezkednek el
a valós számok között.
2.2. Tétel. Bármely két valós szám között van racionális szám.
Bizonyítás. Legyenek
valós számok, és tegyük fel először, hogy
következményeképpen van olyan
pozitív egész, amelyre
hivatkozva találunk olyan
pozitív egészt, amelyre
. Legyen
. Ekkor

. Az arkhimédészi axióma
. Ismét az arkhimédészi axiómára
a legkisebb pozitív egész, amelyre

és így

Végül is azt kaptuk, hogy
Most tegyük fel, hogy
amelyre
. Ekkor
Végül, ha

, tehát találtunk egy racionális számot
. Ekkor

és

között.

, tehát a fentiek szerint van olyan
, tehát a tétel állítása ekkor is igaz.

, akkor nincs mit bizonyítani, hiszen a

racionális szám,

racionális szám.

2.3. Megjegyzés. Az arkhimédészi axióma kimondására valóban szükség van, ugyanis ez az axióma nem
következik a korábban kimondott test- és rendezési axiómákból. Ezt úgy mutathatjuk meg, ha megadunk egy
rendezett testet (azaz egy halmazt, amelyen értelmezve vannak a műveletek és egy rendezési reláció, melyek
kielégítik az első 13 axiómát), amelyen azonban az arkhimédészi axióma nem teljesül. Vázoljuk a konstrukciót.
Egész együtthatós polinomnak nevezzük az
alakú kifejezéseket, ahol
,
egész számok és
, valamint a -t. Az egész együtthatós polinomok halmazát
szel jelöljük. Egész együtthatós racionális törtfüggvénynek (röviden törtfüggvénynek) nevezzük a
alakú
kifejezéseket, ahol
és
. A törtfüggvények halmazát
-szel jelöljük. A
és
törtfüggvényeket akkor tekintjük egyenlőnek, ha
; azaz, ha a
és
szorzatokat polinom alakra
hozva azonos alakot kapunk.
A törtfüggvények összegét és szorzatát a

képletekkel definiáljuk. Meg lehet mutatni, hogy ezekkel a műveletekkel a
halmaz testet alkot (ahol
és
játsszák a nullelem és az egységelem szerepét). A
törtfüggvényt pozitívnak mondjuk, ha és
főegyütthatói azonos előjelűek. Azt mondjuk, hogy az törtfüggvény kisebb, mint a törtfüggvény, ha
pozitív. Ezt úgy jelöljük, hogy
. Nem nehéz belátni, hogy ezzel egy rendezett testet kapunk, tehát a
rendezési axiómák is teljesülnek. Ebben a rendszerben a természetes számok az
konstans törtfüggvények
lesznek.
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Most belátjuk, hogy a fenti rendszerben az arkhimédészi axióma nem teljesül. Ehhez azt kell megmutatni, hogy
van olyan törtfüggvény, amelynél nincs nagyobb természetes szám. Ilyen pl. az
törtfüggvény. Valóban,
minden -re, hiszen az
különbség pozitív.

4. IV. A Cantor-axióma
A valós számok eddig felsorolt tulajdonságai (az első 14 axióma és következményei) még nem karakterizálják a
valós számokat, hiszen nyilvánvaló, hogy a racionális számok is rendelkeznek a fenti tulajdonságok
mindegyikével. Másrészt vannak olyan tulajdonságok, amelyeket a valós számoktól elvárunk, de a racionális
számok körében nem teljesülnek. Így például elvárjuk, hogy az
egyenletnek legyen a valós számok
körében megoldása, de tudjuk, hogy racionális megoldás nem létezik (1.1. Tétel).
Az utolsó, ún. Cantor1-axióma centrális szerepet játszik az analízisben. Azt fejezi ki, hogy a valós számok
összessége egy bizonyos értelemben „teljes”.
Az axióma kimondásához szükség van néhány elnevezésre, illetve jelölésre. Legyen
. Azon számok
összességét, amelyekre
teljesül,
-vel jelöljük és zárt intervallumnak nevezzük. Azon
számok összességét, amelyekre
teljesül,
-vel jelöljük és nyílt intervallumnak nevezzük.
Legyen minden
természetes számhoz hozzárendelve egy
intervallumsorozatot
egymásba
skatulyázott
zárt
; azaz, ha

teljesül minden

zárt intervallum. Az ,
,
intervallumsorozatnak
nevezzük,
ha

-re. Immár megfogalmazhatjuk a Cantor-axiómát.

15. Minden egymásba skatulyázott
valós szám, hogy
minden

zárt intervallumsorozatnak van közös eleme, azaz van olyan
-re.

2.4. Megjegyzés. Lényeges, hogy az

intervallumok zártak legyenek: egymásba skatulyázott nyílt

intervallumoknak nem mindig van közös eleme. Ha pl.
intervallumoknak nincs közös elemük. Valóban, ha
szerint van olyan , amelyre
, és erre az -re
Vizsgáljuk meg, hogy az egymásba skatulyázott
közös eleme.

,

,

(
, akkor

), akkor
, de a
. Így az arkhimédészi axióma

.
zárt intervallumsorozatnak mikor van pontosan egy

2.5. Tétel. Az , ,
egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozatnak akkor és csak akkor van pontosan
egy közös eleme, ha nincs olyan pozitív szám, amelynél minden
nagyobb, azaz, ha minden
-hoz
van olyan , amelyre
.
Bizonyítás. Ha és mindketten közös elemek és
, akkor
, és így
minden -re. Más szóval, ha az , ,
intervallumsorozatnak egynél több közös pontja van, akkor van
olyan pozitív szám, amelynél minden
nagyobb.
Megfordítva, tegyük fel, hogy
minden -re. Legyen
az intervallumsorozat egy közös
eleme. Ha
minden -re, akkor
is egy közös elem. Hasonlóan, ha
minden
-re, akkor
is egy közös elem. E két eset valamelyike biztosan fennáll, hiszen ha
valamely
-re és
valamely
-re, akkor
esetén
és
, ami lehetetlen.
A Cantor-axiómával befejeztük a valós számok axiómarendszerének ismertetését. Az axiomatikus felépítés
szellemében a valós számok rendszerén olyan struktúrát értünk, amely kielégíti az 1–15. axiómákat. Ezt úgy is
kifejezhetjük, hogy
1

Georg Cantor (1845–1918) német matematikus
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a valós számok arkhimédeszien rendezett testet alkotnak, amelyben teljesül a Cantor-axióma.
Amint már említettük, ilyen test valóban létezik. Az egyik lehetséges konstrukció rövid vázlatát megtaláljuk
az 5.14. Megjegyzésben. Mielőtt rátérünk az analízis elméletének részletes felépítésére, egy fontos példát
mutatunk a Cantor-axióma alkalmazására. Ha
és
pozitív egész, akkor
-val jelöljük azt a
nemnegatív számot, amelynek -adik hatványa . De egyáltalán nem magától értetődő, hogy ilyen szám
valóban létezik. Mint láttuk, az első 14 axiómából a
szám létezése nem is következik. Megmutatjuk, hogy a
teljes axiómarendszerből
létezése már levezethető.
2.6. Tétel. Ha
.

és

pozitív egész, akkor létezik pontosan egy olyan nemnegatív

valós szám, amelyre

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy
. A bizonyítást csak a
speciális esetben végezzük el; az általános eset
hasonlóan bizonyítható. (A tételre később egy másik bizonyítást is adunk, lásd a 9.59. Következményt.)
A keresett
számot egy egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozat közös pontjaként fogjuk
megkonstruálni. Legyenek
és
olyan nemnegatív számok, melyekre
. (Ilyenek pl.
és
, hiszen
.)
Tegyük fel, hogy

egész, és az

számokat már meghatároztuk úgy, hogy

2.1. egyenlet - (2.1)

teljesül. Két esetet különböztetünk meg. Ha

akkor legyen

Ha viszont

akkor legyen

Világos, hogy mindkét esetben

, továbbá

Ezzel az
és
számokat minden
-re definiáltuk. A definícióból következik, hogy az
intervallumok egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozatot alkotnak, tehát a Cantor-axióma szerint van
közös pontjuk. Ha egy közös pont, akkor
, tehát

2.2. egyenlet - (2.2)
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teljesül minden
Belátjuk, hogy
amelyre

-re. Így (e3) alapján és
mindketten közös pontjai az
. A 2.5. Tétel szerint ehhez elég belátni, hogy minden

intervallumsorozatnak.
számhoz van olyan ,

.

Az
intervallumot úgy kaptuk, hogy az
intervallumot „megfeleztük”, és vettük a keletkező
két fél intervallum egyikét. Ebből szemléletesen világos, hogy
. Ez persze
definíciójából is azonnal következik, hiszen

Így teljes indukcióval adódik, hogy

-re. Ebből azt kapjuk, hogy

minden

2.3. egyenlet - (2.3)

minden

-re. Legyen
kisebb

tetszőleges pozitív szám. Az arkhimédészi axióma szerint van olyan

-nál. Ezzel beláttuk, hogy alkalmas

, tehát a 2.5. Tétel szerint

-re

A szám egyértelműsége nyilvánvaló. Ha ui.
az egyiknek a négyzete lehet egyenlő -val.

, amelyre

, tehát a

, akkor

és

.

számok közül csak

Jegyezzük meg, hogy az 1.1. Tétel tulajdonképpen csak most vált teljessé. Az 1. fejezetben, a tétel
kimondásakor nem foglalkoztunk azzal, hogy létezik-e a
-vel jelölt szám. Az 1.1. Tétel bizonyításában
voltaképpen csak azt láttuk be, hogy ha létezik
, akkor nem lehet racionális szám. Igaz, hogy ennek a
bizonyításában csak a testaxiómákat és a rendezési axiómákat használtuk fel (ellenőrizzük!).

4.1. Feladatok
2.1. Tekintsük a
halmazt a (mod ) vett összeadással és szorzással. (Ezen azt értjük, hogy
, ha
és
-mel való osztási maradéka megegyezik, és hasonlóan,
, ha
és
-mel való osztási maradéka megegyezik.) Mutassuk meg, hogy ez a struktúra akkor és csak akkor elégíti ki a
testaxiómákat, ha
prím.
2.2. Adjunk meg olyan összeadást és szorzást a
2.3. Legyen
akkor

halmazon, amelyek kielégítik a testaxiómákat.

a valós számok egy olyan részhalmaza, amelyre
. Bizonyítsuk be, hogy
test.

. Tegyük fel, hogy ha

és

,

2.4. Bizonyítsuk be, hogy egy véges sok elemből álló testet nem lehet rendezni úgy, hogy kielégítse a rendezési
axiómákat. (Ö)
2.5. Vezessük le a test- és rendezési axiómákból az abszolút érték felsorolt tulajdonságait.
2.6. Ellenőrizzük, hogy a valós számok halmazán az
művelet kielégíti az első négy axiómát.
Mi lesz a nullelem? Adjunk meg olyan szorzást, amellyel együtt testet kapunk.
2.7. Ellenőrizzük, hogy a pozitív valós számok halmazán az
művelet kielégíti az első négy
axiómát. Mi lesz a nullelem? Adjunk meg olyan szorzást, amellyel együtt testet kapunk.
2.8. Ellenőrizzük, hogy a pozitív racionális számok halmazán az
művelet kielégíti az első négy
axiómát. Mi lesz a nullelem? Bizonyítsuk be, hogy nincs olyan szorzás, amellyel együtt testet kapunk.
2.9. Ellenőrizzük, hogy a törtfüggvények halmaza a megadott műveletekkel és rendezéssel kielégíti a test- és
rendezési axiómákat.
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2.10. Igaz-e, hogy a törtfüggvények halmaza a megadott műveletekkel és rendezéssel kielégíti a Cantoraxiómát? (Ö)
2.11. A Cantor-axiómában megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és
nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-axióma állítása nem marad igaz, ha bármelyik
feltételt elhagyjuk.

5. Tizedestörtek. A számegyenes
Már említettük korábban, hogy egy valós szám tizedestört-alakja „kijelöli a szám helyét a számegyenesen”.
Most ezt az elképzelést fogjuk részletesebben kifejteni. Mindenekelőtt megadjuk a valós számok tizedestörtalakjának precíz definícióját. Szükségünk lesz a véges tizedestörtek hagyományos jelölésére: ha nemnegatív
egész és
mindegyike a
számok valamelyikével egyenlő, akkor
jelöli az

összeget. Legyen
, ha az

egy tetszőleges nemnegatív valós szám. Azt mondjuk, hogy

végtelen tizedestört-alakja

2.4. egyenlet - (2.4)

stb. egyenlőtlenségek teljesülnek. Más szóval, az

szám végtelen tizedestört-alakja

, ha

2.5. egyenlet - (2.5)

teljesül minden

pozitív egészre.

A fenti definícióval kapcsolatban több kérdés merül fel. Van-e minden valós számnak végtelen tizedestörtalakja? Egyértelmű-e a tizedestört-alak? Előfordul-e a valós számok tizedestört-alakjai között minden végtelen
tizedestört? (Más szóval, létezik-e minden előírt végtelen tizedestörthöz olyan valós szám, amelynek éppen ez a
tizedestört-alakja?) A következő tételek ezekre a kérdésekre adnak választ.
2.7. Tétel. Minden nemnegatív valós számnak van végtelen tizedestört-alakja.
Bizonyítás. Legyen
adott valós szám. Az arkhimédészi axióma szerint van -nél nagyobb pozitív egész.
Ha
a legkisebb olyan pozitív egész, amely nagyobb
-nél és
, akkor
.
Az
(
) számok közül az első nem nagyobb, az utolsó pedig nagyobb -nél. Így van
olyan
, amelyre
. Az
(
)
számok közül az első nem nagyobb, az utolsó pedig nagyobb -nél. Így van olyan
, amelyre
. Az eljárást folytatva megkapjuk az , ,
jegyeket, amelyek kielégítik
(2.5)-öt minden -ra.
Jegyezzük meg, hogy a fenti tételben valójában azt láttuk be, hogy minden
tizedestört-alakja, amelyre az erősebb

2.6. egyenlet - (2.6)
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egyenlőtlenség is teljesül minden pozitív egészre. Az ilyen tulajdonságú tizedestört-alak egyértelmű, hiszen
csak egy olyan nemnegatív egész van, amelyre
, csak egy olyan
jegy van, amelyre
és így tovább.
Mármost, ha
vagy

-nek van egy másik tizedestört-alakja is:
, vagy pedig

és

esetén
minden

,

, akkor ez nem elégítheti ki (2.6.)-ot, tehát
-ra. Könnyű ellenőrizni, hogy

valamelyik

és
minden -re, az
-ra. Ezzel beláttuk a következőt.

esetben pedig

2.8. Tétel. A pozitív, véges tizedestört-alakban megadható számoknak két végtelen tizedestört-alakjuk van: az
egyiknek a jegyei valahonnan kezdve -val, a másikéi -cel egyenlők. Minden más nemnegatív valós szám
tizedestört-alakja egyértelmű.
A következő tétel azt mondja ki, hogy a nemnegatív valós számok tizedestört-alakjai között minden formálisan
felírható tizedestört szerepel.
2.9. Tétel. Tetszőleges
-hez és a
jegyekből álló
egy olyan nemnegatív valós szám, amelynek a tizedestört-alakja
Bizonyítás. A (2.5) feltétel azt jelenti, hogy

sorozathoz létezik pontosan
.

eleme az

intervallumnak minden
-ra. Mivel ezek egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozatot alkotnak, ezért a
Cantor-axióma szerint létezik olyan valós szám, amelyre
minden -ra. Az pedig, hogy csak egy ilyen
szám van, a 2.5. Tételből következik, hiszen az arkhimédészi axióma alapján minden
-hoz van olyan ,
amelyre

, és ekkor

.

2.10. Megjegyzések. 1. A számok tizedestört-alakban való felírhatóságának több érdekes következménye van.
A legfontosabb következmény arra a kérdésre vonatkozik, hogy a valós számok axiómarendszere mennyire
pontosan írja le a valós számokat. A kérdés az, hogy az axiómák közül „nem felejtettünk-e ki” valamit; nem
lehetséges-e, hogy szükségünk volna további tulajdonságok deklarálására? A válasz megértéséhez idézzük fel az
axiomatikus felépítés álláspontját. Eszerint a valós számok mibenlétével nem foglalkozunk, csupán a
tulajdonságaival. A valós számok
halmaza helyett vehetnénk egy másik
halmazt is, feltéve, hogy abban is
értelmezve van két művelet és egy rendezés, amelyek kielégítik mind a 15 axiómát.
Mármost az a tény, hogy a számok tizedestört-alakban való felírhatóságát pusztán a 15 axiómából le tudtuk
vezetni, azt jelenti, hogy ez mind -ben, mind pedig -ben igaz. Így
minden nemnegatív eleméhez
hozzárendelhetjük azt az
elemet, amelynek ugyanaz a tizedestört-alakja. Ezt a hozzárendelést
kiterjeszthetjük
-re a
képlettel. A tizedestörtekre vonatkozó fenti tételekből azonnal
következik, hogy ezzel egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést hoztunk létre
és
között2. Azt is meg
lehet mutatni (bár ennek a részleteibe most nem megyünk bele), hogy ez a megfeleltetés felcserélhető a
műveletekkel, azaz
és
minden
-re, továbbá
akkor és csak
akkor teljesül, ha
. Egy ilyen megfeleltetés (röviden izomorfizmus) létezése azzal a következménnyel
jár, hogy az
és
struktúrák „megkülönböztethetetlenek”: ha egy állítás igaz az egyikben, akkor igaz lesz a
másikban is. Ezt a tényt a matematikai logika úgy fejezi ki, hogy a valós számok axiómarendszerének bármely
két modellje izomorf egymással. Ha tehát az axiómarendszerrel az a célunk, hogy a valós számok tulajdonságait
minél pontosabban leírjuk, akkor ezt a célt elértük; további axiómák hozzávétele már nem tudja szűkíteni azon
modellek körét, amelyek az axiómarendszert kielégítik.
2. A tizedestört-alakban való felírhatóság másik fontos következménye, hogy a valós számok halmaza és egy
egyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést hozhatunk létre.

Azt mondjuk, hogy az függvény kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést létesít az
értelmezve, az
halmaz különböző pontjaihoz különböző elemeket rendel (azaz
elemhez van olyan
, amelyre
.
2

és
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Legyen egy egyenes, és adjunk meg -n két különböző
és
pontot. Nevezzük a
irányt pozitívnak,
az ellentétes irányt pedig negatívnak. A ponthoz rendeljük hozzá a -t, a -hoz pedig az -et. A ponttól
pozitív, illetve negatív irányban mérjük fel a
távolság többszöröseit, és rendeljük hozzá az így kapott
pontokhoz az egész számokat. Ha az így kapott pontokkal határolt szakaszokat
egyenlő részre osztjuk
(minden -ra), akkor megkapjuk azokat a pontokat, amelyekhez a racionális számokat rendeljük hozzá. Legyen
egy nemnegatív valós szám, és legyen a tizedestört-alakja
. Legyenek
és
azok a pontok,
amelyekhez az
, illetve az
számokat rendeltük hozzá. Az egyenes
tulajdonságaiból következik, hogy az
szakaszoknak létezik egyetlen közös pontja. Ez lesz az az
pont,
amelyhez az számot rendeljük. Végül, a
szakaszt -ből negatív irányban felmérve megkapjuk azt a
pontot, amelyhez
-et rendeljük hozzá.
Meg lehet mutatni, hogy ezzel az egyenes pontjaihoz kölcsönösen egyértelműen hozzárendeltük a valós
számokat. Egy adott ponthoz hozzárendelt számot a pont koordinátájának, az egyenest magát pedig
számegyenesnek nevezzük. A következőkben, ha egy
számról beszélünk, gyakran mondjuk, hogy a
számegyenes koordinátájú pontja, vagy röviden az pont.
Ennek a megfeleltetésnek az az előnye, hogy bizonyos állításokat és tulajdonságokat a számegyenesen
szemléltetve azokat könnyebben érthető és jobban áttekinthető formában kaphatjuk meg. A szemléltetés révén
sokszor nyerünk bizonyítási ötleteket is. Azonban hangsúlyozni kell, hogy a szemléltetésből adódó „látható”
tulajdonság sohasem tekinthető bizonyítottnak; sőt, szemléletesen igaznak látszó állításokról kiderülhetnek,
hogy hamisak. A bizonyításoknál mindig csupán a valós számok felsorolt alaptulajdonságaira (vagyis az
axiómákra), és az azokból már bizonyított tételekre támaszkodhatunk.
A valós számoknak a számegyenessel való szemléltetése sok olyan fogalmat sugall, amely a szemléletes képtől
függetlenül is fontosnak bizonyul. Ilyen pl. a mindenütt sűrű halmaz fogalma.
2.11. Definíció. Azt mondjuk, hogy a
számhalmaz mindenütt sűrű
-ben, ha minden nyílt intervallum
tartalmaz -beli elemet; azaz, ha minden
-hez van olyan
, amelyre
.
Így például a 2.2. Tétel szerint a racionális számok halmaza mindenütt sűrű
ugyanez igaz az irracionális számok halmazára.
2.12. Tétel. Az irracionális számok halmaza mindenütt sűrű

-ben. Most megmutatjuk, hogy

-ben.

Bizonyítás. Legyen
tetszőleges. Mivel a racionális számok halmaza mindenütt sűrű és
, ezért van olyan
racionális szám, amelyre
. Ekkor
, és így az
nyílt intervallum tartalmazza az
irracionális számot. Az
szám irracionalitása abból következik, hogy ha racionális lenne, akkor
holott nem az.

is racionális lenne,

Ugyancsak a számegyenessel való ábrázolás motiválja azt a szóhasználatot, hogy intervallum helyett szakaszt is
mondhatunk. A későbbiekben szükségünk lesz az intervallumok körének bővítésére.
Legyen
egy zárt vagy nyílt intervallum. Ekkor könnyen láthatóan
minden olyan szakaszt tartalmaz,
amelynek a végpontjai elemei -nak. (Ezt a tulajdonságot konvexitásnak nevezzük.) Ezért célszerű mindazokat
a halmazokat intervallumnak (vagy szakasznak) nevezni, amelyek rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal. A zárt
és nyílt intervallumokon kívül ilyenek még a következők.
Legyen
. Azon
számok halmazát, amelyekre
teljesül,
-vel jelöljük és balról zárt,
jobbról nyílt intervallumnak nevezzük. Azon számok halmazát pedig, amelyekre
teljesül,
-vel jelöljük, és jobbról zárt, balról nyílt intervallumnak nevezzük. Tehát

Az
,
,
Bevezetjük még a

és

típusú intervallumokat korlátos (vagy véges) intervallumoknak nevezzük.

2.7. egyenlet - (2.7)
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valamint a
jelöléseket. A
,
,
,
típusú intervallumokat, valamint
-et magát nem korlátos (vagy végtelen) intervallumoknak nevezzük. Ezek közül
és
a zárt
félegyenesek,
, és
pedig a nyílt félegyenesek.
Az intervallumok közé soroljuk még az üres halmazt és az egyetlen pontból álló halmazokat is; ezek az elfajuló
intervallumok. Az egyelemű halmazokat elfajuló zárt intervallumnak tekintjük, amit az
jelölés
fejez ki.
2.13. Megjegyzés. A nem korlátos intervallumok jelölésében szereplő
jelnek nem tulajdonítunk önálló
értelmet. Ezek a jelölések pusztán rövidítésnek tekintendők; így pl.
mindössze az
halmaz
rövidebb (és szemléletesebb) jelölésére szolgál. A
jel még sokszor fog felbukkanni. Minden későbbi
alkalmazására ugyanez lesz érvényes, tehát csak a teljes képletnek tulajdonítunk (minden esetben pontosan
meghatározott) értelmet.

5.1. Feladatok
2.12. Bizonyítsuk be, hogy
a. Ha

és

racionálisak, akkor

b. Ha

racionális és

Igaz-e, hogy ha

és

is racionális.

irracionális, akkor
irracionálisak, akkor

irracionális.
is irracionális?

2.13. Bizonyítsuk be, hogy egy pozitív valós szám tizedestört-alakja akkor és csak akkor periodikus, ha a szám
racionális.
2.14. Bizonyítsuk be, hogy a véges tizedestört-alakkal rendelkező számok és ezek negatívjainak halmaza
mindenütt sűrű.
2.15. Bontsuk fel a számegyenest végtelen sok páronként diszjunkt, mindenütt sűrű halmaz egyesítésére.
2.16. Legyen
olyan nemüres halmaz, amely bármely két (nem feltétlenül különböző) elemével együtt
azok különbségét is tartalmazza. Bizonyítsuk be, hogy vagy van olyan
valós szám, hogy
, vagy pedig
mindenütt sűrű. ( Ö)
2.17. Bizonyítsuk be, hogy ha

irracionális, akkor az

halmaz mindenütt sűrű.

6. Korlátos számhalmazok
Ha egy
számhalmaz véges és nem üres, akkor az elemei között biztosan van legnagyobb. (Ezt könnyen
beláthatjuk az
elemszámára vonatkozó teljes indukcióval.) Ha azonban egy számhalmaznak végtelen sok
eleme van, akkor ezek között már nem szükségképpen van legnagyobb. Nyilvánvaló, hogy az ,
vagy
halmazok egyikének sincs legnagyobb eleme. Ezen halmazok mindegyike rendelkezik azzal a
tulajdonsággal, hogy bármely valós számnál van nagyobb elemük. (Az
halmaz esetében ezt az arkhimédészi
axióma biztosítja.) Világos, hogy egy ilyen halmaznak sohasem lehet legnagyobb eleme.
Érdekesebbek azok a példák, amelyek nem rendelkeznek a fenti tulajdonsággal, tehát amelyekhez van olyan
szám, amelynél minden elemük kisebb. Ilyen pl. az
nyílt intervallum, amelynek minden eleme kisebb nél. Ennek ellenére az
halmaznak nincs legnagyobb eleme. Valóban, ha
, akkor
, és így
a 2.40. Tétel szerint van olyan szám, amelyre
, és ekkor automatikusan
. Egy másik
példát szolgáltat a

2.8. egyenlet - (2.8)
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halmaz. Ennek minden eleme kisebb
eleménél nagyobb lesz a következő

-nél. Még sincs legnagyobb eleme, hiszen
elem.

bármelyik

Ezeknek a jelenségeknek a jobb megértéséhez bevezetjük a következő elnevezéseket. Ha egy
számhalmaznak van legnagyobb (vagy más szóval maximális) eleme, akkor ezt
-val jelöljük. Ha az
számhalmaznak van legkisebb (vagy más szóval minimális) eleme, akkor ennek jelölése
. Ha az
halmaz véges,
, akkor
helyett írhatunk
-t, és
helyett
-t.
2.14. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
számhalmaz felülről korlátos, ha van olyan szám, hogy
minden
elemére
teljesül (vagyis amelynél
egyetlen eleme sem nagyobb). Minden ilyen tulajdonságú
számot az
halmaz felső korlátjának nevezünk. Az
számhalmaz tehát pontosan akkor felülről korlátos, ha
van felső korlátja.
Az
számhalmazt alulról korlátosnak nevezzük, ha van olyan szám, hogy
minden
elemére
teljesül (vagyis amelynél
egyetlen eleme sem kisebb). Minden ilyen tulajdonságú számot az
halmaz
alsó korlátjának nevezünk. Az
számhalmaz tehát pontosan akkor alulról korlátos, ha van alsó korlátja.
Az

számhalmazt korlátosnak nevezzük, ha alulról és felülről is korlátos.

Ismételjük át a fentieket ezen fogalmak felhasználásával! Ha
létezik, akkor nyilván felső korlátja is
nak, tehát ekkor
felülről korlátos. Így fennállnak az alábbi implikációk:

-

A fordított implikációk általában nem igazak, hiszen pl. az
zárt szakasznak van legnagyobb eleme, de nem
véges, és – amint azt már láttuk –, az
halmaz felülről korlátos, de nincs legnagyobb eleme. A (2.8.)-ban
definiált
halmaz ugyancsak felülről korlátos, de -nek sincs legnagyobb eleme.
További példák: Az

halmaz alulról korlátos (sőt van legkisebb eleme), de felülről nem korlátos.

nem korlátos sem alulról, sem felülről.
Minden véges intervallum korlátos halmaz.
A félegyenesek nem korlátosak.
A
Másrészt

halmaz korlátos, hiszen legnagyobb eleme , tehát ez egyben felső korlátja is.
minden eleme nemnegatív, tehát alsó korlát. A halmaznak nincs legkisebb eleme.

Jegyezzük meg, hogy a
axióma szerint van olyan

halmaznak
, amelyre

a legnagyobb alsó korlátja. Valóban, ha
, akkor az arkhimédészi
. Mivel
, ez éppen azt jelenti, hogy nem alsó korlát.

Hasonló jelenséget figyelhetünk meg az
nyílt intervallum esetében. Mint láttuk, a halmaznak nincs
legnagyobb eleme. De itt is találunk legkisebb felső korlátot: könnyű belátni, hogy az
halmaznak a
szám a legkisebb felső korlátja. Vagy vegyük a (2.8.)-ban definiált
halmazt. Ennek sincs legnagyobb eleme,
de nem nehéz belátni, hogy a felső korlátjai között itt is van legkisebb, nevezetesen az . A következő, alapvető
fontosságú tétel azt mondja ki, hogy ez minden felülről korlátos (és nemüres) halmaz esetében így van. Mielőtt a
tételt kimondanánk, jegyezzük meg, hogy ha egy
halmaznak a szám felső korlátja, akkor minden -nél
nagyobb szám is felső korlát lesz. Ezért egy felülről korlátos halmaznak mindig végtelen sok felső korlátja van.
2.15. Tétel. Minden felülről korlátos és nemüres számhalmaznak van legkisebb felső korlátja.
Bizonyítás. Legyen
egy felülről korlátos és nemüres számhalmaz. Az
halmaz legkisebb felső korlátját
egy egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozat közös pontjaként fogjuk megkonstruálni (hasonlóan
a 2.6. Tétel bizonyításához).
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Legyen
az
halmaz egy felső korlátja. Legyen továbbá
a feltevés szerint
), és válasszunk egy tetszőleges
és
(hiszen
).

egy tetszőleges eleme -nak (ilyen van, hiszen
számot. Ekkor
nem felső korlátja -nak,

Tegyük fel, hogy
egész, és az
számokat már meghatároztuk úgy, hogy
nem felső korlátja,
pedig felső korlátja -nak. Két esetet különböztetünk meg. Ha
nem felső korlátja -nak,
akkor legyen

Ha viszont

felső korlátja

-nak, akkor legyen

Világos, hogy mindkét esetben
korlátja -nak.

, továbbá

nem felső korlátja,

pedig felső

Ezzel az
és
számokat minden
-re definiáltuk. A definícióból következik, hogy az
intervallumok egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozatot alkotnak, tehát a Cantor-axióma szerint van
közös pontjuk. Azt is megállapíthatjuk, hogy csak egy közös pont van. A 2.5. Tétel szerint ehhez elég belátni,
hogy minden
számhoz van olyan , amelyre
. Mármost könnyen látható (ugyanúgy, mint
a 2.6. Tétel bizonyításában), hogy

minden

-re. Ha tehát

olyan nagy, hogy

(ami az arkhimédészi axióma szerint biztosan teljesül egy alkalmas
is teljesülni fog.

-re), akkor

Beláttuk tehát, hogy az
intervallumoknak egyetlen közös pontjuk van. Legyen ez a közös pont .
Megmutatjuk, hogy felső korlátja
-nak. Legyen
tetszőleges, és tegyük fel, hogy
. Ekkor
minden -re. (Itt a harmadik egyenlőtlenség abból következik, hogy
felső korlát.) Ez azt
jelenti, hogy
is közös eleme az
intervallumoknak, ami lehetetlen. Ezzel beláttuk, hogy
minden
-ra, azaz felső korlát.
Végül megmutatjuk, hogy a legkisebb felső korlát. Legyen egy másik felső korlát, és tegyük fel, hogy
. Ekkor
minden -re. (Itt az első egyenlőtlenség abból következik, hogy
esetén
is felső korlát lenne, holott nem az.) Ez azt jelenti, hogy
is közös eleme az
intervallumoknak, ami lehetetlen. Ezzel beláttuk, hogy
minden felső korlátra. Tehát a legkisebb
felső korlát.
A fenti bizonyítás értelemszerű módosításával megkaphatjuk a 2.15. Tételnek [41] az alsó korlátokra vonatkozó
párját.
2.16. Tétel. Minden alulról korlátos és nemüres számhalmaznak van legnagyobb alsó korlátja.
A 2.16. Tételt vissza is vezethetjük a 2.15. Tételre [41]. Valóban, legyen
nemüres, alulról korlátos halmaz.
Könnyű ellenőrizni, hogy a
halmaz nemüres és felülről korlátos. A 2.15. Tétel [41] szerint
-nek van legkisebb felső korlátja. Ha a
halmaz legkisebb felső korlátja, akkor könnyen láthatóan
az
halmaz legnagyobb alsó korlátja lesz.
A fenti okoskodás felhasználta a testaxiómákat (hiszen már a
számok értelmezéséhez is szükségünk van az
első négy axiómára). Érdemes megjegyezni, hogy a 2.16. Tételnek van olyan bizonyítása is, amely a 2.15.
Tételen [41] kívül csak a rendezési axiómákat használja fel (lásd a 2.25. feladatot [44]).
2.17. Definíció. Egy felülről korlátos és nemüres
számhalmaz legkisebb felső korlátját
felső határának
vagy szuprémumának nevezzük, és
-val jelöljük. Egy alulról korlátos és nemüres
számhalmaz
legnagyobb alsó korlátját
alsó határának vagy infimumának nevezzük, és
-val jelöljük.
A teljesség kedvéért az infimum és szuprémum értelmezését kiterjesztjük nem korlátos halmazokra is.
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2.18. Definíció. Ha az
halmaz felülről nem korlátos, akkor azt mondjuk, hogy
felső határa vagy
szuprémuma végtelen, és ezt úgy jelöljük, hogy
. Ha az
halmaz alulról nem korlátos, akkor azt
mondjuk, hogy
alsó határa vagy infimuma mínusz végtelen, és ezt úgy jelöljük, hogy
.
2.19. Megjegyzés. Nyilvánvaló, hogy
(illetve
) akkor és csak akkor teljesül, ha -nak
van legnagyobb (illetve legkisebb) eleme, és ekkor
(illetve
). A nemüres
halmaz infimuma és szuprémuma akkor és csak akkor egyenlő, ha az
halmaz egyelemű.
Az
halmazok komplexusösszegének nevezzük és
-vel jelöljük az
halmazt. A halmazok és a komplexusösszegük szuprémumai és infimumai között az alábbi egyszerű kapcsolat
áll fenn.
2.20. Tétel. Ha

nemüres

halmazok,

akkor

és

.
Ha
és
Hasonlóan, ha
mínusz végtelen.

bármelyike végtelen, akkor az állítás úgy értendő, hogy
és
bármelyike mínusz végtelen, akkor az állítás úgy értendő, hogy

Bizonyítás. Csak a szuprémumra vonatkozó állítást bizonyítjuk. Amennyiben
korlátos felülről. Nyilvánvaló, hogy ekkor
sem korlátos felülről, tehát
Most tegyük

fel,

Másrészt, ha az
, tehát
-re, tehát

hogy
, tehát

és
az

is végtelen.
is

, akkor
.

mindketten végesek. Ha
halmaz felső korlátja.

és

nem

,

akkor

halmaz egy felső korlátja, akkor tetszőleges
-ra és
-re
, azaz
az
halmaz egy felső korlátja. Így
, azaz
minden
a
halmaz egy felső korlátja. Ebből
, azaz
, amivel beláttuk, hogy
az
halmaz legkisebb felső korlátja.

6.1. Feladatok
2.18. Legyen
állítások?

egy valós számokból álló halmaz. A

a.

;

b.

;

c.

.

halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi

2.19. Bizonyítsuk be, hogy

2.20. Legyen
. Mit tudunk mondani
kapcsolatáról?
2.21. Legyen

és

,

,

, illetve

és

,

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.
2.22. Legyen
megállapítani

,

,

,

tetszőleges
és

,

halmazokra. Milyen kapcsolatot tudunk
között? És ha feltesszük, hogy
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2.23. Legyen

egy tetszőleges számhalmaz, továbbá

Milyen kapcsolatot tudunk megállapítani
2.24. Bizonyítsuk be, hogy ha
akkor

,

,

,

,

,

és

,

között?

, illetve

,

. (Ilyen módon is beláthatjuk

, azaz

létezését

esetén.)
2.25. Legyen
rendezett halmaz. (Ez azt jelenti, hogy adott -en egy
reláció, amely kielégíti a rendezési
axiómák közül az első kettőt, azaz trichotóm és tranzitív.) Tegyük fel, hogy valahányszor egy -beli nemüres
halmaznak van felső korlátja, akkor van legkisebb felső korlátja. Mutassuk meg, hogy ha egy -beli nemüres
halmaznak van alsó korlátja, akkor van legnagyobb alsó korlátja. (Ö)
2.26. A
halmazt konvexnek nevezzük, ha
,
esetén
teljesül. Bizonyítsuk be,
hogy egy halmaz akkor és csak akkor konvex, ha intervallum. (Használjuk fel a legkisebb felső korlát és a
legnagyobb alsó korlát létezésére vonatkozó tételt.) Mutassuk meg, hogy a Cantor-axióma feltételezése nélkül
ez nem volna igaz.
2.27. Tegyük fel a testaxiómákat, a rendezési axiómákat, és azt az állítást, hogy ha egy nemüres halmaznak van
felső korlátja, akkor van legkisebb felső korlátja. Vezessük le ebből az arkhimédészi axiómát és a Cantoraxiómát. ( M)

7. Hatványozás
Az
-tényezős
szorzatot
Nyilvánvaló, hogy bármely
valós és

-nel jelöljük és az
szám
-edik hatványának nevezzük.
pozitív egész számra fennállnak az

2.9. egyenlet - (2.9)

azonosságok. A célunk a hatványozás műveletének kiterjesztése úgy, hogy a fenti azonosságokérvényben
maradjanak. Ha
, akkor az
azonosság csak úgy maradhat érvényben, ha -t -nek,
et pedig
-nek értelmezzük minden
pozitív egészre. Ezt a definíciót elfogadva (2.9) mindhárom
azonossága érvényben marad minden
és
esetén. A továbbiakban csak a nullától különböző
számok hatványaival foglalkozunk; a nullának (egyelőre) csak a pozitív egész kitevős hatványait definiáljuk.
A racionális kitevőjű hatványok értelmezéséhez felhasználjuk a gyök létezésére vonatkozó 2.6. Tételt. Ha
és

páratlan, akkor

-val jelöljük a

számot. Erre nyilvánvalóan teljesül, hogy

.

racionális, és tegyük fel, hogy
, ahol
relatív prím egészek és
. Ha
, akkor az
azonosság megköveteli, hogy
esetén
teljesüljön. Ha
páratlan, akkor ez
egyértelműen meghatározza -t: az egyetlen lehetséges érték
. Ha páros, akkor páratlan, és
pozitív kell, hogy legyen. Ez tehát csak
esetén lehetséges, és ekkor
. Mivel
természetes megkötés, hogy egy pozitív szám minden gyöke is pozitív legyen, így
a logikus
értelmezés. Ezért a következő definíciót fogadjuk el.
Legyen

2.21. Definíció. Legyenek
relatív prím egészek és
. Ha
definíció szerint
. Ugyanígy értelmezzük az
hatványt, ha

és

, akkor az
páratlan.

hatvány értéke

A továbbiakban csak a pozitív számok hatványaival foglalkozunk.
2.22. Tétel. Ha
prímek.)

,

,

egészek és

, akkor

. (Nem tesszük fel, hogy

44
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

relatív

2. Valós számok

Bizonyítás. Legyen

, ahol

relatív prím egészek és

. Be kell látnunk, hogy

Mivel mindkét oldal pozitív, ezért elég megmutatni, hogy
azonban nyilvánvaló, hiszen
, tehát
.
2.23. Tétel. A (2.9) azonosságok érvényesek minden

, azaz

pozitív és

. Ez

racionális számra.

Bizonyítás. Csak az első azonosságot látjuk be; a többiek hasonlóan bizonyíthatóak. Legyen
relatív prím egészek és
. Ekkor
számok szerepelnek, ezért elég belátni, hogy

.

és

, ahol

. Mivel itt csak pozitív

A bal oldal értéke
. A jobb oldal kiszámításához a (2.9) azonosság első egyenlőségét alkalmazhatjuk a
majd a egész kitevővel. Azt kapjuk, hogy

,

2.24. Tétel.
minden
esetén pedig

,

Bizonyítás. Az

pozitív és
.

racionális számra. Ha

egyenlőtlenség nyilvánvaló a definícióból. Ha
, és így
.A

esetén

, akkor
és

pozitív egészek, akkor

minden
pozitív racionális számra. Ha tehát
-re vonatkozó állítás ugyanígy bizonyítható.

, akkor

Az irracionális kitevőjű hatványok definiálásakor az előző tételben megfogalmazott monotonitási tulajdonságot
fogjuk szem előtt tartani. Legyen
. Ha megköveteljük, hogy
esetén
teljesüljön, akkor
nek ki kell elégítenie az
egyenlőtlenséget, valahányszor
és
olyan racionális számok,
melyekre
. Megmutatjuk, hogy ez a követelmény egyértelműen meghatározza
-t.
2.25. Tétel. Ha

, akkor tetszőleges

valós számra

2.10. egyenlet - (2.10)

Ha

, akkor tetszőleges

valós számra

2.11. egyenlet - (2.11)

Bizonyítás. Legyen
. Az
halmaz nem üres és felülről korlátos, hiszen
felső
korlátja minden
-nél nagyobb
racionális számra. Így az
mennyiség véges, és
,
valahányszor
és
racionális. Így
alsó korlátja a
halmaznak, tehát
véges, és
. Belátjuk, hogy
.
Tegyük fel, hogy
egész,
amelyre

, és legyen
.

, ahol
Ekkor

. Minden

. Ebből

tehát a Bernoulli-egyenlőtlenség (1.5. Tétel) felhasználásával
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esetén lehetetlen. Így

Ez azonban
bizonyítható.
2.26. Definíció. Legyen

.

, amivel (2.10)-et beláttuk. A második állítás ugyanígy

Tetszőleges

valós
számra
-szel
jelöljük
a
mennyiséget. Ha
, akkor
értéke
. Az
hatványt -nek definiáljuk minden -re.

Jegyezzük meg, hogy ha racionális, akkor a fenti definíció által adott érték megegyezik a korábbi definícióból
kapott számmal a 2.25. Tétel alapján.
2.27. Tétel.
minden
esetén pedig
Bizonyítás. Legyen
. Ha
Ekkor

pozitív és
.

valós számra. Ha

, akkor

esetén

,

. Tetszőleges
-hez választhatunk egy
racionális számot, amelyre
, akkor legyenek
és
olyan racionális számok, melyekre
.
. Hasonlóan okoskodhatunk a
esetben.

Később látni fogjuk (lásd a 10.4. Tételt), hogy (2.9) mindhárom azonossága érvényben marad minden
és
esetén.

7.1. Feladatok
2.28. Bizonyítsuk be, hogy ha

vagy egész, vagy irracionális.

, akkor

2.29. Bizonyítsuk be, hogy ha

vagy egész, vagy irracionális.

, akkor

racionális. Bizonyítsuk be, hogy ha

2.30. Legyen

2.31. Legyenek és
, ha van olyan

racionális számok,
, amelyre

2.32. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

. (Ö M)

egész.

. Bizonyítsuk be, hogy akkor és csak akkor teljesül

valós számok és

2.33. Bizonyítsuk be, hogy ha
akkor

is racionális, akkor

racionális, akkor

, akkor

. (M)

. Ha viszont

és

,

3

8. Első függelék: A testaxiómák következményei
2.28. Tétel. Ha
Bizonyítás.

és
Az első

, akkor
három

.

axióma

felhasználásával

azt

kapjuk,

hogy

.
Ha az előző tétel állítását összevetjük a 4. axiómával, akkor azt kapjuk, hogy minden
olyan létezik, amelyre
. Ezt az egyetlen -t
-val jelöljük.
2.29. Tétel. Bármely
Bizonyítás. Ha

3

-re van pontosan egy

, amelyre

.

, akkor

Erre vonatkozó vizsgálatok találhatóak a Számítástechnika és analízis c. függelékben (l. 20.6.9.).
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Másrészt, ha

, akkor

A következőkben a

-vel fogjuk jelölni.

elemet

2.30. Tétel. Ha

és

, akkor

.

Ez ugyanúgy bizonyítható, mint a 2.28. Tétel, csak itt az 5–8. axiómákat kell használnunk. A 2.30. Tételt a 8.
axiómával összevetve azt kapjuk, hogy minden
-hoz létezik egy és csak egy olyan , amelyre
.
Ezt a

-val jelöljük.

elemet -val vagy

2.31. Tétel. Bármely

-ra és

-ra van pontosan egy olyan

, amelyre

.

Bizonyítás. A 2.29. Tétel bizonyításának mintájára könnyen beláthatjuk, hogy
valós szám, amely kielégíti a tétel feltételét.
Ha

és

számot -vel vagy

, akkor az

2.32. Tétel. Minden

valós számra

az az egyetlen

-vel jelöljük.

.

Bizonyítás. Legyen
. A 3. és a 9. axióma szerint
Mivel
is fennáll, ezért a 2.29. Tétel szerint
.

.

Könnyű ellenőrizni, hogy az alábbi azonosságok mindegyike levezethető a testaxiómákból:
,

,
,

(

),

(

).

Teljes indukcióval könnyű igazolni, hogy egy többtagú összeget vagy szorzatot akárhogy zárójelezve az összeg,
illetve szorzat értéke ugyanaz lesz. Így pl.
, vagy
. Ezért a többtagú összegekben és szorzatokban elhagyhatjuk a zárójeleket; az
összegen, illetve az
szorzaton azt a közös számot értjük, amelyet úgy kapunk, hogy
az összeget (szorzatot) tetszőleges módon zárójelezzük.

9. Második függelék: A rendezési axiómák
következményei
2.33. Tétel. Ha

és

Bizonyítás. Legyen
hogy

, akkor
és

és

. Ha

, akkor

.

. A 12. axióma és a kommutativitás kétszeri felhasználásával azt kapjuk,
. A második állítás ennek nyilvánvaló következménye.

Ugyanígy láthatjuk be, hogy ha
és
, akkor
; illetve, ha
, akkor
. (A második állítás bizonyításához a 2.32. Tételt is fel kell használnunk.)
2.34. Tétel. Ha

, akkor

.

Bizonyítás. A 12. axióma szerint
2.35. Tétel. Ha

és

.

, akkor

. Ha

és

, akkor
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Bizonyítás. Legyen

. Az előző tétel szerint
, tehát a 13. axióma szerint
. Így ismét az előző tételt alkalmazva
. A második állítás
ennek egyszerű következménye, felhasználva a 2.32. Tételt.
2.36. Tétel.

és

.

Bizonyítás. A 10. axióma szerint elég belátni, hogy az
és
állítások egyike sem igaz. A és
számokról eleve feltettük, hogy különbözőek, tehát elég az
állítást kizárni. Tegyük fel, hogy
.
Ekkor a 2.35. Tétel szerint
, azaz
. Ez azonban ellentmond a feltevésnek. Így a feltevés hamis
volt, tehát
.
2.37. Tétel. Ha

, akkor

Bizonyítás. Legyen
lehetetlen. Ezért csak
Most

tegyük

fel,

. Ha

, akkor

. Ha

, akkor

.

. Ha
, akkor a 2.35. és 2.32. Tételek szerint
lehetséges a 10. axióma alapján.
hogy

,

. Ha
, ami lehetetlen.

akkor

, ami

a

13.

axióma

szerint

A harmadik állítás nyilvánvaló a 13. axiómából és a 2.35. Tételből.
2.38. Tétel. A természetes számok pozitívak és páronként különbözőek.
Bizonyítás. A 2.36. Tétel szerint
. A 12. axióma szerint ebből következik, hogy
.
Ismét a 12. axiómát alkalmazva azt kapjuk, hogy
stb. Végül is azt kapjuk, hogy
, amiből a tranzitivitás felhasználásával a tétel mindkét állítása következik.
2.39. Tétel. Ha

természetes szám, akkor minden

valós számra

Bizonyítás.

.

2.40. Tétel. Nincsenek szomszédos valós számok. Azaz tetszőleges
szám, amelyre
. Ilyen pl. a
szám.

valós számokhoz létezik olyan

valós

Bizonyítás. A 2.39. Tétel és a 12. axióma szerint
. Ha ezt az egyenlőtlenséget
megszorozzuk az
számmal (amely pozitív a 2.37. és 2.38. Tételek szerint), akkor azt kapjuk, hogy
.
Ugyanígy bizonyítható, hogy
.
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3. fejezet - 3. Végtelen számsorozatok
(I.)
Számsorozatról akkor beszélünk, ha a sorozat tagjai valós számok. A következőkben „végtelen számsorozat”
helyett gyakran csak „sorozat”-ot mondunk.
Egy végtelen számsorozat megadása különböző módokon történhet. Néhány példa (mindegyik sorozatot az
indexekre értelmezzük):
3.1. Példa.
1.

:

;

2.
3.

:

;

:

4.

;
:

;

5.

:

6.

:

7.

:

8.

:

9.

:

;
;
;
;
;

10.

;1

11.

;

12.

;

13.

,

14.

,

15.

,

,
,

18.

;

:

;

:

16.
17.

:

;

:
az

;

-edik prímszám:

;

végtelen tizedestört-kifejtésének

-edik tizedesjegye:

.

Az első tizenkét sorozatnál
értéke minden -re „explicit formulával” van megadva. A (13)–(15) sorozat
tagjai ún. rekurzióval vannak meghatározva. Ez azt jelenti, hogy megadjuk a sorozat első néhány, mondjuk
tagját, ha pedig
, akkor a sorozat -edik tagja bizonyos -nél kisebb indexű tagok segítségével van
1

(L. 20. fejezet 4. program.)
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megadva. A (16)–(18) sorozatoknál
megadása nem „formulával” történt. Ez azonban semmiféle elvi
megkülönböztetést nem jelent a sorozatok meghatározása tekintetében. Mint a későbbiekben is látjuk majd, az,
hogy
(vagy általában egy függvény) értéke valamilyen formulával kifejezhető vagy sem, csak azon múlik,
hogy a megfelelő értelmezés, hozzárendelés gyakran fordul-e elő, fontos-e vagy sem. Ha igen, akkor érdemes
egy külön jelölést, illetve elnevezést bevezetni, ami által a hosszadalmas értelmezés rövid „formulává” válik. Ha
nem, akkor megtartjuk az eredeti értelmezés részletes kiírását. Így például a fenti (9) sorozatban
az a pozitív
szám, amelynek a négyzete
. Azonban az itt szereplő hozzárendelés (a négyzetgyök) oly gyakori és
fontos, hogy külön jelet vezettünk be számára, ezáltal vált
megadása egyszerű formulával való értelmezéssé.

1. Feladatok
3.1. Adjunk zárt formulát a 3.1. Példa (13) sorozatának

-edik tagjára. (M)

, legyenek
a
polinom gyökei (nem
tetszőleges valós számok. Mutassuk meg, hogy az

3.2. Legyen
feltétlenül az összes), és

sorozat kielégíti az

rekurziót minden

3.3. Adjunk zárt formulát a következő, rekurzióval definiált sorozatok
a.

,

,

(

b.

,

,

(

);

c.

,

,

(

).

jelenti, hogy -ből kiemelhető az
sorozat kielégíti az

-edik tagjára.

) (Ö M);

, és legyen

3.4. Legyen

-ra. (Ö)

a

polinom kétszeres gyöke (ez azt

tényező). Mutassuk meg, hogy az
rekurziót minden

(

)

-ra.

3.5. Adjunk zárt formulát az

rekurzióval megadott sorozat

-edik tagjára.

2. Konvergens és divergens számsorozatok
A mérés problémája gyakran vezet olyan mennyiségekhez, amelyeket csak közelítéssel – de tetszőleges
pontossággal való közelítéssel – tudunk megadni. Így például a kör kerületét (illetve területét) a beírt vagy
körülírt szabályos -szögek kerületével (illetve területével) értelmezzük. Eszerint a kör kerülete (vagy területe)
az a szám, amelyet a beírt szabályos -szögek kerülete (vagy területe) „tetszőleges pontossággal megközelít, ha
értékét minden határon túl növeljük”.
A 3.1. Példa sorozatai közül néhány szintén rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a sorozat tagjai „tartanak”
valamely „határértékhez”. Az (1) sorozat tagjai -hoz „tartanak” abban az értelemben, hogy ha nagy,
értéke „nagyon kicsi”, azaz nagyon közel van -hoz. Pontosabban, körül akármilyen kis intervallumot véve,
ha elég nagy,
ezen intervallumon belül van (csak véges sok -re lesz
ezen intervallumon kívül).
A (2) sorozat tagjai ugyancsak -hoz „tartanak”, a (6) sorozat tagjai pedig -hez „tartanak” a fenti értelemben.
A (3), (4), (7), (8), (9), (16), (17), (18) sorozatokhoz nem található olyan szám, amelyhez a sorozat tagjai a fenti
értelemben „tartanak”.
A (10), (11) és (12) sorozatok esetében az
tagot definiáló hatvány alapja és kitevője növekvő
mellett
különböző tendenciát mutat: az alap -hez közeledik, viszont a kitevő nagyon nagy lesz. Részletesebb vizsgálat
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nélkül e sorozatokról nem „látható”, hogy tartanak-e valamihez és ha igen, mihez. A későbbiekben fogjuk látni,
hogy e három sorozat különbözőképpen viselkedik a határérték szempontjából.
Végül is a határérték pontos értelmezését az (1) sorozatnál megfogalmazott feltétel adja meg. Két definíciót
adunk, amelyekről azonnal belátjuk, hogy ekvivalensek.
3.2. Definíció. Az
sorozat
-hez tart (vagy a határértéke, illetve
a limesze), ha minden
csak véges sok tag esik a
intervallumon kívül. Más szóval, az
sorozat határértéke
minden
-ra a sorozat tagjai véges sok kivételével kielégítik a
egyenlőtlenséget.

-ra
, ha

3.3. Definíció. Az
sorozat -hez tart (vagy a határértéke, illetve
létezik olyan ( -tól függő)
szám, amelyre teljesül, hogy

-hoz

a limesze), ha minden

3.1. egyenlet - (3.1)

Lássuk be, hogy a két definíció ekvivalens! Tegyük fel először, hogy az
sorozat -hez tart a 3.2. Definíció
szerint. Tekintsünk egy tetszőleges
-t. Ekkor a
intervallumon kívül a sorozatnak csak véges
sok tagja van. Ha ezen intervallumon kívül egyáltalán nincs tagja a sorozatnak, akkor (3.1) minden
-ra
teljesül. Ha a
intervallumon kívül a sorozatnak van tagja, akkor ezen véges sok tag között van egy
maximális indexű. Legyen ennek indexe . Ekkor minden
-ra
a
intervallumban van,
vagyis
, ha
. Ezzel beláttuk, hogy az
sorozat kielégíti a 3.3. Definíciót.
Másodszor tegyük fel, hogy az
sorozat -hez tart a 3.3. Definíció szerint. Legyen
adott. Ekkor van
olyan , hogy
esetén
az
intervallumban van. Így csak az
(
) tagok
között lehetnek olyanok, amelyek nem esnek az intervallumba. Ezek száma legfeljebb
, tehát véges.
Következésképpen a sorozat kielégíti a 3.2. Definíciót.
3.4. Jelölés. Ha az

sorozat a

számhoz tart, akkor ezt úgy jelöljük, hogy

Ha van olyan valós szám, amelyre
, akkor azt mondjuk, hogy az
Ha nincs ilyen szám, akkor az
sorozat divergens.

sorozat konvergens.

3.5. Példák. 1. A 3.3. Definíció alapján könnyű ellenőrizni, hogy a 3.1.-beli (1) sorozat valóban -hoz tart,
azaz
. Ha ui.
tetszőleges pozitív szám, akkor
esetén
, és így
. Tehát a definícióban szereplő -at választhatjuk
-nak. (A definíció nem követelte
meg, hogy
egész szám legyen. De világos, hogy ha egy
szám kielégíti a definíció követelményét, akkor
minden -nál nagyobb szám is, és ezek között – az arkhimédészi axióma alapján – van egész szám.)
2. Ugyanígy adódik, hogy a 3.1.-beli (2) sorozat is -hoz tart. Hasonlóan látható, hogy

azaz a (6) sorozat is konvergens, és a határértéke . Valóban,
csak azok az
-nek vannak az
intervallumon kívül, amelyekre
3. Most belátjuk, hogy az (5) sorozat -hoz tart, azaz

3.2. egyenlet - (3.2)

Ugyanis
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így, ha

és

, akkor

.

3.6. Megjegyzések. 1. Világos, hogy ha egy
küszöbindex jó, azaz kielégíti a (3.1) feltételt, akkor minden
-nál nagyobb szám is jó index. Általában az
küszöbindex megadásánál nem törekszünk a legkisebb
küszöbindex meghatározására.
2. A 3.2. Definícióval kapcsolatban fontos megjegyezni a következőt. Ha az
végtelen számsorozatnak
csak véges sok tagja van az
intervallumon kívül, akkor természetesen végtelen sok van az
intervallumon belül. Világos azonban, hogy ha az
sorozatra teljesül, hogy minden
-ra
végtelen sok tag van az
intervallumon belül, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak véges sok
van kívül; azaz ebből nem következik, hogy
. Például a 3.1. Példa (3) sorozatánál minden
-ra
-n belül végtelen sok tag van (és ugyanez teljesül
-ra is), de ha
,
akkor nem teljesül, hogy
-on kívül csak véges sok van. Tehát a sorozatnak nem határértéke az ,
és könnyű belátni, hogy e sorozat divergens.
3. Jelöljük az
számsorozat tagjaiként előforduló számok összességét
-nel. Vizsgáljuk meg
és
kapcsolatát! Tudjuk egyrészt, hogy egy számhalmaznak egy szám vagy eleme, vagy nem, és nincs
értelme annak, hogy „többszörös elem”, míg egy sorozatban többször is előfordulhat ugyanaz a szám. Így a 3.1.
Példa (3) sorozatára
, tehát az
végtelen sorozatra az
halmaz véges! (Ezt a
különbséget is hangsúlyozzuk azzal a szóhasználattal, hogy a halmazoknak az elemeiről, míg a sorozatoknak a
tagjairól beszélünk.) Tekintsük az alábbi két tulajdonságot:
I. I. Minden

-nek véges sok tagja van az

-ra

II. II. Minden

intervallumon kívül.

-nek véges sok eleme van az

-ra

intervallumon kívül.

Az I. tulajdonság azt jelenti, hogy
. A II. tulajdonságról ez nem mondható el, hiszen pl. a fenti
példában
-nek csak véges sok eleme van bármely
intervallumon kívül, és a sorozat mégis
divergens. Világos tehát, hogy I.-ből következik II., de II.-ből nem következik I. Más szóval I. erősebb
tulajdonság, mint II.

2.1. Feladatok
3.6. Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott
legkisebbet) a 3.3. Definíció értelmében.
a.

;

b.

;

c.
d.
e.

;
;
;

f.

;

g.

;

h.
i.

;
;
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-t (nem feltétlenül a
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j.
3.7. Tekintsük

definícióját:

A kvantorokat permutálva, illetve megváltoztatva a következő állításokat kapjuk:
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;

h.

;

i.

;

j.

;

k.

.

Ezek az állítások az
sorozat milyen tulajdonságait fejezik ki? Adjunk meg olyan sorozatokat, amelyek
rendelkeznek a megfelelő tulajdonságokkal.
3.8. Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.
3.9. Adjunk példákat arra, hogy
tart -hoz.
3.10. Bizonyítandó, hogy ha
3.11. Abból, hogy

nem tart -hez, illetve

? Abból, hogy

, akkor

sorozathoz tartozó
, akkor

, de

nem

is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

konvergens, akkor

, következik-e, hogy

3.12. Bizonyítsuk be, hogy ha
3.13. Tekintsük az
be, ha
divergens. (M)

, de

, következik-e, hogy

?

.

számtani közepek sorozatát. Bizonyítsuk
. Adjunk meg olyan sorozatot, amelyre
konvergens, de

3. Végtelenhez tartó sorozatok
Könnyen belátható, hogy a 3.1. Példa (3), (4), (7), (8), (9), (16), (17) sorozatai divergensek. Megfigyelhető,
hogy a (4), (8), (9), (17) sorozatok tagjai a divergencia mellett azt a határozott tendenciát mutatják, hogy „nagy”
-ekre az
értékek „nagyok”; pontosabban, hogy tetszőleges (nagy) számra csak véges sok olyan tagja
van a sorozatnak, amely -nél nem nagyobb. Az ilyen sorozatokat „ -hez divergáló”-nak nevezzük. Ezt
értelmezi pontosan a következő definíció. Mint a konvergens sorozatok esetében, most is két definíciót adunk,
majd belátjuk, hogy ezek ekvivalensek.
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3.7. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
sorozat határértéke
(vagy
végtelenhez tart), ha tetszőleges
2
-re teljesül, hogy a
intervallumon kívül a sorozatnak csak véges sok tagja van.
3.8. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
sorozat határértéke
(vagy
-hez létezik olyan ( -től függő)
szám, amelyre teljesül, hogy

végtelenhez tart), ha tetszőleges

3.3. egyenlet - (3.3)

A fenti definíciók ekvivalenciáját a következőképpen láthatjuk be. Ha a
intervallumon kívül nincs tag,
akkor (3.3) minden -ra teljesül. Ha a
intervallumon kívül van tag, de csak véges sok, akkor ezek
indexei közül a legnagyobbat -lal jelölve, ezzel az indexszel (3.3) teljesül.
Fordítva, ha (3.3) teljesül, akkor a
sorozatnak.
3.9. Jelölés. Ha az

intervallumon kívül legfeljebb

, vagyis csak véges sok tagja van a

sorozat végtelenhez tart, akkor ezt úgy jelöljük, hogy

Ebben az esetben azt mondjuk, hogy az
Hasonlóan értelmezzük a

sorozat végtelenhez divergál.

-hez tartás fogalmát.

3.10. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
tetszőleges -re teljesül, hogy a

sorozat határértéke
(vagy
mínusz végtelenhez tart), ha
intervallumon kívül3 a sorozatnak csak véges sok tagja van.

Ezzel ekvivalens a következő.
3.11. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
sorozat határértéke
(vagy
tetszőleges -hez létezik olyan ( -től függő)
szám, amelyre teljesül, hogy
3.12. Jelölés. Ha az

mínusz végtelenhez tart), ha
, ha
.

sorozat mínusz végtelenhez tart, akkor ezt úgy jelöljük, hogy

Ebben az esetben azt mondjuk, hogy az

sorozat mínusz végtelenhez divergál.

A 3.1. Példa sorozatai közül több is van, amelyik végtelenhez tart. Nyilvánvalóan ilyenek a (4) és (8) sorozatok,
hiszen mindkettőre teljesül, hogy
esetén
. A (9) sorozat szintén végtelenhez tart. Ha ugyanis
, akkor
.
Most belátjuk, hogy a (11) sorozat is végtelenhez tart. Legyen
Tétel)

tehát tetszőleges

adott. A Bernoulli-egyenlőtlenségből (1.5.

-re

3.1. Feladatok
2
3

azaz a számegyenesen
azaz a számegyenesen

-től balra
-től jobbra
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3.14. Adjunk meg adott
sorozatok esetében:
a.

-hez

-at (nem feltétlenül a legkisebbet) a 3.8. Definíció értelmében a következő

;

b.

;

c.

;

d.
e.

.

3.15. Tekintsük
definícióját:
megváltoztatva a következő állításokat kapjuk:
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;

h.

;

i.

;

j.

;

k.

.

. A kvantorokat permutálva, illetve

Ezek az állítások az
sorozat milyen tulajdonságait fejezik ki? Adjunk meg olyan sorozatokat (amennyiben
léteznek), amelyek rendelkeznek a megadott tulajdonságokkal.
3.16. Bizonyítandó, hogy egy végtelenhez tartó sorozatnak mindig van legkisebb tagja.
3.17. Határozzuk meg

határértékét minden

3.18. Határozzuk meg

határértékét minden

3.19. Határozzuk meg

határértékét minden

3.20. Bizonyítsuk be, hogy ha

, ahol

-ra.

-ra.
-re.

, akkor

.

4. A határérték egyértelműsége
Ha az
sorozat konvergens, vagy végtelenhez, vagy mínusz végtelenhez tart, akkor azt mondjuk, hogy
-nek van határértéke. Ahelyett, hogy egy sorozat konvergens, azt is mondhatjuk, hogy a sorozatnak
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véges határértéke van. Ha
-nek nincs határértéke, akkor az
sorozatot oszcillálva divergensnek
nevezzük. A sorozatok fenti osztályozását a következő táblázat illusztrálja.

A fenti osztályozás jogosságához be kell látnunk, hogy a középső oszlopban szereplő tulajdonságok
kölcsönösen kizárják egymást. Ennél többet fogunk belátni: a 3.17. Tételben megmutatjuk, hogy egy
sorozatnak legfeljebb egy határértéke lehet. Ehhez szükségünk lesz a következő két tételre.
3.13. Tétel. Ha az

sorozat konvergens, akkor korlátos. 4

Bizonyítás. Legyen
. Válasszuk a 3.2. Definíció szerinti jelöléssel -t -nek. Azt kapjuk,
hogy az
intervallumon kívül a sorozatnak csak véges sok tagja van. Ha nincs
-nél nagyobb
tag, akkor
felső korlát. Ha viszont van
-nél nagyobb tag, akkor csak véges sok ilyen van. Ezek
közül a legnagyobb az egész sorozat legnagyobb tagja, és mint ilyen, felső korlát is egyben. Az alulról
korlátosság ugyanígy bizonyítható.
3.14. Megjegyzés. A tétel állítása nem megfordítható: a

sorozat korlátos, de nem konvergens.

3.15. Tétel. Ha az
sorozat végtelenhez tart, akkor alulról korlátos és felülről nem korlátos. Ha az
sorozat mínusz végtelenhez tart, akkor felülről korlátos és alulról nem korlátos.
Bizonyítás. Legyen
nyilvánvalóan adódik, hogy

. A 3.7. Definíciót összevetve a felülről korlátosság definíciójával (2.14),
nem lehet felülről korlátos.

Válasszuk a 3.7. Definíció szerinti jelöléssel -t -nak. A
intervallumon kívül a sorozatnak csak véges
sok tagja van. Ha az intervallumon kívül nincs tag, akkor alsó korlát. Ha az intervallumon kívül vannak tagok,
akkor csak véges sok ilyen van. Ezek közül a legkisebb az egész sorozat legkisebb tagja, és mint ilyen, alsó
korlát is egyben. Ezzel beláttuk, hogy
alulról korlátos. Az
eset hasonlóan bizonyítható.
3.16. Megjegyzés. A tétel állításai nem megfordíthatóak. Világos, hogy a 3.1. Példa (16) sorozata alulról
korlátos (az szám alsó korlátja), felülről nem korlátos, de mégsem tart végtelenhez.
3.17. Tétel. Bármely sorozatnak legfeljebb egy határértéke lehet.
Bizonyítás. A 3.13. és 3.15. Tételek alapján elég belátni, hogy bármely konvergens sorozatnak legfeljebb egy
határértéke lehet. Tegyük fel, hogy
és
egyaránt teljesül, ahol és különböző valós számok.
Ekkor minden
-ra a
intervallumon kívül a sorozatnak csak véges sok tagja van, tehát
-on belül végtelen sok tag van. Legyen olyan kicsi, hogy a
és
intervallumoknak ne legyen közös pontja. (Ilyen pl.
.) Ekkor a
intervallumon kívül
a sorozatnak végtelen sok tagja van, ami lehetetlen, hiszen így nem lehet az
sorozat határértéke.

4.1. Feladatok
3.21. Legyen
az összes sorozatok halmaza;
a konvergens sorozatok halmaza;
a divergens sorozatok halmaza;
a
-hez divergáló sorozatok halmaza;
a
-hez divergáló sorozatok halmaza;

4

Ezen azt értjük, hogy az

halmaz korlátos.
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az oszcillálva divergens sorozatok halmaza;
a korlátos sorozatok halmaza.
Bizonyítsuk be az alábbi állításokat:
a.

.

b.

.

c.

.

d.

.

3.22. Adjunk példákat az
sorozat összes lehetséges viselkedésére (konvergens, végtelenhez tart, mínusz
végtelenhez tart, oszcillálva divergens), miközben
is teljesül. (Ö)
3.23. Adjunk példákat az
sorozat összes lehetséges viselkedésére (konvergens, végtelenhez tart, mínusz
végtelenhez tart, oszcillálva divergens), miközben
is teljesül.
3.24. Adjunk példát olyan

sorozatra, amely

a. konvergens,
b. végtelenhez tart,
c. mínusz végtelenhez tart,
miközben

teljesül minden

3.25. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

-re.

korlátos, akkor

3.26. Igaz-e, hogy ha
oszcillálva divergens, nem korlátos és
divergens és nem korlátos?

.
korlátos, akkor

oszcillálva

3.27. Legyen
a 3.1. Példa (18) sorozata, tehát legyen
a
végtelen tizedestört-kifejtésének
tizedesjegye. Bizonyítsuk be, hogy az
sorozat oszcillálva divergens. (Ö)

-edik

5. Néhány konkrét sorozat határértéke
3.18. Tétel.
i. Minden rögzített

egész számra

3.4. egyenlet - (3.4)

ii. Ha

, akkor

.

Bizonyítás. (i) Legyen először
Így
.
Ha
esetén
(ii) Ha

, akkor

, akkor

. Tetszőleges

számra teljesül, hogy ha

minden -re, tehát
, ami bizonyítja, hogy
, tehát

. Végül, ha
.

negatív egész és

.
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3.19. Tétel. Minden rögzített

valós számra

3.5. egyenlet - (3.5)

Ha

oszcillálva divergens.

, akkor

Bizonyítás. Ha

, akkor a Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

minden

-re. Így tetszőleges

Ha

, akkor

Ha

valós számra, ha

minden

, akkor

, akkor

-re, és így

, tehát

.

adott, akkor a már bizonyított állítás szerint van olyan

. Ha

.

, hogy

-ra

tehát

. Ezzel beláttuk, hogy ekkor

.

Végül, ha
, akkor páros
-re
, míg páratlan
-re
tulajdonságú sorozatnak nem lehet sem véges, sem végtelen határértéke.

. Világos, hogy egy ilyen

3.20. Tétel.
i. Minden rögzített
ii.

pozitív valós számra

.

.

Bizonyítás. Legyen
rögzített. Ha
, akkor a 3.19. Tétel szerint
és
. Így van
és
úgy, hogy
esetén
, és
esetén
. Ha tehát
, akkor
, azaz
. Ezzel beláttuk, hogy ha
, akkor van olyan
, hogy
esetén
. Ebből következik, hogy tetszőleges
pozitív -hoz találunk ilyen
-at, hiszen ha
, akkor az -hez tartozó
-hoz is megfelel. Ezzel
beláttuk (i)-et.
(ii) Legyen
tehát

Ha

páros, akkor a Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

adott. Ha

páratlan, akkor

Ezzel beláttuk, hogy

, amiből

esetén

.
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4. fejezet - 4. Végtelen számsorozatok
(II.)
Egy sorozat határértékének meghatározása általában nehéz feladat. Néha még annak az eldöntése is fogas
kérdés, hogy a sorozatnak van-e határértéke vagy sem. Tekintsük a 3.1. Példa (18) sorozatát, vagyis legyen
a
végtelen tizedestört-kifejtésének -edik tizedesjegye. Tudjuk, hogy
-nek nincs határértéke. De vane határértéke a
sorozatnak? Először is jegyezzük meg, hogy
irracionalitása miatt
így
végtelen sok -re. Mármost, ha az
tagok között van végtelen sok nulla, akkor
végtelen sok -re teljesül, tehát a
sorozat divergens. Ha viszont az
tagok között csak véges sok
van, azaz
minden
-ra, akkor
, és így
is teljesül, ha
.A
Tétel szerint
. Tehát adott
-hoz van
úgy, hogy
minden
-re. Ha
, akkor
, és így
.

, és
is
nulla
3.20.
tehát

Ezzel beláttuk, hogy a
sorozatnak akkor és csak akkor van határértéke, ha az
tagok között nincs
végtelen sok nulla. Azonban az a kérdés, hogy
végtelen tizedestört-kifejtésében van-e végtelen sok nulla
vagy sem, a számelmélet nevezetes megoldatlan problémája. Így a jelenlegi tudásunk szerint nem tudjuk
eldönteni, hogy a
sorozatnak van-e limesze vagy sem.
A fenti példa azonban szerencsére nem tipikus; a gyakorlatban előforduló sorozatok határértékét legtöbbször
meg tudjuk határozni. Az esetek nagy részében azt a módszert alkalmazzuk, hogy az adott sorozatot olyan
egyszerűbb szerkezetű sorozatokból építjük fel, amelyeknek már ismerjük a határértékét. A megoldáshoz persze
tudnunk kell, hogy a sorozatok képzése során hogyan következtethetünk az új sorozatok
konvergenciaviselkedésére, illetve határértékére. A következőkben ezekről a kérdésekről lesz szó.

1. A határérték alaptulajdonságai
4.1. Definíció. Az

sorozat részsorozatainak nevezzük az

alakú sorozatokat, ahol

pozitív egészek.

Egy részsorozat tehát úgy képződik, hogy az eredeti sorozatból elhagyunk néhány (esetleg végtelen sok) tagot,
végtelen sokat megtartva.
4.2. Tétel. Ha az

sorozatnak van határértéke, akkor minden
.

részsorozatának is van, és

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy
konvergens, és legyen
véges határérték. Ez azt
jelenti, hogy minden pozitív -ra
-on kívül a sorozatnak csak véges sok tagja van. Ekkor azonban
nyilvánvalóan ugyanez teljesül a részsorozat tagjaira is, ami éppen
fennállását jelenti.
Hasonlóan látható be az állítás, ha

végtelenhez vagy mínusz végtelenhez tart.

Megjegyzendő, hogy egy részsorozat határértékének létezéséből nem lehet következtetni az eredeti sorozat
határértékének létezésére, amint azt a 3.1. Példa (3) és (16) sorozatai mutatják. Ha azonban már tudjuk
valahonnan, hogy
-nek van határértéke, akkor (a 4.2. Tétel szerint) bármely részsorozat határértéke ezzel
meg kell, hogy egyezzen.
4.3. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
és
sorozat konvergenciaviselkedése azonos, ha teljesül, hogy
-nek akkor és csak akkor van határértéke, ha
-nek is van, és ekkor
és
határértékei
megegyeznek.
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Sorozatok határértékének meghatározásához hasznos megvizsgálni, hogy egy sorozat milyen megváltoztatásai
mellett lesz az új sorozat konvergenciaviselkedése azonos az eredeti sorozat konvergenciaviselkedésével.
Az alábbiakban felsorolunk néhány ilyen változtatást:
I. A sorozatot „átrendezzük”, azaz tagjainak sorrendjét megváltoztatjuk. Az átrendezett sorozat tehát
ugyanazokat a számokat tartalmazza, méghozzá mindegyiket ugyanannyiszor felsorolva, mint az eredeti
sorozat. (A formális definíció a következő: az
sorozat az (
) sorozat átrendezett
sorozata, ha az
függvény
-nak egy permutációja, ami azt jelenti, hogy az
halmazt kölcsönösen egyértelműen önmagára képezi.)
II. A sorozat bizonyos tagjait (akár végtelen sokat) véges sokszor megismételjük.
III.

A sorozathoz véges sok tagot hozzáveszünk.

IV.

A sorozat tagjai közül véges sokat elhagyunk.

A fenti változtatásoknál természetesen a tagok indexe megváltozhat.
4.4. Példa. Tekintsük a következő sorozatokat:
:

;
:

;

:

;

, ha

:
;
:

;
;
:
.
:

A fenti sorozatok esetében az (1) sorozatból
(2)-t IV. típusú változtatással,
(3)-at III. típusú változtatással,
(4)-et II. típusú változtatással,
(7)-et I. típusú változtatással
nyerhetjük. Másrészt (6) nem nyerhető (1)-ből az I–IV. típusú változtatásokkal, hiszen (6)-ban a tagok között
csak egy új szám van, a , de ez végtelen sokszor szerepel. (Ugyan (4)-ben is végtelen sok új tag szerepel, de
ezeket II.-vel nyerhetjük.)
4.5. Tétel. Az
és
sorozatok konvergenciaviselkedése azonos, ha egymásból az I–IV. típusú
változtatások véges sokszori alkalmazásával nyerhetők.
Bizonyítás. Az a tulajdonság, hogy az elemek közül véges vagy végtelen sok van egy intervallumon kívül, az I–
IV. típusú változtatások egyikénél sem változik. Ebből a 3.2. és 3.7. Definíció alapján a tétel állítása
nyilvánvaló.

1.1. Feladatok
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4.1. Bizonyítsuk be, hogy ha

minden részsorozatának van

4.2. Bizonyítsuk be, hogy ha az
korlátos.

-hez tartó részsorozata, akkor

sorozatnak nincs végtelenhez tartó részsorozata, akkor

4.3. Bizonyítsuk be, hogy ha

,

4.4. Adjunk példát arra, hogy

divergens, de minden

,

konvergensek, akkor

.
felülről

is az.

egészre az

részsorozat konvergens. (Ö)

2. Határérték és egyenlőtlenségek
Mindenekelőtt bevezetünk egy elnevezést. Legyen
állítások egy sorozata. Azt mondjuk, hogy
minden
elég nagy -re teljesül, ha van olyan , hogy
igaz minden
-ra. Így pl. mondhatjuk, hogy
minden elég nagy -re, hiszen ez az egyenlőtlenség minden
-re fennáll.
4.6. Tétel. Ha

és
minden elég nagy
minden elég nagy -re, akkor

és

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
, ha
. Ha
minden
-re teljesülni fog. Ebből világos, hogy
teljesül. A második állítás ugyanígy következik.

-re, akkor
.
minden

. Ha

-re, akkor
esetén

is

, akkor

.

A következő tétel közkeletű neve rendőrszabály vagy rendőrelv1.
4.7. Tétel. Ha

minden elég nagy

-re és

Bizonyítás. Az előző tétel alapján elég arra az esetre szorítkozni, amikor
véges. Tegyük fel, hogy
minden
-ra. A feltételekből következik, hogy minden
-hoz létezik olyan
és ,
hogy

Így

tehát

esetén

.

A tételt gyakran használjuk az
.

speciális esetben: ha

és

, akkor

A következő tételek azt állítják, hogy a limeszek közötti szigorú egyenlőtlenség öröklődik a sorozatok elég nagy
indexű tagjaira; a tagok közötti nem szigorú egyenlőtlenség pedig öröklődik a limeszekre.
4.8. Tétel. Legyenek
, akkor
Bizonyítás. Legyen
, ha

és
konvergens sorozatok, és legyen
teljesül minden elég nagy -re.

. Legyen
.

. Tudjuk, hogy alkalmas
. Ha

4.9. Megjegyzés. Jegyezzük meg, hogy a gyengébb
akár csak egy indexre is teljesülne. Ha pl.
és
, de
minden -re.

Az elnevezés onnan ered, hogy ha két rendőr (
szükségképpen a honpolgár is az őrszoba felé tart.
1

és

,

. Ha

-re és
-re
, ha
, és
, akkor mindkét egyenlőtlenség teljesül, azaz

feltételből általában nem következik, hogy
, akkor

) közrefog egy honpolgárt (

), és ha a két rendőr az őrszoba felé tart, akkor
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4.10. Tétel. Legyenek
és
konvergens sorozatok, és legyen
teljesül minden elég nagy -re, akkor
.

,

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
. A 4.8. Tétel szerint ebből következik, hogy
-re, ami ellentmond a feltételnek.
4.11. Megjegyzés. Jegyezzük meg, hogy még az
és
, akkor
minden

. Ha
minden elég nagy

feltételből sem következtethetünk
-re, de
.

-re. Ha pl.

2.1. Feladatok
4.5. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor

4.6. Bizonyítsuk be, hogy ha

.

, ahol

4.7. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor

.

, akkor

.

4.8.
4.9. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor

3. Határérték és műveletek
Az
és
sorozatok összegsorozatának nevezzük az
sorozatot. A következő tétel azt állítja,
hogy a legtöbb esetben az összegképzés és a limeszképzés felcserélhető műveletek, tehát az összeg limesze
egyenlő a limeszek összegével.
4.12. Tétel.
i. Ha az
és

és

sorozatok konvergensek és
.

ii. Ha az

sorozat konvergens,

és

iii. Ha az

sorozat konvergens,

és

iv. Ha

és

, akkor

és

v. Ha

,

, akkor az

, akkor
, akkor

sorozat is konvergens

.
.

.

, akkor

.

Bizonyítás. (i) Érezhető, hogy ha
közel van -hoz és
közel van -hez, akkor
hez. Lényegében ezt a tényt kell a határérték pontos értelmezését felhasználva kimutatni.
Ha
ha

ha
Mivel
(ii) Ha
minden

és
és

közel van

-

, akkor minden
-hoz létezik
és , amelyekre teljesül, hogy
,
, ha
. Ebből következik, a háromszög-egyenlőtlenséget felhasználva, hogy

.
tetszőleges volt, ez bizonyítja, hogy

.

konvergens, akkor a 3.13. Tétel szerint korlátos. Ez azt jelenti, hogy alkalmas
-val
-re. Legyen
tetszőleges. Mivel
, ezért van olyan , hogy
esetén
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Ekkor

minden
. A (iii) állítás ugyanígy bizonyítható.

-ra. Mivel

(iv) Tegyük fel, hogy
és
. Legyen
esetén
, és
esetén
. Ha
Mivel tetszőleges volt, ez bizonyítja, hogy
Ha
konvergens és
kapjuk, hogy
következőt.
4.13. Következmény. Egy

tetszőleges volt, ez bizonyítja, hogy

tetszőleges. Ekkor van olyan
és , hogy
, akkor
. Az (v) állítás ugyanígy bizonyítható.

, akkor a 4.12. Tétel (i) állítását a konstans
. Megfordítva, ha
, akkor
sorozat akkor és csak akkor tart a véges

.

sorozatra alkalmazva azt
. Ezzel beláttuk a

határértékhez, ha

.

A 4.12. Tétel állításai az alábbi táblázatban foglalhatók össze.

?
?
A táblázatban megjelenő kérdőjelek azt jelentik, hogy
értékét. Konkrétan, ha
és
információt felhasználva nem mondhatjuk meg, hogy

,

,

,

,

,

,

,

,

és

megadott értékei nem határozzák meg
(vagy fordítva), akkor pusztán ezt az
mivel egyenlő. Lássunk néhány példát!

oszcillál
va
diverge
ns.
Látható, hogy
lehet konvergens, tarthat végtelenhez vagy mínusz végtelenhez, de lehet oszcillálva
divergens is. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a
határérték a
és
esetben
kritikus. Röviden azt is mondhatjuk, hogy a
típusú határérték kritikus.
Most rátérünk a szorzat határértékére. Az
sorozatot.

és

sorozatok szorzatsorozatának nevezzük az

4.14. Tétel.
i. Ha az
és
ii. Ha az

és

sorozatok konvergensek és

,

, akkor az

sorozat is konvergens

.
sorozat konvergens,
.

és
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iii. Ha az

és

sorozat konvergens,
.

iv. Ha

és

v. Ha

és

és

vagy
, akkor
és

4.15. Lemma. Ha

, akkor

, akkor

.

.

korlátos, akkor

.

Bizonyítás. Mivel
korlátos, ezért van olyan
, hogy
minden -re. Legyen
Az
feltételből következik, hogy
minden elég nagy
-re.
minden elég nagy -re. Mivel tetszőleges volt, ez bizonyítja, hogy
.

adott.
Ezért

A 4.14. Tétel bizonyítása. (i) Mivel a feltétel szerint
és
konvergensek, így a 3.13. Tétel alapján
mindketten korlátosak. Ha
és
, akkor a 4.13. Következmény szerint
és
. Mármost

4.1. egyenlet - (4.1)

A 4.15. Lemma szerint a jobb oldal mindkét tagja -hoz tart, tehát a 4.12. Tétel szerint a jobb oldal
határértéke . Így
, tehát a 4.13. Következmény alapján
.
(ii) Tegyük fel, hogy
, és
. Legyen tetszőleges pozitív szám. Mivel
, ezért van
olyan
, hogy
minden
-re. A
feltétel szerint van olyan
, hogy
minden
-re. Ha
, akkor tehát
. Mivel
tetszőleges
volt, ez bizonyítja, hogy
. Hasonlóan látható, hogy ha
és
, akkor
. A (iii) állítás ugyanígy bizonyítható.
és
-re

(iv) Ha
és minden
ha

, akkor minden
. Ha
, akkor

és

-hoz van
és
úgy, hogy minden
-re
, akkor tehát
. Hasonlóan látható, hogy
. Az (v) állítás ugyanígy bizonyítható.

A 4.14. Tétel állításai az alábbi táblázatban foglalhatók össze.

0

0

0

0

?

?

0
?
?
A kérdőjelek ismét a kritikus határértékeket jelzik. Amint az alábbi példák mutatják,
és
. (Röviden: a
típusú határérték kritikus.)
,

,
,

,
,
,
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oszcillálva divergens.

,
,
Hasonló példák mutatják, hogy a

típusú határérték is kritikus.

Most rátérünk a hányados határértékének meghatározására. Tegyük fel, hogy
sorozatok hányadossorozatának nevezzük az
sorozatot.

minden

és

-re. Az

4.16. Tétel. Tegyük fel, hogy az
és
sorozatoknak van határértéke, és hogy
Ekkor az
sorozat határértékét az alábbi táblázat adja meg.

minden

-re.

0
?
0

4.17. Lemma. Ha

0

0

0

?

0

0

?

?

?

?

?

?

feltétel szerint létezik olyan
olyan
-t, amelyre
,
akkor

, akkor

Bizonyítás. Legyen
esetén
4.19. Következmény. Ha

esetén

nem nagyon kicsi. A
, ezért találhatunk egy
, hiszen
esetén
. Ha tehát
,

.
.

adott. Mivel
, tehát
vagy

, ezért van olyan
.
, akkor
vagy

A 4.16. Tétel bizonyítása. Tegyük fel először, hogy
a 4.17. Lemma szerint ekkor

konvergens és

. Mivel
-re

. Így

, ha
esetén pedig

, akkor

elég nagy. Mivel

nagyon kicsi, míg

nagy, akkor

, hogy

Bizonyítás. Könnyű ellenőrizni, hogy ha

Ha

.
, ha

tetszőleges volt, ez bizonyítja, hogy

4.18. Lemma. Ha

0

adott; be kell látnunk, hogy

ezért azt kell megmutatni, hogy ha

Mivel

0

?

konvergens és

Bizonyítás. Legyen

0

vagy

, hogy

-ra

. Ekkor

.
, akkor
és

.
,

. A 4.14. Tétel és

, akkor a 4.14. Tétel és a 4.19. Következmény szerint
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Most tegyük fel, hogy

és

. Ekkor a 4.14. Tétel és a 4.17. Lemma szerint

hiszen
. Ugyanígy látható, hogy
és
és
esetén
, illetve, hogy
és
táblázat mindegyik (kérdőjeltől különböző) bejegyzését igazoltuk.

esetén
esetén

,
. Ezzel a

A 4.16. Tétel táblázatában a kérdőjelek ismét a kritikus határértékeket jelzik. Itt azonban a kritikusság két
szintjét kell megkülönböztetnünk. Amint az alábbi példák mutatják, a
típusú határérték kritikus, méghozzá
ugyanabban az értelemben, ahogy pl. a
típusú határérték is kritikus.
,

,

,
,
,
,
oszcillálva divergens.

,
,
Láthatjuk, hogy ha
és
, akkor
végtelenhez, de lehet oszcillálva divergens is.

lehet konvergens, tarthat végtelenhez vagy mínusz

Más a helyzet a 4.16. Tétel táblázatának többi kérdőjelével. Nézzük azt az esetet, amikor
és
. Az
,
;
,
és
,
példák azt mutatják, hogy
tarthat végtelenhez vagy mínusz végtelenhez, de lehet oszcillálva divergens is. Olyan példát azonban
nem találhatunk, ahol
konvergens lenne. Ez azonnal következik az alábbi tételből.
4.20. Tétel.
i. Tegyük fel, hogy
ii. Tegyük fel, hogy

és

minden
,

és

Bizonyítás. Elég (ii)-t bizonyítani. Legyen
. Ekkor
esetén

-re.Ekkor
minden

.
-re.Ekkor

adott. Van olyan
, tehát

.
, hogy

és

-ra

.

Végül tekintsük azt az esetet, amikor
és
. Az
mutatják, hogy
lehet konvergens, és tarthat végtelenhez is. Most legyen

és

,

példák

és
. Világos, hogy
, és
megegyezik a 3.1. Példa (16) sorozatával, amely oszcillálva
divergens. Olyan példát azonban nem találhatunk, ahol
mínusz végtelenhez tartana. Ha ui.
és
, akkor
és
mindketten pozitívak minden elég nagy -re. Így
is pozitív minden elég nagy
-re, tehát nem tarthat mínusz végtelenhez. Hasonló megjegyzés vonatkozik a többi három olyan esetre, ahol
és
végtelenhez vagy mínusz végtelenhez tart.

3.1. Feladatok
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4.10. Bizonyítsuk be, hogy ha

konvergens és

divergens, akkor

is divergens.

4.11. Igaz-e, hogy ha

konvergens és

divergens, akkor

is divergens?

4.12. Igaz-e, hogy ha

konvergens és

divergens, akkor

is divergens?

4.13. Bizonyítsuk be, hogy ha
4.14. Legyen

akkor

.

. Bizonyítsuk be, hogy

,

4.15. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

, akkor

.
.

4. Alkalmazások
Mindenekelőtt szükségünk van a 4.12. (i) és 4.14. (i) állításoknak több tagra, illetőleg több tényezőre való
általánosítására.
4.21. Tétel. Legyenek
-ra. Ekkor az
illetve

,

,

konvergens sorozatok2, és legyen

és

minden

sorozatok is konvergensek, és a határértékük

,

.

Az állítás szerinti indukcióval könnyen bizonyítható, felhasználva, hogy a
és 4.14. Tételekben.

esetet már beláttuk a 4.12.

Fontos megjegyezni, hogy a 4.21. Tétel csak rögzített számú sorozatra igaz, tehát a tétel feltétele nem engedi
meg, hogy a sorozatok száma ( ) függjön -től. Gondoljuk meg, hogy

ha a jobb oldalon a tagok száma éppen
sorozat mégis -hez tart. Hasonlóan,

. Hiába tart az

ha a jobb oldalon a tényezők száma éppen
-höz tart.

. Hiába tart az

sorozat -hoz, a jobb oldali összeg, a konstans

sorozat -hez, a szorzat, a konstans

Első alkalmazásként meghatározzuk azoknak a sorozatoknak a határértékét, amelyek az
konstansokból kaphatók a négy alapművelet felhasználásával.

sorozat

indexből és

4.22. Tétel. Legyen

ahol

és

Bizonyítás. Ha a
kapjuk, hogy

2

. Ekkor

-et definiáló tört számlálójából, illetve nevezőjéből kiemelünk

jelöli az -edik sorozat

-edik tagját
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4.2. egyenlet - (4.2)

A 3.18. Tétel szerint a második tényezőben az első tagok kivételével a számlálóés a nevező minden tagja -hoz
tart. Így a 4.21. és a 4.16. Tételek alkalmazásával azt kapjuk, hogy (4.2) jobb oldalán a második tényező
határértéke
. Ebből és
viselkedéséből
esetén (3.18. Tétel) azonnal következik az állítás.
A -hoz tartás egy fontos elégséges feltételét fogalmazza meg a következő tétel.
4.23. Tétel. Tegyük fel, hogy van olyan
re. Ekkor
.
Bizonyítás. Ha

és

szám, amelyre

és

minden elég nagy

-

-ra, akkor fennállnak az

minden

4.3. egyenlet - (4.3)

és így tovább,
így
.

egyenlőtlenségek minden

4.24. Következmény. Tegyük fel, hogy
.

minden elég nagy

-ra. Mivel
-re, és

Bizonyítás. Rögzítsünk egy olyan
számot, amelyre
. Mivel
minden elég nagy -re, tehát alkalmazhatjuk a 4.23. Tételt.

a 3.19. Tétel szerint,

, ahol

. Ekkor
, ezért

4.25. Megjegyzés. A 4.23. Tétel és a 4.24. Következmény feltételei általában nem szükségesek ahhoz, hogy
-ra következtessünk. Az
sorozat nullához tart, de
, tehát sem
a 4.23. Tétel, sem pedig a 4.24. Következmény feltétele nem teljesül.
A 4.24. Következmény gyakran alkalmazható olyan sorozatok esetében, amelyek szorzat alakban vannak
megadva. A következő tétel két fontos speciális esetet mutat be. A második állításban szereplő
jelölés az
szorzat rövidítése. E szorzatot faktoriálisnak nevezzük. A számot 1-nek értelmezzük.
4.26. Tétel.
i. Tetszőleges
ii. Tetszőleges

valós számra és
valós számra

Bizonyítás. (i) Legyen

pozitív egészre
.

. Ekkor

Itt a számláló -hez tart a 4.21. Tétel szerint, és így
, tehát alkalmazhatjuk a 4.24. Következményt.
(ii) Ha

.

. Mivel

, akkor
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Így

, tehát

A 3.19. Tétel szerint

a 4.24. Következmény alapján.
, ha

. Azt is tudjuk, hogy

állítása alapján megállapíthatjuk, hogy
„sokkal nagyobb”, mint az
jelölést.

, ha

pozitív egész. A fenti tétel (i)

(lásd a 4.20. Tételt), ami azt jelenti, hogy az

sorozat

sorozat. Ennek a jelenségnek a leírására bevezetjük az alábbi elnevezést, illetve

4.27. Definíció. Legyenek
és
gyorsabban tart végtelenhez, mint a
sorozat nagyságrendje nagyobb, mint a

végtelenhez tartó sorozatok. Azt mondjuk, hogy az
sorozat
sorozat, ha
. Ezt még úgy is kifejezhetjük, hogy az
sorozat nagyságrendje, és úgy jelöljük, hogy
.

A 3.18., 3.19. és 4.26. Tételek alapján megállapíthatjuk, hogy fennállnak az alábbi nagyságrend-relációk:

4.28. Definíció. Amennyiben
és
sorozatok aszimptotikusan egyenlőek, és ezt úgy jelöljük, hogy
Így pl.

, hiszen

és

, akkor azt mondjuk, hogy az
.

.

4.1. Feladatok
4.16. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

4.17. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

, ahol

4.18. Mutassuk meg, hogy ha

és

, akkor

4.19. Adjunk példát olyan pozitív

minden

, akkor

.

, de

minden

.

.

sorozatra, amelyre

4.20. Bizonyítsuk be, hogy

-re, akkor

nem tart -hez.

-ra.

4.21. Legyen
,
,
végtelenhez tartó sorozatok egy tetszőleges sorozata. (Itt
a -adik sorozat edik tagját jelöli.) Bizonyítsuk be, hogy van olyan
sorozat, amelynek a nagyságrendje nagyobb, mint
bármelyik

nagyságrendje. (Ö)

4.22. Tegyük fel, hogy

Bizonyítsuk be, hogy van olyan
4.23. Legyen

sorozat, amelyre

minden
. Bizonyítsuk be, hogy

, ahol
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5. fejezet - 5. Végtelen számsorozatok
(III.)
1. Monoton sorozatok
A 3.13.. Tételben bebizonyítottuk, hogy egy sorozat konvergenciájának szükséges feltétele a sorozat
korlátossága, és a
sorozat példáján azt is láttuk, hogy a korlátosság nem elégséges feltétele a
konvergenciának.
Az alábbiakban bebizonyítjuk azonban, hogy a sorozatok egy lényeges osztályánál, az ún. monoton sorozatok
körében a korlátosságból már következik a konvergencia. Mivel a korlátosságot általában egyszerűbb eldönteni,
mint közvetlenül a konvergenciát, a tétel sok esetben jól használható módszert ad a konvergencia eldöntésére.
Ezen túlmenően, mint majd látni fogjuk, a tétel elvi szempontból is jelentős, és a Cantor-axiómával van szoros
kapcsolatban.
5.1. Definíció. Az

sorozatot monoton növekedőnek nevezzük, ha

Amennyiben itt
helyett mindenütt áll, a sorozatot monoton csökkenőnek, ha
monoton növekedőnek, illetve szigorúan monoton csökkenőnek nevezzük.
Az

, illetve

áll, szigorúan

sorozatot monoton sorozatnak nevezzük, ha a fenti esetek valamelyike áll fenn.

5.2. Tétel. Ha az

sorozat monoton és korlátos, akkor konvergens. Ha

monoton növekedő, akkor

ha pedig monoton csökkenő, akkor

Bizonyítás. Legyen például

Mivel az
létezik olyan

monoton növekedő, korlátos, és

számhalmaz legkisebb felső korlátja, ezért minden
, amelyre

A sorozat monoton növekedő, ezért

és így

Beláttuk, hogy minden

ami éppen azt jelenti, hogy

-hoz létezik olyan

, amelyre teljesül, hogy

.

Az 5.2. Tételt kiegészíthetjük a következővel.

70
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-ra

nem felső korlát, azaz

5. Végtelen számsorozatok (III.)

5.3. Tétel. Ha az
sorozat monoton növekedő és nem korlátos, akkor
csökkenő és nem korlátos, akkor
.

; ha monoton

Bizonyítás. Legyen
monoton növekedő és nem korlátos. Ha
monoton növekvő, akkor alulról
korlátos, hiszen
alsó korlátja. Így az a feltétel, hogy
nem korlátos, azt jelenti, hogy felülről nem
korlátos. Ekkor minden -hez létezik ( -től függő) , amelyre
. De a monoton növekedés miatt
, ha
, vagyis
. Hasonlóan látható be a monoton csökkenő sorozatokra
vonatkozó állítás.
Az előző tételben elég feltenni, hogy a sorozat
sorozat konvergenciaviselkedését.
Azt, hogy az
jelöljük:

-re monoton, hiszen véges sok elem nem befolyásolja a

sorozat monoton növekedő (illetve csökkenő) és

-hoz tart, gyakran a következőképpen

Az 5.2. Tétel segítségével néhány fontos, gyakran előforduló sorozat konvergenciáját igazolhatjuk.
5.4. Tétel. Az

sorozat szigorúan monoton növekedő és korlátos, tehát konvergens.

Bizonyítás. A számtani-mértani közepek közötti egyenlőtlenség szerint

Itt mindkét oldalt

-edik hatványra emelve azt kapjuk, hogy

amivel beláttuk, hogy a sorozat szigorúan monoton növekedő.
A felülről való korlátosság bizonyításához azt fogjuk megmutatni, hogy minden

5.1. egyenlet - (5.1)

Valóban, ismét a számtani-mértani közepek közötti egyenlőtlenséget alkalmazva

azaz

5.2. egyenlet - (5.2)

Mármost

esetén

reciproka
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ezért (5.2) mindkét oldalát
-mel osztva megkapjuk (5.1)-et. Ezzel beláttuk, hogy az
számok mindegyike felső korlátja a sorozatnak.
sorozat határérértékét -vel jelöljük1, tehát

Az

5.3. egyenlet - (5.3)

Mint a későbbiek során látni fogjuk, ez a konstans az analízisben és a matematika más fejezeteiben jelentős
szerepet játszik.
Könnyen belátható, hogy egy szigorúan monoton növő sorozat limesze nagyobb, mint a sorozat bármely tagja.
Ha ezt összevetjük (5.1)-gyel és a 4.10. Tétellel, akkor azt kapjuk, hogy

5.4. egyenlet - (5.4)

minden

-re. Ebből azt kapjuk, hogy

. Egyébként (5.4) alapján

; illetve

és ez (elvben) lehetőséget ad arra,hogy
értékét tetszőleges előírt pontossággal kiszámítsuk.2 Meg lehet
mutatni (ha nem is a fenti becslés segítségével), hogy
. Bebizonyítható, hogy
irracionális szám.3
Az (5.4) becslés segítségével pontosabb információt kaphatunk a faktoriálisok nagyságrendjéről.
5.5. Tétel.
i.

minden

ii.

-re; valamint

minden

-re.

Bizonyítás. Mindkét állítást teljes indukcióval bizonyítjuk. Mivel
és

, ezért

. Tegyük fel, hogy

egyenlőtlenség bizonyításához elég azt megmutatni,

. Az

hogy

ami ekvivalens az

egyenlőtlenséggel. Ezzel (i)-et beláttuk.

A (ii) egyenlőtlenséget bizonyítandó először is ellenőrizzük, hogy
, amiből
. Tegyük fel, hogy

és

. Valóban,
. Az

egyenlőtlenség bizonyításához elég azt megmutatni, hogy

Ezt a jelölést Leonhard Euler (1707–1783) svájci matematikus vezette be.
A gyakorlatban az (5.4) becslés nemigen használható. Ha ennek segítségével akarnánk -t 10 tizedesjegy pontossággal megadni, akkor egy
-edik hatványt kellene kiszámítanunk. Később megadunk egy sokkal gyorsabb közelítési módszert. Idevonatkozó programokat és
feladatokat találunk a Számítástechnika és analízis c. Függelékben. (L. 20. fejezet, 10. Program, illetve a 10. Feladat [0].)
3
Sőt, azt is meg lehet mutatni, hogy
ún. transzcendens szám, azaz nem gyöke semmilyen nem azonosan nulla egész együtthatós
polinomnak. Később mindkét állítást belátjuk majd: irracionalitását a 11.87. [0] és 14.23. feladatokban [0], a transzcendenciáját pedig az
integrálszámítás alkalmazásaként a II. kötet Az integrálszámítás néhány számelméleti alkalmazása című alfejezetében.
1
2
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egyenlőtlenséggel ekvivalens. Ezzel (ii)-t is igazoltuk.

ami az
Az

sorozat pontos nagyságrendjét az ún. Stirling4-formula adja meg5, amely azt állítja, hogy

5.5. egyenlet - (5.5)

Ezt később be is bizonyítjuk az integrálszámítás egyik alkalmazásaként (14.15. Tétel).
Az 5.2. Tétel segítségével számos, rekurzióval megadott sorozatról is megállapítható, hogy konvergens.
5.6. Példa. Tekintsük a 3.1. Példa (15) sorozatát, vagyis azt az
sorozatot, amely az
,
rekurzióval van megadva. Belátjuk, hogy a sorozat monoton növő. Az
állítást
teljes indukcióval fogjuk belátni. Mivel
, ezért a bizonyítandó állítás
-re igaz. Ha -re
igaz, akkor

tehát

-re is igaz. Ezzel beláttuk, hogy a sorozat (szigorúan) monoton növő.

Most megmutatjuk, hogy a sorozat felülről korlátos, nevezetesen felső korlátja. Az
teljes indukcióval következik, hiszen
, és ha
, akkor

állítás szintén
.

Ezzel beláttuk, hogy a sorozat monoton és korlátos, tehát konvergens. A határértékét a rekurzió segítségével
tudjuk meghatározni. Legyen

amiből

vagy
.

. Mivel

minden

-re, ezért

. A második eset lehetetlen, hiszen a sorozat tagjai nemnegatívak. Így

, azaz

1.1. Feladatok
5.1. Bizonyítsuk be, hogy ha
és
,
szigorúan monoton növekedő és

, akkor létezik olyan
. Igaz-e az állítás akkor is, ha

sorozat, amelyre
?

5.2. Egy sorozat a monotonitás, korlátosság, konvergencia szempontjából (elvben) 8-féleképpen viselkedhet
(mindegyik tulajdonsággal vagy rendelkezik, vagy sem). Valójában a 8 eset közül hány fordulhat elő?
5.3. Tegyük fel, hogy az
sorozat tagjai kielégítik az
-re. Bizonyítsuk be, hogy
nem lehet oszcillálva divergens. (Ö)

egyenlőtlenséget minden

5.4. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi, rekurzióval definiált sorozatok konvergensek, és határozzuk meg a
határértékeiket!
a.

,

b.

,

(

);

c.

,

(

);

4
5

(

), ahol

adott;

James Stirling (1692–1770) skót matematikus
Egy idevonatkozó programot találunk a 20.4.4. alfejezetben.
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d.
e.

,

(
,

) (Ö);

(

).

5.5. Legyen
adott, és definiáljuk az
Bizonyítandó, hogy
. (Ö)6
5.6. Bizonyítsuk be, hogy az

sorozat monoton csökkenő.7

5.7. Bizonyítsuk be, hogy
5.8. Legyenek

és

minden

-re. (Ö)

adott pozitív számok. Tegyük fel, hogy az

és
. (Ez az érték az

és

és

sorozatokra teljesül

minden
-re. Bizonyítandó,
számok ún. számtani-mértani közepe.)

5.9. Bizonyítsuk be, hogy ha
konvergens és
példát olyan konvergens
sorozatra, amelyre
5.10. Tegyük fel, hogy

rekurzióval.

sorozatot az

monoton, akkor
nem tart -hoz. (

hogy

. Adjunk
Ö)

szigorúan monoton növőleg végtelenhez tart. Bizonyítsuk be, hogy ha
, akkor
.

2. A Bolzano–Weierstrass-tétel és a Cauchy-kritérium
Láttuk, hogy a monoton sorozatok egyszerűen viselkednek konvergencia szempontjából. Azt is tudjuk (lásd
a 4.5. Tételt), hogy egy sorozat átrendezése a sorozat konvergenciájának tényét és konvergencia esetén a
határértéket nem változtatja meg. Ezért kézenfekvő megvizsgálni, hogy mely sorozatok rendezhetők monoton
sorozattá?
Tetszőlegesen megadva véges sok számot, ezek nagyság szerinti sorrendbe, vagyis véges monoton sorozattá
rendezhetők. Nyilvánvaló azonban, hogy nem minden végtelen sorozat rendezhető monoton sorozattá. Könnyű
belátni például, hogy a
sorozat nem rendezhető monoton sorozattá. A szigorú monotonitásra
vonatkozó pontos kritériumot a következő tétel adja meg.
5.7. Tétel. Egy sorozat akkor és csak akkor rendezhető át szigorúan monoton növő sorozattá, ha a tagjai
páronként különbözőek, és ha a sorozat vagy végtelenhez tart, vagy pedig konvergens és a tagjai kisebbek a
határértékénél.
Bizonyítás. Egy szigorúan monoton sorozat tagjai páronként különbözőek, ez tehát szükséges ahhoz, hogy a
sorozat ilyenné átrendezhető legyen. Tudjuk, hogy minden monoton növő sorozat vagy végtelenhez tart, vagy
konvergens (5.2. és 5.3. Tételek). Az is világos, hogy ha egy szigorúan monoton növő sorozat konvergens,
akkor a tagjai kisebbek a határértékénél. Ezzel az állítás „csak akkor” részét beláttuk.
Most tegyük fel, hogy az
sorozat tagjai különbözőek és
szigorúan monoton növő sorozattá. Tekintsük az

; megmutatjuk, hogy

átrendezhető

intervallumokat. Ezek mindegyikében a sorozatnak csak véges sok tagja van. Ha most monoton növekedő
sorrendben felsoroljuk az -beli tagokat, utánuk az -beli tagokat és így tovább, akkor megkapjuk a sorozat
szigorúan monoton növő sorozattá való átrendezését.
Végül tegyük fel, hogy az
sorozat tagjai különbözőek,
véges, és
Megmutatjuk, hogy
átrendezhető szigorúan monoton növő sorozattá. Tekintsük most a

6
7

Idevonatkozó számítástechnikai elemzést találunk a 20.4.2. alfejezetben.
Idevonatkozó számítástechnikai elemzést találunk a 20. alfejezetben a 24. feladatban [0].
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intervallumokat. Ezek mindegyikében a sorozatnak csak véges sok tagja van, és a sorozat minden tagja benne
van a
-k valamelyikében. Ha tehát monoton növekedő sorrendben felsoroljuk a -beli tagokat, utánuk a beli tagokat és így tovább, akkor megkapjuk a sorozat szigorúan monoton növő sorozattá való átrendezését.
Hasonló gondolatmenettel belátható, hogy ha egy sorozat konvergens és a tagjai kisebbek a határértékénél (de
nem feltétlenül különbözőek), akkor átrendezhető (nem feltétlenül szigorúan) monoton növő sorozattá.
A következő, kombinatorikus jellegű tétel önmagában is érdekes, de főleg a konzekvenciái miatt fontos.
5.8. Tétel. Minden sorozatnak van monoton részsorozata.
Bizonyítás. Az
tagot az
különböztetünk meg.

sorozat csúcselemének nevezzük, ha minden

-ra

. Két esetet

I. Az
sorozatnak végtelen sok csúcseleme van. Ebben az esetben a csúcselemek egy monoton csökkenő
sorozatot alkotnak.
II. Az
sorozatnak csak véges sok csúcseleme van. Ekkor van olyan
, hogy
esetén
nem
csúcselem. Mivel
nem csúcselem, ezért a csúcselemek definíciója szerint létezik olyan
index,
amelyre
. Mivel
sem csúcselem, ezért létezik olyan
, hogy
és így tovább.
Ezzel egy olyan
végtelen indexsorozatot kaptunk, amelyre

Tehát ebben az esetben a sorozatnak van (szigorúan) monoton növekedő részsorozata.
Egy alapvető fontosságú tétel következik.
5.9. Tétel. (Bolzano–Weierstrass-tétel)8. Minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata.
Bizonyítás. Ha a sorozat korlátos, akkor minden részsorozata is korlátos. Ezért az előbbi tételből következik,
hogy minden korlátos sorozatnak van monoton korlátos részsorozata. Az 5.2. Tételből pedig következik, hogy
ez konvergens.
Az 5.8. Tételt a következővel egészíthetjük ki.
5.10. Tétel. Ha egy sorozat nem korlátos felülről, akkor van
korlátos, akkor van
-hez tartó monoton részsorozata.
Bizonyítás. Ha
felülről nem korlátos, akkor van olyan
korlátosság alapján találhatunk olyan
indexet, amelyre

Ekkor szükségképpen
hogy

minden
-ra. Ekkor
részsorozat monoton növőleg

-hez tartó monoton részsorozata; ha alulról nem

, amelyre

. Az eljárást folytatva találunk olyan

. Ugyancsak a felülről nem

indexeket, amelyekre teljesül,

,
, és
. Tehát az így konstruált
-hez divergál. A tétel második állítása ugyanígy bizonyítható.

Mivel minden monoton sorozatnak van határértéke, ezért az 5.8. Tétel szerint minden sorozatnak van
határértékkel rendelkező részsorozata. A következő tételekben megmutatjuk, hogy a határértékkel rendelkező
részsorozatok meghatározzák a teljes sorozat konvergenciaviselkedését.

8

Bernhard Bolzano (1781–1848) olasz-német és Karl Weierstrass (1815–1897) német matematikusok
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5.11. Tétel. Ha az
vagy végtelen), akkor

sorozat minden, határértékkel rendelkező részsorozata
is -hez tart.

-hez tart (ahol

lehet véges

Bizonyítás. Legyen először
, és legyen
adott. Belátjuk, hogy a sorozatnak csak véges sok
-nál
kisebb tagja lehet. Tegyük fel, hogy ez nem igaz, és legyenek
mind kisebbek -nál. Amint láttuk,
az
sorozatnak van határértékkel rendelkező részsorozata. Ez azonban nem tarthat végtelenhez (hiszen
minden tagja kisebb
-nál), ami lehetetlen. Ezzel beláttuk, hogy
. Ugyanígy okoskodhatunk, ha
.
Most tegyük fel, hogy véges, és legyen
adott. Belátjuk, hogy a sorozatnak csak véges sok tagja lehet a
intarvallumon kívül. Tegyük fel, hogy ez nem igaz, és legyenek
olyan tagok,
amelyek nem esnek
-ba. Amint láttuk, az
sorozatnak van határértékkel rendelkező
részsorozata. Ez azonban nem tarthat -hez (hiszen egyetlen tagja sincs
-ban), ami lehetetlen.
Ezzel beláttuk, hogy
.
A 4.2. Tétel szerint az előző tétel állítása megfordítható: ha
, akkor
minden, határértékkel
rendelkező részsorozata -hez tart, hiszen valójában
minden részsorozatának van határértéke, mégpedig
. A 4.2. és 5.11. Tételekből azonnal adódik az alábbi fontos következmény.
5.12. Tétel. Egy sorozat akkor és csak akkor oszcillálva divergens, ha van két, különböző (véges vagy végtelen)
határértékhez tartó részsorozata.
A következő tétel – az ún. Cauchy-kritérium9 – szükséges és elégséges feltételt ad arra, hogy egy sorozat
konvergens legyen. A tétel alapvető jelentőségű, mert lehetőséget ad a konvergencia eldöntésére anélkül, hogy a
határértéket ismernénk. A feltételben ugyanis a sorozat elemeinek egymástól való eltérése szerepel a
határértéktől való eltérés helyett.
5.13. Tétel. (Cauchy-kritérium). Az
létezik olyan , hogy minden

sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha minden
-re
.

-hoz

Bizonyítás. Ha
konvergens és
, akkor minden
-hoz létezik
, amelyre teljesül,
hogy
és
, ha
és
. Ezért a háromszög-egyenlőtlenségből adódóan
, ha
. Ezzel beláttuk, hogy a tételben megfogalmazott feltétel szükséges feltétele a
konvergenciának.
Most bebizonyítjuk, hogy a feltételből következik a konvergencia. Először is megmutatjuk, hogy a feltétel
teljesülése esetén a sorozat korlátos. Valóban, a feltételt
-re alkalmazva találunk olyan
-et, hogy
esetén
. Ha itt
-et
-nek választjuk, akkor azt kapjuk, hogy
minden
-re, amiből világos, hogy a sorozat korlátos.
A Bolzano–Weierstrass-tétel szerint ebből következik, hogy
-nek van konvergens részsorozata. Legyen
. Bebizonyítjuk, hogy
konvergens és -hez tart. Erre két bizonyítást is adunk.
I. Legyen
adott. Ekkor létezik
adódóan van olyan
, hogy
amelyre
. Ekkor tetszőleges

amivel beláttuk, hogy

úgy, hogy
esetén
-re

esetén
. Másrészt a feltételből
. Rögzítsünk egy olyan
indexet,

.

II. Az 5.11. Tétel szerint elég belátni, hogy
minden, határértékkel rendelkező részsorozata
Legyen
egy határértékkel rendelkező részsorozat, és legyen
. Mivel
ezért véges.

9

Augustin Cauchy (1789–1857) francia matematikus
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Legyen

Mivel

adott. A feltétel szerint van olyan
és
, így vannak olyan
. Ebből

tetszőleges volt, ezért

, hogy
és

esetén
indexek, melyekre

. Mármost
és

.

A Cauchy-kritérium állítását (pongyolán, de szemléletesen) úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy sorozat akkor
és csak akkor konvergens, ha a nagy indexű tagjai közel vannak egymáshoz. Fontos megjegyezni, hogy egy
sorozat konvergenciájához szükséges, de nem elegendő, ha csupán a nagy indexű és szomszédos tagok vannak
közel egymáshoz. Precízebben: az
feltétel szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy
konvergens legyen. Valóban, ha
, akkor
. Másrészt (3.2) alapján
, de a
sorozat nem konvergens, hanem végtelenhez tart. Olyan
sorozat is
létezik, amelyre
, de a sorozat oszcillálva divergens (lásd a 3.23. feladatot [57]).
5.14. Megjegyzés. A valós számok bevezetésének kapcsán említettük a különböző konstruktív felépítések
lehetőségét, azaz olyan struktúrák konstrukcióját, amelyek kielégítik a valós számok axiómarendszerét. A
Cauchy-kritérium segítségével most röviden vázolunk egy ilyen struktúrát, felhasználva a racionális számok
létezését és tulajdonságait. A rövidség kedvéért egy
sorozatot Cauchy-sorozatnak fogunk nevezni, ha
kielégíti a Cauchy-kritérium feltételét, azaz, ha minden
-hoz van olyan , hogy
minden
-re.
Nevezzük a racionális számokból álló Cauchy-sorozatokat C-számoknak. Az
és
C-számokat akkor
tekintjük egyenlőeknek, ha
, azaz, ha minden
-hoz van olyan
, hogy
minden
-re.
Az így definiált C-számok között az összeadás és szorzás műveleteit az
és
képletekkel definiáljuk. (A definíció jogosságát persze ellenőrizni kell.) A
konstrukcióban és szerepét
és
játssza, ahol
és
a konstans , illetve a konstans
sorozat.
Meg lehet mutatani, hogy az így definiált struktúra kielégíti a testaxiómákat.
A kisebb relációt a következőképpen értelmezzük:
, ha
(azaz
) és van
olyan , hogy
minden
-re. Be lehet bizonyítani, hogy ezzel a rendezéssel egy olyan struktúrát
definiálunk, amely kielégíti a valós számok axiómarendszerét.

2.1. Feladatok
5.11. Bizonyítsuk be, hogy ha az
5.12. Lehetséges-e, hogy
5.13. Bizonyítsuk be, hogy ha

sorozatnak nincs konvergens részsorozata, akkor

-nek nincs konvergens részsorozata, de

.

konvergens?

korlátos és minden konvergens részsorozata

-hez tart, akkor

.

5.14. Bizonyítsuk be, hogy ha az
sorozatnak nincs két, különböző határértékhez tartó konvergens
részsorozata, akkor
-nek vagy van határértéke, vagy pedig felbontható két részsorozat egyesítésére, melyek
közül az egyik konvergens, a másiknak az abszolút értéke pedig végtelenhez tart.
5.15. Tegyük fel a test- és rendezési axiómákat és a Bolzano–Weierstrass-tételt. Vezessük le ezekből az
arkhimédészi és a Cantor-axiómát. ( M)
5.16. Bizonyítsuk be, hogy ha egy sorozatnak végtelen sok -nál kisebb és végtelen sok
van, akkor az
sorozat nem rendezhető monoton sorozattá.
5.17. Mi a pontos feltétele annak, hogy egy

-nál nagyobb tagja

sorozat átrendezhető legyen monoton növő sorozattá? (Ö)
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5.18. Bizonyítsuk be, hogy minden konvergens sorozat felbomlik legfeljebb három (véges vagy végtelen)
részsorozatra, amelyek mindegyike monoton sorozattá rendezhető.
5.19. Bizonyítsuk be, hogy ha
5.20. Tegyük fel, hogy

(M);

b.

;

c.

;

-re, akkor

konvergens.

. Következik-e ebből, hogy

5.21. Adjunk példákat arra, hogy
a.

minden

?

és

d. egy előre megadott, pozitív egészekből álló tetszőleges
5.22. Adjunk példát olyan sorozatra, amelyre
Ö)

sorozatra
minden

. (M)
-re, de

nem tart -hoz. (

5.23. Igaz-e, hogy az alábbi állítások ekvivalensek?
a.
b. valahányszor

, illetve
pozitív egészek, melyekre

és

, akkor
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6. fejezet - 6. Végtelen sorok (I.)
Ha végtelen sok számot összeadunk (pontosabban, ha számok egy végtelen sorozatának az összegét képezzük),
akkor a kapott kifejezést végtelen sornak nevezzük.
Az indiai matematikusok már a XV. században dolgoztak végtelen sorokkal, míg az európai matematika csak a
XVII. században jutott el idáig. Ekkor azonban a végtelen sorok tanulmányozása gyors fejlődésnek indult, mert
a matematikusok felismerték, hogy bizonyos mennyiségek és függvények kiszámítása és vizsgálata egyszerűbbé
válik, ha végtelen soralakban írjuk fel őket.
Voltak a matematikán kívüli gondolatmenetek is, amelyek végtelen sorokhoz vezettek. Ilyen volt mindenekelőtt
Zénón paradoxona Akhilleusról és a teknősbékáról (lásd a Rövid történeti bevezetést). Az ún. „elemi”
matematika és a szórakoztató matematika is szolgál olyan kérdésekkel, amelyek végtelen sorokra vezetnek.
1. Mennyi az alábbi ábrán látható sötéttel jelölt végtelen sok háromszögből álló idom területe?

6.1. ábra
Ha a nagy háromszög területe egységnyi, akkor a keresett terület nyilván
Másrészt a nagy háromszög kirakható a vizsgált idom három egybevágó példányával, az idom területe tehát
. Azt kaptuk, hogy
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2. Egy egyszerű fejtörő azt kérdezi, hogy ha egy tégla súlya kiló és egy fél tégla, akkor milyen nehéz a tégla?
Mivel a fél tégla súlya
kiló és egy negyed tégla, a negyed tégla súlya
kiló és egy nyolcad tégla és így
tovább, ezért a tégla súlya
. Másrészt az
tégla
kiló
tégla
egyenlet mindkét oldalából fél téglát kivonva azt kapjuk, hogy a fél tégla kiló. Így a tégla kiló, azaz

A Rövid történeti bevezetésben több példát láttunk arra, hogy végtelen sorok összegeinek kiszámításakor néha
különös vagy ellentmondásos eredményeket kaphatunk (lásd pl. a (0.4) és (0.5) összefüggéseket). Könnyen
beláthatjuk, hogy ezek a furcsa eredmények egy hibás elképzelésből származnak. Ezekben a levezetésekben
feltettük ugyanis, hogy minden végtelen sornak van egy jól meghatározott, „eleve elrendelt” összege. Ez azért
hibás, mert csak az axiómarendszerben szereplő alapfogalmak adottak és „eleve elrendeltek” (miután elfogadtuk
őket), minden más fogalmat nekünk kell megalkotnunk. Le kell mondanunk arról az elképzelésről, hogy minden
végtelen sornak van összege: nekünk kell eldöntenünk, hogy mely végtelen sorok rendelkezzenek összeggel, és
mi legyen ezeknek az összege. A megalkotandó fogalomnak persze eleget kell tennie bizonyos elvárásoknak, és
tükröznie kell azt a szemléletes képet, amely – esetleg – a fogalomról bennünk él.
A végtelen összegek fogalmának megalkotásához induljunk ki a véges összegekből. Már a többtagú összegek
sem „eleve elrendeltek”, hiszen az axiómarendszer alapfogalmai között csak a kéttagú összeg szerepel. Az tagú összegeket úgy definiáltuk, hogy az összeget zárójelekkel láttuk el (lásd a 2. Fejezet első függelékét), ami
egyszerűbben megfogalmazva annyit jelent, hogy egy -tagú összeget
összeadás után kapunk meg.
Kézenfekvő, hogy az
végtelen összeget is az egymás után kapott
ún. részletösszegek segítségével definiáljuk1.
Könnyű ellenőrizni (és a 6.3. Példában hamarosan látni fogjuk), hogy a
sor
részletösszegei -höz tartanak, a
részletösszegei pedig
-hoz. Mindkét
eredményről érezzük, hogy a helyes összeget adja; a második nem más, mint az
szám tizedestört-alakja.
Másfelől a problematikus
sor részletösszegei nem tartanak
-hez, a
sor
részletösszegei pedig nem tartanak sehová, hanem oszcillálva divergens sorozatot képeznek. Mindezek alapján
természetesen adódik a következő definíció.
A formulákat egyszerűsítendő a többtagú összegekre bevezetjük a következő jelölést:
.
végtelen sor alternatív jelöléseként pedig a

Az

kifejezést fogjuk használni.

6.1. Definíció. A
végtelen sor részletösszegein az
(
értjük. Ha a részletösszegekből képzett
sorozat konvergens és a határértéke

) számokat
; azaz, ha

végtelen sor konvergens, és az összege

, akkor azt mondjuk, hogy a
.
Ezt úgy jelöljük, hogy

.

Ha a részletösszegekből képzett
divergens.
Ha

(illetve

sorozat divergens, akkor azt mondjuk, hogy a

), akkor azt mondjuk, hogy a

). Ezt úgy jelöljük, hogy
6.2. Megjegyzés. Szigorúan véve a
„tekintsük a

(illetve

végtelen sor

végtelen sor összege

(illetve

).

kifejezésnek nincs önálló jelentése. Egy olyan fordulat, hogy

végtelen sort” tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy „tekintsük az

Ez a hozzáállás nem úgy tekint a végtelen összegre, mint amelynek az értékét egy csapásra „készen kapjuk”, hanem ami „folyamatában
keletkezik”. Filozófiai értelemben tehát a sor végtelenségét nem „aktuális végtelennek”, hanem „potenciális végtelennek” fogjuk fel.
1
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számsorozatot” – legtöbbször azzal a szándékkal, hogy az
A mi számunkra a

részletösszegeket vizsgáljuk2.

állítás csupán annak a rövidítése, hogy

.

6.3. Példák.
sor
-edik részletösszege
, ezért a sor konvergens, és az összege .

1. Az

2. A

sor

.

-edik részletösszege

, ezért a sor konvergens, és az összege

Mivel
3. Az
összege

-edik részletösszege

sor

Mivel

.
, ezért a sor divergens (és az

. Mivel

).
sor
-adik részletösszege nulla,
-adik részletösszege pedig
sorozat oszcillálva divergens, ezért a sor divergens (és nincs összege).

4. Az
re. Mivel az

minden

-

5. Az

6.1. egyenlet - (6.1)

sor

-adik részletösszege

, akkor könnyen láthatóan

Ha

Ebből következik, hogy az
sorozat kielégíti a Cauchy-kritériumot (5.13. Tétel), tehát konvergens. Ezzel
megmutattuk, hogy a (6.1) sor konvergens. Később látni fogjuk, hogy a sor összege -nek
alapú
logaritmusával egyenlő (lásd a 11.92. feladatot [245] és a 12.16. Megjegyzést).
A fenti második példa speciális esete a következő állításnak, amely szerint a tizedestörteket konvergens végtelen
soroknak is felfoghatjuk.
6.4. Tétel. Legyen

az

nemnegatív valós szám tizedestört-alakja
végtelen sor konvergens, és az összege .

.

Ekkor

az

Bizonyítás. A tizedestört-alak definíciója szerint

minden

-re, tehát

Vannak, akik a
a
2

. Mármost

az

kifejezésen nem is értenek mást, mint magát az
sorozatot. Mi nem követjük ezt a gyakorlatot, mert ekkor
kifejezés egy sorozatnak és egy számnak az egyenlőségét állítaná, ami nem volna szerencsés.
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végtelen sor

-edik részletösszege, amiből a tétel állítása nyilvánvaló.

A 6.3.1. és 6.3.2. Példákban szereplő összegek a következő tétel speciális esetei.
6.5. Tétel. Az
.

sor akkor és csak akkor konvergens, ha

Bizonyítás. Már láttuk, hogy az
edik részletösszege
tehát konvergens és az összege

, és ekkor az összege

esetben a sor divergens, ezért feltehetjük, hogy
. Ha

, akkor

. Ekkor a sor

és

-

. A sor

.

Ha
, akkor
, tehát a sor divergens (és az összege
). Ha viszont
sorozat oszcillálva divergens, ezért a sor is divergens (és nincs összege).

, akkor az

A konvergens sorok egy fontos tulajdonságát fogalmazza meg a következő tétel.
6.6. Tétel. Ha a

sor konvergens, akkor

Bizonyítás. Legyen a sor összege

ezért

.

. Mivel

.

6.7. Megjegyzés. A fenti tétel azt állítja, hogy
sor konvergenciájához szükséges, hogy az
feltétel teljesüljön. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a feltétel távolról sem elégséges, mert számos divergens sor
létezik, amelyeknek a tagjai nullához tartanak. Egy egyszerű példa: a
tartanak a plim1.3. Példa [51] szerint. Másrészt a sor
ha
, tehát a sor divergens.

sor tagjai nullához

-edik részletösszege

További nevezetes példa olyan divergens sorra, amelynek a tagjai nullához tartanak a
sor, amelyet
harmonikus sornak nevezünk. (Az elnevezésnek az a forrása, hogy egy hullámhosszú hang felhangjainak a
hullámhosszai
(
)3. A
sor tehát tartalmazza a hangot az összes felhangjával
együtt, a felhangokat pedig több nyugati nyelven harmonikusoknak nevezik.)
6.8. Tétel. A

sor divergens.

A tételre két bizonyítást adunk.
1. Ha a sor

minden

2. Ha

-edik részletösszege

, akkor

-re. Tegyük fel, hogy a sor konvergens és az összege
, ami lehetetlen.

. Ekkor

esetén

,

Konkrétan
rendre az oktáv, az oktáv és kvint, a második oktáv, a két oktáv és nagy terc, a két oktáv és kvint, a két
oktáv és kis szeptim, valamint a harmadik oktáv hullámhosszai.
3
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Így

, tehát a sor divergens, és az összege

.

6.9. Megjegyzés. Mivel a harmonikus sor az összes pozitív egész szám reciprokát tartalmazza, várható, hogy a
sor viselkedésének számelméleti vonatkozásai is vannak. Ez valóban így van.
A harmonikus sor divergenciáját felhasználva új bizonyítást adhatunk arra, hogy végtelen sok prímszám létezik.
Tegyük fel ugyanis, hogy csak véges sok prím van, és legyenek ezek
. Minden -re és
-re
fennállnak az

összefüggések. Ezeket összeszorozva azt kapjuk, hogy

6.2. egyenlet - (6.2)

minden -re. (Itt a
jelölést használtuk.) Ha a bal oldalon elvégezzük a szorzást, akkor a
kapott összegben minden olyan szám reciprokát megkapjuk, amelynek a prímtényezős felbontásában minden
prím kitevője legfeljebb
(hiszen az indirekt feltevés szerint nincs más prím
-n kívül).
Nyilvánvaló, hogy
lehetetlen, hiszen

-ig minden szám ilyen, tehát
, ha
.

kisebb, mint (6.2) jobb oldala. Ez azonban

A fenti bizonyítás finomításával be lehet bizonyítani, hogy a prímszámok reciprokaiból álló végtelen sor
divergens. Pontosabban az is igaz, hogy az -nél nem nagyobb prímek reciprok-összege nagyobb
-nél minden
-re. (Lásd [5] 187. oldalát, illetve a 17.16. Következményt és a 17.17. Tételt).
A 6.8. Tétel második bizonyítása látszólag többet ad, mint az első, mert nem csak a sor divergenciáját mutatja
meg, de azt is, hogy a sor összege végtelen. A következő egyszerű tétel szerint egy nemnegatív tagú és
divergens sor összege mindig végtelen.
6.10. Tétel.
i. Egy nemnegatív tagú sor akkor és csak akkor konvergens, ha a részletösszegeinek sorozata (felülről)
korlátos.
ii. Ha egy nemnegatív tagú sor divergens, akkor az összege végtelen.
Bizonyítás. Abból a feltételből, hogy a sor tagjai nemnegatívak nyilvánvalóan következik, hogy a sor
részletösszegeinek sorozata monoton növő. Ha ez a sorozat felülről korlátos, akkor konvergens is az 5.2. Tétel
szerint. Ekkor tehát a szóban forgó végtelen sor konvergens. Ha viszont a részletösszegek sorozata nem korlátos
felülről, akkor az 5.3. Tétel szerint végtelenhez tart, és így a szóban forgó végtelen sor divergens és az összege
végtelen.
Hangsúlyozzuk, hogy a fenti tétel szerint egy nemnegatív tagú sornak mindig van összege: ez egy véges szám
(ha a sor konvergens), illetve végtelen (ha a sor divergens).
6.11. Példák. 1. A

-edik részletösszege

sor konvergens, mert az
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Ezzel azt is beláttuk, hogy

.

A XVII. században és a XVIII. század elején sokan próbálták a
Johann Bernoulli4 és Euler egymástól függetlenül felfedezték, hogy

sor összegét meghatározni. Végül

Ennek a ténynek ma már több mint egy tucat bizonyítása ismert (lásd [20] és [21]). Egy viszonylag elemi
bizonyítást ad a 10.36. feladat.
sor részletösszegei kisebbek -nál. Így a sor konvergens, és az

2. Az 1.7. (b) feladat szerint a
összege legfeljebb .
3. Általában, a
, akkor

alakú sorokat hiperharmonikus soroknak nevezzük. Nem nehéz belátni, hogy ha

6.3. egyenlet - (6.3)

minden -re (lásd a 6.5. feladatot [85]). Ebből következik, hogy a
hiperharmonikus sor minden
-re konvergens (lásd a 6.6. feladatot [85] is). E sor összegét
-vel jelöljük. A (6.3) egyenlőtlenségből
következik, hogy a sor mindegyik részletösszege kisebb
-nél, és így
minden
-re.
Johann Bernoulli és Euler tétele ezzel a jelöléssel úgy fogalmazható, hogy

.

6.12. Megjegyzés. A
sor példája egyike azoknak a ritka eseteknek, amikor a sor összegét pontosan
meg tudjuk határozni. (Ilyenek még a 6.2. [85] és 6.3. feladatokban [85] szereplő sorok is.) Ezek azonban
kivételeknek tekinthetők: egy véletlenszerűen felírt konvergens végtelen sor összegét általában nem tudjuk zárt
alakban megadni. A
összegre (vagyis
értékére) csak néhány speciális
esetén ismerünk
formulát. Már láttuk, hogy
. Bernoulli és Euler bebizonyították, hogy ha páros pozitív egész
szám, akkor
egyenlő
egy racionális többszörösével (ezt mi is belátjuk majd a Fourier-sorok
alkalmazásai között; lásd a II. kötet megfelelő fejezetét). Még ma sem tudjuk azonban, hogy ez akkor is igaz-e,
ha páratlan egész szám. Sőt,
stb. értékeire az elmúlt 300 évben semmilyen zárt alakot nem sikerült
találni, és lehet, hogy ilyen alak nem is létezik.
szám transzcendenciájából következik, hogy a
számok irracionálisak minden pozitív egészre. A
számról az 1970-es években bebizonyították, hogy szintén irracionális szám. Továbbra is megoldatlan
azonban, hogy a
stb. számok racionálisak-e vagy sem.
A

Az általános esetben a végtelen sorok konvergenciájának pontos feltételét a következő tétel adja meg.
6.13. Tétel. (Cauchy-kritérium). A
hoz létezik egy
index úgy, hogy minden

4

végtelen sor akkor és csak akkor konvergens, ha minden
-re

Johann Bernoulli (1667–1748) svájci matematikus, Jacob Bernoulli testvére
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6. Végtelen sorok (I.)

Bizonyítás. Mivel
Cauchy-kritériumból (5.13. Tétel).

, ezért az állítás nyilvánvaló a sorozatokra vonatkozó

A végtelen sorok elméletét bővebben a II. kötetben fogjuk tárgyalni.

1. Feladatok
6.1. Adott
-hoz adjunk meg olyan küszöbindexet, ahonnan kezdve az alábbi konvergens végtelen sorok
részletösszegei -nál jobban megközelítik a sor összegét.
a.

;

b.

;

c.

;

d.

.

6.2.
a.
b.
c.

(Ö M)

6.3. Adjunk általános módszert azon
polinomok,
, és
egészek. (Ö)

sorok összegének meghatározására, amelyekben és
, ahol
különböző
-nál kisebb

6.4. Konvergensek-e az alábbi sorok?
a.
b.

;
;

c.

;

d.

.

6.5. Bizonyítsuk be a (6.3) egyenlőtlenséget minden

-ra. (Ö M)

6.6. Mutassuk meg, hogy

minden

-re és

-ra. Vezessük le ebből, hogy a

6.7. Bizonyítsuk be, hogy
6.8. Legyen

6.10. Legyen

-re konvergens.

.

azoknak a pozitív egészeknek a felsorolása, amelyek tízes számrendszerben való

felírásában nem szerepel a
6.9. Legyen

sor minden

számjegy. Bizonyítsuk be, hogy

konvergens.
olyan sorozat, amelyre teljesül
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konvergens. (Ö)

6. Végtelen sorok (I.)

Következik-e ebből, hogy a
6.11. Legyen

sor konvergens? (Ö)

olyan sorozat, amelyre teljesül, hogy minden egészekből álló és pozitív

Következik-e ebből, hogy a

sor konvergens? (Ö)

6.12. Bizonyítsuk be, hogy ha
6.13. Tegyük fel, hogy
konvergensek, akkor a
6.14. Bizonyítsuk be, hogy ha a

sorozatra

minden
minden

-re, akkor a

-re. Bizonyítsuk be, hogy ha a

sor is konvergens.
sor konvergens, akkor

86
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

sor konvergens.
és

sorok

7. fejezet - 7. Megszámlálható
halmazok
A sorozatok tárgyalásánál már felhívtuk a figyelmet arra, hogy gondosan meg kell különböztetnünk az
sorozatot a tagjaiból képzett
halmaztól. Azt fogjuk mondani, hogy az
sorozat felsorolja a
halmaz elemeit, ha
. (A
halmaz elemei és így az
sorozat tagjai tetszőlegesek lehetnek, tehát
nem csak valós számokból álló sorozatokat tekinthetünk.) Ha van olyan sorozat, amely felsorolja
elemeit,
akkor azt mondjuk, hogy
felsorolható. Nyilvánvaló, hogy minden véges halmaz felsorolható, hiszen ha
, akkor az
sorozatra teljesül
. Tegyük most fel, hogy
végtelen. Megmutatjuk, hogy ha van olyan
sorozat, amely felsorolja
elemeit, akkor ezek között olyan
is van, amelynek a tagjai páronként különbözőek. Valóban, válasszunk ki
minden eleméhez egy olyan
tagot, amelyre
. Az így kiválasztott tagok (az indexeik sorrendjében)
-nek egy
részsorozatát
alkotják. Ha
minden -ra, akkor a
sorozat tagjai páronként különbözőek, és
.
Mint minden sorozat, így
is egy olyan függvény, amely az
halmazon van értelmezve. Mivel a tagjai
különbözőek és
, ez azt jelenti, hogy a
leképezés kölcsönösen egyértelmű az
és
halmazok között. (Lásd a 54. oldal lábjegyzetét.)
Azt láttuk be, hogy egy
halmaz elemei akkor és csak akkor felsorolhatóak, ha
és
között egy kölcsönösen egyértelmű leképezés.

véges vagy pedig van

7.1. Definíció. A
halmazt megszámlálhatóan végtelennek nevezzük, ha
és
elemei között létezik
kölcsönösen egyértelmű leképezés. A
halmaz megszámlálható, ha véges vagy megszámlálhatóan végtelen.
Ezen elnevezések birtokában a fenti okoskodást úgy foglalhatjuk össze, hogy egy halmaz akkor és csak akkor
felsorolható, ha megszámlálható.
Nyilvánvaló, hogy
megszámlálható: a
tétel.

megszámlálható: tekintsük a
sorozatot. Azt is könnyű belátni, hogy
is
sorozat minden egész számot tartalmaz. Ennél meglepőbb a következő

7.2. Tétel. A racionális számok halmaza megszámlálható.
Bizonyítás. Azt kell belátnunk, hogy van olyan sorozat, amely felsorolja a racionális számokat. Egy ilyen
sorozat például:

7.1. egyenlet - (7.1)
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7. Megszámlálható halmazok

7.1. ábra
Itt a
törteket (ahol , egészek, és
)a
összeg nagysága szerint soroltuk fel. Minden -re
valamilyen sorrendben leírtuk az összes olyan törtet, melyekre
, majd az
értékekhez
tartozó így kapott véges sorozatokat egymás után írva egyetlen végtelen sorozatot képeztünk. Világos, hogy
ilyen módon minden racionális számot felsoroltunk.
Hasonló módszerrel a racionális számoknál jóval bővebb halmazokról is beláthatjuk, hogy megszámlálhatóak.
Azt mondjuk, hogy az
komplex szám algebrai, ha gyöke egy nem azonosan nulla egész együtthatós
polinomnak. Világos, hogy minden racionális szám algebrai, hiszen
gyöke a
polinomnak. A
szám szintén algebrai, mert gyöke
-nek.
7.3. Tétel. Az algebrai számok halmaza megszámlálható.
Bizonyítás. Az
polinom súlyán a
számot fogjuk érteni.
Világos, hogy minden -re csak véges sok olyan egész együtthatós polinom van, amelynek a súlya . Ebből
következik, hogy van olyan
sorozat, amely minden egész együtthatós nemkonstans polinomot
tartalmaz. Valóban, először soroljuk fel azokat az egész együtthatós nemkonstans polinomokat, melyek súlya 2.
Írjuk ezek után azokat, melyek súlya 3 és így tovább. Így minden egész együtthatós nemkonstans polinomot
felsoroltunk, hiszen egy ilyen polinom súlya nem lehet 0 vagy 1. Az
polinomok mindegyikének csak véges
sok gyöke van (lásd a 10.1. Lemmát). Soroljuk fel az
polinom gyökeit valamilyen sorrendben, írjuk utánuk
gyökeit, és így tovább. Így egyetlen sorozatban felsoroltuk az összes algebrai számot, amivel a tételt
bebizonyítottuk.
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7. Megszámlálható halmazok

A következő tétel szerint a halmazelméleti műveletek (unió, metszet, különbség) nem vezetnek ki a
megszámlálható halmazok köréből.
7.4. Tétel.
i. Egy megszámlálható halmaz minden részhalmaza is megszámlálható.
ii. Két megszámlálható halmaz uniója is megszámlálható.
Bizonyítás. (i) Legyen
megszámlálható és
. Tegyük fel, hogy az
sorozat felsorolja az
halmaz elemeit. Válasszunk ki
minden
eleméhez egy olyan
tagot, amelyre
. Az így
kiválasztott tagok (az indexeik sorrendjében)
-nek egy olyan részsorozatát alkotják, amely felsorolja
elemeit.
(ii) Ha az
és
sorozat felsorolja

sorozatok felsorolják az
elemeit.

és

halmazok elemeit, akkor az

A fenti (ii) állításból azonnal adódik (teljes indukcióval), hogy véges sok megszámlálható halmaz uniója is
megszámlálható. A következő tétel szerint több is igaz.
7.5. Tétel. Megszámlálhatóan végtelen sok megszámlálható halmaz uniója is megszámlálható.
Bizonyítás. Legyenek az
halmazok megszámlálhatóak, és legyen minden
amely felsorolja
elemeit. Ekkor az

elemeit. A sorozatot úgy kaptuk, hogy minden

sorozat felsorolja

-ra

olyan sorozat,

-re egymás után írtuk az

véges sorozatokat.
Az előző tételek alapján jogosan vetődik fel a kérdés, hogy vannak-e egyáltalán nemmegszámlálható halmazok?
A következő tétel erre ad választ.
7.6. Tétel. A valós számok halmaza nem megszámlálható.
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
megszámlálható, és legyen
valós számok egy olyan sorozata, amely
minden valós számot tartalmaz. Úgy fogunk ellentmondásra jutni, hogy konstruálunk egy
valós számot,
amely nem tagja a sorozatnak. Két konstrukciót is mutatunk. I. Az első konstrukció a következő egyszerű
észrevételen alapszik: ha zárt intervallum és egy adott szám, akkor -nek van olyan zárt részintervalluma,
amely nem tartalmazza -t. Ez nyilvánvaló: kiválasztva két diszjunkt zárt részintervallumát, ezek közül
legalább az egyik nem tartalmazza -t.
Legyen
amelyre

olyan zárt intervallum, amely nem tartalmazza
. Az eljárást induktíve folytatva legyen

. A Cantor-axióma szerint az
minden -re, hiszen
, de
bizonyítani.

intervallumoknak van közös pontjuk. Ha
, akkor
. Ezzel beláttuk, hogy nem tagja a sorozatnak, és ezt kellett

II. Egy másik konstrukció hasonló tulajdonságú
alakját:

Legyen
-től.

, ahol

, ha

-et. Legyen
olyan zárt részintervalluma -nek,
olyan zárt részintervalluma
-nek, amelyre

-re a következő. Tekintsük az

és

, ha

. Világos, hogy
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különbözik mindegyik

7. Megszámlálható halmazok

A 7.4. és 7.6. tételekből azonnal következik, hogy az irracionális számok halmaza nem megszámlálható. Ha
ugyanis megszámlálható lenne, akkor – mivel
is az –
is megszámlálható lenne, holott nem
az. Egy számot transzcendensnek nevezünk, ha nem algebrai. Az előző okoskodás megismétlésével –
felhasználva, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható – azt kapjuk, hogy a transzcendens számok
halmaza sem megszámlálható.
7.7. Definíció. Ha két halmaz,
és
között kölcsönösen egyértelmű leképezés hozható létre, akkor a két
halmazt ekvivalensnek vagy azonos számosságúnak nevezzük, és ezt úgy jelöljük, hogy
.
A fenti definíció értelmében egy
halmaz akkor és csak akkor megszámlálhatóan végtelen, ha
.
Azonnal látható, hogy ha
és
, akkor
. Valóban, ha
egy kölcsönösen egyértelmű
leképezés
-ról
-re és
egy kölcsönösen egyértelmű leképezés
-ről
-re, akkor az
(
) leképezés kölcsönösen egyértelmű -ról -re.
7.8. Definíció. A

halmazt kontinuum számosságúnak nevezzük, ha ekvivalens

-rel.

Megmutatjuk, hogy mind az irracionális számok halmaza, mind pedig a transzcendens számok halmaza
kontinuum számosságú. Ehhez szükségünk lesz a következő egyszerű lemmára.
7.9. Lemma. Ha

végtelen és

megszámlálható, akkor

.

Bizonyítás. Először is belátjuk, hogy
tartalmaz megszámlálhatóan végtelen részhalmazt. Valóban, mivel
végtelen, ezért nemüres, és így kiválaszthatjuk egy
elemét. Ha az
elemeket már
kiválasztottuk, akkor
(hiszen különben
véges lenne), tehát választhatunk egy
elemet. Így induktíve minden -re kiválasztottuk a különböző
elemeket. Ekkor
egy megszámlálhatóan végtelen részhalmaza -nak.
A lemma bizonyításához feltehetjük, hogy
, hiszen -t helyettesíthetjük
megszámlálható). A 7.4. Tétel szerint
megszámlálható. Mivel végtelen is, ezért
, hiszen
. Legyen egy kölcsönösen egyértelmű leképezés -ről

kölcsönösen egyértelmű leképezés

-ról

-val (ami szintén
és így
-re. Ekkor

-re.

7.10. Tétel. Mind az irracionális, mind pedig a transzcendens számok halmaza kontinuum számosságú.
Bizonyítás. Az előző tétel szerint
, tehát
kontinuum számosságú. Az
okoskodás értelemszerű módosítása adja, hogy a transzcendens számok halmaza is kontinuum számosságú.
7.11. Tétel. Minden nem elfajuló intervallum kontinuum számosságú.
Bizonyítás. A
nyílt intervallum kontinuum számosságú, ugyanis az
függvény
kölcsönösen
egyértelműen
ráképezi
-et
-re.
(Az
függvény
inverze
. Mivel minden nyílt intervallum ekvivalens
-gyel (a
függvény
-et
-re képezi), így minden nyílt intervallum kontinuum számosságú.
Mármost a 7.9. Lemma szerint
korlátos intervallumok mind kontinuum számosságúak.

és

, tehát azt kaptuk, hogy a

Annak bizonyítását, hogy a félegyenesek is kontinuum számosságúak, az olvasóra hagyjuk.

1. Feladatok
7.1. Jelölje

a (7.1) sorozat

-edik tagját. Melyik a legkisebb

, amelyre

7.2. Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok halmaza megszámlálható. (Ö)
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7. Megszámlálható halmazok

7.3. Mutassuk meg, hogy a véges hosszúságú magyar nyelvű szövegek halmaza megszámlálható.
7.4. Bizonyítsuk be, hogy páronként diszjunkt intervallumok bármely halmaza megszámlálható. (Ö)
7.5. Bizonyítsuk be, hogy egy halmaz akkor és csak akkor végtelen, ha ekvivalens egy valódi részhalmazával.
7.6. Bizonyítsuk be, hogy minden félegyenes kontinuum számosságú.
7.7. Bizonyítsuk be, hogy ha
számosságú.

és

kontinuum számosságú halmazok, akkor

is kontinuum

7.8. Bizonyítsuk be, hogy minden körvonal kontinuum számosságú.
7.9. Bizonyítsuk be, hogy a sík (vagyis az
7.10. Bizonyítsuk be, hogy

halmaz) kontinuum számosságú. (Ö)

összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

7.11. Adjunk meg egy olyan függvényt, amely
számokból álló végtelen sorozatok halmazára. (Ö)

-et kölcsönösen egyértelműen ráképezi a pozitív egész
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8. fejezet - 8. Valós változós, valós
értékű függvények
1. Függvények és grafikonok
Tekintsünk egy
függvényt. Amint azt korábban már tisztáztuk, ezen azt értjük, hogy az
mindegyik eleméhez hozzá van rendelve egy
elem, amelyet úgy jelölünk, hogy
.

halmaz

Az
halmazt értelmezési tartományának nevezzük, melynek jelölése
. Azon
elemek
halmazát, amelyek megfelelnek valamely
-nak,
értékkészletének nevezzük, és
-fel jelöljük.
Tehát
. Az
halmaz része -nek, de általában nem kell, hogy egyenlő legyen
-vel.
Ha
nek:
Az

, akkor

és

-vel jelöljük azon
elemek halmazát, amelyek megfelelnek valamely
. Ezen jelölés szerint
.

függvényeket akkor tekintjük egyenlőnek, ha
-re.

, és

8.1. Definíció. Ha
és
,
,
esetén
egy-egyértelmű leképezés (injektív leképezés, injekció).
Ha
létesít

és

egy-egyértelmű és
között. (Más szóval

8.2. Definíció. Ha
leképezést, amely minden
Ekkor
,

-

teljesül minden

, akkor azt mondjuk, hogy

, akkor azt mondjuk, hogy
bijektív leképezés, bijekció.)

kölcsönösen egyértelmű leképezést

kölcsönösen egyértelmű
és
között, akkor
-gyel jelöljük azt a
elemhez hozzárendeli azt az egyértelmű
elemet, amelyre
.
,
. Az
leképezést inverz függvényének nevezzük.

8.3. Tétel. Legyen
kölcsönösen egyértelmű
függvénynek létezik az inverze, és
.

és

között. Ekkor a

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló az inverz függvény definíciójából.
A függvények körében többféle műveletet értelmezhetünk; ezek a műveletek függvények párjaihoz rendelnek
függvényeket. Ilyen például a kompozíció művelete.
8.4. Definíció. Az
függvényt értjük, amelyre
függvények, akkor a

és

függvények összetételén vagy kompozícióján azt a
-fel jelölt
és
minden
-ra. Ha
és tetszőleges
függvényt azokra az -ekre értelmezzük, amelyekre
értelmes. Tehát
, és
minden ilyen -re.

8.5. Megjegyzés. A kompozícióképzés művelete nem kommutatív. Tekintsük a következő példát. Jelölje
az
egész számok halmazát, és legyen
minden
-re. Legyen továbbá
minden
-ra. Ekkor
, és
minden
-re. Másrészt
, és
minden
-ra. Láthatjuk, hogy
,
hiszen különbözőek az értelmezési tartományaik. Sőt, könnyen beláthatjuk, hogy
minden olyan -re, ahol mindkét oldal értelmes.
A következőkben olyan függvényekkel foglalkozunk, amelyeknek értelmezési tartománya és értékkészlete
egyaránt a valós számok egy-egy részhalmaza. Az ilyen függvényeket valós változós, valós értékű
függvényeknek (röviden valós függvényeknek) nevezzük.
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8. Valós változós, valós értékű
függvények
A valós értékű függvények körében értelmezhetjük az összeadás, kivonás, szorzás és osztás műveleteit is.
Legyenek

és

valós értékű függvények. Az
és

pontra. Így

összegfüggvényt és az
különbségfüggvényt az
képletekkel értelmezzük minden
.

Hasonlóan, az

szorzatfüggvény értelmezési tartománya a
pontban pedig
. Végül, az
minden olyan
pontra, amelyre
.

halmaz, az értéke az
hányadosfüggvény értelmezése
és
. Tehát

A számsorozatokhoz hasonlóan a valós függvények megadása is többféle módon lehetséges. Tekintsük a
következő példákat.
8.6. Példák.
1.

;

2.

;

3.

;

4.

alakot kizárjuk.

, ahol a

Az (1)-ben szereplő függvényt „képlettel” adtuk meg; a többiek esetében a hozzárendelést más módon
határoztuk meg. Akárcsak a sorozatok esetében, a függvények meghatározásánál sem játszik szerepet, hogy
milyen módon definiáljuk: a képlettel történő definíció sem nem jobb, sem nem rosszabb (legfeljebb rövidebb) a
többinél.
A valós függvényeket a síkbeli Descartes-féle koordináta-rendszerben szemléltethetjük1. Legyen
egy valós függvény, ahol tehát
és
. Tekintsük az
alakú pontokat az
tengelyen, ahol
. Minden ilyen pontban emeljünk merőlegest az tengelyre, és mérjük fel erre a merőlegesre az előjeles
távolságot (tehát az
tengelytől „felfelé”, ha
és „lefelé”, ha
.) Így az
pontokhoz jutunk, ahol
. Ezen pontok halmazát nevezzük az
függvény grafikonjának; jelölése
. Tehát röviden:

8.1. egyenlet - (8.1)

8.7. Példák. Tekintsük a következő függvényeket.
1.
2.

;
;

3.
4.

;
;

5.
6.

1

;
;

A koordinátageometria alapfogalmait röviden összefoglaljuk a fejezet függelékében.
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8. Valós változós, valós értékű
függvények
7.
8.

, ahol
, ahol

az

-nél nem nagyobb egész számok közül a legnagyobbat jelöli;
;

9.

10.
Lássuk az (1)–(10) függvények grafikonjait (8.1. ábra)!

8.1. ábra
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8. Valós változós, valós értékű
függvények
A (9) függvény, amely immár másodszor szerepel, a későbbiekben is sokszor fog felbukkanni különböző
jelenségek illusztrálásakor. Ezt a függvényt – felfedezőjéről – Dirichlet-függvénynek nevezzük2.
Megjegyezzük, hogy a függvények grafikonjának síkbeli szemléltetésére ugyanaz igaz, amit a számegyenessel
kapcsolatban korábban mondtunk. A síkbeli ábrázolás előnye, hogy bizonyos állításokat könnyebben érthető és
jobban áttekinthető formában kaphatunk meg, és a szemléltetés révén sokszor nyerünk bizonyítási ötleteket is.
De ismét hangsúlyozzuk, hogy az, amit a szemléltetésből adódóan „látunk”, nem tekinthető bizonyításnak; sőt,
szemléletesen igaznak látszó állításokról kiderülhetnek, hogy hamisak. Mint már eddig is, a bizonyításokban
csupán a valós számok axiómáira és az azokból már bizonyított tételekre támaszkodhatunk.
8.8. Megjegyzés. A figyelmes olvasónak feltűnhetett, hogy a függvények bevezetésekor nem jártunk el olyan
szigorú kritikával, mint a halmaz fogalmának esetében. Ott megjegyeztük, hogy a halmazt összességként,
osztályként, rendszerként leírva nem oldjuk meg a definíció problémáját, ezért a halmazt alapfogalomnak
tekintjük. A függvények fogalmát a hozzárendelés fogalmára vezettük vissza, az utóbbit azonban nem
defináltuk. Kézenfekvő ugyanazt a megoldást választani, mint a halmazok esetében, tehát a függvényt is
alapfogalomként kezelni, amelynek a hozzárendelés és a leképezés csupán szinonimái.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a függvény fogalmát vissza lehet vezetni a halmaz fogalmára. Ezt a grafikon
fogalmának általánosításával tehetjük meg. A függvénygrafikon (8.1)-beli definícióját könnyen általánosíthatjuk
tetszőleges halmazok közötti leképezésekre. Legyenek
és
tetszőleges halmazok. Az
rendezett
párok halmazát, ahol
és
, az
és
halmazok Descartes-szorzatának nevezzük, és
-vel
jelöljük. Tehát

Ha

egy függvény, akkor
grafikonját a (8.1) képlettel definiáljuk. A
halmaz tehát az
Descartes-szorzat részhalmaza. Így minden
-ból
-be képező függvényhez hozzárendeltük a
halmazt. Nyilvánvaló, hogy különböző függvények grafikonja különböző.

Világos, hogy a
halmaz rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy tetszőleges
elemhez pontosan egy olyan
elem van, amelyre
, nevezetesen
. Megfordítva,
tegyük fel, hogy
és minden
elemhez pontosan egy olyan
elem van, amelyre
. Jelöljük
-val ezt az egyetlen elemet. Ezzel egy
függvényt értelmeztünk, és
világos, hogy
. Ez a megfigyelés az, amely lehetővé teszi, hogy a függvény fogalmát
visszavezessük a halmaz fogalmára. A halmazelmélet axiomatikus felépítésében a függvényeket úgy definiálják,
mint az
Descartes-szorzatok fenti tulajdonságú részhalmazai. Mi nem követjük ezt az utat (hiszen a
halmazelmélet axiomatikus felépítése nem célunk), így a függvény fogalmát továbbra is alapfogalomként
kezeljük.
8.9. Megjegyzés. A matematikai fogalmak és objektumok jelölésére az évszázadok során kialakult egy
konvenció. Eszerint a függvényeket legtöbbször -fel jelöljük; ez a latin functio szó kezdőbetűje (amely
szerencsés módon megegyezik a függvény szó kezdőbetűjével). Ha egy okoskodásban több függvény szerepel,
azokat általában
-val jelöljük. Hasonló okból a természetes számok jelölése legtöbbször , amely a
naturalis szó kezdőbetűje. A természetes és az egész számok jelölésére az -en kívül gyakran használjuk még
az -et megelőző
betűket is. A konstansokat és a sorozatokat leginkább az ábécé elején található
betűkkel jelöljük, míg a változók (vagyis azok a mennyiségek, amelyekre függvényeket alkalmazunk) szokásos
jelölése az ábécé végén levő
betűkkel történik.
Természetesen semmilyen elvi jelentősége nincs annak, hogy egy mennyiséget éppen milyen betűvel vagy
szimbólummal jelölünk, és előfordulhat, hogy egy függvényt kénytelenek vagyunk az
betűktől
különböző betűvel jelölni. Azonban a fenti konvenció használata jelentősen megkönnyíti a matematikai
szövegek olvasását, mert az esetek többségében egy pillanat alatt tájékozódni tudunk a szereplő matematikai
objektumok természetéről.

1.1. Feladatok

2

Lejeune Dirichlet (1805–1859) német matematikus
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8. Valós változós, valós értékű
függvények
8.1. Döntsük el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak minden
részhalmazra.
a.

;

b.

;

c.

függvényre és

,

.

8.2. Tetszőleges
függvényre és
halmazra jelöljük
-nal azon
elemek
halmazát, amelyekre
. (Nem tesszük fel, hogy -nek létezik az inverze. A jelölés jogosságát illetően
megjegyezzük, hogy ha létezik az
inverz, akkor
kétféle értelmezése ugyanazt a halmazt jelöli.)
Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges

halmazokra

a.

;

b.

;

c.

.

8.3. Határozzuk meg az alábbi függvények inverzeit.
a.

;

b.

;

c.

.
függvény, amelyre

8.4. Van-e olyan

8.5. Adjunk meg minden valós számhoz egy
minden
-re. Megtehető-e ez úgy is, hogy

minden

-re? (Ö)

függvényt úgy, hogy
teljesüljön
egy tetszőleges, előre megadott függvény legyen? ( Ö)

8.6.
a. Adjunk meg két olyan valós
,
alakúak legyenek. (Ö)
b. Legyenek
három függvény:

, hogy

és

mindketten

tetszőleges,
-en értelmezett valós függvények. Mutassuk meg, hogy megadható
úgy, hogy
mindegyike előáll
alakban (
). ( M)

c. Megoldható-e ez két
d. Megoldható-e ez

függvényt, melyekhez nincs olyan

függvénnyel három helyett? (

-k egy végtelen sorozatára? (

Ö M)

Ö M)

2. Valós függvények globális tulajdonságai
A 8.7. Példákban szereplő függvények grafikonjain olyan szimmetriákat és egyéb tulajdonságokat figyelhetünk
meg, amelyek számos más függvénynél is előfordulnak. Így a (2), (6) és (9) függvények grafikonjai
szimmetrikusak az tengelyre, a (4) és (5) függvények grafikonjai szimmetrikusak az origóra, a (8) függvény
grafikonja periodikusan ismétlődő szakaszokból áll. A (2), (4) és (6) függvények grafikonja más jellegű
tulajdonságot is tükröz. Ezeknél a függvényeknél a grafikonnak a
feletti része „fölfelé halad”, ami annak
felel meg, hogy ezen a félegyenesen nagyobb -hez nagyobb
tartozik. A (2), (3) függvények grafikonja,
illetve a (4) és (5) függvények grafikonjának
feletti része pedig „alulról domború”, vagyis a grafikon két
pontját összekötő egyenesszakasz mindig a grafikon felett halad.
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8. Valós változós, valós értékű
függvények
A következőkben pontosan értelmezzük ezeket a tulajdonságokat, és olyan módszereket mutatunk, amelyek
segítségével eldönthetjük, hogy egy függvény az adott tulajdonságok valamelyikével rendelkezik-e vagy sem.
8.10. Definíció. Az
függvény páros, ha minden
függvény páratlan, ha minden
számra

számra
és

és

. Az

.

8.11. Megjegyzés. Nyilvánvaló, hogy tetszőleges
páros egész számra az
függvény páros, ha
pedig páratlan, akkor
is páratlan. (Az elnevezést éppen ez a tény indokolja.) Az is világos, hogy egy páros
függvény grafikonja szimmetrikus az tengelyre. Ez abból következik, hogy az
pontot az tengelyre
tükrözve a
pontba jutunk. A páratlan függvények grafikonja viszont az origóra szimmetrikus, ugyanis
az
pontot az origóra tükrözve a
pontba jutunk.
8.12. Definíció. Az
és

függvény periodikus, ha van olyan
, hogy minden
. A számot az függvény periódusának nevezzük.

8.13. Megjegyzés. Könnyű belátni, hogy ha az függvény egy periódusa, akkor
egész számra. Tehát egy periodikus függvénynek mindig végtelen sok periódusa van.

-re

,

is periódus minden

Nem minden periodikus függvénynek van legkisebb pozitív periódusa. Pl. a Dirichlet-függvény periódusai
éppen a racionális számok, és a pozitív racionális számok között nincs legkisebb.
8.14. Definíció. Az függvény felülről (illetve alulról) korlátos az
olyan
szám, hogy
(
) minden
-ra.
Az

függvény korlátos az

halmazon, ha

halmazon, ha alulról és felülről is korlátos

, és van

-n.

Könnyű belátni, hogy
akkor és csak akkor korlátos
-n, ha
, és van olyan
szám, hogy
minden
-ra. Az függvénynek az
halmazon való korlátossága szemléletesen azt jelenti,
hogy alkalmas -ra a függvény grafikonjának
feletti része az
és
egyenesek által határolt
sávban van. Az
függvény korlátos
-ben minden
esetén, de nem korlátos
-ben. A
intervallumban alulról korlátos, de felülről nem korlátos.
Az

függvény nem korlátos
8.15. Definíció. Az
minden
,

-ben. Azonban

korlátos az

halmazon.

függvény monoton növekvő (monoton csökkenő) az
,
esetén

halmazon, ha

, és

8.2. egyenlet - (8.2)

Ha (8.2)-ben
, illetve
helyett
, illetve
áll, akkor -et szigorúan monoton növekvőnek (illetve
csökkenőnek) nevezzük. A monoton növekvő vagy monoton csökkenő függvényeket röviden monoton
függvényeknek hívjuk.
Jegyezzük meg, hogy ha
csökkenő -n.

konstans az

halmazon, akkor

egyszerre monoton növekedő és monoton

A Dirichlet-függvény semmilyen intervallumban nem monoton növekedő, és nem is monoton csökkenő. De a
racionális számok halmazán a Dirichlet-függvény egyszerre monoton növekedő és monoton csökkenő (hiszen
ott konstans).
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Konvex és konkáv függvények. Tekintsük a
grafikon
és
pontjait, ahol
.E
pontokat összekötő egyenesszakaszt a
grafikon húrjának nevezzük. A húr egyenesének egyenletét
megadó lineáris függvény legyen
, azaz legyen

8.16. Definíció. Az

függvény konvex az

intervallumban, ha minden

,

és

esetén

8.3. egyenlet - (8.3)

Ha (8.3)-ban
helyett áll, akkor -et -ben szigorúan konvexnek, ha
konkávnak, illetve szigorúan konkávnak nevezzük.

, illetve

áll, akkor

-et -ben

8.2. ábra
Az a tulajdonság, hogy
grafikonnak az
„alatt” van. Az ábrán

konvex -ben, szemléletesen úgy fogalmazható, hogy minden ,
esetén a
intervallumhoz tartozó része az
és
pontokat összekötő húr
.

Nyilvánvaló, hogy
akkor és csak akkor konvex -ben, ha
konkáv -ben. Megjegyezzük, hogy
„konvex” helyett néha szokás az „alulról konvex”, „konkáv” helyett pedig az „alulról konkáv” elnevezést
használni.
Ha az függvény lineáris az intervallumon, azaz
valamely és konstanssal, akkor (8.3)ban egyenlőség áll minden -re. Tehát egy lineáris függvény egyszerre konvex és konkáv is.
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8. Valós változós, valós értékű
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8.3. ábra
Az alkalmazások szempontjából érdemes a konvexitást jellemző egyenlőtlenséget más formában is megadni.
Legyen
és
az
intervallumot

tehát

. Ekkor az
szám eleme
arányban osztja. Valóban,

-nek, méghozzá

. Másrészt egyszerű számolás mutatja, hogy

A számolás megfordításával az is látható, hogy
. Ha ugyanis
, akkor a
Mármost, ha

és

az a pont, amely

.
minden eleme előáll
választás megfelel.

alakban, ahol

, akkor

Ha ezt behelyettesítjük a (8.3) egyenlőtlenségbe, akkor a konvexitás alábbi ekvivalens feltételét kapjuk.
8.17. Lemma. Az
függvény akkor és csak akkor konvex az
számokra

intervallumon, ha bármely

és

8.4. egyenlet - (8.4)

8.18. Megjegyzés. A fenti okoskodásból az is adódik, hogy az
ekvivalens, hogy
esetén (8.4)-ben szigorú egyenlőtlenség áll.
8.19. Tétel. (Jensen-egyenlőtlenség3). Az
valahányszor

függvény szigorú konvexitása azzal

függvény akkor és csak akkor konvex az
és
, akkor

intervallumon, ha

8.5. egyenlet - (8.5)

Ha

szigorúan konvex, akkor szigorú egyenlőtlenség áll, feltéve, hogy az

-k nem mind egyenlők.

Bizonyítás. A 8.17. Lemma szerint az függvény akkor és csak akkor konvex az intervallumon, ha (8.5)
-re fennáll. Így csak azt kell megmutatnunk, hogy ha az egyenlőtlenség
-re igaz, akkor
-re is
igaz. Ezt indukcióval látjuk be.

3

Johan Ludwig William Valdemar Jensen (1859–1925) dán matematikus
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8. Valós változós, valós értékű
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Legyen

, és tegyük fel, hogy (8.5) teljesül minden
,
esetén. Legyen

és
és

,

, valamint
.

Belátjuk, hogy

8.6. egyenlet - (8.6)

Legyen

Az indukciós feltevés szerint

. Ha még felhasználjuk, hogy

, akkor azt kapjuk, hogy

8.7. egyenlet - (8.7)

amivel az állítást beláttuk. A szigorú konvexitásra vonatkozó állítás ugyanígy adódik.
A következő tétel a konvexitás és a monotonitás között létesít kapcsolatot.
8.20. Tétel. Az

függvény akkor és csak akkor konvex az
intervallumon, ha minden
(
) függvény monoton növő az
halmazon.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy

konvex

-n, és legyen

,

,

,

Ebből egyszerű átrendezéssel megkaphatjuk az

8.8. egyenlet - (8.8)

egyenlőtlenséget.

100
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

. A (8.3) feltétel szerint

-re az

8. Valós változós, valós értékű
függvények

8.4. ábra
Ha

, akkor (8.3) szerint

amiből (8.8) ismét egyszerű átrendezéssel megkapható. Ugyanígy adódik (8.8) az
beláttuk, hogy az

esetben. Ezzel

függvény monoton növő.
Most tegyük fel, hogy az
. Ekkor

függvény monoton nő minden

amiből átrendezéssel

Így

kielégíti a konvexitás feltételét.
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-re. Legyen

és

8. Valós változós, valós értékű
függvények
Lássunk néhány alkalmazást!
8.21. Példa. Először is megmutatjuk, hogy az
függvény konvex -ben. A 8.20. Tétel szerint azt kell
megmutatni, hogy az
függvény monoton növő minden -ra, ami nyilvánvaló. Így
az
függvényre alkalmazhatjuk a Jensen-egyenlőtlenséget. A
választással azt
kapjuk, hogy

illetve négyzetgyököt vonva

8.9. egyenlet - (8.9)

minden
-re. Ez az ún. számtani és négyzetes közepek közötti egyenlőtlenség (amelyet már az
1.15. feladatban [25] is láttunk).
8.22. Példa. Most belátjuk, hogy az
minden
-ra az

függvény monoton növő a

függvény konvex a

félegyenesen. Azt kell belátnunk, hogy

halmazon, ami ismét világos.

Ha most az
függvényre alkalmazzuk a Jensen-egyenlőtlenséget – ismét a
választással –, akkor megkapjuk a számtani és harmonikus közepek közötti egyenlőtlenséget (1.6. és
1.7. Tételek).

2.1. Feladatok
8.7. Legyen

és

értelmezve

a.

páros,

páratlan;

b.

páros,

páros;

c.

páratlan,

-ben és legyen

páratlan.

Mi mondható az (a), (b), illetve (c) esetekben az
páratlan voltáról?

,

,

, illetve

függvények páros, illetve

8.8. Az előző feladat kérdése páros, illetve páratlan függvények helyett monoton növekedő, illetve monoton
csökkenő függvényekre.
8.9. Bizonyítsuk be, hogy minden
8.10. Tegyük fel, hogy az

minden

-re, akkor

függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.
függvény sehol sem veszi fel a

értéket. Bizonyítsuk be, hogy ha

periodikus.

8.11. Tegyük fel, hogy az
függvénynek pontosan a racionális számok a periódusai. Igaz-e, hogy van
olyan
függvény, amelyre
a Dirichlet-függvény?
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8. Valós változós, valós értékű
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8.12. Bizonyítsuk be, hogy az

függvény semmilyen
8.13. Az

intervallumban nem korlátos.

függvény legyen értelmezve a következőképpen. Legyen

ahol az egyértelműség kedvéért a
amelynek értéke attól függ, hogy a

végtelen tizedestört-kifejtése

alakot kizárjuk. Egy olyan függvényt értelmezünk,

szám (minden második jegy szerepel) racionális-e vagy nem. Legyen

Bizonyítsuk be, hogy
a
minden részintervallumában minden
-beli értéket felvesz. (Ebből
következik, hogy
minden részintervallumában minden értéket végtelen sokszor vesz fel.)
8.14. Bizonyítsuk be, hogy

szigorúan konvex

-ben minden

és

egész, akkor

8.15. Bizonyítsuk be, hogy ha

egész számra.

8.16. Bizonyítsuk be, hogy
a.

szigorúan konkáv

-ben;

b.

szigorúan konkáv

-ben minden

8.17. Bizonyítandó, hogy ha
növekedő
-ben, akkor

konvex
konvex

egészre.
-beli értékkészlete

-ben,
-ben.

8.18. Bizonyítsuk be, hogy ha szigorúan konvex az
legfeljebb két pontban metszi. (M)

intervallumon, akkor itt

,

konvex és monoton

grafikonját minden egyenes

3. Függelék: A koordinátageometria alapfogalmai
Vegyünk fel két merőleges egyenest a síkon, nevezzük az elsőt tengelynek, a másodikat pedig tengelynek.
A két tengely metszéspontját origónak nevezzük. Mindkét tengelyt számegyenesként képzeljük el, tehát mindkét
tengely minden pontjához hozzárendelünk egy valós számot, az illető pont koordinátáját, amely a pontnak az
origótól vett előjeles távolságát adja meg.
Egy síkbeli
pont
tengelyre vett vetületét úgy kapjuk, hogy vesszük a -n átmenő és az
tengellyel
párhuzamos egyenest, és ennek az
tengellyel vett metszéspontját. E vetületnek az
tengelyen mint
számegyenesen vett koordinátáját a
pont első koordinátájának nevezzük. Hasonlóan kapjuk a
pont
tengelyre vett vetületét, és ennek koordinátáját, amelyet
második koordinátájának nevezünk. Ha a
pont
első és második koordinátája
és , akkor ezt úgy jelöljük, hogy
. Ilyen módon a sík minden
pontjához hozzárendeltünk egy valós számokból álló rendezett párt. A sík geometriai tulajdonságaiból
következik, hogy ez a hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű. Ezért a továbbiakban azonosítjuk a sík pontjait a
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8. Valós változós, valós értékű
függvények
koordinátáikból álló párokkal, a síkot magát pedig az
pontja, melynek koordinátái
és ” azt mondjuk, hogy „az

halmazzal. Ahelyett, hogy „a sík azon
pont”.

A sík pontjait vektoroknak is nevezhetjük. Az
vektor hosszúságán az
számot
értjük. A vektorok körében értelmezzük az összeadás, a kivonás és a valós számmal való szorzás műveleteit: az
és
vektorok összege az
vektor, a különbségük az
vektor,
az
vektornak és a valós számnak a szorzata a
vektor.
Egy adott
vektorral való összeadás a koordinátasíkon eltolásként jelentkezik: egy
vektorral eltolva az
vektorba jutunk. Ha
vektorok egy halmaza, akkor az
halmaz az
halmaznak a vektorral való eltoltja.

vektort a

Ha
egy adott, nullától különböző vektor, akkor a
vektorok (ahol tetszőleges
valós szám) befutják az origón és a ponton átmenő egyenes pontjait. Ha ezt az egyenest eltoljuk egy
vektorral, akkor az
halmazt kapjuk; ez tehát egy -n átmenő egyenes.
Legyenek és különböző pontok. Az előzőek szerint az
amely átmegy az ponton és a ponton is, hiszen
átmenő egyenes. Legyen
és
, ahol
-nek, ha

halmaz egy egyenes,
. Ez tehát éppen az és pontokon
. Egy
pont akkor és csak akkor eleme

8.10. egyenlet - (8.10)

egy alkalmas
kapjuk, hogy

valós számra. Ha -t kifejezzük az első egyenletből és a másodikba helyettesítjük, akkor azt

8.11. egyenlet - (8.11)

Megfordítva, ha (8.11) teljesül, akkor (8.10) is teljesülni fog
-gyel. Ez azt jelenti, hogy
akkor és csak akkor, ha (8.11) fennáll. Ezt röviden úgy fejezzük ki, hogy (8.11) az
egyenes
egyenlete.
Ha
, akkor (8.11) az
alakot ölti. Ez egybevág azzal az egyszerű megfigyeléssel, hogy az
pont akkor és csak akkor van az
ponton átmenő vízszintes egyenesen, ha
. Ha
akkor az és pontokon átmenő egyenes egyenlete könnyen láthatóan
.

,

pontokat összekötő
szakasz bármely pontját úgy kaphatjuk meg, hogy -ra felmérünk egy
irányú és legfeljebb
hosszúságú vektort. Más szóval,
. Tehát
akkor és csak akkor, ha van olyan
szám, amelyre (8.10) teljesül. Az
esetben
ennek az a pontos feltétele, hogy
és (8.11) teljesüljön.
Az
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9. fejezet - 9. Függvények
folytonossága és határértéke
Ha valamely gyakorlati problémában szereplő függvény értékét akarjuk kiszámítani egy
helyen, könnyen
előfordulhat, hogy -nak csak közelítő értékével számolhatunk. Tekintsük például a szabadon eső test által
megtett út hosszát. Ezt az
összefüggés adja meg, ahol az eltelt idő és a gravitációs állandó.
E képlet ismeretében
értékét egyszerűen ki tudjuk számítani. Ha azonban
értékét mérés segítségével
határozzuk meg, akkor valójában nem az eltelt idő pontos hosszát kapjuk meg, csupán annak – a műszerek
pontosságától függően – jobb vagy rosszabb közelítő értékét. De a mért értékből
-t kiszámítva azt
reméljük, hogy ha -t jó közelítéssel, vagyis kis hibával adtuk meg, akkor
értékét is jó közelítéssel kapjuk
meg. Tulajdonképpen ez a helyzet minden olyan esetben, amikor valamilyen adatot más, mérési eredményekből
adódó adatok segítségével számítunk ki. Ilyenkor feltételezzük, hogy ha a mérési adatok kevéssel térnek el a
tényleges értéktől, akkor a mérési adatokból számított érték is csak kevéssel tér el a ténylegestől.
Ezekben az esetekben tehát adva van egy függvény, és feltételezzük, hogy
közel lesz
-hoz, feltéve,
hogy elég kevéssel tér el -tól. Ezt a tulajdonságot nevezzük folytonosságnak. E fogalom pontos definíciója a
következő.
9.1. Definíció. Legyen értelmezve valamely -t tartalmazó nyílt intervallumban. Az függvény folytonos
az helyen, ha minden
-hoz létezik egy ( -tól függő)
, amelyre teljesül, hogy

9.1. egyenlet - (9.1)

Az függvény helyen való folytonossága szemléletesen a
jelenti: tetszőleges (keskeny)

sávot megadva, létezik egy
megadott sávban van.

intervallum úgy, hogy

grafikon következő tulajdonságát

-nek ezen intervallumhoz tartozó része a

9.1. ábra
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
Nyilvánvaló, hogy ha (9.1) teljesül egy
-val, akkor teljesül minden
-val is. Más szóval, ha egy
-hoz egy
„jó”, akkor minden pozitív
is „jó”. Másrészt, ha egy
-hoz egy
„jó”, akkor
ez „jó” minden
-hoz is. Ha az a feladatunk, hogy egy függvénynek egy adott pontbeli folytonosságát
megállapítsuk, akkor általában nincs szükség arra, hogy minden
-hoz meghatározzuk a legjobb (vagyis
legnagyobb) hozzá tartozó jó
-t, elég, ha egy ilyet megadunk. (A helyzet analóg a sorozatok
konvergenciájának megállapításával: ott sem kellett adott -hoz a legkisebb küszöbindexet megtalálni, elég
volt, ha találtunk egyet.)
9.2. Példák. 1. Az
pozitív jó.
2. Az
3. Az

konstans függvény folytonos minden

függvény folytonos minden
függvény minden

helyen. Minden

helyen. Bármely

-hoz

helyen folytonos. Ugyanis, ha

-hoz minden

jó.
és

, akkor

Ezért, ha

, valahányszor

akkor

.

4. Az
függvény folytonos minden
helyen. Ennek belátásához kivételesen adott
megadjuk a legjobb -t, sőt meghatározzuk mindazon helyek összességét, amelyekre
Legyen az egyszerűség kedvéért
és
. Ekkor

Ezért, mivel

szigorúan monoton

-ben,

106
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-hoz
.

9. Függvények folytonossága és
határértéke

9.2. ábra
Ebből következik, hogy adott

és

9.3. ábra
mellett

9.2. egyenlet - (9.2)

a legnagyobb

, amelyre teljesül, hogy

Később egy általános tételből (9.44) látni fogjuk, hogy
és
meggondolás nélkül rögtön következik
folytonosságából.

folytonossága minden külön

5. Az

függvény minden
helyen folytonos, -ban viszont nem folytonos. Mivel
a teljes
félegyenesen, ezért minden
-ra és minden
-ra
jó . Ugyanígy adódik, hogy
esetén
jó minden -ra. Viszont
, ha
, ezért
-ra
esetén -hoz
nem létezik jó .
6. Az
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9. Függvények folytonossága és
határértéke

függvény folytonos a
-re

vagyis minden

helyen, de egyetlen
, tehát

-hoz

jó

helyen sem folytonos. A

helyen folytonos, hiszen minden

.

Most belátjuk, hogy a függvény az
helyen nem folytonos. Legyen pl. racionális szám. Ekkor minden –
-val egyező előjelű – irracionális
helyen
. Ez pedig azt jelenti, hogy
esetén -hoz nem létezik jó . Hasonló a bizonyítás, ha irracionális.
(Tudjuk, hogy minden
2.12. Tételeket.)

-ban van racionális szám is és irracionális szám is; lásd a 2.2. és

Ez a példa azért figyelemre méltó, mert azt mutatja, hogy egy függvény lehet egy pontban folytonos, de
mindenütt másutt nem folytonos. A szemlélet számára ez talán kevésbé természetes jelenség, mint hogy egy
függvény lehet egy pont kivételével mindenütt folytonos.
7. Legyen
a törtrész-függvény (lásd 8.1.(8) ábra). Belátjuk, hogy folytonos az helyen, ha
nem egész szám, és nem folytonos az helyen, ha egész szám. Valóban,
és
,
ha
, ezért
, ha
. Vagyis, ha
nem egész, akkor
minden
-hoz

jó

. Ha viszont

egész, akkor

amiből következik, hogy például

esetén

-hoz nem létezik jó

.

Láthatjuk, hogy ha
egész, akkor az
függvény esetében az
pontnak csak a bal oldali
környezetében való viselkedése gátolja meg a folytonosságot. Ilyen esetben a függvényt jobbról folytonosnak
nevezzük. Ennek pontos értelmezése a következő.
9.3. Definíció. Legyen értelmezve egy
intervallumban. Az
ha minden
-hoz létezik
úgy, hogy

függvény jobbról folytonos az

helyen,

9.3. egyenlet - (9.3)

Az függvény balról folytonos az helyen, ha értelmezve van egy
hoz létezik
, amelyre teljesül, hogy

9.4. egyenlet - (9.4)

1.
1.1. Feladatok
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intervallumban, és ha minden

-

9. Függvények folytonossága és
határértéke
függvény akkor és csak akkor folytonos az

9.1. Mutassuk meg, hogy az
is folytonos.

függvény folytonos

9.2. Mutassuk meg, hogy az
egész.
9.3. Adjunk meg adott

-hoz jó

a.

,

b.
c.

,
,

-ban, ha

pontban, ha ott jobbról is és balról

nem egész, és jobbról folytonos

-ban, ha

-t (a 9.1. Definíció értelmében) az alábbi függvényekhez.

;

;
.

9.4. Az

függvény

pontbeli folytonosságának definíciója a következő formulával írható le:
.

Tekintsük a következő formulákat:

;
;
;
;
.

Ezek a formulák az

függvény milyen tulajdonságait írják le?

9.5. Bizonyítsuk be, hogy ha
folytonos egy pontban, akkor
folytonosságából következik-e folytonossága?
9.6. Bizonyítsuk be, hogy ha
-ban.

és

folytonosak egy

is folytonos ugyanitt. Fordítva,

pontban, akkor

és

is folytonosak

9.7. Bizonyítsuk be, hogy ha az
mindenütt folytonos.

függvény monoton növő és minden racionális számot felvesz, akkor

9.8. Bizonyítsuk be, hogy ha
periódusa. (Ö)

nemkonstans, folytonos és periodikus, akkor van legkisebb pozitív

2. Függvény határértéke
A függvények határértékének értelmezése előtt három olyan problémát tárgyalunk, amelyek jól megvilágítják a
határérték értelmezésének szükségességét, sőt a definíció célszerű módját is sugallják. Az első két probléma
által érintett kérdések alapvető fontosságúak; szinte azt mondhatjuk, hogy az analízis elmélete azért született,
hogy ezeket a kérdéseket megválaszolhassuk. A harmadik probléma egy konkrét feladat, de szintén jól
érzékelteti a határérték fogalmának jellegét.
1. Az első probléma a sebesség értelmezése. Egyenletes mozgás esetén a sebesség értéke
, ahol a
időegység alatt megtett út hossza. Tekintsünk most egy változó sebességű mozgást, és jelölje
a időpontig
megtett út hosszát. A probléma a pillanatnyi sebesség értelmezése és kiszámítása egy adott
időpontban.
Jelölje
a
időintervallumhoz tartozó átlagsebességet, vagyis legyen
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
Ez az a sebességérték, amellyel egyenletes mozgás esetén a mozgó pont
hosszúságú utat tesz meg. Ha például

idő alatt

Ebben az esetben, ha közel van 2-höz, akkor a
intervallumbeli átlagsebesség 12-höz lesz közel. Világos,
hogy a 12 értéket célszerű a
pontbeli pillanatnyi sebességnek nevezni.
Általában, ha tudjuk, hogy van olyan érték, amelyhez
értéke „nagyon” közel van minden
közeli -re, akkor ezt a értéket fogjuk a pontbeli pillanatnyi sebességnek nevezni.

-hoz elég

2. A második probléma egy függvénygrafikon értintőjének értelmezése és meghatározása. Tekintsünk egy
grafikont és ennek egy rögzített
pontját. Jelöljük
-szel a
és az
pontokon átmenő húrt. A görbe érintőjének azt az egyenest célszerű nevezni, amelyhez – pontosan
meghatározandó értelemben – e húrok egyenesei tartanak, ha tart -hoz. Mivel a szóban forgó egyenesek
átmennek a
ponton, ezért ezen egyeneseket egyértelműen meghatározzák meredekségeik. A
húr
meredeksége

Például az

esetben

9.4. ábra
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
Látható, hogy – pontosan meghatározandó értelemben – ha tart -hoz, akkor
tart
célszerű lesz a
pontbeli érintőt úgy értelmezni, mint azt az egyenest, amely átmegy az
meredeksége
. Az érintő egyenlete tehát

-hez. Így
ponton, és a

Általában, ha az

értékek – pontosan meghatározandó értelemben – egy
ponton átmenő,
meredekségű egyenest fogjuk a

értékhez tartanak, amikor tart -hoz, akkor a
grafikon pontbeli érintőjének nevezni.

9.5. ábra
3. A harmadik probléma a gömbtükör fókuszpontjának a meghatározása. Tekintsünk egy sugarú homorú
gömbtükröt. A tengellyel párhuzamosan, attól távolságra haladó fénysugár a gömbtükörről visszaverődve a
tengelyt egy
pontban metszi. Kérdés, mi lesz a
pont határhelyzete, ha
-hoz tart. A fényvisszaverődés
törvényét ismertnek tekintve:

Látható, hogy ha elég közel van
gömbtükör fókusza
.

-hoz, akkor

tetszőlegesen megközelítheti az

értéket. Tehát a

Mindhárom esetben a felmerülő probléma lényege a következő: hogyan értelmezzük azt, hogy „ha tart hoz, akkor az
függvényértékek tartanak egy értékhez”, illetve, hogy „az függvény határértéke az
pontban ”? A fenti három probléma azt mutatja, hogy a függvény határértékét oly módon kell értelmeznünk,
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
hogy ennek a létezését és értékét ne befolyásolja
értéke az
függvény az
helyen esetleg nincs is értelmezve.

helyen, illetve az a tény, hogy az

Az
függvény folytonossága annak precíz megfogalmazása, hogy az -hoz elég „közeli” helyeken az
függvényérték nagyon „közel” van
-hoz. Így a folytonosság definíciójának megfelelő módosításával
kézenfekvően kínálkozik a függvény határértékének következő definíciója.

9.6. ábra
9.4. Definíció. Legyen értelmezve egy -t tartalmazó nyílt intervallumban, kivéve esetleg -t magát. Az
függvény határértéke az helyen létezik és értéke , ha minden
-hoz létezik
, amelyre teljesül,
hogy

9.5. egyenlet - (9.5)

A folytonosság értelmezését figyelembe véve, ezzel nyilvánvalóan ekvivalens a következő
9.5. Definíció. Legyen értelmezve egy -t tartalmazó nyílt intervallumban, kivéve esetleg
függvény határértéke az helyen létezik és értéke , ha az

függvény folytonos az
Azt, hogy

helyen.

határértéke az

helyen

, a következőképpen jelöljük:
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-t magát. Az

9. Függvények folytonossága és
határértéke

azt jelöli, hogy

nem tart

-hez.

Ha
folytonos -ban, akkor a 9.4. Definíció feltétele teljesül
kapcsolata tehát a következőképpen is megfogalmazható:

-val. A folytonosság és határérték

9.6. Tétel. Legyen értelmezve egy -t tartalmazó nyílt intervallumban. Az
folytonos -ban, ha
létezik, és értéke
.

függvény akkor és csak akkor

állítás a függvény grafikonjának következő tulajdonságát jelenti: tetszőleges „keskeny”
sávot megadva, létezik olyan
, hogy a grafikonnak az
halmazhoz tartozó része a megadott sávban van.
A

A következő tétel a határérték egyértelműségét állítja.
9.7. Tétel. Ha

és

, akkor

.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
. Legyen
. Ekkor az
egyenlőtlenségek egyidejűleg sohasem teljesülhetnek (hiszen abból

és

következne), ami lehetetlen.
9.8. Példák. 1. Az
Valóban, az

függvény -ban nem folytonos, de a határértéke itt létezik és az értéke 1.

függvény értéke minden

helyen 1, tehát

-ban (is) folytonos.

2. Belátjuk, hogy

, ezért

Ugyanis

esetén

Ebből

Mivel
.

esetén

, ezért

, hacsak

3. Legyen

Ez a függvény a folytonosság és a határérték létezése szempontjából a következő különös jelenséget mutatja:
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
a) Az

függvénynek minden

helyen létezik határértéke és ez

b) Az

függvény minden irracionális helyen folytonos.

c) Az

függvény egyetlen racionális helyen sem folytonos.

Az a) állítás igazolásához azt kell belátnunk, hogy ha
úgy, hogy

(pedig

nem azonosan

tetszőleges érték, akkor minden

).

-hoz létezik

9.6. egyenlet - (9.6)

Az egyszerűség kedvéért szorítkozzunk a
intervallumra. Legyen
adott, és válasszunk egy
egész számot. Az
függvény értelmezése miatt
minden
irracionális számra, és
minden olyan
racionális számra, amelyre
és
. Vagyis
a
intervallum pontjai közül kizárólag a

9.7. egyenlet - (9.7)

pontokban teljesül. Mármost, ha a
intervallum egy tetszőleges pontja, akkor a (9.7) alatti véges sok
szám között van olyan, amely -tól különböző, és ezek között -hoz legközelebb van. Legyen ez
, és
legyen
. Az
intervallumban tehát nincs -tól különböző (9.7) alatti szám, ezért
, ha
, vagyis -hoz jó a
érték. Mivel
tetszőleges volt, ezzel beláttuk, hogy
.
b) Mivel egy irracionális
helyen folytonos.

helyen

c) Mivel egy racionális
függvény nem folytonos.

helyen

, ezért

, tehát a függvény minden irracionális

, ezért

, vagyis a racionális pontokban a

9.9. Megjegyzés. A 3. példában definiált függvényt – felfedezőjéről – Riemann1-függvénynek nevezzük. E
függvény tehát minden irracionális helyen folytonos, és minden racionális helyen nem folytonos.
Bebizonyítható azonban, hogy nem létezik olyan függvény, amely minden racionális helyen folytonos és
minden irracionális helyen nem folytonos (lásd a 9.17. feladatot [120]).
A jobb és bal oldali folytonosság fogalmaihoz hasonlóan a határértéknek is vannak féloldali megfelelői.
9.10. Definíció. Legyen értelmezve egy
létezik az helyen és az értéke , ha minden
ha
.
Jelölés:

vagy

nyílt intervallumban. Az függvény jobb oldali határértéke
-hoz létezik
, amelyre teljesül, hogy
,

, illetve még rövidebben

, ha

.

Hasonlóan értelmezhető és jelölhető a bal oldali határérték.
9.11. Megjegyzés. A fenti jelölésekben
és
természetesen nem számok, csupán szimbólumok,
amelyek a definícióban megadott tulajdonság rövid jelölését teszik lehetővé.
A következő tétel nyilvánvaló a definíciókból.
9.12. Tétel.

akkor és csak akkor, ha

és

.
1

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866) német matematikus
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9.7. ábra
A sorozatok határértékének tárgyalásához hasonlóan a függvények viselkedésének leírásához is szükségünk lesz
a végtelenhez és a mínusz végtelenhez tartás fogalmaira.
9.13. Definíció. Legyen
függvény határértéke az
.

értelmezve egy -t tartalmazó nyílt intervallumban, kivéve esetleg
helyen
, ha minden számhoz létezik
úgy, hogy

Jelölés:

, illetve

A
hogy

, ha

.

állítás a grafikon következő tulajdonságát jelenti: tetszőleges -hez létezik olyan
grafikonjának az
halmaz feletti része az
vízszintes egyenes felett van.

Hasonlóan értelmezzük azt, hogy
féloldali változatára is.

határértéke az

9.14. Definíció. Legyen értelmezve egy
az helyen
, ha minden számhoz létezik
Jelölés:

-t magát. Az
, valahányszor

; vagy

Hasonlóan értelmezzük azt, hogy

pontban

,

. Szükségünk lesz még a végtelenhez tartás

nyílt intervallumban. Az függvény jobb oldali határértéke
úgy, hogy
, ha
.
, ha

; illetve
; illetve, hogy

De még mindig nem végeztünk a határérték fogalmának különböző variációival.
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9.8. ábra
9.15. Definíció. Legyen
-ben , ha minden

értelmezve egy
-hoz létezik olyan

Jelölés:

, illetve

Hasonlóan értelmezzük azt, hogy

félegyenesen. Azt mondjuk, hogy az függvény határértéke
, amelyre teljesül, hogy
, ha
.

, ha
határértéke

.
-ben

.

És végül egy további típus, amelyben mind a „hely”, mind pedig az „érték” végtelen.
9.16. Definíció. Legyen értelmezve egy
félegyenesen. Azt mondjuk hogy az
-ben
, ha minden -hez létezik
úgy, hogy
, ha
.

függvény határértéke

Ez utóbbi fogalomnak három további variációját kapjuk, ha a
értelmezett
és
határértékeket definiáljuk.

, illetve a

-ben értelmezett

-ben

Összefoglalva, a határérték alábbi változatait értelmeztük.

Ez 15 variánsa egy olyan fogalomnak, amelyről érezzük, hogy egy egységes gondolaton alapszik. Annak
érdekében, hogy ezt a közös gondolatot megfogalmazhassuk, bevezetjük a környezet fogalmát.
9.17. Definíció. Az
valós szám környezeteinek nevezzük az
alakú intervallumokat, ahol
tetszőleges pozitív szám. Az valós szám jobb oldali, illetve bal oldali környezeteinek nevezzük az
,
illetve
alakú intervallumokat, ahol tetszőleges pozitív szám.
Az
valós szám pontozott környezeteinek nevezzük az
alakú halmazokat, ahol
tetszőleges pozitív szám. Az valós szám jobb oldali, illetve bal oldali pontozott környezeteinek nevezzük az
, illetve
alakú intervallumokat, ahol tetszőleges pozitív szám.
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Végül, a
környezeteinek nevezzük a
a
környezeteinek nevezzük az

alakú félegyeneseket, ahol
tetszőleges valós szám, továbbá
alakú félegyeneseket, ahol
tetszőleges valós szám.

A fenti definícióban a „pontozott” jelző arra utal, hogy az illető pontot kihagytuk a környezetből, tehát a
környezetet mintegy „kipontoztuk”. Mármost a környezet fogalmának segítségével megadhatjuk a határérték
15-féle értelmezésének egységes alakját, amely egyúttal a határérték-fogalom lényegét is jobban megragadja.
9.18. Definíció. Jelentse
az
valós számot, vagy az
,
,
, illetve
szimbólumok
valamelyikét. Az egyes eseteknek megfelelően az
pontozott környezetén értsük pontozott környezetét,
jobb oldali pontozott környezetét, bal oldali pontozott környezetét,
környezetét, illetve
környezetét.
Jelentse a valós számot, vagy a
, illetve
szimbólumok valamelyikét.
Legyen értelmezve
környezetéhez létezik

egy pontozott környezetében. Azt mondjuk, hogy
-nak olyan
pontozott környezete, amelyre teljesül, hogy

, ha
, ha

minden
.

Az olvasóra bízzuk annak belátását, hogy ebből a definícióból (speciális esetekként) valóban a felsorolt
határérték-értelmezéseket kapjuk.
9.19. Példák. 1.

, mert
, mert

2.

, ha

, mert

.
.

, mert tetszőleges

számra

, mert tetszőleges

4.

és így akkor is, ha

számra

.
, mert

6. Belátjuk, hogy
akkor felhasználva az
hogy

7. Legyen

.

, ha

3.

5.

, ha

, ha

.

minden
-re. Legyen
adott. Ha
és
,
függvény monotonitását (2.27. Tétel) és a Bernoulli-egyenlőtlenséget, azt kapjuk,

. Ekkor

.
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9.9. ábra
Ugyanis

Ebből látható, hogy ha
Hasonlóan, ha
. Ebből következik, hogy

, akkor
, akkor
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, vagyis
,

.
vagyis

9. Függvények folytonossága és
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Eszerint bármely

-hoz a

8. Legyen

választás megfelel, ha

.

, tehát

9.10. ábra
Nyilvánvalóan

; továbbá

, hiszen

, ha

.

Most bebizonyítjuk, hogy

Valóban,
ha
, tehát

, ha

, vagyis

,

Hasonlóan,

ha

, tehát

, ha

. Ezzel beláttuk, hogy

2.1. Feladatok
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9.9. Az alábbi függvényeknek a megadott helyen létezik a
határértéke. Határozzuk meg -t, és
környezetéhez adjuk meg
egy olyan
pontozott környezetét, amelyre teljesül, hogy
.
a.

,

b.

;
,

;

c.

,

d.

,

e.

,

f.

,

;
;
;
.

g.

,

h.

,

;

i.

,

;

j.
k.

minden
esetén

,

;

;
,

.

9.10. Definiálhatjuk-e a

függvényt

-ben úgy, hogy ott folytonos legyen?

9.11. Legyen
pozitív egész. Definiálhatjuk-e az
folytonos legyen?

függvényt

9.12. Bizonyítsuk be, hogy a Riemann-függvény értéke

-ben

9.13. Tegyük fel, hogy az
függvénynek minden
Bizonyítsuk be, hogy a függvény mindenütt folytonos.
9.14. Bizonyítsuk be, hogy ha

pontban létezik a

periodikus és

9.15. Bizonyítsuk be, hogy nincs olyan
határértéke. (Ö)
9.16. Bizonyítsuk be, hogy ha az
olyan pont, amelyben
. (Ö)
9.17. Bizonyítsuk be, hogy ha az
irracionális pont is, amelyben folytonos. (

-ban úgy, hogy ott

, akkor

azonosan nulla.

függvény, amelynek minden
függvénynek minden

véges határértéke.

pontban végtelen a

pontban nulla a határértéke, akkor van

függvény minden racionális pontban folytonos, akkor van olyan
M)

3. Az átviteli elv
A függvény határértékének fogalma szoros kapcsolatban van a sorozat határértékének fogalmával. Ezt fejezi ki a
következő tétel. (A tételben és jelentése ugyanaz, mint 9.18. Definícióban.)
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9.20. Tétel. Legyen
értelmezve
egy
pontozott környezetében. Akkor és csak akkor teljesül
, ha valahányszor egy
sorozatra

9.8. egyenlet - (9.8)

akkor

.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy

és

véges valós számok. Először azt bizonyítjuk be, hogy ha

, valahányszor

, akkor

és

adott. Tudjuk, hogy van
úgy, hogy
, akkor
-hoz létezik olyan , hogy
az egy pontozott környezetében van, ezért
minden
és így
. Ezzel beláttuk, hogy
.
Legyen

.

, valahányszor
. Ha
minden
-ra. Mivel (eatv1) szerint
-re. Ha tehát
, akkor
,

Most megmutatjuk, hogy ha minden (eatv1)-nak eleget tevő sorozatra
Ezt indirekt úton igazoljuk.
Tegyük fel, hogy

nem teljesül. Ez azt jelenti, hogy van olyan

, vagyis minden
igaz, tehát minden
kapott
sorozatra
feltétellel.

-ban van olyan , amelyre
-re van olyan
, amelyre
és
, ugyanakkor

, akkor

.

, amelyhez nem létezik jó

. Ez minden
-re is
és
. Az így
. Ez azonban ellentmondásban van a

Tekintsük most azt az esetet, amikor
és
. Tegyük fel, hogy
, és legyen
egy jobbról -hoz tartó sorozat2. Be kell látnunk, hogy
. Legyen
adott. Ekkor van olyan
, amelyre
minden
esetén. Mivel
és
, ezért van olyan
,
hogy
teljesül minden
-ra. Ekkor
, valahányszor
, amivel
megmutattuk, hogy
.
Most tegyük fel, hogy
minden olyan sorozatra, amelyre
és
. Ezt indirekt úton igazoljuk. Ha az állítás nem igaz, akkor van olyan
jó , azaz minden
-hoz van
úgy, hogy
. Ez minden
minden
-re van olyan
, amelyre
és
sorozat jobbról -hoz tart és
, ami ellentmondásban van a feltétellel.

. Belátjuk, hogy
, amelyhez nincs
-re is igaz, tehát
. Az így kapott

Hasonlóan láthatóak be a többi esetre vonatkozó állítások.
9.21. Megjegyzés. A határérték létezésének tehát szükséges és elégséges feltétele, hogy minden

,

sorozatra
(i)
(ii)

-nek legyen határértéke, valamint
értéke független legyen az

sorozat választásától.

Itt a (ii) feltétel elhagyható, mert (i) teljesüléséből már automatikusan következik. Ezt indirekt bizonyítással a
következőképpen láthatjuk be. Tegyük fel, hogy (i) teljesül, de (ii) nem igaz. Ez azt jelentené, hogy van egy

2

Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy

minden

-re, és

.
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sorozat, amelyekre

– ugyancsak

De akkor az

-hoz tartó – sorozathoz tartozó

függvényértékek sorozata oszcillálva divergens lenne, ugyanis volna két különböző határértékhez tartó
részsorozata. Ez azonban (i) miatt nem lehetséges.
A 9.20. Tételt átviteli elvnek nevezzük, ugyanis a függvények határértékének fogalmát (és értékét) mintegy
„átviszi” a sorozatok határértékére. A tétel éppen azért jelentős, mert ezen keresztül a sorozatok határértékére
vonatkozó eredményeinket fel tudjuk használni a függvények határértékének vizsgálatánál. Szükségünk lesz
folytonosságra vonatkozó átviteli elvre is, amelynek a megfogalmazása jóval egyszerűbb, mint a 9.20. Tételé,
és arra könnyen vissza is vezethető.
9.22. Tétel. Az
függvény akkor és csak akkor folytonos az
környezetében, és minden
sorozatra
.

pontban, ha értelmezve van

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy folytonos -ban, és legyen
egy -hoz tartó sorozat. Adott
úgy, hogy
minden
-ra. Mivel
, ezért
elég nagy -re. Így
minden elég nagy -re, amivel beláttuk, hogy
Most tegyük fel, hogy
, tehát

folytonos

valahányszor
-ban.

egy

-hoz van
minden
.

. A 9.20. Tétel szerint ebből következik, hogy

A későbbi alkalmazások miatt érdemes megfogalmazni a következő tételt.
9.23. Tétel. A
véges határérték akkor és csak akkor létezik, ha minden
konvergens. Tehát a bal oldali határérték esetén elegendő csak monoton növekedő
figyelembe venni. Hasonló állítás igaz a jobb oldali határértékre vonatkozólag.

sorozatra
sorozatokat

Bizonyítás. A tétel bizonyításához csak azt kell belátnunk, hogy abból, hogy minden
sorozat konvergens, következik, hogy minden
,
sorozatra az
konvergens.

sorozatra az
sorozat

De ez egyszerű következménye annak, hogy minden
,
sorozat átrendezhető monoton növekedő
sorozattá (lásd az 9.7. Tételt és az azt követő megjegyzést), és hogy ha az átrendezett
sorozat
konvergens, akkor az eredeti
sorozat is konvergens (lásd a 4.5. Tételt).
Egy további – bár kevésbé mélyenfekvő – kapcsolat a függvények határértéke és a sorozatok határértéke között
a következő. Egy végtelen sorozat tulajdonképpen a pozitív egész számok halmazán értelmezett függvény.
Tehát az
,
,
,
,
sorozat határértéke az
függvény
-ben vett
határértéke, legalábbis a pozitív egész számok halmazára szorítkozva. Hogy ennek pontos értelmet
tulajdoníthassunk, értelmezzük a határérték fogalmát egy halmazra szorítkozva.
9.24. Definíció. Legyen jelentése egy valós szám, vagy a
mondjuk, hogy
torlódási pontja az
számhalmaznak, ha
pontja van.

, illetve
szimbólumok valamelyike. Azt
minden környezetében -nak végtelen sok
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9.25. Definíció. Legyen az
szorítkozva , ha minden

halmaz torlódási pontja. Az
függvény határértéke -ban az
halmazra
környezetéhez létezik -nak egy
pontozott környezete úgy, hogy

9.9. egyenlet - (9.9)

Jelölés:

.

9.26. Példa. Legyen

a Dirichlet-függvény (a 8.7.Példa (9) függvénye). Tetszőleges

valós számra

és
, hiszen
, ha
racionális és
, ha
irracionális. Nyilvánvaló, hogy minden valós szám torlódási pontja a racionális számok halmazának is és az
irracionális számok halmazának is, tehát a fenti határértékeknek van értelme.
9.27. Megjegyzések. 1. Ezzel az értelmezéssel a
az
halmazra szorítkozva.
sorozat határértéke (
halmazra szorítkozva.

2. Az
esetén az

határérték nem más, mint

esetén) nem más, mint az

határértéke

-ban

függvény határértéke

halmaznak nem torlódási pontja, akkor -nak van olyan
pontozott környezete, amelyre
. Ebben az esetben a definíció követelménye automatikusan teljesül (hiszen ekkor az
feltétel üres). Ekkor tehát (9.9) minden környezetére igaz. Ez azt mutatja, hogy csakis abban az esetben
kapunk értelmes definíciót, ha
torlódási pontja -nak.
3. Ha

az

A fentiek birtokában természetes a következő
9.28. Definíció. Legyen
. Az függvény folytonos az pontban az
halmazra szorítkozva,
ha minden
-hoz létezik olyan
, amelyre teljesül, hogy
, ha
. Ha
, akkor ahelyett, hogy folytonos az pontban
-re szorítkozva,
röviden azt is mondhatjuk, hogy folytonos -ban.
9.29. Megjegyzések. 1. Ennek az értelmezésnek a birtokában azt, hogy az pontban jobbról folytonos, úgy
is megfogalmazhatjuk, hogy
-ban folytonos az
intervallumra szorítkozva.
2. A határérték definíciójával szemben a folytonosság értelmezésekor fel kell tennünk, hogy értelmezve van
az pontban. Azt azonban nem kell feltennünk, hogy az pont az
halmaznak torlódási pontja legyen. Ha
, de nem torlódási pontja -nak, akkor azt mondjuk, hogy izolált pontja -nak. Könnyű belátni,
hogy akkor és csak akkor izolált pontja -nak, ha van olyan
, amelyre
.
Ebből következik, hogy ha izolált pontja -nak, akkor bármely
függvény folytonos -ban -ra
szorítkozva. Valóban, akármilyen
-t megadva a fenti
-ra teljesül, hogy
, ha
, hiszen az utóbbi feltételt csak
elégíti ki, és
.
Gyakran használhatóak az alábbi egyszerű állítások, amelyek a 4.7., 4.8. és 4.10. Tételek megfelelői.
9.30. Tétel. (Rendőrszabály). Ha

egy
, akkor

pontozott
.

környezetében

és

Bizonyítás. Az állítás a 4.7. és a 9.20. Tételek egyszerű következménye.
9.31. Tétel. Amennyiben

akkor van

-nak olyan

pontozott környezete, amelyre teljesül, hogy
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Bizonyítás. A határérték értelmezéséből következik, hogy
környezete úgy, hogy
, ha
és

-höz létezik

-nak egy

pontozott

esetén. Hasonlóan, van olyan
, hogy
. Ekkor is egy pontozott környezete -nak,

minden
. Legyen

esetén

9.32. Tétel. Ha léteznek a véges
teljesül egy pontozott környezetében, akkor

és

limeszek, továbbá ha

.

Bizonyítás. Legyen az egy olyan pontozott környezete, amelyben
Ekkor az előző tétel szerint létezik -nak egy pontozott környezete úgy, hogy
re. Ez azonban lehetetlen, mert az
halmaz nem üres, és minden elemére

. Tegyük fel, hogy
minden
.

9.33. Következmény. Ha
folytonos -ban és
esetén. Ha
teljesül az
.

, hogy
folytonos

, akkor van olyan
pont egy környezetében és

9.34. Megjegyzés. A 9.31. Tétel megfordítása nem igaz: ha
környezetében, akkor ebből általában nem következtethetünk arra, hogy
és
, akkor
minden
-ra, de
A 9.32. Tétel megfordítása sem igaz: ha
következtethetünk arra, hogy
teljesül
, akkor
, de

teljesül

.
-

minden
-ban, akkor

egy pontozott
. Ha pl.
.

, akkor ebből általában nem
egy pontozott környezetében. Ha pl.
és
minden
-ra.

A következő tétel a Cauchy-kritérium függvényhatárértékre vonatkozó megfelelője.
9.35. Tétel. Legyen
értelmezve
akkor létezik és véges, ha minden

egy pontozott környezetében. A
határérték akkor és csak
-hoz létezik -nak egy olyan pontozott környezete, hogy

9.10. egyenlet - (9.10)

valahányszor

.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
pontozott környezete, hogy

, és legyen
adott. Ekkor létezik -nak egy olyan
minden
-ra. Világos, hogy (9.10) teljesül minden

-ra.
Most tegyük fel, hogy a feltétel teljesül. Ha
és
minden -re, akkor az
számsorozat
kielégíti a Cauchy-kritérium feltételét. Valóban, adott -hoz válasszunk egy pontozott környezetet úgy, hogy
(9.10) teljesüljön minden

és

-ra. Mivel

minden
-re. Ha
Tétel szerint ebből következik, hogy az

minden

, akkor (9.10)-ből következően
sorozat konvergens.

-re, ezért van olyan

, hogy

. Az 5.13.

Rögzítsünk egy
sorozatot, amelyre
minden
-re, és legyen
. Ha
egy másik sorozat, amelyre
minden -re, akkor az
összefésült sorozat is
kielégíti ezt a feltételt, tehát az
sorozat is konvergens. Mivel ennek az
sorozat részsorozata, ezért határértéke csak lehet. Másrészt az
sorozat is részsorozata nek, így
. Ez minden olyan
sorozatra teljesül, amelyre
minden -re, így az átviteli
elv szerint
.

3.1. Feladatok
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
függvényre van olyan

9.18. Mutassuk meg, hogy minden
sorozatnak van határértéke.

9.19. Legyen
tetszőleges. Bizonyítsuk be, hogy a
létezik, ha valahányszor az
és
sorozatokra
határértékek léteznek, akkor egyenlők.
9.20.

Konstruáljunk olyan
függvényt, amelyre
határérték nem létezik. (Ö)

9.21.

Bizonyítsuk be, hogy ha
. ( M)

sorozat, amelyre az
határérték akkor és csak akkor
és a
,

,

(

folytonos és

(

) minden

) minden

-ra, de a

-ra, akkor

olyan függvény, amelyre teljesül, hogy az
sorozatnak van határértéke
sorozatra, amelyre
. Mutassuk meg, hogy a
határérték

9.22. Legyen
minden olyan
létezik.

9.23. Bizonyítsuk be, hogy ha a
nak a is torlódási pontja.
9.24. Bizonyítsuk be, hogy a

pontok torlódási pontjai minden

halmaznak az
és

halmazoknak minden

-re, akkor

-

pont torlódási pontja.

9.25. Bizonyítsuk be, hogy (i) minden korlátos végtelen halmaznak van véges torlódási pontja; és (ii) minden
végtelen halmaznak van torlódási pontja.
9.26. Bizonyítsuk be, hogy ha a
halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor
megszámlálható,
és
elemeinek van olyan
sorozatba rendezése, amelyre a
határérték létezik és egyenlő
torlódási pontjával.
9.27. Melyek azok a számhalmazok, amelyeknek pontosan két torlódási pontjuk van?
9.28.

Legyen

, ha

racionális, és

, ha

irracionális. Mit tudunk mondani a

határértékekről?

,

4. Határérték és műveletek
Az eddigi példáknál az egyes függvények folytonosságát és határértékét közvetlenül a definícióból vezettük le.
A következő tételek – amelyek az átviteli elv, valamint a sorozatok határértékére vonatkozó analóg tételek
közvetlen következményei – lehetőséget adnak arra, hogy egyes egyszerű függvények folytonosságának, illetve
határértékének ismeretéből megállapítsuk további, bonyolultabb szerkezetű függvények folytonosságát, illetve,
hogy kiszámítsuk a határértékeiket.
9.36. Tétel. Legyen
Ha a

szám, vagy az
,
,
, illetve
véges határértékek léteznek, akkor

létezik és az értéke

i.

létezik és az értéke

ii.
iii.

jelentése egy
és

esetén

szimbólumok valamelyike.

;
;

létezik és az értéke

.

Bizonyítás. Csak az (i) állítás bizonyítását részletezzük. Legyen
környezetében. Az átviteli elvből következik, hogy minden
,
. Ezért a 4.12. Tétel következtében
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értelmezve
sorozatra

egy

pontozott
és

9. Függvények folytonossága és
határértéke
amiből viszont, ismét az átviteli elvet felhasználva, megkapjuk (i)-et. Hasonlóan bizonyítható (ii) és (iii).
9.37. Megjegyzések. 1. A bizonyítás első részében azt használtuk fel, hogy a sorozatokra vonatkozó feltétel
szükséges, a második részben pedig azt, hogy elégséges a határérték létezéséhez.
2. A (iii) állításban nem tettük fel, hogy
. Hogy a
határérték mégis értelemmel bír,
az abból következik, hogy ha
, akkor szükségképpen létezik olyan
pontozott környezete -nak,
amelyben
. Valóban, a 9.31. Tétel szerint, ha
, akkor egy alkalmas pontozott környezetben
, ha pedig
, akkor egy alkalmas -ban
.
9.38. Példák. 1. A 9.36. Tétel egyszerű alkalmazásaként adódik, hogy

minden

-ra. Ugyanis

Itt a számlálónak

, a nevezőnek

esetén

tagja van, és ezek mindegyike 1-hez tart, ha

2. Tekintsük most a következő feladatot. Határozzuk meg

és

.

értékét úgy, hogy

9.11. egyenlet - (9.11)

teljesüljön. Világos, hogy csak pozitív értékek jöhetnek számításba, és így „
meghatároznunk. A következőátalakítás lesz célravezető:

” típusú határértéket kell

Mivel

ha
, ezért a hányados csak akkor tarthat -hoz, ha
Ebben az esetben

Ez akkor , ha

, azaz

. Ezzel beláttuk, hogy (9.11) pontosan akkor teljesül, ha

9.39. Definíció. Ha
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miatt csak akkor, ha

és

.

.

9. Függvények folytonossága és
határértéke
akkor azt mondjuk, hogy
aszimptotája
-ben az
az
görbe aszimptotája
-ben az
értelmezése.

lineáris függvény. (Vagy geometriai nyelven:
egyenes.) Hasonló a
-beli aszimptota

9.40. Megjegyzés. A 4.12., 4.14. és 4.16. Tételekben a sorozatok határértékének és az alapműveleteknek a
felcserélhetőségét láttuk be. Ezt számos olyan esetben is bebizonyítottuk, amikor a vizsgált sorozatok egyikének
(vagy akár mindkettőjüknek) a határértéke végtelen. Ezeknek az eseteknek a függvényekre vonatkozó
megfelelői éppúgy érvényesek (azonos bizonyítással), mint a véges határértékek esete. Így például:
véges és

Ha

, akkor

.

következik, hogy

,
és
az
egy pontozott környezetében, akkor
. Ha még azt is tudjuk, hogy az
hányados állandó előjelű, akkor ebből
vagy
a hányados előjelétől függően.

Példa. Legyenek
és
és rögzített értékek,

az
, és

Vagy, ha

egyenlet gyökei. Határozzuk meg

és

határértékét, ha

.

Legyen

Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy
határérték. Egyszerű átalakítással adódik, hogy

A másik gyökre

. Látható, hogy ekkor

„

” típusú

miatt adódik, hogy

Megjegyezzük, hogy a függvények körében is fellépnek – méghozzá pontosan azokban az esetekben, mint a
sorozatoknál – a kritikus határértékek, amikor és határértékei önmagukban nem határozzák meg
,
vagy
határértékét. Így pl.
esetén a
határérték
lehet véges, végtelen, de az is lehet, hogy nem létezik. Valóban,
,
,
, ha pedig
a Riemann-függvény, akkor a
határérték nem létezik
(lássuk be!). Azok a példák, amelyek a sorozatok kritikus határértékeit illusztrálták, legtöbbször nehézség nélkül
lefordíthatók függvényekre vonatkozó példákra.
A következő tétel az összetett függvény határértékét vizsgálja.
9.41. Tétel. Tegyük fel, hogy
környezetében, vagy pedig véges, és
Bizonyítás. A rövidség kedvéért az
Azt kell belátnunk, hogy

és
folytonos

pontozott környezeteit

bármely

, ezért létezik egy

Ekkor

a
.

ha

vagy

egy környezete, tehát

az

egy pontozott

úgy, hogy

esetén

.
-val jelöljük.

környezetéhez megadható egy

. Mivel
-ra. Legyen

. Ha
-ban, akkor

, amelyre teljesül, hogy
, és legyen
alapján létezik
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minden
, ha

úgy, hogy

véges.
esetén

9. Függvények folytonossága és
határértéke
Ha

az

pontozott környezetében, akkor

egy

pontozott környezete, amelyre teljesül, hogy
amiből
.
Most legyen
esetén

folytonos
és

esetén

-ban. Ekkor
.

minden

és

az

egy olyan

, tehát

,

. Így

-ra, hiszen

9.42. Megjegyzés. A tételben lényeges az a feltétel, hogy vagy
egy
-ban, vagy pedig
folytonos -ban. Ha ezek egyike sem teljesül, akkor a tétel állítása nem mindig igaz, amint a következő példa
mutatja.
Legyen

a Riemann-függvény (vagyis a 9.8. Példák 3. függvénye), és legyen

Könnyen látható, hogy ekkor
. Másrészt nyilvánvaló, hogy
létezik.

éppen a Dirichlet-függvény. A 9.8. Példában láttuk, hogy
, ugyanakkor a
limesz nem

, akkor a
(
) feltétel automatikusan teljesül. Ez azt jelenti, hogy ha
és
, akkor
minden további feltétel nélkül igaz. Egy
fontos speciális esetben a megfordítás is igaz.
Ha

9.43. Tétel. Legyen

értelmezve

egy környezetében. Ekkor

9.12. egyenlet - (9.12)

abban az értelemben, hogy ha az egyik limesz létezik, akkor a másik is, és egyenlőek.
Bizonyítás. Mivel
, ezért, amint azt az előbb már láttuk, az állítás igaz, valahányszor a jobb
oldal létezik. Ha a bal oldal létezik, akkor alkalmazzuk a 9.41. Tételt az
és
választással. Mivel
sehol sem nulla, ezért

valahányszor a jobb oldal létezik. Ha ezt a
t.

függvényre alkalmazzuk, akkor megkapjuk (9.12)-

A 9.36. és 9.41. Tételek alkalmazásaként azonnal adódik a következő
9.44. Tétel.
i. Ha
ii. Ha

és

folytonosak
folytonos

-ban, akkor

-ban és

folytonos

,

, és
-ban, akkor

esetén

is folytonos

is folytonos

-ban.

-ban.

Az inverz függvény folytonosságára nézve bebizonyítjuk a következőt. (Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy a
tételben a függvény folytonosságát nem tesszük fel.)
9.45. Tétel. Legyen
i.

inverze,

szigorúan monoton növő (csökkenő) az
is szigorúan monoton növő (csökkenő) az

intervallumon. Ekkor
halmazon, továbbá
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
ii.

az

halmaz minden pontjában folytonos az

halmazra szorítkozva.

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy az
intervallum nem elfajuló, mert különben az állítás nyilvánvaló: egy
egyelemű halmazon minden függvény szigorúan monoton növő, csökkenő és folytonos (a halmazra
szorítkozva). Azt is feltehetjük, hogy szigorúan monoton növő, mert a csökkenő függvény esete ugyanúgy
bizonyítható.

9.11. ábra
Mivel

,

,

esetén

, és tegyük fel, hogy

, ezért
, de

. Mivel

következne, ami lehetetlen. Ezzel beláttuk, hogy
monoton növő.
Legyen
tetszőleges; ekkor
ben
-re szorítkozva. Legyen
úgy, hogy

egy-egyértelmű, tehát létezik az inverze. Legyen

esetén

egy alkalmas
adott. Mivel

monoton növő, ezért ebből

, azaz

szigorúan

-re. Megmutatjuk, hogy
folytonos , ezért azt kell belátnunk, hogy létezik egy

9.13. egyenlet - (9.13)
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9. Függvények folytonossága és
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Tekintsük először azt az esetet, amikor
az intervallumnak belső pontja (azaz nem végpontja). Ekkor
választhatunk olyan
pontokat, amelyekre
(lásd a 9.11. ábrát). Mivel
szigorúan monoton növő, ezért
, azaz
. Válasszunk egy olyan pozitív -t,
amelyre
. Ha
, akkor
szigorú monotonitása
alapján

Így
Ha

, amivel (9.13)-at beláttuk.
az

intervallum bal végpontja, akkor válasszunk egy olyan
, tehát egy alkalmas
-ra
. Ha

Így
jobb végpontja.

pontot, amelyre

. Ekkor
, akkor

, tehát (9.13) ekkor is igaz. Hasonló a bizonyítás, ha

az

intervallum

A sorozatokhoz hasonlóan a függvények körében is értelmezhetjük a nagyságrend és az aszimptotikus
egyenlőség fogalmait.
9.46. Definíció. Tegyük fel, hogy

. Ha

akkor azt mondjuk, hogy gyorsabban tart végtelenhez, mint (vagy lassabban tart végtelenhez, mint
Ezt még úgy is kifejezhetjük, hogy nagyságrendje nagyobb, mint nagyságrendje.
Hasonlóan, ha
gyorsabban tart nullához, mint
9.47. Jelölés. A
egyenlő kis ordó3

(vagy

).

állítást szokás még úgy jelölni, hogy

korlátos egy
egyenlő nagy ordó
).

9.48. Példa. Megmutatjuk, hogy
-re és

szám. Mivel az
Mármost, ha

, akkor azt mondjuk, hogy

esetén az

-ban, akkor ezt a következőképpen jelöljük:

függvény gyorsabban tart végtelenhez, mint

-ra. Ehhez azt kell belátnunk, hogy

. Legyen

sorozat végtelenhez tart, ezért van olyan
, akkor

és

, hogy

. Ha tehát

amivel az állítást beláttuk.
Tekintsük a következő függvényeket:

9.14. egyenlet - (9.14)

3

(olvasd:

).

Ha csak azt tudjuk, hogy
(olvasd:

bármilyen

és
lassabban tart nullához, mint

).

ordo = rend
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esetén
, akkor

,

adott valós
.
, és így

9. Függvények folytonossága és
határértéke
Könnyű belátni, hogy
esetén a fenti elrendezésben szereplő bármelyik függvény gyorsabban tart
végtelenhez, mint a tőle balra levő függvények.
9.49. Definíció. Tegyük fel, hogy

Ha

akkor azt mondjuk, hogy

és

Példa. Megmutatjuk, hogy

ha

aszimptotikusan egyenlőek. Ezt úgy jelöljük, hogy
esetén

. Valóban,

.

4.1. Feladatok
9.29.

9.30.
9.31.
9.32.

9.33.
9.34. Bizonyítsuk be, hogy

9.35. Legyen

egy legfeljebb

-edfokú polinom; azaz legyen

Bizonyítsuk be, hogy ha

akkor

minden

-re.
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, ha

.

9. Függvények folytonossága és
határértéke
9.36.
Konstruáljunk olyan
továbbá

és

függvényeket, amelyekre

,

,

létezik és véges;

i.
ii.

;

iii.

;
nem létezik.

iv.
9.37.
i. Ha

-ban

folytonos,

ii. Ha

-ban sem

pedig nem folytonos, akkor lehet-e ugyanitt folytonos

, sem

nem folytonos, lehet-e ugyanitt folytonos

?

9.38. Tegyük fel, hogy
szigorúan monoton, és legyen
és
folytonos, akkor is folytonos.
folytonosságáról, ha

9.39. Mit tudunk mondani
a.

is,

b.

folytonos,

c.

nem folytonos,

. Bizonyítsuk be, hogy ha

-ben

is folytonos,
nem folytonos,
nem folytonos.

9.40. Mutassunk példát olyan

függvényekre, amelyekre

9.41. Bizonyítsuk be, hogy ha
9.42.

?

Igaz-e

a

a Riemann-függvény, akkor a

következő
, akkor

9.43. Igaz-e, hogy ha
halmazon?

állítás: ha
is folytonos függvény?

szigorúan monoton az

határérték nem létezik.

folytonos

függvények

végtelen

sorozata

és

halmazon, akkor az inverze folytonos az

9.44. Legyenek és pozitív számok. Bizonyítsuk be, hogy (i)
csak akkor nagyobb, mint
nagyságrendje, ha
; és (ii)
csak akkor nagyobb, mint
nagyságrendje, ha
.

esetén
esetén

nagyságrendje akkor és
nagyságrendje akkor és

9.45. Bizonyítsuk be, hogy a (9.14) elrendezésben szereplő bármelyik függvény gyorsabban tart végtelenhez,
mint a tőle balra levő függvények.
9.46. Legyen
nagyságrendje.

és

. Bizonyítsuk be, hogy

esetén

nagyságrendje nagyobb, mint

9.47. Tegyük fel, hogy az
függvények mindegyike végtelenhez tart
hogy van olyan függvény, amelynek a nagyságrendje nagyobb, mint bármelyik

esetén. Bizonyítsuk be,
nagyságrendje.

5. Korlátos zárt intervallumban folytonos függvények
Az alábbi tételek azt mutatják, hogy ha az függvény folytonos egy korlátos és zárt intervallumban, akkor
ebből automatikusan következik, hogy számos egyéb fontos tulajdonsággal is rendelkezik.
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
9.50. Definíció. Legyen
helyen folytonos, továbbá

. Az
függvény folytonos az
intervallumban, ha minden
-ban jobbról, -ben pedig balról folytonos.

Általánosabban:
9.51. Definíció. Legyen
halmazra szorítkozva folytonos.
A következőkben az
9.52. Tétel. Ha

. Az

függvény folytonos az

halmazon, ha minden

korlátos zárt intervallumban folytonos függvények összességét
, akkor

korlátos

helyen az
-vel jelöljük.

-ben.

Bizonyítás. A tételt indirekt úton bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy
nem korlátos
-ben. Ekkor semmilyen
számra nem teljesülhet, hogy
minden
-re. Így például minden -hez létezik olyan
, amelyre
.
Tekintsük az
sorozatot. Ez korlátos, hiszen minden tagja
-be esik, ezért van egy konvergens
részsorozata. Legyen
. Mivel
, ezért is
-ben van. Mármost folytonos
-ban, ezért az átviteli elv alapján az
sorozat konvergens (és
-hoz tart). Következésképpen az
sorozat korlátos. Ez viszont ellentmondásban van azzal, hogy
minden -ra.
9.53. Megjegyzés. A tételben lényeges feltennünk, hogy az függvény egy korlátos és zárt intervallumban
folytonos. Bármelyik feltételt is hagyjuk el, a tétel állítása nem marad igaz. Így pl. az
függvény
folytonos a korlátos
intervallumban, de
-ben, de szintén nem korlátos itt.

itt nem korlátos. Az

függvény pedig folytonos

9.54. Definíció. Legyen értelmezve az
halmazon. Ha az
halmazhoz tartozó
értékkészletnek van
legnagyobb eleme, akkor ezt az függvény -n felvett (abszolút) maximumának nevezzük, és
-val
vagy
-szel jelöljük. Ha
és
, akkor azt mondjuk, hogy az függvény
-hoz tartozó abszolút maximumhelye.
Ha az
értékkészletnek van legkisebb eleme, akkor ezt az
függvény
minimumának nevezzük, és
-val vagy
-szel jelöljük. Ha
akkor azt mondjuk, hogy az függvény -hoz tartozó abszolút minimumhelye.

-n felvett (abszolút)
és
,

Az abszolút maximum-, illetve minimumhelyeket közösen abszolút szélsőértékhelyeknek nevezzük.
Természetesen egy

halmazon egy függvénynek több abszolút maximum- (illetve minimum-) helye is lehet.

Egy számhalmaznak nyilvánvalóan csak akkor létezhet maximuma (illetve minimuma), ha felülről (illetve
alulról) korlátos. Viszont, amint azt már láttuk, nem minden korlátos számhalmazban van maximális vagy
minimális elem. Ha egy függvény értékkészlete a
halmazon korlátos, ez még nem biztosítja azt, hogy a
függvény értékei között van legnagyobb vagy legkisebb.
Például az
függvény
-ben korlátos, értékkészletének felső határa , de a függvényérték sehol
sem . Tehát e függvénynek nincs maximális függvényértéke
-ben.
A következő tétel azt mutatja, hogy ez a jelenség egy korlátos zárt intervallumban folytonos függvénynél nem
fordulhat elő.
9.55. Tétel. (Weierstrass tétele). Ha
, akkor van olyan
és
, amelyekre teljesül,
hogy
minden
-re. Más szóval, egy korlátos, zárt intervallumban folytonos
függvénynek mindig van abszolút maximum- és abszolút minimumhelye.
A tételre két bizonyítást adunk.
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I. Bizonyítás. A 9.52. Tétel szerint

korlátos. Legyen

felső határa

. Ha

,

akkor ez éppen azt jelenti, hogy
. Azt kell tehát csak belátnunk, hogy
nem
lehetséges. Ezt indirekt úton bizonyítjuk be. Ha
, akkor az
függvény értéke
pozitív minden
-re. Ezért az
függvény is folytonos
-ben (lásd a 9.44. Tételt), így itt
korlátos is (a 9.52. Tétel szerint). Létezik tehát olyan
, amelyre

minden
-re. Mindkét oldal reciprokát véve és átrendezve (és felhasználva, hogy
mindenütt), azt kapjuk, hogy

ha

. Ez viszont ellentmond annak, hogy

az

halmaz legkisebb felső korlátja.

Hasonlóan bizonyítható
létezése. (Vagy pedig visszavezethetjük a maximumra vonatkozó állításra,
ha azt helyett
-re alkalmazzuk.)
II. Bizonyítás. Legyen ismét
; belátjuk, hogy
. Ha
pozitív egész, akkor
nem felső korlátja
-nek, mert
volt
legkisebb felső korlátja. Így van olyan
pont, amelyre
. Az
sorozat korlátos (hiszen minden tagja
-be esik),
ezért van egy konvergens
részsorozata. Legyen
. Mivel
, ezért
. Mármost folytonos -ban, ezért az átviteli elv alapján
. Mivel

minden
hogy

-ra, ezért a rendőrelv szerint (4.7. Tétel)
.

Hasonlóan bizonyítható

, azaz

. Ezzel megmutattuk,

létezése.

9.56. Megjegyzés. A tétel feltételeit tekintve ismét lényeges az, hogy zárt, korlátos intervallumban folytonos
függvényekről szól. Azt már láttuk a 9.53. Megjegyzésben, hogy ha
egy nyílt
intervallumban
folytonos, akkor előfordulhat, hogy
nem korlátos felülről, és így akkor
nem létezik. De
ez még akkor is előfordulhat, ha korlátos. Így pl. az
függvény folytonos és korlátos a
nyílt
intervallumban, de ott nincs legnagyobb értéke.
Ugyancsak lényeges, hogy az intervallum korlátos legyen. Ezt illusztrálja az
korlátos
-ben, de szintén nincs legnagyobb értéke.

függvény, amely

A korlátos és zárt intervallumban folytonos függvények egy további fontos tulajdonságát adja meg az alábbi
9.57. Tétel. (Bolzano–Darboux4-tétel). Ha
és
közötti értéket.

, akkor

az

intervallumban felvesz minden

Erre a tételre is két bizonyítást adunk, mivel mindkét bizonyítás alapgondolata karakterisztikus és gyakran
alkalmazott az analízisben.
I. Bizonyítás. Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy
. Olyan
hely
létezését fogjuk megmutatni, amelynek tetszőleges környezetében a függvény felvesz -nél nem nagyobb és nél nem kisebb értéket is. Ebből
-beli folytonossága alapján már egyszerűen következik, hogy
.
4

Jean Gaston Darboux (1842–1917) francia matematikus
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Az számot egy
Legyen
.
H
a
,

egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozat metszeteként fogjuk definiálni.

a
k
k
o
r

,

l
e
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y
e
n
h
a
,
p
e
d
i
g

a
k
k
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r

.

l
e
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Ezt a felezési eljárást folytatjuk. Ha
é
s
,

a
k
k
o
r

már meg van határozva

,

l
e
g
y
e
n
h
a
,
v
i
s
z
o
n
t

a
k
k
o
r

.

l
e
g
y
e
n
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9.12. ábra
Az

intervallumsorozatot tehát úgy értelmeztük, hogy

9.15. egyenlet - (9.15)

teljesüljön minden -re.Mivel
közös pontja van. Legyen ez . Nyilvánvalóan

és ezért, mivel

folytonos

, ezért az

-ban,

9.16. egyenlet - (9.16)

De (9.15)-ből

vagyis (9.16) csak úgy teljesülhet, ha

.
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II. Bizonyítás. Ismét tegyük fel, hogy

, és legyen

Az így értelmezett
halmaz korlátos és nem üres, hiszen
. Mivel folytonos -ban és
, ezért
így
. Továbbá, mivel
folytonos -ben és
intervallumban, és így
. Bebizonyítjuk, hogy
.

. Így
egy alkalmas
, ezért

létezik, és
miatt
intervallumban, és
egy alkalmas

Ha ugyanis
nagyobb lenne, mint , akkor létezne olyan
intervallum, amelyben
teljesülne. De ekkor nem lehetne az
halmaz felső határa, azaz legkisebb felső korlátja, hiszen az
kisebb
is felső korlátja lenne -nak.
Ha viszont
kisebb lenne, mint , akkor létezne olyan
teljesülne. De ekkor ismét nem lehetne az
halmaz felső határa, mert
értékek is. Tehát sem
, sem
nem lehetséges, és így
9.58. Következmény. Ha
intervallum, mégpedig

, akkor

intervallum, amelyben
-ban lennének -nál nagyobb
.

értékkészlete (vagyis az

halmaz) egy korlátos, zárt

Bizonyítás. A Weierstrass-tételből következik, hogy
és
hogy
. A 9.57. Tételből következik, hogy a függvény minden
-ben, tehát
.
A fenti tételekből nem nehéz belátni, hogy ha tetszőleges típusú intervallum és
is intervallum (lásd a 9.61. feladatot [138]).

létezik. Világos,
-beli értéket felvesz

folytonos

A Bolzano–Darboux-tétel segítségével egyszerű bizonyítást adhatunk a nemnegatív számok
létezésére (2.6. Tétel).
9.59. Következmény. Ha
.
Bizonyítás. Az

és

pozitív egész, akkor létezik olyan nemnegatív

függvény folytonos a

-nál

-adik gyökének

valós szám, amelyre

intervallumon (miért?). Mivel

, ezért a Bolzano–Darboux-tétel szerint van olyan

-ben, akkor

és
, amelyre

.

5.1. Feladatok
9.48. Adjunk példát olyan
függvényre, amely egy pont kivételével
folytonos, és amely (i) nem korlátos; illetve (ii) korlátos, de nincs legnagyobb értéke.
9.49. Ha
folytonos és
van legkisebb értéke. (Mindkettő nem feltétlenül.)
9.50. Melyek azok az
legkisebb és legnagyobb értékük?

, akkor

minden pontjában

-nek vagy van legnagyobb, vagy

függvények, amelyeknek minden nemüres

halmazon van

9.51. Tegyük fel, hogy az
függvény rendelkezik a következő tulajdonságokkal: (i) Minden
esetén
minden,
és
közötti értéket felvesz
-ben, valamint (ii) valahányszor
minden -re és
, akkor -nek az
halmazon van legkisebb és
legnagyobb értéke. Bizonyítandó, hogy folytonos.
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9.52. Legyen
folytonos. Bizonyítandó, hogy alkalmas
-ra
-re. Adjunk ellenpéldát, ha
helyett
-n értelmezett folytonos függvényt veszünk.
9.53. Legyenek
,
folytonosak, és tegyük fel, hogy
Bizonyítandó, hogy alkalmas
-ra
minden
helyett
-n értelmezett folytonos függvényeket veszünk.

minden
-re. Adjunk ellenpéldát, ha

9.54. Bizonyítsuk be, hogy ha

folytonos és egy-egyértelmű, akkor szigorúan monoton.

9.55. Mutassuk meg, hogy ha
akkor folytonos.

monoton növő és az értékkészlete tartalmazza

9.56. Bizonyítsuk be, hogy ha
, amelyre

minden

-re.

-t,

folytonos, akkor minden
.

-hez van olyan

9.57. Bizonyítandó, hogy minden harmadfokú polinomnak van valós gyöke. Igaz-e, hogy minden negyedfokú
polinomnak van valós gyöke? (Ö)
9.58. Bizonyítsuk be, hogy ha
folytonos, akkor van olyan
Adjunk ellenpéldát, ha
helyett bármilyen más típusú intervallumot veszünk. (Ö)
9.59. Bizonyítsuk be, hogy ha
. Sőt, minden
9.60. Van-e olyan

folytonos és
-ra van olyan

, akkor van olyan
, amelyre

folytonos függvény, amelyre

9.61. Bizonyítsuk be, hogy ha
folytonos, akkor

, amelyre

minden

.

, amelyre
.

-re? (Ö)

egy intervallum (zárt vagy sem, korlátos vagy sem, elfajuló vagy sem) és
is egy intervallum. (M)

6. Egyenletes folytonosság
Legyen az függvény folytonos az
-hoz létezik
úgy, hogy

intervallumban. Ez azt jelenti, hogy minden

9.17. egyenlet - (9.17)
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9.13. ábra
Sok esetben meghatározhatjuk az helyhez tartozó lehető legnagyobb -t, amellyel (eegy1) teljesül. Jelöljük
ezt
-val. Ha
rögzített, akkor különböző pontokhoz általában különböző
tartozik. Könnyű
belátni például, hogy az
függvény esetében minél nagyobb
értéke, annál kisebb az helyhez
tartozó
. Így a
intervallumban az
helyhez tartozó
a legkisebb, ezért bármely
helyen választható gyanánt az -hez tartozó
. Ez más szóval azt jelenti, hogy minden
-re

Ez az okoskodás persze általában nem működik. Mivel végtelen sok szám között nem mindig van legkisebb,
ezért egy
folytonos függvényhez – a fenti módszerrel – nem mindig találhatunk olyan -t, ami
minden
-re jó. De nem is mindig létezik ilyen . Az
függvény esetében a 9.2. 4. Példájában
meghatároztuk
értékét (lásd a (9.2) képletet). Láthatjuk, hogy ebben az esetben
, ha
,
vagyis nem létezik olyan , amely a
intervallum bármely
helyén jó lenne. Amint azt hamarosan
megmutatjuk, ez a jelenség nem fordulhat elő olyan függvények esetében, amelyek egy korlátos zárt
intervallumban folytonosak: ilyen esetben kell, hogy létezzen az intervallum minden pontjában egy közös, jó .
Ezt a tulajdonságot egyenletes folytonosságnak nevezzük. Ennek pontos értelmezése a következő:
9.60. Definíció. Az függvény egyenletesen folytonos az intervallumban, ha minden
(közös, azaz a helytől független)
, amelyre teljesül, hogy
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9.18. egyenlet - (9.18)

Hasonlóan értelmezhető egy tetszőleges
definícióban helyett mindenütt -t.

halmazon az egyenletes folytonosság: írjunk a fenti

9.61. Tétel. (Heine5-tétel). Ha

egyenletesen folytonos

, akkor

-ben.

Bizonyítás. Az állítást indirekt módon bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy nem egyenletesen folytonos
-ben.
Ez azt jelenti, hogy van olyan
, amelyhez nem létezik olyan
, amelyre (9.18) teljesül. Ekkor (9.18)
a
választással sem teljesül, vagyis minden -re létezik olyan
és
, amelyekre

9.19. egyenlet - (9.19)

de ugyanakkor

9.20. egyenlet - (9.20)

Mivel
, ezért létezik egy
-ben van. Mármost (eegy3) alapján

Mivel

folytonos
és

-ben, ezért

konvergens részsorozat, amelynek határértéke,

-ban is folytonos (
, amiből

ugyancsak

-re szorítkozva). Így az átviteli elv szerint

Ez azonban ellentmond (9.20)-nak.
9.62. Megjegyzés. A 9.61 Tételben az
intervallum korlátossága is, zártsága is lényeges. Például az
függvény folytonos
-ben, de itt nem egyenletesen folytonos. Ez azt mutatja, hogy a zártság
feltétele nem hagyható el. Az
függvény folytonos
-ben, de itt nem egyenletesen folytonos.
Ez azt mutatja, hogy a korlátosság feltétele sem hagyható el.
Később látni fogjuk, hogy az egyenletes folytonosság nagyon hasznos tulajdonság, és gyakran van szükség arra,
hogy egy függvénynek egy adott
halmazon való egyenletes folytonosságát megállapítsuk. Ha az
halmaz
egy korlátos, zárt intervallum, akkor egyszerű dolgunk van: a Heine-tétel szerint a függvény akkor és csak akkor
egyenletesen folytonos -n, ha
minden pontjában folytonos. Ha azonban
egy olyan intervallum, amely
nem korlátos vagy nem zárt (esetleg
nem is intervallum), akkor a Heine-tétel nem segít. Ezért fontos
tudnunk, hogy van egy egyszerű tulajdonság, amit könnyű ellenőrizni, és amelyből az egyenletes folytonosság
következik.
9.63. Definíció. Az
függvény Lipschitz6-tulajdonságú (röviden Lipschitz) az
konstans, hogy

9.21. egyenlet - (9.21)

5
6

Heinrich Eduard Heine (1821–1881) német matematikus
Rudolph Otto Sigismund Lipschitz (1832–1903) német matematikus
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minden

-ra.

9.64. Tétel. Ha

Lipschitz az

halmazon, akkor

egyenletesen folytonos

Bizonyítás. Ha (9.21) teljesül minden minden

-n.
és

-ra, akkor

esetén

9.65. Megjegyzés. A megfordítás általában nem igaz: az egyenletes folytonosságból általában nem következik a
Lipschitz-tulajdonság. (Vagyis a Lipschitz-tulajdonság erősebb feltétel, mint az egyenletes folytonosság.) Így pl.
a
függvény nem Lipschitz a
intervallumon. Valóban, bármilyen
konstanst is adunk meg, ha
és
, akkor
, és így

Másrészt a

függvény egyenletesen folytonos

-en, hiszen folytonos ott.

6.1. Feladatok
9.62. Az alább megadott függvények egyenletesen folytonosak a megadott intervallumokban a Heine-tétel
szerint. Adjunk meg minden
-hoz -t az egyenletesen folytonosság definíciójának megfelelően.
a.

-ben;

b.

-ben;

c.

-ben.

9.63. Bizonyítsuk be, hogy
a.
b.

nem egyenletesen folytonos
nem egyenletesen folytonos

9.64. Bizonyítsuk be, hogy ha

akkor

-en; és

egyenletesen folytonos

9.65. Bizonyítsuk be, hogy ha
az állítás, ha nem feltételezzük

folytonos

-ben.

-en és

-en.
egyenletesen folytonos a korlátos
korlátosságát?

9.66. Bizonyítsuk be, hogy ha
egyenletesen folytonos -en.
9.67. Igaz-e, hogy ha
folytonos -en?

-ben, de egyenletesen folytonos

és
és

halmazon, akkor

egyenletesen folytonosak

egyenletesen folytonosak

-en, akkor

korlátos

-en, akkor

-n. Igaz-e

is

is egyenletesen

9.68. Bizonyítsuk be, hogy ha
folytonos
-ben, akkor minden
-hoz található olyan
-ben
szakaszonként lineáris
függvény, amelyre
minden
-re. (Azaz grafikonja
-nál jobban közelíthető töröttvonallal.) (Az
függvény akkor szakaszonként lineáris
-ben, ha az
intervallum az
osztópontokkal felbontható olyan
részintervallumokra, amelyekben
lineáris, azaz
, ha
és
.)
9.69. Bizonyítsuk be, hogy az

függvény Lipschitz minden korlátos halmazon (

141
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tetszőleges pozitív egész).

9. Függvények folytonossága és
határértéke
9.70. Bizonyítsuk be, hogy a
9.71. Tegyük fel, hogy
a.
b. ha az

es

és

függvény Lipschitz az
Lipschitz

is Lipschitz az

9.72. Mutassunk példát olyan

-re.

-n. Bizonyítsuk be, hogy ekkor
-re; és

halmazon minden

halmaz korlátos, akkor

intervallumon minden

is Lipschitz

-n. (Ö)

Lipschitz-függvényekre, amelyekre

,

9.73. Tegyük fel, hogy Lipschitz a korlátos és zárt
sem nulla, akkor
is Lipschitz
-n.

nem Lipschitz.

intervallumon. Bizonyítsuk be, hogy ha

9.74. Tegyük fel, hogy az
függvényre teljesül, hogy
-re. Bizonyítsuk be, hogy ekkor konstans.

sehol

minden

,

7. Monotonitás és folytonosság
Legyen
értelmezve egy pontozott környezetében. Az
helyen, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:
létezik,

i.
ii.

függvény akkor és csak akkor folytonos az

,

iii.

.

Ha ezen három feltétel bármelyike nem áll fenn, a függvény nem folytonos -ban; ekkor azt mondjuk, hogy
nek -ban szakadási helye van. A szakadási helyeket a következőképpen osztályozzuk.

-

9.66. Definíció. Legyen értelmezve egy pontozott környezetében, és tegyük fel, hogy nem folytonos
ban. Ha
létezik és véges, de
vagy
, akkor azt mondjuk, hogy
nek megszüntethető szakadási helye van -ban7.

-

Ha

nem létezik, de a véges

határértékek mindketten léteznek (és ekkor szükségképpen különbözőek), akkor azt mondjuk, hogy -nek
ugráshelye van -ban. A megszüntethető szakadási helyeket és az ugráshelyeket közösen elsőfajú szakadási
helyeknek nevezzük.
Minden más esetben azt mondjuk, hogy
Példák. 1. A
és
függvénynek a

-nek másodfajú szakadása van

-ban.

függvényeknek minden egész pontban ugráshelye van. Ugyancsak ugráshelye van a
pontban.

2. A Riemann-függvénynek (9.8. Példa 3. függvénye) minden racionális pontban megszüntethető szakadása van.
3. A Dirichlet-függvénynek (8.7. Példa (9) függvénye) viszont minden pont másodfajú szakadási pontja.
Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a monoton függvények szakadási helyei elsőfajúak, és ezek is csak
ugráshelyek lehetnek. Ez azzal ekvivalens, hogy egy monoton függvénynek minden pontban léteznek a féloldali
határértékei.
9.67. Tétel. Legyen
7

Ugyanis ekkor az

monoton növekedő a véges vagy végtelen
értelmezéssel

folytonossá tehető

nyílt intervallumban. Ekkor
-ban.
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i. minden

ii. Ha

esetén léteznek a véges

és

határértékek, és

felülről korlátos
-ben, akkor létezik a véges
-ben, akkor létezik a véges
határérték.

iii. Ha felülről nem korlátos
akkor
.

-ben, akkor

határérték, ha pedig alulról korlátos

alulról nem korlátos

, ha pedig

-ben,

Hasonló állítás fogalmazható meg monoton csökkenő függvényre, illetve nem korlátos intervallumra. A tételre
két bizonyítást adunk.
I. Bizonyítás. (i) Mivel
egy felső korlátja. Legyen

minden

Legyen
adott. Mivel az
létezik olyan
, amelyre

ha
véges, valamint

-ra, ezért az
; ekkor tehát

halmaz felüről korlátos, és
.

halmaz legkisebb felső korlátja, ezért
nem felső korlát. Így
. Mármost monoton növekedése és értelmezése miatt

, amiből világos, hogy
. Ugyanígy bizonyítható

. Ezzel beláttuk, hogy
.

A (ii) és (iii) állítások hasonlóan bizonyíthatóak; (ii) első állításának bizonyításában
veszi át.

létezik és

szerepét

II. Bizonyítás. Csak (i) bizonyítását részletezzük. A tatv3. Tétel szerint elegendő belátni, hogy minden
sorozatra
konvergens, és a limesze legfeljebb
. Az függvény monotonitása miatt,
ha
, akkor
is monoton növő, tehát létezik a (véges vagy végtelen) határértéke. Mivel pedig
minden -re, ezért
.
9.68. Következmény. Ha monoton
-ben, akkor minden
pontban vagy folytonos, vagy pedig
ugráshelye van: egy
-ben monoton függvénynek más szakadási helye mint ugráshelye nem lehet.
Most megmutatjuk, hogy egy monoton függvénynek nemcsak hogy nem lehet akármilyen szakadási helye, de
túl sok szakadási helye sem lehet.
9.69. Tétel. Ha
helye van.

monoton az

nyílt intervallumban, akkor

-ben legfeljebb megszámlálhatóan sok szakadási

Bizonyítás. Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy
monoton növekedő -ben. Ha
egy
helyen nem folytonos, akkor
. Legyen
egy olyan racionális szám, amelyre
. Ha
, akkor monoton növekedése miatt
. Ezért,
ha -nek is, is szakadási helye, akkor
.
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9.14. ábra
Ez azt jelenti, hogy a szakadási helyek és a racionális számok egy részhalmaza között egy-egyértelmű
megfeleltetést hoztunk létre. Mivel a racionális számok megszámlálható halmazt alkotnak,
-nek csak
megszámlálhatóan sok szakadási helye van.
9.70. Megjegyzés. Megadva egy tetszőleges
megszámlálható számhalmazt, konstruálható olyan monoton
növő függvény, amely
-ben monoton és a szakadási pontjainak halmaza éppen
(lásd
a 9.76. feladatot [147]). Így például konstruálható olyan
-ben monoton növő függvény, amely minden
irracionális helyen folytonos és minden racionális helyen nem folytonos.
A 9.45. Tételben beláttuk, hogy ha szigorúan monoton az intervallumon, akkor az inverze folytonos az
halmazon. Ha az függvény maga is folytonos, akkor ezt a következőképpen egészíthetjük ki.
9.71. Tétel. Legyen

szigorúan monoton növekedő és folytonos az

szintén egy intervallum. Nevezetesen, ha

i.
ha

, ahol

véges vagy végtelen, akkor

ha

, ahol

véges vagy végtelen, akkor

ha pedig

, ahol

és

intervallumban. Ekkor

, akkor

;
;
;

véges vagy végtelen, akkor
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ii.

inverz függvénye,
szorítkozva.

szigorúan monoton növekedő és folytonos az

intervallumon

-re

Hasonló állítás fogalmazható meg szigorúan monoton csökkenő és folytonos függvényekre.
Bizonyítás. Csak (i)-et kell belátnunk. Ha
Darboux-tételből.

nyilvánvaló a Bolzano–

, akkor

9.15. ábra
Tegyük fel, hogy
. Világos, hogy ekkor
. Ha
válasszunk egy
pontot, amelyre
. A Bolzano–Darboux-tétel szerint
közötti értéket felvesz az
intervallumon, tehát
.
Ezzel beláttuk, hogy
kell belátni, hogy

. Az
. Valóban, ha
, tehát
.

és

minden

, akkor
és

állítás bizonyításához már csak azt
, ahol
, akkor
esetén

A többi állítás ugyanígy bizonyítható.
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9.16. ábra
9.72. Megjegyzés. Az előző tétel szerint egy
intervallumon értelmezett
függvény inverze létezik és
szintén egy korlátos zárt intervallumon van értelmezve, ha az függvény szigorúan monoton és folytonos. Ez a
feltétel azonban távolról sem szükséges, amint az alábbi példa mutatja.
Legyen

Egyszerűen belátható, hogy

-ben

a) semmilyen részintervallumban nem monoton,
b) az
c)

pont kivételével sehol sem folytonos; és mégis,
inverz függvénye létezik.

Ráadásul
, azaz a
intervallumnak önmagára való kölcsönösen egyértelmű, sehol sem
monoton, egy pont kivételével sehol sem folytonos leképezése.
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Belátható azonban, hogy ha
folytonos egy intervallumban, akkor
szigorú monotonitása szükséges és
elégséges feltétele az inverz függvény létezésének (lásd a 9.54. feladatot [138]).

7.1. Feladatok
függvényt, amely monoton és végtelen sok szakadási helye van.

9.75. Adjunk meg egy olyan

9.76. Bizonyítsuk be, hogy minden
megszámlálható halmazhoz van olyan
függvény, amely
minden pontjában szakad, és
minden pontjában folytonos. (Ö)
9.77. Legyen

értelmezve az

monoton növő

pont egy környezetében, és legyen

minden
-ra. Bizonyítsuk be, hogy a
léteznek, továbbá, hogy akkor és csak akkor folytonos
9.78. Létezhet-e inverz függvénye -nek
ben pontosan két szakadási pontja van?

és
-ban, ha

határértékek
.
és az

-ben, ha

függvénynek

-

9.79. Konstruáljunk olyan
függvényt, amely minden nullától különböző pontban folytonos, és
amelynek a nullában másodfajú szakadása van.
olyan függvény, amelyre

9.80. Legyen
monoton növő? (Ö)

minden

9.81.
Bizonyítsuk be, hogy bármely
megszámlálható. (Ö)

-re. Igaz-e, hogy

függvény elsőfajú szakadási helyeinek halmaza

9.82. Bizonyítsuk be, hogy ha az
függvénynek minden racionális pontban elsőfajú szakadása van,
akkor van olyan irracionális pont, amelyben folytonos. (Ö)

8. Konvexitás és folytonosság
Az első célunk annak a bizonyítása, hogy egy nyílt intervallumban konvex függvény szükségképpen folytonos.
Mint látni fogjuk, ez abból következik, hogy ha konvex, akkor bármely pontnak van olyan környezete,
amelyben
közrefogható két folytonos (lineáris) függvénnyel, amelyek közös értéke -ben
. Ennek
belátásához először egy segédtételt bizonyítunk be. Emlékeztetjük az olvasót, hogy (adott
esetén)
-vel
jelöljük azt a lineáris függvényt, amely az és pontokban megegyezik -fel, tehát

9.73. Lemma. Legyen

konvex az

intervallumban. Ha

,

,

és

, akkor

9.22. egyenlet - (9.22)

Ha
szigorúan konvex -ben, akkor (9.22)-ben szigorú egyenlőtlenség áll. (Vagyis az
intervallumon
kívül
grafikonjának pontjai az
és
pontokat összekötő egyenes felett vannak, lásd
8.2. ábra.)
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy

. A konvexitás definíciója szerint ekkor
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ami egyszerű átrendezés után éppen (9.22)-t adja. Ha

, akkor

, azaz

amiből egy egyszerű átalakítással szintén megkapjuk (9.22)-t.
Ha

szigorúan konvex, akkor a fenti okoskodásban mindenütt szigorú egyenlőtlenségek állnak.

Most már könnyen bebizonyíthatjuk a konvex függvények folytonosságát.
9.74. Tétel. Ha

konvex a nyílt

intervallumban, akkor

folytonos

Bizonyítás. Legyen
adott, és válasszunk olyan
akkor a fenti lemma, valamint konvexitása alapján

konvex az

pontokat, melyekre

. Ha

, ezért a rendőrelv szerint

Mivel
adódik
Ha

-ben.
,

. Ugyanígy

.
intervallumban, akkor tetszőleges

-re teljesül

9.23. egyenlet - (9.23)

Valóban, ha
, akkor (9.23) nyilvánvaló, míg az
esetben (9.23) az
egyenlőtlenségből következik, ha azt
-re alkalmazzuk. Azokat a függvényeket, amelyek minden
-re kielégítik a (9.23) egyenlőtlenséget, gyengén konvex függvényeknek nevezik8. Az
függvény
gyengén konkáv, ha
minden ,
-re.
A gyengén konvexitás tulajdonsága – nevének megfelelően – valóban gyengébb feltétel a konvexitásnál, azaz
léteznek gyengén konvex, de nem konvex függvények. Meg lehet mutatni ugyanis, hogy van olyan
függvény, amely additív abban az értelemben, hogy
teljesül minden
-re, de
nem folytonos. (E tény bizonyítása azonban meghaladja ennek a könyvnek a kereteit.) Mármost könnyű
belátni, hogy egy ilyen függvény szükségképpen gyengén konvex, sőt, még az erősebb
feltételt is kielégíti minden
-re. Másrészt
nem konvex, mert nem
folytonos.
A következő tételben bebizonyítjuk, hogy ha
folytonos, akkor
gyengén konvexitása már ekvivalens
konvexitásával. Ez azt jelenti, hogy a folytonos függvények körében a konvexitás megállapításához elegendő a
gyengén konvexitást ellenőrizni, ami általában egyszerűbb, mint a konvexitás definíciójának ellenőrzése.
9.75. Tétel. Tegyük fel, hogy

folytonos és gyengén konvex az

intervallumban. Ekkor

konvex

-ben.

Bizonyítás. Azt kell megmutatnunk, hogy ha
és
, akkor
. Tegyük fel,
hogy ez nem igaz, tehát
. Ez azt jelenti, hogy a
függvény pozitív ban. Mivel
, ezért létezik egy utolsó pont
előtt, amelyben
eltűnik. Valóban, legyen
, és legyen
. Ekkor
. Megmutatjuk, hogy
.
Valóban, választhatunk egy olyan
sorozatot, amely
-hoz tart, és így
folytonossága alapján
. Mivel
minden -re, ezért
. Ebből következik, hogy
, és a
függvény pozitív az
intervallumban. Ha ui. volna egy olyan
pont, amelyben
,

8

A gyengén konvex függvényeket szokás még Jensen-konvex függvényeknek is nevezni.
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akkor a Bolzano–Darboux-tétel szerint
halmaz felső korlátja.

-nek volna gyöke

-ban, ami ellenmond annak, hogy

az

Pontosan ugyanígy adódik, hogy van egy első
pont
után, amelyben eltűnik, és hogy a
függvény
pozitív az
intervallumban. Ekkor tehát
, és
minden
-ra. Mármost
a függvényt úgy kaptuk -ből, hogy levontunk belőle egy lineáris függvényt. Ebből következik, hogy is
gyengén konvex. Valóban, mivel lineáris, így
minden
-re, tehát, ha
kielégíti a (9.23) egyenlőtlenséget, akkor levonása ezt nem befolyásolja. Azonban
és
, tehát (9.23) az
,
választással nem teljesül. Ez ellentmondás, amivel beláttuk,
hogy konvex.
9.76. Megjegyzés. Ha az

függvény kielégíti az

9.24. egyenlet - (9.24)

feltételt minden ,
,
-re, akkor
-et szigorúan gyengén konvexnek nevezzük. Hasonlóan
definiáljuk a szigorúan gyengén konkáv függvényeket. Az előző tételből következik, hogy ha folytonos és
szigorúan gyengén konvex az intervallumban, akkor szigorúan konvex -ben. Valóban, könnyű belátni,
hogy ha konvex, de nem szigorúan konvex az intervallumban, akkor -nek van olyan részintervalluma,
amelyben lineáris (lásd a 9.83. feladatot [149]). Ekkor azonban (9.24) nem teljesül a intervallum pontjaira,
hiszen
esetén (9.24)-ben egyenlőség áll.
Ugyanígy adódik, hogy minden folytonos és szigorúan gyengén konkáv függvény szigorúan konkáv.
Megemlítjük, hogy a 9.75. Tétel feltétele jelentősen gyengíthető: folytonossága helyett elég feltenni, hogy
-nek van olyan részintervalluma, amelyben felülről korlátos (lásd a 9.99 [150]–9.102. feladatokat [151]).

8.1. Feladatok
9.83. Bizonyítsuk be, hogy ha
olyan részintervalluma, amelyben
9.84. Nevezzünk egy

konvex, de nem szigorúan konvex az
lineáris.

intervallumban, akkor

-nek van

függvényt alig konvexnek, ha valahányszor
és
, akkor
. Bizonyítsuk be, hogy ha
konvex az
intervallumban, akkor
alig

konvex.
9.85. Legyen
alig konvex az
intervallumban, és tegyük fel, hogy
Mutassuk meg, hogy monoton csökkenő
-ben. Hasonlóan, ha
monoton növő
-ben.
9.86. Bizonyítsuk be, hogy az
ha az alábbi esetek egyike fennáll.
a.

monoton csökkenő

b.

monoton növő

c. Létezik egy

és
és

függvény akkor és csak akkor alig konvex az

.
, akkor

intervallumban,

-ben.
-ben.
pont úgy, hogy
.

9.87. Bizonyítsuk be, hogy ha
fennáll.

monoton csökkenő

konvex az

-ben, monoton növő

-ben, továbbá

intervallumban, akkor az alábbi esetek egyike
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a.

monoton csökkenő

b.

monoton növő

-ben.
-ben.

c. Létezik egy

pont úgy, hogy

monoton csökkenő

-ben és monoton növő

-ben.

9.88.

Legyen

konvex
? (M)

-ben, és tegyük fel, hogy

. Lehetséges-e, hogy

9.89.

Legyen

konvex
? (Ö)

-ben, és tegyük fel, hogy

. Lehetséges-e, hogy

-ben. Lehetséges-e, hogy

9.90. Legyen

konvex

9.91. Legyen

gyengén konvex az

minden

? (Ö)

intervallumban. Bizonyítsuk be, hogy

-re. (M)
additív függvény (vagyis tegyük fel, hogy minden , -ra
minden valós és racionális számra.

9.92. Legyen
). Bizonyítsuk be, hogy

9.93. Bizonyítsuk be, hogy ha
additív, akkor a
és periodikus, nevezetesen minden racionális szám periódusa.
9.94. Legyen
akkor

additív függvény. Bizonyítsuk be, hogy ha
minden -re. (Ö)

9.95. Legyen
lineáris függvény, akkor
9.96.

Legyen

felülről korlátos egy intervallumon,

additív függvény. Bizonyítsuk be, hogy
gyengén konvex. (Amennyiben
olyan gyengén konvex függvény, amely korlátos alulról, de nem konvex.)

folytonos az

pont, amelyre
9.97.

függvény szintén additív

Legyen
korlátos az
pont, amelyre

intervallumon, és tegyük fel, hogy minden
. Bizonyítsuk be, hogy

intervallumon, és tegyük fel, hogy minden ,
. Következik-e ebből, hogy konvex?
Lipschitz az

A következő négy feladat célja annak bizonyítása, hogy ha
gyengén konvex a nyílt
-nek van olyan részintervalluma, amelyben
felülről korlátos, akkor konvex.

-re van olyan

,

-re van olyan

intervallum minden

intervallumban és ha

gyengén konvex a nyílt intervallumban, és legyen
. Bizonyítsuk be, hogy ha
-ban, akkor korlátos
-ban. (M)

9.100. Legyen gyengén konvex a nyílt intervallumban. Legyen
számok, melyekre
és
. Bizonyítsuk be, hogy

9.101. Legyen
felülről korlátos

,

konvex. (Ö)

9.98. Legyen konvex az nyílt intervallumon. Bizonyítsuk be, hogy
korlátos és zárt részintervallumában.

9.99. Legyen
felülről korlátos

nem

gyengén konvex a nyílt
-ban, akkor

intervallumban, és legyen
folytonos -ban. (M)
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9.102. Legyen
gyengén konvex az intervallumon, és tegyük fel, hogy -nek van olyan nem-elfajuló
részintervalluma, amelyen felülről korlátos. Bizonyítsuk be, hogy folytonos (tehát a 9.75. Tétel szerint
konvex) -ben. (Ö)

9. A függvénygrafikon ívhossza
Az analízis egyik alapfeladata a hosszúságok, területek és térfogatok mérése. A következőkben egy speciális
esettel, a függvénygrafikonok hosszúságának értelmezésével foglalkozunk9.
A
pontokat összekötő szakaszt
-val jelöljük, azaz
. A
szakasz hosszúsága (definíció szerint) a végpontjainak távolsága, azaz
. Töröttvonalnak (vagy
poligonnak) nevezzük azokat a halmazokat, amelyek csatlakozó szakaszok uniói. Egy töröttvonal tehát
alakú, ahol
a sík tetszőleges pontjai. A töröttvonal hossza az
alkotó szakaszok hosszainak összege, azaz
.
Mivel „két pont között legrövidebb út az egyenes”, ezért egy görbe hossza (bárhogyan értelmezzük is) nem lehet
kisebb a végpontjainak távolságánál. Ha a görbébe „beírjuk” a
töröttvonalat, akkor tehát az
és
pontokat összekötő részív hossza legalább
, és így a teljes
görbe hossza legalább
kell, hogy legyen. Másfelől – ismét a
szemléletre hivatkozva – azt várhatjuk, hogy egy „elég finom” beírt töröttvonal annyira „megközelíti” a görbét,
hogy a hosszúsága is közel lesz a görbe hosszához. Mindezekből azt szűrhetjük le, hogy a görbe ívhossza
egyenlő a beírt töröttvonalak hosszainak szuprémumával. Ezt a megállapítást fogjuk definícióként elfogadni.
Emlékeztetjük az olvasót, hogy az
függvény grafikonját
-fel jelöljük.
9.77. Definíció. Legyen
tetszőleges függvény és legyen
az
intervallum egy
felosztása. Az
függvény grafikonjának az
felosztáshoz tartozó beírt poligonján az
pontokat összekötő poligont értjük. A
grafikon ívhossza az összes beírt
poligon hosszaiból álló halmaz felső határa. (Ez lehet végtelen is.) Az grafikonjának ívhosszát
vel jelöljük. Így

Azt mondjuk, hogy

rektifikálható, ha

véges.

Erre a trigonometrikus függvények értelmezésénel lesz szükségünk. Általánosabb görbék ívhosszának értelmezését és kiszámítását a
15. fejezetben fogjuk tárgyalni.
9
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9.17. ábra
Jegyezzük meg, hogy ha

, akkor

minden

függvényre.

9.78. Tétel.
i. Tetszőleges

függvényre

9.25. egyenlet - (9.25)

és így

esetén

ii. Ha

monoton, akkor

.
rektifikálható, és

9.26. egyenlet - (9.26)

Bizonyítás. Nyilvánvaló, hogy
nem kisebb egyetlen beírt poligon hosszánál sem. Mármost az
és
pontokat összekötő szakasz is egy beírt poligon, amely az
felosztáshoz
, ezért (9.25) fennáll.

tartozik. Mivel e szakasz hossza

Most tegyük fel, hogy
monoton növő, legyen
felosztása, és jelöljük az
pontot
-vel minden
felhasználva

minden -re, amiből
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az
-re. Ekkor

intervallum egy
monotonitását

9. Függvények folytonossága és
határértéke

Mivel a felosztás tetszőleges volt, ezzel (9.26)-ot beláttuk. Ha
monoton csökkenő, akkor hasonlóan
okoskodhatunk, vagy az állítást visszavezethetjük a monoton növő függvény esetére a
függvényre való
áttéréssel.
9.79. Megjegyzés. Mivel nem minden monoton függvény folytonos, így az előző tétel (ii) állítása szerint vannak
olyan függvények, amelyek nem mindenütt folytonosak, de a grafikonjuk mégis rektifikálható. Tehát a
rektifikálhatóság általánosabb fogalom, mint amit az „ívhossz" szó szemléletesen sugall.
A következő tétel állítását úgy is kifejezhetjük, hogy az ívhossz additív.
9.80. Tétel. Legyen

és

rektifikálható, akkor

. Ha

9.27. egyenlet - (9.27)

A tételt a fejezet függelékében bizonyítjuk.
A következőkben szükségünk lesz egy egyszerű geometriai tényre.
9.81. Lemma. Ha

konvex sokszögek és

, akkor

kerülete nem nagyobb

Bizonyítás. A
sokszöget
egy oldalegyenesével levágva egy
kerületű
sokszöget kapunk. Az eljárást folytatva a
mindegyik sokszög kerülete nem nagyobb az előzőnél.

kerületénél.

-t tartalmazó és
-nél nem nagyobb
sorozatot kapjuk, amelyben

A körvonal ívhossza. Jelöljük -val az origó középpontú egység sugarú körvonalat. A
körvonalnak az
felső félsíkba eső része legyen
. Nyilvánvaló, hogy
megegyezik a
intervallumon értelmezett
függvény grafikonjával. Mivel a
függvény monoton mind a
, mind a
intervallumon, ezért a fenti tételek szerint grafikonja rektifikálható.
A

grafikon (vagyis a

félkörív) ívhosszát

-vel jelöljük.

Az előző két tételből a
becslést olvashatjuk ki, ahol a
érték a
felosztáshoz tartozó beírt poligon hossza. A
félkörbe különböző más poligonokat beírva különböző alsó
becsléseket kaphatunk -re, és ezek segítségével -t tetszőleges pontossággal megközelíthetjük (legalábbis
elvben).
Ha a
egységkört belefoglaljuk egy tetszőleges
konvex sokszögbe, akkor a 9.81. Lemma szerint bármely
-ba írt poligon hossza nem nagyobb
hosszánál. Így e beírt poligonok hosszainak szuprémuma – vagyis
– sem lehet
hosszánál nagyobb.
Az így nyert alsó és felső becslések segítségével meg lehet mutatni, hogy
-hez hasonlóan – irracionális11. Azt is meg lehet mutatni, hogy a
transzcendens, ennek a bizonyítása azonban meghaladja e könyv kereteit.

10
11

Lásd a Számítástechnika és analízis című függeléket (l. 20.4.3. alfejezetet).
Ezt később belátjuk az integrálszámítás számelméleti alkalmazásai között a II. kötetben.

153
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

.10 A szám – az
szám – csakúgy, mint az
–

9. Függvények folytonossága és
határértéke

9.18. ábra
9.82. Megjegyzés. A trigonometrikus függvények értelmezéséhez szükségünk lesz arra a (szemléletesen
nyilvánvaló) tényre, hogy a
körre az
pontból kiindulva tetszőleges hosszúságú ívet „felmérhetünk”.
Tekintsük azt az esetet, amikor
. Azt kell belátnunk, hogy van olyan
szám, amelyre
. Az
jelöléssel ez azt jelenti, hogy az
függvény a
intervallumban minden és közötti értéket felvesz.
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
9.83. Tétel. Az

függvény szigorúan monoton csökkenő és folytonos

Bizonyítás. Ha

, akkor a 9.80. Tétel szerint

, ebből következik, hogy

Mivel
Mivel a

-ben.

függvény monoton mind

valahányszor

szigorúan monoton csökkenő

-ban, mind

-ben.

-ben, ezért (9.26) alapján

. Így

vagy

9.28. egyenlet - (9.28)

ha

vagy

függvény folytonos

. Mivel a

-re, amiből (9.28) alapján azonnal következik, hogy

minden

-ben, ezért

folytonos

-ben.

Mármost az előző tétel, valamint a Bolzano–Darboux-tétel szerint az
függvény minden
és
közötti értéket felvesz
-ben, méghozzá pontosan egyszer. Mivel
(hiszen ez volt
definíciója) és
, ezzel beláttuk, hogy ha
, akkor a
körre valóban felmérhetünk egy
hosszúságú ívet. Mi a helyzet az egyéb hosszúságokkal? Mivel a félkörív hossza , ezért ha egy hosszúságú
ívet felmérhetünk, akkor egy
(vagy
) hosszúságú ívet is, és ekkor a
körvonal átellenes pontjába
jutunk.

9.1. Feladatok
olyan függvény, amelyre

9.103.
Legyen
konstans.

9.104. Bizonyítsuk be, hogy az
alkalmas
és konstansokkal), ha

9.105. Bizonyítsuk be, hogy ha

. Bizonyítsuk be, hogy

függvény akkor és csak akkor lineáris (azaz

grafikonja rektifikálható, akkor

korlátos

alakú

-ben.

9.106. Bizonyítsuk be, hogy ha
grafikonja rektifikálható, akkor -nek minden
pontban létezik a jobb oldali határértéke, és minden
pontban létezik a bal oldali határértéke.
9.107. Bizonyítsuk be, hogy sem a Dirichlet-függvény, sem a Riemann-függvény
grafikonja nem rektifikálható.
9.108.

Legyen az
), és

intervallum feletti

függvény a következőképpen értelmezve:
, ha
(
egyébként. Bizonyítsuk be, hogy grafikonja rektifikálható. Mennyi az ívhossza?

9.109. Bizonyítsuk be, hogy ha

Lipschitz, akkor a grafikonja rektifikálható.

10. Függelék: A 9.80. Tétel bizonyítása
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9. Függvények folytonossága és
határértéke
Jelöljük az
gyel, -vel, illetve
definíciója szerint.

, illetve
-sel. Ekkor

intervallum felosztásaihoz tartozó beírt poligonok hosszainak halmazát ,
és
az ívhossz

Mivel az
és
intervallumok egy-egy felosztása együtt az
intervallum egy felosztását adják, ezért
bármely -beli számnak és bármely -beli számnak az összege -ben van. Ez azt jelenti, hogy
. A 2.20. Tétel szerint
, amiből azt kapjuk, hogy

Most belátjuk, hogy

9.29. egyenlet - (9.29)

Legyen

az

-vel. Ekkor az
valamelyikével,

Mivel
és
. Jelöljük

intervallum egy felosztása, és jelöljük az

-hez tartozó poligon hossza
mondjuk
-val,
akkor
az
, illetve

, ezért
, akkor legyen
-val a
pontot. Az

pont egyenlő az
,
intervallum egy-egy felosztása, tehát
. Ha a

pontot
pontok
illetve

pont az
pontok egyikével sem egyenlő
és
felosztásokhoz tartozó poligonhosszak
. Ha a

és

Mármost a háromszög-egyenlőtlenség szerint

amiből világos, hogy
felosztásra, amiből (9.29.) nyilvánvaló.

. Így
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minden

10. fejezet - 10. Néhány fontos
függvényosztály (Elemi függvények)
Ebben a fejezetben megismerkedünk azokkal a függvényekkel, amelyek a matematikában és a matematika
természettudományi alkalmazásaiban a leggyakrabban fordulnak elő. Ezek a polinomok, a racionális
függvények, az exponenciális, hatvány- és logaritmusfüggvények, a trigonometrikus függvények, a hiperbolikus
függvények és inverzeik. Elemi függvényeknek nevezzük azokat a függvényeket, amelyeket a fentiekből
kaphatunk az alapműveletek és a kompozíció segítségével.

1. Polinomfüggvények és racionális törtfüggvények
A
függvényt polinomfüggvénynek (röviden polinomnak) nevezzük, ha vannak
valós számok úgy, hogy

10.1. egyenlet - (10.1)

minden
akkor

-re. Tegyük fel, hogy a fenti előállításban

. Ha

-nek gyöke az

szám (azaz, ha

),

Itt az

azonosságokat alkalmazva, majd a közös
ahol
és
Ha

-nak

gyöke

az

szám,

tényezőt kiemelve azt kapjuk, hogy
.
akkor

az

eljárást

-ra

Világos, hogy ez az eljárás legfeljebb

alkalmazva
és

, ahol

,

azt

kapjuk,

hogy

.

lépés után véget ér, és az utolsó lépésben a következőt adja.

10.1. Lemma. Tegyük fel, hogy (10.1)-ben
különböző
valós számok és létezik egy
és

. Ha -nek van gyöke, akkor léteznek a nem feltétlenül
polinom úgy, hogy
,a
polinomnak nincs gyöke,

10.2. egyenlet - (10.2)

minden

-re. Következésképpen

-nek legfeljebb

gyöke lehet.

A fenti lemmának számos fontos következménye van.
1. Ha egy polinom nem azonosan nulla, akkor csak véges sok gyöke van. Valóban, ekkor a (10.1) előállításban
nem mindegyik együttható nulla. Ha
a legnagyobb indexű nullától különböző együttható, akkor a nagyobb
indexű tagokat elhagyhatjuk. Így a lemma szerint -nek legfeljebb
gyöke lehet.
2. Ha két polinom végtelen sok pontban egyenlő, akkor mindenütt egyenlő. (Alkalmazzuk az előző állítást a
polinomok különbségére.)
3. Az azonosan nulla függvény minden, (10.1) alakú előállításában
nulla függvénynek végtelen sok gyöke van).
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. (Hiszen az azonosan

10. Néhány fontos függvényosztály
(Elemi függvények)
4. Ha (10.1)-ben

, és a (10.1) által definiált

polinomfüggvénynek

egy olyan előállítása, amelyben
, akkor szükségképpen
és
minden
-re.
Valóban, a két előállítást egymásból kivonva az azonosan nulla függvényt kapjuk. Így az állítás az előző
következményből adódik.
Az utolsó következmény azt jelenti, hogy egy nem azonosan nulla polinomfüggvénynek a (10.1) alakú
előállítása – amelyben
– egyértelmű. Az előállításban szereplő
együtthatót a
polinom
főegyütthatójának, az számot pedig a polinom fokának nevezzük. A polinom fokát
-vel jelöljük1.
A nulladfokú polinomok tehát a nullától különböző konstans függvények. Az azonosan nulla polinomnak nincs
foka.
Ha a

polinom nem azonosan nulla, akkor a (10.2)-beli előállítása is egyértelmű. Valóban, ha
egy másik hasonló előállítás, akkor
ennek is gyöke, tehát
valamelyike egyenlő -gyel (hiszen -nek nincs gyöke). Feltehetjük, hogy
. Ekkor

minden
-re. Így a két oldal végtelen sok pontban megegyezik, tehát mindenütt egyenlő. Mivel a jobb
oldalnak
gyöke, ezért
valamelyike egyenlő
-vel. Feltehetjük, hogy
. Az eljárást
folytatva a bal oldalon elfogynak az
tényezők, és a -adik lépésben azt kapjuk, hogy

Mivel

-nek nincs gyöke, ezért szükségképpen

Ha a (10.2) előállításban egy
szeres gyöke, vagy hogy
gyöke, a

tényező
multiplicitása

és

.

-szer szerepel, akkor azt mondjuk, hogy
. Így pl. a

pedig egyszeres gyöke, mert

a

polinom

polinomnak az
, és

-

kétszeres

-nek nincs gyöke2.

Ami a polinomok analitikus tulajdonságait illeti, először is jegyezzük meg, hogy egy polinom mindenütt
folytonos. Ez a 9.44. Tétel nyilvánvaló következménye, felhasználva még, hogy a konstans függvények és az
függvény mindenütt folytonosak. Most megmutatjuk, hogy ha a (10.1) előállításban
és
, akkor

10.3. egyenlet - (10.3)

Ez világos a

átalakításból, felhasználva még, hogy

és

Racionális törtfüggvénynek (röviden racionális függvénynek) nevezzük a
alakú függvényeket, ahol ,
polinomok és nem azonosan nulla. A
racionális függvény ott van értelmezve, ahol a nevező nem nulla,
tehát véges sok pont kivételével mindenütt. A 9.44. Tételből ismét következik, hogy egy racionális
törtfüggvény minden olyan pontban folytonos, ahol értelmezve van.

gradus = fok
Mivel a polinomokat
-en értelmezzük, ezért mindvégig csak valós gyökökről beszélünk. A komplex számok körében minden nem
konstans polinomnak van gyöke; lásd a fejezet második függelékét.
1
2
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A (10.3) limeszrelációhoz hasonlóan látható be a következő tétel.
10.2. Tétel. Legyen

és

ahol

. Ekkor

1.1. Feladatok
10.1. Mutassuk meg, hogy ha

és

polinomok, akkor

10.2. Legyenek

és

a. ha

egyike sem azonosan nulla, akkor

b. ha

,

,
és

,

és

is polinomok.

polinomok. Bizonyítsuk be, hogy
;

egyike sem azonosan nulla, akkor

;

c. ha , és
egyike sem azonosan nulla, akkor
egyike sem azonosan nulla?
10.3. Legyen
növő a
félegyenesen, ha
10.4. Bizonyítsuk be, hogy ha a
ahol
.

. Elég-e feltenni, hogy
. Bizonyítsuk be, hogy

, ahol

és

monoton

elég nagy.
polinom nem konstans, akkor

10.5. Bizonyítsuk be, hogy ha a
szor vesz fel, ahol

minden értéket legfeljebb

-szor vesz fel,

racionális törtfüggvény nem konstans, akkor minden értéket legfeljebb
.

-

10.6. Bizonyítsuk be, hogy minden polinom Lipschitz minden korlátos intervallumon.
10.7. Bizonyítsuk be, hogy minden racionális törtfüggvény Lipschitz minden olyan korlátos és zárt
intervallumon, amelyen értelmezve van.

2. Exponenciális függvények és hatványfüggvények
Mielőtt e két fontos függvényosztályt definiálnánk, beváltjuk régi ígéretünket (melyet még a 2.27. Tétel után
tettünk), és megmutatjuk, hogy a hatványozás azonosságai érvényben maradnak tetszőleges valós kitevők esetén
is.
Az egyszerű bizonyítást az teszi lehetővé, hogy időközben megismertük a sorozatok határértékének fogalmát és
alaptulajdonságait. A következő segédtételre mindhárom azonosság bizonyítása során támaszkodni fogunk.
10.3. Lemma. Ha

és

, akkor

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy

.
. A 2.25. Tételben beláttuk, hogy
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és a közös érték definíció szerint
számok, melyekre

Mivel
esetén

Mivel

, ezért alkalmas
. Így minden

adott. Ekkor léteznek olyan

. Legyen

-ra
-ra

Ugyanígy bizonyítható az állítás, ha
10.4. Tétel. Tetszőleges

.
, míg az

-ra és valós

racionális

. Mármost a 2.27. Tétel szerint bármely

, ha

tetszőleges volt, ezzel beláttuk, hogy

és

eset nyilvánvaló.

kitevőkre

10.4. egyenlet - (10.4)

Bizonyítás. Az azonosságokat racionális kitevőkre már beláttuk a 2.23. Tételben.
Először belátjuk, hogy (10.4) első két azonossága fennáll minden pozitív
és valós
számra. Válasszunk
olyan, racionális számokból álló
és
sorozatokat, melyek -hez, illetve -hoz tartanak. (Ha pl.
és
minden -re, akkor a kapott sorozatok
megfelelnek.) Így a 10.3. Lemma alapján

és

A harmadik azonosság bizonyítását csak az
és ,
esetben részletezzük. (A többi eset hasonlóan
igazolható, vagy a reciprokra való áttéréssel erre az esetre visszavezethető.)
Legyenek most
minden -re. Ekkor

és

olyan racionális tagú sorozatok, melyekre

és

10.5. egyenlet - (10.5)

Itt a 2.27. Tételen kívül a középső egyenlőtlenségben felhasználtuk azt a tényt is, hogy ha
racionális, akkor
. Ez abból következik, hogy
, hiszen
alkalmazhatjuk a 2.27. Tételt. Mármost (10.5)-ből azt kapjuk, hogy

Az
egyenlőtlenség hasonlóan bizonyítható, ha olyan
sorozatokat veszünk, melyekre
és
minden -re.
Megjegyezzük, hogy (10.4) második azonossága szerint

és így

teljesül minden

és

valós számra.
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és
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és ismét

racionális tagú

10. Néhány fontos függvényosztály
(Elemi függvények)
Immár rátérhetünk az exponenciális és hatványfüggvények definíciójára. Ha az
hatványban az alapot
rögzítettnek, a kitevőt pedig változónak képzeljük, akkor megkapjuk az exponenciális függvényeket; ha a
kitevőt tekintjük rögzítettnek és az alapot változónak, akkor megkapjuk a hatványfüggvényeket. A pontos
definíció a következő.
10.5. Definíció. Tetszőleges
nevezzük.
Tetszőleges
Mivel

-re az
minden

-ra az
(

) függvényt

(

) függvényt

-re, ezért az azonosan

alapú exponenciális függvénynek

kitevőjű hatványfüggvénynek nevezzük.

függvény egyike az exponenciális függvényeknek. Hasonlóan,

az
és
összefüggések alapján a
függvény mindegyike hatványfüggvény.

félegyenesen értelmezett azonosan , illetve

Az exponenciális függvények legfontosabb tulajdonságait a következő tétel foglalja össze.
10.6. Tétel.
i. Ha
, akkor az
en, valamint

exponenciális függvény mindenütt pozitív, szigorúan monoton növő és folytonos

-

10.6. egyenlet - (10.6)

ii. Ha
folytonos

iii. Tetszőleges

, akkor az
-en, valamint

-ra az

exponenciális függvény mindenütt pozitív, szigorúan monoton csökkenő és

függvény konvex

-ben.

Bizonyítás. Azt, hogy
esetén az
függvény pozitív és szigorúan monoton növő, már beláttuk
a 2.27. Tételben. Így a 9.67. Tétel szerint a
és
határértékek léteznek. Mivel pedig
és
, ha
, ezért (10.6) fennáll. Ugyanígy bizonyíthatók a
esetre vonatkozó
analóg állítások.

10.1. ábra
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Az exponenciális függvények folytonossága nyilvánvaló a 10.3. Lemmából, felhasználva a folytonosságra
vonatkozó átviteli elvet (9.20. Tétel). Ezzel az (i) és (ii) állításokat beláttuk.
Legyen
és
. Ha a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget az
alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy

és

számokra

függvény gyengén konvex. Mivel folytonos is, ezért a 9.75. Tétel szerint konvex.

Ez azt jelenti, hogy az

A hatványfüggvények megfelelő tulajdonságait a következő tétel fogalmazza meg.
10.7. Tétel.
i. Ha
, akkor az
félegyenesen, valamint

hatványfüggvény pozitív, szigorúan monoton növő és folytonos a

ii. Ha
, akkor az
félegyenesen, valamint

hatványfüggvény pozitív, szigorúan monoton csökkenő és folytonos a

iii. Ha

vagy
-ben.

, akkor az

hatványfüggvény konvex

-ben. Ha

, akkor

konkáv

10.2. ábra
A tétel bizonyításához szükségünk lesz a Bernoulli-egyenlőtlenség (1.5. Tétel) általánosítására.
10.8. Tétel. Legyen
i. Ha
ii. Ha

vagy
, akkor

.
, akkor

.
.

Bizonyítás. Az állítást nemnegatív kitevőkre már beláttuk a 2.33. feladatban [46]. A következő egyszerű
bizonyítás az exponenciális függvény konvexitásán alapszik.
Változtassuk meg a jelölést: írjunk helyett -t és helyett -et. Azt kell belátnunk, hogy ha
, akkor
esetén
, míg
esetén
. Mindkét állítás abból
következik, hogy az
függvény konvex. Ugyanis a és pontokhoz tartozó húr egyenlete éppen
; más szóval
. Így
esetén az
egyenlőtlenség a
konvexitás definíciójából következik, míg
esetén
a 9.73. Lemma szerint.
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A 10.7. Tétel bizonyítása. (i) Legyen
, akkor

amivel megmutattuk, hogy az
, ezért

. Ha

a 2.27. Tétel szerint. Ha tehát

, akkor

függvény szigorúan monoton növő. Mivel tetszőleges
. Hasonlóan, tetszőleges
-ra
, ha

. (Mindkét okoskodásban felhasználtuk, hogy
Legyen
tetszőleges; belátjuk, hogy az
kitevőjű hatványfüggvény monotonitása alapján

minden

függvény folytonos

-ban. Ha

-ra

, ha
, ezért

-ra.)
, akkor az

Ha tehát

akkor

Ezzel

folytonosságát beláttuk.

A (ii) állítás ugyanígy bizonyítható.
(iii) Mivel az
függvény folytonos, ezért elég belátni, hogy
esetén pedig gyengén konkáv.
Tekintsük először azt az esetet, amikor

vagy

és

esetén gyengén konvex,

. Be kell látnunk, hogy

10.7. egyenlet - (10.7)

minden

-ra. Vezessük be az

jelöléseket. Ekkor

Tétel (i) állítása szerint

és

Ha ezt az egyenlőtlenséget beszorozzuk

. A 10.8.

. Ebből

-nel, akkor megkapjuk (10.7)-et.

Most tegyük fel, hogy
; be kell látnunk, hogy
. Ezt a fenti okoskodás szó
szerinti megismétlésével kaphatjuk meg, csak a 10.8. Tétel (ii) állítását kell alkalmaznunk (i) helyett.
A 10.8. Tétel egy másik alkalmazásaként megvizsgáljuk az

függvényt.

10.9. Tétel. Az
és

és

függvény monoton nő a

10.8. egyenlet - (10.8)
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Bizonyítás. Ha

, tehát a 10.8. Tételből

, akkor

és így a hatványfüggvény monotonitása alapján

10.9. egyenlet - (10.9)

Ha viszont

, tehát a 10.8. Tételből

, akkor

és így az kitevőjű hatványfüggvény monoton csökkenéséből ismét megkapjuk (10.9)-et. Ezzel beláttuk, hogy
monoton növő a megadott félegyeneseken.
A 9.67. Tétel szerint ebből következik, hogy
(hiszen ez volt az

-nek létezik a határértéke mindkét végtelenben. Mivel

szám definíciója), ezért a végtelenben vett határérték csak

lehet.

Másrészt

tehát

Ezzel (10.8) első egyenlőségét is megkaptuk.
A 10.9. Tételt a következőképpen általánosíthatjuk.
10.10. Tétel. Tetszőleges

valós számra

10.10. egyenlet - (10.10)

Bizonyítás. Az állítás
9.41. Tételt alkalmazva

és így a

-ra nyilvánvaló. Ha

, akkor az összetett függvény határértékére vonatkozó

kitevőjű hatványfüggvény folytonossága alapján

Ugyanígy adódik a

-ben vett határérték, illetve a

10.11. Következmény. Tetszőleges

eset.

valós számra

.
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Bizonyítás. A 9.41. Tétel kétszeri alkalmazásával

A 10.10. Tétel szerint

10.11. egyenlet - (10.11)

minden

valós számra. E ténynek több nevezetes alkalmazása van.

10.12. Példák. 1. Tegyük fel, hogy egy bank a betétekre évi
százalék kamatot fizet. Egy forintos betét
tehát egy év elteltével
forintra nő, ahol
. Ha azonban az forint után fél év elteltével
felvesszük a
százalék kamatot, majd a kamattal megnövelt összeget kamatoztatjuk, akkor az év végére az
összeg
lesz. Ha most az évet
egyenlő részre osztjuk, a
kamatot minden eltelt
év után felvesszük és a kamattal megnövelt összeget kamatoztatjuk tovább, akkor az
év végére a betét értéke
lesz. Ez a sorozat monoton növő (miért?) és, mint láttuk, a határértéke
. Ez azt jelenti, hogy akárhányszor vesszük is fel a kamatot egy éven belül, a betétet nem
növelhetjük
fölé, de az
értéket tetszőlegesen megközelíthetjük.
2. Ebben az alkalmazásban azt vizsgáljuk, hogy egy bizonyos anyag (mondjuk az ablaküveg) egy bizonyos
sugárzás (mondjuk egy adott hullámhosszú fény) hányad részét nyeli el. Az elnyelés mértéke az anyag
vastagságának függvénye. Ez a függvény nem lineáris, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a linearitás az anyag
vékony rétegeire közelítőleg fennáll. Ez azt jelenti, hogy létezik egy pozitív
konstans (az elnyelési
együttható) úgy, hogy az anyag vastagságú rétege a sugárzásnak körülbelül
-szorosát nyeli el, ha
elég kicsi.
Tekintsük most az anyagnak egy
vastagságú rétegét, ahol
tetszőleges. Osszuk fel a réteget
részre. Ha elég nagy, akkor mindegyik
vastagságú réteg az odáig elérő sugárzásnak elnyeli a

egyenlő
-

edrészét. Így az -edik rétegen áthatolva a sugárzásnak az
-edrésze marad meg, tehát végül a
teljes sugárzásnak
-edrésze nyelődik el. Ha -nel végtelenhez tartunk, akkor azt kapjuk,
hogy a vastagságú réteg a sugárzásnak
-adrészét nyeli el.
A következő tétel az exponenciális függvények egy érdekes karakterizációját adja meg.
10.13. Tétel. Az
nulla, és kielégíti az

függvény akkor és csak akkor exponenciális függvény, ha folytonos, nem azonosan

10.12. egyenlet - (10.12)

azonosságot minden

-re.

Bizonyítás. Azt már tudjuk, hogy az exponenciális függvényekre a feltételek teljesülnek. Tegyük fel, hogy
kielégíti a megadott feltételeket, és legyen
. Belátjuk, hogy
, és
minden -re.
Mivel
pontban, akkor az
azonosan nulla volna, amit kizártunk. Így
és

mindenütt nemnegatív. Ha
eltűnne egy
összefüggésből következne, hogy
mindenütt pozitív, tehát speciálisan
is pozitív. Mivel

minden

,
, tehát

-re, ezért

ezért

.
minden

A (10.12) feltételből indukcióval következik, hogy
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teljesül minden -re és
-re. Ebből az
és pozitív egészek, akkor tehát

vagyis
minden

választással

adódik. Ha

, ezzel beláttuk, hogy

. Mivel
racionális számra.

Ha tetszőleges valós szám, akkor legyen
Mivel folytonos -ben, ezért

olyan racionális számokból álló sorozat, amely

-hez tart.

10.14. Megjegyzés. A 10.13. Tétel egy függvényegyenlet segítségével karakterizálja az exponenciális
függvényeket. Egy hasonló függvényegyenlettel már találkoztunk a 8. fejezetben, amikor a gyengén konvex
függvények kapcsán azokat a függvényeket említettük, amelyek az

10.13. egyenlet - (10.13)

egyenlet – az ún. Cauchy-féle függvényegyenlet – megoldásai. Azt is említettük, hogy a (10.13)
függvényegyenletnek léteznek olyan megoldásai, amelyek nem folytonosak. Ezek a megoldások a 9.94. feladat
[150] szerint egyetlen intervallumon sem lehetnek felülről korlátosak. Ha egy ilyen függvény, akkor az
függvény kielégíti a (10.12) függvényegyenletet és semmilyen intervallumban sem korlátos. Ez a megjegyzés
mutatja, hogy a 10.13. Tételben a folytonosság feltételét nem hagyhatjuk el (bár enyhíthetjük).
A fenti függvényegyenletek két további rokonával fogunk még találkozni, amelyeknek a folytonos megoldásai
éppen a hatványfüggvények, illetve a logaritmusfüggvények (lásd a 10.15. [168] és 10.26. feladatokat [173]).
Ugyancsak nevezetes a d’Alembert3-féle függvényegyenlet:

Ennek a folytonos megoldásait illetően lásd a 10.35. [183] és 10.44. feladatokat [194].
Hatványközepek. Ha

és

, akkor az

hatványra használni fogjuk még a

összhangban van azzal, hogy ha pozitív egész, akkor
pozitív számok, és legyen
.A

jelölést is. (Ez

definíció szerint.) Legyenek

mennyiséget az

számok
-edik hatványközepének nevezzük. Világos, hogy
,
és
éppen az
számok harmonikus, számtani és négyzetes közepei. A
hatványközepek közé a mértani közepet is besoroljuk, amennyiben a nulladik hatványközepet a

képlettel definiáljuk. (Ennek az értelmezésnek a motivációját illetően lásd a 11.35. feladatot [216].)
Legyen

3

. Alkalmazzuk a Jensen-egyenlőtlenséget (8.19. Tétel) az

Jean Le Rond d’Alembert (1717–1783) francia matematikus

166
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

függvényre! Azt kapjuk, hogy

10. Néhány fontos függvényosztály
(Elemi függvények)

Mindkét oldalt

-edik hatványra emelve az

egyenlőtlenséget kapjuk. Ez az ún. hatványközép-egyenlőtlenség (amelynek nyilvánvaló speciális esete a
számtani és négyzetes közepek közötti egyenlőtlenség). De ez az egyenlőtlenség is csak speciális esete a
következő tételnek.
10.15. Tétel. Legyenek

függvény monoton nő

rögzített pozitív számok. Ekkor a

-ben.

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy
függvényre és az

Ha mindkét oldalt

. Ekkor

. Alkalmazzuk a Jensen-egyenlőtlenséget az

számokra! Azt kapjuk, hogy

-edik hatványra emeljük, akkor a

10.14. egyenlet - (10.14)

egyenlőtlenséget kapjuk.
Most legyen

és
. Alkalmazzuk a számtani és mértani közepek közti egyenlőtlenséget az
számokra! Azt kapjuk, hogy

és ha itt mindkét oldalt

-edik hatványra emeljük, akkor ismét megkapjuk (10.14)-et.

Könnyű ellenőrizni, hogy

minden

-re. Így a már bizonyított egyenlőtlenségeket felhasználva azt kapjuk, hogy

esetén

amivel a tételt beláttuk.
Amint azt a 10.7. Tételben beláttuk,
esetén
. Ezért célszerű a nulla pozitív kitevős
hatványait nullának értelmezni. Megállapodunk tehát, hogy
minden
-ra. (A nulla nempozitív
kitevős hatványait továbbra sem értelmezzük.) Ezzel párhuzamosan,
esetén az
hatványfüggvény
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értelmezését kiterjesztjük nullára, ahol is az értékét nullának definiáljuk. Az így kiterjesztett
hatványfüggvény
esetén jobbról folytonos a nullában.

2.1. Feladatok
10.8. Bizonyítsuk be, hogy a
szám, amelyre

számokra akkor és csak akkor teljesül

10.9. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

10.10. Bizonyítsuk be, hogy ha
10.11. Bizonyítsuk be, hogy ha
10.12. Legyen
vagy
, vagy

, akkor az

, akkor az

és
.

pozitív

függvény szigorúan konvex.

, akkor az

vagy

, ha van olyan

függvény szigorúan konvex.

függvény szigorúan konkáv.

. Bizonyítsuk be, hogy

akkor és csak akkor, ha

,

10.13.
10.14. Legyen

pozitív számok

az

10.15. Bizonyítsuk be, hogy az
nem azonosan nulla, és kielégíti az

azonosságot minden pozitív

-edik hatványközepe. Bizonyítsuk be, hogy

függvény akkor és csak akkor hatványfüggvény, ha folytonos,

-re.

3. Logaritmusfüggvények
Ha
és
, akkor az
függvény szigorúan monoton és folytonos -en a 10.6. Tétel szerint. Az
függvénynek tehát
és
esetén létezik az inverz függvénye, amelyet
alapú
logaritmusfüggvénynek nevezünk és
-szel jelölünk. Mivel
értékkészlete
, ezért a
függvény a nyílt
félegyenesen van értelmezve, az értékkészlete pedig
. Az inverz függvény
definícióját figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy
,
és
esetén
az az egyetlen valós
szám, amelyre
teljesül. Speciálisan
és
.
10.16. Tétel.
i. Ha
, akkor a
valamint

függvény szigorúan monoton növő, folytonos és szigorúan konkáv

10.15. egyenlet - (10.15)
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ii. Ha
, akkor a
-ben, valamint

függvény szigorúan monoton csökkenő, folytonos és szigorúan konvex

10.16. egyenlet - (10.16)

és

iii. Minden

-ra fennállnak az

10.17. egyenlet - (10.17)

valamint a

10.18. egyenlet - (10.18)

azonosságok.
Bizonyítás. A 10.6. és 9.71. Tételek alkalmazásaként adódik, hogy a
függvény mindenütt folytonos,
esetén szigorúan monoton növő,
esetén pedig szigorúan monoton csökkenő. Mivel az
értékkészlete , ebből adódnak a (10.15) és (10.16) limeszrelációk. Ezzel (i)-et és (ii)-t beláttuk, kivéve a
konvexitásra, illetve konkávitásra vonatkozó állításokat.
Legyen

Mivel az

,

. A (10.4) azonosságok közül a második azt adja, hogy tetszőleges

függvény szigorúan monoton, ebből megkapjuk (10.17) első azonosságát. Így

ami (10.17) második azonossága. Ezt

-re alkalmazva adódik a harmadik.
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10.3. ábra
Ha most a (10.4) azonosságok közül a harmadikat alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy

amiből adódik (10.18) első azonossága. Ha ezt

helyett

második azonosságát, figyelembe véve, hogy

-ra alkalmazzuk, akkor megkapjuk (10.18)

.
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Ha
, akkor a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség szerint
(10.17) és (10.18) alkalmazásával azt kapjuk, hogy
esetén

figyelembe véve, hogy ekkor a
függvény szigorúan monoton növő. Ez azt jelenti, hogy
függvény szigorúan gyengén konkáv. Hasonlóan kapjuk, hogy
esetén a
szigorúan gyengén konvex. Mivel folytonos függvényekről van szó, ezért
esetén a
szigorúan konkáv,
esetén pedig szigorúan konvex. Ezzel a tétel bizonyítását befejeztük.
10.17. Megjegyzés. Legyenek

és

. Így

esetén a
függvény
függvény

pozitív és -től különböző számok. Ekkor (10.18) alkalmazásával

amiből

10.19. egyenlet - (10.19)

minden
-ra. Ez azt jelenti, hogy bármely két logaritmusfüggvény csak konstans szorzóban különbözik
egymástól. Ezért célszerű a logaritmusfüggvények közül egyet kiválasztani,és a többieket ennek
konstansszorosaiként felírni. De melyiket válasszuk ki a végtelen sok logaritmusfüggvény közül? Ezt a
célszerűség dönti el; nyilván azt érdemes kiválasztani, amelyet a legtöbbször használunk. Ezért a műszaki
életben általában a
alapú logaritmust választják, az információelméletben a
alapút. Mi az
alapú
logaritmusfüggvényt fogjuk választani, mert a differenciálszámítás képletei ekkor a legegyszerűbbek. A
továbbiakban ezért
helyett
-et írunk. (Néha az
alapú logaritmust
-szel jelölik, ami a
logaritmus naturalis rövidítése.)
Ha a (10.19) képletet

-re alkalmazzuk, akkor tehát azt kapjuk, hogy

10.20. egyenlet - (10.20)

minden
és
esetén. Ahogy mindegyik logaritmusfüggvényt kifejezhetjük az
alapú
logaritmus segítségével, ugyanúgy mindegyik exponenciális függvényt kifejezhetjük az
függvény
segítségével. Valóban, ha
, akkor
definíciója és (10.4) harmadik azonossága szerint

vagyis

az

Tekintve, hogy
lehetővé.

függvény egy hatványa.
, ezért a

függvény konkáv. Ez a tény egy fontos egyenlőtlenség bizonyítását teszi

10.18. Tétel. (Hölder-egyenlőtlenség4). Legyenek
és
olyan pozitív számok, melyekre
Ekkor tetszőleges
és
valós számokra

10.21. egyenlet - (10.21)

Bizonyítás. Először is belátjuk, hogy
4

Otto Ludwig Hölder (1859–1937) német matematikus
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10.22. egyenlet - (10.22)

minden
-ra. Ez világos, ha
konkáv, ezért a 8.17. Lemma szerint

, ezért feltehetjük, hogy

vagy

és

. Mivel

10.23. egyenlet - (10.23)

minden
-re. Alkalmazzuk ezt az egyenlőtlenséget a
választással! Ekkor
,és így
(10.23) jobb oldala
. Mivel a
függvény monoton nő, ezért azt kapjuk, hogy
, ami éppen (10.22).
Most rátérünk a tétel bizonyítására. Legyen
és
. Ha
, akkor
, és így (10.21) igaz, hiszen mindkét oldala nulla. Ugyanez a helyzet, ha
, így feltehetjük, hogy
és
.
Legyen

és

minden

-re. Ekkor

10.24. egyenlet - (10.24)

Mármost (10.22) szerint

minden -re. Ezeket az egyenlőtlenségeket összeadva azt kapjuk, hogy

felhasználva (10.24)-et és a
számokra vonatkozó feltevést. Ha most
és
helyébe beírjuk az
értékeket, majd mindkét oldalt beszorozzuk
-vel, akkor azt kapjuk, hogy

és

amiből (10.21) azonnal következik a háromszög-egyenlőtlenség szerint.
A Hölder-egyenlőtlenség a
adja.

speciális esetben a következő, ugyancsak nevezetes egyenlőtlenséget

10.19. Tétel. (Cauchy–Schwarz5–Bunyakovszkij6-egyenlőtlenség). Tetszőleges
számokra

Adunk egy közvetlen bizonyítást is. Tetszőleges

szám nemnegatív, mert
akkor éppen az
5
6

, …,

és

valós

-re az

. Ha az

számokat összeadjuk minden

Hermann Amandus Schwarz (1843–1921) német matematikus
Viktor Jakovlevics Bunyakovszkij (1804–1889) orosz matematikus
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különbséget kapjuk, ami tehát szintén nemnegatív.

3.1. Feladatok
10.16. Bizonyítsuk be, hogy

minden

10.17. Bizonyítsuk be, hogy az

-re. (Ö)

sorozat monoton csökkenő és konvergens7.8

10.18. Legyen szigorúan monoton növő és konvex (konkáv) az
inverze konkáv (konvex).

nyílt intervallumon. Bizonyítsuk be, hogy

10.19. Legyen szigorúan monoton csökkenő és konvex (konkáv) az nyílt intervallumon. Bizonyítsuk be,
hogy
inverze konvex (konkáv). Ellenőrizzük ezeket az állításokat azokban az esetekben, amikor
egy
exponenciális, hatvány- vagy logaritmusfüggvény.
10.20. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-ra.

10.21. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-ra.

10.22.
10.23. Legyen

,

. Mikor lesz igaz, hogy

10.24. Bizonyítsuk be, hogy (10.22)-ben csak akkor áll egyenlőség, ha
10.25. Tegyük fel, hogy az

számok nemnegatívak. Bizonyítsuk be, hogy (10.21)-ben

akkor és csak akkor áll egyenlőség, ha
minden
-re.
10.26. Bizonyítsuk be, hogy az
folytonos, nem azonosan nulla, és kielégíti az

azonosságot minden pozitív

.

, vagy ha van egy

szám úgy, hogy

függvény akkor és csak akkor logaritmusfüggvény, ha

-re.

4. Trigonometrikus függvények
A trigonometrikus függvények értelmezése. A trigonometrikus függvényeket más szóval szögfüggvényeknek
is nevezik, mert szögekhez, pontosabban szögek mérőszámaihoz rendelnek valós számokat. Ezért a
trigonometrikus függvények értelmezéséhez először is a szögek mérését kell tisztáznunk.
Legyen
a sík egy pontja, legyenek és az
pontból kiinduló félegyenesek, és jelölje
a és
félegyenesek által határolt (egyik) szögtartományt. Legyen
egy
középpontú körlap,
pedig egy
középpontú körvonal. Szemléletesen világos, hogy a és félegyenesek által bezárt szög nagysága arányos
mind a
körcikk területével, mind pedig a
körív hosszúságával. Kézenfekvő tehát,
hogy a
szögtartományt a
körcikk területével vagy a
körív hosszúságával
(vagy bármely, ezekkel arányos mennyiséggel) mérjük. Mi a körív hosszát fogjuk választani. Megállapodunk,
hogy egy
csúcspontú
szögtartományt az
középpontú és egység sugarú körvonal azon részívének
hosszával mérünk, amely az
szögtartományba esik. Ezt a számot a szög ívmértékének hívjuk. Az ívmérték
egysége a radián. Így az egyenesszög ívmértéke az egység sugarú félkörív hossza, azaz radián, a derékszögé
ennek a fele, azaz
radián, a teljes szögé
radián. A továbbiakban a „radián” szót elhagyjuk, tehát a
szögek mérőszámait (hacsak mást nem mondunk) radiánban fogjuk megadni.
7
8

E sorozat határértékét Euler-konstansnak nevezzük. Régóta megoldatlan probléma, hogy az Euler-konstans racionális szám-e vagy sem.
Lásd a Számítástechnika és analízis c. függeléket (6. feladat [0]) is.
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10.4. ábra
A trigonometria úgy definiálja a
-nél kisebb szög koszinuszát (illetve szinuszát), mint az hegyesszögű
derékszögű háromszögben az szög melletti (illetve az -szel szemben levő) befogónak és az átfogónak a
hányadosát. Legyen

és

és

. Ekkor az

pontok egy derékszögű háromszöget határoznak meg, amelynek az
csúcsnál fekvő szögét az
és
félegyenesek határolják. A
körvonalnak e szögtartományba eső részíve megegyezik a
függvénynek az
intervallum feletti grafikonjával, ennek hossza pedig
(lásd a 9.77. Definíciót). Ha
, akkor tehát a

szög ívmértéke

, és így

, és

. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ha a
körvonalra az
pontból
pozitív irányban felmérünk egy hosszúságú körívet, akkor az így kapott pont koordinátái
. Itt a
„pozitív irány” az óramutató járásával ellenkező irányt jelenti, vagyis azt, hogy az ív felmérését a felső
félsíkban9 kezdjük.
A fenti megállapítást fogjuk

és

definíciójaként elfogadni.

10.20. Definíció. Az origó középpontú és egység sugarú kör
pontjából kiindulva mérjük fel az
hosszúságú körívet pozitív, illetve negatív irányban aszerint, hogy
vagy
. (Ha
, akkor
szükségképpen többször futjuk be a kört.) Az így kapott pont első koordinátáját
-szel, második
koordinátáját pedig
-szel jelöljük. Ezzel a
és
függvényeket az egész számegyenesen értelmeztük.
10.21. Megjegyzés. A 9.82. Megjegyzésben láttuk, hogy
. Így a
pont. Következésképpen
hogy a
intervallumban a
Gyakran van szükség a
rövidítéseket használjuk.

9

vagyis az

esetén van olyan

, amelyre

körre felmért hosszúságú ív végpontja éppen az
és
.A
összefüggés azt jelenti,
függvény nem más, mint az
függvény inverze.
és

hányadosokra, amelyekre a

félsíkban
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A trigonometrikus függvények tulajdonságai. Amint azt már megjegyeztük, a
körre bármely pontból egy
hosszúságú ívet felmérve a kör átellenes pontjába jutunk, amelynek a koordinátái
. Ezért

10.25. egyenlet - (10.25)

minden

, ezért

-re. Mivel

és

. Így (10.25) alapján

10.26. egyenlet - (10.26)

minden

egész számra. A definícióból azonnal következik, hogy

minden -re, azaz
és
körvonal egy pontja, ezért

mindketten periodikus függvények

periódussal. Mivel

a

10.27. egyenlet - (10.27)

minden -re. A
körvonal szimmetrikus a vízszintes tengelyre. Ha tehát egy
hosszúságú körívet pozitív,
illetve negatív irányban felmérünk az
pontból, akkor a vízszintes tengelyre nézve szimmetrikus pontokba
jutunk. Ez azt jelenti, hogy
, azaz

10.28. egyenlet - (10.28)

minden -re. Más szóval, a
függvény páros, a
azonosságokat összevetve azt kapjuk, hogy

függvény pedig páratlan. A (10.28)és (10.25)

10.29. egyenlet - (10.29)

minden

-re. Ebbe

-et helyettesítve

adódik, amiből (10.25) alapján

10.30. egyenlet - (10.30)

Mivel

, ezért ugyancsak (10.25) alapján

10.31. egyenlet - (10.31)

A
körvonal az origón átmenő
-os egyenesre is szimmetrikus. Ha az
pontból pozitív irányban
felmért
hosszúságúívet tükrözzük erre az egyenesre, akkor a
pontból negatív irányban felmért
hosszúságúívet kapjuk. Mivel
, ezért a tükrözöttív végpontja ugyanaz, mint az
pontból negatív irányban felmért
hosszúságúív végpontja, vagyis az
pontból pozitív
irányban felmért
hosszúságúív végpontja. Ezzel beláttuk, hogy a
pont – vagyis a
pont tükörképe – megegyezik a
ponttal, tehát
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10.32. egyenlet - (10.32)

minden

-re. Az alábbi azonosságok a

és

függvényekre vonatkozó ún. addíciós képletek.

10.33. egyenlet - (10.33)

Az addíciós képletek bizonyítását illetően lásd a fejezet első függelékét. Az ott közölt bizonyítás az origó körüli
elforgatások tulajdonságain alapszik. Később, a differenciálszámítás felhasználásával adunk egy olyan
bizonyítást is, amely nem használ geometriai fogalmakat, és nem támaszkodik a szemléletre (lásd a 12. fejezet
második függelékét).
Az alábbi azonosságok az addíciós képletek egyszerű következményei.

10.34. egyenlet - (10.34)

10.35. egyenlet - (10.35)

10.36. egyenlet - (10.36)

10.37. egyenlet - (10.37)

Most rátérünk a

és

függvény analitikus tulajdonságaira.

10.22. Tétel.
i. A
függvény szigorúan monoton csökken a
nő a
intervallumokban (
). A
gyöke.
ii. A
függvény szigorúan monoton növő a
monoton csökkenő a
pontokon kívül nincs gyöke.

intervallumokban és szigorúan monoton
függvénynek a
pontokon kívül nincs

intervallumokban (
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10.5. ábra
Bizonyítás. (i) A 10.21.. Megjegyzés szerint a
intervallumban a
függvény nem más, mint az
függvény inverze. Az függvény szigorúan monoton csökkenő
-ben, ezért az inverz függvénye,
ugyancsak szigorúan monoton csökkenő
-ben. Így (10.25) alapján nyilvánvaló, hogy ha
páros,
akkor
szigorúan monoton csökkenő
-ben, és szigorúan monoton nő
ben. Ebből a
függvény gyökeire vonatkozó állítás is nyilvánvaló.
A (ii) állítás (i)-ből következik a (10.32) azonosságok felhasználásával.
Az alábbi egyenlőtlenségek az alkalmazások szempontjából különösen fontosak.
10.23. Tétel. Minden

-re fennállnak az

10.38. egyenlet - (10.38)

és

10.39. egyenlet - (10.39)

egyenlőtlenségek.
Bizonyítás. A (10.38) egyenlőtlenséget elég nemnegatív -ekre igazolni, hiszen mindkét oldal páros. Ha
, akkor
, tehát ekkor az állítás igaz. Így feltehetjük, hogy
.
Legyen
és
. Ekkor
és
értelmezése szerint a
függvény
grafikonjának az
intervallum feletti ívhossza éppen (hiszen
annak a pontnak a
koordinátái, amelyet úgy kapunk, hogy a
körre felmérünk egy hosszúságú ívet; lásd a 10.4. ábrát). Így
a 9.78. Tétel szerint

amivel (10.38)-at beláttuk.
A (10.39) egyenlőtlenséget szintén elég nemnegatív
, akkor

tehát ekkor (10.39) igaz. Ha viszont

-ekre igazolni, hiszen a

, akkor

, és így

amivel (10.39)-et is beláttuk.
10.24. Tétel. Minden

-re fennállnak az
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10.40. egyenlet - (10.40)

és

10.41. egyenlet - (10.41)

egyenlőtlenségek.
Bizonyítás. A 10.23. Tétel és a (10.37) azonosságok felhasználásával

és

10.25. Tétel.
i. A
ii. A

iii. A

és

függvények mindenütt folytonosak, sőt Lipschitz-tulajdonságúak.
függvény szigorúan konkáv a
intervallumokon (
).

intervallumokon és szigorúan konvex a

függvény szigorúan konkáv a
intervallumokon (

intervallumokon és szigorúan konvex a
).

Bizonyítás. Az (i) állítás nyilvánvaló az előző tételből. Ha
az elsőt alkalmazva azt kapjuk, hogy

, akkor a (10.37) azonosságok közül

Ezzel beláttuk, hogy a
függvény szigorúan gyengén konkáv a
ezért itt szigorúan konkáv. Ebből (ii) állításai azonnal következnek a

intervallumban. Mivel folytonos is,
azonosság alapján.

Végül a (iii) állítás (ii)-ből következik a (10.32) azonosságok felhasználásával.
10.26. Tétel. Ha

és

, akkor

10.42. egyenlet - (10.42)

Bizonyítás. Mivel a
nyilvánvaló (10.38)-ból.

függvény páros, elég az

esetet tekinteni. A
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10.6. ábra
Így csak azt kell belátnunk, hogy

esetén

10.43. egyenlet - (10.43)

Az ábrán
pontban metszi. A

.A
körhöz a
pontban húzott érintő a vízszintes tengelyt a
pont tükörképe a vízszintes tengelyre
. Az
és
háromszögek

hasonlóságából

.

Írjunk be a kör
ívébe egy tetszőleges poligont. Ezt az
és
szakaszokkal kiegészítve egy konvex
sokszöget kapunk, amely része az
konvex négyszögnek. A 9.81. Lemma szerint ebből következik,
hogy a
sokszög hossza legfeljebb
hossza, vagyis
. Mivel a
ívbe írt poligonok
hosszainak szuprémuma
, ebből azt kapjuk, hogy
, amivel (10.43)-at beláttuk.
10.27. Tétel. Fennállnak a

10.44. egyenlet - (10.44)

és
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10.45. egyenlet - (10.45)

limeszrelációk.
Bizonyítás. A két állítás a (10.39) és (10.42) egyenlőtlenségekből következik a rendőrszabály
alkalmazásával.
Most összefoglaljuk a
és a
függvények tulajdonságait. A
függvény ott van
értelmezve, ahol a nevező nem nulla, tehát az
pontokban, ahol tetszőleges egész szám. A
és
függvények addíciós képleteiből könnyű levezetni az alábbi azonosságokat:

10.46. egyenlet - (10.46)
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10.7. ábra
A

függvény az értelmezési tartományán mindenütt folytonos, mert két folytonos függvény hányadosa. A
függvény páratlan és szerint periodikus, hiszen

minden
-re. Mivel a
intervallumban
szigorúan monoton nő,
monoton csökken és mindketten pozitívak, ezért itt
szigorúan monoton nő. Mivel
páratlan, ezért
az egész
intervallumban szigorúan monoton nő. Fennállnak a

10.47. egyenlet - (10.47)

relációk, melyek abból következnek, hogy
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és hogy a

függvény pozitív

-ben.

függvény ott van értelmezve, ahol a nevező nem nulla, tehát az
pontokban, ahol
tetszőleges egész szám. A
függvény az értelmezési tartományán mindenütt folytonos, páratlan, és
szerint periodikus. A (10.32) összefüggésekből adódik, hogy
A

10.48. egyenlet - (10.48)

minden
-re. Ebből következik, hogy a
csökken, valamint

függvény a

10.49. egyenlet - (10.49)

4.1. Feladatok
10.27. Bizonyítsuk be az alábbi egyenlőségeket:

a.

,

b.

,

c.

,

d.

,

e.

,

f.

,

g.

,

h.

,

i.

,

j.

,

k.

,
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l.

.

10.28. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-re.

10.29. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-re. Hogyan általánosítható az állítás?

10.30. Jelölje
be, hogy

a 3.1. Példa (15) sorozatát, tehát legyen
.

és

10.31. Bizonyítsuk be, hogy ha
pozitív egész, akkor
azaz létezik egy
-edfokú polinom úgy, hogy

felírható mint
minden -re. (Ö)

10.32. Bizonyítsuk be, hogy ha
pozitív egész, akkor
polinomja, azaz létezik egy
-edfokú polinom úgy, hogy
10.33. Fel lehet-e írni

-et mint

10.34. Bizonyítsuk be, hogy az
10.35.

Legyen
minden

-re. (

). Bizonyítsuk

(

-edfokú polinomja,

felírható mint
minden

polinomját minden

-edfokú
-re.10

-ra?

egyenletnek végtelen sok gyöke van.
folytonos, nem azonosan nulla, és tegyük fel, hogy
minden
-ra. Bizonyítandó, hogy alkalmas
Ö)

és
konstanssal

10.36. .
a. Legyen

. Mutassuk meg, hogy

és

minden

-re.
b. Bizonyítsuk be, hogy

(

).

c. Bizonyítsuk be, hogy

minden

minden

-re, és vezessük le ebből, hogy

-re.

d. Bizonyítsuk be, hogy

. (Ö M)

5. A trigonometrikus függvények inverzei
Mivel a
függvény szigorúan monoton a
intervallumban, ezért itt létezik az inverze, melyet arcus
cosinusnak nevezünk és
-szel jelölünk. Ezt a függvényt már ismerjük. Valóban, a 10.21.
Megjegyzésben láttuk, hogy a
függvény a
intervallumban megegyezik az

10

Az így értelmezett

és

polinomok az ún. Csebisev-polinomok.
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függvény inverzével. Tehát az
függvény nem más, mint az függvény. Az
intervallumon van értelmezve, és itt szigorúan monoton csökkenő és folytonos.
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10.9. ábra

10.10. ábra
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A
függvény szigorúan monoton növő a
intervallumban, ezért itt létezik az inverze, melyet
arcus sinusnak nevezünk és
-szel jelölünk. Világos, hogy az
függvény a
intervallumon van értelmezve, és itt szigorúan monoton növő és folytonos. A (10.32) azonosságokból látható,
hogy

10.50. egyenlet - (10.50)

minden

-re.

A
függvény szigorúan monoton növő a
intervallumban, ezért itt létezik az inverze, melyet
arcus tangensnek nevezünk és
-szel jelölünk. A (10.47) limeszrelációkból és
folytonosságából
következik, hogy a
függvény minden értéket felvesz
-ben. Így az
függvény az egész
számegyenesen értelmezve van, folytonos, és szigorúan monoton növő. Világos, hogy

10.51. egyenlet - (10.51)

függvény szigorúan monoton csökkenő a
intervallumban, ezért itt létezik az inverze, melyet
-szel jelölünk. Mivel a
függvény minden értéket felvesz
-ben, így az
függvény
az egész számegyenesen értelmezve van, folytonos, és szigorúan monoton csökkenő. A (10.48) azonosságból
következik, hogy
A

10.52. egyenlet - (10.52)

minden

-re.

5.1. Feladatok
10.37. Ábrázoljuk a következő függvények grafikonjait:
a.

,

b.

,

c.
d.
e.

,
,
.

10.38. Bizonyítsuk be a következő azonosságokat:
a.

(

b.

(

c.

(

d.

).

).

).
(

).
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10.39. Oldjuk meg a következő egyenletet:

.

6. A hiperbolikus függvények és inverzeik
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10. Néhány fontos függvényosztály
(Elemi függvények)
10.11. ábra
A trigonometrikus függvényekkel sok rokon vonást mutatnak az alábbiakban értelmezett ún. hiperbolikus
függvények. Az

függvényeket sinus hiperbolicus, illetve cosinus hiperbolicus függvényeknek nevezzük. A definícióból
nyilvánvaló, hogy az
és
függvények mindenütt értelmezve vannak és folytonosak, továbbá, hogy a
függvény páros, az
függvény pedig páratlan.
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10. Néhány fontos függvényosztály
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10.12. ábra
Mivel az
függvény szigorúan monoton növő, az
függvény pedig szigorúan monoton csökkenő, így az
függvény szigorúan monoton növő -en. A (10.6) limeszrelációkból világos, hogy

10.53. egyenlet - (10.53)

Mivel az
-en.

és

függvények szigorúan konvexek, könnyen látható, hogy a

függvény szigorúan konvex

Az alábbi tulajdonságok, amelyek a definíciókból egyszerű számolással adódnak, már mutatják a hiperbolikus
és trigonometrikus függvények közötti hasonlóságot. Először is,

minden
-re, vagyis a
„hiperbolikus” jelző. A
mindenütt pozitív, ezért

pont az
egyenletű hiperbolán van. (Innen származik a
azonossággal való analógia nyilvánvaló.) Tekintve, hogy

10.54. egyenlet - (10.54)

minden -re. Ebből azonnal következik, hogy a
függvény legkisebb értéke
függvény szigorúan monoton növő
-ben, és szigorúan monoton csökkenő
Minden

, valamint, hogy a
-ban.

-ra fennállnak az

10.55. egyenlet - (10.55)

addíciós képletek, melyek az
levezethetők az alábbi azonosságok:

azonosság egyszerű következményei. Az addíciós képletekből

10.56. egyenlet - (10.56)

10.28. Megjegyzés. A fenti összefüggéseknek a megfelelő trigonometrikus azonosságokhoz való hasonlósága
megdöbbentő, és ami az analógiát különösen rejtélyessé teszi, az a két függvénycsalád értelmezésének totális
különbözősége. A rejtély megoldását éppen az a tény adja, hogy – a látszat ellenére – az exponenciális
függvényeknek (vagyis a hatványozásnak) nagyon is sok köze van a trigonometrikus függvényekhez. Az
összefüggést azonban csak a komplex számokon keresztül érthetjük meg, és tekintve, hogy a komplex számok
tárgyalása nem célunk, ezért a kapcsolatot csak vázlatosan ismertetjük a fejezet második függelékében. (Lásd
még a 12.18. és 10.29. Megjegyzéseket is.)
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(Elemi függvények)
A
és
függvények mintájára bevezetjük a
és
jelöléseket. Az
olvasóra bízzuk annak végiggondolását, hogy a
(tangens hiperbolicus) függvény az egész
számegyenesen értelmezve van, mindenütt folytonos, páratlan és szigorúan monoton növő, továbbá

10.57. egyenlet - (10.57)

A
(cotangens hiperbolicus) függvény az
halmazon van értelmezve és itt folytonos; szigorúan
monoton csökkenő a
és
félegyenesek mindegyikén, továbbá

10.58. egyenlet - (10.58)

függvény inverz függvényét area sinus hiperbolicusnak nevezzük, és
-szel jelöljük. Mivel az
függvény szigorúan növő, folytonos, és (10.53) alapján minden értéket felvesz, ezért az
függvény
az egész számegyenesen értelmezve van, mindenütt folytonos és szigorúan monoton növő. Az
függvényt
kifejezhetjük a hatvány- és logaritmusfüggvények segítségével. Vegyük észre ugyanis, hogy
ekvivalens az
egyenlettel. Ha ebbe beírjuk
definícióját, majd mindkét oldalt beszorozzuk
nal, akkor az
egyenletet kapjuk. Ez
-ban egy másodfokú egyenlet, amiből
adódik. Mivel
, ezért itt csak a pozitív előjel jöhet számításba. Végül, mindkét oldal
logaritmusát véve azt kapjuk, hogy
A

10.59. egyenlet - (10.59)

minden

-re.
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10.13. ábra

10.14. ábra
A
függvény szigorúan növő és folytonos a
félegyenesen, és (10.54)-ből következően az
értékkészlete itt
. A
félegyenesre megszorított
függvény inverz függvényét area cosinus
hiperbolicusnak nevezzük, és
-szel jelöljük. A fentiek szerint az
függvény az
félegyenesen van értelmezve, folytonos és szigorúan monoton növő. Nem nehéz belátni, hogy

10.60. egyenlet - (10.60)

minden

-re.

függvény inverz függvényét area tangens hiperbolicusnak nevezzük, és
függvény tulajdonságaiból következik, hogy az
függvény a
értelmezve, folytonos és szigorúan monoton növő. Könnyű belátni, hogy
A

10.61. egyenlet - (10.61)
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-szel jelöljük. A
intervallumon van

10. Néhány fontos függvényosztály
(Elemi függvények)

minden
megállapítását.

-re. Az olvasóra bízzuk az

10.15. ábra

függvény értelmezését és főbb tulajdonságainak

10.16. ábra

10.17. ábra

10.29. Megjegyzés. A trigonometrikus és hiperbolikus függvények nevében latin szavak rejtőznek. A
jelölés a görbület, hajlás jelentésű sinus szó rövidítése11.
jelölés az érintő jelentésű tangens szó rövidítése. Az elnevezést az indokolja, hogy
esetén
annak a szakasznak a hossza, amelyet az egységkörhöz az
pontban húzott érintőből az origóból
induló és a
ponton átmenő félegyenes vág le (lásd a 10.4. ábrát).
A

Az inverz trigonometrikus függvények nevében megjelenő
szó jelentése ív, ami arra utal, hogy az
mennyiség egy bizonyos körív hosszával egyenlő. Az arcus szónak a hiperbolikus függvények
inverzeinél a terület jelentésű area szó felel meg. Ezt a következő megfigyelés indokolja. Legyen
és

11

a

A latin sinus szónak számos más jelentése is van. Közöttük szerepel az öböl és a kebel is, ezért egyes XIX. századi magyar matematikusok
és
függvényekre az öböl és közöböl, mások pedig a kebel és pótkebel kifejezéseket használták.
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. Az origót az
hiperbolának az
és
tartomány területe éppen

és
pontokkal összekötő két szakasz, valamint az
pontok közötti íve egy
tartományt határol. Meg lehet mutatni, hogy az
-val egyenlő (lásd a 15.9. feladatot [357]).

6.1. Feladatok
10.40. Ellenőrizzük a

-re és

-re vonatkozó addíciós képleteket!

10.41. Keressük meg és bizonyítsuk be a (10.46) formuláknak a

függvényre vonatkozó megfelelőit!

10.42. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-re.

10.43. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-re.

10.44. Legyen
folytonos, és tegyük fel, hogy
Bizonyítandó, hogy az alábbi állítások egyike fennáll.
a. Az

minden

-ra.

függvény azonosan nulla.

b. Létezik egy

konstans úgy, hogy

minden

-re.

c. Létezik egy

konstans úgy, hogy

minden

-re.

10.45. Az
függvényt algebrai függvénynek nevezzük, ha léteznek olyan
mind azonosan nulla polinomok, amelyekkel

minden

nem

függvényt transzcendensnek nevezzük, ha nem algebrai.

-re. Az

a. Bizonyítsuk be, hogy minden polinom és minden racionális törtfüggvény algebrai.
b. Bizonyítsuk be, hogy
c. Bizonyítsuk be, hogy

és

,
,

,

,

algebrai függvények.

transzcendens függvények.

d. Lehet-e egy (nem konstans) periodikus függvény algebrai?

7. Első függelék: Az addíciós képletek bizonyítása
Jelöljük
-val a sík origó körüli, pozitív irányú,
szöggel való elforgatását. Ekkor tehát tetszőleges
és
esetén
az a pont, amelyet úgy kapunk, hogy -et az origó körül pozitív irányban szöggel
elforgatjuk. Az
elforgatások következő tulajdonságaira lesz szükségünk.
i. Tetszőleges
ii. Az

minden

-re és

-re

.

leképezés lineáris, azaz

és

esetén.

Ezeket a tulajdonságokat bizonyítás nélkül fogjuk felhasználni. (Szemléletesen mind a két tulajdonság világos;
(ii) igazságáról könnyen meggyőzhetjük magunkat, ha belegondolunk, hogy mi a geometriai jelentése két vektor
összegének és egy vektor valós számmal való szorzásának.) Most megmutatjuk, hogy

10.62. egyenlet - (10.62)
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Legyen
, és jelöljük -val az origóból kiindulóés -n átmenő félegyenest. Ekkor -nak az
tengely pozitív felével bezárt szöge , vagyis
a
körvonalat a
pontban metszi. Mivel a
forgatás megőrzi a távolságokat (egy újabb geometriai tény, melyet elfogadunk), ezért -nek az origótól vett
távolsága . Így a
körvonalon van, tehát megegyezik és
metszéspontjával, azaz
-val.
, tehát az (i) tulajdonság alapján

A fentiek szerint

10.63. egyenlet - (10.63)

ahol (10.28)-at és (10.32)-t is felhasználtuk. Legyenek az
(ii) felhasználásával azt kapjuk, hogy

pont koordinátái

. Ekkor (10.62), (10.63) és

Mindezek alapján

amiből a koordináták összehasonlításával megkapjuk (10.33) első és harmadik azonosságát. Ha ezeket helyett
-ra alkalmazzuk, akkor felhasználva még, hogy a
függvény páros és a
függvény páratlan,
megkapjuk a másik két azonosságot.

8. Második függelék: Néhány szó a komplex
számokról
A komplex számok bevezetését az az igény motiválja, hogy a vizsgálatainkba bevonjunk egy olyan számot,
amelynek a négyzete
. Ezt a számot -vel jelöljük12. Komplex számoknak nevezzük az
alakú
formális kifejezéseket, ahol
és
valós számok. A valós számokat is komplex számoknak tekintjük,
amennyiben az
valós számot azonosítjuk az
komplex számmal. A komplex számok között az
összeadást és a szorzást úgy értelmezzük, hogy a szokásos műveleti szabályok érvényben maradjanak, és hogy
is teljesüljön. Tehát a
és
komplex számok összegét és szorzatát a

képletekkel definiáljuk. Meg lehet mutatni, hogy ezekkel a műveletekkel a komplex számok testet alkotnak,
amelyben a nullelem a
, az egységelem pedig az
. Tehát a komplex számok olyan
testet alkotnak, amely tartalmazza a valós számok testét.
Nevezetes tény, hogy a komplex számok körében minden (komplex együtthatós) nem konstans polinomnak van
gyöke. (Így pl. az
polinomnak az és
komplex számok mindegyike gyöke.) Be lehet bizonyítani,

12

Ez az imaginárius = képzetes szó kezdőbetűje.
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hogy egy -edfokú polinomnak multiplicitással számolva pontosan
alaptételének nevezik.

gyöke van. Ezt az állítást az algebra

A hatványozásnak a komplex számok körében való értelmezéséhez a (10.11) összefüggést fogjuk alapul venni.
Mivel
minden komplex számra értelmes, ezért kézenfekvő, hogy az
hatványt úgy definiáljuk,
mint az
komplex számok sorozatának határértékét, ha
. (Akkor mondjuk, hogy a
komplex számok sorozata a
komplex számhoz tart, ha
és
.) Meg
lehet mutatni, hogy ez a definíció értelmes, tehát ez a határérték minden komplex számra létezik, és az így
értelmezett hatványok kielégítik az
azonosságot minden és komplex számra. Továbbá – és
számunkra most ez a fontos –, ha
, tehát

, ahol

valós, akkor az

sorozat határértéke éppen

10.64. egyenlet - (10.64)

minden

valós számra13. Ha (10.64)-et

E két egyenlőségből mind

-et, mind

helyett

-re alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy

-et kifejezhetjük, és a

10.65. egyenlet - (10.65)

összefüggéseket nyerjük. Ezek az ún. Euler-formulák. Ezek a formulák teszik világossá a trigonometrikus és a
hiperbolikus függvények közötti kapcsolatot. Ha ugyanis a
és
függvények értelmezését a komplex
számokra is kiterjesztjük, akkor azt kapjuk, hogy

10.66. egyenlet - (10.66)

minden valós

13

-re.

Érdemes ellenőrizni, hogy
teljesül minden
és
függvényekre fennállnak az addíciós képletek.

-re. A (10.64) egyenlőség alapján ez azzal ekvivalens, hogy a
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11. fejezet - 11. Differenciálszámítás
1. A differenciálhatóság fogalma
Tekintsünk egy egyenes vonalú mozgást végző pontot, és jelölje
a pontnak a számegyenesen elfoglalt
helyzetét a időpillanatban. A határérték fogalmára vezető problémáknál (8. fejezet, 148. oldal) láttuk, hogy a
pillanatnyi sebesség értelmezése az
hányados -beli határértékének meghatározását
kívánja. A határérték precíz fogalmának birtokában immár megállapodhatunk abban, hogy a pontnak a -beli
pillanatnyi sebességét úgy definiáljuk mint a

határértéket (feltéve persze, hogy ez létezik és véges).
Azt is láttuk, hogy ha az függvény grafikonjának az
pontbeli érintőjét akarjuk meghatározni, akkor
ennek meredeksége nem lehet más, mint az
hányados határértéke
-ban.
Megállapodunk tehát, hogy a szóban forgó érintőt úgy definiáljuk mint azt az egyenest, amely átmegy az
ponton, és amelynek a meredeksége

ismét feltéve, hogy a határérték létezik és véges.
A fenti két példán túl számos matematikai, fizikai és egyéb területről adódó probléma közös matematikai
tartalma ugyanilyen formában fogalmazható meg. Ez a helyzet minden olyan esetben, amikor egy (nem
feltétlenül a térben zajló) változás pillanatnyi sebességét kell meghatározni. Ha pl. egy test hőmérséklete a
pillanatban
, akkor megkérdezhetjük, hogy milyen gyorsan változik ez a hőmérséklet egy pillanatban. A
intervallumban a változás átlagsebessége
. Nyilvánvaló, hogy a változás
pillanatnyi sebességén a

határértéket kell értenünk (feltéve, hogy létezik és véges).
Ezekre a gyakran előforduló hányadosokra a következő elnevezések használatosak. Ha az
függvény
értelmezve van az
és
pontokban, akkor az
hányadost az
függvény
és
helyekhez tartozó különbségi hányadosának vagy latin szóval differenciahányadosának nevezzük. Világos,
hogy az
differenciahányados megegyezik az
és
pontokon átmenő
egyenes meredekségével.
Sok esetben a

jelöléssel az

és

helyekhez tartozó differenciahányadost

alakban írjuk.
11.1. Definíció. Legyen értelmezve az
pontban differenciálható, ha a

pont egy környezetében. Azt mondjuk, hogy az

11.1. egyenlet - (11.1)
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függvény az

11. Differenciálszámítás

véges határérték létezik. A (11.1) határérték az
11.2. Jelölés. Az

függvény

pontbeli differenciálhányadosa vagy deriváltja1.

pontbeli differenciálhányadost leggyakrabban

jelölések is (az utóbbi kettő az

-val jelöljük. Használatosak még az

jelölés esetén).

A fenti definíció birtokában azt mondhatjuk, hogy ha egy mozgó pont koordinátáját az
függvény írja le,
akkor a pont pillanatnyi sebessége a
időpontban
. Hasonlóan, ha egy test hőmérséklete a időpontban
, akkor a test hőmérséklet-változásának a sebessége a időpontban
. Az érintő fogalmát szintén
érdemes az új fogalom segítségével megfogalmazni. Az függvény pontbeli érintőjén azt az egyenest értjük,
amely átmegy az
ponton és a meredeksége

, ezért a következő definíciót fogadjuk el.

Mivel ennek az egyenesnek az egyenlete

11.1. ábra
11.3. Definíció. Legyen
érintőjén az

differenciálható az
pontban. A
egyenletű egyenest értjük.

Az
differeciálhányados szemléletes jelentése tehát a
meredeksége.
11.4. Példák. 1. A konstans
Ugyanis

minden
2. Az
1

függvény minden

függvénygrafikon

grafikon

pontbeli érintőjének

helyen differenciálható, és a deriváltja nulla.

-ra.
függvény differenciálható minden

pontbeli

helyen, és

derivált = származék
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minden

-ra.

11.2. ábra
függvény differenciálható minden

3. Az

helyen és

. Ugyanis

és ezért

Így

az

érintő

definíciója

szerint

az

egyenletű

parabola

egyenletű egyenes. Mivel ez átmegy az
szerkeszthetjük meg, hogy az

pontot összekötjük az

pontbeli

érintője

az

ponton, ezért az érintőt úgy

ponttal2.

A differenciálhatóság erősebb megkötés, mint a folytonosság. Ezt mutatja az alábbi tétel és az azt követő
megjegyzések.
11.5. Tétel. Ha
2

differenciálható

-ban, akkor

folytonos

-ban.

Tehát a kalkulus helyes eredményre vezetett; lásd a 18. oldalt [0].

199
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

11. Differenciálszámítás

Bizonyítás. Ha

differenciálható

Ez éppen azt jelenti, hogy

-ban, akkor

folytonos

-ban.

11.6. Megjegyzések. 1. A folytonosság a differenciálhatóságnak szükséges, de nem elégséges feltétele. Van
olyan függvény, amely egy pontban folytonos, de ott nem differenciálható. Igen egyszerű példa erre az
függvény
-ban. Valóban,

tehát

Így

ezért

nem differenciálható -ban.

2. Olyan függvény is létezik, amely mindenütt folytonos, de sehol sem differenciálható. A függvénysorok
elméletének felhasználásával bebizonyítjuk majd (lásd a II. kötet megfelelő fejezetét), hogy a

függvény ilyen tulajdonságú, ahol
jelöli az valós számnak a legközelebbi egész számtól való távolságát.
Azt is meg lehet mutatni, hogy alkalmas
számokra az

függvény ugyancsak mindenütt folytonos, de sehol sem differenciálható (pl. az
megfelel).
3. Létezik olyan függvény is, amely egy
folytonos. Például

,

választás

pontban differenciálható, de semmilyen más helyen nem is

a -ban differenciálható. Ugyanis

tehát
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Ugyanakkor egyszerűen belátható – a 9.2. Példák 6. függvényéhez hasonlóan –, hogy az
egyetlen
helyen sem folytonos.

függvény

Mint láttuk, az
függvény nem differenciálható -ban, és ennek megfelelően a függvény grafikonjának nem
létezik érintője -ban (a grafikon itt „megtörik”). Ha azonban -nak csak a jobb oldali környezetét tekintjük,
akkor itt a differenciahányadosok féloldali határértéke már létezik. Ennek megfelelően az
függvény
grafikonjának a
ponthoz tartozó „jobb oldali húrjainak” határegyenese létezik (és nem más mint az
egyenes). Hasonló a helyzet a pont bal oldali környezetében.
A fenti példa is illusztrálja, hogy célszerű bevezetni a differenciálhányados fogalmának féloldali variánsait.
11.7. Definíció. Ha a

véges határérték létezik, ezt az függvény -beli jobb oldali differenciálhányadosának (vagy deriváltjának)
nevezzük. Analóg módon értelmezzük a bal oldali differenciálhányadost.
Az
pontbeli jobb oldali differenciálhányadost
jelöljük.
11.8. Megjegyzés. Nyilvánvaló, hogy
differenciálhányadosa is létezik

-val, a bal oldali differenciálhányadost

akkor és csak akkor differenciálható

-ban, és

. (Ekkor a közös érték

-ban, ha

-val

jobb és bal oldali

.)

Mint láttuk, a folytonosság tulajdonságából nem következik a differenciálhatóság. Most megmutatjuk, hogy a
konvexitásból – amely a folytonosságnál erősebb feltétel – a féloldali differenciálhatóság már levezethető.
11.9. Tétel. Ha
konvex az
pontban.

intervallumban, akkor

Bizonyítás. A 8.20. Tétel szerint az
halmazon. Rögzítsünk egy
számot. Ekkor

jobbról is és balról is differenciálható minden

függvény monoton növő az

minden
-re, tehát az
függvény monoton növő és alulról korlátos a
intervallumon. A 9.67. Tétel (ii) állítása szerint ebből következik, hogy a

határérték létezik és véges, ami éppen azt jelenti, hogy
bizonyítható, hogy balról is differenciálható -ben.

jobbról differenciálható

-ben. Ugyanígy

Lineáris polinommal való közelítés. Gyakori jelenség, hogy valamely problémánál fellépő függvénnyel
dolgozva egyszerűbb és áttekinthetőbb eredményhez juthatunk, ha a függvény helyett egy másik, az eredetit „jól
közelítő”, de egyszerűbb típusú függvényt tekintünk. Az egyik legegyszerűbb függvénytípus a lineáris polinom (
). Megmutatjuk, hogy egy függvény differenciálhatósága az pontban éppen azt jelenti, hogy a
függvény bizonyos értelemben „jól közelíthető” lineáris polinommal. Mint hamarosan látni fogjuk, az
függvényt az pontban lokálisan legjobban közelítő lineáris polinom az
függvény.
Ha

folytonos

-ban, akkor minden -re
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Tehát minden olyan
lineáris polinom, amelyre
értelemben, hogy
, ha
. Az
szerint éppen azt jelenti, hogy a

, az függvényt „elég jól” közelíti abban az
függvény -beli differenciálhatósága az alábbi tétel

11.2. egyenlet - (11.2)

függvény ennél lényegesen jobban közelít; az eltérés
gyorsabban tart -hoz.

esetén nemcsak hogy -hoz tart, de

-nál

11.10. Tétel. Az
függvény akkor és csak akkor differenciálható az
helyen, ha -ban lokálisan „jól
megközelíthető” lineáris polinommal a következő értelemben: van olyan ( -től független) szám, amellyel

ahol

, ha

. Az

szám az

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy

függvény

-beli differenciálhányadosa.

differenciálható

-ban, és legyen

Mivel

ezért

, ha

ahol

, ha

. Tehát

.

Most tegyük fel, hogy

ahol

Így

, ha

differenciálható

. Ebből

-ban, és

.

A következő tétel azt fejezi ki, hogy a

a „legjobban” közelítő lineáris függvény.

11.11. Tétel. Ha az

függvény differenciálható

Bizonyítás. Ha

, akkor

-ban, akkor minden

esetén

A 11.10. Tétel szükséges és elégséges feltételt ad arra, hogy
differenciálható legyen
segítségével megadhatjuk a differenciálhatóság egy másik (11.1-gyel ekvivalens) definícióját.
202
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11.12. Definíció. Az
teljesül, hogy

ahol

, ha

függvény differenciálható

-ban, ha létezik olyan ( -től független)

szám, amelyre

.

Ezen ekvivalens definíció jelentősége többek között abban áll, hogy ha a differenciálhatóság értelmezését ki
akarjuk terjeszteni más – nem feltétlenül valós változós vagy valós értékű – függvényekre, akkor a 11.1.
Definícióval analóg értelmezésre nem mindig van lehetőség, míg a 11.12. Definíció általánosítása gyakran
problémamentes.
Deriváltfüggvény. Látni fogjuk, hogy a derivált a leghatékonyabb segédeszköz egy függvény tulajdonságainak
vizsgálatára. Ez lokálisan és globálisan is igaz. Az
derivált létezése és értéke az
függvény -beli
(lokális) viselkedésére jellemző:
értékéből az
függvény
pont körüli viselkedésére vonhatunk le
következtetéseket3.
Ha viszont egy intervallum minden pontjában differenciálható, akkor az
értékekből az
függvény
globális viselkedésére következtethetünk. Az alkalmazásokban legtöbbször éppen azok a függvények
szerepelnek, amelyek valamely intervallumban differenciálhatóak. Ennek pontos értelmezése a következő.
11.13. Definíció. Legyen
. Azt mondjuk, hogy differenciálható
-ben, ha differenciálható
minden pontjában. Azt mondjuk, hogy differenciálható
-ben, ha differenciálható
-ben, továbbá
ban jobbról, -ben balról differenciálható.

-

Általában célszerű a deriválást olyan operációként felfogni, amely függvényekhez rendel függvényeket.
11.14. Definíció. Az
függvény deriváltfüggvényének nevezzük és
-vel jelöljük azt a függvényt, amely
értelmezve van mindazon helyen, ahol differenciálható, és ott az értéke
.
A differenciálszámítás alapfeladata, hogy a függvények és deriváltjaik közötti kapcsolatokat megállapítsa és
alkalmazza. Az alkalmazásokhoz természetszerűleg el kell tudnunk dönteni, hogy a vizsgált függvények hol
differenciálhatóak, és meg kell határoznunk a deriváltjaikat. Az utóbbi kérdéskörrel kezdjük, és csak utána
térünk rá a függvények és a deriváltjaik tulajdonságainak kapcsolatára és ezek alkalmazásaira.

1.1. Feladatok
11.1. Hol differenciálható a
11.2. Legyen
differenciálható?
11.3. Legyen
ban? Mikor lesz

, ha

függvény?
, és

, ha

, ha
differenciálható -ban?

. Milyen

, és legyen

. Milyen

és

értékekre lesz

-ra és

-ra lesz

11.4. Bizonyítsuk be, hogy az
függvény grafikonját akkor és csak akkor érinti az
pontosan egy közös pontjuk van.
11.5. Hol vízszintes a
11.6. Mikor érinti az
11.7. Legyen
?

folytonos

grafikonja az
minden

tengelyt?

pozitív egészre, és legyen

egyébként. Hol differenciálható

Egy ilyen kapcsolatot már találtunk, amikor beláttuk, hogy a differenciálhatóságból következik a folytonosság.
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egyenes, ha

függvény grafikonjának érintője?

11.8. Van-e olyan pont, ahol a Riemann-függvény differenciálható?
3

mindenütt
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11.9. Van-e olyan pont, ahol a Riemann-függvény négyzete differenciálható? (Ö)
11.10. Milyen szögben metszi az
függvény grafikonja az
pontokban az érintő és az egyenes szöge?)
11.11. Bizonyítsuk be, hogy az
.

egyenest? (Azaz mekkora a közös

függvény minden

pontban differenciálható, és

11.12. Bizonyítsuk be, hogy az
függvény minden
pontban differenciálható, és számítsuk ki a
deriváltját. Mutassuk meg, hogy az
függvény bármely érintője és a tengelyek olyan háromszöget
határolnak, amelynek a területe nem függ az érintési ponttól.
11.13. Bizonyítsuk be, hogy ha
differenciálható -ban, ha

differenciálható
.

11.14. Bizonyítsuk be, hogy ha

differenciálható

-ban, akkor az

függvény akkor és csak akkor

-ban, akkor

Mutassuk meg, hogy az állítás nem megfordítható.
11.15. Legyen
differenciálható az
, akkor

pontban, Bizonyítsuk be, hogy ha

11.16. Tegyük fel, hogy
mindenütt differenciálható
(páratlan), akkor
páratlan (páros).

minden

-re és

-ben. Bizonyítsuk be, hogy ha

páros

11.17. Legyen
,
,
,
,
,
.
Tartalmazás szempontjából a

,

,

,

,

és

halmazok milyen relációban állnak egymással?

2. Differenciálási szabályok és az elemi függvények
deriváltjai
Egyes elemi függvények differenciálhatóságát le tudjuk vezetni a már megállapított tulajdonságaikból. Ilyenek
például a polinomok, a trigonometrikus és a logaritmusfüggvények. Másrészt könnyen látható, hogy az összes
elemi függvényt megkaphatjuk a polinomokból, a trigonometrikus és a logaritmusfüggvényekből a négy
alapművelet, az inverzfüggvény-képzés és kompozíció műveleteinek felhasználásával. Ezért a többi elemi
függvény differenciálhatóságának eldöntéséhez szükségünk van olyan tételekre, amelyek segítségével bizonyos
függvények differenciálhatóságából és differenciálhányadosának ismeretéből következtetni tudunk további, ezek
segítségével értelmezett függvények differenciálhatóságára és differenciálhányadosára. Ezek az ún.
differenciálási szabályok. Az alábbiakban meghatározzuk az egész kitevőjű hatványfüggvények, a
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trigonometrikus és a logaritmusfüggvények deriváltját, levezetjük a differenciálási szabályokat, majd mindezen
információk birtokában kiszámítjuk a többi elemi függvény differenciálhányadosát is.
11.15. Tétel. Tetszőleges
minden
Bizonyítás. Minden

pozitív egészre az
-re.

függvény mindenütt differenciálható

-ben, és

-ra

függvények folytonossága alapján.

az

11.16. Tétel.
i. A

minden
ii. A

iii. A

és

függvények mindenütt differenciálhatóak

-ben, továbbá

-re.
függvény minden

függvény minden

Bizonyítás. (i) Tetszőleges

) pontban differenciálható, és ott

(

(

) pontban differenciálható, és ott

-re és

-ra

azonossága
alapján.
Mivel
és
a (10.45) összefüggés, a
függvény folytonossága és az összetett függvény
határértékére vonatkozó tétel szerint, ezért
(10.37)

második

Hasonlóan, tetszőleges

-re és

-ra

(10.37) negyedik azonossága alapján. Ebből (10.45) felhasználásával és a
azt kapjuk, hogy

(ii) Tetszőleges

-re és

-ra
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amiből (10.45) felhasználásával és a

(iii) Tetszőleges

-re és

függvény folytonossága alapján azt kapjuk, hogy

-ra

amiből

11.17. Tétel. Ha

és

, akkor a

függvény minden

pontban differenciálható, és

11.3. egyenlet - (11.3)

Bizonyítás. A 10.11. Következmény szerint

minden

-ra. Így

Nyilvánvaló, hogy ha

és
minden

függvény differenciálható az

, akkor a
-ra.

halmazon, és

Most rátérünk a differenciálási szabályok ismertetésére. Mint látni fogjuk, ezek jó része a differenciálhányados
értelmezésének és a határértékre vonatkozó tételeknek egyszerű következménye.
11.18. Tétel. Ha az
és
differenciálható -ban, és
i.

-ban, akkor

,

ii.

,

iii.
Ha

függvények differenciálhatók

.
, akkor

és

is differenciálható

-ban, és

iv.

v.

206
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(

),

,

is

11. Differenciálszámítás

Bizonyítás.

(i) Az

(ii) Az

A bizonyítások közös ötlete,
és

hogy az egyes függvények differenciahányadosait az
differenciahányadosok segítségével fejezzük ki.

függvény differenciahányadosa

függvény differenciahányadosa

Ezért

(iii) Az

függvény differenciahányadosa

Mivel

differenciálható

Ha

, akkor
és

-ban, ezért itt folytonos (11.5. Tétel), és így

folytonosságából következik, hogy

az

pont egy környezetében, vagyis itt az

függvények értelmezve vannak.

(iv) Az

függvény differenciahányadosa

(v) Az

függvény differenciahányadosa

amiből

11.19. Megjegyzések. 1. A tétel állításai igazak jobb, illetve bal oldali deriváltakra is.
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2. Legyen egy intervallum, és tegyük fel, hogy az
és
függvények differenciálhatóak
-ben a 11.13. Definíció értelmében. A fenti tételből következik, hogy ekkor
és
is
differenciálhatóak -ben, és fennállnak a

egyenlőségek. Ha pedig

-ben, akkor

és

is differenciálhatóak

-ben, és

Hangsúlyozzuk, hogy itt függvények, nem pedig számok egyenlőségét állítjuk.
3. A fenti tételből indukcióval egyszerűen bizonyíthatóak az alábbi állítások.
Ha az

függvények differenciálhatóak

(i)

is differenciálható

-ban, akkor

-ban és

valamint
is differenciálható

(ii)

-ban és

4. A fenti (ii) állításból következik, hogy ha

Ha tehát
akkor

az

, akkor

intervallumon értelmezett, sehol sem nulla és

-ben differenciálható függvények,

11.4. egyenlet - (11.4)

A következő tétel neve láncszabály.
11.20. Tétel. Ha a
függvény differenciálható -ban és az
a
függvény is differenciálható -ban, és

Az

és

függvény differenciálható

-ban, akkor

jelöléssel a tétel állítása a könnyen megjegyezhető

alakban írható. Ez a formula a „láncszabály” elnevezés forrása is.
Bizonyítás. A feltételekből következik, hogy a
függvény értelmezve van az pont egy környezetében.
Valóban, értelmezve van a
pont egy környezetében. Mivel differenciálható -ban, ezért folytonos
is -ban, tehát létezik -nak egy környezete úgy, hogy
minden
-ra. Így értelmezve van
-ban. Ezen előkészítés után a tételre két bizonyítást adunk.
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I. Az előző tétel bizonyításának módszerét követve, fejezzük ki a
függvény differenciahányadosát az és
függvények differenciahányadosai segítségével! Tegyük fel először, hogy
az
pont egy
környezetében. Ekkor

11.5. egyenlet - (11.5)

Mivel folytonos
tétel szerint

-ban, ezért

esetén

. Így az összetett függvény határértékére vonatkozó

A fenti speciális eset bizonyítása két helyen is felhasználta, hogy
az pont egy környezetében.
Először, amikor
-val osztottunk, másodszor pedig akkor, amikor az összetett függvény
határértékére vonatkozó 9.41. Tételt alkalmaztuk. Ennek ugyanis feltétele, hogy a belső függvény ne vegye fel a
határértékét a hely egy pontozott környezetében, hacsak a külső függvény nem folytonos. Ez azonban a mi
esetünkben nem áll, mert a külső függvény az
differenciahányados, ami nincs is
értelmezve
-ban.
Éppen ez a körülmény ad ötletet a tétel bizonyítására az általános esetben. Értelmezzük az
következőképpen: legyen

ha
és
, és legyen
a 9.41. Tétel szerint

függvényt a

, ha
és
. Ekkor
folytonos
. A bizonyítás befejezéséhez elég belátni, hogy

-ban, tehát

11.6. egyenlet - (11.6)

minden
-ra. Két esetet különböztetünk meg. Ha
viszont
, akkor
bizonyítást befejeztük.

, akkor (11.6) nyilvánvaló(11.5)-ből. Ha
, tehát (11.6) mindkét oldala nulla. Ezzel a

II. Ez a bizonyítás a differenciálhatóságnak a 11.12.-ben megadott definícióján alapul. Eszerint az
-beli differenciálhatósága azt jelenti, hogy

függvény

11.7. egyenlet - (11.7)

minden
-re, ahol
, ha
differenciálhatóságából következik, hogy

. Legyen

. Ugyanígy, a

függvény

-beli

11.8. egyenlet - (11.8)

minden
-ra, ahol
, ha
alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy

. Ha (11.7)-be
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ahol

.

Mivel
esetén
-ban). Ebből, továbbá
szerint éppen azt jelenti, hogy a

, ezért
, ha
-ból következik, hogy
függvény differenciálható

(hiszen
, ha
-ban és

alapján
folytonos
. Ez pedig a 11.12. Definíció
.

A következő tétel az inverz függvény differenciálási szabályát adja meg.
11.21. Tétel. Legyen
függvényét -vel. Ha
ben és

szigorúan monoton és folytonos az
differenciálható a
pontban és

intervallumban, és jelöljük
inverz
, akkor
differenciálható
-

11.3. ábra
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Bizonyítás. A
függvény a
szerint
és
differenciahányadost. Ha

intervallumon van értelmezve. Az inverz függvény definíciója
minden
-re. Jelöljük
-szel az
, akkor

11.9. egyenlet - (11.9)

Mivel
szigorúan monoton, ezért
esetén
határértékére vonatkozó 9.41. Tételt. Azt kapjuk, hogy

. Így alkalmazhatjuk az összetett függvény

11.22. Megjegyzések. 1. A tétel állítása a következő geometriai okoskodással illusztrálható. Az
és
függvények grafikonjai egymásnak az
egyenesre vonatkozó tükörképei. A
grafikon
pontbeli érintőjének tükörképe a tükrözéssel adódó
grafikon
pontbeli érintője. Ezek
meredekségei egymás reciprokai, vagyis
.
2. Legyen
szigorúan monoton és folytonos az
intervallumban, és tegyük fel, hogy
mindenütt
differenciálható
-ben. Ha
sehol sem nulla, akkor a fenti tétel szerint
mindenütt differenciálható a
intervallumban, és
minden
-re. Ha
, akkor
és
. Ebből azt kapjuk, hogy
. Mivel ez minden
-re igaz, ezért

11.10. egyenlet - (11.10)

3. Ha
(vagyis ha a
grafikon érintője az
akkor (11.9)-ből könnyen látható, hogy a
véges határértéke
-ben. Valóban, ekkor az
a

pontban nulla, tehát

differenciahányados-függvény
Megjegyzést). Ekkor tehát

. Ha azonban
mindenütt

pozitív,

pontban párhuzamos az
tengellyel),
differenciahányadosnak nem létezik a
differenciahányados határértéke
szigorúan monoton növő, akkor az

és így

(lásd

a

9.40.

és ugyanígy adódik, hogy ha szigorúan monoton csökkenő, akkor a fenti limesz értéke
. (Ez megfelel
annak a ténynek, hogy ebben az esetben a
grafikon érintője az
pontban párhuzamos az
tengellyel.) A fenti megfigyelés motiválja a derivált definíciójának következő kiterjesztését.
11.23. Definíció. Legyen értelmezve az pont egy környezetében. Azt mondjuk, hogy az
az pontban a differenciálhányadosa (vagy a deriváltja) végtelen, ha

és ezt úgy jelöljük, hogy

. Hasonlóan értelmezzük azt, hogy

függvénynek

.

11.24. Megjegyzés. A 11.1. és 11.23. Definíciók közösen úgy fogalmazhatók meg, hogy ha a (11.1) határérték
létezik és az értéke
(ami lehet véges vagy végtelen), akkor azt mondjuk, hogy
-nek létezik a
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differenciálhányadosa (vagy a deriváltja) az
pontban, és az
jelölést alkalmazzuk.
Hangsúlyozzuk azonban, hogy a „differenciálható” jelzőt fenntartjuk arra az esetre, amikor a derivált véges.
Tehát egy függvény akkor és csak akkor differenciálható -ban, ha ott létezik a véges deriváltja.
A féloldali deriváltak fogalmát (11.7. Definíció) szintén kiterjesztjük arra az esetre, amikor a
differenciahányadosok féloldali határértéke végtelen. Ezekre az

,

,

,

jelöléseket használjuk; ezek jelentése értelemszerű.
A fenti fogalmak segítségével a 11.21. Tételt a következőképpen egészíthetjük ki.
11.25. Tétel. Legyen szigorúan monoton és folytonos az
intervallumban. Jelöljük
-vel. Ha
, akkor -nek létezik a deriváltja
-ben, mégpedig
monoton növő, illetve
, ha szigorúan monoton csökkenő.

inverz függvényét
, ha szigorúan

Most térjünk vissza az elemi függvényekhez! A differenciálási szabályok segítségével immár az összes elemi
függvény deriváltját meghatározhatjuk.
11.26. Tétel. Ha

, akkor az

függvény mindenütt differenciálható, és

11.11. egyenlet - (11.11)

minden

-re.

Bizonyítás. Az állítás
-re nyilvánvaló, ezért feltehetjük, hogy
ezért az inverzfüggvény deriválási szabályából

Megjegyezzük, hogy az

. Mivel

,

függvények differenciálhatósága a 11.9. Tételből is könnyen levezethető.

A 11.17. és a 11.26. Tételeket

-re alkalmazva a következőt kapjuk.

11.27. Tétel.
i. Minden

-re

11.12. egyenlet - (11.12)

ii. Minden

-ra

11.13. egyenlet - (11.13)

A (11.11) összefüggés szerint az
az egyetlen exponenciális függvény, amelynek a deriváltfüggvénye önmaga.
Tulajdonképpen ez indokolja, hogy az
számot tekintjük az analízis (és általában a matematika) egyik
legfontosabb konstansának4. A (11.13) egyenlőség szerint a logaritmusfüggvények közül az
alapú
logaritmusnak a legegyszerűbb a deriváltja. Éppen ezért emeltük ki az alapú logaritmust a többiek közül (lásd
a 10.17. Megjegyzést).
Az exponenciális és logaritmusfüggvény
hatványfüggvények differenciálhányadosát.

4

A másik ilyen centrális konstans a

differenciálhányadosaiból

. E két konstans között az

egyszerűen

meghatározhatjuk

összefüggés áll fenn, amely a (10.64) azonosság speciális esete.
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11.28. Tétel. Tetszőleges

-re az

függvény minden

pontban differenciálható, és

11.14. egyenlet - (11.14)

Bizonyítás. Mivel
minden
differenciálhatóságára vonatkozó 11.20. Tételt.

-ra,

így

alkalmazhatjuk

az

összetett

függvény

A trigonometrikus függvények inverzeinek deriváltjai egyszerűen adódnak az inverz függvény deriválási
szabályából.
11.29. Tétel.
függvény differenciálható a

i. Az

intervallumban, és

11.15. egyenlet - (11.15)

minden

-re.
függvény differenciálható a

ii. Az

intervallumban, és

11.16. egyenlet - (11.16)

minden

-re.
függvény mindenütt differenciálható, és

iii. Az

11.17. egyenlet - (11.17)

minden

-re.
függvény mindenütt differenciálható, és

iv. Az

11.18. egyenlet - (11.18)

minden

-re.

Bizonyítás. A
, ha

függvény szigorúan nő és deriválható
, ezért a 11.21. Tétel szerint

-ben, és a deriváltja
esetén

amivel (i)-et beláttuk. A (ii) állítás egyszerűen adódik (i)-ből és a (10.50) összefüggésből.
A

függvény szigorúan nő a

intervallumban, és itt a deriváltja
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Azonban

tehát

amivel beláttuk (iii)-at. A (iv) állítás nyilvánvaló (iii)-ból és (10.52)-ből.
A hiperbolikus függvények definíciójából és a (11.12) összefüggésből adódnak a következő tétel állításai,
melyek ismét megerősítik a trigonometrikus függvényekkel való analógiát.
11.30. Tétel.
i. Az

és

minden
ii. A

-ben, továbbá

-re.
függvény mindenütt differenciálható

minden
iii. A

függvények mindenütt differenciálhatóak

-ben, továbbá

-re.
függvény minden

pontban differenciálható, és ott

Végül tekintsük a hiperbolikus függvények inverzeit.
11.31. Tétel.
i. Az

függvény mindenütt differenciálható, és

11.19. egyenlet - (11.19)

minden
ii. Az

-re.
függvény differenciálható az

félegyenesen, és

11.20. egyenlet - (11.20)

minden
iii. Az

-re.
függvény mindenütt differenciálható

-ben, és
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11.21. egyenlet - (11.21)

minden

-re.

Bizonyítás. (i) Mivel az
függvény szigorúan nő
-en és itt a deriváltja
, ezért az
függvény mindenütt differenciálható. A deriváltját akár a 11.21. Tételből, akár a (10.59) összefüggésből
kiszámíthatjuk.
(ii) Mivel a
függvény szigorúan nő
-ben, és itt a deriváltja
, ezért az
függvény
mindenütt differenciálható az
félegyenesen. A (11.20) egyenlőség, valamint a (iii) állítás bizonyítását az
olvasóra bízzuk.
11.32. Megjegyzés. Figyelemre méltó tény, hogy a
függvények deriváltjai racionális
függvények, az
függvények deriváltjai pedig algebrai függvények. (Az
algebrai függvény definícióját lásd a 10.45. feladatban [194].)

2.1. Feladatok
11.18. Tegyük fel, hogy
differenciálható -ban?
11.19. Legyen

differenciálható

nem differenciálható

. Bizonyítsuk be, hogy

,

11.20. Bizonyítsuk be, hogy ha
11.21. Bizonyítsuk be, hogy ha

-ban és

, akkor

-ban. Lehet-e

mindenütt differenciálható. (M)

jobb oldali deriváltja -ban végtelen.

páratlan pozitív egész, akkor

deriváltja -ban végtelen.

függvény grafikonjának hol függőleges az érintője?

11.22. A

11.23. Bizonyítsuk be, hogy a
és
függvények grafikonjai merőlegesen metszik
egymást, azaz a metszéspontban az érintők merőlegesek egymásra. (M)
11.24. Bizonyítsuk be, hogy az
és
görbék merőlegesen metszik egymást. Azaz, a
és
függvények grafikonjai merőlegesen metszik egymást.
11.25. Milyen szögben metszi egymást a

és a

11.26. Adjunk zárt képletet
Számítsuk ki ennek alapján az

függvény grafikonja? (M)
-re. (Ötlet: deriváljuk az

függvényt.)

összegeket!
, és legyen

11.27. Legyen
11.28. Bizonyítsuk be, hogy az
deriváltját.
11.29. Az
11.30. Az

függvény minden

függvény szigorúan monoton
függvény szigorúan monoton

11.31. Bizonyítsuk be, hogy az
az
pontban?

. Számítsuk ki

értékét.

pontban differenciálható, és számítsuk ki a

-ben. Mennyi az inverzének a deriváltja a

pontban?

-ben. Mennyi az inverzének a deriváltja a

pontban?

függvény szigorúan monoton növő. Mennyi az inverzének a deriváltja
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. Számítsuk ki

11.32. Legyen

és

deriváltját!

11.33. Alkalmazzuk a differenciálszámítást határértékek kiszámítására. A módszer abban áll, hogy a vizsgált
függvényt differenciahányadossá alakítjuk, és annak a határértékét deriválással határozzuk meg. Például
helyett a logaritmusát véve a

hányadost kapjuk, ami a számlálónak a ponthoz tartozó differenciahányadosa. A tört limesze tehát a számláló
deriváltja a -ban. Ha ez a limesz , akkor az eredeti limesz
. Fejezzük be a számolást!
11.34. Alkalmazzuk a fenti módszert, illetve variánsait az alábbi limeszek meghatarozására:
a.

,

b.

,

c.

,

d.

,

e.

.

11.35. Bizonyítsuk be a fenti módszerrel, hogy ha

11.36. Jelölje

az

-edik Csebisev-polinomot (lásd a f:csebpol. feladatot [183]). Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor
11.37. Legyen

, akkor

konvex a nyílt

a. Bizonyítsuk be, hogy az

.
intervallumban.
függvény monoton nő

b. Bizonyítsuk be, hogy ha az

függvény egy

-ben.

pontban folytonos, akkor

c. Bizonyítsuk be, hogy az

differenciálható

-ban.

halmaz megszámlálható.

3. Magasabb rendű differenciálhányadosok
11.33. Definíció. Legyen az
függvény differenciálható az
pont egy környezetében. Ha az
deriváltfüggvénynek létezik a deriváltja -ban, akkor
-beli deriváltját az
függvény -beli második
differenciálhányadosának (vagy második deriváltjának) nevezzük. Jelölése:
. Tehát

Ha
létezik és véges, akkor azt mondjuk, hogy
kétszer differenciálható -ban. Az
függvény
második deriváltfüggvényének nevezzük és
-vel jelöljük azt a függvényt, amely azokban az pontokban van
értelmezve, ahol kétszer differenciálható, és ott az értéke
.
Hasonlóan értelmezhető indukcióval a

-adik differenciálhányados:
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11.34. Definíció. Legyen az

függvény

függvény
-edik deriváltfüggvényét
amennyiben létezik – az függvény -beli

-szer differenciálható az

pont egy környezetében. Jelöljük az

-gyel. Az
függvény -beli differenciálhányadosát –
-adik (vagy -adrendű) differenciálhányadosának nevezzük. Ha

ez véges, akkor -et -ban -szor differenciálhatónak nevezzük. A -adik deriváltfüggvényt
jelöljük; ez azokban a pontokban van értelmezve, ahol
-szor differenciálható.
Az

-beli

-val

-adik differenciálhányadost a

szimbólumokkal is jelölhetjük. Az egységes jelölés kedvéért használni fogjuk az

jelöléseket is.
Ha

-ra létezik

minden

-ban, akkor azt mondjuk, hogy

akárhányszor differenciálható

-ban.

Könnyen látható, hogy ha egy -edfokú polinom, akkor a -adik deriváltja egy
-adfokú polinom
minden
-re. Így a polinom -edik deriváltja konstans, és a -adik deriváltja azonosan nulla minden
-re. Ebből következik, hogy minden polinom akárhányszor differenciálható. A magasabb rendű
deriváltak segítségével könnyen meghatározhatjuk egy polinom gyökének a multiplicitását.
11.35. Tétel. Az

szám a

polinomnak akkor és csak akkor

-szoros gyöke, ha

11.22. egyenlet - (11.22)

Bizonyítás. Nyilván elég belátni, hogy ha az
szám -szoros gyök, akkor (11.22) igaz (hiszen a (11.22)
állítások különböző
-kra kizárják egymást). Teljes indukcióval bizonyítunk. Ha
, akkor
, ahol
. Ekkor
, amiből
, tehát
(11.22) teljesül
-re.
Legyen

, és tegyük fel, hogy az állítás

ahol

. Így az

Mivel

szám a

-re igaz. Mivel

polinomnak

, ahol

, ezért

-szeres gyöke, tehát az indukciós feltevés szerint

is igaz, ezzel (11.22)-t beláttuk.

A differenciálási szabályok némelyike magasabb rendű deriváltakra is átvihető. Ezek közül az összegre és a
szorzatra vonatkozót adjuk meg. Az utóbbinak a megfogalmazásához szükségünk van az ún. binomiális
együtthatókra.
11.36. Definíció. Ha
egészek, akkor az
binomiális együtthatóknak nevezzük.
A definícióból világos, hogy
ellenőrizni, hogy

számot

minden

-val jelöljük. Az

-re, hiszen definíció szerint

11.23. egyenlet - (11.23)
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minden

és

esetén.

11.37. Tétel. (Binomiális tétel). Fennáll a következő azonosság:

11.24. egyenlet - (11.24)

A tétel elnevezése onnan származik, hogy (11.24) bal oldalán egy binom (vagyis egy kéttagú kifejezés) hatványa
áll.
Bizonyítás. Teljes indukcióval bizonyítunk. Az állítás

-re nyilvánvaló. Ha

Ha itt elvégezzük a beszorzást, akkor a kapott összegben szerepelnek az
és az

-re az

-re igaz, akkor

és

tagok, továbbá minden

tagok. E két tag összege (11.23) szerint éppen

. Ezzel megkaptuk a (11.24) összefüggést (

helyett

11.38. Tétel. Ha
és
-szer differenciálhatóak az
differenciálhatóak ugyanitt, és

-re).

helyen, akkor

és

is

-szer

11.25. egyenlet - (11.25)

valamint

11.26. egyenlet - (11.26)

A (11.26) összefüggés neve Leibniz-szabály.
Bizonyítás. A (11.25) összefüggés teljes indukcióval nyilvánvaló.
Ugyancsak teljes indukcióval bizonyítjuk (11.26)-ot. Ha
differenciálási szabályból.

, akkor az állítás világos a szorzásra vonatkozó

Tegyük fel, hogy az állítás -re igaz. Ha
és
-szer differenciálhatóak az
differenciálhatóak az pont egy környezetében, tehát az indukciós feltevés szerint

helyen, akkor

-szer

11.27. egyenlet - (11.27)

-ban. Ebből az összegre és a szorzatra vonatkozó differenciálási szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy
olyan tagok összege, amelyek között szerepelnek az

218
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

11. Differenciálszámítás

tagok, továbbá minden

és

-re az

Ezek összege

, amivel megmutattuk, hogy (11.26)

tagok.
-re is igaz.

Néhány elemi függvény magasabb rendű deriváltjai könnyen kiszámíthatóak.
11.39. Példák. 1. Nyilvánvaló, hogy az

exponenciális függvény akárhányszor differenciálható, és

11.28. egyenlet - (11.28)

minden

-re.

2. Ugyancsak könnyű ellenőrizni, hogy az
félegyenesen, és

hatványfüggvény akárhányszor differenciálható a

11.29. egyenlet - (11.29)

minden
3. A

-re és
és

-ra.
függvények szintén akárhányszor differenciálhatóak, és a magasabb rendű deriváltjaik

11.30. egyenlet - (11.30)

minden

-re és

-re.

11.40. Megjegyzés. A
és
a
és
függvények kielégítik az

egyenlőségek úgy is megfogalmazhatók, hogy

összefüggést; ez azt jelenti, hogy ha
helyébe
-et vagy
-et helyettesítünk, akkor azonosságot
kapunk. Az ilyen összefüggéseket, amelyek egy függvény és a deriváltjai között teremtenek kapcsolatot (esetleg
ismert, adott függvények segítségével), differenciálegyenleteknek nevezzük. Egy differenciálegyenlet
edrendű, ha a szereplő függvény legfeljebb -edik deriváltját tartalmazza. Így azt mondhatjuk, hogy a
és
függvények kielégítik az
másodrendű differenciálegyenletet. Még pontosabban, ez a
differenciálegyenlet algebrai, ami azt jelenti, hogy a függvény és a deriváltjai közötti kapcsolat mindössze a
négy alapműveletet használja.
Világos, hogy az
exponenciális függvény kielégíti az
elsőrendű differenciálegyenletet. De
azonnal beláthatjuk, hogy az összes exponenciális függvény kielégít egy közös differenciálegyenletet is.
Valóban, ha
, akkor
, ami konstans. Így
, tehát
kielégíti az

másodrendű algebrai differenciálegyenletet.
Hasonlóan láthatjuk be, hogy az összes hatványfüggvény is kielégít egy közös másodrendű algebrai
differenciálegyenletet. Ebben szerepelni fog az
függvény is, de ez eliminálható a rend növelésével (lásd
a 11.43. feladatot [220]).
A
tehát

függvény kielégíti az

egyenletet. Ebből azt kapjuk, hogy
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Könnyű belátni, hogy a logaritmusfüggvények kielégítenek egy olyan közös harmadrendű algebrai
differenciálegyenletet, amelyben nem szerepel az . A trigonometrikus és hiperbolikus függvények inverzei
hasonló egyenleteket elégítenek ki.
Mármost be lehet bizonyítani, hogy ha két függvény mindegyike kielégít egy algebrai differenciálegyenletet,
akkor az összegük, a szorzatuk, hányadosuk és a kompozíciójuk szintén kielégít egy (másik, általában
bonyolultabb) algebrai differenciálegyenletet. Ebből következik, hogy minden elemi függvény kielégít egy
algebrai differenciálegyenletet (ami persze függvényenként változhat).
A következő fejezetben részletesebben szólunk a differenciálegyenletekről.

3.1. Feladatok
11.38. Bizonyítsuk be, hogy ha

kétszer differenciálható

11.39. Hányszor differenciálható az

minden

folytonos

egy környezetében.

függvény -ban?

11.40. Adjunk meg olyan függvényt, amely -ban
11.41. Bizonyítsuk be, hogy a

-ban, akkor

-szor differenciálható, de nem differenciálható

-szer.

Csebisev-polinomra (lásd a 10.31. feladatot [183])

-re.

11.42. Bizonyítsuk be, hogy a

ún. Legendre-polinomra

minden

-re.

11.43.
a. Bizonyítsuk be, hogy
differenciálegyenletet.

az

összes

hatványfüggvény

kielégít

egy

közös

másodrendű

algebrai

b. Bizonyítsuk be, hogy az összes hatványfüggvény kielégít egy olyan közös harmadrendű algebrai
differenciálegyenletet, amelyben nem szerepel az .
11.44. Bizonyítsuk be, hogy a logaritmusfüggvények kielégítenek egy olyan közös harmadrendű algebrai
differenciálegyenletet, amelyben nem szerepel az . (M)
11.45. Bizonyítsuk be, hogy az
,
,
,
,
,
függvények mindegyike
kielégít egy-egy olyan harmadrendű algebrai differenciálegyenletet, amelyben nem szerepel az .
11.46. Bizonyítsuk be, hogy az
11.47. Bizonyítsuk be, hogy az

függvény kielégít egy algebrai differenciálegyenletet.
függvény kielégít egy algebrai differenciálegyenletet.

4. A lokális tulajdonságok és a derivált kapcsolata
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11.4. ábra
11.41. Definíció. Legyen az
függvény értelmezve az
pont egy környezetében. Azt mondjuk, hogy
lokálisan növekedő -ban, ha van olyan
, hogy minden
esetén
, és minden
esetén
.
Legyen értelmezve az pont egy jobb oldali környezetében. Azt mondjuk, hogy
ban, ha van olyan
, hogy minden
esetén
.

jobbról lokálisan nő

-

Analóg módon értelmezzük az -ban szigorúan lokálisan növekedő, lokálisan csökkenő és szigorúan lokálisan
csökkenő függvényt, illetve a balról (szigorúan) lokálisan növekedő és csökkenő függvényt.
11.42. Megjegyzés. Gondosan meg kell különböztetnünk a lokális és monoton növekedés (illetve csökkenés)
fogalmait. E két fogalom között a pontos kapcsolat a következő.
Egyrészt nyilvánvaló, hogy ha
beli pontban.

monoton növekedő

-ben, akkor

lokálisan növekedő minden

-

Másrészt be lehet bizonyítani, hogy ha
lokálisan növekedő minden
-beli pontban, akkor monoton
növekedő
-ben. (Mivel ezt a tényt a későbbiekben nem fogjuk felhasználni, a bizonyítást az olvasóra
bízzuk; lásd a 11.54 [230]. feladatot.)
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11.5. ábra
Lehetséges azonban, hogy egy függvény lokálisan növekedő egy
amelyben monoton növekedő. Tekintsük a következő példákat.

helyen, de nincs olyan

környezet,

1. Az

függvény lokálisan növekedő -ban, de -nak nincs olyan környezete, amelyben

monoton lenne.

2. Az

függvény szigorúan lokálisan növekedő -ban, de egyetlen intervallumban sem monoton növő. Sőt, a
féloldali pontozott környezeteiben szigorúan monoton csökken!
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11.6. ábra
3. Hasonlóan, az

függvény szigorúan lokálisan csökken
mindegyikében.

-ben, de szigorúan monoton nő a

és

intervallumok

4. Az

függvény szigorúan lokálisan növekedő -ban, de nincs olyan intervallum, amelyben monoton lenne.
11.43. Definíció. Azt mondjuk, hogy az függvénynek az pontban lokális maximuma (illetve minimuma)
van, ha -nak van olyan
környezete, amelyben
értelmezve van, és minden
-ra
(illetve
). Ekkor az
pontot az
függvény lokális maximumhelyének (illetve lokális
minimumhelyének) nevezzük.
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Ha minden
-ra
(illetve
), akkor szigorú lokális maximumról és
maximumhelyről (illetve minimumról és minimumhelyről) beszélünk.
A lokális maximumot, illetve minimumot közösen lokális szélsőértéknek, a lokális maximumhelyet, illetve
minimumhelyet közösen lokális szélsőértékhelynek nevezzük.
11.44. Megjegyzés. Az abszolút szélsőérték fogalmát a 9.54. Definícióban értelmeztük. Az abszolút
szélsőértékhely és a lokális szélsőértékhely fogalmai között a következő kapcsolat áll fenn.
Egy abszolút szélsőértékhely nem szükségképpen lokális szélsőértékhely, mert a lokális szélsőértékhelynek
feltétele, hogy a függvény értelmezve legyen a pont egy környezetében. Így pl. a
intervallumon
értelmezett függvénynek a pontban abszolút minimuma van, de ez nem lokális minimum. Azonban, ha az
függvénynek az
pontban abszolút szélsőértéke van és
tartalmazza egy környezetét,
akkor lokális szélsőértékhely.
Egy lokális szélsőértékhely nem szükségképpen abszolút szélsőértékhely, hiszen attól, hogy az
az pont egy környezetében nincs
-nál nagyobb értéke, a környezeten kívül felvehet
számot.

függvénynek
-nál nagyobb

Tekintsük a következő három tulajdonságot:
I. az
II. az
III. az

függvény
függvény

-ban lokálisan növekedő,
-ban lokálisan csökkenő,

függvénynek

lokális szélsőértékhelye.

Az I., II. és III. tulajdonságok közül pontosan akkor teljesül valamelyik, ha van olyan
, hogy grafikonja
az
intervallumban teljes egészében az
vízszintes egyenes által határolt egyik félsíkban
fekszik, és ugyanígy,
grafikonja az
intervallumban az
egyenes által határolt egyik
félsíkban fekszik. A négy lehetőség közül egy-egy a lokális növekedésnek, a lokális csökkenésnek, a lokális
maximumhelynek, illetve a lokális minimumhelynek felel meg.

11.7. ábra
Nyilvánvaló, hogy a fenti tulajdonságok közül I. és II. csak akkor állhat fenn egyidejűleg, ha
pont egy környezetében.
A fenti tulajdonságok szigorú variánsai közül pedig legfeljebb egy állhat fenn egyidejűleg.
Persze lehetséges, hogy I., II. és III. egyike sem teljesül. Ez a helyzet például az

függvénynél

-ban.

Lássuk ezek után a differenciálhányadosok előjele és a fenti tulajdonságok közötti kapcsolatot.
11.45. Tétel. Tegyük fel, hogy

differenciálható

-ban.
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i. Ha

, akkor

szigorúan lokálisan növekedő

-ban.

ii. Ha

, akkor

szigorúan lokálisan csökkenő

-ban.

iii. Ha

lokálisan növekedő

-ban, akkor

.

iv. Ha

lokálisan csökkenő

-ban, akkor

.

v. Ha

-nek lokális szélsőértékhelye van

-ban, akkor

.

Bizonyítás. (i) Ha

akkor a 9.31. Tétel szerint van olyan

minden

, amelyre teljesül, hogy

esetén.

11.8. ábra
Így
, ha
, és
, ha
. Ez éppen az
pontbeli szigorú lokális növekedését jelenti. A (ii) állítás ugyanígy bizonyítható.
(iii) Ha

ha

lokálisan növekedő

-ban, akkor van olyan

, amelyre

. Ekkor viszont
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A (iv) állítás ugyanígy bizonyítható.
(v) Ha
, akkor (i) és (ii) szerint vagy lokálisan szigorúan növekedő vagy csökkenő -ban, tehát
nem lehet lokális szélsőértékhelye. Ezért, ha -nek -ban lokális szélsőértékhelye van, akkor szükségképpen
.
11.46. Megjegyzések. 1. A tétel (i)–(iv) állításainak a féloldali variánsai is érvényesek (és ugyanúgy
bizonyíthatóak). Így, ha
, akkor jobbról szigorúan lokálisan növekedő -ban. Ha pedig jobbról
lokálisan növekedő -ban, akkor
, feltéve, hogy a jobb oldali derivált létezik.
2. A tétel állításai közül egyik sem megfordítható.
Abból, hogy szigorúan lokálisan növekedő -ban, nem következik, hogy
. Például az
függvény szigorúan lokálisan növekedő -ban (sőt, az egész számegyenesen szigorúan monoton növekedő), de
.
Abból, hogy

, nem következik, hogy az
függvény lokálisan növekedő
-ban. Például az
függvényre
, de
nem lokálisan növekedő -ban (sőt, szigorúan lokálisan
csökkenő -ban).
Abból, hogy
, nem következik, hogy az függvénynek lokális szélsőértékhelye van -ban. Például
az
függvényre
, de -nek nincs -ban lokális szélsőértékhelye (hiszen
az egész
számegyenesen szigorúan monoton növekedő). Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ha differenciálható ban, akkor az
feltétel szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy -nek lokális szélsőértéke legyen
-ban.
3. Ha a (iii) állításban szigorú lokális növekedést feltételezünk, akkor is csak
(hiszen az (i) állítás nem megfordítható).
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11.9. ábra
4. Abból, hogy

, csak

lokális növekedésére következtethetünk, de a monoton növekedésére nem.

Tekintsük a következő példát. Legyen
Ekkor
, és így
esetén

míg

egy olyan függvény, amelyre

minden

-re.

esetén a fordított egyenlőségek igazak.

Így a rendőrszabály szerint

Másrészt világos, hogy az függvényt megválaszthatjuk úgy, hogy ne legyen monoton növekedő
környezetében sem. Ehhez csak az kell, hogy minden
-ra legyenek olyan

egyetlen
pontok,

melyekre
. Ha pl.
minden racionális -re és
minden irracionális
-re, akkor ez biztosan teljesül. Az függvényt úgy is megkonstruálhatjuk, hogy mindenütt differenciálható
legyen: rajzoljunk az
és
függvények grafikonjai közé egy „sima” (azaz differenciálható)
hullámvonalat. A 11.53. feladatban [230] egy ilyen függvényt adunk meg.
Dacára annak, hogy az
feltétel nem elégséges ahhoz, hogy -nek lokális szélsőértéke legyen
bizonyos fontos esetekben a 11.45. Tétel (v) állítása mégis alkalmas a szélsőértékek megtalálására.

-ban,

11.47. Példa. Keressük meg az
függvény (abszolút) maximumát a
intervallumban!
Mivel a függvény folytonos, így Weierstrass tétele (9.55. Tétel) szerint -nek van abszolút maximuma
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ben. Tegyük fel, hogy az
pontban felveszi a legnagyobb értékét. Ekkor vagy
, vagy
,
vagy pedig
. Az utóbbi esetben
-nek lokális maximuma van -ban, és mivel
mindenütt
differenciálható, így a 11.45. Tétel (v) állítása szerint
. Mármost
, tehát az
feltételt csak az
elégíti ki. Azt kaptuk, hogy az függvény a maximumát a
és
pontok valamelyikében veszi fel. Azonban
és
, ezért a függvénynek a és
pontokban nem lehet maximuma. Ezért csak
lehetséges. Ezzel beláttuk, hogy az
függvény a
intervallumban az
pontban veszi fel a legnagyobb értékét, azaz
abszolút
maximumhely.
11.48. Megjegyzés. Ez az okoskodás azokban az esetekben alkalmazható, amikor egy olyan
függvény
szélsőértékeit keressük, amely folytonos egy korlátos és zárt
intervallumban, és differenciálható annak
belsejében. Ekkor ui. -nek van legnagyobb értéke a Weierstrass-tétel szerint. Ha ezt egy pontban
felveszi, akkor vagy
, vagy
, vagy pedig
. Az utóbbi esetben lokális szélsőértékről van
szó, és így
. Ha tehát megkeressük az összes olyan
pontot, amelyben
eltűnik, akkor
biztos, hogy az abszolút maximumhelyek ezek közül, valamint az és végpontok közül kerülnek ki. Az
abszolút maximumhelyeket úgy választjuk ki, hogy kiszámítjuk
értékeit ezekben a pontokban (nem
elfeledkezve az és végpontokról sem), és kiválasztjuk azokat, amelyekben értéke a legnagyobb. (Meg
kell jegyezni, hogy egyes esetekben értékeit végtelen sok pontban kell kiszámítanunk. Előfordulhat ugyanis,
hogy -nek végtelen sok gyöke van
-ben; lásd a 11.52. feladatot [230].)
11.49. Példa. A fenti okoskodás egy másik alkalmazásaként levezetjük a fénytörés törvényét. Az ún. Fermatelv5 szerint a fény két pont között mindig úgy halad, hogy az utat a lehető legrövidebb idő alatt tegye meg. Az
alábbi ábrán az tengely két közeget választ el, melyekben a fény terjedési sebessége , illetve . A
pontból nézve a
pontot olyan irányban fogjuk látni, amilyen irányból a fénysugár
-ből
-be ér. A
fénysugár – a Fermat-elv szerint – azt az utat választja, amelyik időben a legrövidebb. A fénysugár útjának
meghatározásához tehát a következő problémát kell megoldanunk.
Legyen adva a síkban egy egyenes és az általa meghatározott két félsíkban egy-egy pont,
és
. Ha egy
mozgó pont a
-et tartalmazó félsíkban , a -t tartalmazó félsíkban
sebességgel halad, milyen pályán
kell haladnia, hogy
-ből
-be a lehető legrövidebb idő alatt jusson el?
Legyen az
egyenes az
tengely, legyenek
koordinátái
,
koordinátái pedig
.
Feltehetjük, hogy
. Nyilvánvaló, hogy mindkét félsíkban a pontnak egyenes pályán kell haladnia, a
kérdés csak az, hogy az tengelyt mely pontban metszi a pálya, azaz hol törik meg az útvonal.
Amennyiben a pálya az

pontban metszi az

tengelyt, az út megtételéhez szükséges idő:

és ebből

11.31. egyenlet - (11.31)

Feladatunk
abszolút minimumhelyének meghatározása. Mivel
esetén
és
esetén
, ezért elegendő
minimumát az
intervallumban meghatározni. Mivel
folytonos, így Weierstrass tétele szerint felveszi a minimumát
-ben. Mivel
differenciálható is, a
minimumhelyeket a végpontokban, illetve azokban a belső pontokban kell keresnünk, ahol a derivált nulla.
Mármost (11.31) alapján

5

Pierre de Fermat (1601–1665) francia matematikus
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ezért a 11.45. Tétel szerint szigorúan lokálisan csökkenő -ben. Így az
pont egy alkalmas jobb oldali
környezetében minden értéke kisebb
-nél, tehát
nem lehet minimumhely. Hasonlóan,

ezért a 11.45. Tétel szerint
szigorúan lokálisan nő
-ben. Így az
pont egy alkalmas bal oldali
környezetében
minden értéke kisebb
-nél, tehát
sem lehet minimumhely. Az
függvény
minimumhelye tehát egy olyan
pontban van, amelyben
. Ez a feltétel (11.31) szerint
azzal ekvivalens, hogy

Az ábráról látható, hogy

ahol és az ún. beesési, illetve törési szög. Tehát az időben legrövidebb útvonal a két közeget elválasztó
egyenest abban a pontban metszi, amelyben

Ez a fénytörés törvénye.

11.10. ábra
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4.1. Feladatok
11.48. Egy és oldalú téglalapból felül nyitott, téglatest alakú dobozt akarunk készíteni úgy, hogy a téglalap
négy sarkánál egy-egy oldalú négyzetet kivágunk és a négy keletkező téglalapot felhajtjuk. Hogyan kell
értékét megválasztani, hogy a doboz köbtartalma a lehető legnagyobb legyen? (M)
11.49. Melyik a gömbbe írható maximális térfogatú henger?
11.50. Melyik a gömbbe írható maximális térfogatú egyenes körkúp?
11.51. Melyik a gömbbe írható maximális felszínű egyenes körkúp? (A kúp felszínébe az alapkör területe is
beszámítandó.)
11.52. Legyen

Bizonyítsuk be, hogy

deriváltfüggvényének végtelen sok gyöke van

-ben.

11.53. Legyen

Mutassuk meg, hogy

, de

11.54. Bizonyítsuk be, hogy ha
-ben. (Ö)

a

egyetlen környezetében sem monoton növekedő. (M)

lokálisan növekedő minden

-beli pontban, akkor monoton növekedő

11.55. Határozzuk meg az alábbi függvények abszolút szélsőértékeit a megadott intervallumokban!
a.

,

;

b.

,

c.

,

d.

,

;
;

e.
f.

,
,

i.
j.

;
;

g.
h.

;

,

;

,

;
,

;
,

;

k.
l.
m.

;
,

;
,

;
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n.
o.

,

;
,

;

p.
q.
r.

,

;

,

;
,

.

5. Középértéktételek
A most következő három tétel – melyek közül mindegyik az előző általánosítása – a differenciálszámítás
leggyakrabban alkalmazott tételei közül való. Amikor egy függvénynek és a deriváltjainak a tulajdonságai
között keresünk kapcsolatot, akkor legtöbbször ezen tételek valamelyikét alkalmazzuk.

11.11. ábra
11.50. Tétel. (Rolle6 tétele). Tegyük fel, hogy az függvény folytonos
Ha
, akkor létezik olyan
, amelyre
.
Bizonyítás. Ha
esetén. Ekkor

minden
gyanánt bármelyik

-ben és differenciálható

-re, akkor
konstans
-ben, tehát
-beli számot választhatjuk.

-ben.

minden

Feltehetjük tehát, hogy van olyan
, amelyre
. Tekintsük először azt az esetet, amikor
. Weierstrass tétele szerint
-nek létezik abszolút maximumhelye
-ben. Mivel
, ezért sem az pont, sem a pont nem lehet abszolút maximumhely. Ha tehát egy
abszolút maximumhely, akkor
, és így egyszersmind lokális maximumhely is. A 11.45. Tétel (v)
állítása szerint ebből következik, hogy
.

6

Michel Rolle (1652–1719) francia matematikus
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Ha
tekintenünk.

, akkor ugyanígy okoskodhatunk, csak az

függvény abszolút minimumhelyeit kell

A Rolle-tétel fontos általánosítása a következő tétel.
11.51. Tétel. (Lagrange7-középértéktétel). Ha az
ben, akkor létezik olyan
, amelyre

Bizonyítás. Az

és

függvény folytonos

-ben és differenciálható

-

pontokon átmenő húr egyenesének egyenlete

11.12. ábra
Az
függvény kielégíti a Rolle-tétel feltételeit. Valóban,
és
mindketten
folytonosak
-ben és differenciálhatók
-ben, ezért a különbségük,
szintén rendelkezik ezekkel a
tulajdonságokkal. Mivel
, ezért -re alkalmazhatjuk a Rolle-tételt. Azt kapjuk, hogy létezik
olyan
, amelyre
. Mármost

tehát

amivel a tételt beláttuk.
7

Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) francia matematikus
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A Lagrange-tétel szemléletes jelentése a következő: ha az függvény folytonos
-ben és differenciálható
-ben, akkor grafikonjának létezik olyan pontja, amelyben az érintő párhuzamos a
húrral.
A következő tétel a Lagrange-tételt általánosítja.
11.52. Tétel. (Cauchy-középértéktétel). Ha az
és
függvények folytonosak
-ben, és
esetén
, akkor létezik olyan
, amelyre

-ben, differenciálhatóak

Bizonyítás. A Rolle-tételből következik, hogy
. Valóban,
-ből következne, hogy
deriváltja nulla az
intervallum legalább egy pontjában, amit kizártunk. Legyen

Az függvény folytonos
-ben, differenciálható
létezik egy olyan
, amelyre
. Ekkor

Mivel a feltétel szerint

-ben, és

. Így a Rolle-tétel szerint

, ebből azt kapjuk, hogy

amivel a tételt beláttuk.
Világos, hogy a Lagrange-féle középértéktétel a Cauchy-középértéktétel speciális esete, ha az utóbbit
-szel alkalmazzuk.
A Lagrange-középértéktétel egyszerű, de fontos következménye az alábbi tétel.
11.53. Tétel. Ha folytonos
függvény konstans
-ben.

-ben, differenciálható

-ben és

Bizonyítás. A Lagrange-középértéktételből következik, hogy minden
amelyre

Így

miatt

minden

-beli

-re, akkor az

-hez létezik olyan

,

.

Az alábbi következményt az integrálszámítás alaptételének is nevezik; később látni fogjuk, hogy miért.
11.54. Következmény. Ha
és
folytonosak
minden
-re, akkor alkalmas konstanssal
Bizonyítás. Alkalmazzuk a 11.53. Tételt az

-ben, differenciálhatóak
minden

-ben és
-re.

függvényre.

5.1. Feladatok
11.56. Adjunk példát olyan differenciálható
függvényre, amelyhez van olyan pont, hogy
nem egyenlő az
differenciahányadossal semmilyen
-re! Ez miért nem mond ellent
a Lagrange-középértéktételnek?
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11.57. Bizonyítsuk be, ha
, hogy

kétszer differenciálható

és

-ben,

, akkor van olyan

11.58. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-re.

11.59. Bizonyítandó, hogy

minden

-ra.

11.60. Legyen
differenciálható az
Bizonyítsuk be, hogy Lipschitz -n.

intervallumon, és tegyük fel, hogy az

11.61. Bizonyítandó, hogy ha

minden

11.62. Bizonyítandó, hogy ha
minden -re.

-re, akkor van olyan

minden

függvény korlátos

konstans, hogy

-re, akkor van olyan

-n.

.

konstans, hogy

11.63. Legyen
differenciálható és szigorúan monoton növő. Tegyük fel, hogy grafikonjának
bármely
pontbeli érintője az tengelyt az
pontban metszi, ahol
konstans. Bizonyítsuk
be, hogy exponenciális függvény.
11.64. Legyen
differenciálható és szigorúan monoton növő. Tegyük fel, hogy
grafikonjának bármely
pontbeli érintője az tengelyt a
pontban metszi, ahol
konstans.
Bizonyítsuk be, hogy hatványfüggvény.
11.65. Bizonyítsuk be, hogy ha
akkor
és

mindenütt differenciálhatóak,
minden -re. (Ö)

11.66. Bizonyítsuk be, hogy az

és

,

függvénynek legfeljebb három valós gyöke van.

11.68. Hány valós gyöke lehet legfeljebb az
függvénynek

11.70. Bizonyítsuk be, hogy ha
valós gyöke van.

egy

függvénynek?
milyen értékei mellett van pontosan egy valós gyöke?

-edfokú polinom, akkor az

11.71. Legyen
differenciálható
-ben. Bizonyítsuk be, ha
akkor
-nak legalább gyöke van
-ben minden
11.72. Bizonyítandó, hogy ha
minden gyöke valós.

,

függvénynek három valós gyöke van.

11.67. Bizonyítsuk be, hogy az

11.69. Az

,

-edfokú polinom és

egy

-nek

függvénynek legfeljebb
különböző gyöke van
-re. (Ö)

minden gyöke valós, akkor

11.73. Bizonyítsuk be, hogy a

Legendre-polinom minden gyöke valós.
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és

11.74. Legyenek

-szer differenciálható függvények

Bizonyítsuk be, hogy ha az
és
-hez, amelyre
, létezik olyan

11.75. Legyen
hogy ha

folytonos
, ahol

11.76. Bizonyítsuk be, hogy ha

függvényeknek nincs közös gyöke
, hogy

kétszer differenciálható

. Bizonyítsuk be,
.

-ban, akkor

-ben. Bizonyítsuk be, hogy ha van olyan
sorozat is, amelyre
.

differenciálható

közös gyökük.

-ben, akkor minden

-ben és differenciálható
-ben, ahol
véges, akkor differenciálható -ben, és

11.77. Legyen differenciálható
, akkor van olyan
11.78. Legyen

-ben, és legyen itt

sorozat, amelyre

-ben. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor

.

6. A differenciálható függvények vizsgálata
A monotonitás kritériumaival kezdjük.
11.55. Tétel. Legyen

folytonos

-ben és differenciálható

-ben.

i.

akkor és csak akkor monoton növekedő (illetve monoton csökkenő)
) minden
-re.

ii.

akkor és csak akkor szigorúan monoton növő (illetve szigorúan monoton csökkenő)
-ben, ha
(illetve
) minden
-re, és ha
-nek nincs olyan részintervalluma, amelyen
azonosan nulla.

Bizonyítás. (i) Tegyük fel, hogy
minden
tetszőleges
-hez létezik olyan

Mivel

, így

-ben, ha

(illetve

-re. A Lagrange-középértéktétel szerint
, hogy

, ami éppen azt jelenti, hogy

Megfordítva, ha
monoton növekedő
-ben, akkor minden
a 11.45. Tétel (iii) állításából következik, hogy
.

monoton növekedő
-beli

-ben.

helyen lokálisan növekedő. Ezért

Hasonló a bizonyítás a monoton csökkenő függvény esetére.
(ii) Könnyen látható, hogy egy függvény akkor és csak akkor szigorúan monoton
-n, ha monoton, és
-nek nincs olyan részintervalluma, amelyen konstans. Így az állítás egyszerűen következik a 11.53.
Tételből.
A fenti tétel alkalmazásaként bemutatunk egy egyszerű, de hatékony módszert egyenlőtlenségek bizonyítására.
11.56. Következmény. Legyenek
és
és
esetén
és
esetén

folytonosak
, akkor
, akkor

-ben és differenciálhatóak
minden
minden
-re.
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Bizonyítás. Legyen
. Ha
esetén
, akkor
minden
-re,
és így a 11.55. Tétel (i) állítása szerint monoton növő
-ben. Ha
, akkor
, és így
, tehát
minden
-re. A második állítás hasonlóan adódik, felhasználva a
11.55. Tétel (ii) állítását.
11.57. Példa. A módszer illusztrálásaként lássuk be, hogy

11.32. egyenlet - (11.32)

minden
-ra. Mivel
esetén egyenlőség áll, ezért a 11.56. Következmény szerint elég belátni, hogy a
szereplő függvények deriváltjaira teljesül a megfelelő egyenlőtlenség minden
esetén. Könnyű ellenőrizni,
hogy
beszorzással ellenőrizhető.

. Így azt kell belátni, hogy

esetén

, ami

A feladatok között a 11.56. Következmény számos további alkalmazását találjuk.
11.58. Megjegyzés. A 11.55. Tétel segítségével egy tetszőleges differenciálható függvény lokális és abszolút
szélsőértékeit megkereshetjük, akkor is, ha a függvény nem egy korlátos és zárt intervallumon van értelmezve.
Ugyanis a derivált előjeléből megállapíthatjuk, hogy a függvény mely intervallumokon nő és mely
intervallumokon csökken, és ez általában elegendő információt ad a szélsőértékek megkereséséhez.
Tekintsük például az
függvényt. Mivel
, ezért
, ha
, és
, ha
. Így szigorúan monoton nő
-ben, és szigorúan monoton csökken
-ben.
Ebből azonnal következik, hogy
-nek
-ben abszolút maximuma van (ami természetesen lokális
maximumhely is egyben), és hogy -nek nincs sem lokális, sem abszolút minimumhelye.
A 11.45. Tételben láttuk, hogy ha
differenciálható
-ban, akkor ahhoz, hogy
-nek -ban lokális
szélsőértékhelye legyen, szükséges (de általában nem elégséges), hogy
teljesüljön. Az alábbi tételek
elégséges feltételt adnak a lokális szélsőértékhely létezésére.
11.59. Tétel. Legyen

differenciálható az

pont egy környezetében.

i. Ha
és
lokálisan növekedő (illetve lokálisan csökkenő) az
lokális minimumhelye (illetve maximumhelye).
ii. Ha
pont

helyen8, akkor az

és
szigorúan lokálisan növekedő (illetve szigorúan lokálisan csökkenő)
-nek szigorú lokális minimumhelye (illetve szigorú lokális maximumhelye).

pont

-nek

-ban, akkor az

Bizonyítás. (i) Nézzük azt az esetet, amikor
lokálisan növekedő -ban. Ekkor létezik olyan
, amelyre
teljesül, hogy
, ha
, és
, ha
. A 11.55. Tétel szerint ebből
következik, hogy
monoton csökkenő
-ban, és
monoton növekedő
-ban. Így
esetén
, valamint
esetén szintén
. Ez éppen azt
jelenti, hogy -nek lokális minimuma van -ban. Hasonlóan bizonyítható a lokális maximum esete.
(ii) Ha
ha

szigorúan lokálisan növekedő
, és
, ha

-ban, akkor létezik olyan
.

, amelyre teljesül, hogy

,

Ebből következik, hogy
szigorúan monoton csökkenő
-ban, és szigorúan monoton növekedő
-ban. Így
esetén
, továbbá
esetén ugyancsak
. Ez éppen azt jelenti, hogy -nek szigorú lokális minimuma van -ban. Hasonlóan bizonyítható
a szigorú lokális maximum esete.
vagyis, ha
az
pontban előjelet váltva
nemnegatív vagy fordítva
8

, azaz

egy bal oldali környezetében nempozitív és egy jobb oldali környezetében
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11.60. Megjegyzés. Az

függvény

-beli előjelváltása nem szükséges ahhoz, hogy

-nek az

pont lokális

szélsőértékhelye legyen. Legyen
egy olyan függvény, amelyre
minden -re. Ekkor a
pont -nek szigorú lokális (és abszolút) minimumhelye. Másrészt lehetséges, hogy a ponton kívül sehol
sem differenciálható (vagy akár folytonos); ez a helyzet pl. ha
minden irracionális

minden racionális

-re és

-re.

Az
függvényt úgy is megkonstruálhatjuk, hogy mindenütt differenciálható legyen; ehhez az
és a
függvények grafikonjai közé egy olyan differenciálható függvényt kell beillesztenünk, amelynek a minden
féloldali környezetében van monoton csökkenő és monoton növő szakasza is. Egy ilyen függvényt adunk meg
a 11.95. feladatban [246].
11.61. Tétel. Legyen
kétszer differenciálható
szigorú lokális minimuma van. Ha
és
van.

-ban. Ha
, akkor

és
-nek

, akkor -nek -ban
-ban szigorú lokális maximuma

11.13. ábra
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
. A 11.45. Tétel szerint ebből következik, hogy
szigorúan lokálisan
növő -ban. Így alkalmazhatjuk az előző tételt. Az
esetben a bizonyítás hasonló.
11.62. Megjegyzés. Ha
és
, akkor sem arra nem következtethetünk, hogy -nek van, sem
arra, hogy
-nek nincs lokális szélsőértékhelye
-ban. A különböző lehetőségeket mutatják pl. az
és
függvények az
helyen. Ebben az esetben a magasabb rendű
deriváltak értékéből lehet elégséges feltételeket nyerni arra, hogy az pont -nek lokális szélsőértékhelye
legyen.
11.63. Tétel.
i. Legyen az

függvény

-szor differenciálható az

pontban, ahol

. Ha

11.33. egyenlet - (11.33)

akkor

-nek

-ban szigorú lokális minimuma van. Ha

akkor

-nek

-ban szigorú lokális maximuma van.

ii. Legyen az

függvény

-szer differenciálható

-ban, ahol

11.34. egyenlet - (11.34)
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akkor

szigorúan monoton az

pont egy környezetében, tehát

-ban nincs lokális szélsőértékhelye.

Bizonyítás. (i) Csak az első állítást bizonyítjuk, teljes indukcióval. A
Legyen
, és tegyük fel, hogy az állítás igaz
-re. Ha
függvényre

esetet a 11.61. Tételben már láttuk.
-re teljesül (11.33), akkor a

Így az indukciós feltevés szerint
-nek szigorú lokális minimuma van
, ezért létezik egy
úgy, hogy
minden
szerint ebből következik, hogy
szigorúan monoton növő
szigorúan lokálisan növő -ban, tehát alkalmazhatjuk a 11.59. Tételt.

alapján
pontban. A 11.55. Tétel
-ban. Következésképpen

-ban. Mivel

11.14. ábra
(ii) Tegyük fel (11.34)-et. Ekkor a már bizonyított (i) állítás szerint
-nek az
pont szigorú lokális
szélsőértékhelye. Mivel
, így vagy
minden
-ra, vagy pedig
minden
-ra. A 11.55. Tétel szerint ebből következik, hogy
szigorúan
monoton
-ban, tehát az pontban nincs lokális szélsőértéke.
Most rátérünk a konvexitásra vonatkozó feltételekre.
11.64. Tétel. Legyen

differenciálható az

intervallumban.

i. Az
függvény akkor és csak akkor konvex (illetve konkáv)
csökkenő) -ben.

-ben, ha

monoton növekedő (illetve

ii. Az függvény akkor és csak akkor szigorúan konvex (illetve szigorúan konkáv)
monoton növekedő (illetve szigorúan monoton csökkenő) -ben.
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11.15. ábra
Bizonyítás. (i) Tegyük fel, hogy
monoton növő -ben. Legyen
tetszőleges. A Lagrange-középértéktétel szerint vannak
és

Mivel

és

monoton növő, ezért

, tehát

Ebből egy egyszerű átrendezéssel azt kapjuk, hogy

amivel beláttuk, hogy

konvex.
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11.16. ábra
Most tegyük fel, hogy

-ben, és legyen
,
függvény
monoton
növő
minden
,
-ra. Mivel

konvex

tetszőleges. A 8.20. Tétel szerint az
az
halmazon.
Így
, ezért

11.35. egyenlet - (11.35)

Hasonlóan, a
minden

,

függvény monoton növő az
-re. Mivel

halmazon, tehát
, ezért

11.36. egyenlet - (11.36)

Ha összevetjük (11.35)-öt és (11.36)-ot, akkor azt kapjuk, hogy
-re igaz, ezért
monoton növő -ben.

. Mivel ez minden

A konkávitásra vonatkozó állítás ugyanígy bizonyítható. A (ii) állítás a fenti okoskodás értelemszerű
módosításával adódik.
A (11.35) egyenlőtlenséget átrendezve azt kapjuk, hogy
egyenlőtlenség pedig azt állítja, hogy
esetén
tetszőleges
-re

esetén

11.37. egyenlet - (11.37)
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vagyis az
függvény grafikonja egy tetszőleges pontjában húzott érintője felett halad. Ezzel beláttuk a
következő tétel „csak akkor”állítását.
11.65. Tétel. Legyen
ben, ha bármely
teljesül minden

differenciálható az intervallumban. Az függvény akkor és csak akkor konvex -re az függvény grafikonja az pontban húzott érintő felett halad, azaz, ha (11.37)
esetén.

Bizonyítás. Már csak az „akkor” állítást kell belátnunk. Tegyük fel, hogy (11.37) teljesül minden
-re.
Ha
és
, akkor ebből következik, hogy mind (11.35), mind pedig (11.36) igaz, tehát
. Ezzel beláttuk, hogy
monoton nő -ben, és így a 11.64. Tétel szerint konvex.
11.66. Tétel. Legyen
konkáv) -ben, ha

kétszer differenciálható -ben. Az
(illetve
) minden

függvény akkor és csak akkor konvex (illetve
-re.

Bizonyítás. A tétel állítása egyszerű következménye a 11.64. és 11.55. Tételeknek.
11.67. Definíció. Azt mondjuk, hogy az pont az függvénynek inflexiós pontja, ha folytonos
nek létezik a (véges vagy végtelen) deriváltja -ban, és van olyan
, hogy konvex
konkáv
-ban, vagy fordítva.
Így például az

és

11.68. Tétel. Ha

függvényeknek a

kétszer differenciálható

Bizonyítás. Ha konvex
monoton csökkenő. Tehát

-ban, -ban és

inflexiós pontja.
-ban, és

-nek

-ban inflexiós pontja van, akkor

-ban, akkor ott
monoton növekedő; ha konkáv
-nek -ban lokális maximumhelye van, így
.

Hasonló a bizonyítás abban az esetben, amikor

konkáv

-ban és konvex

.
-ban, akkor ott

-ban.

11.69. Megjegyzés. Legyen
differenciálható az hely környezetében. A 11.64. Tétel szerint akkor és
csak akkor inflexiós helye -nek, ha -nek -ban egy monoton növekedő és egy monoton csökkenő szakaszt
elválasztó lokális szélsőértékhelye van. Ebből a megfigyelésből és a 11.68. Tételből kapjuk az alábbi tételt.
11.70. Tétel. Legyen
kétszer differenciálható az
pont egy környezetében. Annak, hogy -ban -nek
inflexiós pontja legyen szükséges és elégséges feltétele, hogy
előjelet váltva legyen nulla az pontban, azaz,
hogy
teljesüljön, továbbá
lokálisan növekedő vagy lokálisan csökkenő legyen -ban.
11.71. Következmény. Legyen
nek inflexiós pontja van -ban.

háromszor differenciálható

és

-ban. Ha

, akkor

-

11.72. Megjegyzés. Az
esetben lehet, hogy -nek van -ban inflexiós pontja, de az is
lehet, hogy nincs. A különböző lehetőségeket mutatják például az
és
függvények az
helyen. A szélsőértékek esetéhez hasonlóan a magasabb rendű deriváltak értékének ismeretéből további
feltételeket kaphatunk az inflexiós pont létezésére.
11.73. Tétel.
i. Legyen az

függvény

-szer differenciálható

-ban, ahol

11.38. egyenlet - (11.38)

akkor

-nek

-ban inflexiós pontja van.

ii. Ha
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11.39. egyenlet - (11.39)

akkor az
pontja.

pont egy környezetében szigorúan konvex vagy szigorúan konkáv, és így

-ban nincs inflexiós

Bizonyítás. (i) A
esetet már láttuk az előző tételben, így feltehetjük, hogy
. Ha (11.38) fennáll,
akkor a 11.63. Tétel (ii) állítása szerint
szigorúan monoton egy környezetében. Így
az pontban
lokálisan nő vagy csökken, tehát alkalmazhatjuk a 11.70. Tételt.
(ii) Tegyük fel (11.39)-et. Ekkor szükségképpen
. A 11.63. Tétel (i) állítása szerint szerint
-nek
szigorú lokális szélsőértéke van -ban. Mivel
, ez azt jelenti, hogy -nak egy alkalmas
környezetére
azonos előjelű
-ban. Így
szigorúan monoton -ban, tehát
vagy szigorúan
konvex, vagy szigorúan konkáv -ban, tehát -ban nem lehet inflexiós pontja.
11.74. Megjegyzés. Ha az
függvény akárhányszor differenciálható
-ban és
legalább egy
-re, akkor a 11.63. és 11.73. Tételek segítségével meg tudjuk állapítani, hogy -nek van-e lokális
szélsőértéke, illetve inflexiós pontja -ban. Ha ui.
, akkor nem lehet lokális szélsőértékhely. Most
tegyük fel, hogy
, és legyen a legkisebb pozitív egész, amelyre
függvénynek akkor és csak akkor van lokális szélsőértéke -ban, ha páros.
Ha

, akkor

-nek

egész, amelyre

nem inflexiós pontja. Ha viszont

, úgy

és

. Ebben az esetben az

a legkisebb -nél nagyobb

pont akkor és csak akkor inflexiós pontja, ha

-nek az

páratlan.

Előfordulhat azonban, hogy akárhányszor differenciálható -ban és
minden -re, holott az
pont semmilyen környezetében sem azonosan nulla. A következő fejezetben látni fogjuk, hogy ezek között a
függvények között olyat is találhatunk, amelynek lokális szélsőértéke van -ban, de olyat is, amelynek nincs;
olyat, amelynek az pont inflexiós pontja, és olyat is, amelynek nem (lásd a 12.17. Megjegyzést).
Az

függvény ún. teljes függvényvizsgálatán a következő adatok meghatározását értjük:

1. a függvény (féloldali) határértékei az értelmezési tartomány torlódási pontjaiban;
monoton növő, illetve csökkenő;

2. azon intervallumok, amelyeken
3.

lokális és abszolút szélsőértékhelyei és szélsőértékei;

4. azon pontok, amelyekben

folytonos, illetve differenciálható;
konvex, illetve konkáv;

5. azon intervallumok, amelyeken
6.

inflexiós pontjai.

11.75. Példa. Végezzük el az

függvény teljes függvényvizsgálatát minden

-re!

1. Tekintsük először az
esetet. Ha
, akkor
, tehát
előjele
megegyezik
előjelével. Így
szigorúan növő a
félegyenesen, és szigorúan csökken a
félegyenesen, következésképpen
-ban szigorú lokális és globális maximuma van. Másrészt

tehát

, ha

ben, és szigorúan konvex a
pontja van.

és

. Így

, ha
és

szigorúan konkáv

félegyeneseken, tehát a

Mindezeket a tulajdonságokat a következő táblázat foglalja össze.
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11.17. ábra
Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy
vázolhatjuk:

, akkor a függvény grafikonját a következőképpen

11.18. ábra
A grafikon alakjára utalva az
haranggörbének nevezzük.
2. Legyen most

Így
pozitív a
intervallumokon. Másrészt

Könnyen látható, hogy

függvényt – amely sokszor előfordul a valószínűségszámításban –

, ahol

és

. Ekkor

intervallumokon, továbbá negatív a

nullától különböző gyökei a
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számok. Ha ezeket
-vel jelöljük
hogy
pozitív, ha
vagy
következő táblázatban foglalhatjuk össze.

. Azt is könnyű ellenőrizni,
. A függvény viselkedését a

, akkor
, és negatív, ha

11.19. ábra
Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy
következőképpen vázolhatjuk:

és

, akkor a függvény grafikonját a

11.20. ábra

6.1. Feladatok
11.79. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

, akkor

.

11.80. Bizonyítandó, hogy ha racionális törtfüggvény, akkor van olyan
monoton és vagy konvex, vagy konkáv. Hasonló állítás igaz egy alkalmas
11.81. Melyek azok az
11.82. Melyek azok az
sorozat konvergens? (Ö)

számok, amelyekre az

11.84. Bizonyítsuk be, hogy minden

11.85. Bizonyítsuk be, hogy minden
9

egyenletnek van gyöke? (Ö)

számok, amelyekre az

11.83. Bizonyítsuk be, hogy

, hogy a
félegyenesen
félegyenesen.

,

-ra. (Ö)9

minden
-ra és

(

-re

-ra és

-re

Lásd a 20. fejezet 24. feladatát [0].
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11.86. Bizonyítsuk be, hogy minden

-ra

11.40. egyenlet - (11.40)

Speciálisan

11.87. Bizonyítsuk be, hogy

irracionális. (M)

11.88. Bizonyítsuk be, hogy minden

-ra és

11.89. Bizonyítsuk be, hogy (11.40) minden
11.90. Bizonyítsuk be, hogy minden

-re

-re fennáll.

-ra és

-re

11.91. Bizonyítsuk be, hogy minden

-ra és

-re

11.92. Bizonyítsuk be, hogy minden

-re

és

Speciálisan

11.93. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-ra és

-re.

11.94. Bizonyítsuk be, hogy
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minden

-re.

11.95. Legyen

Mutassuk meg, hogy az
ban. (M)

függvénynek -ban szigorú lokális minimumhelye van, de

nem vált előjelet -

11.96. Legyen

Bizonyítsuk be, hogy
a.

folytonos

-ben,

b.

differenciálható

c.

szigorúan monoton növekedő

d.

-ben,
-ben,

, tehát

, ha

intervallum végtelen sok helyén .

a

11.97. Adjunk meg olyan függvényt, amely monoton csökkenő és differenciálható
, de
.
differenciálható

11.98. Legyen

egy környezetében, és legyen

Következik-e ebből, hogy

?

11.99. Legyen konvex és differenciálható az
akkor van minimuma az
pontban, ha
11.100. Legyen

-ben,

nyílt intervallumon. Bizonyítandó, hogy
.

-nek akkor és csak

konvex és differenciálható
-ben. Bizonyítsuk be, hogy ha
, akkor
. Mutassuk meg, hogy az állítás nem marad igaz, ha a konvexitás feltételét elhagyjuk.

11.101. Végezzük el a teljes függvényvizsgálatot az alábbi függvényekre.
,

,

,

,

,

,
,

,
,

,
,

,

,
,

,

,

,

,
,

,

,
,

,
(

,

,

,

,

,

).
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12. fejezet - 12.
A differenciálszámítás alkalmazásai
1. A L’Hospital-szabály
A következő tétel hatékony módszert ad a kritikus határértékek meghatározására.
12.1. Tétel. (L’Hospital-szabály). Legyen
és differenciálható
fel, hogy itt
és
. Tegyük fel továbbá, hogy vagy

egy pontozott környezetében, és tegyük

12.1. egyenlet - (12.1)

vagy pedig

12.2. egyenlet - (12.2)

Ha

akkor ebből következik, hogy

12.3. egyenlet - (12.3)

Itt
jelentése lehet egy
szám, az
pedig lehet egy szám,
vagy
.

vagy

szimbólumok valamelyike,

Bizonyítás. A bizonyítást először abban a speciális esetben adjuk meg, amikor
. Ekkor a Cauchy-középértéktétel szerint az
környezetében minden
-hoz létezik olyan
, amelyre

Ha tehát

minden

egy

-hoz tartó sorozat, akkor létezik egy

sorozat úgy, hogy

-ra. Így

12.4. egyenlet - (12.4)

tehát az átviteli elv szerint (12.3) igaz.
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jelentése
véges, és
pont egy

12. A differenciálszámítás
alkalmazásai
Az általános esetben – amikor
vagy
nincs értelmezve, vagy nem nulla, vagy nem véges – a fenti
bizonyítási ötletet úgy módosítjuk, hogy az
törtet egy
differenciahányadossal fejezzük ki. Először feltesszük, hogy az
vagy
szimbólumok
valamelyike. Tetszőleges
-re

Ebből következik, hogy alkalmas

-nal

12.5. egyenlet - (12.5)

Ha tehát belátjuk, hogy minden

sorozathoz létezik olyan

,

,

sorozat, amelyre

12.6. egyenlet - (12.6)

akkor ebből (12.5) alapján következik (12.4), majd az átviteli elv szerint (12.3).
Tegyük fel először (12.1)-et. Legyen

hiszen rögzített mellett
(12.6) nyilvánvalóan teljesül.

,

és

Most tegyük fel (12.2)-t. Ekkor minden
olyan
, hogy

ha

adott. Minden

, ha

-hoz van olyan

. Amennyiben

, hogy

minden

-ra, akkor

sorozatra

, ezért minden -hez van

. Feltehetjük, hogy
. Válasszuk tehát az
, ha
. Világos, hogy (12.6) ismét teljesül.

sorozatot a következőképpen: legyen

Végül, ha

,

véges, akkor a már bizonyított

és

eseteket alkalmazva azt kapjuk, hogy

amiből

12.2. Példák. 1. A 9.48. Példában beláttuk, hogy ha
, akkor
esetén az
függvény gyorsabban
tart végtelenhez, mint bármely pozitív kitevőjű hatványa. Ezt a L’Hospital szabály -szeri alkalmazásával is
beláthatjuk:

248
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. A differenciálszámítás
alkalmazásai
2. Hasonlóan, a L’Hospital-szabály

-szeri alkalmazásával kapjuk, hogy

Ebből egyszerűen következik, hogy

minden és
esetén, mint

pozitív számra. Tehát
bármely pozitív kitevőjű hatványa gyorsabban tart
-hez
bármely pozitív kitevőjű hatványa. (Ez egyébként 1.-ből is egyszerűen következik.)

3.

.

Hasonlóan lehet belátni, hogy

minden

-ra.
. (Ez egyébként a

4.
feladatból [245] is egyszerűen levezethető.)

5.
12.3. Megjegyzés. A L’Hospital-szabály nem mindig alkalmazható. Előfordulhat, hogy
létezik, de
nem létezik, pedig

és

,

az

ponton kívül sehol sem nulla.

Legyen pl.

és

,

. Ekkor

Másrészt

tehát

nem létezik.

1.1. Feladatok
12.1. Határozzuk meg az alábbi határértékeket.
,

,
,

,

,

,

,
,

,

,

2. Polinomapproximáció
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12. A differenciálszámítás
alkalmazásai
A differenciálhatóság értelmezésének kapcsán beláttuk, hogy egy függvény akkor és csak akkor differenciálható
egy pontban, ha ott lokálisan jól közelíthető lineáris polinommal (11.10. Tétel). Azt is beláttuk, hogy ha
differenciálható az pontban, akkor a lineáris polinomok közül az
polinom az, amelyik
-et lokálisan a legjobban közelíti (11.11. Tétel). Az alábbiakban ezeket az eredményeket általánosítjuk,
amennyiben megkeressük az függvényt lokálisan legjobban közelítő legfeljebb -edfokú
polinomot1.
Ehhez mindenekelőtt pontosan értelmeznünk kell, hogy mit értsünk általában „lehető legjobb” közelítésen
(ahogy azt a lineáris polinomok esetében is tettük). Egy függvénynek más függvényekkel való közelítése
többféle értelemben lehet „jobb” vagy „rosszabb”. Célunk lehet például, hogy egy
intervallumban a

eltérés a lehető legkisebb legyen. De az is lehet a cél, hogy az
eltérések bizonyos értelemben vett
átlaga legyen kicsi. Ha egy pont környezetében akarunk lokálisan jó közelítést, úgy azt akarjuk elérni, hogy
az -hoz elég közeli helyeken az eltérés „nagyon kicsi” legyen.
Amint azt a lineáris függvények esetében már láttuk, ha egy olyan
függvényt tekintünk, amely
folytonos és amelyre
, akkor nyilvánvaló, hogy – amennyiben is folytonos -ban –

-ban

Ebben az esetben teljesülni fog, hogy az -hoz közeli helyeken
„közel van”
-hez. Ha valóban jó
közelítést akarunk, akkor ennél többet kell követelnünk. A 11.10. Tételben láttuk, hogy ha differenciálható
-ban, akkor az
lineáris függvény olyan jól közelíti, hogy nemcsak
, hanem még

is teljesül, vagyis
az
-nál gyorsabban tart -hoz. Könnyen látható, hogy lineáris
függvénnyel való közelítésnél ennél többet – vagyis hogy
még
-nál is gyorsabban tartson
nullához valamely
számra – nem várhatunk. Ha azonban az pontban -szer differenciálható, akkor,
amint azt hamarosan belátjuk, -edfokú polinommal már
rendben is közelíthető abban az értelemben,
hogy egy alkalmas legfeljebb -edfokú
polinomra

12.7. egyenlet - (12.7)

Ennél többet általában megint nem lehet állítani.
A 11.11. Tételben láttuk, hogy a fenti értelemben legjobban közelítő lineáris függvény (legfeljebb elsőfokú
polinom) egyértelmű. Ez a lineáris
polinom kielégíti az
és
feltételeket, és
könnyen látható, hogy e két feltétel már meg is határozza
-et. A következő tételben megmutatjuk, hogy
ezek az állítások kézenfekvő módon általánosíthatóak a legfeljebb -edfokú polinomokkal való közelítés
esetére.
12.4. Tétel. Legyen az

függvény

-szer differenciálható az

pontban, és legyen

12.8. egyenlet - (12.8)

1

A következőkben a legfeljebb

-edfokú polinomok közé az azonosan nulla polinomot is beleértjük.
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i. A

-edfokú polinomok között, amelynek az

polinom az egyetlen a legfeljebb

pontban

-val egyenlő minden

-edik deriváltja az

-re. Tehát

12.9. egyenlet - (12.9)

és ha egy legfeljebb

-edfokú

polinomra

12.10. egyenlet - (12.10)

akkor szükségképpen
ii. A

.

polinomra teljesül (12.7). Ha egy legfeljebb

-edfokú

polinomra teljesül

12.11. egyenlet - (12.11)

akkor szükségképpen
. Tehát a legfeljebb -edfokú polinomok közül a
függvényt az pontban lokálisan a legjobban közelíti.

polinom az, amelyik az

Bizonyítás. (i) A (12.9) egyenlőségek egyszerűen következnek
értelmezéséből. Most tegyük fel (12.10)-et,
ahol egy legfeljebb -edfokú polinom. Legyen
. Ekkor

12.12. egyenlet - (12.12)

Megmutatjuk, hogy
azonosan nulla. Tegyük fel, hogy
legalább
-szeres gyöke. Ez azonban lehetetlen, hiszen
.
(ii) Legyen

és

. Ekkor

és

A L’Hospital-szabály

. A 11.35. Tétel szerint az
szám -nak
legfeljebb -edfokú. Így azonosan nulla,és

minden

-re, amiből

-szeri alkalmazásával azt kapjuk, hogy

Mivel pedig

ezzel (12.7)-et beláttuk.
Most tegyük fel (12.11)-et, ahol
szerint

egy legfeljebb

-edfokú polinom. Ha
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12.13. egyenlet - (12.13)

Tegyük fel, hogy nem azonosan nulla. Ha az szám -nak -szoros gyöke, akkor
ahol
olyan polinom, amelyre
. Mivel legfeljebb -edfokú, ezért
, és így

határértéke

-ban nem lehet nulla. Ez ellentmond (12.13)-nak, amivel beláttuk, hogy

12.5. Megjegyzés. A (ii) állítás nem javítható, vagyis minden
differenciálható függvény, amelyre

bármely -edfokú
ban ilyen tulajdonságú.

Így a

-dik

Az
közül.

Taylor-polinom az
lineáris polinom.

, és

.

-hoz található olyan

polinom esetén. Könnyű ellenőrizni, hogy pl. az

12.6. Definíció. A (12.8)-ban definiált
nevezzük.

,

-szer

függvény

-

polinomot az

függvény

pontbeli

-edik Taylor2-polinomjának

konstans

függvény,

az

Taylor-polinom

első

pedig

az

különbség több különböző alakban állítható elő. A következő tételben kettőt adunk meg ezek

12.7. Tétel. (Taylor-formula). Legyen az
Ekkor van olyan
szám, amelyre

függvény

-szer differenciálható az

intervallumban.

12.14. egyenlet - (12.14)

és van olyan

szám, amelyre

12.15. egyenlet - (12.15)

Ha
-szer differenciálható az
intervallumban, akkor van olyan
teljesül, és van olyan
, amelyre (12.15) teljesül.

, amelyre (12.14)

A (12.14) egyenlőség az ún. Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal, (12.15) pedig a Cauchy-féle
maradéktaggal. Az
esetben (12.14)-et szokás Maclaurin3-formulának nevezni.
Bizonyítás. Csak az
-re legyen

2
3

esetet bizonyítjuk; az

eset teljesen hasonlóan kezelhető. Tetszőleges

Brook Taylor (1685–1731) angol matematikus
Colin Maclaurin (1698–1746) skót matematikus
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12.16. egyenlet - (12.16)

(Itt -et rögzítettnek tekintjük, tehát
a változó függvénye.) Ekkor
alkalmas formulát találni. Mivel (12.16)-ban minden tag differenciálható

. A célunk az
-ben, ezért
is az, és

értékre

Láthatjuk, hogy itt egyetlen tag kivételével minden kiesik, tehát

12.17. egyenlet - (12.17)

Legyen

. A Cauchy-féle középértéktétel szerint létezik olyan

Ebből

, amivel megkaptuk (12.14)-et.

Ha a Lagrange-féle középértéktételt alkalmazzuk

-re, akkor azt kapjuk, hogy alkalmas

Ebből

szám, amelyre

-re

, amivel megkaptuk (12.15)-öt.

A 12.4. Tételben megmutattuk, hogy egy -szer differenciálható függvényt az -edik Taylor-polinomja
lokálisan jól közelíti abban az értelemben, hogy
esetén
gyorsan tart 0-hoz. Más
kérdéseknél viszont arra van szükségünk, hogy az
függvényt egy
intervallumban globálisan
közelítsünk polinommal. Ilyenkor olyan
polinomokat keresünk, amelyekre az teljesül,
hogy tetszőleges
-re
, ha
. Mint látni fogjuk, a Taylor-polinomok ebből a
szempontból is lényeges szerepet játszanak.
A függvények egy fontos osztályára igaz, hogy egy rögzített helyhez tartozó Taylor-polinomjaik az
intervallum bármely helyén
-hez tartanak, ha
. (Tehát most nem
-ra nézzük egy rögzített
mellett a
polinom viselkedését, hanem rögzített mellett
esetén.)
Könnyen látható, hogy ha az
függvény az pontban akárhányszor differenciálható, akkor az ponthoz
tartozó Taylor-polinomjai egyetlen végtelen sor részletösszegeiként foghatók fel. Amint hamarosan látni fogjuk,
sok esetben ezek a végtelen sorok konvergensek, és az összegük éppen
. Ezért célszerű bevezetni a
következő elnevezéseket.
12.8. Definíció. Legyen

akárhányszor differenciálható az

pontban. A
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végtelen sort az

függvény

ponthoz tartozó Taylor-sorának nevezzük.

Ha a Taylor-sor egy pontban konvergens és az összege
előállítja -et az pontban.
12.9. Tétel. Ha

akárhányszor differenciálható az
minden

-re és

, akkor azt mondjuk, hogy a Taylor-sor

intervallumban, és létezik olyan

szám, hogy

-re, akkor

12.18. egyenlet - (12.18)

minden

-re, vagyis

-et bármely

ponthoz tartozó Taylor-sora előállítja az

Bizonyítás. A 12.7. Tétel (12.14) formulája az

intervallumban.

feltétellel együtt azt adja, hogy

Mármost a 4.26. Tétel szerint
, tehát a (12.18) jobb oldalán szereplő végtelen sor
részletösszegei
esetén
-hez tartanak. A végtelen sorok konvergenciájának definíciója szerint ez
éppen azt jelenti, hogy (12.18) fennáll.
12.10. Megjegyzés. A fenti tétel azt állítja, hogy az
intervallumban az
függvényt megkaphatjuk egy
hatványfüggvényekből álló végtelen sor összegeként. Itt tehát egy olyan végtelen sor szerepel, amelynek a tagjai
az
változó függvényei. Ezek az úgynevezett függvénysorok, amelyekkel részletesebben a II. kötetben
foglalkozunk.
12.11. Megjegyzés. A 12.9. Tétel állítása tulajdonképpen igen meglepő: ha egy függvényre az
feltétel teljesül minden -re, akkor egyedül az helyhez tartozó differenciálhányadosok értékei meghatározzák
a függvény értékeit minden más pontban. Ebből az is következik, hogy ezekre a függvényekre az
pont
tetszőleges kis környezetében felvett függvényértékek minden más függvényértéket egyértelműen
meghatároznak.
Lássunk néhány alkalmazást!
12.12. Példa. Legyen
. A (11.30) összefüggésekből következik, hogy
és
esetén. Ugyancsak a (11.30) összefüggések szerint a
függvénynek a
-edik Taylor-polinomja

Így a 12.9. Tétel szerint

12.19. egyenlet - (12.19)

minden

-re. Ugyanígy bizonyítható, hogy

12.20. egyenlet - (12.20)
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

minden
ponthoz tartozó

12. A differenciálszámítás
alkalmazásai

minden

-re. (Ezek az állítások a 11.90. feladatból [245] is egyszerűen levezethetők.)

12.13. Megjegyzés. A (12.19) és (12.20) egyenlőségek a metematika legmeglepőbb összefüggései közé
tartoznak. Ugyanis a periodikus és korlátos
és
függvényeket olyan függvények összegeként adják
meg, amelyek nem periodikusak és nem is korlátosak (kivéve a
sorában szereplő tagot).
12.14. Példa. Most legyen
látható, hogy az
függvénynek a

. Ekkor
ponthoz tartozó

minden
-edik Taylor-polinomja

és

esetén. Könnyen

tehát

12.21. egyenlet - (12.21)

minden -re, amint azt már a 10.87. [245] és 10.90. feladatokban [245] is láttuk. Ha (12.21)-et
alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy

-re

12.22. egyenlet - (12.22)

Ha vesszük (12.21)és (12.22)összegét, illetve különbségét, majd a kapott egyenlőségek mindkét oldalát
elosztjuk -vel, akkor az

12.23. egyenlet - (12.23)

és

12.24. egyenlet - (12.24)

előállításokat nyerjük.
12.15. Példa. A 11.92. feladat [245] szerint

12.25. egyenlet - (12.25)

minden
-re. Ez a (12.14) formulából is egyszerűen belátható. Legyen
ellenőrizni, hogy

minden

-re és

-ra. Így a

függvénynek a

ponthoz tartozó
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Ha

, akkor a (12.14) formula szerint minden

-re van olyan

szám, amelyre

12.26. egyenlet - (12.26)

Mivel

12.27. egyenlet - (12.27)

ha

, ezért (12.25) fennáll.

Ez az okoskodás az
esetben nem alkalmazható, mert ekkor
, tehát a (12.27) becslés nem érvényes.
A
esetben azonban alkalmazhatjuk a (12.15) formulát. Eszerint minden -re van olyan
szám, amelyre

Itt

és

, tehát

amivel az állítást beláttuk. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy (12.25) minden
12.16. Megjegyzés. Ha a (12.21) és (12.25) egyenlőségekbe

-re fennáll.

-et helyettesítünk, akkor megkapjuk az

és

sorfejtéseket. (Ezeket már láttuk a 11.86. [245] és 11.92. feladatokban [245] is.)
A fenti példák eszerint úgy is megfogalmazhatók, hogy a
függvények ponthoz tartozó
Taylor-sorai mindenütt előllítják a megfelelő függvényt; a
függvény ponthoz tartozó Taylor-sora
pedig minden
pontban előllítja
-et. A 12.9. Tételből egyszerűen következik, hogy a
és
függvények bármely ponthoz tartozó Taylor-sora mindenütt előllítja a megfelelő függvényt.
Ugyanez igaz az
függvényre is (lásd a 12.4. feladatot [259]).
12.17. Megjegyzés. A 12.9. Tételből nem hagyhatjuk el a deriváltak korlátosságára vonatkozó feltételt.
Tekintsük a következő példát.
Legyen
differenciálható.

, ha

, és legyen

. Megmutatjuk, hogy

mindenütt akárhányszor

A differenciálási szabályok felhasználásával és teljes indukciót alkalmazva könnyű belátni, hogy
akárhányszor differenciálható minden
pontban, és minden -re van olyan
polinom, hogy
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, ezért az összetett függvény határértékére vonatkozó tétel

minden
-ra. Mivel
(9.41. Tétel) szerint

és így

Most belátjuk, hogy
állítás

tehát

pontban is akárhányszor differenciálható, és

a

-ra igaz. Ha

minden

-re. Az

-re igaz, akkor (pl. a L’Hospital-szabály szerint)

.

Ezzel beláttuk, hogy
mindenütt akárhányszor differenciálható, és
minden
függvény ponthoz tartozó Taylor-sorának minden tagja nulla minden esetén. Mivel
ezért a 12.9. Tétel állítása az függvényre és az
pontra nem teljesül.

-re. Így az
, ha

Sőt, ezzel olyan függvényt konstruáltunk, amely mindenütt akárhányszor differenciálható, de a
tartozó Taylor-sora egyetlen
pontban sem állítja elő.
Megfigyelhetjük, hogy az

,

ponthoz

függvénynek az origóban abszolút minimuma van. Könnyű belátni, hogy a

függvény szintén akárhányszor differenciálható, szigorúan monoton növő, és az origóban szintén nulla az összes
deriváltja.
12.18. Megjegyzés. A 10.28. Megjegyzésben és a 10. Fejezet második függelékében megállapítottuk, hogy a
trigonometrikus és a hiperbolikus függvények között szoros kapcsolat van, amelyet a komplex számok körében
a (10.64), (10.65) és (10.66) Euler-formulák fejeznek ki.
Ez a kapcsolat az illető függvények Taylor-soraiból is megkapható. Ha a (12.21) egyenlőséget helyett -re
alkalmazzuk, akkor (12.19) és (12.20) felhasználásával megkapjuk (10.64)-et. Ha pedig a (12.23) és (12.24)
egyenlőségekbe helyettesítünk
-et, akkor megkapjuk (10.66)-ot.
Polinomokkal való globális approximáció. A Taylor-polinomokkal való approximációt csak többszörösen
differenciálható függvényekre alkalmazhatjuk. Az alábbi tétel szerint ahhoz, hogy egy
függvényt
polinomokkal tetszőleges pontossággal approximálhassunk egy korlátos és zárt intervallumban, az is elegendő,
hogy ott folytonos legyen. Emlékeztetünk, hogy
-vel jelöljük az
korlátos zárt intervallumban
folytonos függvények összességét (lásd a 9.52–9.58. Tételeket).
12.19. Tétel. (Weierstrass approximációs tétele). Ha
polinom, amelyre

, akkor minden

12.28. egyenlet - (12.28)
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minden

-re.

A tételt úgy bizonyítjuk, hogy konkrétan megadunk olyan polinomokat, amelyekre (12.28) fennáll. Az
esetben legyen

12.29. egyenlet - (12.29)

függvényértékek olyan súlyozott közepei, amelyekben az

Ezek a polinomok az

súlyok
-től függenek. A
polinomot az
polinomjának nevezzük5. A célunk a következő tétel bizonyítása.
12.20. Tétel. Ha
esetén

minden

, akkor minden

függvény

-edik Bernstein4-

, amelyre teljesül, hogy

-hoz van olyan

-re.

Az általános eset erre visszavezethető. Ha ugyanis
függvény
-ben van értelmezve. Ezért legyen

, akkor az

minden
-re. Más szóval az általános esetben a függvény Bernstein-polinomjait úgy kapjuk, hogy egy
belső lineáris transzformáció segítségével az adott függvényt
-en értelmezett függvénnyé transzformáljuk,
majd az így kapott függvény Bernstein-polinomját visszatranszformáljuk
-n értelmezett függvénnyé.
Világos, hogy ha
minden
-re, akkor
minden
-re.
A 12.20. Tételt a fejezet első függelékében bizonyítjuk.
A Bernstein-polinom – amely az
értékek súlyozott összege – voltaképpen az
függvénynek a
pontokban felvett értékeiből próbálja meg -et visszakapni. Az az igény, hogy egy
függvényt véges sok adott helyen felvett értékeiből próbáljunk rekonstruálni gyakran felmerül. Ha pl. méréseket
végzünk, akkor a mérési eredményekből kell a függvény más értékeire következtetnünk – legalábbis közelítőleg.
Ennek egyik legegyszerűbb módja az, hogy olyan polinomot keresünk, amely az adott pontokban megegyezik a
függvénnyel és amelynek a foka a lehető legkisebb.
12.21. Tétel. Legyen

adott

pontok.

Létezik

Bizonyítás. Legyen
Ekkor
olyan

4
5

intervallumon értelmezve, és legyenek

az

egy
.

és

csak

egy

olyan

legfeljebb

-edfokú

az
lineáris függvények szorzata minden
-edfokú polinomok, amelyekre

Sergei Natanovich Bernstein (1880–1968) orosz matematikus
Lásd a Számítástechnika és analízis című függeléket is.
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Ebből világos, hogy ha

12.30. egyenlet - (12.30)

akkor

olyan legfeljebb

-edfokú polinom, amely megegyezik

-fel mindegyik

pontban.

Most tegyük fel, hogy a
polinom is kielégíti ezeket a feltételeket. Ekkor a
polinom
legfeljebb -edfokú, és legalább
gyöke van, hiszen az
pontok mindegyikében eltűnik. Így
a 10.1. Lemma szerint azonosan nulla, tehát
.
A (12.30)-ban megadott polinomot az
polinomjának nevezzük.

függvény

pontokhoz tartozó Lagrange-féle interpolációs

12.22. Megjegyzés. Bebizonyítható, hogy a
alappontokat véve az
függvényekre a Lagrange-interpolációs polinomok jól közelítenek, viszont
egyáltalán nem közelítenek az adott függvényhez. Nevezetesen, meg lehet mutatni, hogy

míg
feladatot [260].)

akármilyen nagy lehet tetszőleges

,

,

,

és
-re

esetén. (Lásd a 12.10.

Általában a Lagrange-interpolációs polinomok a
alappontokra nem minden folytonos
függvényre konvergálnak a függvényértékhez, dacára annak, hogy az egyre sűrűbb alappontokon a polinom
értéke megegyezik a függvény értékével. Ha azonban az
függvény akárhányszor differenciálható és
, akkor

Tehát minél jobb becslést tudunk

-re, annál jobb becslést adhatunk

-re.

2.1. Feladatok
12.2. Bizonyítsuk be, hogy ha
előállítja. (Ö)

polinom, akkor bármely

ponthoz tartozó Taylor-sora mindenütt

12.3. Bizonyítsuk be, hogy az
pontban előállítja a függvényt.

függvény minden

12.4. Bizonyítsuk be, hogy az
függvényt.

függvény bármely ponthoz tartozó Taylor-sora mindenütt előállítja a

12.5. Ellenőrizzük, hogy az

12.6. Bizonyítsuk be, hogy ha az
páros. (Ö)

függvény

ponthoz tartozó Taylor-sora minden

-edik Bernstein-polinomja

függvény páros, akkor mindegyik Bernstein-polinomja is
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12.7. Adjuk meg a
-re! (M)6

-ben értelmezett

12.8. Adjuk meg az
12.9. Adjuk meg

függvény

-edik Bernstein-polinomját

függvény Bernstein-polinomjait
Bernstein-polinomjait

-ben.

-ben. (Ö)

12.10. Határozzuk meg az
a.

, illetve a

függvények

alappontokhoz tartozó Lagrange-interpolációs polinomját

, , -re és a

függvény

b.

pontokhoz tartozó Lagrange-interpolációs polinomját

, ,

és

-re7.

Ellenőrizzük, hogy (a)-ban lényegesen jobb közelítést kapunk, mint (b)-ben.
12.11. Mutassuk meg, hogy

minden

-re. (M)

12.12. Mutassuk meg, hogy

minden

-re. (M)

3. A határozatlan integrál
Gyakori feladat, hogy egy függvény deriváltjából akarunk a függvényre következtetni. Ez a helyzet, ha egy
mozgó test sebességéből akarunk a helyére következtetni, vagy gyorsulásából a sebességére (és ebből a helyére).
A terület- és térfogatszámítás további példákat szolgáltat.
12.23. Példák. 1. Legyen
nemnegatív, monoton növő és folytonos függvény az
Szeretnénk meghatározni az
grafikonja alatti területet. Jelöljük
-szel az
területrészt. Ha
, akkor

intervallumban.
intervallum fölötti

hiszen
egy olyan idom területe, amely tartalmaz egy
szélességű és
magasságú
téglalapot, és amely lefedhető egy
szélességű és
magasságú téglalappal (lásd 12.1. ábra). Ebből

és így

6
7

Lásd még 20.8.2..
Idevonatkozó számítástechnikai illusztrációt találunk a 20.8.3. alfejezetben.
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azaz

, ha

.

12.1. ábra
Tekintsük például az
amiből

függvényt a

intervallumban. A fenti okoskodás szerint

az integrálszámítás alaptétele (11.54. Következmény) szerint. Azonban

tehát
, és
minden
eredményét a parabola alatti területről.8

-re. Speciálisan

,
,

, amivel megkaptuk Arkhimédész

2. Ezzel a módszerrel a gömb térfogata is meghatározható. Tekintsük az origó középpontú
sugarú gömböt, és
esetén jelölje
annak a gömbszeletnek a térfogatát, amelyet a
és
vízszintes
síkok határolnak. Ha
, akkor

12.31. egyenlet - (12.31)

8

Idevonatkozó számítástechnikai feladatokat találunk a 20.4.1. alfejezetben.
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12.2. ábra
Valóban
annak a gömbszeletnek a térfogata, amelyet a
és
vízszintes síkok
határolnak. Ez a gömbszelet tartalmaz egy olyan
magasságú hengert, amelynek az alapkörének a sugara
, és belefoglalható egy olyan
magasságú hengerbe, amelynek az alapkörének a sugara
. A henger térfogatát ismertnek feltételezve ebből megkapjuk a (12.31) egyenlőtlenséget. Mármost
(12.31)-ből világos, hogy
minden
-re, amiből

ismét az integrálszámítás alaptétele szerint. Mivel

, így

. A félgömb térfogata tehát

A fenti példák megoldásában adott deriválttal rendelkező függvényeket kellett keresnünk.
12.24. Definíció. Ha
mondjuk, hogy az
12.25. Tétel. Ha
konstans.

differenciálható az
intervallumon és
függvény primitív függvénye -n.

primitív függvénye

-nek

-n, akkor itt

minden

összes primitív függvénye

-re, akkor azt
alakú, ahol

Bizonyítás. Ez nyilvánvaló a 11.54. Következményből.
12.26. Definíció. Az

függvény primitív függvényeinek összességét

integráljának nevezzük. Tehát
.

-szel jelöljük, és

függvények halmaza, mégpedig

12.27. Megjegyzések. 1. A 12.25. Tétel úgy is megfogalmazható, hogy amennyiben

Ezt az állítást rövidebben (és kevésbé precízen) így szokás jelölni:
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2. Egy megjegyzés a jelölésről:

úgy is felírható, hogy

amiből formális „átszorzással”

. Így az

differenciálás megfordításáról van szó. Egyébként a
használható jelölés.

képlet voltaképpen azt jelzi, hogy a
-et elhagyhatjuk az integráljel mögül; az

éppolyan

3. Van-e minden függvénynek primitív függvénye? Legyen pl.

Tegyük fel, hogy az
, ha
. Másrészt

függvény primitív függvénye
esetén
, tehát

és
, tehát
értelmezésének. Ezzel beláttuk, hogy

esetén

-en. Ekkor
, ha

, tehát
. Ebből következik, hogy

nem differenciálható
-ban, ami ellentmond a primitív függvény
-nek nincs primitív függvénye.

4. A primitív függvény létezésének legfontosabb elégséges feltétele a folytonosság. Azaz, ha folytonos az
intervallumban, akkor -nek van primitív függvénye. E fontos tétel bizonyításához azonban még nincsenek meg
az eszközeink, ezért csak később, az integrálszámítás keretében tudjuk majd bebizonyítani (14.5. Tétel).
A 12.23. Példában láttuk, hogy ha nemnegatív, monoton és folytonos, akkor a
területfüggvény primitív
függvénye -nek. Az általános eset bizonyítása is ezen a gondolaton alapszik. Azonban ez az okoskodás
felhasználja a terület fogalmát és tulajdonságait, és amíg ezeket nem tisztáztuk, addig ezen az úton nem jutunk
el egy precíz bizonyításhoz.
5. A folytonosság tehát elégséges feltétel ahhoz, hogy létezzen primitív függvény. A folytonosság azonban nem
szükséges feltétel. A 12.48. Példában megadunk egy olyan függvényt, amelyik nem folytonos -ban, de van
primitív függvénye. Később, A deriváltfüggvények tulajdonságai című alfejezetben (lásd 12.50. Megjegyzések)
részletesen megvizsgáljuk annak feltételeit, hogy egy függvénynek legyen primitív függvénye.
Amikor az elemi függvények primitív függvényeit keressük, akkor ugyanazt a módszert kell követnünk, amelyet
a határértékek és a deriváltak kiszámításánál is alkalmaztunk. Először is szükségünk van egy listára, amely
megadja a legegyszerűbb függvények primitív függvényeit. Ezek az ún. alapintegrálok. Ezen kívül ismernünk
kell azokat a szabályokat, amelyek megadják, hogy az
függvények primitív függvényeinek ismeretében
hogyan kaphatjuk meg további, az -k segítségével értelmezett függvények primitív függvényeit. Ez utóbbi
tételek az integrálási szabályok.
Az itt felsorolt integrálok az elemi függvények differenciálási képleteiből adódnak.
12.28. Az alapintegrálok.

(
(

)
)
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Ezek az egyenlőségek úgy értendők, hogy a határozatlan integrál a jobb oldalon álló függvények halmaza
mindazokon az intervallumokon, ahol a jobb oldali függvény értelmezve van és differenciálható.
Az integrálási szabályok közül most csak a legegyszerűbbekre lesz szükségünk. Később, az integrálszámítás
keretében további módszereket fogunk megismerni.
12.29. Tétel. Ha
van, nevezetesen

minden

-nek és

-nek van primitív függvénye az

-nek és

intervallumon, akkor

-nek is

-re.

A tétel úgy értendő, hogy

akkor és csak akkor, ha

. Ugyanígy,

akkor és csak akkor, ha

, ahol

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló a 11.18. Tétel (i) és (ii) állításaiból.
12.30. Példák.

12.31. Tétel. Ha

minden

, akkor

,

esetén.

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló az összetett függvény differenciálási szabályából.
12.32. Példák.
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12.33. Megjegyzés. Ezzel a módszerrel minden trigonometrikus polinom integrálját
felhasználva a (10.35)–(10.36) azonosságokat. Így pl.

12.34. Tétel. Ha

Ha

differenciálható és mindenütt pozitív

kiszámíthatjuk,

-n, akkor itt

, akkor

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló az összetett függvény differenciálási szabályából.
12.35. Példák.

3.1. Feladatok
12.13. Határozzuk meg az alábbi függvények határozatlan integrálját:
a.
b.

,

,
,

,
,

,

,

,

,

,
,
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c.

,

,

,

,

d.
e.

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,
,

,

h.

,

,

,

f.
g.

,

,

,
,

,

,
,

,
,

,

,

,

,

,

.

4. Differenciálegyenletek
A differenciálszámítás egyik legfontosabb alkalmazásának azt kell tekintenünk, amikor egy folyamat belső
törvényszerűségét matematikai formába öntve a folyamatról teljes áttekintést tudunk szerezni, és a kimenetelét
meg tudjuk jósolni. A differenciálszámítás nem utolsósorban azért született, hogy a segítségével az ilyen jellegű
feladatok megoldhatókká váljanak.
Egyszerű példát szolgáltatnak az ún. szaporodási és bomlási folyamatok. Ha egy mennyiség úgy változik, hogy
a változás sebessége arányos a mennyiség pillanatnyi értékével, akkor szaporodási vagy bomlási folyamatról
beszélünk attól függően, hogy az arányossági tényező pozitív vagy negatív. Például egy ország lakossága olyan
periódusban, amikor a népszaporulatot nem befolyásolják háborúk, járványok vagy az orvostudomány új
eredményei, továbbá az életszínvonal minősége is nagyjából állandó, körülbelül a fenti törvényszerűség szerint
változik: ilyenkor az évi népszaporulat arányos a lakosság számával. Ugyanez a helyzet pl. egy szigeten
szaporodó nyulak esetében, vagy akár egy baktériumtenyészetben. Egy radioaktív bomló anyag mennyisége
szintén e törvényszerűség szerint változik. Ugyanis a bomló anyag minden molekulája egy adott (kis)
időtartam alatt adott
valószínűséggel bomlik el. Így a idő alatt elbomló anyag mennyisége körülbelül
-szorosa az anyag teljes mennyiségének. Tehát az anyagmennyiség változásának sebessége
szorosa a pillanatnyi anyagmennyiségnek.
Hogyan ragadhatjuk meg a szaporodási, illetve bomlási folyamatokat matematikailag? Ha a vizsgált mennyiség
nagysága a időpontban
, akkor a törvényszerűség így írható le:

12.32. egyenlet - (12.32)

és szaporodási, illetőleg bomlási folyamatról beszélünk aszerint, hogy a konstans pozitív vagy negatív. A
feltétel megfogalmazása után a lehetséges
függvényeket könnyenáttekinthetjük.
12.36. Tétel. Legyen differenciálható az intervallumban és legyen
konstans. Ekkor van olyan konstans, hogy

Bizonyítás. Legyen

tehát

, amiből

az

intervallumon, ahol

. Ekkor

.

A szaporodási és bomlási folyamatokat tehát mindig

alakú függvények írják le.

Példa. Egy érdekes gyakorlati alkalmazás az ún.
-es kormeghatározási módszer. Az élő anyagokban a
radioaktív
szénizotóp és az elemi
szén mennyiségének aránya állandó. Ha az élő anyag elpusztul,
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akkor benne a
izotóp nem pótlódik, hanem
-vé bomlik
éves felezési idővel (azaz a
mennyisége
év alatt a felére csökken). Ennek alapján egy szerves anyagot megvizsgálva megállapíthatjuk,
hogy körülbelül hány éve pusztult el. Tegyük fel például, hogy egy bizonyos (élő) fafajtában a
aránya a
teljes szénmennyiséghez viszonyítva . Ha mármost találunk egy ugyanilyen fajtájú fadarabot, amelyben a
aránya a teljes szénmennyiséghez viszonyítva
, akkor a kövekezőképpen okoskodhatunk. A fa kivágásakor
a fában levő grammnyi szénben a
mennyisége volt. A
bomlását egy
függvény írja le, ahol
tehát
, amiből
évvel ezelőtt vágták ki, akkor

, tehát ebből
év.

. Tudjuk, hogy
, amiből

. Ha a fát

A (12.32) összefüggés differenciálegyenlet abban az értelemben, ahogy azt a mmag1. Megjegyzésben
definiáltuk, vagyis egy összefüggést ír le az
függvény és a deriváltjai között. Egy differenciálegyenletet
szimbolikusan a

12.33. egyenlet - (12.33)

képlettel írhatunk le. Az (12.32) differenciálegyenlet ezen jelölés szerint az
alakban írható. A
(12.33) összefüggés általában tartalmazhat ismert, adott függvényeket, ahogy
tartalmazza a
konstanst. Az
függvény akkor megoldása a (12.33) differenciálegyenletnek, ha
-szer
differenciálható egy intervallumon, és

minden
-re. A tdiffe1. Tétel tehát úgy is megfogalmazható, hogy az
megoldásai a
függvények.
A (12.32) differenciálegyenlet fontos általánosításai az
Ezeket elsőrendű lineáris differenciálegyenleteknek nevezzük.
12.37. Tétel. Legyenek az
és
primitív függvénye -n, és legyen
összes megoldása

Bizonyítás. Ha

tehát

és

adott függvények.

függvények az intervallumon értelmezve. Tegyük fel, hogy -nek van
egy rögzített primitív függvény. Ekkor az
differenciálegyenlet

Azaz, akkor és csak akkor van megoldás, ha
alakú, ahol

egyenletek, ahol

differenciálegyenlet

-nek van primitív függvénye, és az összes megoldás

.
megoldás, akkor

. Másrészt

12.38. Példa. (A kis hangya és a gonosz manó meséje.) A kis hangya egy
cm hosszú gumiszalag jobb
végpontjából indul
sebességgel a szalag rögzített bal végpontja felé. Ugyanakkor a gonosz manó a
szalag jobb szélét megragadva szaladni kezd
sebességgel, a rögzített végponttól jobbra távolodva.
Beérhet-e a hangya a bal végpontba?
Ha

-vel jelöljük a hangya távolságát a bal végponttól, akkor könnyen láthatóan a hangya sebessége
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Ez egy elsőrendű lineáris differenciálegyenlet, amelyre alkalmazhatjuk a 12.37. Tétel megoldását. Mivel
egy primitív függvénye a
függvénynek, ezért

Mivel

, ezért

, tehát

A hangya tehát beér a bal végpontba, mégpedig
. Ebből
sec
távolságra kerül a rögzített végponttól.)
12.39. Tétel. Legyenek

,

intervallumok, és

sec múlva, ahol
év. (A hangya, útja során kb.

,

adott függvények. Tegyük fel,

hogy -nek, illetve
-nek van primitív függvénye -n, illetve -n, és legyenek
primitív függvények. Ekkor egy
függvény akkor és csak akkor megoldása az

differenciálegyenletnek az
konstanssal.
Bizonyítás. Legyen

intervallumon, ha

, azaz
fényév

minden

adott

-re valamely

differenciálható. Ekkor

12.40. Megjegyzések. 1. Az
egyenleteket szeparábilis differenciálegyenleteknek nevezzük. A
tétel állítását röviden úgy fejezhetjük ki, hogy
esetén az egyenlet összes megoldását megkaphatjuk, ha
-ből kifejezzük -t. Ez azt is jelenti, hogy a következő formális eljárás a helyes eredményre
vezet.

2. Az
egyenlet megoldásai általában nincsenek értelmezve a teljes intervallumon. Tekintsük
pl. az
differenciálegyenletet, ahol
,
és
,
. Ekkor a megoldásokra a
fenti tétel szerint
,
. A megoldások tehát csak egy-egy nyílt félegyenesen
vannak értelmezve.
12.41. Példa. Tekintsük az
függvények grafikonjait. Ezek olyan parabolák, amelyek az origótól
eltekintve egyrétűen lefedik a síkot, azaz a sík bármely, az origótól különböző pontján át pontosan egy parabola
halad át ezek közül. Melyek azok a görbék, amelyek mindegyik
parabolát merőlegesen metszik? Ha
egy ilyen görbe az
függvény grafikonja, akkor bármely
pontban
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Ugyanis a merőleges metszés (definíció szerint) azt jelenti, hogy a görbe bármely
pontjában a görbe
érintője merőleges az ugyanezen
ponton átmenő parabola érintőjére, és ezt az érintők meredekségével
megfogalmazva a fenti feltételhez jutunk.

12.3. ábra
Tehát
hogy

megoldása az

szeparábilis differenciálegyenletnek. A fenti módszert követve azt kapjuk,

tehát

ahol

tetszőleges pozitív konstans.

(Végül is a kapott görbék az

egyenletű ellipszisek.)

12.42. A másodrendű lineáris homogén differenciálegyenlet. Legyenek
intervallumon. Az alábbiakban röviden áttekintjük az

és

adott függvények az

12.34. egyenlet - (12.34)

differenciálegyenlet megoldásaival kapcsolatos tudnivalókat. Feltesszük, hogy
-n; legyen
egy rögzített primitív függvény.
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1. Könnyű ellenőrizni, hogy ha
és
megoldások, akkor
(Azaz a megoldások vektorteret alkotnak.)
2. Ha
és
deriváltja .)

megoldások, akkor

és

-re.

-n. (Bizonyítás: ellenőrizni kell, hogy a

konstans

3. Ha
és
megoldások, akkor vagy
(Bizonyítás: az előző állításból.)
4. Ha

is megoldás minden

azonosan nulla

megoldások, és van olyan
intervallum, amelyen
-n. (Bizonyítás: ha lenne, akkor
deriváltja is

-n, vagy sehol sem nulla

-n.

és itt
nem konstans, akkor
lenne, tehát
konstans lenne

-n.)
5. Ha

és

olyan megoldások, amelyekre

-n, akkor minden megoldás

alakú. (Azaz a megoldások vektortere kétdimenziós.) (Bizonyítás: tudjuk, hogy
, és
, ahol , ,
konstansok, és
egyenlőség
-szereséből a második
-szeresét. Azt kapjuk, hogy
harmadik egyenlőség figyelembevételével ebből
.)
Ha az 5. feltétel teljesül, akkor azt mondjuk, hogy

és

,
. Vonjuk ki az első
. A

alaprendszert alkotnak.

12.43. Az állandó együtthatós másodrendű lineáris homogén differenciálegyenlet. Ez az előbb tárgyalt
differenciálegyenletnek az a speciális esete, amikor és konstansok:

Legyenek az
egyenlet gyökei
és
. Könnyű ellenőrizni, hogy az alábbi
megoldások kielégítik a fenti 5. feltételt, tehát alaprendszert alkotnak.
i. Ha

és

különböző valósak, akkor

ii. Ha
iii. Ha

, akkor
és

,

,

.

.

komplex számok, azaz
.

,

(

), akkor

12.44. A harmonikus rezgőmozgás egyenletei. Tegyük fel, hogy az egyenesen mozgó
pillanatban az origótól való távolsággal arányos és azzal ellentétes irányú erő hat. Ekkor a
egyenlet
, ahol
a pont tömege és
. Legyen
, ekkor
fentiek szerint
és

. Legyen

, ekkor van olyan

. Így

,

pontra minden
mozgását leíró
, és ebből a

, amelyre

, azaz

Most tegyük fel, hogy a
pontra még valamilyen ellenállásból származó olyan erő is hat, amely arányos
sebességével, és azzal ellentétes irányú. Ekkor a mozgást leíró egyenlet
, ahol
.
Legyen
és
, ekkor
, ahol
. Legyenek az
egyenlet gyökei

Nyilván

Ha

. Ha

, akkor

, akkor

és

, ekkor az

jelöléssel

és az összes megoldás

és az összes megoldás
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Végül, ha

, akkor

. Ekkor az összes megoldás

, ahol

Megfigyelhetjük, hogy mindhárom esetben

, tehát a rezgés „lecseng".

, ha

Kényszerrezgés akkor lép fel, ha a
pontra az origótól való távolsággal arányos és azzal ellentétes irányú erőn
kívül még egy adott
nagyságú erő is hat. (Ez az erő tehát csak az időtől függ. Az egyszerűség
kedvéért a súrlódástól eltekintünk.) A kényszerrezgés egyenlete
, azaz

12.35. egyenlet - (12.35)

Ahhoz, hogy az összes megoldást felírjuk, elég egy
Általában, ha

megoldást találni.

adott függvények, akkor az

12.36. egyenlet - (12.36)

egyenletet másodrendű lineáris inhomogén differenciálegyenletnek nevezzük. Ha ismerjük a (12.36)
egyenlet egy
megoldását, továbbá az
egyenlet egy
alaprendszerét, akkor (12.36)
összes megoldása
alakú.
Visszatérve a kényszerrezgésre, keressünk egy
adja, hogy

esetén

megoldást

és

alakban! Egyszerű számolás

megfelel. Ekkor tehát (12.35) összes megoldása

Ha viszont
, akkor keressük a megoldást
adódik, amiből az összes megoldás

Látható, hogy a mozgás nem korlátos: a

és

alakban! Ekkor

pillanatokban a kitérés

Ez azt jelenti, hogy ha a kényszerrezgés frekvenciája (
akkor rezonancia lép fel.

) megegyezik a sajátrezgés frekvenciájával (

),

12.45. Néhány, egyszerűbb típusra visszavezethető differenciálegyenlet.
1. Az
ún. hiányos ( -et nem tartalmazó) másodrendű differenciálegyenletet elsőrendűre
vezethetjük vissza, ha először azt a függvényt keressük, amelyre
. (Ilyen akkor van, ha
szigorúan monoton.) Ekkor
, tehát
. Ha ebből -t meg tudjuk
határozni, akkor -t az
szeparábilis egyenletből kaphatjuk meg.
Egy egyszerű példa:
már meghatározható.

;

;

;
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egyenlet szeparábilisra vezethető vissza, ha bevezetjük a
, ami szeparábilis.

2. Az
fennáll
Példa:
;

;

;

;

függvényt. Erre ui.

;

;

.
egyenlet szeparábilisra vezethető vissza, ha bevezetjük a
,
, ami szeparábilis.

3. Az
,

függvényt. Ekkor

4.1. Feladatok
12.14. Oldjuk meg a következő egyenleteket:
a.

,

,

,
b.

,

,

,

,

c.

,

,

,

;

,

,

,

e.

,

;

,

d.

,

;
,

,
,

,

,

12.15. Mutassuk meg, hogy az
is megoldása.

,
egyenletnek az

;
.
kezdeti feltétel esetén az

és az

12.16. A 100 fokos forró lekvárt kirakjuk hűlni a 20 fokos levegőre. A lekvár hőmérséklete 10 órakor 30 fok, 11
órakor 25 fok. Mikor raktuk ki? (A lehűlés sebessége arányos a test és környezete hőmérsékletének
különbségével.)
12.17. Rajzoljuk meg a következő egyenletek integrálgörbéit (azaz a megoldásainak grafikonjait)!
,
,
,
,
.
12.18. Logisztikus görbének nevezik az
egyenlet megoldásait. Az
speciális esetben
az
logisztikus egyenletet kapjuk. Oldjuk meg ezt az egyenletet! Ábrázoljuk vázlatosan az
egyenlet néhány integrálgörbéjét!
12.19. Határozzuk meg azokat az függvényeket, amelyekre a következő állítás igaz: a
tetszőleges
pontjának az origótól mért távolsága ugyanakkora, mint az a szakasz, amit a
pontban a grafikonhoz
húzott érintő az tengelyből lemetsz.
12.20. Legyen
egyenesek, valamint az
állandó.

differenciálható, és tegyük fel, hogy minden
-ra az
,
,
grafikonjához az
pontban húzott érintő által határolt trapéz területe

12.21. Egy
kg tömegű és
sebességgel haladó motorcsónak motorját kikapcsoljuk. Milyen
messzire jut el (és mennyi idő alatt), ha a víz ellenállása (azaz a mozgás irányával ellentétes irányban ható erő)
sebesség esetén
Newton? Mi a helyzet, ha az ellenállás Newton?
12.22. Határozzuk meg, hogy a

kezdősebességgel függőlegesen fölfelé kilőtt rakéta mennyi idő alatt

éri el legmagasabb helyzetét, ha a levegőnek a rakétára gyakorolt ellenállása negatív,
létre. (A nehézségi gyorsulást vegyük

-nek.)
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12.23. Egy test lassan folyadékba merül. Az ellenállás arányos a sebességgel. Határozzuk meg a kezdősebesség
nélkül folyadékba merülő test mozgásának út-idő grafikonját.
12.24. Egy
-os
liternyi oldatba
-os oldat folyik be
liter/sec sebességgel, és ugyanilyen
sebességgel azonnal elkevert oldat folyik ki. Mi az edényben levő oldat töménysége az idő függvényében?
12.25. Melyek azok a görbék, amelyek merőlegesen metszik a következő görbeseregeket? (i)
; (ii)
; (iii)
; (iv)
; (v)
.

5. A láncgörbe
Függesszünk fel két végpontjában egy végtelenül vékonynak képzelt, de súlyos fonalat, amely homogén abban
az értelemben, hogy bármely hosszúságú ívének a súlya
, ahol konstans. A célunk annak a bizonyítása
– felhasználva a fizika néhány alapvető összefüggését –, hogy a felfüggesztett homogén fonál alakja hasonló a
függvény grafikonjának egy részívéhez. A bizonyításhoz szükségünk lesz a függvénygrafikonok ívhosszára
vonatkozó 9.78. és 9.80. Tételekre, amelyeket még eggyel kiegészítünk.
12.46. Tétel. Legyen
differenciálható
rektifikálható. Jelöljük
-szel a

is differenciálható, és

. Ekkor
12.47. Lemma. Legyen

minden

-ben, és tegyük fel, hogy
folytonos. Ekkor
grafikonja
grafikon
fölötti részének ívhosszát, vagyis legyen

differenciálható

-re. Ekkor

minden

-re.

-ben, és tegyük fel, hogy

grafikonja rektifikálható, és az

ívhosszra fennállnak a

12.37. egyenlet - (12.37)

becslések.
Bizonyítás. Legyen
minden

az
-re. A

és

intervallum egy
pontok távolsága

felosztása, és legyen

12.38. egyenlet - (12.38)

A Lagrange-középértéktétel szerint van olyan

Mivel a feltétel szerint

pont, amelyre

, ezért (elanc2)-ból a

12.39. egyenlet - (12.39)

becslést kapjuk. Az
felosztáshoz tartozó beírt töröttvonal
hossza a
számokösszege. Ha tehát
a (12.39) egyenlőtlenségeket összeadjuk minden
-re, akkor azt kapjuk, hogy
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12.40. egyenlet - (12.40)

amiből (12.37) nyilvánvaló.
A 12.46. Tétel bizonyítása. Weierstrass tétele szerint
következik, hogy
rektifikálható. Legyen

korlátos
és

-ben, ezért az előző lemmából
adott. Mivel a
és

függvények folytonosak, ezért a
összetett függvény is folytonos. Jelölje
számot. A folytonosság definíciója alapján találhatunk egy pozitív számot úgy, hogy

a

12.41. egyenlet - (12.41)

-ra. Így a 12.47. Lemma szerint

minden

azaz

ha

.

Ezzel

beláttuk,

minden

hogy

.

Ugyanígy

kapjuk,

hogy

-re.

Tekintsünk most egy felfüggesztett fonalat, és legyen
az a függvény, amelynek a grafikonja megadja a
felfüggesztett fonál alakját. Szemléletesen nyilvánvaló, hogy konvex és differenciálható.
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12.4. ábra
A fonálban fellépő belső húzóerő következtében a fonál minden pontjában két egyenlő nagyságú és ellentétes
irányú erő hat (az ún. kötélerők), melyek iránya megegyezik az érintőével. Tetszőleges
-re az
feletti
ívre három külső erő hat: a végpontokban kifelé húzó kötélerők, valamint az ívre ható
nagyságú gravitációs erő. Mivel a fonál nyugalomban van, e három erő összege nulla. A gravitációs erő iránya
függőleges, ezért a két kötélerő vízszintes komponensei ki kell, hogy ejtsék egymást. Ez azt jelenti, hogy a
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kötélerő vízszintes komponense bármely két pontban azonos. Van tehát egy
konstans úgy, hogy minden
-ra az -ban ható kötélerő vízszintes komponense , és így a függőleges komponense
, hiszen a
kötélerő érintő irányú. Ebből következik, hogy az
feletti ívre ható három erő függőleges komponensei
,
és
. Azt kaptuk tehát, hogy

minden

-val és

-re. Ha itt leosztunk

-vel

-hoz tartunk, akkor azt kapjuk, hogy

. Ebből az előző tétel alapján
Mivel
konstanssal. Ebből

, ezért

, ahol

.

. Így

valamely

grafikonja hasonló a ch

függvény grafikonjának egy

, tehát

ahol
konstansok. Ez azt jelenti, hogy
részívéhez, és éppen ezt kellett bizonyítani.

6. A deriváltfüggvények tulajdonságai
A határozatlan integrál fogalmának kapcsán említettük, hogy a folytonosság a primitív függvény létezésének
elégséges, de nem szükséges feltétele. Most bemutatunk egy olyan függvényt, amely nem folytonos a
pontban, de van primitív függvénye.
12.48. Példa. Tekintsük először az

függvényt. A differenciálási szabályok alkalmazásával azt kapjuk, hogy

esetén

A differenciálási szabályok segítségével
differenciálhatóságát a pontban már nem lehet eldönteni, és a
függvény nincs is értelmezve -ban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az függvény
nem differenciálható -ban. Ennek eldöntésére nézzük a differenciahányados határértékét:

vagyis

. Tehát az

függvény mindenütt differenciálható, és a deriváltja

12.42. egyenlet - (12.42)

Mivel
létezik a -ban.

és

határértéke nem létezik a

-ban, ezért

határértéke sem

Tehát az
függvény mindenütt differenciálható, de a deriváltfüggvénye nem folytonos a
úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a függvény nem folytonos, de van primitív függvénye.

pontban. Ezt

Az alábbi tétel azt állítja, hogy a deriváltfüggvények – dacára annak, hogy nem mindig folytonosak –
rendelkeznek a Bolzano–Darboux-tételben megfogalmazott tulajdonsággal.
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12.49. Tétel. (Darboux-tétel). Ha
értéket felvesz.

differenciálható

-ben, akkor itt

minden

és

közötti

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy
. Belátjuk, hogy van olyan
, amelyre
. A 11.45. Tétel féloldali variánsa szerint jobbról szigorúan lokálisan csökken -ban, és balról
szigorúan lokálisan nő -ben. (Lásd a 11.46.1. Megjegyzést.) Ebből következik, hogy -nek az
nyílt
intervallumban vannak olyan értékei, amelyek kisebbek
-nál, illetve
-nél.
Mármost Weierstrass tétele szerint felveszi az abszolút minimumát valamely
pontban. Mivel
és
egyike sem a legkisebb függvényérték
-ben, ezért
. Ez azt jelenti, hogy
lokális
szélsőértékhely, tehát
.

12.5. ábra
Legyen

most

.

Ekkor

. Mivel a
feltételei, ezért van olyan
Hasonlóan bizonyítható az állítás az

, amelyre

a

függvényre

függvényre teljesülnek az előbbi speciális eset
, azaz
.

esetben.

12.50. Megjegyzések. 1. Azt mondjuk, hogy az függvény Darboux-tulajdonságú az intervallumban, ha
valahányszor
és
, akkor minden
és
közötti értéket felvesz
-ben. A Bolzano–
Darboux-tétel szerint egy korlátos zárt intervallumban folytonos függvény mindig Darboux-tulajdonságú. A
Darboux-tétel szerint ugyanez igaz a deriváltfüggvényekre is.
2. A Darboux-tétel úgy is megfogalmazható, hogy egy függvénynek csak akkor lehet primitív függvénye, ha
Darboux-tulajdonságú. Ez a feltétel azonban nem elégséges a primitív függvény létezéséhez. Meg lehet mutatni,
hogy minden deriváltfüggvénynek van folytonossági pontja (ennek a bizonyítása azonban meghaladja ennek a
könyvnek a kereteit). Ez azt jelenti, hogy a primitív függvény létezéséhez az is szükséges, hogy a függvény
legalább egy pontban folytonos legyen. Könnyű ellenőrizni, hogy ha egy
függvény a
intervallum minden részintervallumában minden
és
közötti értéket felvesz (egy ilyen függvényt
konstruáltunk a 8.13. feladatban [103]), akkor Darboux-tulajdonságú és nincs folytonossági pontja. Egy ilyen
függvénynek tehát nem lehet primitív függvénye. A 12.33. feladatban [279] szereplő függvények szintén
Darboux-tulajdonságúak és nincs primitív függvényük.
3. A primitív függvény létezésének a folytonosság elégséges, de nem szükséges feltétele; a Darboux-tulajdonság
pedig szükséges, de nem elégséges feltétele. Jelenleg nem ismeretes olyan egyszerűen megfogalmazható, a
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függvény belső tulajdonságain alapuló feltétel, amely szükséges és elégséges feltételt adna arra, hogy az adott
függvénynek legyen primitív függvénye. Számos jel arra mutat, hogy ilyen feltétel nem is létezik 9.
Felmerül a kérdés, hogy a deriváltfüggvények rendelkeznek-e a folytonos függvények 9.52. és 9.55. Tételekben
megfogalmazott tulajdonságaival is. A következő példákban megmutatjuk, hogy a válasz nemleges. Ami a
korlátosságot illeti, jegyezzük meg, hogy a 12.48. Példában konstruált
függvény korlátos a
intervallumban. Valóban, könnyen látható, hogy
esetén
. Először egy olyan
deriváltfüggvényt konstruálunk, amely nem korlátos
-ben.
12.51. Példa. Legyen

esetén

Ekkor

Mivel

ezért

a -ban is differenciálható. Mármost

12.52. Példa. Megmutatjuk,
differenciálhányadosa az
Legyen

hogy

nem korlátos

-ben, mert

van olyan
függvény, amely mindenütt differenciálható, a
intervallumban korlátos, de
-nek -ben nincs legnagyobb értéke.

esetén

Ekkor

Mivel

ezért
Valóban,

a

-ban is differenciálható. Megmutatjuk, hogy az
esetén

intervallumban

-nek nincs maximuma.

, és

Ebből következik, hogy
, de
az intervallumban mindenütt kisebb, mint . Tehát
-ben nincs legnagyobb értéke, bár itt nyilvánvalóan korlátos.

-nek

6.1. Feladatok
12.26. Létezik-e a
Lásd a következő dolgozatot: C. Freiling, On the problem of characterizing derivatives, Real Analysis Exchange 23 (2) (1997–98), 805–
812.
9
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függvénynek primitív függvénye?
12.27. Létezik-e az

(egészrész) függvénynek primitív függvénye?

12.28. Létezik-e a

függvénynek primitív függvénye?
12.29. Bizonyítsuk be, hogy ha
megszüntethető szakadási helye.
12.30. Bizonyítsuk be, hogy ha
szakadása.
12.31. Legyen

differenciálható az
differenciálható az

differenciálható egy

intervallumban, akkor

intervallumban, akkor

intervallumban. Bizonyítsuk be, hogy

-nek

-ben nem lehet

-ben nem lehet elsőfajú

-nek

is intervallum.

12.32. Bizonyítsuk be, hogy a
és a
,
függvényeknek van primitív függvénye. (A megoldásban felhasználhatjuk, hogy minden folytonos függvénynek
van primitív függvénye.) (M)
12.33. Mutassuk meg, hogy az előző feladatban szereplő
függvénye. (M)

és

függvények négyzeteinek nincs primitív

7. Első függelék: A 12.20. Tétel bizonyítása
Legyen

és

adott. Az

12.43. egyenlet - (12.43)

egyenlőségből fogunk kiindulni, ami nyilvánvaló
kapott

definíciójából és a binomiális tétel alkalmazásával

azonosságból. A 9.52. Tétel szerint korlátos, és így van olyan
, hogy
Másrészt Heine tétele (9.61 Tétel) szerint van olyan
, hogy ha
.

minden
és

-re.
, akkor

Legyen
és
rögzített. Jelöljük -vel, illetve
-vel azon
indexek halmazát,
amelyekre
, illetve
. A bizonyítás alapgondolata az, hogy ha
, akkor
definíciója alapján
, és így (12.43) jobb oldalán a
indexeknek megfelelő tagok
összege kicsi. A
indexeknek megfelelő tagokat illetően pedig belátjuk, hogy ezek összege az
függvény esetében szintén kicsi, a megadott függvény pedig az összeget legfeljebb
-szeresére növelheti.
Lássuk a részleteket! Ha
, akkor
, és így
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12.44. egyenlet - (12.44)

A

összeg becsléséhez szükségünk lesz a következő azonosságokra:

12.45. egyenlet - (12.45)

illetve

12.46. egyenlet - (12.46)

minden
és
esetén. Mindkét azonosság könnyen bizonyítható a binomiális tétel segítségével
(lásd a 12.11. [260] és 12.12. feladatokat [260]). A becsléshez valójában a

12.47. egyenlet - (12.47)

azonosságra van szükségünk, amelyet úgy kapunk, hogy (12.46)-ból kivonjuk (12.45)
hozzáadjuk a

egyenlőséget. Ha

, akkor

12.48. egyenlet - (12.48)

Mivel

minden

-re, ezért

12.49. egyenlet - (12.49)

Így (12.43)-ból a (12.44)és (12.49) egyenlőtlenségek felhasználásával azt kapjuk, hogy
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Mivel

tetszőleges volt, ezért
-re, amivel a tételt beláttuk.

esetén

minden

8. Második függelék: Még egyszer a trigonometrikus
függvények értelmezéséről
A trigonometrikus függvények értelmezése (10.20. Definíció) nagymértékben a geometriában gyökerezik.
E függvények definíciója közvetve felhasználta a szög, közvetlenül az ívhossz fogalmát, a főbb
tulajdondonságaik tárgyalásához pedig szükségünk volt az elforgatás fogalmára és tulajdonságaira. Ugyanakkor
a trigonometrikus függvények az analízis alapvető függvényei, ezért felmerülhet az igény, hogy az
értelmezésüket függetlenítsük a geometriai fogalmaktól. Mivel a grafikon ívhosszát precízen definiáltuk és a
szükséges tulajdonságait bebizonyítottuk, számunkra csak az elforgatások szerepe okoz gondot. Az addíciós
képletek bizonyítása az elforgatások tulajdonságain alapult, a
és
függvények
differenciálhatóságának bizonyítása pedig felhasználta az addíciós képleteket. Ezért a trigonometrikus
függvényeknek a 10. fejezetben felépített elmélete a megfelelő geometriai háttér nélkül nem teljes. Az
alábbiakban vázolunk egy olyan felépítést, amely kiküszöböli ezt a hiányosságot.
A 10.21. Megjegyzés jelöléseit használjuk. Legyen
, és legyen
minden
-re. (Ekkor
a
egységkör
és
pontjait összekötő ívének hossza.) Tudjuk,
hogy az
függvény szigorúan monoton csökken
-ben, és a 10.21. Megjegyzés szerint a
intervallumban a
függvény nem más, mint az függvény inverze. Azt is láttuk, hogy a
körre egy
hosszúságú ívet felmérve egy olyan pontba jutunk, amely átellenes a
ponttal, tehát a
koordinátái
. Így nyilvánvaló, hogy a következő definíció ekvivalens a 10.20. Definícióval.
12.53. Definíció. (i) Legyen
és
inverzét, amely a
intervallumban van értelmezve,
kiterjesztjük a számegyenesre oly módon, hogy

minden
-re. Az
függvény
-szel jelöljük. A
függvény értelmezését
teljesüljön minden valós számra.

(ii) A
függvényt a
intervallumban a
értelmezését kiterjesztjük a számegyenesre oly módon, hogy
számra.
A fenti definíció felhasználja, hogy ha egy
kiterjeszthetjük -re úgy, hogy
az

képlettel értelmezzük. A
függvény
teljesüljön minden valós

függvényre
teljesüljön minden

, akkor -et egyértelműen
-re. Valóban, könnyen látható, hogy

definíció egy ilyen kiterjesztést ad, és hogy ez az egyetlen lehetséges kiterjesztés.
Mármost a fenti definíció segítségével ugyanúgy beláthatjuk az (10.25)–(10.32), (10.38) és (10.39)
összefüggéseket, ahogy azt a 10. Fejezetben tettük. Ugyan az ott alkalmazott gondolatmenetek használták a
tükrözés fogalmát, de nem nehéz belátni, hogy ez a bizonyításokból egyszerűen kiküszöbölhető.
A (10.42) összefüggés bizonyítása több ponton is geometriai tényeken alapszik; ilyen a 9.81. Lemma
(amelyben a konvex sokszögek tulajdonságait használtuk fel) és a hasonló háromszögek fogalma. Ezeket
kiküszöbölendő a 10.26. Tételt a következővel helyettesíthetjük.
12.54. Tétel. Ha

, akkor

12.50. egyenlet - (12.50)

Bizonyítás. Mivel a
függvény páros, tehát elég az
egyenlőtlenség nyilvánvaló (10.38)-ból.
281
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

esetet tekinteni. A

12. A differenciálszámítás
alkalmazásai
egyenlőtlenség
, ha pedig
, akkor

Az

Végül tegyük fel, hogy

Most belátjuk, hogy

minden

hiszen

és

ha

,

akkor

. Ekkor – ismét a

és

függvény grafikonjának a
intervallum feletti ívének
függvény monoton csökkenő, ezért a 9.78. Tétel alapján

, ezért

Mivel (10.39) szerint
igaz.

evidens,

.

. Legyen

függvények definíciója szerint – a
hossza . Mivel az
intervallumban a

differenciálható

-re

, vagyis (12.50) első egyenlőtlensége ekkor is

és

. A

-ben, ahol a deriváltja

függvény konkáv

-ben és

. Mivel

-re, ezért a 12.46. Tétel szerint

differenciálható

Az inverz függvény deriválási szabálya alapján ebből következik, hogy a
-ben, és a deriváltja

-ben, és a deriváltja

függvény differenciálható

A (10.25) összefüggések alapján ez minden
pontban igaz. Mivel
és
mindketten
folytonosak, ezért a
egyenlőség ezekben a pontokban is teljesül (lásd a 11.75. feladatot
[235]). Ezt felhasználva, a (10.32) összefüggésekből következik, hogy
minden -re.
Végül belátjuk az addíciós képleteket. Legyen

tetszőleges. Az

függvény mindenütt differenciálható, és a deriváltja

Így az
minden

függvény konstans. Mivel
-re és -ra

, ezért

minden

és

és éppen ezt kellett belátnunk.
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13. fejezet - 13. A határozott integrál
Könyvünk előző fejezetében megismerkedtünk a határozatlan integrál fogalmával: egy
függvény primitív
függvényeinek összességét
határozatlan integráljának neveztük. Most egy más jellegű fogalom tárgyalásába
kezdünk, amit azonban szintén integrálnak – pontosabban határozott integrálnak – hívunk. Ez a fogalom – a
határozatlan integrállal ellentétben – bizonyos függvényekhez számokat rendel (nem pedig függvénycsaládot).
A következő fejezetben látni fogjuk majd, hogy a közös névnek megfelelően a két fogalom között szoros
kapcsolat van.

1. A határozott integrál fogalmára vezető problémák

13.1. ábra
A határozott integrál fogalma – a differenciálhányadoséhoz hasonlóan – számos, a matematikában, fizikában és
a természettudomány egyéb területein alkalmazott gondolatmenet közös általánosításaként született meg. Erre
három példát mutatunk.
A függvénygrafikon alatti terület kiszámítása. Legyen
intervallumon. Szeretnénk meghatározni az grafikonja alatti

nemnegatív és korlátos függvény az
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halmaz
területét. Amint azt a 12.23.1. példában láttuk, a terület könnyen kiszámítható, feltéve, hogy
nemnegatív, monoton növő, folytonos, és ismerjük egy primitív függvényét. Ha azonban ezek a feltételek
nem teljesülnek, akkor más módszerhez kell folyamodnunk. Térjünk vissza Arkhimédész gondolatmenetéhez
(14. oldal [x]), amikor úgy számította ki az
függvény grafikonja alatti területet a
intervallumban, hogy
az intervallumot felosztotta az
osztópontokkal, majd a felosztás által meghatározott
osztóintervallumokban alulról és felülről becsülte a tartomány megfelelő darabjainak a területét
(lásd a 13.1. ábrát). Hasonló eljárások gyakran célhoz vezetnek. A számítás olykor egyszerűbb, ha nem az
egyenletes felosztást használjuk.
13.1. Példa. Legyen
célravezető, hanem az

és

. Ebben az esetben nem az egyenlő részekre való felosztás lesz
) osztópontokkal való felosztás, ahol

(

A függvény monoton csökkenő, ezért az

.

intervallum feletti területrész értéke legalább

13.1. egyenlet - (13.1)

és legfeljebb

13.2. egyenlet - (13.2)

Így a keresett

területre az

becsléseket kapjuk. Mivel

és hasonlóan

ezért

.

A fenti eredményt persze a 12.23.1. Példa módszerével is megkaphattuk volna. Ugyan az
függvény
monoton csökkenő és nem növekvő, de ennek a módszer szempontjából nyilván nincs jelentősége. Mivel pedig
primitív függvénye
, ezért a keresett terület
.
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13.2. ábra
Vegyük észre azonban, hogy a fent követett módszer – a terület alsó és felső becslése az intervallum
felosztásainak segítségével – nem támaszkodott arra a tényre, hogy
-nek van primitív függvénye, így
várhatóan sokkal több esetben alkalmazható, mint a 12.23.1. Példában bemutatott módszer.
Az általános esetben a következőképpen okoskodunk. Legyen
intervallum egy tetszőleges felosztása. Legyen

az

jelöli a függvénygrafikon alatti tartomány
szakasz feletti részét,
pedig
területét, akkor
, hiszen
annak a legmagasabb téglalapnak a területe,
amely
-be írható,
pedig annak a legalacsonyabb téglalapnak a területe, amely lefedi
-t. Így
Ha

Itt a bal oldal a grafikon alatti tartományba írt, a jobb oldal pedig a tartományt lefedő téglalaprendszer
területösszege. Az
intervallum tetszőleges felosztása esetén a keresett
területre egy alsó és egy felső
becslést kapunk. Ha szerencsénk van (mint a fenti példában), akkor ezeket az egyenlőtlenségeket csak egyetlen
szám elégíti ki, és ez lesz a terület keresett értéke.
A munka értelmezése és kiszámítása. Tegyük fel, hogy egy pont egyenesvonalú és egyenletes (azaz állandó
sebességű) mozgást végez. Ha a mozgó pontra a mozgás irányával megegyező irányú és állandó
abszolút
értékű erő hat, akkor az erő által végzett munka
, ahol a megtett út hosszát jelenti.
Kérdés, hogyan lehet a munka értelmezését és kiszámítását arra az általánosabb esetre kiterjeszteni, amikor az
erő nagysága változó. Az egyszerűség kedvéért csak azt az esetet tekintjük, amikor a pont továbbra is
egyenesvonalú mozgást végez, és az erő iránya megegyezik a mozgás irányával. Feltesszük, hogy a munka
rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:
1. A munka „additív”, azaz ha a mozgó pont
-ból -be, majd
jut, akkor az -ból -be jutás közben végzett munka az egyes

-ből -be s.í.t.
-ből
-be
szakaszokon végzett munkák összege.
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2. A munka az erő monoton függvénye: ha az
szakaszon egy elmozdulás során az pontra
, egy
másik elmozdulás során pedig
nagyságú erő hat, továbbá
minden
-re, akkor
, ahol , illetve
jelöli a , illetve
erő hatására az
szakaszon végzett munkát.
E kézenfekvő feltevések segítségével a következőképpen adhatunk alsó és felső becslést arra a munkára,
amelyet egy mozgó pontra ható és -ben
nagyságú erő végez. Legyen
az
intervallum egy tetszőleges felosztása. Legyen

Ha

jelöli a

erő hatására az

szakaszon végzett munkát, akkor a munka monotonitása miatt
. Ezért a teljes
szakaszon végzett
munkára – a munka

additivitása miatt – a

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. Az
intervallum tetszőleges felosztása esetén a keresett
munkára egy
alsó és egy felső becslést kapunk. Ha szerencsénk van, akkor ezeket az egyenlőtlenségeket csak egyetlen szám
elégíti ki, és ez lesz a munka keresett értéke.
Ha pl.
, és -ben a pontra
nagyságú erő hat, akkor a 13.1. Példában elvégzett számítás azt adja,
hogy az erő által végzett munka nagysága
.
Mivel a függvénygrafikon alatti terület és a munka kiszámítása ugyanazt a gondolatmenetet követi ugyanazzal a
számítással, megállapíthatjuk, hogy a
erő által végzett munka nagysága megegyezik a
grafikonja alatti
tartomány területével. Előfordulhat, hogy a területet már ismerjük, és így a munka értéke automatikusan adódik.
Tekintsünk egy rugót, amely hosszúságúra kinyújtva
nagyságú ellenerőt fejt ki. Ha a rugót -ról
hosszúságra nyújtjuk, akkor a fentiek szerint az ehhez szükséges munka nagysága ugyanaz, mint a
függvény grafikonja alatti tartomány területe az
intervallumban. Ez a tartomány egy trapéz, amelynek
alapjai
és
hosszúságúak, a magassága pedig
. A végzett munka nagysága tehát
.
A nyomóerő meghatározása. Tekintsünk egy folyadékkal töltött, téglatest alakú tartályt. Mekkora erővel
nyomja a folyadék a tartály oldallapjait? E kérdés megválaszolásához használjuk fel azt a fizikai tényt, hogy a
folyadék belsejének egy adott pontjában a nyomás (vagyis a pontot tartalmazó egységnyi nagyságú felületre
ható nyomóerő) független az iránytól. Ha a folyadék belsejében a nyomás értéke mindenütt azonos lenne, akkor
ebből azonnal következne, hogy egy felületű oldalfalra ható nyomóerő azonos a nyomás közös értékének szeresével. A nyomás azonban nem állandó, hanem a mélységgel növekszik. Ezt a nehézséget ugyanúgy
győzhetjük le, mint azt a munka kiszámításánál tettük. Feltesszük, hogy a nyomóerő rendelkezik az alábbi
tulajdonságokkal:
1. A nyomás csak a mélységtől függ.
2. A nyomóerő „additív”, azaz ha a felületet részekre osztjuk, akkor az egész felületre ható erő egyenlő a
részekre ható erők összegével.
3. A nyomóerő monoton módon függ a nyomástól: ha a felületre ható nyomást minden pontban növeljük, akkor
ezzel a felületre ható nyomóerő is nőni fog.
E tulajdonságok felhasználásával a következőképpen adhatunk alsó és felső becslést arra a nyomóerőre,
amellyel a folyadék az oldallapot nyomja. Legyen a tartály magassága , és jelölje
a folyadékban
mélységben ható nyomást. Tekintsünk egy oldalfalat, amelynek vízszintes hossza .
Legyen

a

intervallum egy felosztása, továbbá legyen
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Ha
jelöli azt a erőt, amellyel a folyadék az oldalfalnak az
akkor a nyomóerő monotonitása miatt

Ezért a teljes nyomóerő

és

mélységek közötti részét nyomja,

értékére – az additivitás miatt – a

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. A
intervallum tetszőleges felosztása esetén a keresett
nyomóerőre
egy alsó és egy felső becslést kapunk. Ha szerencsénk van, akkor ezeket az egyenlőtlenségeket csak egyetlen
szám elégíti ki, és ez lesz az erő keresett értéke.
Világos, hogy a nyomóerő nagysága ugyanaz, mint a függvény grafikonja alatti tartomány területének szerese. A legegyszerűbb esetben, homogén folyadékot feltételezve, a nyomás arányos a mélységgel, azaz
valamely
konstanssal. A nyomóerő nagysága tehát a
függvény grafikonja alatti
tartomány területének -szerese. Ez a tartomány egy olyan derékszögű háromszög, amelynek befogói és
hosszúságúak. Így a keresett nyomóerő nagysága

.

2. A határozott integrál (Riemann-integrál)
értelmezése

13.3. ábra
A fenti példák motiválják a határozott integrál itt következő értelmezését (immár nem kizárólag nemnegatív
értékű függvényekre). Bevezetünk néhány jelölést és elnevezést.
intervallum egy felosztásán olyan
. Az
pontokat az felosztás osztópontjainak, az
osztóintervallumoknak nevezzük.
Az
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Legyen

minden

korlátos függvény, és legyen

-re. Az

összegeket az függvény felosztáshoz tartozó alsó, illetve felső összegének nevezzük. Ha az
adott, és világos, hogy az alsó és felső összegek melyik függvényre vonatkoznak, akkor
és
a rövidebb
és
jelölést fogjuk használni.

függvény
helyett

Amint azt az előző példák már sugallják, számunkra azok az esetek (vagyis azok az függvények) lesznek
fontosak, amelyekre teljesül, hogy csak egyetlen szám esik a függvény összes alsó és összes felső összege közé.
Egy függvényt akkor fogunk integrálhatónak nevezni, ha ez a feltétel teljesül. Mielőtt azonban a formális
definícióra rátérnénk, vizsgáljuk meg, hogy mindig van-e (egy vagy több) olyan szám, amely az összes alsó és
az összes felső összeg közé esik? Megmutatjuk, hogy bármely korlátos függvényre van ilyen szám.
13.2. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
nek is osztópontja.
13.3. Lemma. Legyen az
finomítása. Ekkor
és
felső összeg pedig nem nőhet.

felosztás az

felosztás finomítása, ha

minden osztópontja

-

intervallumban korlátos függvény, és legyen az
felosztás az felosztás
. Azaz, egy felosztás finomításakor az alsó összeg nem csökkenhet, a

13.4. ábra
Bizonyítás. Tekintsük először azt a legegyszerűbb esetet, amikor
egyetlen új
keletkezik -ből. Legyenek osztópontjai
, és legyen
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akkor nyilvánvalóan
részhalmazának alsó határa.
Mivel az

és

, hiszen egy számhalmaz alsó határa legfeljebb akkora, mint egy

-t nem tartalmazó

intervallumok adaléka az

és

összegekben ugyanaz, ezért

13.3. egyenlet - (13.3)

Tehát egy osztópont hozzávételével az alsó összeg nem csökkenhet.
Ebből már egynél több új osztópont hozzávételének esetére is következik az állítás, hiszen ha az osztópontokat
egyenként vesszük hozzá -hez, az alsó összeg minden lépésben nő vagy változatlan marad, így az utolsóként
kapott
is legalább akkora, mint
.
Hasonlóan látható be, hogy új osztópontok hozzávételével a felső összeg nem növekedhet.
13.4. Lemma. Ha
és
az
intervallum két tetszőleges felosztása, akkor
. Azaz – egy adott
függvényre – bármely felosztáshoz tartozó alsó összeg legfeljebb akkora, mint bármely (más) felosztáshoz
tartozó felső összeg.
Bizonyítás. Legyen az
és
felosztások egyesítése, azaz legyenek
osztópontjai mindazok a pontok,
amelyek -nek vagy -nek pontjai. Ekkor az
és
felosztásnak is finomítása. Ezért – figyelembe véve
még, hogy
(mert
minden -re) – a 13.3. Lemmából azt kapjuk, hogy

Jelöljük -fel az
intervallum összes felosztásainak halmazát. Az előző lemma szerint bármely
felosztásra az
felső összeg felső korlátja az
halmaznak. Így e halmaz legkisebb felső
korlátja, vagyis a
mennyiség nem nagyobb
-nél bármely
-re. Más szóval,
alsó korlátja az
halmaznak, amiből azt kapjuk, hogy

13.4. egyenlet - (13.4)

Mármost nyilvánvaló, hogy egy
minden felosztásra, ha

valós számra akkor és csak akkor teljesül az

egyenlőtlenség

13.5. egyenlet - (13.5)

Ezzel beláttuk, hogy bármely korlátos
függvényre van olyan szám, amely az összes alsóés azösszes
felsőösszeg közé esik. Az is világos, hogy pontosan akkor létezik egy és csak egy olyan szám, amely az összes
alsóés az összes felsőösszeg közé esik, ha
. Ezt a feltételt fogadjuk el definícióként.
13.5. Definíció. Legyen
korlátos függvény. Az függvényt az
intervallumban Riemannintegrálhatónak
(röviden
integrálhatónak)
nevezzük,
ha
.
A
számot az függvény
intervallumhoz tartozó határozott integráljának (vagy
Riemann integráljának) nevezzük, és
A

és

-szel jelöljük.

mennyiségekre érdemes külön jelölést bevezetni.
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13.6. Definíció. Legyen
nevezzük és

korlátos függvény. A
-szel jelöljük. Az

mennyiséget

számot pedig

alsó integráljának

felső integráljának nevezzük és

-szel jelöljük.
Az új jelölésekkel (13.4) és (13.5) így foglalhatók össze.
13.7. Tétel.
i. Tetszőleges korlátos
ii. Egy

függvényre fennáll, hogy

valós számra akkor és csak akkor teljesül az

.
egyenlőtlenség minden

felosztásra, ha

.
iii. Az

akkor

és

csak

akkor

integrálható,

ha

,

és

ekkor

.
13.8. Példák. 1. Ha

konstans az

intervallumban, akkor

integrálható

-n, és

13.6. egyenlet - (13.6)

Valóban, tetszőleges felosztás esetén

minden -re, és így

amiből (13.6) világos.
2. Belátjuk, hogy az
függvény integrálható
intervallum egyenlő részre való felosztását. Ekkor

-ben, és az integrálja

. Jelölje

a

és hasonlóan

(Lásd a 13.1 ábrát.) Mivel
.
Tekintve,

, ezért

. Másrészt
,

hogy

, ami azt jelenti, hogy

integrálható

-ben, és

így

, ezért
szükségképpen
.

Hamarosan látni fogjuk, hogy az alkalmazásokban előforduló legtöbb függvény (így minden folytonos vagy
monoton függvény) integrálható. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy vannak egészen egyszerű korlátos
függvények, melyek nem integrálhatóak.
13.9. Példa. Legyen

a Dirichlet-függvény:
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Legyen
tetszőleges. Mivel mind a racionális, mind az irracionális számok halmaza mindenütt sűrű ben (2.2. és 2.12. Tételek), ezért az
intervallum bármilyen
felosztására
és minden
-re
és
. Ebből következik, hogy

minden felosztásra. Így
intervallumban sem integrálható.

és

, tehát a Dirichlet-függvény semmilyen

13.10. Megjegyzések. 1. Fontos tudatosítanunk, hogy az alsó és felső összegekben szereplő
és
mennyiségek az
számhalmaz infimumát és szuprémumát, nem pedig a minimumát és
maximumát jelölik. Tudjuk, hogy egy függvénynek nem mindig van legnagyobb vagy legkisebb értéke (még
akkor sem, ha korlátos); az egyik legegyszerűbb példát a törtrész függvény szolgáltatja (8.7.8. Példa), amelynek
nincs legnagyobb értéke a
intervallumon. Infimuma és szuprémuma azonban bármilyen korlátos és
nemüres halmaznak van, és ez lehetővé teszi, hogy az alsó és felső összegeket, ezeken keresztül pedig az alsó és
felső integrált bármely korlátos függvényre értelmezzük. Természetesen, ha tudjuk valahonnan, hogy az
függvénynek van legkisebb és legnagyobb értéke az
intervallumban (pl. ha folytonos itt), akkor
és
megegyezik az
halmaz minimumával és maximumával.
2. Azt is hangsúlyozzuk, hogy az alsó és felső összegnek, az alsó és felső integrálnak és magának az integrálnak
a fogalmát egyelőre csak korlátos függvényekre értelmezzük. Tetszőleges
függvényre és
felosztásra az
érték véges vagy
attól függően, hogy
korlátos-e
alulról az
osztóintervallumban vagy sem. Ha
nem korlátos alulról
-ben, akkor
legalább egy -re, tehát az
alsó összeg egyetlen lehetséges értelmezése
volna. Így – ha
egyáltalán figyelembe vennénk nem korlátos függvényeket is –, az alulról nem korlátos függvények alsó
integráljaként csakis a
érték jöhetne szóba. Hasonló állítás érvényes a felülről nem korlátos függvényekre.
Ezért célszerű az integrállal kapcsolatos vizsgálatokban (egyelőre) a korlátos függvényekre szorítkozni.
Megemlítjük, hogy vannak olyan általánosabb integrálfogalmak (pl. az ún. improprius integrál vagy a Lebesgueintegrál), amelyek bizonyos nem korlátos függvényekhez is rendelnek integrálértéket (lásd a 18. Fejezetet).
3. Világos, hogy egy függvény
-beli integrálhatóságát az
és
halmazok
egymáshoz való viszonya dönti el. A 13.7. Tétel szerint e két halmaz egymáshoz képest kétféleképpen
helyezkedik el:
(a)

.

Ebben az esetben nevezzük az

függvényt integrálhatónak

(b)

-ben.

.

Ebben

4. Ha az

az

esetben

függvény nem integrálható
eset nem lehetséges.)

az

-ben.

(A

13.7.

Tétel

alapján

a

függvény nemnegatív, akkor – amint azt már láttuk – az alsó és felső összegek szemléletes jelentése

az
halmazhoz tartozó ún. belső és külső téglalapok területösszege
(lásd 13.2. ábra). Azt is meggondoltuk, hogy ha csak egyetlen szám esik az összes alsó és felső összeg közé,
akkor az
halmaz területe ez a szám kell, hogy legyen. Más szóval, ha
integrálható
-ben, akkor az
halmaz területe

.

291
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

13. A határozott integrál

13.5. ábra
-ben
,
korlátos és
, akkor
alapú és
magasságú téglalap területének
-szerese. Ezért ekkor
téglalaprendszer összterületét adja meg, amely
-et tartalmazza; és hasonlóan,
tartalmazott alkalmas téglalaprendszer összterülete lesz. Így kimondhatjuk, hogy ha
-ben
Ha

integrálható, akkor

az

tartomány területének

az
egy olyan
egy
által
és

-szeresét adja meg.

5. Felmerülhet a kérdés, hogy ha

nem integrálható
-ben, akkor hogyan számítsuk ki az
halmaz területét? A kérdés valójában mélyebben fekszik: ki tudjuke számítani bármilyen halmaz területét? Egyáltalán, „van-e” minden halmaznak területe? Amikor az előzőekben
a halmazok (konkrétan az
halmaz) területéről beszéltünk, akkor
hallgatólagosan feltettük, hogy ezek a halmazok egyértelműen meghatározott, kiszámítható területtel
rendelkeznek. Ez lehet, hogy igaz a sokszögekre, de így van-e minden halmaz esetében? Ha pedig nincs így,
akkor milyen jogon mondtuk, hogy az

halmaz területe

Bármit is értsünk egy halmaz területén, abban megegyezhetünk, hogy
a. egy tengelypárhuzamos téglalap területe megegyezik az oldalainak szorzatával, azaz
;

területe

b. ha egy halmazt felbonthatunk véges sok, egymást nem átfedő téglalap uniójára, akkor a halmaz területe a
téglalapok területének összege; és
c. ha

, akkor

területe nem nagyobb

területénél.

Amikor meggondoltuk, hogy az
halmaz területe
, akkor tulajdonképpen a területnek ezeket a
tulajdonságait használtuk fel (és mást nem). Így, ha precízek akarunk lenni, akkor egyelőre csak annyit
állíthatunk, hogy ha az
halmaznak van területe, akkor az nem lehet más, mint
. A terület
fogalmával és kiszámításával a 15. Fejezetben fogunk részletesen foglalkozni. Megmutatjuk, hogy a síkbeli
halmazok körében egyszerű és természetes módon kijelölhetjük azokat a halmazokat, amelyeknek területet
tulajdoníthatunk, és ezen halmazok területe egyértelműen meghatározott (feltéve az (a), (b) és (c)
tulajdonságokat). Ami pedig a fenti
halmazokat illeti, meg fogjuk mutatni, hogy
-nek akkor és csak
akkor van területe, ha

integrálható

-ben, és – amint azt már tudjuk –

2.1. Feladatok
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13.1. Határozzuk meg az alábbi,
-en értelmezett függvények alsó és felső integráljait, döntsük el, hogy
integrálhatóak-e ebben az intervallumban, és ha igen, akkor határozzuk meg az integráljukat!
a.

;

b.

(

c.

),

,

(

(

d.

);
-ra és

minden

e.

egyébként;

és

ha

13.2. Legyen

egyébként;

-ra és

minden

f.

);

integrálható

ha

.

-ban. Bizonyítsuk be, hogy

a. ha

páros függvény, akkor

b. ha

páratlan függvény, akkor

13.3. Bizonyítsuk be, hogy ha

, és
.
és

integrálhatóak

-n, továbbá megegyeznek

-n, akkor

. (Ö)
13.4. Legyen

integrálható
-n. Igaz-e, hogy ha
-ra, akkor is integrálható
-n?
olyan függvény, amelyre minden

13.5. Legyen

integrálható függvények, hogy
integrálható.
13.6. Legyen

korlátos és

minden

-hoz vannak olyan

és

teljesül. Bizonyítsuk be, hogy

korlátos. Bizonyítsuk be, hogy

felső összegeinek halmaza intervallum. (

Ö M)

3. Az integrálhatóság szükséges és elégséges
feltételei
A differenciálhatóságtól eltérően az integrálhatóság tulajdonsága sokféleképpen megfogalmazható és, hogy az
ekvivalens megfogalmazások közül éppen melyiket célszerű alkalmazni, az mindig az adott feladat jellegétől
függ. Itt azokra a szükséges és elégséges feltételekre koncentrálunk, amelyek a definícióból többé-kevésbé
közvetlenül adódnak. Ezen szükséges és elégséges feltételek közül tulajdonképpen bármelyiket elfogadhattuk
volna a határozott integrál definíciójaként.
A formulákat rövidítendő

helyett néha

13.11. Tétel. Egy korlátos
integrálja , ha tetszőleges

-et írunk.

függvényre akkor és csak akkor teljesül, hogy integrálható és az
-hoz van olyan
felosztás, amelyre

13.7. egyenlet - (13.7)

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
,

integrálható
ezért

van

-ben, és az integrálja

olyan

felosztás,

alapján találhatunk egy olyan

. Legyen

adott. Mivel

amelyre

felosztást, amelyre
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Legyen

az

és

felosztások egyesítése. A 13.3. Lemma szerint

tehát (13.7) teljesül.
Most tegyük fel, hogy minden

-hoz van olyan

felosztás, amelyre (13.7) igaz. Mivel

13.8. egyenlet - (13.8)

minden

felosztásra, ezért, ha

-ra igaz, így

Mivel ez minden

tehát

-et úgy választjuk, hogy kielégítse (13.7)-et, akkor azt kapjuk, hogy

integrálható

-ben és az integrálja

13.12. Tétel. Egy korlátos
van olyan felosztás, amelyre

.

függvény akkor és csak akkor integrálható, ha tetszőleges
.

-hoz

Bizonyítás. A tétel „csak akkor” állítása nyilvánvaló az előző tételből. Ha a függvény nem integrálható, akkor
, és így (13.8) alapján

minden

felosztásra. Ezzel a tétel „akkor” állítását is beláttuk.

Az előző tétel szerint egy függvény integrálhatósága azon múlik, hogy az

érték lehet-e tetszőlegesen kicsi. Az itt fellépő
13.13. Definíció. A korlátos

ahol

jelöli

mennyiségekre érdemes külön elnevezést bevezetni.

függvény oszcillációja1

értékkészletét, azaz

Világos, hogy
hogy

az

.

értékkészletet lefedő legrövidebb intervallum hossza. Azt is könnyű belátni,

13.9. egyenlet - (13.9)

1

oszcilláció = rezgés, ingadozás
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(lásd a 13.7. feladatot [296]).
13.14. Definíció. Az
korlátos függvénynek az
tartozó oszcillációs összegének nevezzük az

felosztáshoz

összeget. (Lásd 13.6. ábra.)

13.6. ábra
Ezzel a jelöléssel a 13.12. Tétel így fogalmazható:
13.15. Tétel. Egy korlátos
van olyan felosztás, amelyre

függvény akkor és csak akkor integrálható, ha tetszőleges

-hoz

.

A 13.12. és 13.15. tételek a Cauchy-konvergenciakritériumra emlékeztetnek; segítségükkel egy függvény
integrálhatóságát eldönthetjük anélkül, hogy ismernünk kellene az integrál értékét.
13.16. Példa. A 13.15. Tétel segítségével egyszerűen beláthatjuk, hogy ha
úgyszintén. Valóban, tetszőleges
-re

tehát (13.9) alapján
bármely
minden felosztásra. Ha tehát
adódik, hogy
integrálható.
Az alsó, illetve felső összegben szereplő
értékeket használni megfelelő
közelítő összegek.

, akkor

integrálható

-ben, akkor

intervallumra. Ebből következik, hogy
, és így a 13.15. Tételből

és
mennyiségek helyett sok esetben célszerű az
„közbülső” pontokkal. Az így kapott „közbülső” összegek az ún.

295
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

13. A határozott integrál

13.17. Definíció. Az
közelítő összegein a

függvénynek az

összegeket értjük a

felosztáshoz tartozó

) közbülső helyek összes lehetséges választása mellett.

(

A
közelítő összeg értéke tehát nemcsak a felosztástól, hanem a közbülső
pontoktól is függ.
Ennek ellenére, ha ez nem okoz félreértést, a jelölésben elhagyjuk az
függvényre és a
pontokra való
utalást.
Egy függvény integrálhatósága és az integráljának értéke a közelítő összegek segítségével is megfogalmazható.
Ehhez csupán a következőt kell belátni:
13.18. Tétel. Tetszőleges korlátos

függvényre és

felosztásra

13.10. egyenlet - (13.10)

azaz a közbülső
, illetve
.
Bizonyítás.

pontok különböző választásánál adódó közelítőösszegek halmazának alsó, illetve felső határa

2.20. Tételben beláttuk,
és
nemüres számhalmazok, akkor
A

hogy

ha

nemüres számhalmazok, akkor
. Ebből teljes indukcióval adódik, hogy ha

13.11. egyenlet - (13.11)

ahol

.
(
). Világos, hogy
minden -re. Ebből (13.11) alapján (13.10) nyilvánvaló.

Legyen
és

Ebből a 13.11. és 13.18. Tételeket figyelembe véve egyszerűen következik az alábbi
13.19. Tétel. Egy korlátos
integrálja , ha tetszőleges
.

függvényre akkor és csak akkor teljesül, hogy integrálható és az
-hoz van olyan
felosztás, amelyhez tartozó bármely
közelítő összegre

3.1. Feladatok
13.7. Bizonyítsuk be, hogy ha

korlátos

13.8. Bizonyítsuk be, hogy ha
részintervallum, amelyre

-ben, akkor

integrálható
.

-ben, akkor minden

13.9. Bizonyítsuk be, hogy ha egy függvény integrálható
13.10. Legyen
intervallum? (M)

korlátos, és

-ra van olyan

-ben, akkor van folytonossági pontja. (Ö)

rögzített. Igaz-e, hogy a
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13.11. Bizonyítsuk be, hogy ha

integrálható

-ben, akkor az

függvény úgyszintén.

-n pozitív és integrálható, akkor

13.12. Igaz-e, hogy ha

? (M)

Ahhoz, hogy egy függvény integrálhatóságát és az integrál értékét megállapítsuk, nincs szükség az összes alsó
és felső összeg ismeretére. Általában elegendő, ha ismerjük az alsó és felső összegek értékét felosztásoknak egy
alkalmasan választott sorozatára. Valóban, ha
integrálható és az integrálja , akkor a 13.11.
Tétel szerint minden
-re létezik olyan
felosztás, hogy
.
Így az
felosztássorozatra teljesül, hogy

13.12. egyenlet - (13.12)

Megfordítva, ha az
felosztássorozatra teljesül (13.12), akkor minden
-ra van olyan felosztás, amely
kielégíti az (13.7) feltételt; nevezetesen
megfelel, ha
elég nagy. Így a 13.11. Tétel szerint
integrálhatóés az integrálja .
Az integrálhatóságnak az oszcillációs összeggel megfogalmazott feltétele (13.15. Tétel) nyilván ekvivalens
azzal, hogy létezzen olyan
felosztássorozat, amelyre
. Ezzel beláttuk a következőt:
13.20. Tétel.
i. Egy korlátos
ha van olyan

függvényre akkor és csak akkor teljesül, hogy integrálható és az integrálja
felosztássorozat, amelyre (13.12) fennáll.

ii. Egy korlátos
felosztássorozat, amelyre

,

függvény akkor és csak akkor integrálható, ha van olyan
.

13.21. Példák.
1. A 13.1. Példában az

függvényt vizsgáltuk az

intervallumon, ahol

. Jelölje

az

(
) osztópontokkal történő felosztást, ahol
. Mivel a függvény monoton
csökkenő, ezért
és
, valamint
és
minden -re (lásd (13.1)-et és (13.2)-t). Így
,
, és amint azt a 13.1.
Példában kiszámítottuk,
. Ezért a 13.20. Tétel [297] szerint az
függvény integrálható az
intervallumban, és ott az integrálja
.
2. Most belátjuk, hogy

és

esetén

13.13. egyenlet - (13.13)

Tekintsük az előző példában alkalmazott felosztást. A függvény monoton növő, ezért
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,

Mivel

ezért

,

és

így

.
Hasonlóan adódik

, amivel (13.13.)-at beláttuk.

. Tekintsük az
intervallum egyenlő részre való felosztását az
osztópontokkal (
). Jelöljük -nel, illetve
-nel az ehhez a felosztáshoz
tartozó alsó, illetve felső összeget. Mivel
monoton növekedő
-ben, ezért
és
minden -re. Ebből
3. Megmutatjuk, hogy

Az így adódó geometriai sort összegezve:

Ebből

. Hasonlóan adódik, hogy

miatt

a 13.20. Tétel [297] alapján
4. Belátjuk, hogy

, tehát

.
esetén

13.14. egyenlet - (13.14)

Tekintsük a
intervallum
egyenlő részre való felosztását. Jelöljük
-nel, illetve
-nel az ehhez a
felosztáshoz tartozó alsó, illetve felsőösszeget. Mivel
a
intervallumban monoton fogyó, ezért

13.15. egyenlet - (13.15)

Most felhasználjuk a teljes indukcióval egyszerűen bizonyítható

13.16. egyenlet - (13.16)

összefüggést. Ezt

-nel alkalmazva azt kapjuk, hogy

Mivel

ezért
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Mármost

(13.15)-ből

,
ha
. Így a 13.20. Tételből [297] kapjuk (13.14)-et.

,

ezért

Ha integrálható, akkor a 13.11. Tétel szerint minden -hoz van olyan felosztás, amelyre
és
-nál
jobban megközelítik
integrálját. Most megmutatjuk, hogy minden olyan felosztás rendelkezik ezzel a
tulajdonsággal, amelynek az osztóintervallumai elég rövidek.
13.22. Definíció. Legyen
felosztás finomságán a

számot értjük. Azt mondjuk, hogy az

intervallum egy felosztása. Az

az

felosztás finomabb, mint

, ha

.

13.23. Tétel.
i. Egy korlátos
függvényre akkor és csak teljesül, hogy integrálható és az integrálja
minden
-hoz van olyan
, hogy minden -nál finomabb felosztásra

, ha

13.17. egyenlet - (13.17)

ii. Egy korlátos
függvény akkor és csak integrálható, ha minden
hogy minden -nál finomabb felosztásra
.

-hoz van olyan

,

iii. Egy korlátos
függvényre akkor és csak teljesül, hogy integrálható és az integrálja , ha
minden
-hoz van olyan
, hogy minden -nál finomabb felosztásra és bármely -hez tartozó
közelítő összegre
.
Bizonyítás. Ha (i) vagy (iii) felosztásra vonatkozó feltétele teljesül, akkor a 13.11. és 13.19. Tételek szerint
integrálható és az integrálja . Ha pedig (ii) feltétele igaz, akkor a 13.15. Tétel szerint integrálható.
Most tegyük fel, hogy integrálható, legyen
, és legyen
adott. A tétel bizonyításához elég
megmutatnunk, hogy (13.17) teljesül minden elég finom felosztásra. Ha ugyanis (13.17) igaz, akkor
, valamint
minden
-hez tartozó közelítő összegre, tehát (ii) és (iii)
állításai automatikusan következnek (i)-ből.
Először belátjuk, hogy
minden elég finom felosztásra. Ehhez vizsgáljuk meg, hogy egy -nál
finomabb felosztáshoz tartozó
alsó összeg mennyivel nőhet egy új osztópont hozzávételével. Ha az új
felosztás
, akkor a 13.3. Lemma és (13.3) jelöléseivel

ahol
az
egy felső korlátja
hozzávéve az alsó összeg legfeljebb

-n. Vagyis egy
-val nőhet.

-nál finomabb felosztáshoz egy új osztópontot

Az (alsó) integrál definíciója szerint
-nek van olyan
felosztása, amelyre
. Ha
egy tetszőleges felosztás és
jelöli
és egyesítését,
akkor
a 13.3. lemma szerint, tehát
. Az
felosztást úgy kapjuk, hogy
-hez
egymás után hozzávesszük a
osztópontokat. Legyen
finomsága . Ekkor minden új osztópont
hozzávétele legfeljebb
-val növeli
értékét, tehát
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Ha tehát

, akkor

.

Ezzel beláttuk, hogy
minden
-tól függ. Ugyanígy adódik, hogy
minden elég finom felosztásra fennáll.

-nál finomabb felosztásra. Jegyezzük meg, hogy csak
minden
-nál finomabb felosztásra, tehát (13.17)

Most belátjuk, hogy ha integrálható, akkor (13.12) (és így
amikor a szereplő felosztások finomsága nullához tart.
13.24. Definíció.

) minden olyan esetben teljesül,

felosztássorozat minden határon túl finomodó, ha

Azt mondjuk, hogy az
.

13.25. Tétel.
i. Egy korlátos
függvényre akkor és csak akkor teljesül, hogy integrálható és az integrálja
ha bármely minden határon túl finomodó
felosztássorozatra

ii. Egy korlátos
finomodó

,

függvény akkor és csak akkor integrálható, ha bármely minden határon túl
felosztássorozatra
.

Bizonyítás. (i) Ha a feltétel teljesül, akkor integrálható és az integrálja a 13.20. Tétel [297] (i) állítása
szerint. Most tegyük fel, hogy integrálható, és legyen
tetszőleges. A 13.23. Tétel [299] szerint van
olyan , hogy minden -nál finomabb felosztásra teljesül (13.17). Ha az
felosztássorozat minden
határon túl finomodó, akkor minden elég nagy -re
, tehát
és
.
A (ii) állítás a 13.20. Tétel [297] (ii) állításának felhasználásával hasonlóan bizonyítható.
13.26. Példa. A 13.25. Tétel [300] alapján új bizonyítást adunk a

13.18. egyenlet - (13.18)

összefüggésre. A 13.21.1. Példában [297] beláttuk, hogy

esetén

. Az

speciális esetben ebből azt kapjuk, hogy
. Jelöljük
-nel az
intervallum
egyenlő részre való felosztását. Mivel az
felosztássorozat minden határon túl finomodó, ezért
a 13.25. Tétel [300] szerint
. Mármost könnyen látható, hogy az
-et definiálóösszeg edik tagja

tehát

. Vegyük észre, hogy
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Ezzel (13.18)-at beláttuk. Ennek az összefüggésnek ez immár a harmadik bizonyítása. (Lásd a 11.92. feladatot
[245] és a 12.16. Megjegyzést.)

3.2. Feladatok
13.13. Bizonyítsuk be, hogy ha
amelyre

minden

differenciálható és

korlátos

-ben, akkor létezik olyan

szám,

-re.
intervallum egyenlő részre való felosztása. Igaz-e, hogy bármely
sorozat monoton növekedő és az
sorozat monoton csökkenő?

13.14. Legyen
az
korlátos függvényre az

, és legyen

13.15. Legyen

felosztása. Számítsuk ki az

az

függvénynek az

felosztáshoz és a

tartozó közelítő összegét, és ennek alapján határozzuk meg az
13.16. Legyen

és

. Számítsuk ki az

tartozó alsó és felső összegeit minden
13.17. Bizonyítsuk be, hogy
13.18. Bizonyítsuk be, hogy ha

intervallum egy tetszőleges

integrál értékét.

függvénynek a

felosztásokhoz

-re, és határozzuk meg ebből az
esetén

integrálható

közbülső helyekhez

integrál értékét.

. (Ö)
-ben, akkor

13.19. Számítsuk ki

értékét.
13.20. Bizonyítsuk be, hogy
a 4.28. Definíciót.)
13.21. Bizonyítsuk be, hogy minden

. (Itt

azt jelöli, hogy

pozitív számra

13.22. Számítsuk ki

értékét.
13.23. Hová tart a
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tört értéke, ha
13.24. Bizonyítsuk be, hogy ha

integrálható

13.25. Bizonyítsuk be, hogy ha
-nál finomabb
felosztásra

korlátos

13.26. Bizonyítsuk be, hogy ha

integrálható

-ben és ott

, akkor

13.27. Bizonyítsuk be, hogy ha

integrálható

-ben és ott

, akkor

13.28. Tegyük fel, hogy

Következik-e ebből, hogy

korlátos

-ben, akkor

-ben, akkor minden

-hoz van olyan

, hogy minden

-ben, és

integrálható

-ben és

?

13.29. Az alábbi függvények mindegyikéhez és minden
-hoz adjunk meg olyan
számot, amelyre
teljesül, hogy ha a megadott intervallum egy felosztása -nál finomabb, akkor a függvénynek a felosztáshoz
tartozó alsó és felső összegei -nál kevesebbel térnek el az integráltól. (Nem kell a legnagyobb -t megadni.)
a.

,

;

b.

,

;

c.

,

;

d.

minden

e.

ha

-ra és

egyébként,
,

;

.

4. A folytonos és a monoton függvények
integrálhatósága
A 13.15. Tételből sejthető, hogy egy függvény integrálhatósága szoros kapcsolatban van a folytonosságával.
Később látni fogjuk, hogy egy korlátos függvény akkor és csak akkor integrálható, ha egy bizonyos, jól
meghatározott értelemben „majdnem mindenütt” folytonos2. Így pl. minden olyan korlátos függvény
integrálható, amely legfeljebb megszámlálhatóan sok pont kivételével folytonos. E tételek bizonyítása azonban
2

Lásd Az integrálhatóság Lebesgue-féle kritériuma c. alfejezetet a II. kötetben.
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távolról sem egyszerű, ezért most csak néhány speciális, de nagyon fontos és a gyakorlatban sokszor alkalmazott
esetet tárgyalunk.
13.27. Tétel. Ha

folytonos

-ben, akkor integrálható

-ben.

Bizonyítás. A 13.15. Tételt fogjuk alkalmazni. A bizonyításnál felhasználjuk Heine tételét (9.61 Tétel).
Eszerint, ha
folytonos
-ben, akkor itt egyenletesen folytonos, azaz minden
-hoz létezik olyan
, hogy tetszőleges
értékekre, ha
, akkor
.
Legyen
adott, és válasszunk egy -hoz tartozó -t az egyenletes folytonosság definíciója szerint. Legyen
az
intervallumnak egy olyan felosztása, amelyben minden osztóintervallum rövidebb
-nál.
(Választhatjuk pl. az
egyenlő részre való felosztást, ahol
.) Weierstrass tétele szerint
(9.55. Tétel) az függvénynek mindegyik
osztóintervallumban van legkisebb és legnagyobb értéke,
tehát vannak olyan
pontok, melyekre
és
. Ekkor
az felosztás választása szerint, és így

a

választása alapján. Ebből

Mivel

tetszőleges volt, a 13.15. Tétel szerint

integrálható.

13.28. Következmény. Az elemi függvények3 integrálhatóak minden olyan
értelmezve vannak.
13.29. Tétel. Ha

monoton

-ben, akkor integrálható

-ben.

Bizonyítás. Ismét a 13.15. Tételt alkalmazzuk. Legyen például
bármely felosztásra
és
, és ezért

Legyen

adott. Ha a felosztás olyan, hogy

monoton növekedő

minden

13.19. egyenlet - (13.19)

Mivel

3

tetszőleges volt, ezért a 13.15. Tétel szerint

intervallumban, amelyben

integrálható.

lásd a 10. Fejezetet
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13.7. ábra
13.30. Megjegyzések. 1. Monoton növő függvényekre az
esetén az

intervallum egyenlő szakaszokra való felosztása

oszcillációs összeg jól szemléltethető: ez nem más, mint a „kis téglalapoknak” az utolsó,
sávba csúsztatásával adódó,
alapú,
magasságú téglalap területe. Vagyis

és ez valóban tetszőlegesen kicsi, ha

feletti

elég nagy.

2. A 13.23. Tétel [299] szerint ha egy függvény integrálható, akkor minden
-hoz van olyan , hogy
teljesül minden -nál finomabb
felosztásra. Figyeljük meg, hogy a folytonos, illetve
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monoton függvények esetében a 13.27. és 13.29. Tételek bizonyításainak végigkövetésével meg is kaphatunk
egy-egy ilyen -t.

5. Integrálhatóság és műveletek
A következő tételek szerint a leggyakrabban alkalmazott műveletek nem vezetnek ki az integrálható függvények
köréből. A konstanssal való szorzás és az összegzés esetében az eredményül kapott függvények integráljait is
megkaphatjuk.
Az

intervallumon integrálható függvények halmazát

13.31. Tétel. Ha

és

-vel jelöljük.
és

, akkor

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvalóan következik abból, hogy ha
és
, ha pedig
.
13.32. Tétel. Ha

Bizonyítás. Legyen
melyekre
felosztások egyesítése. Ekkor

, akkor

, és

és

. Tetszőleges
és

,

, akkor tetszőleges
akkor

-hoz vannak olyan
és
. Legyen

felosztásra
és

felosztások,
az
és

tehát

a
közbülső pontok tetszőleges választása esetén. Mivel
,
ebből következik, hogy
. A 13.19. Tétel szerint ebből következik, hogy
integrálható
-ben és az integrálja
.
13.33. Tétel. Ha
.

, továbbá, ha

, akkor

Bizonyítás. A 13.15. Tétel szerint elég belátni, hogy az
oszcillációs összege akármilyen kicsi lehet.
Mivel

és

integrálható, így korlátos is. Legyen

, ha

minden

és (

esetén)
. Tetszőleges

esetén

Így (13.9) szerint

, és

esetén
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intervallumra.

minden

, és
lehet, ugyanez érvényes az
13.34. Tétel. Ha
.

Ebből

azonnal

következik,

esetén
és
, akkor

hogy

tetszőleges

. Mivel
esetén az

felosztásra

tetszőlegesen kicsi

oszcillációs összegekre is.

, továbbá, ha

minden

-re, akkor

Bizonyítás. Mivel

így a

13.31., 13.32. és 13.33. Tételekből következik, hogy
alapján nyilvánvaló.

. A tétel második állítása

Az előző tételek után talán meglepő, hogy két integrálható függvény összetett függvénye nem szükségképpen
integrálható.
13.35. Példa. Legyen
és
, ha
. Könnyű belátni, hogy az
függvény minden
intervallumban integrálható (lásd a 13.1.(c) feladatot [293]). Jelölje
a Riemann függvényt (lásd
9.9. Megjegyzést). Hamarosan látni fogjuk, hogy a függvény szintén integrálható minden intervallumban
(lásd a 13.46. Példát). Másrészt
éppen a Dirichlet-függvény, amelyről láttuk, hogy semmilyen
intervallumban nem integrálható (lásd a 13.9. Példát).
Az összetett függvény integrálhatóságához tehát a szereplő függvények integrálhatóságánál valamivel többet
kell feltennünk.
13.36. Tétel. Legyen
integrálható
tartalmazza értékkészletét (vagyis a

-ben, és
folytonos egy olyan
zárt intervallumban, amely
halmazt). Ekkor
is integrálható
-ben.

Bizonyítás. Azt kell belátnunk, hogy az
függvénynek van akármilyen kicsiny oszcillációs összege.
A 9.52. Tétel szerint korlátos, tehát van olyan
, hogy
minden
-ra. A Heine-tétel
(9.61 Tétel) szerint egyenletesen folytonos
-ban, azaz tetszőleges
-hoz létezik olyan
, hogy
valahányszor
és
.
Tekintsük most az
intervallum egy tetszőleges
felosztását. Az
oszcillációs összeget úgy fogjuk megbecsülni, hogy az összeget ketté vágjuk, és külön becsüljük
azon tagok összegét, amelyek olyan indexekhez tartoznak, melyekre

13.20. egyenlet - (13.20)

teljesül, illetve azokét, amelyekre ez nem áll. Jelöljük -vel azon
indexek halmazát, amelyekre
(13.20) fennáll, és legyen a (13.20)-at nem teljesítő
indexek halmaza. Ha
, akkor tetszőleges
-re
, tehát választása alapján
.
Jelöljük az

oszcillációt

-vel. Ekkor tehát

13.21. egyenlet - (13.21)

minden

-re. Másrészt

esetén

, tehát
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amiből

13.22. egyenlet - (13.22)

következik. Most a (13.21) és (13.22) egyenlőtlenségeket felhasználjuk

becslésére:

13.23. egyenlet - (13.23)

Mivel
integrálható
(13.23) szerint
integrálható.

-ben, választhatunk egy olyan
felosztást, amelyre
. Ekkor
. Mivel
tetszőleges volt, a 13.15. Tétel szerint

13.37. Megjegyzés. Ha az
függvényösszetételben a függvényről tesszük fel a folytonosságot és -ről
az integrálhatóságot, akkor ez általában még nem biztosítja az
függvény integrálhatóságát. Az ezt
bemutató ellenpéldák azonban jóval bonyolultabbak annál, mint amit a 13.35. Példában láttunk. A kérdésre
visszatérünk a Lebesgue-tétel kapcsán (lásd a II. kötet utolsó fejezetét).

5.1. Feladatok
13.30. Adjunk példát olyan
ben.
13.31. Legyen

és

13.32. Igaz-e, hogy ha

függvényre, amelyre

korlátos az

integrálható

-ben, de

nem integrálható

-

intervallumban. Igaz-e, hogy

integrálható

-ben, akkor

is integrálható

-ben?

6. Függvények integrálhatóságára és az integrál
értékére vonatkozó további tételek
13.38. Tétel. Ha egy függvény integrálható az
részintervallumában is.

intervallumban, akkor integrálható annak minden

Bizonyítás. Legyen
integrálható
-ben. Ekkor minden
-ra létezik az
intervallumnak egy
olyan
felosztása, amelyre
. Legyen
az
felosztásnak a és
pontok hozzávételével nyert
finomítása. Ekkor a 13.3. Lemma szerint
, tehát
. Másrészt, ha
-nek
csak azokat az osztópontjait tekintjük, amelyek
-nek is pontjai, akkor ezzel
-nek egy olyan
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felosztását nyerjük, amelyre
. Valóban, az
-ben szereplő tagok mind szerepelnek
-ben is.
Ezzel beláttuk, hogy minden
integrálható
-ben.

-ra létezik a

-t definiáló összeg csupa nemnegatív tagból áll, és az

intervallumnak olyan

13.39. Tétel. Legyen
, és legyen
értelmezve
-ben. Ha
intervallumok mindegyikében, akkor
-ben is integrálható, és

Bizonyítás. Legyen
és
olyan , illetve
felosztását, amelyre
Az

Mivel

és

és

13.40. Megjegyzés. Legyen
integrálható
részintervallumban is integrálható. A

intervallum egy

integrálható

. Így

integrálható az

adott, és tekintsük

. Legyen

felosztások osztópontjai együttesen az

tetszőleges volt, a 13.11. Tétel szerint

felosztása, amelyre

és

, illetve
.

felosztását adják, amelyre

-ben, és ott az integrálja

-ben. Mint láttuk, ekkor

.

bármely

13.24. egyenlet - (13.24)

függvény – melynek értelmezési tartománya
zárt részintervallumainak halmaza – a 13.39. Tétel szerint
rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy két csatlakozó intervallum egyesítésén felvett értéke egyenlő a két
intervallumon felvett értékek összegével. Ezt szokás úgy is megfogalmazni, hogy a (13.24) képlet additív
intervallumfüggvényt definiál.
Az
képletnek eddig csak akkor tulajdonítottunk értelmet, ha az
integrál értelmezését azonban célszerű lesz kiterjeszteni az
esetekre is.
13.41. Definíció. Ha

Ha

értelmezve van az

és

integrálható

-n, akkor legyen

pontban, akkor legyen

13.42. Tétel. Tetszőleges

esetén

13.25. egyenlet - (13.25)
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amennyiben a kérdéses integrálok léteznek.
Bizonyítás. A tétel az összes lehetséges eset végiggondolásával azonnal következik a 13.41. Definícióból és
a 13.39. Tételből. Ha pl.
, akkor

amiből átrendezéssel megkapjuk (13.25)-öt. A többi eset hasonló.
Most néhány olyan tételt tárgyalunk, amely a folytonosságnál enyhébb feltétel mellett biztosítja a szereplő
függvények integrálhatóságát.

13.8. ábra
13.43. Tétel. Legyen

, és legyen

korlátos

i. Ha

integrálható

-ben minden

ii. Ha

integrálható

-ban minden

-ben.
esetén, akkor
esetén, akkor

az
az

intervallumban is integrálható.
intervallumban is integrálható.

Bizonyítás. Csak (i)-et bizonyítjuk. Legyen
-ben
. Tekintsük az
intervallum egy
felosztását, és legyen az ehhez tartozó oszcillációs összeg
. Ugyanez a felosztás az
intervallummal
kiegészítve
-nek egy felosztása lesz. Az ehhez tartozó
oszcillációra
, hiszen az
osztóintervallum
adaléka legfeljebb
. Ha tehát
-t elég kicsinek választjuk
(pl.
), és ezzel a -val
-nek egy olyan felosztását tekintjük, amelyre
elég kicsi (pl.
), akkor is kicsi lesz (kisebb lesz, mint ).
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13.44. Tétel. Ha
ben.

korlátos

-ben és itt véges számú hely kivételével folytonos, akkor

integrálható

-

Bizonyítás. Legyen
, és tegyük fel, hogy
a
pontok kivételével
folytonos
-ben. Vegyük még fel a
(
) pontokat; ezzel olyan
,
illetve
intervallumokhoz jutunk, amelyek mindegyikében teljesülnek a 13.43. Tétel feltételei. Tehát
integrálható ezen intervallumok mindegyikében, ebből pedig a 13.39. Tétel többszöri alkalmazásával
következik, hogy a teljes
intervallumban is integrálható.
13.45. Megjegyzés. A 13.44. Tétel nyilvánvaló következménye annak a később bizonyítandó tételnek, hogy ha
egy függvény korlátos és megszámlálhatóan sok ponttól eltekintve folytonos, akkor integrálható. (Lásd Az
integrálhatóság Lebesgue-féle kritériumát a II. kötet utolsó fejezében.) Már említettük, hogy a monoton
függvények integrálhatósága ebből szintén következik. Emlékeztetjük az olvasót, hogy egy monoton
függvénynek csak megszámlálhatóan sok szakadási pontja lehet, lásd a 9.69. Tételt.
13.46. Példa. A Riemann-függvényt
a 9.9. Megjegyzést). Legyen

a

következőképpen

értelmeztük

(lásd

a

9.8.3.

Példát

és

A 9.8. Példában beláttuk, hogy az
függvény minden irracionális pontban folytonos és minden racionális
pontban szakad. Így szakadási pontjainak halmaza éppen , ami a 7.2. Tétel szerint megszámlálható. Mivel
korlátos, ezért az idézett általános tétel szerint integrálható minden
intervallumban. Ezt közvetlenül
is belátjuk, sőt azt is megmutatjuk, hogy integrálja minden intervallumban nulla.
Mivel minden intervallumban van irracionális szám, ezért tetszőleges
felosztásra és
-re
. Így
minden
-re. Tehát azt kell még belátnunk, hogy
tetszőleges
-hoz van olyan felosztás, amelyre
teljesül. Az integrál definíciója szerint ebből
megkapjuk majd, hogy

.

Legyen
rögzített. Vegyük észre, hogy a függvény -nál nagyobb értéket csak véges sok
pontban vehet fel. Ha ugyanis
, akkor
, ahol
kell, hogy legyen, márpedig minden
-hoz csak véges sok olyan
egész szám van, amelyre
. Legyen
mindazon
-beli
pontok
felsorolása,
amelyekben
értéke
nagyobb,
mint
.
Legyen
egy
-nél finomabb felosztás. Belátjuk, hogy
.
Azon indexek száma, amelyekre
tartalmazza a
pontok valamelyikét legfeljebb
, hiszen
mindegyik
pont legfeljebb két osztóintervallumnak lehet eleme. Az
összegben az ilyen indexekhez
tartozó tagok értéke
, e tagok összege tehát legfeljebb
. A többi
tagra
, ezek összege tehát legfeljebb

E két becslést összeadva
, akkor a fenti konstrukció egy

adódik. Ha tehát olyan
-nál kisebb felső összeget ad.

-t választunk, amelyre

13.47. Tétel. Legyenek az
és
függvények értelmezve az
intervallumban. Ha
ben és itt véges számú hely kivételével
, akkor is integrálható
-ben, és
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Bizonyítás. Mivel

korlátos

-ben, ezért

és

is az. Legyen

minden

re. Tegyük fel először, hogy és csak az pontban különböznek. Legyen
szerint minden
-hoz van olyan
felosztás, amelyre
osztópont beiktatása
-et nem csökkenti és
-et nem növeli, feltehetjük, hogy
és így
.
Ha
és
egyenlőek
-ben, akkor az
egymástól. E tagok abszolút értéke legfeljebb
. Ugyanígy adódik, hogy
integrálható, és az integrálja .

és

-

. A 13.11. Tétel
. Mivel egy új
osztópont,

összegek csak az első tagban különböznek
lehet, így
, és
. Mivel tetszőleges volt, a 13.11. Tétel szerint

Hasonlóan okoskodhatunk, ha és csak a pontban különböznek. Ebből az általános eset a 13.39. Tétel
többszöri alkalmazásával következik, ugyanúgy, mint a 13.44. Tétel bizonyításában.
13.48. Megjegyzés. A fenti tétel lehetőséget ad arra, hogy az integrálhatóság fogalmát és az integrál értékének
értelmezését kiterjesszük olyan függvényekre is, amelyek az
intervallum véges sok pontjában nincsenek
értelmezve.
Legyen ugyanis egy
-ben véges sok pont kivételével értelmezett függvény. Ha létezik olyan
-ben
integrálható függvény, amelyre
legfeljebb véges sok pont kivételével, akkor azt mondjuk, hogy
integrálható, és

Ha ilyen nem létezik, akkor nem integrálható. A 13.47. Tételből világos, hogy az integrálhatóság ténye és
az integrál értéke független a függvény választásától.
Az előbbieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy egy
integráljának értéke nem változik meg, ha
i.

értékét véges sok pontban megváltoztatjuk,

ii.

értelmezését véges sok pontban kiterjesztjük,

iii.

értelmezését véges sok pontban megszüntetjük.

13.49. Példa. 1.

függvény

-beli integrálhatósága és

függvényt lépcsősfüggvénynek nevezzük, ha van olyan
felosztás, hogy
konstans mindegyik
nyílt intervallumban. (A
osztópontokban
értéke tetszőleges lehet.) Belátjuk, hogy minden lépcsősfüggvény integrálható, és ha
minden
-re (
), akkor
Az

Valóban, a 13.8.1. Példa és a 13.48.(i) megjegyzés szerint
az állítás a 13.39. Tételből következik.

minden -re, és így

6.1. Feladatok
13.33. Legyen

és

Bizonyítsuk be, hogy

integrálható

-ben, és tegyük fel, hogy
minden

13.34. Legyen nemnegatív folytonos függvény
akkor, ha
. (M)

minden

felosztásra.

-re.
-ben. Bizonyítsuk be, hogy
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13.35. Integrálható-e a
13.36. Jelölje

függvény a

intervallumon?

a törtrész függvényt. Integrálható-e a

13.37. Legyen
intervallumon?

, ha

13.38. Legyen
ben. Mennyi az integrálja?
13.39. Legyen
Bizonyítsuk be, hogy

intervallumon?
). Integrálható-e

(

ha

). Bizonyítandó, hogy

(

olyan korlátos függvény, amelyre
integrálható
-n. Mennyi az integrálja? (Ö)

13.40. Legyen
ha
alsó, illetve felső integrálja
13.41. Legyen

függvény a

irracionális és
-ben?

, és legyen

integrálható

minden

ha

korlátos az

a

,

és

-

-re.

. Mennyi

intervallumban. Bizonyítsuk be, hogy

7. Az integrál értékére vonatkozó egyenlőtlenségek
Néhány egyszerű, de gyakran alkalmazott egyenlőtlenség bizonyításával kezdjük.
13.50. Tétel. Legyen
i. Ha

integrálható

ii. Ha

és

iii. Ha

integrálható

.
-ben és

integrálhatóak

minden

-re, akkor

-ben és

-ben és

minden

minden

.
-re, akkor

-re, akkor

13.26. egyenlet - (13.26)

iv. Ha

integrálható

-ben és

v. Ha

integrálható

-ben, akkor

minden

Bizonyítás. (i): Az állítás nyilvánvaló amiatt, hogy ha
(ii): Ha

, akkor

-re, akkor

nemnegatív, akkor minden alsó összege is nemnegatív.

, tehát az állítás (i)-ből adódik.

(iii): (13.26) mindkét egyenlőtlensége világos (ii)-ből.
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(iv): Alkalmazzuk (iii)-at

-val és

(v): Alkalmazzuk (ii)-t az

-val.
választással.

majd az

13.51. Megjegyzés. Az integrál olyan leképezés, amely bizonyos függvényekhez számokat rendel. Erről a
leképezésről megállapítottuk, hogy lineáris (13.31. és 13.32. Tételek), additív intervallumfüggvényt definiál
(13.39. Tétel), monoton (13.50. Tétel), valamint az
intervallumon értlemezett azonosan függvényhez a
értéket rendeli. Fontos tény, hogy ezek a tulajdonságok karakterizálják az integrált. Ennek az állításnak a
pontos megfogalmazását és bizonyítását illetően a 13.51. [318] és 13.52. feladatokra [318] utalunk.
A következő tétel a (13.26) egyenlőtlenség egyszerű következménye.
13.52. Tétel. (Az integrálszámítás első középértéktétele). Ha
, amelyre

folytonos

-ben, akkor van olyan

13.27. egyenlet - (13.27)

Bizonyítás. Ha

és

, akkor

13.28. egyenlet - (13.28)

Mivel a Bolzano–Darboux-tétel (9.57. Tétel) szerint az függvény tetszőleges
-ben, ezért valóban van olyan
, amelyre (13.27) fennáll.

és

közöttiértéket felvesz

13.9. ábra
13.53. Megjegyzés. A fenti tétel szemléletes jelentése az, hogy ha nemnegatív és folytonos
-ben, akkor
létezik olyan érték, hogy az
magasságú,
alapú téglalap területe egyenlő a görbe alatti tartomány
területével.

313
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

13. A határozott integrál

A

(13.28)

éppen az

közepén álló mennyiséget a számtani közép
és
minden
-re (
számok számtani közepével egyenlő.

13.54. Tétel. (Abel-egyenlőtlenség). Legyen
ben. Ha

minden

általánosításának tekinthetjük. Ha pl.
), akkor a szóban forgó mennyiség

monoton csökkenő és nemnegatív,

pedig4 integrálható

-

-re, akkor

13.29. egyenlet - (13.29)

A tétel bizonyításához szükségünk van egy összegekre vonatkozó analóg egyenlőtlenségre.
13.55. Tétel. (Abel-egyenlőtlenség). Ha
-re, akkor

és

minden

13.30. egyenlet - (13.30)

Bizonyítás. Legyen

. Ekkor

13.31. egyenlet - (13.31)

(Ezt az átalakítást Abel-átrendezésnek nevezzük.) Ha itt mindegyik
-t
-mel helyettesítjük, akkor az
összeget növeljük, mert
minden -ra, és az
és
együtthatók nemnegatívak. Az így kapott
szám

amivel megkaptuk (13.30) második egyenlőtlenségét. Az első egyenlőtlenség hasonlóan adódik.
A 13.54. Tétel bizonyítása. Legyen
felosztást, amelyre
és

adott, és válasszunk egy olyan
. Ekkor tetszőleges
-re

13.32. egyenlet - (13.32)

Valóban, ha
jelöli az
intervallum
tartozó oszcillációs összege legfeljebb
közelebb vannak

4

, ami kisebb

felosztását, akkor a
-nál. Ezért
és

-hez. Mármost a feltétel szerint az utóbbi integrál

Niels Henrik Abel (1802–1829) norvég matematikus
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amivel (13.32)-t beláttuk.
Legyen

, ekkor
, hiszen
. Mivel
, így az összegekre vonatkozó Abel-egyenlőtlenség (13.55. Tétel) szerint
. Ebből
alapján
, tehát

Ez minden

-ra igaz, amivel beláttuk (13.29)-et.

Az összegekre vonatkozó egyenlőtlenségek sokszor általánosíthatóak integrálokra. Ezek egyike a Hölderegyenlőtlenség, amely a 10.18. Tétel megfelelője.
13.56. Tétel. Legyenek
-n, akkor

és

olyan pozitív számok, melyekre

. Ha

és

integrálhatóak

13.33. egyenlet - (13.33)

Bizonyítás. Az
függvényeket
-fel, illetve
-vel helyettesítve (13.33) jobb oldala nem változik, míg a
bal oldal nem csökken a 13.50. Tétel (v) állítása szerint. Így feltehetjük, hogy
és
.
A 13.34. és 13.36. Tételek szerint az
,
és
olyan felosztás, amelyre

függvények mindegyike integrálható
,
és

közelítő összeg

Ekkor a
integrálhoz, a

közelítő összeg

-nál közelebb van az
-nál közelebb van a

a
közelítő összeg pedig -nál közelebb van a
Mármost az összegekre vonatkozó Hölder-egyenlőtlenség (10.18. Tétel) szerint

Mivel

-n. Legyen
.

integrálhoz,
integrálhoz.

tetszőleges volt, ezért (13.33) igaz.

A
esetben a következő nevezetes egyenlőtlenséget kapjuk, amely a 10.19. Tétel megfelelője
integrálokra vonatkoztatva.
13.57. Tétel. (Schwarz-egyenlőtlenség). Ha

és

integrálhatóak

-ben, akkor
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13.58. Megjegyzés. A Schwarz-egyenlőtlenség az
közötti fontos analógia alapját képezi.

intervallumon integrálható függvények és a vektorok

13.10. ábra
Ha
és
szorzatának nevezzük, és
(10.19. Tétel) azt állítja, hogy

-beli vektorok, akkor az
-val jelöljük. A Cauchy–

Valójában
, ahol
a következőképpen láthatjuk be. Mivel

minden
-re, feltehetjük, hogy és
bezárt szög koszinuszával egyenlő. Az

jelöli az

és

számot
és
skaláris
Schwarz–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség

vektorok irányába mutató félegyenesek szögét. Ezt

egységvektorok. Azt kell belátnunk, hogy ekkor
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összefüggésből következik, hogy az egybevágóságok (vagyis a távolságtartó leképezések) a skaláris szorzatot
nem változtatják meg. Egy alkalmas egybevágóság az vektort az
vektorba, az vektort pedig egy
vektorba képezi, ahol
. E vektorok skalárszorzata . Másrészt
az egységkör egy
pontja, és így a koszinuszfüggvény definíciója szerint
, ahol
az
és
irányú
félegyenesek szögével egyenlő, vagyis
, és éppen ezt kellett belátni. A fentiekből következik
például, hogy két vektor akkor és csak akkor merőleges egymásra, ha a skalárszorzatuk nulla.
A 13.57. Tétel azt az analógiát kínálja, hogy az
skalárszorzatának, a

számot az

számot pedig az

és

függvények

függvény abszolút értékének tekintsük. Így az

és

függvényeket akkor tekinthetjük merőlegeseknek (vagy ortogonálisoknak), ha az
skalárszorzatuk nullával egyenlő.
Ez az analógia végigvihető, és az ún. Hilbert-terek elméletéhez vezet el.

7.1. Feladatok
13.42.

Bizonyítsuk

be,

hogy

ha

és

folytonos

-n,

akkor

.
folytonos függvény, és tegyük fel, hogy

13.43. Legyen
hogy

. Bizonyítsuk be,

. (Ö)

13.44. Számítsuk ki

értékét.

13.45. Bizonyítsuk be, hogy ha

nemnegatív és folytonos

13.46. Bizonyítsuk be, hogy ha

konvex

13.47. Bizonyítsuk be, hogy ha
amelyre

-ben, akkor

-ben, akkor

differenciálható

-ben és

(A feladatot úgy interpretálhatjuk, hogy ha egy pont az
nulla kezdő- és végsebességgel, akkor ahhoz, hogy egy

, akkor van olyan

időintervallumban egyenesvonalú mozgást végez
távot megtegyen, az út során valamikor el kell érnie

gyorsulást.)
13.48. Bizonyítsuk be, hogy ha

,

nemnegatív, folytonos és konkáv

Mikor áll fenn egyenlőség?
13.49. Mikor áll fenn (13.33)-ben egyenlőség?
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folytonos függvény, és tegyük fel, hogy

13.50. Legyen

Határozzuk meg a

határértéket.
13.51. Tegyük fel, hogy minden
intervallumhoz és az
-n integrálható
rendelve egy
valós szám a következő tulajdonságokkal.
i. Ha

integrálható

ii. Ha

és

integrálhatóak
és

iii. Ha
iv. Ha
v. Ha

és

-ben, akkor

minden

vi. Ha

.

-ben, akkor

.

-ben és

minden

-re, akkor

Bizonyítsuk be, hogy
13.52. Tegyük fel

-re.

-ben, akkor

integrálható

integrálhatóak

minden

függvényhez hozzá van

-re, akkor

.

.
minden

-ben integrálható

függvényre. (Ö)

-ről ugyanazt, mint az előző feladatban, de az (v) feltételt helyettesítsük a következővel:

integrálható
(

-ben, akkor
).

Bizonyítsuk be, hogy létezik egy olyan
integrálható függvényre. (Ö)

minden

konstans, hogy
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14. fejezet - 14. Integrálszámítás
Ebben a fejezetben megismerkedünk az integrálok kiszámításának legfontosabb módszerével, amely
egyszersmind a határozott és határozatlan integrál közötti kapcsolatot is megvilágítja.

1. Az integrálás és a differenciálás kapcsolata
A 13.8. és a 13.21. Példák [297] mindegyike egy
következő szereposztással:

alakú egyenlőséget állít a

;
,
;
,
;

,
;
,
.
,

Mint láthatjuk, mindegyik példában
, azaz a primitív függvénye. Ezek a példák a differenciálás és
integrálás egy rendkívül fontos kapcsolatát jelzik, és egy nevezetes általános tétel speciális esetei.
14.1. Tétel. (Newton–Leibniz-formula). Legyen
ben, differenciálható
-ben és
függvénye
-ben), akkor

integrálható
minden

-ben. Ha az
-re (azaz

függvény folytonos
a
függvény primitív

Bizonyítás. Legyen
az
intervallum tetszőleges felosztása. A Lagrangeközépértéktétel (11.51. Tétel) szerint minden -re van olyan
pont, amelyre

teljesül. Ha ezeket az egyenlőségeket összeadjuk minden
-re, akkor a bal oldalon minden tag
kiesik, kivéve az
és
tagokat, és így azt kapjuk, hogy

Ez azt jelenti, hogy bármely felosztáshoz vannak olyan közbülső pontok, hogy az függvénynek ezekkel a
közbülső helyekkel vett közelítő összege éppen
-val egyenlő. Ebből következik, hogy az
szám minden felosztásra az alsó összeg és a felső összeg között helyezkedik el. Mivel
integrálható, ezért csak egyetlen ilyen szám van:

integrálja. Így

.

14.2. Megjegyzés. A differenciálhatóság fogalmának tisztázása során (11. Fejezet) megállapítottuk, hogy ha egy
mozgó pont koordinátáját az
függvény írja le, akkor a pont pillanatnyi sebessége
. Mivel
az
időintervallumban megtett utat méri, ezért a Newton–Leibniz-formula egyik fizikai
interpretációja úgy szól, hogy a megtett út hossza egyenlő a sebesség integráljával.
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Amint azt a 12. Fejezetben láttuk, annak eldöntése, hogy egy adott függvénynek van-e primitív függvénye,
általában igen nehéz feladat (lásd a 12.27. és 12.50. Megjegyzéseket). Ha azonban az
függvény integrálható,
akkor e kérdés eldöntése – a Newton–Leibniz-formula birtokában – igen egyszerű.
Tegyük fel ui., hogy integrálható
-ben és az függvény egy primitív függvénye. Feltehetjük, hogy
, mert ha ez nem teljesül, akkor
-ről áttérhetünk az
függvényre. Legyen
, és alkalmazzuk a Newton–Leibniz-formulát az
intervallumra. Azt kapjuk, hogy
, azaz

minden

nek van primitív függvénye, akkor az
függvényre érdemes külön elnevezést bevezetni.
14.3. Definíció. Legyen

függvényt az

-re. Ez azt jelenti, hogy ha

-

függvény is primitív függvény kell, hogy legyen. Erre a

integrálható [a,b]-ben. Az

függvény integrálfüggvényének nevezzük.

E fogalom felhasználásával az előző okoskodás eredményét így foglalhatjuk össze.
14.4. Tétel. Egy integrálható függvénynek akkor és csak akkor van primitív függvénye, ha az integrálfüggvénye
primitív függvény.
Az integrálfüggvény legfontosabb tulajdonságait a következő tétel írja le.
14.5. Tétel. Legyen
i. Az

-ben, és legyen

az integrálfüggvénye.

függvény mindenütt folytonos, sőt Lipschitz-tulajdonságú az

ii. Ha egy
iii. Ha

integrálható

pontban

folytonos, akkor ott az

folytonos
-ben, akkor differenciálható
-ben, akkor itt van primitív függvénye.

Bizonyítás. (i) Legyen

minden

tehát

intervallumban.

függvény differenciálható, és
-ben és

-re. Ha

. Következésképpen, ha

(ii) Ismét a 13.39. Tételt alkalmazva:

függvény

és

Mivel

folytonos

-ban, ezért tetszőleges

Legyen először

pontokhoz tartozó differenciahányadosa

. Minden ilyen

-hoz létezik olyan

, amelyre

-re a 13.50. Tétel (iii) állítása szerint
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, akkor a 13.39. Tétel szerint

a 13.50. Tétel (iv) állítása szerint.

így az

.
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teljesül, vagyis

Ugyanez

hányados hasonló átalakításával látható be, tehát valóban

-ra az

A (iii) állítás nyilvánvaló (ii) alapján.
14.6. Megjegyzések. 1. A bizonyításból az is látható, hogy ha
, illetve

jobbról, illetve balról folytonos

-ban, akkor

.

2. A fenti tétel (ii) állításának bizonyítása egy korábban már alkalmazott gondolatmenetet ismétel. Amikor
a 12.23.1. Példában meghatároztuk egy nemnegatív, monoton növő és folytonos
függvény
grafikonja alatti területet, akkor azt láttuk be, hogy ha
jelöli az
intervallum feletti területet, akkor
. A 14.5. Tétel (ii) állítása tulajdonképpen ennek egy átfogalmazása, amennyiben a terület –
egyelőre még tisztázatlan – fogalmát az integrállal, a
függvényt pedig az integrálfüggvénnyel
helyettesítettük.
3. A Newton–Leibniz-formulából következik, hogy ha az
függvény folytonosan differenciálható1, akkor -et
deriválva majd a deriváltat integrálva visszakapjuk az
függvényt (pontosabban annak az
intervallumon
vett megváltozását). A 14.5. (iii) állítás szerint pedig, ha a folytonos függvényt -tól -ig integráljuk, majd
a kapott integrálfüggvényt deriváljuk, akkor visszakapjuk az függvényt. E két állítás tehát azt fejezi ki, hogy
az integrálás és a deriválás bizonyos értelemben egymás inverz műveletei.
Az integrálelmélet tárgyalása során a függvények alábbi tulajdonságai játszottak nagy szerepet: korlátosság,
integrálhatóság, folytonosság, illetve az a tulajdonság, hogy a függvény rendelkezik-e primitív függvénnyel. A
megfelelő tulajdonságokkal rendelkező függvények halmazaira a következő jelöléséket fogjuk használni.

Külön jelölést vezetünk még be azon integrálható függvények halmazára is, amelyek integrálfüggvénye
differenciálható:

A 14.5. Tétel (és a megfelelő definíciók) szerint e függvényosztályokra fennállnak a

14.1. egyenlet - (14.1)

tartalmazási relációk. Fennáll továbbá, hogy

14.2. egyenlet - (14.2)

1

Ezen azt értjük, hogy a függvény differenciálható, és a deriváltja folytonos.
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Valóban, ez nyilvánvaló következménye a 14.4. Tételnek.

14.1. ábra
Most megmutatjuk, hogy a (14.1)-ben felsoroltakon kívül más tartalmazási reláció nem áll fenn a vizsgált
függvényosztályok között.
14.7. Példák. 1.
2.

: Példa a Dirichlet-függvény.
: Legyen

, és

, ha

, ha

.

3.
: (14.2) alapján elég olyan függvényt megadni, amely integrálható, van primitív
függvénye, de nem folytonos. Legyen

Mivel
korlátos és egy pont kivételével folytonos, így integrálható. Az
függvénye is, nevezetesen az

függvény. Másrészt

nem folytonos a

függvénynek van primitív

pontban.
és

4.

: Legyen

5.

: Lásd a 12.51. Példát.

.

Megemlítjük, hogy olyan korlátos függvény is létezik, amelynek van primitív függvénye, de nem integrálható.
(Vagyis
.) Ilyen függvényt megadni az előzőeknél lényegesen nehezebb.
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Csak jelezzük a konstrukció alapgondolatát; a részleteket illetően lásd Az integrálhatóság Lebesgue-féle
kritériuma c. alfejezetet a II. kötetben). Ott egy olyan
függvényt adunk meg, amely mindenütt
differenciálható, és amelynek a deriváltja korlátos, de egy „nagy halmazon” nem folytonos. Ekkor az
függvény nem lesz integrálható.
Az integrálfüggvény folytonosságát és az Abel-egyenlőtlenséget felhasználva egy fontos eredményhez jutunk.
14.8. Tétel. (Az integrálszámítás második középértéktétele).
i. Legyen
amelyre

monoton csökkenő és nemnegatív,

pedig integrálható

-ben. Ekkor van olyan

,

14.3. egyenlet - (14.3)

ii. Legyen

monoton,

pedig integrálható

-ben. Ekkor van olyan

, amelyre

14.4. egyenlet - (14.4)

Bizonyítás. (i) A
integrálfüggvény folytonos
-ben a 14.5. Tétel szerint, tehát az
beli értékkészletének van legkisebb és legnagyobb eleme. Legyen
,
. Ekkor
a 13.54. Tétel alapján. Mivel
minden
közötti értéket felvesz a Bolzano–Darboux-tétel szerint, ezért van olyan
, ami éppen (14.3).
(ii) Feltehetjük, hogy
monoton csökkenő, mert különben áttérhetünk a
monoton csökkenő és nemnegatív
-ben, tehát (i) alapján van olyan

és

és
, hogy

függvényre. Ekkor
, hogy

amiből

1.1. Feladatok
14.1. Adjuk meg a
intervallumon az alábbi függvények összes primitív függvényét, integrálfüggvényét,
határozatlan integrálját (lásd a 12.24. Definíciót) és határozott integrálját!
a.
b.

;
;

c.

323
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

14. Integrálszámítás

. Van-e olyan függvény, amelynek
függvényről is.

14.2. Legyen
Döntsük el ugyanezt a
14.3. Van-e olyan függvény

az integrálfüggvénye? (Ö)

-en, amelynek
korlátos, és legyen

14.4. Legyen

az integrálfüggvénye?

primitív függvénye. Bizonyítsuk be, hogy

az

14.5. Legyen

Határozzuk meg

deriváltját.

14.6. Bizonyítsuk be, hogy csak két olyan

teljesül minden

-re.

14.7. Bizonyítsuk be, hogy ha

-ben és

folytonos

egyenletnek pontosan egy gyöke van
14.8. Milyen

-n értelmezett folytonos függvény van, amelyre

értéke?

-ben, és
minden

integrálfüggvénye legyen
-re? (Ö)

14.10. Bizonyítsuk be, hogy

14.11. Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét:
a.

,

b.

,

c.

d.

e.

-re, akkor a

-ben.

értékre maximális

14.9. Legyen
integrálható
differenciálható és

minden

,

,

.

324
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

. Lehetséges-e, hogy

mindenütt

14. Integrálszámítás

14.12. Legyen

Határozzuk meg
eredmény?

-et a Newton–Leibniz-formula felhasználása nélkül. Hogyan interpretálható az

2. A parciális integrálás szabálya
A Newton–Leibniz-formula nemcsak elméleti szempontból jelentős (amennyiben megállapítja a differenciálás
és az integrálás egyik kapcsolatát), de gyakorlati szempontból is, hiszen minden olyan esetben megadja a
határozott integrál értékét, amikor ismerjük az integrálandó függvény primitív függvényét. Így a határozatlan
integrálok kiszámítására vonatkozó módszereket határozott integrálok kiszámításához használhatjuk fel. Annak
érdekében, hogy lerövidítsük az így kapott képleteket, bevezetjük a következő jelölést: ha az
függvény
értelmezve van az

különbséget

intervallumon, akkor az

-vel fogjuk jelölni.

Most a 12. Fejezetben megismert integrálási szabályokat (12.29., 12.31. és 12.34. Tételek) két új módszerrel
egészítjük ki, amelyek jelentősen kibővítik a kiszámítható integrálok körét.
14.9. Tétel. (A parciális integrálás szabálya). Tegyük fel, hogy az és függvények differenciálhatóak az
intervallumban, és itt
-nek van primitív függvénye. Ekkor
-nek is van primitív függvénye -ben, és

14.5. egyenlet - (14.5)

Bizonyítás. Legyen

, ezért

. Mivel

ami éppen (14.5).
14.10. Példák.
1.

.

2.

.

3.

.

4.

,
tehát

.

5.

(
).

6.

.

A parciális integrálás többszöri alkalmazásával kaphatjuk meg például az alábbi integrálokat:

A következő tétel megadja a parciális integrálás szabályának határozott integrálokra vonatkozó formáját.
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14.11. Tétel. Tegyük fel, hogy az
Ekkor

és

függvények differenciálhatóak,

pedig integrálhatóak

-ben.

14.6. egyenlet - (14.6)

Bizonyítás. Mivel
-ben. Így

és differenciálhatóak, ezért folytonosak, tehát a 13.27. Tétel szerint integrálhatóak is
és
mindketten integrálhatóak
-ben a 13.34. Tételből következően. Mivel
, ezért a Newton–Leibniz-formula szerint

A 13.32. Tételt alkalmazva majd átrendezve megkapjuk (14.6)-ot.
Az előző tétel egy érdekes alkalmazásaként kapjuk a következő formulákat.
14.12. Tétel.

14.7. egyenlet - (14.7)

és

14.8. egyenlet - (14.8)

Bizonyítás. Legyen
akkor

minden

-re. Ekkor

és

. Ha

14.9. egyenlet - (14.9)

Itt a parciális integrálás képletét alkalmazva

Ezt (14.9)-tel összevetve azt kapjuk, hogy

, amiből
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ami éppen (14.7). Hasonlóan,

ami éppen (14.8).
Az előző képletek lehetővé teszik egy alapvetően fontos összefüggés bizonyítását, amely összefüggés a
számot egy egyszerű szorzat határértékeként állítja elő.
14.13. Tétel. (Wallis2-formula).

Bizonyítás. Mivel

minden

-re, ezért

, azaz

amiből

következik.

Jelöljük
,

-nel
a
vagyis

.

Így

a

szorzatot.
rendőrszabály

Ekkor
szerint

.
14.14. Megjegyzés. Mivel

ezért a Wallis-formula szerint

Az aszimptotikus egyenlőség jelölésével ezt úgy is kifejezhetjük, hogy

14.10. egyenlet - (14.10)

A binomiális tétel szerint a

14.11. egyenlet - (14.11)

binomiális együtthatók összege , tehát az átlaguk
. A (14.10) összefüggés azt állítja, hogy a
(14.11)-ban felsorolt binomiális együtthatók közül a középső (amely egyszersmind a legnagyobb is) körülbelül
-szerese az átlagnak, ahol
.

2

John Wallis (1616–1703) angol matematikus
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A Wallis-formula alkalmazásaként most belátunk egy fontos tételt, amelynek sok alkalmazása van a matematika
különböző területein, így a valószínűségszámításban is.
14.15. Tétel. (Stirling-formula).

.

Bizonyítás. Megmutatjuk, hogy az
Egyszerű számolás adja, hogy

sorozat szigorúan monoton növő és korlátos.

tehát

14.12. egyenlet - (14.12)

minden -re. Tudjuk, hogy
esetén
alkalmazva, majd
-del beszorozva azt kapjuk, hogy

ami (14.12) alapján bizonyítja, hogy az
jobb oldalát a

(lásd a 11.57. Példát). Ezt

-re

sorozat szigorúan monoton növő. A következő lépésben (14.12)

14.13. egyenlet - (14.13)

egyenlőtlenség segítségével fogjuk felülről becsülni. (Az (14.13) egyenlőtlenségre nézve lásd a 11.91. feladatot
[245] vagy a (12.26) formulát.) Ha (14.13)-be
-et helyettesítünk, majd a kapott egyenlőtlenséget
beszorozzuk
-del, akkor (14.12) felhasználásával

14.14. egyenlet - (14.14)

adódik. Ebből azt kapjuk, hogy

minden -re, amiből világos, hogy az
sorozat korlátos. Ezzel beláttuk, hogy
sorozat monoton növő
és korlátos, tehát konvergens. Legyen
. Mivel a sorozat minden tagja pozitív, így
.
Nyilvánvaló, hogy
. Másrészt egyszerű számolás adja, hogy

minden -re. Így a Wallis-formula (pontosabban a (14.10) reláció) szerint
tételt beláttuk.
14.16. Megjegyzés. Később be fogjuk látni, hogy
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minden pozitív egészre (lásd az Összegek becslése című alfejezetet a II. kötetben). Egy valamivel gyengébb
állítás szerepel a 14.24. feladatban [330].

2.1. Feladatok
14.13. Számítsuk ki az alábbi integrálokat:
a.
b.

;
;

c.
d.
e.

;
;
;

f.

;

g.

;

h.

.

14.14. Parciális integrálást alkalmazva az

összefüggésre jutunk. Tehát

. Hol a hiba?

14.15. Bizonyítsuk be, hogy ha

szigorúan monoton és differenciálható az

intervallumban,

, akkor

14.16. Ellenőrizzük az alábbi számítás helyességét:

14.17. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

14.18. Bizonyítsuk be, hogy ha

egy

-szer folytonosan differenciálhatóak egy

-ed fokú polinom, akkor
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14.19. Bizonyítsuk be, hogy ha

kétszer differenciálható és

integrálható

-ben, akkor

14.20. Bizonyítsuk be, hogy

14.21. Számítsuk ki

értékét minden

-re.

14.22. Bizonyítsuk be, hogy ha

akkor

14.23.
a. Bizonyítsuk be, hogy minden

-re vannak olyan

és

egész számok, amelyekre teljesül az

összefüggés.
b. Bizonyítsuk be, hogy

c. Bizonyítsuk be, hogy

irracionális.

14.24. Lássuk be, hogy

14.15. egyenlet - (14.15)

minden

egészre. (M)

3. A helyettesítéses integrálás
A 12.31. és 12.34. Tételek formuláit az
és
függvények deriválásával kaptuk,
felhasználva az összetett függvény differenciálási szabályát. Ezek a formulák speciális esetei a következő
tételnek, melyet a helyettesítéssel való integrálás szabályának vagy integráltranszformációs formulának
neveznek.
14.17. Tétel. Tegyük fel, hogy a
függvény differenciálható az
intervallumban,
intervallumon3, és -nek van primitív függvénye -n. Ekkor az
primitív függvénye -n, és

értelmezve van a
függvénynek is van

Itt felhasználjuk, hogy egy intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete szintén intervallum. Lásd a 9.58. Következményt és
a 9.61. feladatot [0].
3
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14.16. egyenlet - (14.16)

ahol

.

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló az összetett függvény differenciálási szabályából.
A (14.16) képletet két irányban is alkalmazhatjuk. „Balról jobbra” alkalmazzuk, ha egy
alakú integrált kell kiszámítanunk. Ekkor a következő formális eljárás automatikusan átalakítja a kiszámítandó
integrált (14.16) jobb oldalává:

14.18. Példák. 1. Az
beszorozzuk -vel:

integrál

alakúvá válik, ha egyszerre elosztjuk és

ahol
. Így a vizsgált integrál egyenlő
segítségével ugyanezt rövidebben is megkaphatjuk:
,

-vel. A fenti formalizmus
,

,

2.

,
,

,

. Tehát a keresett integrál
,

ahol

. Ugyanez a fenti formalizmussal:

Most lássunk néhány olyan példát, amikor a (14.16) képletet „jobbról balra” alkalmazzuk, tehát egy
alakú integrált akarunk kiszámítani, és olyan
-t keresünk, amelyre (14.16) bal oldalát, vagyis az
amelyre

integrált ki tudjuk számítani. E cél eléréséhez általában olyan
függvényt keresünk,
egyszerűbb, mint
(és reméljük, hogy a
tényező nem bonyolítja el az integrált). Ha
, akkor (14.16) szerint az

függvény keresett

hogy
, amiből
függvénynek létezik inverze.
14.19. Példák. 1. Az
esetén
akkor a keresett integrál
néz ki:

Itt az utolsó egyenlőség a

primitív függvényére fennáll,

következik, feltéve, hogy a

integrál esetében próbálkozhatunk a
függvénnyel, mert ekkor
, amelynek az integrálja már könnyen kiszámítható. Ha ez
,
, hiszen inverze a
függvény. A fenti formalizmussal a számolás így
,

, azaz

helyettesítéssel adódott.
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2. Az
kapjuk, hogy

integrál kiszámításánál alkalmazhatjuk az
,

3. Számítsuk ki az
,

integrált! Legyen

helyettesítést. Azt

, azaz

, ahol

. Ekkor

Itt a második tag egyszerűbb alakra hozható, ha észrevesszük, hogy

,

, és így

. Végül is azt kapjuk, hogy

14.17. egyenlet - (14.17)

14.20. Példák. 1. Legyen

. A (14.17) összefüggésből a 12.31. Tétel alkalmazásával azt kapjuk, hogy

Így a Newton–Leibniz-formula szerint

vagyis az sugarú félkör területe
. (Emlékeztetünk arra, hogy a
számot az egységsugarú félkör
hosszúságaként értelmeztük, lásd 197. oldal.) Ezzel megkaptuk az sugarú kör területének ismert képletét (
), amelyet Arkhimédész úgy fogalmazott, hogy egy kör területe megegyezik annak a derékszögű
háromszögnek a területével, amelynek befogói a kör sugara, illetve ívhossza.
2. A (14.17) integrál segítségével az ellipszis területét is megkaphatjuk. Valóban, az
egyenlete

tengelyű ellipszis

tehát az
(
) függvény grafikonja alatti tartomány területe megadja az
ellipszis területének a felét. A (14.17) összefüggés és a 12.31. Tétel alapján

tehát a Newton–Leibniz-formula szerint

vagyis az ellipszis területe

.
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A következő tétel megadja a helyettesítéssel való integrálás (vagyis az integráltranszformációs formula)
határozott integrálokra vonatkozó variánsát.
14.21. Tétel. Tegyük fel, hogy differenciálható és
értékkészletén, azaz a
intervallumon4, akkor

integrálható az

intervallumban. Ha

folytonos

14.18. egyenlet - (14.18)

Bizonyítás. Mivel
differenciálható, így folytonos is. Ezért
is folytonos, tehát integrálható
-n,
amiből következik, hogy
szintén integrálható
-n. Másrészt, a 14.5. Tétel (iii) állítása szerint nek van primitív függvénye. Ha
, akkor a Newton–Leibniz-formula szerint (14.18) jobb oldala
. Mármost az összetett függvény deriválási szabálya szerint
, így
ismét a Newton–Leibniz-formulát alkalmazva azt kapjuk, hogy (14.18) bal oldala szintén
,
vagyis (14.18) igaz.
Megjegyezzük, hogy a fenti tételben
folytonossága helyett elég feltenni, hogy
értékkészletén. Más szóval, igaz a következő tétel.
14.22. Tétel. Tegyük fel, hogy
differenciálható és
integrálható az
integrálható
értékkészletén, azaz a
intervallumon, akkor
integráljára (14.18) teljesül.

integrálható

intervallumban. Ha
integrálható
-n, és az

A tételt ebben az általánosabb esetben nehezebb bizonyítani, mert
integrálhatósága nem adódik
olyan egyszerűen, mint a 14.21. Tétel esetében, és a Newton–Leibniz-formula sem alkalmazható. (A bizonyítást
a fejezet függelékében adjuk meg.)

3.1. Feladatok
14.25. Bizonyítsuk be, hogy
14.26. Bizonyítsuk be, hogy ha

minden
integrálható

egész számra. (Ö)

-ben, akkor

4. Az elemi függvények integrálása
A 10. Fejezetben megismerkedtünk az elemi függvényekkel. Ezek a polinomok, a racionális törtfüggvények, az
exponenciális, hatvány- és logaritmusfüggvények, a trigonometrikus függvények, a hiperbolikus függvények,
ezek inverzei, valamint azok a függvények, amelyeket a fentiekből kaphatunk az alapműveletek és a kompozíció
véges sokszori alkalmazásával5. Most olyan módszerekkel ismerkedünk meg, amelyek lehetővé teszik számos
elemi függvény határozatlan integráljának a kiszámítását.

4.1. A. Racionális törtfüggvények
14.23. Definíció. Elemi törteknek nevezzük
i. az

alakú törteket, ahol

és

; valamint

A 9.58. Következmény szerint
valóban intervallum.
Hogy mit nevezünk elemi függvénynek, annak részben történeti, hagyományon alapuló, részben célszerűségi, részben pedig a komplex
függvénytanon keresztül megvilágítható mélyebb oka van. Egyes vizsgálatokban célszerű az algebrai függvényeket is az elemi függvények
közé sorolni. (Az algebrai függvény definícióját lásd a 10.45. feladatban. [0])
4
5
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alakú törteket, ahol

ii. az

és

,

,

,

olyan konstansok, melyekre

teljesül.
(Az utóbbi feltétel azzal ekvivalens, hogy

-nek nincs valós gyöke.)

Először az elemi törtek integráljait fogjuk meghatározni. Az első típus nem okoz gondot, hiszen
, és

esetén

.

A második típusú elemi törtek integráljait illetően először megmutatjuk, hogy
integráljának kiszámítása visszavezethető

kiszámítására. Valóban,

Itt

és

esetén

valamint

ahol

. (A feltétel szerint

.) Mármost, ha

akkor a 12.31. Tétel szerint

Ami az

függvényeket illeti, tudjuk, hogy

. Másrészt minden

-re fennáll az

14.19. egyenlet - (14.19)

összefüggés. Ezt könnyű ellenőrizni a két oldal deriválásával (lásd még a 14.16. feladatot [329]). A (14.19)
rekurzív formula ismételt alkalmazásával megkaphatjuk az
függvényeket. Így pl.

14.20. egyenlet - (14.20)
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A következő tétel szerint bármely racionális törtfüggvény előáll egy polinom és véges sok elemi tört
összegeként, és így az elemi törtek integráljainak ismeretében bármely racionális törtfüggvény integrálját ki
tudjuk számítani (legalábbis elvben).
Szükségünk lesz az oszthatóság fogalmára a polinomok körében. Azt mondjuk, hogy a polinom osztható a
polinommal, és ezt
-vel jelöljük, ha van olyan polinom, amelyre
. Ismeretes, hogy ha a
és
polinomoknak nincs nem-konstans közös osztójuk, akkor vannak olyan
,
polinomok, melyekre
. (Ilyen
és
polinomokat kaphatunk a
és
polinomokra alkalmazott ún. euklidészi
algoritmus segítségével.)
Fel kell használnunk továbbá az algebra alaptételét, illetve azt a következményét, amely szerint bármely valós
együtthatós polinom felbontható első és másodfokú valós együtthatós polinomok szorzatára.
14.24. Tétel. (A parciális törtekre bontás tétele) Bármely
racionális törtfüggvény előáll egy polinom és
véges sok elemi tört összegeként úgy, hogy a szereplő elemi törtek nevezői mind osztói
nevezőjének.
Bizonyítás. Legyen
, ahol
és
polinomok. Legyen
foka
; a bizonyítást
szerinti
indukcióval végezzük. Ha
, azaz konstans, akkor
polinom, és az állítás nyilvánvaló (ekkor elemi
tört nem szerepel az előállításban).
Legyen
, és tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan racionális törtfüggvényre, amelynek a nevezője
-nél alacsonyabb fokú. Bontsuk fel -t első és másodfokú valós együtthatós polinomok szorzatára. A
felbontásban szereplő másodfokú tényezőkről feltehető, hogy nincs valós gyökük, mert különben felbonthatnánk
őket elsőfokú tényezők szorzatára. Három esetet különböztetünk meg.
polinom felbontásában van két különböző tényező. Ekkor
felírható
alakban, ahol
,
, és a
polinomoknak nincs nem-konstans közös osztójuk. Ezért vannak olyan ,
polinomok,
melyekre
.
1. A

Itt
és
következik.
2.

mindegyikére alkalmazhatjuk az indukciós feltevést, és ebből az állítás azonnal

. Ekkor osszuk el

következik. Itt
feltevést.
3.

-t

-val maradékosan:

elemi tört, a

és

, ahol

, amiből

tagra pedig alkalmazhatjuk az indukciós

. Ekkor

-t

-vel maradékosan elosztva

, amiből

következik. Itt az első tagra ismét alkalmazhatjuk az indukciós feltevést, míg a második tag elemi tört, és ezzel
az állítást bebizonyítottuk.
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14.25. Megjegyzések. 1. Meg lehet mutatni, hogy a racionális törtfüggvényeknek a 14.24. Tételben [335]
szereplő felbontása egyértelmű (lásd a 14.32. feladatot [340]). Ezt a felbontást a racionális törtfüggvény
parciális törtekre bontásának nevezzük.
2. Ha
alacsonyabb fokú, mint , akkor
parciális törtekre bontásában csak elemi törtek szerepelnek
(polinom nem). Valóban, ekkor
. Mivel a
-ben minden elemi tört is -hoz tart, ez a
felbontásban szereplő polinomra is áll, ami csak úgy lehetséges, ha a polinom azonosan nulla.
Hogyan lehet a parciális törtekre bontást megtalálni? Három módszert mutatunk be.
1. A tétel bizonyításának végigkövetése. Ha pl.

akkor

, amiből

2. A határozatlan együtthatók módszere. A tételből és a 14.25.2. Megjegyzésből tudjuk, hogy

14.21. egyenlet - (14.21)

Közös nevezőre hozva

Ebből egy egyenletrendszert kapunk az ismeretlen együtthatókra:
,
. Ebből
,
,
,
,

,

,

,

.

3. Ha az előállításban szerepel
alakú tag, akkor (feltéve, hogy az -hoz tartozó legnagyobb
kitevő)
-t azonnal meghatározhatjuk, ha beszorzunk
-nel, és az egyenlőségbe
-t
helyettesítünk. Így pl. (e13parctort)-ból

Ha most az ismert tagot mindkét oldalból kivonjuk, ezzel egy egyszerűbb racionális törtfüggvény felbontására
vezettük vissza a feladatot:

Itt

, tehát megkaptuk az előző felbontást.

4.2. B. Gyökös kifejezéseket tartalmazó integrálok
A következőkben
mindig ún. kétváltozós racionális törtfüggvényt fog jelölni. Ezen azt értjük, hogy
az és változókból, valamint konstansokból állítható elő a négy alapművelet segítségével. Könnyen
látható, hogy ez pontosan akkor áll, ha
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14.22. egyenlet - (14.22)

ahol

egész és

konstansok.

1. Megmutatjuk, hogy az

integrál az
vezethető vissza. Valóban, ekkor
tehát
is racionális törtfüggvény.

helyettesítéssel (egyváltozós) racionális törtfüggvény integráljára
,
,
,

14.26. Példa. Számítsuk ki az

integrált!

helyettesítéssel:

A

,

2. Az
integrált (ahol
racionális törtfüggvény integráljára.

) alkalmas helyettesítéssel szintén visszavezethetjük

-nek van gyöke, akkor

a. Ha

, tehát

,

, tehát

és ezzel a feladatot visszavezettük az előző típusú integrálra.
b. Ha
-nek nincs gyöke, akkor mindenütt pozitívnak kell lennie, mert különben az integrálandó
függvény sehol sincs értelmezve. Így
és
. Ebben az esetben alkalmazhatjuk a
helyettesítést. Azt kapjuk, hogy

amiből

, és így

helyettesítést is. Ekkor

Alkalmazhatjuk a

tehát

is racionális törtfüggvény.

racionális törtfüggvény.

14.27. Példa. Számítsuk ki az
,

integrált! A
,

14.23. egyenlet - (14.23)
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4.3. C.

racionális törtfüggvényei

egyváltozós racionális törtfüggvény. Az
integrál kiszámításához alkalmazzuk az
,
,
helyettesítést. Ezzel az integrált egy racionális törtfüggvény integráljára
vezetjük vissza. Lásd pl. a 14.19.2. Példát.
Legyen

4.4. D. Trigonometrikus függvények
Egy

alakú kifejezés integrálása mindig elvégezhető a

helyettesítéssel. Valóban,

következik, ahonnan

-ből

14.24. egyenlet - (14.24)

tehát

Így a

helyettesítéssel

,

,

és

.
14.28. Példa.

Ebből

Egyes esetekben a

helyettesítéssel is célhoz érünk. Ugyanis (14.24)-ből

tehát ez a helyettesítés is racionális törtfüggvényre vezet, ha
nevező minden tagjában páros, vagy minden tagban páratlan.

és

14.29. Példa.
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A

helyettesítést a

intervallumban alkalmazva

tehát racionális törtfüggvényt kapunk, feltéve, hogy
páratlan, vagy fordítva.

kitevője a számlálóban páros és a nevezőben

14.30. Példa.

(Ellenőrizzük, hogy ez megegyezik a 14.28. Példában kapott eredménnyel. Azt is ellenőrizzük, hogy a jobb
oldal nem csak a
intervallumban primitív függvénye
-nek, hanem minden olyan
intervallumban is, ahol
.)
Hasonlóan, a
helyettesítés racionális törtfüggvény integráljára vezet, feltéve, hogy
számlálóban páros és a nevezőben páratlan, vagy fordítva.

kitevője a

Megjegyzendő, hogy az
integrálokat a B.2 pontban ismertetett módszertől eltérő
módon is kiszámíthatjuk. Ugyanis lineáris helyettesítéssel ezek az

integrálok valamelyikére vezethetők vissza. Az első esetben az

helyettesítéssel egy D. típusú

integrálhoz jutunk. A második esetben az
helyettesítéssel az
integrált kapjuk, ami
és
definícióját felhasználva C. típusú. Ugyanígy, a harmadik integrálnál alkalmazhatjuk az
helyettesítést.

4.5. Feladatok
14.27. Számítsuk ki az alábbi határozott integrálokat.
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;
339
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

14. Integrálszámítás

h.

;

i.

;

j.

;

k.

.

14.28. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat.
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;

h.

;

i.

;

j.

;

k.

;

l.
m.

;
;

n.

.

14.29. Számítsuk ki az
(14.23)-mal!

integrált az

helyettesítéssel, és hasonlítsuk össze az eredményt

14.30. Számítsuk ki az

integrált az

helyettesítéssel. (M)

14.31. Egy egyenes körhenger alakú, teli víztartály alap- és fedőkörének sugara . A tartály vízszintesen
fekszik, azaz a palástjának alkotói vízszintesek. Milyen erővel nyomja a víz a tartály falait (azaz a függőlegesen
álló körlapokat), ha mélységben a nyomás
14.32. Mutassuk meg, hogy a racionális törtfüggvények parciális törtekre bontása egyértelmű. (Ö)
14.33. Tegyük fel, hogy

és

polinomok,

és

. Tudjuk, hogy a

racionális törtfüggvény parciális törtekre bontásában szerepelnek
-re.
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a. Bizonyítsuk be, hogy
b. Fejezzük ki a többi

.
-t is

-vel és

-val!

14.34. Bizonyítsuk be (14.19)-et a 14.16. feladat [329] felhasználásával.

5. Elemi függvények nem elemi integrállal
Talán első hallásra meglepőnek tűnhet, de vannak olyan elemi függvények, amelyek primitív függvénye nem
fejezhető ki elemi függvényekkel! Ez jelentős különbség a differenciálás és az integrálás között, hiszen – amint
azt a 11. Fejezetben láttuk – egy elemi függvény deriváltja mindig elemi. De miért is várnánk el, hogy ha egy
művelet (adott esetben a deriválás) nem vezet ki objektumok egy bizonyos köréből (adott esetben az elemi
függvények halmazából), akkor ez az inverz műveletre (az integrálra) is igaz legyen? Hiszen az összeadás nem
vezet ki a pozitív egészek halmazából, de a kivonás igen; a szorzás nem vezet ki az egész számok közül, de az
osztás igen; a négyzetre emelés nem vezet ki a racionális számok köréből, de a gyökvonás igen. Úgy tűnik, az
inverz műveletek bonyolultabbak.
Ez a jelenség a differenciálás és integrálás vonatkozásában is megfigyelhető, ha az elemi függvények
egyszerűbb alosztályait tekintjük. Így pl. a racionális törtfüggvények deriváltja szintén racionális törtfüggvény.
De egy racionális törtfüggvény integrálja már nem mindig az:

és

nem racionális törtfüggvény. (Ez könnyen levezethető abból, hogy

és

-ra. Az utóbbi állítást illetően lásd a 12.2. Példát.)

minden

Ugyanez a helyzet a trigonometrikus függvényekből képzett racionális törtfüggvényekkel: egy
alakú függvény deriváltja szintén ilyen alakú, de az integrálja nem feltétlenül. Ez nyilvánvaló abból, hogy
mindegyik
alakú függvény periodikus
szerint, míg pl.

nem periodikus. Egy kevésbé triviális példa:

és itt a jobb oldal nem állítható elő

és

racionális törtfüggvényeként.

Jobban belegondolva nem is olyan meglepő tehát, hogy egyes elemi függvények integrálja nem elemi. Más
kérdés, hogy ennek precíz bizonyítása meglehetősen nehéz. Liouville 6 volt az első, aki – komplex függvénytani
módszerek segítségével – megmutatta, hogy ilyen elemi függvények léteznek. Liouville valójában azt
bizonyította, hogy ha egy elemi függvény integrálja elemi, akkor az integrált megadó képlet nem lehet sokkal
bonyolultabb szerkezetű, mint az eredeti függvényé. Sajnos ennek az állításnak már a precíz kimondása is
komoly nehézséget jelent. Egyes speciális esetek azonban egyszerűen megfogalmazhatók, így Liouville alábbi
tétele is. (A tétel bizonyítása meghaladja e könyv kereteit.)
14.31. Tétel. Legyenek

és

racionális törtfüggvények, és tegyük fel, hogy

kifejezhető elemi függvényekkel, akkor

, ahol

nem konstans. Ha

is racionális törtfüggvény és

E tétel segítségével már számos olyan függvényt találhatunk, amelynek az integrálja nem elemi.
14.32. Példák. 1. Lássuk be, hogy

6

nem fejezhető ki elemi függvényekkel.

Joseph Liouville (1809–1882) francia matematikus
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elemi volna, akkor Liouville tétele szerint volna olyan
racionális törtfüggvény, amelyre
teljesülne. Legyen
, ahol a és polinomoknak nincs nem-konstans közös osztója.

Ha ui.
Ekkor

azaz
szel. Legyen
feltettük, hogy

. Megmutatjuk, hogy ez lehetetlen. Először is, -nak oszthatónak kell lennie , ahol
már nem osztható -szel. Ekkor sem lehet osztható -szel, mert
, és
-nek és -nak nincs nem-konstans közös osztója. Így a

polinom nem osztható

-val, hiszen a jobb oldalon egy kivételével minden tag osztható
osztható

-val. Másrészt

. Ez ellentmondás, amivel beláttuk, hogy

-val, mert

nem elemi.
2. Ebből azonnal levezethetjük, hogy az
Valóban, az
helyettesítéssel

Tehát, ha

elemi lenne, akkor

Az
vezettek be rá:

A
Jelölje

integrál sem fejezhető ki elemi függvényekkel.
, tehát

is, ami lehetetlen.

integrál gyakran felbukkan a matematika különböző fejezeteiben, ezért önálló jelölést

függvény (amelyet integrál-logaritmusnak neveznek) fontos szerepet játszik a számelméletben.
az

-nél nem nagyobb prímek számát. Az ún. prímszám-tétel szerint

tehát az
függvény aszimptotikusan jól közelíti
jobban közelít, amennyiben

minden

-et. Meg lehet mutatni, hogy a

függvény még

-ra, míg

alkalmas
konstanssal. Az integrál-logaritmus csupán egyike azoknak a gyakran előforduló
függvényeknek, amelyek elemi függvények integráljaiként vannak definiálva, de ők maguk nem elemiek. Ilyen
pl. a valószínűségszámításban alapvetően fontos
függvény, amely az ún. normális eloszlást
írja le. Liouville fenti tételéből könnyen levezethetjük, hogy ez a függvény sem elemi (l. a 14.38. feladatot
[344]).
További nevezetes példát szolgáltatnak az ún. elliptikus integrálok. A 14.20.2. Példában láttuk, hogy az
tengelyű ellipszis területe
. Az ellipszis ívhosszának kiszámítása már nehezebb feladat. A számítás
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egyszerűsítése érdekében tegyük fel, hogy
és
. Az
függvény grafikonjának a
intervallum fölötti íve az és tengelyű ellipszisnek az
síknegyedbe eső részét
képezi. E grafikon ívhossza tehát az ellipszis ívhosszának negyede. Az függvény monoton csökkenő az
intervallumban, tehát a 9.78. Tétel szerint itt a grafikonja rektifikálható. Jelöljük
-szel a grafikon
fölötti részének ívhosszát. Mivel deriváltja,

folytonos

Így a

-ben, ezért a 12.46. Tétel szerint
itt differenciálható, és
-re. Vezessük be a
jelölést. Ekkor
, és

intervallumban

primitív függvénye a

minden

függvénynek, azaz

14.25. egyenlet - (14.25)

Liouville megmutatta, hogy a (14.25) alatti integrál nem fejezhető ki elemi függvényekkel, és így az ellipszis
ívhosszát általában nem tudjuk kifejezni (integráljelet nem tartalmazó) „zárt” formulával.
Végezzük el a

helyettesítést a fenti integrálban! Azt kapjuk, hogy

, és

14.26. egyenlet - (14.26)

Ezt az integrált persze éppúgy nem tudjuk elemi függvényekkel kifejezni mint a (14.25) alattit, de annál mégis
egyszerűbb, amennyiben itt a gyökjel alatti polinom harmadfokú (és nem negyedfokú). Ezek az integrálok
motiválják a következő elnevezést.
Elliptikus integrálnak nevezzük az

alakú integrálokat, ahol

polinom, és
az és
kifejezések racionális törtfüggvénye. Ha az
nagyobb, akkor hiperelliptikus integrálról beszélünk.

egy harmad- vagy negyedfokú
polinom fokszáma négynél

A (hiper)elliptikus integrálok általában nem fejezhetők ki elemi függvényekkel. (Bizonyos speciális esetekben
igen, pl.

minden pozitív

-re.)

Mivel a (hiper)elliptikus integrálok gyakran fellépnek különböző alkalmazásoknál, ezért célszerű őket minél
egyszerűbb alakú integrálokra visszavezetni. Írjuk fel
-t a (14.22)-ban megadott alakban, majd
helyettesítsünk
helyébe
-et és
összevonások után azt kapjuk, hogy

helyébe

-et. A hatványozások elvégzése és a lehetséges
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ahol

polinomok. Ha itt a számlálót és a nevezőt beszorozzuk

-fel, akkor egy

alakú kifejezést kapunk. Mivel a racionális törtfüggvények integrálját már ismerjük, így elég az

kifejezés integrálját meghatározni. Most alkalmazzuk a 14.24. Tételt [335], és bontsuk fel az
racionális
törtfüggvényt egy polinom és véges sok elemi tört összegére. Ha ezt a felbontást elosztjuk
-fel, akkor végül
is azt kapjuk, hogy elegendő az

integrálokat meghatározni, ahol
, és egy tetszőleges elemi tört. Meg lehet mutatni, hogy ha foka ,
akkor mindegyik
kifejezhető mint egy elemi függvénynek és az
integráloknak a lineáris
kombinációja. Hasonló redukció érvényes a
integrálokra is (lásd a 14.39. feladatot [344]).
14.33. Megjegyzés. Ma már számos programcsomag képes az úgynevezett szimbolikus integrálásra, amely a
fejezetben ismertetett eljárások alkalmazásával megadja egy függvény primitív függvényét, valahányszor az
elemi függvény (lásd a 20. fejezet 20.7.1. pontját). Az alkalmazások szempontjából sok esetben határozott
integrálok értékének kiszámítására van szükség. Függetlenül attól, hogy az integrált ki tudjuk-e számítani a
Newton–Leibniz-formula segítségével, azaz ismerjük-e az integrálandó függvény primitív függvényét, gyakran
elegendő az integrál közelítő értékeit meghatározni. A határozott integrálokra vonatkozó közelítő módszereket
részletesen tárgyaljuk a II. kötetben.

5.1. Feladatok
14.35. Bizonyítsuk be, hogy

egy alkalmas

, ha

. Bizonyítsuk be, hogy minden

-ra

konstanssal.

14.36. Bizonyítsuk be, hogy minden

14.37. Bizonyítsuk be, hogy a

-ra

függvény nem elemi.

14.38. Legyen
(
), ahol egy -edfokú polinom. Bizonyítsuk be, hogy minden
-re
kifejezhető egy elemi függvénynek és az
integráloknak a lineáris
kombinációjaként. (M)

6. Függelék: A határozott integrálokra vonatkozó
integráltranszformációs formula (14.22. Tétel)
bizonyítása
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I. Először feltesszük, hogy monoton növő. Ha konstans, akkor egyrészt
, tehát (14.18) bal oldala
nulla, másrészt
, tehát (14.18) jobb oldala is nulla. Így feltehetjük, hogy
nem konstans, azaz
.
A feltevés szerint
integrálható értékkészletén, azaz a
intervallumon. (A Bolzano–Darbouxtétel szerint ez valóban értékkészlete.) Legyen
adott, és legyen
a
intervallum olyan
felosztása, amelyre
. Mivel
integrálható
-n, választhatunk egy olyan
felosztást, amelyre
. Új osztópontok hozzávételével (amely
értékét nem növeli) elérhetjük, hogy a
pontok között
minden osztópontja
szerepeljen. Legyen
. Azt fogjuk belátni, hogy ha
(
) tetszőleges
közbülső pontok, akkor a

közelítő összeg közel van az

számhoz.

Jelöljük

-gyel a
pontokból álló felosztást; ekkor tehát
az finomítása. Vezessük be a
jelölést
. Ekkor az
pontok felsorolják az
felosztás osztópontjait, egyeseket esetleg többször is (ha a függvény nem szigorúan monoton). A Lagrangeközépértéktétel szerint minden
-re van olyan
pont, amelyre

Ekkor

14.27. egyenlet - (14.27)

Ha (14.27) bal oldaláról elhagyjuk azokat a (nullával egyenlő) tagokat, amelyekre
, akkor az
függvénynek az
felosztáshoz tartozó közelítőösszegét kapjuk, hiszen
minden -re. Mivel
, ezért minden ilyen közelítőösszeg -nál jobban megközelíti az
számot. Így (14.27)-ből azt kapjuk, hogy

14.28. egyenlet - (14.28)

Jelöljük
-vel a
minden -re, tehát

függvény oszcillációját az

intervallumon. Ekkor

345
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

14. Integrálszámítás

ahol
az
egy felső korlátját jelöli a
intervallumban. Mivel ez a
tetszőleges választása esetén igaz, ezért a 13.19. Tétel szerint
integrálható
integrálja . Ezzel (14.18)-ot beláttuk abban az esetben, amikor monoton növő.
II. Ha

monoton csökkenő, akkor az állítás ugyanígy bizonyítható, felhasználva, hogy

III. Most tekintsük az általános esetet. Legyen
felosztás, amelyre
minden

. Legyen
-re, akkor

Jelöljük
-gyel azon
intervallumban. Ha

Így a

közbülső pontok
-n, és ott az

miatt

adott, és legyen
(
). Ha
a 13.42. Tétel szerint.

olyan
és

indexek halmazát, amelyekre teljesül, hogy a
függvény monoton a
, akkor a már bizonyított állítás szerint
integrálható
-ben, és

intervallumnak létezik egy olyan

felosztása, amelyre

14.29. egyenlet - (14.29)

ahol
és
jelöli a
intervallumra megszorított
függvénynek a
felosztáshoz tartozó
alsóés felsőösszegét. Legyen
a és a
felosztások egyesítése. Megmutatjuk, hogy az
függvénynek a
felosztáshoz tartozó
alsóés
felsőösszege közel van
-hez. Tekintsük pl. a
felsőösszeget. Nyilván

14.30. egyenlet - (14.30)

és
. Ha
, akkor nem monoton a
intervallumban, és így létezik egy olyan
pont, amelyre
. Ellenkező esetben
ugyanis a Darboux-tételből (12.49. Tétel) következne, hogy állandó előjelű a
intervallumon, és
ekkor a 11.55. Tétel szerint itt monoton lenne, aminek az ellenkezőjét tettük fel.
ahol

Jelöljük
-vel a
közbülső pontra

függvény oszcillációját az

intervallumon. Ekkor tetszőleges

14.31. egyenlet - (14.31)

tehát
, ahol
az
egy felső korlátját jelöli
intervallumon. Így (14.29)és (14.30) felhasználásával azt kapjuk, hogy

14.32. egyenlet - (14.32)
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Mármost a Lagrange-középértéktétel szerint minden

Így

-re van olyan

pont, amelyre

esetén (14.31) azt adja, hogy

tehát a 13.50. Tétel (iv) állítása szerint

Ebből

Ezt (14.32)-vel összevetve azt kapjuk, hogy
. Ugyanez az okoskodás adja, hogy
. Mivel tetszőleges volt, ezzel beláttuk, hogy
integrálható, és az integrálja
.
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15. fejezet - 15. Az integrálszámítás
alkalmazásai
A matematikai analízis egyik alapfeladata (a fizikai alkalmazások mellett) a halmazok mértékének (ívhossz,
terület, felszín és térfogat) kiszámítása. Az ívhossz kiszámításával már foglalkoztunk, de csak a
függvénygrafikonok esetében. Láttunk már példákat bizonyos alakzatok (főleg függvénygrafikonok alatti
tartományok) területének kiszámítására is, és egy ízben a térfogatszámításba is belekóstoltunk, amikor a gömb
térfogatát kiszámítottuk (lásd a 12.23.2. Példát). Jeleztük azonban, hogy a területszámítás kapcsán bizonyos elvi
problémák is megoldásra várnak (lásd a 13.10.5. Megjegyzést). Ebben a fejezetben rátérünk ezeknek a
kérdéseknek a szisztematikus tárgyalására.
A területszámítás értelemszerűen a síkbeli, míg a térfogatszámítás a térbeli halmazok vizsgálatát kívánja meg.
Az ívhossz esetében azonban egyszerre kell síkbeli és térbeli halmazokkal foglalkoznunk, hiszen egyes görbék a
síkban, mások a térben helyezkednek el. Ezért célszerű a síkbeli és térbeli kérdéseket szimultán tárgyalni,
valahányszor ez lehetséges. A matematikai analízisben a sík pontjait valós számokból álló rendezett párokkal, a
síkot magát pedig az
halmazzal azonosítjuk (lásd a 8. Fejezet függelékét). Analóg módon járunk el
a háromdimenziós tér reprezentációjával kapcsolatban is. A térben felveszünk három, egy ponton átmenő és
páronként merőleges egyenest, melyeket , és tengelynek nevezünk. Az és tengelyek által kifeszített
síkot
-síknak nevezzük, és ugyanígy értelmezzük az
- és
-síkokat. A tér egy
pontjához
hozzárendeljük azt az
számhármast, amelyben
, illetve jelöli a pontnak az
-,
-, illetve
-síkoktól mért előjeles távolságát. Az
számokat a
pont koordinátáinak nevezzük. A tér geometriai
tulajdonságaiból következik, hogy az így kapott
leképezés kölcsönösen egyértelmű. Ez feljogosít
arra, hogy végül is a háromdimenziós teret a valós számokból álló hármasok halmazának fogjuk fel.
Ha tehát egyszerre akarunk síkbeli és térbeli kérdésekkel foglalkozni, akkor olyan halmazokat kell tekintenünk,
amelyek valós számokból álló -tagú sorozatokból állnak, ahol
vagy
. De semmi sem indokolja,
hogy az ilyen vizsgálatokban értékét megszorítsuk. Látni fogjuk, hogy a szereplő fogalmak definiálásakor
vagy a bizonyítások során konkrét értékének általában nincs jelentősége. Ezért tetszőleges pozitív egész
esetén értelmezzük az ún.
-dimenziós euklidészi teret, amelyen egyszerűen a valós számokból álló -tagú
sorozatok halmazát értjük, az alkalmasan definiált összeadással, konstanssal való szorzással, abszolút értékkel és
távolsággal. Ha
, akkor az euklidészi tér nem más, mint a számegyenes; ha
, akkor a sík, ha pedig
, akkor a tér. A
esetben a -dimenziós térnek nincs közvetlen szemléletes jelentése, de a fogalom
mégis nélkülözhetetlen mind az elmélet, mind pedig az alkalmazások szempontjából.
15.1. Definíció.

halmazt. Az

halmaz pontjait
vektorok összegén az

vektort értjük, az

vektort. Az

-vel jelöljük a valós számokból álló

vektornak a

-tagú sorozatok halmazát, azaz az

-dimenziós vektoroknak is nevezzük. Az

és

valós számmal való szorzatán pedig a

vektor abszolút értéke az

nemnegatív valós szám.
Nyilvánvaló, hogy minden
, akkor

és

esetén

. Ugyancsak könnyű belátni, hogy ha
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15.1. egyenlet - (15.1)

Fennáll továbbá az ún. háromszög-egyenlőtlenség:

15.2. egyenlet - (15.2)

Ezt bizonyítandó elég belátni, hogy
érték definíciója szerint ez nem más mint

, hiszen mindkét oldal nemnegatív. Az abszolút

azaz

ami éppen a Cauchy–Schwarz–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség (10.19. Tétel).
Az

és

vektorok távolságán az

minden

számot értjük. (15.2)-ből világos, hogy

-re. Ezeket a háromszög-egyenlőtlenség variánsainak tekinthetjük.

Ha (15.1)-et az
hogy

és

vektorok különbségére alkalmazzuk, akkor azt kapjuk,

15.3. egyenlet - (15.3)

Az
és
vektorok skaláris szorzata a
jelölünk. A 13.58. Megjegyzés gondolatmenete segítségével könnyű belátni, hogy
jelöli a két vektor által közbezárt szöget.

szám, melyet

-nal
, ahol

1. A terület és térfogat általános fogalma
A terület és térfogat fogalmait egyszerre tárgyaljuk; helyettük a közös mérték szót fogjuk használni. Valójában a
mértéket mindegyik
térben definiálni fogjuk, és a területet, illetve a térfogatot az így kapott közös
fogalomnak a
, illetve
speciális eseteként kapjuk meg.
A síkban és térben megalkotott fogalmaink nagy részét – pusztán az analógia alapján, mintegy mechanikusan –
általánosíthatjuk az
térre, a
értékétől függetlenül. Ilyen mindenekelőtt a tengelypárhuzamos téglalap,
illetve téglatest fogalma. Mivel a síkban, illetve a térben ezek az
, illetve
alakú halmazok, ezért
-ben tengelypárhuzamos téglatestnek, röviden téglának
fogjuk nevezni az

alakú halmazokat, ahol
használtuk. Eszerint
.) A
fogalmával.

-re. (Itt a többtényezős Descartes-szorzat jelölését
jelöli azon
sorozatok halmazát, amelyekre
esetben a tégla fogalma egybeesik a nem elfajuló, korlátos, zárt intervallum
minden
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Ugyancsak analógia alapján definiáljuk
-ben a (nyílt) gömböket. Az
középpontú és
nyílt gömbön azon pontok halmazát értjük, amelyek -nél közelebb vannak -hoz, azaz

A

sugarú

esetben
nem más mint az
intervallum, a
esetben pedig az középpontú,
sugarú nyílt körlap. (A nyílt itt annyit jelent, hogy a körlapot határoló körvonal nem tartozik a halmazhoz.)

Az
halmazt korlátosnak nevezzük, ha van olyan
tégla, amely lefedi. Könnyen
látható, hogy egy halmaz akkor és csak akkor korlátos, ha lefedhető egy gömbbel (lásd a 15.1. feladatot [352]).
Azt mondjuk, hogy az pont a
halmaz belső pontja, ha
tartalmaz egy középpontú gömböt;
azaz, ha van olyan
, amelyre
. Mivel minden gömb tartalmaz téglát és minden tégla
tartalmaz gömböt, ezért egy
halmaznak akkor és csak akkor van belső pontja, ha
tartalmaz egy téglát.
Az

és

halmazok egymásba nem nyúlóak, ha nincs közös belső pontjuk.

Ha a mérték szemléletes jelentését precíz tartalommal akarjuk megtölteni, akkor mindenekelőtt tisztáznunk kell
a fogalommal kapcsolatos elvárásainkat. A mértéknek számos olyan tulajdonsága van, amelyet természetesnek
tekintünk. Ezek közül kiemeljük a következő hármat (lásd a 13.10.5. Megjegyzést):
tégla

a. Az

mértéke

megegyezik

az

oldalainak

szorzatával,

azaz

-vel.
b. Ha egy halmazt felbontunk véges sok egymásba nem nyúló halmaz uniójára, akkor a halmaz mértéke a
részek mértékeinek összege.
c. Ha

, akkor

mértéke nem nagyobb

mértékénél.

Látni fogjuk, hogy ezek a követelmények természetes módon kijelölik azon halmazok körét, amelyeknek
mértéket tulajdoníthatunk, és egyszersmind ezen halmazok mértékét is egyértelműen meghatározzák.
15.2. Definíció. Ha
Legyen

, akkor a

tetszőleges korlátos halmaz

-ben. Fedjük le

szorzatot

-rel jelöljük.

-t minden lehetséges módon véges sok

téglával, és képezzük a
összeget. Az
halmaz külső mértékét úgy definiáljuk, mint
az így kapott összegek halmazának az infimumát. Az
halmaz külső mértékét
-val jelöljük.
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15.1. ábra
Ha -nak nincs belső pontja, akkor a belső mértékét nullának definiáljuk. Ha -nak van belső pontja, akkor
válasszunk minden lehetséges módon véges sok -ban fekvő és páronként egymásba nem nyúló
téglát, és képezzük a
összeget. Az
halmaz belső mértékét úgy definiáljuk, mint az így kapott
összegek halmazának a szuprémumát. Az
halmaz belső mértékét
-val jelöljük.
Szemléletesen világos, hogy bármilyen korlátos
halmazra a
és
számok végesek, továbbá
. (Ezt később precízen be is fogjuk bizonyítani (lásd a II. kötet Jordan-mérték c. fejezetét.)
Mármost a fenti (a) és (c) követelmények alapján világos, hogy az
halmaz mértéke
és
közé kell,
hogy essen. Ha
, akkor további vizsgálatok nélkül nem evidens, hogy melyik (
és
közé
eső) számot tekintsük
mértékének. Kézenfekvő, hogy – ugyanazt az utat követve, mint az integrál
felépítésénél – azokra a halmazokra szorítkozzunk, amelyekre
, és ezt a közös értéket nevezzük
mértékének.
15.3. Definíció. A korlátos
halmazt Jordan1-mérhetőnek nevezzük, ha
Jordan-mértéke (röviden mértéke) a közös
érték, melyet
-val jelölünk.
Ha
, akkor a Jordan-mérték helyett térfogatot, a
hosszúságot is mondhatunk.
1

. Az

esetben területet, illetve a

Camille Jordan (1838–1922) francia matematikus
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Amennyiben hangsúlyozni akarjuk, hogy
van szó, akkor
helyett

-dimenziós halmaz belső vagy külső mértékéről, illetve a mértékéről
-t,
-t, illetve
-t is írhatunk.

1.1. Feladatok
15.1. Bizonyítsuk be, hogy bármely
i. Az

halmazra az alábbi állítások ekvivalensek.

halmaz korlátos.

ii. Van olyan

, amelyre

iii. Minden

.

-re az

halmaz pontjai

-edik koordinátáinak halmaza korlátos

-ben.

15.2. Bizonyítsuk be, hogy az

halmaz Jordan-mérhető.
15.3. Bizonyítsuk be, hogy az

halmaz nem Jordan-mérhető.
15.4. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

mérhető halmazok, akkor

is mérhető, és

.

2. Területszámítás

15.2. ábra
A 15.3. Definíció birtokában immár precízen is beláthatjuk, hogy a függvénygrafikon alatti tartomány területe
megegyezik a függvény integráljával (lásd a 13.10.5. Megjegyzést). Célszerű lesz kissé általánosabban definiált
halmazok területét meghatározni, amelyek speciális esetként tartalmazzák a függvénygrafikon alatti
tartományokat, illetve ezeknek az tengelyre vonatkozó tükörképeit is.
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15.4. Definíció. Az

halmazt normáltartománynak nevezzük, ha

15.4. egyenlet - (15.4)

ahol

és

integrálhatóak

-n, és

minden

15.5. Tétel. Ha
és
integrálhatóak
normáltartomány mérhető, és a területe

-n és

-re.
minden

-re, akkor a (15.4) alatti

Bizonyítás. Adott
-hoz válasszunk olyan
és
felosztásokat, melyekre
és
.
Ha
az
és
felosztások egyesítése, akkor
és
. Legyen
,
,
,
az , illetve
függvény értékeinek infi;muma, illetve szuprémuma az
intervallumban. Ekkor az
intervallumok lefedik az
halmazt,
ezért

15.5. egyenlet - (15.5)

Jelöljük

-vel

azon

indexek
halmazát,
melyekre
.
Ekkor
intervallumok részei -nak és egymásba nem nyúlóak, tehát

az

15.6. egyenlet - (15.6)

Mivel
.

tetszőleges volt, így (15.5)-ből és (15.6)-ból következik, hogy

15.6. Példa. A fenti tétel birtokában megállapíthatjuk, hogy az
mérhető tartományt határol, amelynek területe
. Valóban, a kérdéses
értelmezett

és

mérhető, és a területe

egyenletű ellipszis egy
halmaz a
intervallumban

folytonos függvények által meghatározott

normáltartomány. Így a 15.5. Tétel szerint
mérhető, és
a 14.20.2. Megjegyzésben elvégzett számítás szerint

, és így
.
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15.3. ábra
Most megismerkedünk a 15.5. Tétel egy olyan általánosításával, amely (elvben) bármely mérhető halmaz
mértékének kiszámítására alkalmazható.
15.7. Definíció. Az

halmaz szekcióinak nevezzük az

halmazokat minden

-re.

15.8. Tétel. Legyen
olyan mérhető halmaz, amelyre
függvények integrálhatóak
-ben, és

. Ekkor az

15.7. egyenlet - (15.7)

Hasonlóan, az

és

függvények integrálhatóak
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15.4. ábra
Bizonyítás. Elég (15.7)-et bizonyítani. Mivel
következik, hogy
esetén
korlátosak
-ben.

, ezért
, tehát a

adott, és válasszunk olyan

Legyen
és

-re. Ebből
függvények

) téglalapokat, melyekre

(

. Feltehetjük, hogy

minden
és

minden

-re.

Legyen

integrálható
-ben, és
intervallumok, amelyek olyan
definíciójából
Ekkor

. Tetszőleges
-re az
indexekhez tartoznak, melyekre

Ebből következik, hogy

15.8. egyenlet - (15.8)
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Most legyenek

) olyan egymásba nem nyúló téglalapok, melyekre

(

és

. Ekkor

minden

-re. Legyen

Ekkor
integrálható
-ben, és
. Ha
, akkor az
szekció tartalmazza
mindazokat az
intervallumokat, amelyek olyan indexekhez tartoznak, melyekre
. Az is
könnyen látható, hogy ha különbözik a
pontok mindegyikétől, akkor ezek az intervallumok egymásba
nem nyúlóak. Így a belső mérték definíciójából

Ebből következik, hogy

15.9. egyenlet - (15.9)

Mármost

Mivel ez minden

minden

-re, ezért (15.8)és (15.9) összevetésével azt kapjuk, hogy

-ra igaz, ezért

függvény integrálható

, ami azt jelenti, hogy az

-ben és az integrálja

. Ugyanígy adódik, hogy

15.9. Megjegyzés. Vegyük észre, hogy a 15.8. Tételben az
, illetve
) nem tettük fel.
15.10. Következmény. Legyen

nemnegatív

és

és

korlátos

.

szekciók mérhetőségét (vagyis azt, hogy

függvény

az

halmaz akkor és csak akkor mérhető, ha

intervallumon.
integrálható, és ekkor

Bizonyítás. A 15.5. Tétel birtokában már csak annyit kell bizonyítanunk, hogy ha
integrálható. Ez viszont nyilvánvaló a
15.8. Tételből, hiszen
minden
-re.

2.1. Feladatok
15.5. Határozzuk meg az

halmaz területét.

15.6. Határozzuk meg az
15.7. Adott
15.8. Legyen

halmaz területét.

-ra határozzuk meg az
és

halmaz területét.
. Az
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mérhető, akkor
és így
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függvény grafikonja alatti terület kiszámításával bizonyítsuk be, hogy a
és a területe
. (M)
15.9. Legyen
és
az
hiperbolának az
területét. (M)

szögű és

sugarú körcikk mérhető,

. Az origót az
és
pontokkal összekötő két szakasz, valamint
és
pontok közötti íve egy
tartományt határol. Számítsuk ki

Tartományok súlypontjának meghatározásakor azt a fizikai elvet fogjuk felhasználni, hogy ha egy tartományt
részekre bontunk, akkor a tartomány súlypontja megegyezik a részek súlypontjainak „súlyozott átlagával”, ahol
a súlyok a részek területei. Ez pontosabban azt jelenti, hogy ha az
tartományt az
részekre
bontjuk és
súlypontja a
pont, akkor
súlypontja

nemnegatív,

Legyen

folytonos

függvény,

és

tekintsük

az

tartományt. Legyen
felosztás, és bontsuk fel
-et az
tartományokra. Ha
kicsi, akkor
jól közelíthető a
. Ennek súlypontja a
pont, a területe pedig
-et közelítő

tartomány súlypontja a

pontok

grafikonja

alatti

egy finom
téglalappal, ahol
. Így az

súlyokkal képzett átlaga, vagyis

az

15.10. egyenlet - (15.10)

. A (15.10) pont első koordinátája

pont, ahol

a második koordinátája pedig
felosztás elég finom, akkor

ahol

közel van

közel van az

-hez,

motiválja

a

következő

értékhez,

definíciót. Ha
nemnegatív és integrálható,
tartomány súlypontja az
pont, ahol

.

2.2. Feladat
15.10. Határozzuk meg a következő tartományok súlypontját.
a.

. Ha az
pedig

értékhez.

az
Ez

. Legyen

;
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b.

;

c.

.

3. Térfogatszámítás
A 15.8. Tétel minden további nélkül általánosítható magasabb dimenziós terekre, és az általánosítás ugyanúgy
bizonyítható. Tekintsük pl. a háromdimenziós változatot. Ha
, akkor jelölje
az
halmazt.
15.11. Tétel. Legyen
és

olyan mérhető halmaz, amelyre
függvények integrálhatóak
-ben, és

. Ekkor az

15.11. egyenlet - (15.11)

A fenti tételben – a 15.8. Tételhez hasonlóan – az

változó szerepét az

és

változók bármelyike átveheti.

A (15.11) képlet segítségével könnyen kiszámíthatjuk azoknak a mérhető halmazoknak a térfogatát, amelyeknek
a szekciói egyszerű geometriai alakzatok, pl. téglalapok vagy körök. Ilyenek mindenekelőtt az ún. forgástestek,
amelyeket egy függvénygrafikon alatti tartománynak az
tengely körüli megforgatásával kapunk.
Pontosabban, ha az függvény nemnegatív az
intervallumon, akkor a

halmazt az

függvény által meghatározott forgástestnek nevezzük.

15.12. Tétel. Ha
nemnegatív és integrálható az
forgástest mérhető, és a térfogata

intervallumon, akkor az

által meghatározott

15.12. egyenlet - (15.12)

Bizonyítás. A (15.11) összefüggésből nyilvánvaló, hogy a térfogatot (15.12) adja meg (feltéve, hogy
mérhető). A
halmaz mérhetőségét azonban a 15.11. Tétel nem biztosítja, ezért a tételre közvetlen
bizonyítást adunk, amelynek az az alapgondolata, hogy a forgástestet ismert térfogatú testekkel fogjuk közre.
Ilyenekhez jutunk, ha az
görbe alatti tartományhoz tartozó belső, illetve
külső téglalapok megforgatásával keletkező ún. belső, illetve külső hengerek egyesítését tekintjük.
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15.5. ábra
Tekintsünk egy

felosztást, és legyen

A

illetve

hengerekre nyilvánvalóan fennáll, hogy

15.13. egyenlet - (15.13)

Most felhasználjuk, hogy az
henger mérhető, és a térfogata
Ez nyilvánvaló következménye annak a ténynek, hogy ha
és
mérhető halmazok, akkor
is mérhető, és
(lásd a 15.4. feladatot [352]). Így(15.13)-ból
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és

Mivel

ezért

Így

mérhető, és (15.12) fennáll.

3.1. Feladatok
15.11. Számítsuk ki az alábbi függvények grafikonjának
forgástest térfogatát:
a.

;

b.
c.

tengely körüli megforgatása által keletkezett

;
.

15.12. Bizonyítsuk be, hogy az
forgási ellipszoid térfogata

ellipszis

tengely körüli megforgatása által keletkezett

.

15.13. Tekintsünk két
sugarú egyenes körhengert, amelyek tengelyei metszik egymást és merőlegesek.
Számítsuk ki a közös rész térfogatát. (Ö)
15.14. Tekintsünk egy

sugarú egyenes körhengert. Számítsuk ki annak a hengercikknek a térfogatát, amelyet

a hengerpalást, a henger alapköre, valamint az alapkör átmérőjén átmenő, az alapkör síkjával
sík határol.
15.15. Számítsuk ki az alábbi testek térfogatát (elfogadva, hogy mérhetőek):
a.

;

b.

;

c.

;

d.
e.
f.

(ellipszoid);
;
.

15.16. Ellenőrizzük a 15.11. Tétel felhasználásával, hogy az
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integrálok egyaránt az

halmaz térfogatát adják meg (elfogadva, hogy ez mérhető), tehát az értékük megegyezik. Számítsuk ki a közös
értéket.
15.17. Az előző feladat gondolatmenetét követve számítsuk ki az alábbi integrálokat:
a.

;

b.

;

c.

.
nemnegatív és integrálható

15.18. Legyen

-n. Bizonyítsuk be, hogy a

forgástest térfogata egyenlő az

halmaz területének és a forgatás során az
Guldin2-szabály).

súlypontja által leírt kör kerületének szorzatával (második

4. Ívhossz-számítás
A függvénygrafikonok ívhosszát, illetve rektifikálhatóságát 9.77-ban definiáltuk. Legyen az
függvény folytonosan differenciálható. Ekkor a 12.46. Tétel szerint grafikonja rektifikálható. Továbbá, ha
jelöli a grafikon
fölötti részének ívhosszát, akkor
minden
-re. Mivel grafikonjának ívhossza
kapjuk a következő tételt.
15.13. Tétel. Ha az

is differenciálható, és
, így a Newton–Leibniz-formulából

függvény folytonosan differenciálható, akkor a grafikonjának ívhossza
.

15.14. Példa. (A parabola ívhossza). Jelöljük
ívhosszát.

Az

előző

tétel

-sel az

függvény

szerint

intervallum feletti grafikonjának az
.

Mivel

(14.23)

szerint

, ezért egy lineáris helyettesítést és a Newton–
Leibniz-formulát alkalmazva

Ha a függvénygrafikonoknál általánosabb görbék ívhosszát akarjuk kiszámítani, akkor mindenekelőtt a görbe
fogalmát kell tisztáznunk. Egy görbére gondolhatunk úgy, mint egy mozgó pont pályájára. Egy mozgó pontot
viszont úgy adhatunk meg, ha minden időpillanatban megadjuk a pont helyét jelző vektort. A pont mozgását
tehát egy olyan függvény írja le, amely az
időintervallum minden pontjához hozzárendel egy vektort

2

Paul Guldin (1577–1643) svájci matematikus
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abban a térben, amelyben a pont mozog. Amennyiben a pont a -dimenziós térben mozog, akkor ez azt jelenti,
hogy minden
-hez hozzárendelünk egy -dimenziós vektort, azaz egy -tagú számsorozatot.
Ezt az elképzelést fogadjuk el a görbe definíciójaként, vagyis görbének nevezzük a
leképezéseket. Ha
, akkor síkgörbéről, ha pedig
, akkor térgörbéről beszélünk.

alakú

Hangsúlyozzuk, hogy a görbén magát a leképezést értjük, nem pedig a leképezés képhalmazát (vagyis
értékkészletét). Egyszerűbben fogalmazva: a görbe leképezés, nem pedig
-beli halmaz. Ha a
halmaz
megegyezik a
görbe képhalmazával, azaz
, akkor azt mondjuk, hogy
halmaz paraméterezése. Egy halmaznak számos paraméterezése lehet. Lássunk néhány példát!

a

pontok által meghatározott szakasz az

Az

szakasz nem görbe. Ezzel szemben az a
definiál minden
-re olyan görbe, amely befutja az

halmaz. Az
vagyis

szakasz egy paraméterezése. Ugyancsak görbe a

az

(
görbék különbözőek, hiszen
Tekintsük most azt a

A
azaz

leképezés, amelyet
szakasz pontjait,

). A

görbe szintén az
, míg

leképezés, amelyre

szakasz egy paraméterezése. Mégis, a
.

leképezést, amelyre

síkgörbe egy olyan pont pályáját írja le, amely befutja az origó középpontú egységsugarú
a

és

körvonal egy paraméterezése. Ugyanez igaz a

körvonalat,

görbére, ahol

A
görbe képhalmaza ugyancsak , de „kétszer befutva”. Világos, hogy
. Mivel hossza
,
hossza pedig
, ez a példa azt is mutatja, hogy az ívhosszt a görbéhez (vagyis a függvényhez) kell
hozzárendelnünk, nem pedig a függvény képhalmazához.
Jegyezzük

meg,

hogy

bármely

függvény

síkgörbével.

362
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

grafikonja

paraméterezhető

a

15. Az integrálszámítás alkalmazásai

15.6. ábra
A görbék ívhosszát a függvénygrafikon ívhosszához hasonlóan definiáljuk. Töröttvonalnak (vagy poligonnak)
nevezzük azokat a halmazokat, amelyek csatlakozó szakaszok uniói. Ha
az
tér tetszőleges
pontjai, akkor az
pontokat (ebben a sorrendben) összekötő poligon az
,
szakaszokból áll. A töröttvonal hossza az alkotó szakaszok hosszának összege, azaz
.
15.15. Definíció. A
görbe beírt poligonjának nevezzük a
,
,
,
pontokat
összekötő poligont, ahol
az
intervallum tetszőleges felosztása. A görbe
ívhossza a beírt poligonok hosszaiból álló halmaz felső határa. (Ez lehet végtelen is.) A görbe ívhosszát
vel jelöljük. Így

Azt mondjuk, hogy a

görbe rektifikálható, ha

.

15.16. Megjegyzés. Tekintsünk egy
görbét, és jelöljük a
vektor koordinátáit
-vel minden
-re. Ezzel minden
-re definiáltunk egy
függvényt, amelyet a
görbe -edik koordinátafüggvényének nevezünk. Azt mondjuk, hogy a
görbe
folytonos, differenciálható, folytonosan differenciálható, Lipschitz stb. ha
mindegyik
koordinátafüggvénye rendelkezik a megfelelő tulajdonsággal.
A görbe ívhosszának és rektifikálhatóságának értelmezésénél nem tettük fel, hogy a görbe folytonos.
A 9.78. Tételben láttuk, hogy ha
monoton, akkor grafikonja rektifikálható. Ebből egyszerűen
következik, hogy a
(
) görbe is rektifikálható. (Valójában az
függvény
grafikonja akkor és csak akkor rektifikálható, ha a
(
) görbe rektifikálható. Lásd
a 15.21. feladatot [369].) Ha pl.
minden
-re és
, akkor a kapott
görbe
rektifikálható, de nem folytonos.
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Megtehettük volna, hogy a görbék és ívhosszaik fogalmának értelmezésénél csak folytonos függvényekre
szorítkozunk. Bár ez a megszorítás megfelel a görbékről alkotott szemléletes képnek, valójában felesleges, és az
elméleti matematika bizonyos területein kényelmetlennek bizonyulna, ezért nem célszerű.

15.7. ábra
Nem minden görbe rektifikálható. Világos, hogy ha a
görbe képhalmaza nem korlátos, akkor
léteznek akármilyen hosszú -be írt poligonok, és így
. A következő példa azt mutatja, hogy a
rektifikálhatósághoz még az sem mindig elegendő, ha a görbe folytonos vagy akár differenciálható.
15.17. Példa. Tekintsük a

(

) síkgörbét, ahol
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(A

görbe az

függvény grafikonját paraméterezi a

intervallumon.)

Belátjuk, hogy a görbe nem rektifikálható. Számítsuk ki az
ahol
a
, valamint az

pontokból áll. (Itt a közbülső

ezért

felosztáshoz tartozó beírt poligon hosszát,

pontokat kivételesen csökkenő sorrendben soroltuk fel.) Mivel

esetén a

szakasz hossza

Így a beírt poligon hossza legalább

Mivel
ha
(lásd a 6.8. Tételt), ezért a beírt poligonok hossza valóban nem korlátos. A
görbe tehát nem rektifikálható, bár a -t megadó és
függvények folytonosak.
Most tekintsük a
(
) síkgörbét, ahol a fenti függvény. A görbe szintén az
függvény grafikonját paraméterezi, és ugyanazok a beírt poligonjai mint a -nek. Így sem rektifikálható, bár
a és
függvények mindketten differenciálhatóak
-en (lásd a 12.51. Példát).
15.18. Megjegyzés. Mint már láttuk, a
görbe ívhossza a leképezéstől függ, hiszen már a beírt
poligonokat is
segítségével definiáltuk. Ez azt jelenti, hogy általában nem beszélhetünk egy
halmaz
ívhosszáról – még akkor sem, ha
egy görbe képhalmaza, más szóval, ha paraméterezhető. Ugyanis -nak
több paraméterezése is lehet, és előfordulhat, hogy a különböző paraméterezések ívhosszai különbözőek. Így pl.
az
és
görbék ugyanazt a halmazt paraméterezik
(nevezetesen az -tengely
intervallumát), de az ívhosszuk különböző.
Bizonyos fontos esetekben a
halmazhoz mégis hozzárendelhetünk egy egyértelmű ívhosszat. Egyszerű
ívnek nevezzük azokat a halmazokat, amelyeknek létezik kölcsönösen egyértelmű és folytonos paraméterezése.
Ilyenek pl. a szakaszok, a körívek, és ilyen minden folytonos függvény grafikonja is.
15.19. Tétel. Ha
egyszerű ív, akkor
paraméterezése ugyanazt az ívhosszt definiálja.

-nak bármely kölcsönösen egyértelmű és folytonos

Bizonyítás (vázlat). Legyenek
és
kölcsönösen egyértelmű és folytonos
paraméterezések. Ekkor a
függvény az
intervallumot kölcsönösen egyértelműen a
intervallumra képezi, és meg lehet mutatni, hogy folytonos is. (Ezt a lépést – amely a többváltozós analízis
témaköréhez tartozik – nem részletezzük.) Ebből következik, hogy ekkor szükségképpen szigorúan monoton
(lásd a 9.54. feladatot [138]). Így
, ahol a
függvény az
intervallumot kölcsönösen
egyértelműen és szigorúan monoton módon
-re képezi.
Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a
Valóban, ha

és
az
, vagy pedig

görbéknek ugyanazok a beírt poligonjai.
intervallum egy felosztása, akkor vagy
attól függően,
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hogy növő vagy csökkenő. A kettő egyike tehát a
intervallum egy felosztása lesz, amelyhez
alapján ugyanaz a beírt poligon tartozik, mint
-hez. Vagyis
mindegyik beírt poligonja
egyszersmind a
görbének is beírt poligonja lesz. Ugyanígy látható, hogy
mindegyik beírt poligonja egyszersmind
-nak is beírt poligonja lesz. Ebből pedig az következik,
hogy a
és
görbék ívhossza ugyanannak a számhalmaznak a szuprémuma, tehát a
két ívhossz megegyezik.
A fentiek szerint beszélhetünk az egyszerű ívek ívhosszáról: ezen bármelyik olyan paraméterezésnek az
ívhosszát értjük, amely kölcsönösen egyértelmű és folytonos.
A következő tétel egyszerű elégséges feltételeket ad egy görbe rektifikálhatóságára.
15.20. Tétel. Tekintsünk egy
i. Ha

görbét.

Lipschitz, akkor rektifikálható.

ii. Ha a
görbe differenciálható és
rektifikálható.
iii. Ha

koordinátafüggvényeinek deriváltjai korlátosak

-n, akkor

folytonosan differenciálható, akkor rektifikálható.

Bizonyítás. (i) Legyen a
görbe Lipschitz, és tegyük fel, hogy
minden
-re és
-re. Ekkor (15.3)-at felhasználva azt kapjuk, hogy
minden
-re. Ebből azonnal következik, hogy
bármely beírt poligonjának a hossza legfeljebb
, tehát rektifikálható.
(ii) A Lagrange-középértéktételből következik, hogy ha
függvény differenciálható az
intervallumon és a deriváltja korlátos, akkor
Lipschitz. Így rektifikálhatósága (i)-ből adódik. A (iii) állítás
nyilvánvaló (ii)-ből, hiszen az
intervallumon folytonos függvények korlátosak (9.52. Tétel).
15.21. Tétel. Tegyük fel, hogy a
deriváltjai integrálhatóak
-n. Ekkor

görbe differenciálható, és
rektifikálható és

koordinátafüggvényeinek

15.14. egyenlet - (15.14)

Bizonyítás. Mivel minden integrálható függvény eleve korlátos, így a 15.20. Tétel (ii) állítása szerint
rektifikálható. Legyen
. Azt fogjuk megmutatni, hogy minden
-hoz van olyan
felosztás, amelyre egyrészt az -hez tartozó beírt poligon
hossza -nál közelebb van
-hez, másrészt
az
függvény bármely
közelítő összege -nál közelebb van
-hez. Ebből következni fog, hogy
az
felosztáshoz tartozó minden közelítő összegre, és így a 13.19. Tétel szerint
integrálható, és az integrálja
.
Legyen

az

intervallum egy felosztása, és jelöljük

poligon hosszát, azaz legyen

. Minden

A Lagrange-középértéktétel szerint vannak olyan

-fel a megfelelő beírt

-re

pontok, melyekre

Ebből
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15.15. egyenlet - (15.15)

tetszőleges közbülső pontok, és tekintsük az

függvény

A (15.15) és (15.16) egyenlőségek jobb oldalainak hasonló alakjából már sejthető, hogy alkalmas
és
közel lesznek egymáshoz. A (15.3) egyenlőtlenségből

felosztásra

Legyenek most
megfelelő közelítő összegét:

15.16. egyenlet - (15.16)

Így (15.15)-öt és (15.16)-ot kivonva azt kapjuk, hogy

15.17. egyenlet - (15.17)

minden
felosztásra és minden -re. Legyen
adott. Mivel
az
számok szuprémuma, létezik
egy
felosztás, amelyre
. Könnyű ellenőrizni, hogy ha egy felosztáshoz új
osztópontokat veszünk hozzá, akkor értéke nem csökkenhet. Valóban, egyúj osztópont hozzávétele azt jeleni,
hogy az
összegben egy
tagot a
helyettesítünk. A háromszög-egyenlőtlenségből következik, hogy ezáltal
felosztás az
finomítása, akkor

összeggel
értéke nem csökken. Ha tehát egy

15.18. egyenlet - (15.18)

Mivel a
Legyen

minden

függvények integrálhatóak, vannak olyan
felosztások, melyekre
az
felosztások egyesítése. Ekkor

-re. Ha most összevetjük (15.17)-et és (15.18)-at, akkor azt kapjuk, hogy

15.19. egyenlet - (15.19)
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Végül is minden
-hoz konstruáltunk egy
felosztást, amelyre (15.19) teljesül az
tetszőleges választása esetén. Így a 13.19. Tétel szerint integrálhatóés az integrálja
.

közbülső pontok

15.22. Megjegyzés. Legyen
, és alkalmazzuk az előző tételt a
(
)
görbére. Azt kapjuk, hogy a 15.13. Tételben az függvény folytonos differenciálhatósága helyett elég feltenni,
hogy differenciálható és
integrálható
-ben.
15.23. Megjegyzés. Tegyük
koordinátafüggvényei

Itt

-vel

fel, hogy
. Ha és

-hoz tartva a jobb oldal
vektort a

görbe

a
az

görbe differenciálható.
intervallum különböző pontjai, akkor

-edik koordinátája
pontbeli deriváltjának

Legyenek

-hoz tart. Ezért kézenfekvő a
nevezni és

-lal jelölni. Ezzel a

jelöléssel (15.14) az

15.20. egyenlet - (15.20)

alakot ölti.
derivált fizikai jelentése a görbe mentén mozgó pont sebességvektora. Valóban, a pont elmozdulása a
és időpontok között
.A
vektor a mozgó pont időegység alatti átlagos
elmozdulását mutatja a
időintervallumban. Ha
, akkor ez az átlag a pont sebességvektorához tart.
Mivel
koordinátánként tart a
vektorhoz, így
éppen a sebességvektor.
A

Másrészt a
érték a mozgó pont időegység alatti átlagos elmozdulásának nagyságát
mutatja a
időintervallumban. Ennek a határértéke
esetén a mozgó pont pillanatnyi sebessége. A
pillanatnyi sebesség tehát a
sebességvektor abszolút értéke, azaz
. A (15.20) egyenlőség fizikai
interpretációja tehát az, hogy egy (görbevonalú) mozgás során a mozgó pont által megtett út a pillanatnyi
sebesség integrálja. Ezt egyenesvonalú mozgás esetén már láttuk: ez a Newton–Leibniz-formula fizikai
megfogalmazása volt (lásd a 14.2. Megjegyzést). Ezért (15.14)-et, azaz (15.20)-at úgy is értelmezhetjük mint a
Newton–Leibniz-formula görbékre vonatkozó egyik analógját.
15.24. Példa. Tekintsünk egy sugarú
kört, amint az
tengely mentén gördül. A kör kerületének egy
pontja által leírt görbét cikloisnak nevezzük. Tegyük fel, hogy a
pont a mozgás kezdetén az origóban volt. A
kör (csúszás nélküli) gördülése azt jelenti, hogy bármely pillanatban a
körvonalnak az egyenest érintő
pontját és a
pontot összekötő íve ugyanolyan hosszú, mint az
szakasz. Jelöljük -vel a
és
sugarak szögét, ahol
jelöli a kör középpontját. Ekkor az
ív hossza , tehát
. Az ábrán látható
háromszögben
és
, tehát a
pont koordinátái
.
A
kör egy teljes fordulata után a pont ismét eléri az egyenest. A ciklois paraméterezése tehát

Mivel

és

ezért (15.20) alapján a ciklois ívhossza
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A ciklois ívhossza tehát a gördülő kör sugarának nyolcszorosa.

15.8. ábra

4.1. Feladatok
15.19. Állítsunk elő (a) egy szakaszt; (b) egy négyzet határát differenciálható és nem differenciálható görbe
képhalmazaként is!
15.20. Számítsuk ki az alábbi függvények grafikonjainak ívhosszát:
a.

;

b.

;

c.

;

d.

.

15.21. Jelöljük az
függvény grafikonjának ívhosszát -lel, a
ívhosszát pedig -sel. Bizonyítsuk be, hogy
. Mutassuk meg, hogy
és csak akkor rektifikálható, ha a
(
) görbe rektifikálható.

(
) görbe
grafikonja akkor

15.22. Az alábbi feladatokban az
,
(
) paraméterezésű síkgörbén a
(
) görbét értjük. Számítsuk ki a következő síkgörbék ívhosszát:
a.

,

b.
c.

(

) (asztroid);

(

);

,

(

d.

(

e.

(

);

);
).

15.23. Legyen
, és tekintsük a
(
körvonal egy paraméterezése). Ellenőrizzük, hogy e görbe ívhossza
15.24. Adott
-ra számítsuk ki az
láncgörbének) az ívhosszát!
15.25. Legyenek és
függvény

(az

(

adott pozitív számok. Milyen -re lesz egyenlő az
feletti grafikonjának ívhosszával?
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15.26. Mekkora lehet egy (a) monoton; (b) monoton és folytonos; (c) szigorúan monoton; (d) szigorúan
monoton és folytonos
függvény grafikonjának ívhossza?
15.27. Legyen

a Riemann-függvény

-ben. Milyen

15.28. Bizonyítsuk be, hogy ha
a.

grafikonja rektifikálható, és

b.

grafikonjának az ívhossza

-ra lesz

differenciálható és

grafikonja rektifikálható? (

korlátos

Ö M)

-n, akkor

közé esik.
15.29. Bizonyítsuk be, hogy ha a
minden
-ra lefedhető véges sok,

görbe folytonos és rektifikálható, akkor a
-nál kisebb összterületű körlappal. ( Ö M)

képhalmaz

Görbe súlypontja. Képzeljünk el egy homogén anyagból álló
görbét. Ekkor
bármely
részívének a tömege a részív ívhosszának -szorosa, ahol egy pozitív konstans (a sűrűség). Tekintsünk egy
felosztást, és legyenek
tetszőleges közbülső pontok. Ha a görbe
folytonosan differenciálható és a felosztás elég finom, akkor a
részív hosszúsága közel van a
szakasz hosszához, tehát a részív tömege közel van
-hez. Ha tehát minden
-re a
pontban
tömeget koncentrálunk, akkor az így kapott pontrendszer
tömegeloszlása közel lesz a görbe tömegeloszlásához. Elvárhatjuk, hogy ekkor a pontrendszer súlypontja közel
legyen a görbe súlypontjához.
A

fenti

pontrendszer

súlypontja

az

pont,

. Ha a felosztás elég finom, akkor
Legyenek

koordinátafüggvényei

közel van a görbe

. Ekkor a
mennyiség, tehát a

ahol

ívhosszához.

hosszúságot jól közelíti a
pont

-edik

koordinátája közel lesz az

összeghez. Ha a felosztás elég finom, akkor ez az összeg közel van az

15.21. egyenlet - (15.21)

integrálhoz. Ez motiválja a következő definíciót.
Ha a
akkor

görbe differenciálható és
koordinátafüggvényeinek deriváltjai integrálhatóak
-n,
súlypontja az
pont, ahol
a görbe ívhossza, és -t (15.21) definiálja minden
-re.

4.2. Feladat
15.30. Számítsuk ki az alábbi görbék súlypontját:
a.

(

);
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b.

(

);

c.

(

), ahol

konstans (kardioid).

5. Polárkoordináták

15.9. ábra
A sík origótól különböző

pontjának polárkoordinátáin az

számpárt értjük, ahol

jelöli a

pont

origótól vett távolságát,
pedig az
félegyenesnek az tengely pozitív felével bezárt szögét. Az ábrából
világos, hogy ha
polárkoordinátái
, akkor a szokásos (Descartes-féle) koordinátái
. Az
origó polárkoordinátái
, ahol tetszőleges lehet.
Ha
, akkor bármely
polárkoordinátákkal megadott
Descartes-koordinátái

függvény meghatároz egy görbét, amelyet a
pontok futnak be
esetén. Mivel az
pont
, ezért a régi jelölést használva tulajdonképpen a

15.22. egyenlet - (15.22)

görbéről van szó.
15.25. Definíció. Az
megadásának nevezzük.

függvényt a (15.22) görbe polárkoordinátás alakban való

Az előző definícióban nem tesszük fel, hogy
hogy tetszőleges
-re igaz, hogy ha

része legyen a
, akkor az

intervallumnak. Ez annyiban jogos,
pont polárkoordinátás alakja

, ahol olyan egész, amelyre
. Más szóval, egyenlő az
félegyenesnek az
tengely pozitív felével bezárt egyik szögével, tehát ebben az általánosabb értelemben mondhatjuk, hogy az
polárkoordinátás alakban megadott pontok a (15.22) görbét futják be.
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15.10. ábra
15.26. Példák. 1. Ha
, akkor az
(
középpontú sugarú kör egy ívének polárkoordinátás megadása.

) függvény (ahol

konstans) az origó

2. Az

15.23. egyenlet - (15.23)

függvény az ún. arkhimédészi spirálist írja le. Az arkhimédészi spirális egy olyan pont pályája, amely egy
korong valamely rögzített sugara mentén egyenletesen mozog, miközben a korong egyenletesen forog a
középpontja körül. Az alábbi ábrán
és
.
15.27. Tétel. Tegyük fel, hogy az
függvény differenciálható és a deriváltja integrálható
-n. Ekkor az által polárkoordinátás alakban megadott görbe rektifikálható és az ívhossza

15.24. egyenlet - (15.24)
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Bizonyítás. A (15.22) által megadott
görbe differenciálható, és a koordinátafüggvényeinek a deriváltja:
és
integrálhatóak
-n. Így a 15.21. Tétel szerint a görbe rektifikálható.
Mivel

(15.20)-ból kapjuk (15.24)-et.
15.28. Példa. A (15.23) által megadott arkhimédészi spirális ívhossza

15.11. ábra
Tekintsünk egy görbét, amely az
polárkoordinátás alakban van megadva. Az origót a görbe
pontjaival összekötő szakaszok unióját szektorszerű tartománynak nevezzük. A polárkoordináták
definíciójából adódóan a szóban forgó tartomány nem más mint az

15.25. egyenlet - (15.25)

halmaz.
15.29. Tétel. Legyen

. Ha az

függvény nemnegatív és integrálható

(15.25)-ben megadott szektorszerű tartomány mérhető, és a területe
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Bizonyítás. A bizonyításhoz felhasználjuk, hogy a

szögű és

sugarú körcikk mérhető, és a területe

(lásd a 15.8. feladato [356]t). Felhasználjuk továbbá, hogy ha

, akkor

, ha

pedig
, ahol a
halmazok egymásba nem nyúlóak, akkor
. Ezek egyszerűen
következnek a külső és belső terület definíciójából. A bizonyításokat a Jordan-mérték részletes tárgyalásának
keretében adjuk meg; lásd a II. kötet megfelelő fejezetét.
Tekintsük

az

intervallum
egy
felosztását.
Ha
és
, akkor az
(
,
) polárkoordinátájú pontok halmaza egy
körcikk, amely része
-nak. Mivel a
körcikkek
egymásba nem nyúlóak, ezért
belső területe nem kisebb, mint ezen körcikkek területeinek összege, azaz
.
Hasonlóan, az
(
,
körcikkek együttesen lefedik

) polárkoordinátájú pontok halmaza egy
körcikk, és a
-t. Így
külső területe nem nagyobb, mint ezen körcikkek

területeinek összege, azaz

minden

. Tehát

felosztásra. Mivel

integrálható, ezért

amiből

következik. Ezzel beláttuk, hogy

mérhető, és a területe egyenlő az integrál értékének a felével.

5.1. Feladatok
15.31. Számítsuk ki az alábbi, polárkoordinátás alakban megadott görbék ívhosszát:
a.
b.

(
(

), ahol
), ahol
), ahol

konstans (kardioid);
konstans;

,

és

c.

(

konstansok;

d.

(

), ahol

konstans; mi ez a görbe? (Ö)

e.

(

), ahol

konstans; mi ez a görbe? (Ö)

15.12. ábra
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15.32. Legyen
konstans. Azon síkbeli pontok halmazát, amelyeknek a
és
pontoktól vett
távolságainak a szorzata -tel egyenlő, lemniszkátának nevezzük. Mutassuk meg, hogy
(
vagy
) a lemniszkáta egy polárkoordinátás alakban megadott
paraméterezése. Számítsuk ki a lemniszkáta által határolt tartomány területét.
15.33. Számítsuk ki az

feltételt kielégítő pontok halmazának a területét.

15.34. Számítsuk ki az
(
) polárkoordinátás alakban megadott görbe és az
szakasza által határolt tartomány területét.
15.35. Fogjuk fel az
grafikonjának.

tengely

) polárkoordinátás alakban megadott görbét egy függvény

(

a. Számítsuk ki e függvénygrafikon alatti tartomány területét.
b. Forgassuk meg e függvénygrafikon alatti tartományt az
forgástest térfogatát! (Ö)
15.36. Fogjuk fel az

paraméterű ciklois

tengely körül. Számítsuk ki az így kapott

feletti ívét egy függvény grafikonjának.

a. Számítsuk ki e függvénygrafikon alatti tartomány területét.
b. Forgassuk meg e függvénygrafikon alatti tartományt az
forgástest térfogatát! (Ö)

tengely körül. Számítsuk ki az így kapott

15.37. Írjuk fel az
a.

; illetve

b.
egyenletet kielégítő pontok által meghatározott görbét polárkoordinátás alakban, és számítsuk ki a bezárt
tartomány területét.

6. A forgási felületek felszíne
A felületek felszínének meghatározása jóval nehezebb feladat a síkbeli tartományok területének vagy a testek
térfogatának kiszámításánál; már a felület és a felszín fogalmának precíz definíciója is jelentős nehézségeket
támaszt. Ami a felszínt illeti, a térfogat definíciójánál alkalmazott belülről és kívülről való közelítés módszere itt
nem működik. Az ívhossz mintájára próbálkozhatnánk a beírt poliéderek felszínének szuprémumával, de ez már
a legegyszerűbb felületek esetében sem alkalmazható: meg lehet mutatni, hogy egy egyenes körhengerbe
beírhatunk akármilyen nagy felszínű poliédereket is. A felszín precíz fogalmának kialakításához végül is a
differenciálgeometria, de legalábbis a többváltozós differenciál- és integrálszámítás eszközeire van szükség, és
ezek egyelőre nem állnak a rendelkezésünkre. (A kérdésre visszatérünk a többváltozós függvények
integrálásának keretében; lásd a II. kötet megfelelő fejezetét.)
A forgási felületek felszínének meghatározása egyszerűbb feladat. Legyen
nemnegatív függvény,
és jelöljük
-fel a
grafikon
tengely körüli megforgatásával kapott halmazt. Kézenfekvő az a
feltételezés, hogy
felszínét megközelítik az
grafikonjába beírt töröttvonalak megforgatásával kapott
halmazok felszínei. Mielőtt ezt a feltételezést részletesebben megvizsgálnánk, számítsuk ki ezen töröttvonalak
megforgatásával kapott halmazok felszínét!
egy tetszőleges felosztás. Az

Legyen
tengely körüli megforgatásával egy

halmazt kapunk, amely

-hez tartozó beírt töröttvonalnak az

részből áll: az -edik részt, melyet

-

vel fogunk jelölni, az
intervallum feletti szakasz megforgatása adja. Az ábráról látható, hogy a
halmaz egy olyan egyenes csonkakúp palástja, amelynek a magassága
, az alap- és fedőkörének
sugara pedig
és
.
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15.13. ábra
Szemléletesen világos, hogy ha egy egyenes csonkakúp palástját kiterítjük, akkor a kiterített síkbeli alakzat
területe egyenlő a csonkakúppalást felszínével. Mivel a kiterített síkbeli alakzat két körcikk különbsége, ennek a
területe könnyen kiszámítható, felhasználva, hogy a körcikk területe a sugár és az ívhossz szorzatának a fele (l. a
15.8. feladatot [356]). Végül is azt kapjuk, hogy ha egy egyenes csonkakúp magassága
, az alap- és
fedőkörének sugara pedig
[379]). Így a

a

és

, akkor a palást felszíne

palást felszíne

halmaz felszíne pedig

15.26. egyenlet - (15.26)
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. Itt érdemes megjegyezni, hogy a

ahol
grafikonjába írt (és az
ívhosszát.

felosztáshoz tartozó) poligon hosszával, tehát

összeg egyenlő az
, ahol

jelöli

15.14. ábra
Most térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy a
értékek milyen értelemben közelítik meg az
halmaz
felszínét. Mivel grafikonjának ívhossza egyenlő a beírt töröttvonalak ívhosszai halmazának szuprémumával,
ezért az első gondolatunk az lehetne, hogy az
halmaz felszíne egyenlő kell hogy legyen a
értékek
halmazának szuprémumával. Ez azonban már egészen egyszerű függvények esetében sem igaz. Tekintsük pl. az
függvényt a
intervallumon. Ekkor az
halmaz két egybevágó kúppalást egyesítése, és a felszíne
. Ha azonban az
felosztás csupán a
és
henger, amelynek a felszíne
, ami nagyobb, mint
felszíne.

osztópontokból áll, akkor

egy

A fenti példából leszűrhetjük, hogy
felszínét nem definiálhatjuk a
értékek halmazának szuprémumával.
De a példa a helyes definíciót is sugallja, hiszen a
intervallum tetszőleges felosztására a
palást
vagy
-fel egyenlő (ha osztópontja az
felosztásnak), vagy pedig három csonkakúppalást egyesítése (ha
nem osztópontja az
felosztásnak). Ha a felosztás finomsága kicsi, akkor a csonkakúppalástok közül a
középső felszíne kicsi lesz, a két másik csonkakúppalást felszíne pedig közel lesz az
-et alkotó két kúppalást
felszínéhez. Ez azt jelenti, hogy a
palást felszíne tetszőlegesen közel lesz
felszínéhez, ha a felosztás
elég finom. Ez a megfigyelés motiválja a következő definíciót.
15.30. Definíció. Legyen

nemnegatív

-n. Azt mondjuk, hogy az
377
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halmaz felszíne létezik és értéke a szám, ha minden
-hoz van olyan
, hogy az
intervallum
minden -nál finomabb
felosztására
, ahol
az -hez tartozó beírt töröttvonalnak az
tengely körüli megforgatásával kapott halmaz felszíne, melyet (15.26) definiál.
15.31. Tétel. Legyen

olyan nemnegatív és folytonos függvény az

rektifikálható. Tegyük fel, hogy
felszíne létezik, és értéke

Bizonyítás. Az

intervallumban, amelynek a grafikonja

-ben, és

differenciálható

integrálható

függvényről nem tettük fel, hogy differenciálható az

és

-ben. Ekkor

pontokban, ezért a

függvény ezekben a pontokban esetleg nincs értelmezve. Az egyértelműség kedvéért
-t nullának az
és
pontokban; a 13.47. Tétel és a 13.48. Megjegyzés szerint ez

értelmezzük

integrálhatóságát és az

integrál értékét nem befolyásolja.

Legyen
adott. Mivel
egyenletesen folytonos
-ben, létezik egy olyan
szám, amelyre
teljesül, hogy
és
esetén
. A 13.23. Tétel [299] szerint
választhatunk egy olyan
számot, hogy az
intervallum minden -nál finomabb
felosztására és
minden -hez tartozó
közelítő összegre fennálljon
.
Legyen
által definiált
A

érték közel van

Lagrange-középértéktétel

minden -re. Így a

-nál finomabb felosztás. Megmutatjuk, hogy a (15.26)

egy
-hez.
szerint

függvénynek a

minden
. Ekkor

-re

jelöli

olyan

pont,

amelyre

közbülső helyekhez tartozó közelítő összege

Mivel az felosztás finomabb -nál, ezért
szám
választása
szerint
minden -re. Így

ahol

van

. Az
és

felosztás

-nál is finomabb, ezért az
,
tehát

ívhosszát. Ebből azt kapjuk, hogy

15.27. egyenlet - (15.27)

Mivel
.

tetszőleges volt és (15.27) minden elég finom felosztásra igaz, ezzel beláttuk, hogy
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15. Az integrálszámítás alkalmazásai

15.32. Példa. Gömbövnek. nevezzük egy gömbfelület két párhuzamos sík közé eső részét. Most kiszámítjuk
annak a gömbövnek a felszínét, amelyet az origó középpontú és sugarú gömbfelületből az
és
síkok metszenek ki, ahol
.
Az origó középpontú és sugarú gömbfelületet az
tengely körüli megforgatásával kapjuk. Mármost
monoton a
grafikonja rektifikálható
-ben és így
-ben is. Másrészt
-ben, és itt

(
és
folytonos

) függvény grafikonjának
intervallumokban, ezért a
-ben és differenciálható

Így alkalmazhatjuk a 15.31. Tételt. Azt kapjuk, hogy a keresett felszín

vagyis egy gömböv felszíne megegyezik az őt kimetsző síkok távolságának és a gömb főköre hosszúságának a
szorzatával. Speciálisan, az sugarú gömb felszíne
.
15.33. Megjegyzés. Tegyük fel, hogy
olyan nemnegatív és folytonos függvény az
intervallumban,
amelynek a grafikonja rektifikálható. Jelöljük a
grafikon
intervallum feletti részének ívhosszát
-szel. Ekkor szigorúan monoton növő és folytonos
-ben, és így létezik az
inverz függvénye.
A 15.31. Tétel bizonyításának finomításával meg lehet mutatni, hogy ekkor
egyenlő
504–506. oldalak.

-szel, ahol

jelöli

-nek létezik a felszíne, és

ívhosszát. A részleteket illetően lásd [17], 286.

6.1. Feladatok
15.38. Bizonyítsuk be, hogy ha egy egyenes csonkakúp magassága
és

, akkor a csonkakúp palástját a síkba kiterítve a kapott alakzat területe

15.39. Számítsuk ki az alábbi függvények grafikonjának az
felszínét:
a.
b.
c.
d.

, az alap- és fedőkörének sugara pedig
.

tengely körüli megforgatásával kapott halmazok

-n;
-n, ahol

;

-n;
-n.

15.40. Nevezzük sávnak a sík két párhuzamos egyenese közé eső részhalmazát. Egy sáv szélességén a sávot
határoló egyenesek távolságát értjük. Bizonyítsuk be, hogy ha egy körlapot véges sok sávval lefedünk, akkor a
sávok szélességeinek összege nem kisebb a kör átmérőjénél. (Ö M)
15.41. Legyen
forgatás során a

nemnegatív és folytonosan differenciálható

-n. Bizonyítsuk be, hogy az

forgásfelület felszíne egyenlő
hosszának és a
súlypontja által leírt kör kerületének szorzatával (első Guldin-szabály).
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16. fejezet - 16. Korlátos változású
függvények
Tudjuk, hogy ha integrálható, akkor bármely felosztásra az -hez tartozó alsó és felső összeg közrefogja
az integrált, és így az
-hez tartozó bármely közelítő összegnek az integráltól való eltérése legfeljebb
, az -hez tartozó oszcillációs összeg. Így az oszcillációs összeg felülről becsüli a közelítő
összegek integráltól való eltérését. Azt is tudjuk, hogy ha
integrálható, akkor
oszcillációs összege
bármilyen előre megadott pozitív számnál kisebb lesz minden elég finom felosztásra (lásd a 13.23. Tételt
[299]).
Ha az
függvény monoton, akkor többet is mondhatunk: ekkor
minden
felosztásra, ahol
jelöli az
felosztás finomságát (lásd a 13.29. Tételt, illetve a (13.19) egyenlőtlenséget
a 13.29. Tétel bizonyításában). Egy hasonló egyenlőtlenség teljesül Lipschitz-függvényekre: ha
minden
-re, akkor
minden felosztásra
(lásd a 16.1. feladatot [384]). E jelenség rövidebb megfogalmazása érdekében azt fogjuk mondani, hogy az
függvényre teljesül
, ha van olyan
szám, amellyel tetszőleges
felosztásra
. (Itt az ún. nagy ordó jelölést használtuk; lásd a 9.47. Jelölést.) A fentiek szerint ez a
feltétel mind a monoton, mind pedig a Lipschitz függvényekre teljesül.
feltétel minden integrálható függvényre teljesül? A válasz nemleges:

Vajon igaz-e, hogy az
meg lehet mutatni, hogy az

függvényre nem teljesül ez a feltétel (lásd a 16.3. feladatot [385]). Az is igaz, hogy tetszőleges nullához tartó
sorozathoz van olyan
folytonos függvény, amelyre
minden -re, ahol
jelöli a
intervallum egyenlő részre való felosztását (lásd a 16.4. feladatot [385]). Vagyis a monoton
függvények ebből a szempontból „jobban viselkednek” mint a folytonos függvények.
Az alábbiakban pontosan karakterizáljuk azt a függvényosztályt, amelynek elemeire
teljesül. Az előzőek szerint ennek a függvényosztálynak minden monoton és minden Lipschitz függvény eleme,
de a folytonos függvények nem mindegyikét tartalmazza. Ez az osztály az ún. korlátos változású függvények
osztálya, amely fontos szerepet játszik az analízisben.
16.1. Definíció. Legyen

az
az

függvény
értelmezve
az
intervallum felosztása, akkor

intervallumon.
Ha
-fel jelöljük a

összeget.
összegek halmazának szuprémumát, ahol
befutja az
intervallum felosztásait, az
-n vett teljes megváltozásának (vagy idegen kifejezéssel totális variációjának) nevezzük, és
vel jelöljük. (Ez lehet végtelen is.)
A

Az

függvényt korlátos változásúnak nevezzük, ha

függvény
-

.

16.2. Megjegyzések. 1. Tegyük fel, hogy az függvény grafikonja véges sok monoton szakaszból áll. Legyen
monoton a
(
) intervallumok mindegyikében, ahol
az
intervallum alkalmas felosztása. Könnyű ellenőrizni, hogy tetszőleges
felosztásra
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16. Korlátos változású függvények

Ekkor tehát totális variációja egyenlő
-fel, és így a totális variációt definiáló szuprémum valójában
maximum. Ez az állítás megfordítható: ha a
értékek között van legnagyobb, akkor az
függvény
grafikonja véges sok monoton szakaszból áll (lásd a 16.5. feladatot [385]).
2. Tegyük fel ismét, hogy

monoton a
intervallumok mindegyikében, ahol
. Tekintsük
grafikonját egy hegygerincnek, amelyen egy turista halad.
Tegyük fel, hogy a turista számára minden szintkülönbség leküzdése a szintkülönbséggel arányos erőfeszítést
igényel, függetlenül attól, hogy felfelé vagy lefelé kell másznia (és így vízszintes terepen erőfeszítés nélkül
halad). Ekkor a
mennyiség a hegygerinc megmászásához szükséges erőfeszítés nagyságát méri.
Ezt az interpretációt általánosítva azt mondhatjuk, hogy egy tetszőleges függvény totális variációjának
szemléletes jelentése a grafikon „megmászásához” szükséges erőfeszítés nagysága, és így egy függvény akkor
korlátos változású, ha a grafikonja véges erőfeszítéssel megmászható.
16.3. Tétel.
i. Ha

monoton

-ben, akkor

ott korlátos változású, és

ii. Legyen
Lipschitz
-ben, és tegyük fel, hogy
Ekkor korlátos változású
-ben, és
Bizonyítás. (i) Ha

.
minden
.

monoton, akkor tetszőleges

(ii) Ha
felosztásra

-re.

felosztásra

-re, akkor tetszőleges

minden

Amint azt a következő példa mutatja, nem minden folytonos függvény korlátos változású.
16.4. Példa. Legyen
korlátos változású

ha
-en. Legyen ugyanis

, és
(lásd 15.7. ábra). Belátjuk, hogy
az a felosztás, amely a
és az

pontokból áll. Ekkor
összeg akármilyen nagy lehet, ha -et elég nagyra választjuk, tehát
16.5. Tétel. Tetszőleges

nem

. A 15.17. Példában láttuk, hogy ez az
nem korlátos változású.

függvényekre fennáll

16.1. egyenlet - (16.1)

Ha

is,

is korlátos változású

Bizonyítás. Legyen

-ben, akkor

is korlátos változású ugyanott.

. Ekkor tetszőleges

felosztásra

Mivel ez minden felosztásra igaz, ezért (16.1) fennáll. Ebből a tétel második állítása nyilvánvaló.
16.6. Tétel. Ha

korlátos változású

-ben, akkor korlátos változású annak minden részintervallumában is.
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Bizonyítás. Ha
egy

egy tetszőleges

, akkor

felosztását

felosztásává kiegészítve azt kapjuk, hogy
minden felosztására igaz, ezért

16.7. Tétel. Legyen
-ben is, és

. Ha

. Mivel ez
.

korlátos változású

-ben és

-ben, akkor korlátos változású

16.2. egyenlet - (16.2)

Bizonyítás. Legyen
. Nyilvánvaló, hogy

az

amiből

intervallum tetszőleges felosztása, és legyen

.

Most legyen
,

adott, és legyen
illetve
intervallumok

egy-egy

, illetve
olyan

és

Mivel

az
melyekre

felosztása,
. Ekkor

tetszőleges volt, ezért

, és így (16.2) fennáll.

A következő tétel a korlátos változású függvények egyszerű karakterizációját adja meg.
16.8. Tétel. Az
függvény akkor és csak akkor korlátos változású, ha előállítható mint két
monoton növekedő függvény különbsége.
Bizonyítás. Minden monoton függvény korlátos változású (16.3. Tétel) és két korlátos változású függvény
összege is ilyen (16.5. Tétel), ezért a tétel „akkor” állítása igaz.
Most tegyük fel, hogy
. Ha

Ebből egyrészt
monoton növő

korlátos változású. Legyen
, akkor a 16.7. Tétel szerint

, másrészt
-ben. Mivel

16.9. Következmény. Ha

korlátos változású

minden

adódik, tehát mind
, ezzel a tételt beláttuk.

-re, és legyen

mind pedig

-ben, akkor ott integrálható is.

A 16.4. Példában láttuk, hogy nem minden folytonos függvény korlátos változású. Így a fenti tétel nem
megfordítható.
A következő tétel gyakran alkalmazható a totális variáció kiszámítására. A tétel bizonyítását az olvasóra bízzuk
(lásd a 16.12. feladatot [385]).
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16.10. Tétel. Ha

differenciálható és

integrálható

-ben, akkor

korlátos változású, és

.
Az alábbi tétel a rektifikálhatóság feltételét világítja meg.
16.11. Tétel.
függvény grafikonja akkor és csak akkor rektifikálható, ha

i. Egy

korlátos változású.

görbe akkor és csak akkor rektifikálható, ha a koordinátafüggvényei korlátos

ii. Egy
változásúak.
Bizonyítás. (i) Jelöljük

grafikonjának ívhosszát
felosztásra

-vel (lásd a 9.77. Definíciót). Ekkor tetszőleges

és

Mivel

ezek

az

egyenlőtlenségek minden felosztásra igazak, ezért
és
. Ebből nyilvánvaló, hogy
akkor és csak akkor véges, ha
véges, azaz grafikonja akkor és csak akkor rektifikálható, ha korlátos változású.

(ii) Legyenek
koordinátafüggvényei
intervallum egy felosztása. Ha
(

Ha ezeket az egyenlőtlenségeket

ahol

-fel jelöljük az

, és legyen
), akkor minden

és

az
esetén

-re összeadjuk, akkor azt kapjuk, hogy

felosztáshoz tartozó beírt poligon hosszát. Mivel ez minden felosztásra igaz, ezért

minden
-re, ahol
a görbe ívhossza. Ebből nyilvánvaló, hogy
akkor és csak akkor véges,
ha
véges minden
-ra, azaz
akkor és csak akkor rektifikálható, ha a
koordinátafüggvényei korlátos változásúak.
Most belátjuk a bevezetőben kimondott állítást.
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16.12. Tétel. Egy
felosztásra, ha

korlátos függvényre akkor és csak akkor teljesül
korlátos változású.

Bizonyítás. Először bebizonyítjuk, hogy ha korlátos változású, akkor
elején láttuk, hogy ha
monoton
-ben, akkor
Tudjuk továbbá, hogy ha
korlátos változású
-ben, akkor előállítható
monoton növő függvények (16.8. Tétel). Így tetszőleges
felosztásra

. Ekkor tehát az

ahol

teljesül. A fejezet
minden
felosztásra.
alakban, ahol

tulajdonság valóban teljesül.

Most bebizonyítjuk, hogy ha nem korlátos változású, akkor az
azaz minden
valós számhoz létezik olyan
felosztás, hogy
észrevételen
alapszik,
hogy
tetszőleges
felosztásra

ahol

minden

tulajdonság nem teljesül,
. A bizonyítás azon az
korlátos
függvényre
és

.

Ha nem korlátos változású, akkor bármely
valós számhoz van olyan
Erre az
felosztásra még csak az következik, hogy
van szükségünk, hogy
teljesüljön.

felosztás, hogy
.
, holott nekünk arra

Azonban tekintsük az
felosztás egy olyan
finomítását, amelyre
. Ilyen finomítást úgy
kaphatunk, hogy
osztóintervallumait tovább osztjuk olyan részekre, amelyek hossza
és
közé
esik. Ekkor ugyanis
és
, tehát
valóban teljesül. Mivel
az
felosztás finomítása, így könnyen láthatóan
, tehát
. Mivel
tetszőleges volt, ezzel az állítást beláttuk.
A fenti tétel birtokában megkérdezhetjük, hogy vannak-e olyan függvények, amelyekre az
feltételnél többet is mondhatunk? Lehetséges-e például, hogy
teljesüljön minden
felosztásra valamely
konstanssal? Erre a kérdésre a válasz lényegében nemleges. Ha
konstans, akkor
persze
minden felosztásra. Ha azonban
nem konstans, akkor van olyan
, hogy
minden
-re, ahol
jelöli az
intervallum
egyenlő részre való felosztását
(lásd a 16.2. feladatot [384]).

1. Feladatok
16.1.

Bizonyítsuk

be,

hogy
az

16.2. Bizonyítsuk be, hogy ha
felosztását, akkor

ahol

az

ha
intervallum minden
korlátos

függvény oszcillációja az

-ben és

minden
felosztására. (M)
jelöli az

intervallumon. (Ö)
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-re,

akkor

egyenlő részre való
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16.3. Legyen
hogy
részre való felosztását. (

, és
minden

ha

. Bizonyítsuk be, hogy van olyan
konstans,
-re, ahol
jelöli a
intervallum
egyenlő

Ö)

16.4. Mutassuk meg, hogy tetszőleges nullához tartó
függvény, amelyre
minden -re, ahol
felosztását. ( )

sorozathoz van olyan
jelöli a
intervallum

16.5. Legyen
, és tegyük fel, hogy a
felosztásait) van legnagyobb. Mutassuk meg, hogy ekkor
korlátos változású

16.6. Mutassuk meg, hogy ha
16.7. Mutassuk meg, hogy ha
akkor
is.
16.8. Legyen
ben?

és

16.9. Adjunk példát olyan

értékek között (ahol befutja az
intervallum
grafikonja véges sok monoton szakaszból áll. (Ö)
-ben, akkor

korlátos változásúak

és

ha
függvényre, amely

is.
is, továbbá, ha

-ben, akkor

. Milyen

-ra lesz

16.11. Bizonyítsuk be, hogy ha
-ben.

,

korlátos változású

-

-ben differenciálható, de ott nem korlátos változású.

-ra lesz a Riemann-függvény -edik hatványa korlátos változású

16.10. Milyen

folytonos
egyenlő részre való

differenciálható

-ben és

ott korlátos, akkor

-ben? (Ö)
korlátos változású

16.12. Bizonyítsuk be a 16.10. Tételt! (M)
16.13. Legyen
adott. Azt mondjuk, hogy
Hölder az
intervallumban, ha van olyan
szám,
amellyel
minden
esetén. Mutassuk meg, hogy ha
, akkor az
függvény Hölder a
intervallumban, ahol
. (M)
16.14. Mutassuk meg, hogy ha
16.15. Legyen
hogy Hölder
16.16. Milyen

a

Hölder

ha
intervallumban, ahol

mellett állítható, hogy ha

16.17. Bizonyítsuk be, hogy egy
szakadási helye van.
16.18. Legyen
bármely -nál finomabb

az

intervallumban, ahol
, és

Hölder

, ahol

, akkor

, akkor

konstans. (Ö)

pozitív konstansok. Bizonyítsuk be,
. ( Ö M)

korlátos változású

-ben? (Ö)

-ben korlátos változású függvénynek ott legfeljebb megszámlálhatóan sok

folytonos. Bizonyítsuk be, hogy minden
felosztásra
.

16.19. Bizonyítsuk be, hogy egy

-hoz van olyan

, hogy

-n értelmezett függvény akkor és csak akkor nem korlátos változású

-ben, ha van olyan szigorúan monoton

sorozat

-ben, hogy
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17. fejezet - 17. A Stieltjes-integrál
Ebben a fejezetben a Riemann-integrál egy olyan általánosítását tárgyaljuk, amely mind az elméleti mind az
alkalmazott matematikában gyakran használatos. Stieltjes1 eredetileg ezt a fogalmat a végtelen lánctörtekkel2
kapcsolatos vizsgálatai során vezette be, de hamar kiderült, hogy az analízis számos alkalmazási területén – így
a matematikai fizikában, a valószínűségszámításban és a számelméletben a lánctörtektől függetlenül is – fontos
szerepe van. A fogalom hasznosságát két egyszerű példával világítjuk meg.
17.1. Példa. Tekintsünk egy
(
) paraméteres alakban megadott síkgörbét, ahol az
koordinátafüggvény szigorúan monoton növő és folytonos, az koordinátafüggvény pedig nemnegatív
-n.
A feladat a görbe alatti tartomány területének meghatározása. Ha
az
intervallum egy felosztása és
minden -re, akkor a területet a

összeggel közelíthetjük. Várható, hogy a terület ezen összegek – alkalmas értelemben vett – határértéke.
17.2. Példa. Legyen adva egy elhanyagolható vastagságú, de nem elhanyagolható
tömegű rúd. Tegyük
fel, hogy a rúd az
szakaszon helyezkedik el, és legyen a rúd
részintervallumának tömege
minden
-re. A feladat a rúd súlypontjának meghatározása.
Tudjuk, hogy ha az
pontrendszer súlypontja

nagyságú tömeget helyezünk el, akkor az

pontokba

Tekintsünk egy
felosztást, és válasszunk
pontokat minden -re. Ha
feltesszük, hogy a rúd tömegeloszlása folytonos (ezen azt értjük, hogy a rúd bármely pontjának a tömege nulla),
akkor a rúd
intervallumba eső tömege
. Ezt a tömeget a
pontban egyesítve az így
kapott
pontrendszer súlypontja

Ez a pont a keresett súlypontra egy közelítő értéket ad, és ismét azt várjuk, hogy a súlypont ezen számok
alkalmas értelemben vett határértéke lesz.
Láthatjuk, hogy mindkét példában olyan összegek jelennek meg, amelyekben két függvény játszik szerepet. Az
összegekben az első függvénynek (a 17.2. példában ez az
függvény) a felosztáshoz tartozó közbülső
pontjaiban felvett értékeit szorozzuk a második függvény megváltozásaival.
A következő jelöléseket és elnevezéseket fogjuk használni. Legyenek
adott függvények,
legyen
az
intervallum egy felosztása, és legyenek
(
) tetszőleges közbülső pontok. Ekkor az

összeget

1
2

-vel jelöljük, és az

függvény

szerinti közelítő összegének nevezzük.

Thomas Joannes Stieltjes (1856–1894) holland matematikus
A lánctörtekre nézve lásd [7] 365. o.
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17.3. Definíció. Legyenek

adott függvények. Azt mondjuk, hogy az

Stieltjes-integrálja létezik és az értéke az szám, ha minden
az
intervallum egy
(
) tetszőleges közbülső pontok, akkor

szerinti
valahányszor

függvénynek a

-hoz van olyan
, hogy
-nál finomabb felosztása és

17.1. egyenlet - (17.1)

17.4. Megjegyzések. 1. Legyen

minden

pontosan akkor létezik, amikor az

Riemann-integrál, és ekkor az értékük megegyezik.

2. Ha a

függvény konstans, akkor az

függvény konstans és az értéke
.

-re. Nyilvánvaló, hogy az

Stieltjes-integrál mindig létezik, és az értéke nulla. Ha az
Stieltjes-integrál mindig létezik, és az értéke

, akkor az

Stieltjes-integrál létezéséhez nem elegendő, hogy

3. Az

Stieltjes-integrál

és

Riemann-integrálhatóak legyenek

-n. Meg lehet mutatni, hogy ha az és függvényeknek van közös szakadási pontja, akkor az
Stieltjes-integrál biztosan nem létezik. (Lásd a 17.4. feladatot [393].) Ha tehát
és korlátos függvények
-ben és mindenütt folytonosak kivéve egy közös pontot, akkor mindketten Riemann-integrálhatóak
Stieltjes-integrál nem létezik.

ben, de az

4. Az
Stieltjes-integrál létezéséhez még az sem elegendő, hogy
Lásd a 17.5. feladatot [393].

és

folytonosak legyenek

-n.

Most megmutatjuk, hogy ha
szigorúan monoton és folytonos, akkor az
visszavezethető egy Riemann-integrálra.

Stieltjes-integrál

17.5. Tétel. Ha

Stieltjes-integrál

szigorúan monoton növő és folytonos, akkor az

pontosan akkor létezik, amikor az

Bizonyítás. Ha
közbülső pontok, akkor a
és

Riemann-integrál, és ekkor

egy felosztás és
) pontok a
-re. Ekkor tehát

(
minden

(
intervallum egy

) tetszőleges
felosztását adják,

17.2. egyenlet - (17.2)

az

Riemann-integrál
a
-re, akkor az
, akkor

(
minden

egy
közelítőösszege.
Megfordítva,
ha
intervallum egy felosztása és
minden
) pontok az

intervallum egy

felosztását adják. Ha

-re, és (17.2) fennáll.

A függvény egyenletes folytonosságából következik, hogy bármely
-ra, ha az felosztás elég finom,
akkor
finomabb, mint . Így a 13.23. Tétel [299] (iii) állítását az (17.2) egyenlőséggel összevetve azt
387
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Riemann-integrál létezik, akkor az

kapjuk, hogy ha a
egyenlőek.

Steiltjes-integrál is létezik és

Mivel a
függvény is egyenletesen folytonos, ezért bármely
-ra, ha az felosztás elég finom, akkor
finomabb, mint . Így a Steiltjes-integrál definíciójából, a 13.23. Tétel [299] (iii) állításából és az (17.2)
egyenlőségből következik, hogy ha az
integrál is létezik és egyenlőek.

Steiltjes-integrál létezik, akkor a

Riemann-

A Stieltjes-integrál definíciójából könnyen levezethetőek az alábbi tétel állításai. A bizonyítást az olvasóra
hagyjuk.
17.6. Tétel.
i. Ha

léteznek

az

és

Stieltjes-integrálok,

akkor

minden

-re

az

akkor

minden

-re

az

Stieltjes-integrál is létezik, és az értéke
ii. Ha

léteznek

az

és

Stieltjes-integrálok,

Stieltjes-integrál is létezik, és az értéke

.

A Stieltjes-integrálok létezésére a következő tétel ad szükséges és elégséges feltételt. A tétel bizonyítását
illetően lásd a 17.6. feladatot [393].
17.7. Tétel. (Cauchy-kritérium). Az
hoz van olyan
, hogy valahányszor

a

és

Stieltjes-integrál akkor és csak akkor létezik, ha minden
és
az
intervallum -nál finomabb felosztásai, akkor

-

közbülső pontok tetszőleges választása esetén.

A Cauchy-kritérium alkalmazásával könnyű belátni az alábbi tételt. A bizonyítást most is az olvasóra bízzuk.
17.8. Tétel. Ha az

Stieltjes-integrál létezik, akkor minden

és

és

-re

is léteznek,

.

Meg kell jegyezni, hogy az

és

Stieltjes-integrálok létezéséből általában nem következik

létezése (lásd a 17.2. feladatot [393]). Ha azonban

és

legalább egyike folytonos -ben, akkor az

Stieltjes-integrál létezése már következik (lásd a 17.3. feladatot [393]).
A következő nevezetes tétel azt mutatja, hogy a Stieltjes-integrálokban az
értelemben szimmetrikus. Emlékeztetünk, hogy az
17.9. Tétel. (Parciális integrálás). Ha az

jelölés az

és

függvények szerepe bizonyos
megváltozást rövidíti.

Stieltjes-integrál létezik, akkor

is létezik, és

.
Bizonyítás. A bizonyítás az Abel-átrendezésen alapszik (lásd a (13.31) azonosságot).
Legyen
pontok. Ha a

egy felosztás, és legyenek
(
) közbülső
közelítő összegre alkalmazzuk az Abel-átrendezést, akkor azt kapjuk, hogy

17.3. egyenlet - (17-3)
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és

ahol
ezért

és

. Mivel

minden

-re,

17.4. egyenlet - (17.4)

ahol
jelöli a (
) pontok által meghatározott felosztást a megfelelő közbülső pontokkal. (A
pontok mindegyikét csak egyszer soroljuk fel. Vegyük észre, hogy (17.4) bal oldalán elhagyhatjuk azokat a
tagokat, amelyekben
.) Így (17.3) szerint

Legyen
adott, és tegyük fel, hogy
kielégíti a 17.3. Definícióban megfogalmazott feltételt.
Könnyen látható, hogy ha az felosztás finomsága kisebb mint
, akkor
finomsága kisebb mint , és
így

. Ezzel beláttuk, hogy ha

, ahol

finomsága kisebb mint

, akkor

a közbülső pontok tetszőleges választása esetén. Ebből következik, hogy az
integrál létezik, és az értéke

.

Mivel a Cauchy-kritérium (17.7. Tétel) konkrét Stieltjes-integrálok létezésének eldöntésére általában nehezen
alkalmazható, ezért szükség van a Stieltjes-integrálok létezését biztosító és lehetőleg egyszerűen ellenőrizhető
elégséges feltételekre. A legegyszerűbb ilyen feltétel a következő.
17.10. Tétel. Ha az

intervallumon értelmezett

változású, akkor az

és

és

függvények egyike folytonos, másika pedig korlátos

Stieltjes-integrálok léteznek.

Bizonyítás. A 17.9. Tétel alapján elég az
integrál létezését bizonyítani, és azt is feltehetjük, hogy
folytonos és korlátos változású. A 16.8. és 17.6. Tételek szerint elég azt az esetet tekinteni, amikor
monoton növő.
felosztásra legyen

Tetszőleges

ahol

és
minden -re, ezért

minden

-re. Mivel

17.5. egyenlet - (17.5)

a

közbülső pontok bármely választása esetén.

Könnyű belátni, hogy
tetszőleges
és
felosztásra. (Ismételjük meg a 13.3. és 13.4. Lemmák
bizonyítását, ismét felhasználva, hogy monoton növő.) Így a
„alsó összegek” halmaza nem üres és felülről
korlátos. Ha jelöli e halmaz szuprémumát, akkor
minden felosztásra.
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Belátjuk, hogy
létezik, és az értéke . Legyen
adott. Heine tétele szerint
egyenletesen
folytonos
-n, tehát van olyan
, hogy
minden
,
esetén.
Legyen
tetszőleges
-nál finomabb felosztás. Weierstrass tétele szerint
minden
-re vannak olyan
pontok, melyekre
és
. Ekkor
, tehát választása alapján
. Így

Ebből (17.5) felhasználásával azt kapjuk, hogy

tetszőleges

közbülső pontokra. Ezzel beláttuk, hogy

létezik, és az értéke

.

17.11. Megjegyzés. Meg lehet mutatni, hogy a folytonos függvények osztálya és a korlátos változású
függvények osztálya „duális osztályok” abban az értelemben, hogy egy
függvény akkor és csak akkor
folytonos, ha

létezik minden

korlátos változású, ha
[393].)

korlátos változású függvényre, és egy

létezik minden

függvény akkor és csak akkor

folytonos függvényre. (Lásd a 17.8. [393] és 17.9. feladatokat

A Stieltjes-integrálok kiszámítását illetően a következő tétel gyakran alkalmazható.
17.12. Tétel. Ha
Riemann-integrálható,
differenciálható és
függvénynek a szerinti Stieltjes integrálja létezik, és

integrálható

-ben, akkor az

17.6. egyenlet - (17.6)

Bizonyítás. Mivel
és
integrálhatóak
-n, ezért a (17.6) jobb oldalán álló Riemann-integrál létezik.
Legyen az értéke . Meg kell mutatnunk, hogy tetszőleges
-hoz van olyan
, hogy bármely -nál
finomabb
felosztásra fennáll (17.1) a
(
) értékek
tetszőleges választása mellett.
Legyen
adott. Mivel
Riemann-integrálható
-ben, ezért van olyan
, hogy
valahányszor az
felosztás finomabb
-nél. A 13.23. Tétel [299] szerint van olyan
valahányszor
egy -nél finomabb felosztás, akkor

17.7. egyenlet - (17.7)

tetszőleges
Legyen
felosztást. Legyenek
Mivel

közbülső pontokra.
, és tekintsünk egy tetszőleges, -nál finomabb
(
) tetszőleges közbülső pontok.

differenciálható

-ben, ezért a Lagrange-középértéktétel szerint

17.8. egyenlet - (17.8)
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számokra. Jelölje

alkalmas

a

függvény egy felső korlátját

-ben. Ekkor

amivel a tételt beláttuk.
17.13. Megjegyzések. 1. A 17.12. Tételnek az integrál létezését illető feltételei jelentősen enyhíthetők. Így pl.
integrál biztosan létezik, ha

az

Riemann-integrálható és

Lipschitz (lásd a 17.11. feladatot [394]).

2. A fenti állításban a
függvény Lipschitz-tulajdonsága tovább enyhíthető. Azt mondjuk, hogy az
függvény abszolút folytonos, ha minden
-hoz van olyan
, hogy valahányszor
olyan egymásba nem nyúló részintervallumai
akkor

. Meg lehet mutatni, hogy ha

-nek, melyekre

,

Riemann-integrálható és

abszolút folytonos

Stieltjes integrál létezik.

-ben, akkor az

3. A Riemann-integrálható függvények osztálya és az abszolút folytonos függvények osztálya szintén duálisak:
egy

függvény akkor és csak akkor Riemann-integrálható, ha

létezik minden

abszolút folytonos

függvényre, és egy függvény akkor és csak akkor abszolút folytonos, ha
létezik minden Riemannintegrálható függvényre. Ennek a bizonyítása azonban olyan mértékelméleti eszközöket igényel, amelyekkel itt
nem foglalkozhatunk.
Egy számelméleti alkalmazás. A fejezet bevezetésében említettük, hogy a Stieltjes-integrálok gyakran
felbukkannak a matematika különböző ágaiban, így a számelméletben is. Egy sokat vizsgált kérdéskörben –
nevezetesen a prímszámok eloszlásának problémája kapcsán – sokszor kell olyan összegeket becsülnünk,
melyek bizonyos függvényeknek a prímszámokban felvett értékeiből állnak. Ilyenek pl. az
vagy a
összegek. Ezekben az összes, -nél nem nagyobb
prímszámra kell összegezünk a
vagy az
számokat. Az ilyen összegekkel végzett átalakítások
(melyek gyakran alkalmazzák az Abel-átrendezést) kényelmesen és hatékonyan végezhetők el a Stieltjesintegrál segítségével, amint azt a következő tétel bizonyítása is mutatja.
Legyen adott egy végtelenhez tartó
Legyen
ha pedig

. (Ha
, akkor

17.14. Tétel. Tegyük fel, hogy

sorozat és az

számokban értelmezett

a prímszámok sorozata és
.)

differenciálható és

integrálható

függvény.

, akkor

-ben, ahol

,

. Ekkor

17.9. egyenlet - (17.9)

Bizonyítás. Megmutatjuk, hogy
intervallumban, az
pontban ugráshelye van, és itt
vesszük az

. Valóban, az

intervallumnak egy elég finom felosztását, akkor az
391
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. Ha tehát

Stieltjes-integrál bármely ehhez
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tartozó közelítő összegében csak azok a tagok lesznek nullától különbözőek, amelyek valamelyik
számot tartalmazó balról nyílt és jobbról zárt osztóintervallumhoz tartoznak, és az
-edik ilyen tag
folytonossága miatt közel lesz
-hez.
A parciális integrálás képletéből (17.9. Tétel) azt kapjuk, hogy

felhasználva a 17.12. Tételt.
Ha
a prímszámok sorozata és
következményt kapjuk.

, akkor

17.15. Következmény. Tegyük fel, hogy
. Ekkor

értéke a prímek száma

differenciálható és

-ig, vagyis

integrálható az

. Így az alábbi

intervallumban

17.10. egyenlet - (17.10)

, akkor azt kapjuk, hogy
. Mármost van olyan
konstans,
. (Lásd [7], 5.4.3. Tétel. Az állítás az integrálszámítás segítségével is bizonyítható, lásd

Ha pl.
hogy
a

II.

kötet

megfelelő

fejezetét.)

Mivel

,

így

azt

kapjuk,

hogy

. Ezzel az alábbi tételt is beláttuk.
17.16. Következmény.

Ennél sokkal pontosabb becslést is kaphatunk, ha felhasználjuk, hogy az
függvénynek
-től való eltérése korlátos, pontosabban
minden
-re, ahol
. (E tény
egyszerű bizonyítása megtalálható [7] 192–194. oldalain.) Legyen
a prímek sorozata, és alkalmazzuk
(17.9)-et a
és
választással. Ekkor
, és így

Itt
esetén
nullához tart, és azt is meg lehet mutatni, hogy az
integrálnak véges határértéke van (ez egyszerűen következik az ún. improprius integrálok elméletéből; lásd a
következő fejezetet). Mindezeket összevetve a kovetkezőt kapjuk.
17.17. Tétel. A

határérték létezik és véges.

1. Feladatok
17.1. Legyen
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Mutassuk meg, hogy léteznek az alábbi Stieltjes-integrálok, és számítsuk ki az értéküket.
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;

h.

.

17.2. Legyen

Bizonyítsuk be, hogy az

és

Stieltjes-integrálok léteznek, de

17.3. Bizonyítsuk be, hogy ha az

és

Stieltjes-integrálok léteznek, továbbá

és

legalább

Stieltjes-integrál is létezik.

egyike folytonos -ben, akkor az
17.4. Bizonyítsuk be, hogy ha az
Stieltjes-integrál nem létezik. (Ö M)
17.5. Legyen
nem létezik. (Ö M)

nem létezik.

és

ha

függvényeknek van közös szakadási pontja, akkor az

és

. Bizonyítsuk be, hogy az

Stieltjes-integrál

17.6. Bizonyítsuk be a 17.7. Tételt. (Ö)
17.7. Bizonyítsuk be , hogy ha

létezik, akkor az értéke

17.8. Bizonyítsuk be, hogy ha

létezik minden

korlátos változású függvényre, akkor

17.9. Bizonyítsuk be, hogy ha

létezik minden

folytonos függvényre, akkor

17.10. Legyen

az

minden

létezik minden
-ra.

folytonos. (Ö)

korlátos változású. (Ö)

intervallumon értelmezett függvények egy tetszőleges halmaza. Legyen

függvények halmaza, amelyekre az
azon
Mutassuk meg, hogy

.

integrál létezik minden

-re. Legyen továbbá

függvények halmaza, amelyekre az
integrál létezik minden
és duális osztályok, azaz egy függvényre akkor és csak akkor teljesül
-re, és egy

függvényre akkor és csak akkor teljesül
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azon

, ha

-re.
, ha
létezik
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17.11. Bizonyítsuk be, hogy ha
integrál létezik. (Ö)

Riemann-integrálható és

Lipschitz

-ben, akkor az

17.12. Mutassuk meg, hogy (i) ha Lipschitz, akkor abszolút folytonos; valamint (ii) ha
akkor folytonos és korlátos változású.
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abszolút folytonos,

18. fejezet - 18. Az improprius integrál
1. Az improprius integrál értelmezése és kiszámítása
Az eddigiekben csakis olyan függvények integráljával foglalkoztunk, amelyek valamely korlátos és zárt
intervallumban voltak értelmezve (kivéve esetleg az intervallum véges sok pontját), és amelyek korlátosak
voltak az adott intervallumban. Ezek a megszorítások néha túl szigorúnak bizonyulnak; vannak olyan feladatok,
amelyek megoldásához nem korlátos intervallumban értelmezett, vagy esetleg nem is korlátos függvényeket
kellene integrálnunk.
Tegyük fel, hogy az
,

integrált a

helyettesítéssel szeretnénk kiszámítani. Az

formulák azt adják, hogy

18.1. egyenlet - (18.1)

A jobb oldalon álló integrál azonban (egyelőre) értelmetlen, hiszen a
függvény nem korlátos, és
így nem is integrálható
-ben. (A problémát az okozza, hogy a határozott integrálokra vonatkozó
integráltranszformációs formulát – vagyis a 14.21. Tételt – próbáltuk alkalmazni az
,
, esetben, amikor is a feltételek nem teljesülnek, hiszen az
nem differenciálható -ben.)
Ha az
integrált a
integrál határaival kerülünk bajba. Mivel

,
függvény

helyettesítéssel próbáljuk kiszámítani, akkor a transzformált
, ezért a helyettesítés eredménye

18.2. egyenlet - (18.2)

és a jobb oldali integrál (egyelőre) értelmetlen. (Itt a problémát az okozza, hogy a
értelmezve – tehát nem is differenciálható– -ben.)
Tudjuk, hogy ha az

függvény differenciálható és

integrálható

függvény nincs

-n, akkor

grafikonja

rektifikálható, és az ívhossza
(lásd a 15.13. Tételt és a 15.22. Megjegyzést).
Elvárhatnánk, hogy ez a képlet minden olyan esetben megadja grafikonjának ívhosszát, amikor a grafikon
rektifikálható és differenciálható, legalábbis véges sok pont kivételével. Ez azonban nem mindig van így.
Tekintsük pl. az
függvényt
-en. Mivel monoton, ezért a grafikonja rektifikálható. Másrészt
minden
pontban differenciálható, és

Ezért elvárásunk szerint a

függvény

feletti grafikonjának ívhossza

18.3. egyenlet - (18.3)

azonban ez az integrál (egyelőre) értelmetlen, mert az integrálandó függvény nem korlátos.
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Mindezeket a problémákat kiküszöbölhetjük az integrál fogalmának alkalmas kibővítésével.
18.1. Definíció. Legyen
értelmezve az
minden
-ra. Amennyiben a

félegyenesen, és tegyük fel, hogy

határérték létezik és véges, akkor azt mondjuk, hogy az
konvergens és értéke

függvény

. Ezt úgy jelöljük, hogy

integrálható

-n

-beli improprius1 integrálja

.

Amennyiben a
határérték nem létezik, vagy létezik, de nem véges, akkor azt mondjuk,
hogy az improprius integrál divergens. Ha

akkor azt mondjuk, hogy az

improprius integrál létezik, és az értéke

Hasonlóan értelmezzük a

improprius integrált.

18.2. Példa. A fenti definíció értelmében az
Valóban, az
függvény integrálható a

, (illetve

).

improprius integrál konvergens és az értéke
intervallumon minden
-ra, és

.

Ezek után könnyű belátni, hogy a (18.2) egyenlőség valóban fennáll, és a bal oldalon álló integrál értéke .
Valóban, minden
-re a
függvény differenciálható és a deriváltja integrálható
-n, tehát
itt a
helyettesítés alkalmazható. Így

Ebből az integrálfüggvény folytonosságát (14.5. Tétel) és az összetett függvény határértékére vonatkozó tételt
felhasználva azt kapjuk, hogy

A (18.1) jobb oldalán álló vagy a (18.3) alatti integrálokat hasonló eljárással értelmezzük.
18.3. Definíció. Legyen
korlátos intervallum, legyen
értelmezve
integrálható az
intervallumon minden
-re. Amennyiben a

-n, és tegyük fel, hogy

határérték létezik és véges, akkor azt mondjuk, hogy az

-beli improprius integrálja

konvergens és értéke

1

. Ezt úgy jelöljük, hogy

függvény
.

improprius integrál = a szokásostól eltérő értelemben vett integrál

396
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

18. Az improprius integrál

Amennyiben a
határérték nem létezik, vagy létezik, de nem véges, akkor azt mondjuk,
hogy az improprius integrál divergens. Ha

akkor azt mondjuk, hogy az
Hasonlóan értelmezzük az
intervallumban minden

improprius integrál létezik és az értéke

, (illetve

improprius integrált abban az esetben, amikor
esetén.

).
integrálható a

18.4. Megjegyzések. 1. Akkor mondjuk, hogy egy improprius integrál létezik, ha konvergens vagy pedig az
értéke
vagy
. (Az utóbbi esetekben az improprius integrál létezik ugyan, de divergens.)
2. Ha

integrálható a korlátos

egyszerre: az

kifejezés immár három számot jelöl

intervallumban, akkor az

függvény Riemann-integrálját az

és

intervallumon, valamint a

limeszeket. Szerencsére ez a három szám megegyezik. Valóban, a 14.5. Tétel alapján az
integrálfüggvény folytonos

-n, tehát

és

Más szóval, ha az
függvénynek létezik a Riemann-integrálja az
intervallumon, akkor itt (mindkét)
improprius integrálja is létezik, és az értéke megegyezik a Riemann-integrállal. Vagyis az improprius integrál
fogalma a Riemann-integrál fogalmának kiterjesztése.
Ennek ellenére, ha azt mondjuk, hogy integrálható a korlátos
fogjuk érteni, hogy Riemann-integrálható
-n.

intervallumon, akkor ezen továbbra is azt

18.5. Példák. A (18.1) egyenlőség jobb oldalán álló integrál konvergens, és az értéke

. Valóban,

A 18.2. Példában követett gondolatmenettel azt is könnyen beláthatjuk, hogy a (18.1) egyenlőség helyes.
További példák:
1. Az

integrál akkor és csak akkor konvergens, ha

. Pontosabban:

18.4. egyenlet - (18.4)
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18.1. ábra
Valóban,

esetén

Mármost

tehát a

ezért (18.4) a

esetben (18.4) igaz. Másrészt

esetben is igaz.
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integrál akkor és csak akkor konvergens, ha

2. Az

. Pontosabban:

18.5. egyenlet - (18.5)

Valóban,

esetén

-re. Mármost

minden

tehát a

esetben (18.5) igaz. Másrészt

ezért (18.5) a
Egyébként az

esetben is igaz.
helyettesítéssel

Ebből látható, hogy a (18.4) és (18.5) állítások egymásból következnek. (Ennek az átalakításnak a jogosságát
hamarosan látni fogjuk 18.12. Tételben.)
integrál akkor és csak akkor konvergens, ha

3. Az

. Valóban,

Mármost

tehát

esetén az integrál konvergens,

tehát az integrál a
4.

esetén pedig divergens. A

esetben is divergens.
minden

-ra. Valóban,
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

esetben

esetén

18. Az improprius integrál

5.

. Ugyanígy adódik

, mert
.

6.

,

mert
.

7. Az

integrál divergens, mert

8.

, mert

Néha szükség van olyan integrálok kiszámítására, amelyek mindkét végpontban, esetleg egyes belső pontokban
is „impropriusak”. Ilyenek pl. az
következőképpen értelmezzük.

és az

,

18.6. Definíció. Legyen az függvény értelmezve az
véges sok pontot. Tegyük fel, hogy van egy
tulajdonsággal, hogy minden

integrálok. Ezeket a

véges vagy végtelen intervallumon, kivéve esetleg
felosztás olyan
improprius integrál konvergens a 18.1. vagy

-re az

18.3. Definíció értelmében. Ekkor azt mondjuk, hogy az
értéke

improprius integrál konvergens, és az

A fenti definíció jogosságához persze ellenőrizni kell, hogy ha
másik olyan felosztás, amelyre az
értelmében, akkor

egy

integrálok konvergensek a 18.1. vagy 18.3. Definíció

18.6. egyenlet - (18.6)

Tegyük fel először, hogy az
felosztást úgy kapjuk, hogy az
felosztáshoz hozzáveszünk egy új osztópontot. Ha ez az osztópont
azt kell belátni, hogy

, akkor (18.6) bizonyításához

Ezt könnyű ellenőrizni a 18.1. és 18.3. Definícióban szereplő esetek szétválasztásával, felhasználva a 13.39.
Tételt.
Ebből teljes indukcióval következik, hogy (18.6) akkor is igaz, ha
-t úgy kapjuk, hogy
(véges sok) új osztópontot veszünk hozzá. Végül az általános esetben tekintsük az
és
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egyesítésével kapott
felosztást. A fentiek szerint (18.6) mindkét oldala egyenlő az
integrálösszeggel, ezért egymással is egyenlőek.
18.7. Példák. 1. Az

integrál konvergens és az értéke

felosztáshoz tartozó

. Valóban,

és

a 18.5.5. Példa szerint.
2. Az
integrál konvergens és az értéke . Valóban,
a 18.5.2. Példa szerint.
Ugyanígy látható (vagy pedig az
helyettesítés segítségével az előző integrálra visszavezethető), hogy
.
Az improprius integrálok kiszámításának a 18.5. Példákban követett módszere a legtöbb olyan esetben
alkalmazható, amikor az integrálandó függvénynek van primitív függvénye: ilyenkor az improprius integrál
konvergenciája a primitív függvény határértékének létezésétől függ. Bevezetjük a következő jelölést. Legyen
értelmezve az
véges vagy végtelen nyílt intervallumban. Ha a
és
határértékek léteznek és végesek, akkor legyen

Itt a
pedig a

jelölésen az
esetben a mínusz végtelenben vett határértéket, a
esetben a végtelenben vett határértéket értjük.

jelölésen

18.8. Tétel. Legyen
integrálható
minden korlátos és zárt részintervallumában. Tegyük
fel, hogy -nek van primitív függvénye
-ban, és legyen
az egy primitív függvénye. Az
improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha a
véges határértékek léteznek, és ekkor

Bizonyítás. Rögzítsünk egy

pontot. Mivel

részintervallumában, ezért könnyen látható, hogy az
konvergens, ha az
értelmében, és ekkor

és

integrálható

és

minden korlátos és zárt

improprius integrál akkor és csak akkor

integrálok konvergensek a

18.1. vagy 18.3. Definíció

A Newton–Leibniz-formula szerint

minden
-ra. Ebből következik, hogy a
és
határértékek egyidejűleg léteznek vagy nem léteznek, és amennyiben léteznek, akkor megegyeznek. Ugyanez
érvényes a

határértékekre is. Azt kaptuk, hogy az
integrál akkor és csak akkor konvergens, ha a
és
határértékek léteznek és végesek, és ekkor az integrál
értéke e két limesz összege. Éppen ezt kellett belátnunk.
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Most rátérünk az improprius integrálra vonatkozó integrálási szabályokra. Látni fogjuk, hogy a Riemannintegrálra vonatkozó formulák – beleértve a parciális és helyettesítéses integrálás képleteit is – csaknem
változtatás nélkül érvényesek maradnak az improprius integrálokra.
18.9. Tétel. Ha az

és

integrálok konvergensek, akkor az

(

) és

integrálok is konvergensek, és

és

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló az improprius integrál definíciójából, valamint a 13.31., 13.32. és
9.36. Tételekből.
18.10. Tétel. Legyenek az
és
függvények differenciálhatóak,
korlátos zárt részintervallumán, és tegyük fel, hogy a
végesek. Ekkor

és

pedig integrálhatóak
minden
határértékek léteznek és

abban az értelemben, hogy ha a két improprius integrál közül az egyik létezik, akkor a másik is, és a két oldal
egyenlő.
Bizonyítás. Rögzítsünk egy

pontot. A 14.11. Tétel szerint

minden
-ra. Ha tehát -vel
-hoz tartunk, akkor a bal oldalnak akkor és csak akkor létezik a
határértéke, amikor a jobb oldalnak, és ha léteznek, akkor egyenlőek. Hasonlóan adódik, hogy
esetén az

egyenlőség bal oldalának akkor és csak akkor létezik a határértéke, amikor a jobb oldalnak, és ha léteznek,
akkor egyenlőek. Ebből ugyanúgy kapjuk a tétel állítását, mint a 18.8. Tétel bizonyításában.
Az
Riemann-integrált a
esetben is értelmeztük (lásd a 13.41. Definíciót). Ezt a kiterjesztést az
improprius integrálok esetében is célszerű megtenni.
18.11. Definíció. Ha az

improprius integrál létezik, akkor legyen

Az
integrál értéke nulla minden
értelmezve van az pontban akár nincs).

-re és

-re és tetszőleges
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18.12. Tétel. Legyen
differenciálható,

egy véges vagy végtelen nyílt intervallum. Legyen
szigorúan monoton és
pedig integrálható
minden korlátos zárt részintervallumán. Legyen2
és

. Ha

folytonos a nyílt

intervallumon, akkor

18.7. egyenlet - (18.7)

abban az értelemben, hogy ha a két improprius integrál közül az egyik konvergens, akkor a másik is, és
egyenlőek.
Bizonyítás. Feltesszük, hogy

szigorúan monoton növő (ugyanígy okoskodhatunk, ha

monoton csökkenő).

Ekkor
. Rögzítsünk egy
számot, és legyen
minden
-ra. Az
improprius integrál definíciójából egyszerűen következik, hogy (18.7) jobb oldala akkor és csak akkor
konvergens, ha a
és
véges határértékek léteznek, és ekkor a (18.7) jobb
oldalán álló integrál értéke
A 14.5. Tétel szerint
az
deriválási szabálya alapján

.
függvény primitív függvénye a
intervallumon, és így az összetett függvény
az
függvény primitív függvénye
-n. A 18.8. Tétel szerint

(18.7) bal oldala akkor és csak akkor konvergens, ha a

és

határértékek léteznek, és ekkor a (18.7) jobb oldalán álló integrál értéke
Mármost, ha

véges

.

, akkor az összetett függvény határértékéről szóló tétel szerint
. Megfordítva, ha
, akkor
intervallumot szigorúan monoton növőleg az

függvény a

.

Tehát

esetén

. Valóban, a
intervallumra képezi, és így
,

hiszen

.
Ugyanígy látható, hogy a
ekkor egyenlőek.

limesz akkor és csak akkor létezik, ha

létezik, és

A fentieket összevetve éppen a tétel bizonyítandó állítását kapjuk.
Az előző tétel sokkal enyhébb feltételek mellett is igaz:
és
folytonossága helyett elég feltenni, hogy
részintervallumain. A pontos tétel így szól.
18.13. Tétel. Legyen

differenciálható és

monotonitására nincs szükség (legalábbis, ha
),
integrálható
értékkészletének korlátos és zárt

integrálható

minden korlátos zárt részintervallumán, és

tegyük fel, hogy léteznek a
és
Legyen
integrálható
értékkészletének, vagyis a
részintervallumán.

véges vagy végtelen határértékek.
halmaznak minden korlátos és zárt

i. Ha
, akkor (18.7) fennáll abban az értelemben, hogy ha a két improprius integrál közül az egyik
létezik, akkor létezik a másik is, és egyenlőek.
ii. Ha

és (18.7) bal oldala konvergens, akkor az értéke nulla.

A tétel bizonyítását a fejezet függelékében adjuk meg. Megjegyezzük, hogy a
nem feltétlenül konvergens; lásd a 18.12. feladatot [405].

esetben (18.7) bal oldala

18.14. Megjegyzés. Láttunk példákat arra, hogy a helyettesítéssel való integrálás segítségével egy „közönséges”
Riemann-integrálból improprius integrált kaphatunk. A fordított eset is előfordulhat: egy improprius integrálból
kaphatunk Riemann-integrált. Például az
helyettesítéssel
2

Ezek a véges vagy végtelen határértékek biztosan léteznek a 9.67. Tétel szerint.
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helyettesítéssel

vagy az

1.1. Feladatok
18.1. Számítsuk ki az alábbi improprius integrálok értékét:
a.

;

b.
c.

;
;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;

h.

;

i.
j.
k.

;
;
.

18.2. Bizonyítsuk be, hogy az
Hogyan általánosítható az állítás?
18.3. Számítsuk ki az
18.4. Minden
18.5. Legyen

integrál akkor és csak akkor konvergens, ha

integrált a

.

helyettesítéssel.

pozitív egészre számítsuk ki az

integrált az

nemnegatív és folytonos

helyettesítéssel!

-ben. Milyen egyszerűbb kifejezéssel egyenlő

?
18.6. Bizonyítsuk be, hogy ha az
18.7. Bizonyítsuk be, hogy ha
konvergens, akkor

integrál konvergens, akkor
pozitív és monoton csökkenő
. (Ö M)

-ben, továbbá az

18.8. Bizonyítsuk be, hogy
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

.
integrál

18. Az improprius integrál

18.9. Bizonyítsuk be, hogy ha

monoton

-ben és az

Igaz-e az állítás akkor is, ha nem feltételezzük, hogy
18.10. Számítsuk ki
18.11. Legyen

improprius integrál létezik, akkor

monoton? (M)
értékét.

folytonos és legfeljebb véges sok pont kivételével differenciálható

hogy ha az
rektifikálható, és az ívhossza

improprius integrál konvergens és az értéke

-ben. Bizonyítsuk be,
, akkor

grafikonja

. (M)

18.12. Legyen
,
, legyen
minden
-re, és legyen
minden
-ra. Ellenőrizzük, hogy ekkor
integrálható
értékkészletének minden korlátos és zárt
részintervallumán, de (18.7) bal oldala nem létezik. (A jobb oldala nyilvánvalóan létezik, és az értéke nulla.)

2. Az improprius integrálok konvergenciája
Az improprius integrálok alkalmazásai során a legfontosabb kérdés az, hogy az adott integrál konvergens-e vagy
sem; a konvergencia esetében az integrál értékének pontos meghatározása gyakran csak másodlagos (vagy eleve
reménytelen). Tegyük fel, hogy
integrálható az
intervallum korlátos és zárt részintervallumain. Az
improprius integrál konvergenciája
az

-nek csak a

-hoz közeli értékeitől függ: bármely

integrál akkor és csak akkor konvergens, ha az

-ra, tehát

minden
ha ugyanez igaz

-ra

integrál konvergens. Valóban,

esetén a bal oldalnak akkor és csak akkor létezik a véges határértéke,

-ra.

A 18.2. és 18.5. Példákból esetleg arra következtethetnénk, hogy az
integrál csak akkor lehet
konvergens, ha
elég gyorsan nullához tart
esetén. Ez azonban nem igaz. Vegyünk ugyanis egy
konvergens integrált (pl. a fenti példákban szereplő konvergens integrálok bármelyikét), majd
értékeit változtassuk meg tetszőlegesen egy
konvergenciáját nem befolyásoltuk, hiszen minden

sorozat pontjaiban. Ezzel az
integrál
-ra az
függvény értékét az

intervallumban csak véges sok pontban változtattuk meg, tehát az

Riemann-integrál értéke a 13.47.

Tétel szerint nem változott. Így a
határérték sem változott; ha eddig létezett és véges volt,
akkor most is az marad. Másrészt, ha az
pontban -nek – mondjuk – az értéket adjuk minden -re,
akkor az új függvény nem tart -hoz -ban. Még folytonos
függvényeket is találhatunk, amelyekre az
konvergens, de

nem tart -hoz

-ban (lásd a 18.28. [410] és 18.29. feladatokat [410]).

A fenti – hamis – elképzelés megfordítása azonban igaz: ha

elég gyorsan nullához tart

esetén,

akkor az
integrál konvergens. Ennek bizonyításához először megadjuk az integrálok
konvergenciájának egy szükséges és elégséges feltételét, amelyet az improprius integrálokra vonatkozó
Cauchy-kritériumnak nevezünk.
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18.15. Tétel. (Cauchy-kritérium). Legyen
részintervallumain. Az
létezik egy olyan

integrálható

az

intervallum

korlátos

és

improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha minden
szám, hogy

minden

zárt
-hoz

-ra.

Bizonyítás. Az állítás egyszerűen következik a függvényhatárértékre vonatkozó Cauchy-kritériumból
(9.35. Tétel) és az

összefüggésből.
Tegyük fel, hogy
-n, akkor az

integrálható az

intervallum korlátos és zárt részintervallumain. Ha

improprius integrál mindenképpen létezik. Ugyanis az

függvény monoton növő, és így a véges vagy végtelen
a 9.67. Tétel szerint.

határérték mindenképpen létezik

Ha tehát integrálható az
intervallum korlátos és zárt részintervallumain, akkor az
integrál biztosan létezik. A kérdés csak az, hogy az értéke véges-e vagy sem.
18.16. Definíció. Az

improprius integrált abszolút konvergensnek nevezzük, ha

intervallum korlátos és zárt részintervallumain, és az
18.17. Tétel. Ha az

nemnegatív

improprius

integrálható az

improprius integrál konvergens.

improprius integrál abszolút konvergens, akkor konvergens.

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvalóan következik a Cauchy-féle konvergencia-kritériumból, hiszen

minden

-ra.

Az állítás megfordítása általában nem igaz; hamarosan látni fogjuk a 18.20.3. és 18.20.4. Példákban, hogy az
improprius integrál konvergens, de nem abszolút konvergens.
A következő tételt – amely az egyik leggyakrabban alkalmazott konvergenciakritérium – majorizációs elvnek
nevezzük.
18.18. Tétel. (Majorizációs-elv). Legyen
és
részintervallumában, és tegyük fel, hogy van olyan
konvergens, akkor

integrálható
, hogy

és zárt
-ra. Ha

is konvergens.

Bizonyítás. A 18.15. Tétel állításának „csak akkor” része szerint, ha
-hoz létezik olyan
, hogy

teljesül minden

minden korlátos
minden

-ra. Mivel

az

konvergens, akkor tetszőleges

intervallumban, ezért
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minden
-ra. Így a 18.15. Tétel állításának„akkor” része szerint az
improprius integrál is konvergens.
18.19. Megjegyzés. A majorizációs tétel a divergencia kimutatására is alkalmas: ha
-ra és

divergens, akkor ebből következik, hogy

az utóbbi konvergens lenne, akkor

minden

is divergens. Valóban, ha

is konvergens lenne.

A tétel ilyen alkalmazását minorizálásnak szokás nevezni.
18.20. Példák. 1. Az
konvergens, továbbá

minden

és

integrálok konvergensek, mert

-re.
integrál divergens. Valóban, tudjuk, hogy

2. Az
és ezért

, tehát

. Tehát

, ha

, ha

divergenciájából következik, hogy

divergens.
integrál konvergens.

3. Az

Ezt egyszerűen beláthatjuk parciális integrálással. Mivel

-re, ezért

minden

integrál divergens. Valóban,

4. Az

elegendő megmutatni, hogy

esetén a második tag konvergens, míg

, ha

.
integrál konvergens, sőt

5. Az
, ha
18.21. Példa. Az

is konvergens minden

, tehát

, ha

integrál konvergens, ha

Nézzük külön az
és
integrálokat! Az
bizonyíthatjuk, mint a 18.20.5. Példa esetében.
Ha

-re, ezért a divergenciához

divergens. Mármost

A 3. példához hasonlóan belátható, hogy itt
. Így

minden

, akkor

tételt: mivel
esetén
integrál is konvergens.

.
.
integrál minden

közönséges integrál. A
és az

-ra. Valóban,

-re konvergens: ezt ugyanúgy

esetben alkalmazhatjuk a majorizációs
integrál konvergens, ezért az
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A fenti példában szereplő integrál (mint a szám függvénye) olyan sokszor fordul elő az alkalmazásokban,
hogy külön jelölést vezettek be rá. Leonhard Euler, aki először tanulmányozta ezt az integrált, célszerűnek látta,
ha az így definiált függvény nem a
, hanem a
intervallumon van értelmezve, ezért
nem a 18.21. Példában szereplő integrálra, hanem
használatban van.
18.22. Jelölés.

-vel jelöljük az

Így pl.

-re vezetett be jelölést, amely azóta is

integrál értékét minden

-ra.

.

Meg lehet mutatni, hogy
minden
-ra. Ebből egyszerűen következik, hogy
minden pozitív egész számra (lásd a 18.38. [411] és 18.39. feladatokat [411]). Ismeretes,
hogy nem elemi függvény. A függvény további tulajdonságait illetően l. a 18.41 [411]–18.46. feladatokat
[411].
A 18.20.3. Példa messzemenően általánosítható. A következő tételben megfogalmazott konvergenciakritérium
szerint a példában szereplő
függvény helyettesíthető tetszőleges monoton és a végtelenben nullához tartó
függvénnyel, a
függvény pedig tetszőleges olyan függvénnyel, amelynek az integrálfüggvénye korlátos.
18.23. Tétel. Tegyük fel, hogy
i. az

függvény monoton az

ii. a

függvény integrálható
-en.

félegyenesen és
-n minden

, valamint
-ra, és a

integrálfüggvény korlátos

improprius integrál konvergens.

Ekkor az

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy

minden

-ra. Ekkor

minden

-ra, hiszen
. Legyen
adott. Mivel
,
ezért van olyan , hogy
minden
-ra. Ha
, akkor az integrálszámítás második
középértéktételéből (14.8. Tétel) azt kapjuk, hogy alkalmas
-nal

Mivel tetszőleges volt, ezzel beláttuk, hogy az
kritériumot, tehát konvergens.

improprius integrál kielégíti a Cauchy-

2.1. Feladatok
18.13. Konvergensek-e az alábbi integrálok?
a.

;

b.

;

c.

;

d.
e.

;
;
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f.

;

g.

;

h.

;

i.

;

j.

;

k.

;

l.

.

18.14. Határozzuk meg

és

értékét úgy, hogy az

integrál konvergens legyen.
18.15. Bizonyítsuk be, hogy ha

racionális törtfüggvény,

és

,

, akkor az

integrál divergens.
18.16. Legyenek

,

polinomok, és tegyük fel, hogy

-nak nincs gyöke

-ben. Mikor konvergens az

integrál?
18.17. Legyenek

,

integrál?

polinomok. Mikor konvergens az

18.18. Milyen -re konvergensek az alábbi integrálok?
a.

;

b.

;

c.
d.

;
;

18.19. Milyen

integrál?

-re konvergens az

18.20.
a. Bizonyítsuk be, hogy az

improprius integrál konvergens.

b. Számítsuk ki az integrál értékét a következő módszerrel: végezzük el az
azonosságot,
majd
lássuk
be
és

helyettesítést, alkalmazzuk a
használjuk
fel,
hogy

. (M)
18.21. Mihez tart a
számok mértani közepe, ha
hogy a limesz kisebb, mint ugyanezen számok számtani közepének limesze. (M)
18.22. Számítsuk ki az alábbi integrálok értékét.
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Ellenőrizzük,
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a.

;

b.

.

18.23. Bizonyítsuk be, hogy
esetén konvergens az

18.24. Milyen
a.

konvergens. (Ö)

;

b.
integrál? (Ö)
18.25. Bizonyítsuk be, hogy

a.

, ha

.

b.

folytonos és korlátos.

, ha
pozitív folytonos függvények

18.26. Legyenek
és

hogy az
18.27. Legyenek

integrálok egyszerre konvergensek vagy divergensek.
folytonos függvények

-en, és tegyük fel, hogy

-ra. Bizonyítsuk be, hogy ha az
integrál is konvergens. (Ö)
18.28. Konstruáljunk olyan
konvergens, de nem tart nullához
18.29. Bizonyítsuk be, hogy ha
konvergens, akkor nullához tart

és

minden

integrálok konvergensek, akkor az

folytonos függvényt, amelyre az
esetén. (M)
egyenletesen folytonos a
esetén. (M)

18.30. Konstruáljunk olyan
konvergens, de az

. Bizonyítsuk be,

-ben, melyekre

integrál abszolút

félegyenesen és az

folytonos függvényt, amelyre az

integrál

integrál abszolút

integrál divergens. (Ö)

18.31. Bizonyítsuk be, hogy ha

monoton csökkenő és az

integrál konvergens, akkor

integrál is konvergens.

az

18.32. Legyen

olyan nemnegatív folytonos függvény, amelyre

Bizonyítsuk be, hogy az

integrál konvergens.

.

18.33.
a. Bizonyítsuk be, hogy ha

olyan nemnegatív függvény, amelyre az
függvény, amelyre

konvergens, akkor van olyan
integrál is konvergens.

b. Bizonyítsuk be, hogy ha
olyan nemnegatív függvény, amelyre az
de divergens, akkor van olyan pozitív
függvény, amelyre
integrál is divergens. (Ö M)
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olyan nemnegatív függvény, amelyre az

18.34. Legyen

integrál létezik és divergens.

integrál is divergens?

Igaz-e, hogy ekkor az

olyan nemnegatív függvény, amelyre

18.35. Legyen

integrál is konvergens. (

hogy ekkor az
18.36. Bizonyítsuk be, hogy ha

konvergens. Bizonyítsuk be,

Ö M)

csökkenő nemnegatív függvény, akkor az

és

integrálok egyszerre konvergensek vagy divergensek.
18.37. Legyen

pozitív, monoton csökkenő, konvex és differenciálható függvény

grafikonja alatti (nem korlátos)

tartomány területét az

megforgatásával kapott halmaz térfogatát a

-en. Definiáljuk az

integrállal, az
integrállal, az

grafikonjának az

tengely körüli
tengely körüli

megforgatásával kapott halmaz felszínét pedig a
integrállal. E három érték
mindegyike lehet véges vagy végtelen, ami (elvileg) nyolc esetet eredményez. Ezen esetek közül melyek
fordulnak elő ténylegesen a megadott tulajdonságokkal rendelkező függvények körében? (Ö M)
18.38. Bizonyítsuk be, hogy

minden

18.39. Bizonyítsuk be, hogy

-ra. (Ö M)
pozitív egész számra. (Ö)

minden

18.40. Számítsuk ki az

integrált minden

pozitív egész számra.

18.41. Fejezzük ki az
eredmény? (M)

integrál értékét a

-függvény segítségével! Hogyan általánosítható az

18.42. Bizonyítsuk be, hogy

18.8. egyenlet - (18.8)

minden

-ra és minden

nemnegatív egészre. (Ö)

18.43. Végezzük el (18.8)-ban az
végtelenhez. Bizonyítsuk be, hogy

helyettesítést, majd az így kapott egyenlőségben tartsunk

-nel

18.9. egyenlet - (18.9)

minden

-ra. (

Ö M)

18.44. Alkalmazzuk (18.9)-et
.
18.45. Mutassuk meg, hogy

-del. A Wallis-formulát felhasználva bizonyítsuk be ebből, hogy

.

18.46. Bizonyítsuk be, hogy

minden

3. Függelék: A 18.13. Tétel bizonyítása
Rögzítsünk egy

pontot. Először belátjuk, hogy
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18.10. egyenlet - (18.10)

abban az értelemben, hogy ha a két improprius integrál közül az egyik konvergens, akkor a másik is az,és
egyenlőek. Két esetet különböztetünk meg.
I. Először feltesszük, hogy a érték véges, és hogy felveszi -t az
intervallumon. Legyen
olyan
sorozat, amelyre
és
minden -re. Ekkor
, és ebből egyszerűen következik, hogy a
, és
(
) számokból álló
halmazban van legkisebb, és van legnagyobb elem. (Ha
ui.
-nál van nagyobb elem -ban és ez
, akkor ennél nagyobb elem már csak véges sok
lehet, tehát közöttük lesz legnagyobb. Ez bizonyítja, hogy -nak van maximális eleme. Ugyanígy látható, hogy
-ban van legkisebb elem is.) Ha
és
, akkor folytonosságából következik, hogy
a
függvény értékkészletének korlátos és zárt részintervalluma. A feltétel szerint
integrálható
-en. Így a
intervallumon is integrálható a 13.38. Tétel szerint. Legyen
Mivel integrálfüggvénye a 14.5. Tétel alapján folytonos
-ben, ezért

.

18.11. egyenlet - (18.11)

Mármost az integráltranszformációs formulát (vagyis a 14.22. Tételt) az
kapjuk, hogy

intervallumra alkalmazva azt

18.12. egyenlet - (18.12)

minden

-re, amit (18.11)-gyel összevetve azt kapjuk, hogy

18.13. egyenlet - (18.13)

Mivel ez minden

sorozatra igaz, ezért

18.14. egyenlet - (18.14)

ami az improprius integrál definíciója szerint azt jelenti, hogy a (18.10) bal oldalán álló integrál konvergensés az
értéke .
II. Most tegyük fel, hogy nem veszi fel a értéket az
intervallumon (beleértve azt az esetet is, amikor
vagy
). Mivel folytonos, ezért a Bolzano–Darboux-tételből következik, hogy ekkor vagy
minden
-ra (ide értve, amikor
), vagy pedig
minden
-ra (ide
értve, amikor
). Feltesszük, hogy az első eset áll fenn (a második ugyanúgy intézhető el). Ekkor
.
Tegyük fel, hogy (18.10) jobb oldala konvergens, és az értéke . Ha
és
minden -re, akkor
és
minden -re. Így (18.11)-ből és (18.12)-ből ismét megkapjuk (18.13)-at. Mivel ez
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minden
,
konvergens és az értéke

sorozatra igaz, ezért (18.14) fennáll, vagyis a (18.10) bal oldalán álló integrál
.

Végül tegyük fel, hogy (18.10) bal oldala konvergens, és az értéke . Legyen
olyan sorozat, amelyre
és
minden -re. Mivel
, ezért vannak olyan
pontok, amelyekre
(
). Belátjuk, hogy
. Mivel
minden -re, ezért elég
megmutatni, hogy minden
-ra
, ha elég nagy.
Feltehetjük, hogy
. Mivel folytonos, ezért van maximális értéke
-ben. Ha ez , akkor
, hiszen minden értéke kisebb -nál. A
feltételből következik, hogy
, ha
.
Mivel
, ezért
esetén
, hiszen
-ből
következne.
Ezzel beláttuk, hogy
jobb oldala

. Ebből következik, hogy (18.12) bal oldala

-hez tart, ha

. Mivel (18.12)

, ezzel beláttuk, hogy

Ez minden
sorozatra igaz, ezért a (18.10) jobb oldalán álló integrál konvergens és az értéke
Ezzel (18.10)-et bebizonyítottuk. Pontosan ugyanígy adódik, hogy

.

18.15. egyenlet - (18.15)

abban az értelemben, hogy ha a két improprius integrál közül az egyik konvergens, akkor a másik is az,és
egyenlőek.
Most rátérünk a tétel bizonyítására. Tegyük fel, hogy
. Feltehetjük, hogy
, mert a
eset
teljesen hasonló. Ekkor a
intervallum része
értékkészletének, tehát van olyan
pont,
amelyre
. Az improprius integrál definíciójából következik, hogy (18.7) bal oldala akkor és csak
akkor konvergens, ha (18.10) és (18.15) bal oldalai konvergensek, és ekkor egyenlő ezek összegével. Ugyanez
érvényes a jobb oldalakra. Így (18.10) és (18.15) azonnal adja a tétel (i) állítását.
Most tegyük fel, hogy
és (18.7) bal oldala konvergens. Ekkor (18.10) és (18.15) bal oldalai is
konvergensek. Így a megfelelő jobb oldalak is konvergensek, és (18.10), (18.15) mindketten igazak. Mivel
(18.10) és (18.15) jobb oldalainak összege

, ezért (18.7) bal oldala is nulla.
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19. fejezet - 19. Megoldási ötletek,
megoldások
1. Megoldási ötletek
1.1. 1. Fejezet
1.12. [25] Húzzuk be az egyeneseket egyenként. Minden új egyenes behúzása annyival növeli a tartományok
számát, ahány tartományba az új egyenes belemetsz. Mutassuk meg, hogy ezek száma eggyel nagyobb az előző
egyenesek számánál.
1.16. [25] Alkalmazzuk a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget az

,

,

számokra.

. Bizonyítsuk be (felhasználva a de Morgan-azonosságokat és az (1.2)
képlet a következő alakra hozható:
, ahol

1.24. [29] Legyen
azonosságokat), hogy minden

minden -re
. Itt
alakú
és képletekre a feladat feltétele teljesül, akkor

és

. Ellenőrizzük, hogy ha az ilyen
.

1.2. 2. Fejezet
2.4. [36] Egy véges halmaz elemei között van legnagyobb. Ha ehhez hozzáadunk egy pozitív elemet,
ellentmondást kapunk.
2.10. [37] Van-e közös pontja az

intervallumsorozatnak?

2.16. [40] Mutassuk meg, hogy (i) ha az
szám a
halmaz legkisebb pozitív eleme, akkor
; (ii) ha -nak nincs legkisebb pozitív eleme, akkor
minden
-ra, és
ekkor
mindenütt sűrű.
2.25. [44] Tegyük fel, hogy
és
-nak van alsó korlátja. Mutassuk meg, hogy
halmazának legkisebb felső korlátja egyszersmind
legnagyobb alsó korlátja.
, ezért van olyan

2.31. [46] Mivel
és

racionális szám, amelyre

. Igazoljuk, hogy

és

relatív prím pozitív egészek.

. Legyen

, ahol

csak akkor lehet racionális, ha

Mutassuk meg, hogy

alsó korlátjai

.

2.33. [46] Tegyük fel először, hogy racionális. A
esetben alkalmazzuk a számtani és mértani
közepek közötti egyenlőtlenséget. A
esetet vezessük vissza a
esetre. Irracionális esetén
alkalmazzuk a hatványozás definícióját.

1.3. 3. Fejezet
3.2. [50] Mutassuk meg, hogy ha az
és
sorozatok kielégítik a rekurziót, akkor bármely
-re a
sorozat is kielégíti a rekurziót. Ezért elég belátni, hogy ha gyöke a polinomnak, akkor az
sorozat kielégíti a rekurziót.
3.3.(a) [50] Legyenek
re a

és

az

polinom gyökei. Az előző feladat értelmében bármely

sorozat is kielégíti a rekurziót. Válasszuk meg

-t és

-t úgy, hogy

és

teljesüljön.
3.22. [57] Oszcillálva divergens sorozatot konstruálandó lépegessünk
lépésközzel.
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és

között oda-vissza nullához tartó
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tizedesjegyei valahonnan kezdve megegyeznének, akkor

3.27. [57] Ha

racionális lenne.

1.4. 4. Fejezet
4.4. [61] Konstruáljunk olyan végtelen
-re. Legyen
, ha
és

véges minden

halmazt, amelyre
egyébként.

,

sorozat kielégíti a feltételeket.

4.21. [69] Mutassuk meg, hogy a

1.5. 5. Fejezet
5.3. [73] Írjuk fel a feltételt
kezdve monoton.

alakban. Mutassuk meg, hogy a sorozat valahonnan

5.4. [73] (d) Bontsuk fel a sorozatot két monoton részsorozatra.
és

5.5. [74] Mutassuk meg, hogy

minden

5.7. [74] Szorozzuk össze az
5.9.

[74]

Tegyük

-re.
egyenlőtlenségeket minden

fel,

hogy
minden

monoton

csökkenő.

Bizonyítsuk

-re.
be,

hogy

-re.

5.17. [77] A feltétel az, hogy létezzen a véges vagy végtelen
minden -re, és ha
végtelen sok -re, akkor
csak véges sok
5.22. [78] Egy lehetséges konstrukció: legyen

, ha

határérték,
-re teljesülhet.

teljesüljön

.

5.23. [78] Az állítás igaz. Alkalmazzuk az átviteli elv bizonyításának gondolatmenetét.

1.6. 6. Fejezet
6.2. [85] (a) Adjunk a részletösszegekre zárt formulát, felhasználva az

azonosságot. Hasonló módszer alkalmazható a (b), (c), (d) sorok esetében is.
6.3. [85] Bontsuk fel a
itt

racionális törtfüggvényt

alakú törtek összegére. Mutassuk meg, hogy

, majd alkalmazzuk a 6.2. (c) feladat [85] gondolatmenetét.

6.5. [85] Alkalmazzunk teljes indukciót. Az indukciós lépés bizonyításához használjuk fel a 2.33. feladat [46]
állítását.
6.8. [85] Becsüljük felülről a
egészek számát, amelyekben nem szerepel a

összeget
számjegy.

-gyel, ahol

jelöli azon

jegyű pozitív

6.10. [85] Nem következik.
6.11. [86] Igen, következik. Bizonyítsuk be, hogy az adott végtelen sor teljesíti a Cauchy-kritériumot.

1.7. 7. Fejezet
7.2. [90] Minden

-re csak véges sok olyan

sorozat van, amelyre

7.4. [91] Használjuk fel, hogy minden intervallum tartalmaz racionális számot.
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7.9. [91] Elég bizonyítani, hogy az
párok halmaza kontinuum számosságú, ahol
. Keressünk
olyan leképezést, amely ezen párok halmazát kölcsönösen egyértelműen
részhalmazainak halmazára képezi.
7.11. [91] Minden
egyértelműen áll elő
természetes számok. Alkalmazzuk az

alakban, ahol

bijekciókat.

1.8. 8. Fejezet
8.4. [96] Van ilyen függvény. Konstruáljunk először ilyen függvényt az
minden
-re.
8.5. [96] Legyen pl
minden

függvény minden

az azonosan
-re.

négyelemű halmazon

-re. Egy kevésbé triviális példa: legyen

A második kérdésre a válasz nemleges. Ha ui.
, akkor
, és nem minden
függvényhez van
ilyen . Lássuk be, hogy ha
és
minden
-re, akkor nincs olyan
függvény, amelyre
. (Sokat vizsgálták azt a kérdést, hogy mely függvények állnak elő
alakban. Lásd pl. a következő dolgozatot: R. Isaacs, Iterates of fractional order, Canad. J. Math. 2 (1950),
409–416.)
8.6. [96] (a) Legyen

konstans és

egy-egyértelmű. (c) A válasz igenlő. (d) A válasz igenlő.

1.9. 9. Fejezet
9.8. [109] Mutassuk meg, hogy a pozitív periódusok halmazának infimuma pozitív és szintén periódus.
9.12. [120] Lássuk be először, felhasználva a 2.17. feladat [40] állítását, hogy ha
számok halmaza mindenütt sűrű
-ben.

irracionális, akkor az

9.15. [120] Tegyük fel, hogy
intervallumokat, melyekre

minden
minden

-re. Konstruáljunk olyan egymásba skatulyázott
-re.

9.16. [120] Tegyük fel, hogy
intervallumokat, melyekre

minden
minden

-re. Konstruáljunk olyan egymásba skatulyázott
-re.

9.20. [125] Konstruáljunk egy olyan
halmazt, amely nem korlátos felülről, de minden
-ra
ha elég nagy. (Azt is elérhetjük, hogy minden
-ra legfeljebb egy olyan
létezzen,
amelyre
.) Legyen
, ha
és legyen
egyébként.
9.57. [138] Mutassuk meg, hogy ha a harmadfokú polinom főegyütthatója pozitív, akkor
és
, tehát felvesz pozitív és negatív értékeket is.
9.58. [138] Alkalmazzuk a Bolzano–Darboux-tételt az

függvényre.

9.60. [138] Lássuk be, hogy ha folytonos és
minden
szigorúan monoton, és így (iii)
szigorúan monoton növő.
9.71. [142] (b) Lássuk be először, hogy

és

korlátosak

-re, akkor (i)

-n, majd alkalmazzuk az

átalakítást.
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9.76. [147] Legyen
. Tetszőleges valós számra legyen
amelyekre
. Mutassuk meg, hogy kielégíti a feltételeket.

számok összege,

azon

9.80. [147] Minden folytonos függvény kielégíti a feltételt.
9.81. [147] Lássuk be először, hogy ha

racionális számok és
halmaz megszámlálható.

pozitív egész, akkor az

9.82. [147] Alkalmazzuk a 9.17. feladat [120] megoldásának gondolatmenetét.
9.89. [150] Nem lehetséges.
9.90. [150] Nem lehetséges.
9.94. [150] A
függvény additív, bármely racionális szám szerint periodikus és felülről
korlátos egy intervallumban. Mutassuk meg, hogy
minden -re.
9.96. [150] Alkalmazzuk a 9.75. Tétel bizonyításának a gondolatmenetét.
9.102. [151] A 9.101. feladat [150] szerint elég belátni, hogy minden pontjának van olyan környezete,
amelyben korlátos. Legyen felülről korlátos
-ben. Feltehetjük, hogy
. Legyen

Lássuk be (felhasználva

gyenge konvexitását), hogy

.

1.10. 10. Fejezet
10.16. [173] Alkalmazzuk az 5.7. feladatot [74].
10.31. [183] Alkalmazzunk teljes indukciót, felhasználva a

azonosságot.
. Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy ha valamely
minden -re.

10.35. [183] Mutassuk meg, hogy
, akkor

-re

10.36. (a) Bizonyítsuk be és használjuk fel, hogy
minden
-re. (b) Alkalmazzunk teljes indukciót. (c) Alkalmazzuk a 10.26. Tételt.

1.11. 11. Fejezet
11.9. [204] Nincs ilyen pont. Használjuk fel azt a számelméleti tényt, hogy minden
végtelen sok olyan

racionális szám létezik, amelyre

11.15. [204] Mutassuk meg, hogy

irracionális számhoz

.
a

és

számok közé esik.
11.54. [230] Tegyük fel, hogy
és
. Legyen
meg, hogy
és
egyaránt ellentmondásra vezet.
11.57. [234] Egy lineáris függvény levonása után feltehetjük, hogy
. Így
szigorúan lokálisan növő -ben. Vezessük le ebből, hogy
van -ben, ebből pedig azt, hogy alkalmas
-re
.
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11.65. [234] Differenciáljuk az
11.71. [234] Az állítás
állítás igaz -ra, akkor igaz

függvényt.

-re igaz. Bizonyítsuk be a Rolle-tétel felhasználásával, hogy ha
-re is.

11.76. [235] Legyen

A

Lagrange

és az

. Ekkor

középértéktétel

11.81. [244] Feltehetjük, hogy
egyenlet
ekvivalens az
és

szerint

van
olyan
. Alkalmazzuk -re a 11.10. Tételt.

,

amelyre

. Bizonyítsuk be, hogy
-nek akkor és csak akkor van gyöke, ha az
megoldására
. Mutassuk meg, hogy az utóbbi egyenlőtlenség
egyenlőtlenségekkel.

11.82. [244] (i) Legyen
. Mutassuk meg, hogy az
sorozat monoton növő, az
sorozat
monoton csökkenő, és mindketten konvergálnak az
egyenlet egyetlen megoldásához. Az
eset
triviális. (ii) Legyen
. Ha a sorozat konvergens, akkor a limesze megoldása az
egyenletnek. Az
előző feladat szerint ennek csak akkor van megoldása, ha
. Mutassuk meg, hogy ebben az esetben a
sorozat monoton növőleg konvergál az
egyenlet (kisebbik) megoldásához.
11.83. [244] Alkalmazzuk a (11.32) egyenlőtlenséget.

1.12. 12. Fejezet
12.2. [259] Ellenőrizzük, hogy az

polinomra az állítás következik a binomiális tételből.

12.6. [259] Lássuk be, hogy a 12.5. feladatba [259]n megadott képlet értéke nem változik, ha
írunk. Használjuk fel, hogy
12.9. [260] Használjuk fel a

helyébe

-et

.
függvényre vonatkozó (10.65) Euler-formulát!

1.13. 13. Fejezet
13.3. [293] Mutassuk meg, hogy

minden

felosztásra.

13.6. [293] Lássuk be először, hogy az egy osztópontot tartalmazó felső összegek halmaza intervallum.
Feltehetjük, hogy
. Legyen
. Jelöljük
-szel az
felosztáshoz
tartozó felső összeget, és legyen
. Be kell látni, hogy ha
és
, akkor
felveszi az
értéket. Az
és
értékek egyike
-mel egyenlő. A szimmetria miatt feltehetjük, hogy
.
Ha
, akkor a
felső összegben az első tag, vagyis
folytonos. A második tag, vagyis
monoton csökkenő.
Tehát a

intervallumban
egy folytonos és egy monoton csökkenő függvény összege, továbbá
. Mutassuk meg, hogy ekkor
egy intervallum.

13.9. [296] A 13.8. feladat [296] felhasználásával konstruáljunk egymásba skatulyázott intervallumokat,
amelyek közös pontja folytonossági pont.
13.17. [301]Használjuk fel a

19.1. egyenlet - (19.1)
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összefüggést.
13.31. [307] Az állítás hamis. Keressünk olyan ellenpéldát, amelyben

a Dirichlet-függvény.

13.39. [312]Mutassuk meg, hogy minden
-ra csak véges sok olyan
alkalmazzuk a 13.46. Példa gondolatmenetét.
13.43. [317]Feltehetjük, hogy
és

, majd

-t, majd becsüljük meg külön-külön az

integrálokat.
, és legyen

13.45. [317] Legyen
amelyen

. Rögzítsünk egy

pont van, amelyre

adott. Mutassuk meg, hogy van olyan

, majd bizonyítsuk be, hogy

, ha

13.51. [318] A (iii), (iv) (v) tulajdonságok felhasználásával mutassuk meg, hogy ha
-re (az
pontokban
értéke tetszőleges lehet), akkor

intervallum,

elég nagy.
minden
. Ezután az (i) és (iii)

tulajdonságok felhasználásával mutassuk meg, hogy
teljesül minden
lépcsősfüggvényre. Végül a (iv) tulajdonságot használva lássuk be a feladat állítását. (A (ii) tulajdonságra nincs
szükség.)
13.52. [318] Legyen
, ahol
minden
-re. (iii) és (vi) felhasználásával
mutassuk meg, hogy ha
racionális és ha
minden
-re (az
pontokban értéke
tetszőleges lehet), akkor
. Mutassuk meg ugyanezt tetszőleges
-re, majd fejezzük
be a megoldást ugyanúgy mint az előző feladatban.

1.14. 14. Fejezet
14.3. [324] Igaz-e, hogy a

függvény Lipschitz

-en?

14.4. [324] Alkalmazzuk a 14.1. Tétel bizonyításának gondolatmenetét.
14.9. [324] Nem lehetséges. L. a 13.9. feladatot [296]
14.17. [329] Alkalmazzunk teljes indukciót. Az állítás
indukciós lépés szintén egy parciális integrálással adódik.

-re nem más mint a parciális integrálás képlete. Az

helyettesítést.

14.25. [333] Alkalmazzuk az

14.32. [340] Legyen
, ahol
különböző első-, illetve másodfokú polinomok.
Először lássuk be, hogy
parciális törtekre bontásában az
elemi tört
számlálója egyértelműen
meghatározott. Majd lássuk be, hogy
nevezőjének foka kisebb, mint foka, és alkalmazzunk
indukciót.
14.37. [344]A 14.36. feladat [344] szerint elég megmutatni, hogy
bizonyításához használjuk a L’Hospital-szabályt.

. Ennek

1.15. 15. Fejezet
15.13. [360]Legyen a két henger
hogy ha a metszetük
, akkor az
a 15.11. Tételt.

és

. Mutassuk meg,
szekciók négyzetek, majd alkalmazzuk

15.27. [370]Legyen
az első prím szorzata. Vegyünk egy olyan felosztást, amelynek az osztópontjai az
(
) pontok, továbbá egy-egy
és
közé eső irracionális szám. Mutassuk meg,
hogy ha
, akkor
esetén a megfelelő beírt poligon hossza végtelenhez tart. (Felhasználhatjuk,
hogy az első
prím reciprokösszege végtelenhez tart, ha
.) Tehát
esetén a grafikon nem
rektifikálható.
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Ha
, akkor a grafikon rektifikálható. Ezt bizonyítandó mutassuk meg, hogy elég azokat az
vizsgálni, amelyekhez van olyan , hogy racionális osztópontjai pontosan az
(

felosztásokat
) pontok.

A beírt poligonok hosszának becslésénél felhasználhatjuk, hogy ha
-től független korlát alatt maradnak.

összegek egy

15.29. [370]Legyen
szám, amelyre a
középpontú és
hogy a
körlapok területössszege kicsi.

sugarú

, akkor a

egy finom felosztás, és legyen a legkisebb nemnegatív
körlap lefedi a
halmazt. Mutassuk meg,

15.31. [374] (d) és (e) Mutassuk meg, hogy van olyan
pont és olyan
távolságra vannak -től és -től. Tehát a görbe egy parabolaív.
15.35.

függvény grafikonja
minden

[375]Az

szigorúan monoton növő
Az

és

egyenes, hogy a görbe pontjai azonos

akkor egyezik meg a görbe
-re. Ellenőrizzük, hogy a

-ben. Így

képhalmazával, ha
függvény

minden

integrálok kiszámításához alkalmazzuk az

-ra.

helyettesítést.

függvény grafikonja akkor egyezik meg a görbe képhalmazával, ha
minden
-re. Ellenőrizzük, hogy a
függvény
szigorúan monoton növő
-ben, majd alkalmazzuk az előző feladat gondolatmenetét.
15.36.

[375]Az

15.40. [379]Alkalmazzuk a gömböv felszínét megadó képletet.

1.16. 16. Fejezet
16.2. [384] Legyen
Mutassuk meg, hogy ha

az
és

,

intervallum
, akkor

egyenlő részre való felosztása.

19.2. egyenlet - (19.2)

16.3. [385] Mutassuk meg, hogy ha
, akkor a a
(
) számok az
felosztás különböző osztóintervallumaiba esnek. Vezessük le ebből, felhasználva (19.2)-t, hogy

16.5. [385] Tegyük fel, hogy a
meg, hogy mindegyik

(

érték a legnagyobb, ahol
) intervallumban monoton.

. Mutassuk

16.10. [385] Lásd a 15.27. feladatot [370].
16.14. [385] Mutassuk meg, hogy
16.15. [385] Ha
mutassuk meg, hogy ha

.

, akkor ellenőrizzük, hogy
, akkor

korlátos, tehát

Lipschitz. Az

esetben

és lássuk be, hogy
, illetve
alkalmas
konstanssal. A második egyenlőtlenség bizonyításában különböztessünk meg két esetet aszerint, hogy
kicsi vagy nagy -hoz viszonyítva.
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16.16. [385] Ha egy függvény Hölder valamely
konstanssal, akkor Hölder , tehát Lipschitz, és
így korlátos változású. Ha
, akkor van olyan Hölder
függvény, amely nem korlátos változású.
Keressük a példát
alakban, ahol nagy.
16.19. [385] A „csak akkor” állítás bizonyításához mutassuk meg, hogy ha nem korlátos változású
-ben,
akkor vagy van olyan
pont, hogy nem korlátos változású semmilyen jobb oldali környezetében,
vagy pedig van olyan
pont, hogy nem korlátos változású semmilyen bal oldali környezetében.
Ha pl.
nem korlátos változású semmilyen jobb oldali környezetében, akkor keressünk egy szigorúan
csökkenő és -hez tartó sorozatot a kívánt tulajdonsággal.

1.17. 17. Fejezet
17.4. [393] Legyen egy közös szakadási hely. Ekkor van olyan
, amelyre sem -hez sem -hez nem
létezik jó a -beli folytonosság definíciójának értelmében. Mutassuk meg, hogy minden
-hoz van olyan
-nál finomabb felosztás, amelyre a közbülső pontok különböző megválasztásával képezett közelítő összegek
legalább -tel eltérnek egymástól. Szimmetria-okokból feltehetjük, hogy
, és jobbról szakad -ben.
Különböztessünk meg két esetet aszerint, hogy jobbról szakad, illetve jobbról folytonos -ben.
17.5. [393] Mutassuk meg, hogy minden
-hoz van olyan
felosztás, és vannak olyan
közbülső pontok, hogy

-nál finomabb

17.6. [393] Két különböző bizonyításhoz adunk ötletet. (i) Válasszunk egy minden határon túl finomodó
felosztássorozatot, és minden -re rögzítsük a közbülső pontokat. Mutassuk meg, hogy a
közelítő
összegek sorozata konvergens. Legyen
. Mutassuk meg, hogy
létezik és az
értéke . (ii) Jelölje
az
-nél finomabb felosztásokhoz tartozó közelítő összegek halmazát tetszőleges
közbülső pontokat véve, és legyen
az
számhalmazt tartalmazó legrövidebb zárt intervallum. Mutassuk
meg, hogy
, és
esetén
hossza nullához tart. Így a
intervallumoknak egyetlen
közös pontja van. Legyen ez a közös pont

létezik és az értéke

. Mutassuk meg, hogy

.

17.8. [393] Használjuk fel a 17.4. feladat [393] állítását.
17.9. [393] Használjuk fel a 16.19. feladat [385] állítását.
17.11. [394] Tegyük fel először, hogy Lipschitz és monoton növekedő, és alkalmazzuk a 17.10. Tétel
bizonyításának gondolatmenetét. Lássuk be és használjuk fel, hogy minden Lipschitz függvény előáll mint két
monoton növő Lipschitz függvény különbsége.

1.18. 18. Fejezet
18.7. [404] A Cauchy-kritérium szerint

.

18.23. [410] Először lássuk be a 18.23. Tétel felhasználásával vagy a 18.20.3. Példa módszerével, hogy az
integrál konvergens, majd alkalmazzuk az
18.24. [410] Az integrálok minden
Példa módszerével láthatjuk be. Ha
teljesül a Cauchy-kritérium feltétele.

helyettesítést.

-ra konvergensek. Ezt a 18.23. Tétel felhasználásával vagy a 18.20.3.
, akkor az integrálok divergensek. Mutassuk meg, hogy ekkor nem

18.27. [410] Alkalmazzuk a Cauchy-kritériumot.
18.30. [410] Alkalmazzuk a 18.28. feladat [410] megoldásának konstrukcióját azzal a különbséggel, hogy az
értékeket válasszuk nagynak.
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18.33. [410] Mindkét feladatban válasszuk a függvényt szakaszonként konstansnak, azaz olyan függvénynek,
amely konstans az
intervallumokon, ahol
egy végtelenhez tartó sorozat.
18.35. [411] Legyen
; ha

. Mutassuk meg, hogy ha egy
pontban
, majd alkalmazzuk a majorizációs elvet.

, akkor

, akkor

18.37. [411] Csak három eset lehetséges.
18.38. [411] Alkalmazzunk parciális integrálást.
18.39. [411] Alkalmazzunk teljes indukciót az előző feladat felhasználásával.
18.42. [411] Az állítást bizonyítsuk szerinti teljes indukcióval. (Az -edik állítás legyen az, hogy (18.8)
fennáll minden
-ra.) Az indukciós lépést bizonyítsuk parciális integrálással.
18.43. [411] Használjuk fel, hogy

-re, és lássuk be ebből, hogy

minden
.
monoton csökkenő

Mutassuk meg, hogy

minden

-re

ha

elég

nagy.
.

Lássuk

-ben, és lássuk be ebből, hogy

be

ebből,

hogy

elég

nagy

-re

18.46. [411] Alkalmazzuk a (18.9) előállítást és a Wallis-formulát.

2. Megoldások
2.1. 1. Fejezet
1.3. Jelöljük
-nel a feltételt kielégítő
Könnyű ellenőrizni, hogy
és
hogy minden
-ra

halmazok rendszerét, és legyen
elemszáma
.
(az üres halmaz is megfelel). Ha
, akkor nem nehéz belátni,

Ebből világos, hogy
esetén
. Az elemszámok
sorozata tehát
ún. Fibonacci-sorozat, amelyre explicit formula is adható (lásd a 3.3. feladatot [50]).
1.11. [25] Az indukciós lépés

-ra nem működik: ekkor nem állíthatjuk, hogy

. Ez az

.

1.14. [25] Legyen
feltehető, hogy
álló

. Az
egyenlőtlenség nyilvánvalóan igaz, ha
. Alkalmazzuk a számtani–mértani közepek közötti egyenlőtlenséget az
rendszerre. Azt kapjuk, hogy

Ha mindkét oldalt

-edik hatványra emeljük, akkor megkapjuk a bizonyítandó egyenlőtlenséget.

, ezért
számból

2.2. 2. Fejezet
2.27. [44] Ha az
halmaz felülről korlátos lenne, akkor létezne legkisebb felső korlátja. Legyen ez . Ekkor
minden
-re. Mivel
esetén
, ezért
, azaz
minden
re. Ez azonban lehetetlen, mert ekkor
is felső korlát lenne. Ezzel beláttuk, hogy
nem korlátos felülről,
tehát az arkhimédészi axióma teljesül.
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Legyenek
egymásba skatulyázott zárt intervallumok. Az
halmaz felülről korlátos,
mert mindegyik
felső korlátja. Ha
, akkor
minden -re. Mivel
is felső korlátja nak, ezért
minden -re. Így
minden -re, amivel a Cantor-axiómát is beláttuk.
2.32. [46] Ha

, akkor

. A

2.23. és 2.24. Tételek felhasználásával adódik, hogy

.
2.33. [46] Legyen először
racionális és
. Ekkor
A számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség szerint

és

, ahol

egészek.

19.3. egyenlet - (19.3)

racionális. Ha
, akkor
, ezért a (19.3) egyenlőtlenséget helyett

Most legyen
Mivel
hogy

igaz. Így feltehetjük, hogy
.
helyett
-re alkalmazva azt kapjuk,

-re és

Ebből a 2.32. feladat [46] alkalmazásával azt kapjuk, hogy
kitevőkre beláttuk.

. Ezzel az állítást racionális

Az általános eset bizonyításában feltehetjük, hogy
és
esetekben nyilvánvaló. Legyen
és
. Ha

, hiszen az állítás az
és
racionális, akkor a 2.27. Tétel szerint
. Így

, (19.3) szerint pedig

minden

racionális számra. Ebből már következik, hogy
választhatnánk egy

racionális számot, amelyre

Most legyen

és

számra.

Ebből következik,

választhatnánk egy

, ami lehetetlen.
racionális, akkor a

. Ha

. Így

, (19.3) szerint pedig
racionális

hogy

2.27. Tétel szerint
minden

,

racionális számot, amelyre

Hasonlóan okoskodhatunk a

esetén

, hiszen

hiszen

esetén

, ami lehetetlen.

esetben.

2.3. 3. Fejezet
3.1. [50]
3.3.(a) [50] Az
bármely

.
polinom gyökei
és
. Az előző feladat értelmében
sorozat is kielégíti a rekurziót. Válasszuk meg -t és -t úgy, hogy
és
teljesüljön. Könnyen látható, hogy a

-re a

választás megfelel. Így a

19.4. egyenlet - (19.4)

sorozat kielégíti a rekurziót, és
. Ebből teljes indukcióval következik, hogy
-re, tehát
egyenlő (19.4) jobb oldalával minden -re.
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3.13.

[53]

ha

Adott

-hoz van
. Ha

olyan
, akkor

. Világos, hogy az

,

sorozatra

esetén

hogy

.

Legyen

.

2.4. 4. Fejezet
4.9. [62]Legyen

. Világos, hogy

és így az állítás a rendőrszabályból adódik.

2.5. 5. Fejezet
5.15. [77]Ha az
halmaz felülről korlátos lenne, akkor az
sorozat is korlátos lenne, tehát a Bolzano–
Weierstrass-tétel szerint volna konvergens részsorozata. Ez azonban lehetetlen, hiszen a sorozat bármely két
tagjának a távolsága legalább . Ezzel beláttuk, hogy
nem korlátos felülről, tehát az arkhimédészi axióma
teljesül.
Legyenek
egymásba skatulyázott zárt intervallumok. Az
sorozat korlátos, mert
alsó korlátja és
mindegyik
felső korlátja. A Bolzano–Weierstrass-tétel szerint választhatunk egy
konvergens
részsorozatot. Ha
, akkor
minden -re , hiszen
minden -re és -ra. Másrészt
esetén
, tehát
. Így
minden -re, amivel a Cantor-axiómát is beláttuk.
5.21. [78] Vegyünk egy
sorozatot, amelyre
. Ennek tagjait elég sokszor megismételve
alkalmas sorozatokat kapunk. Például az
sorozatból kiindulva: (a) Legyen
, ha
. (d) Legyen
pozitív egészek egy szigorúan monoton növő sorozata úgy, hogy

minden

-ra, és legyen
, akkor

, ha

monoton növő és végtelenhez tart. Ha

. Ekkor

, tehát

, amiből világos, hogy

.

2.6. 6. Fejezet
, ezért

6.2. [85] (a) Mivel

Így a sor részletösszegei

-hez tartanak, tehát a sor konvergens, és az összege

.

(b) Ha az (a) alatti sorból elhagyjuk az első tagot, akkor megkapjuk a (b) alatti sort. Ezért az utóbbi sor
részletösszegei
-edhez tartanak. Tehát a sor konvergens és az összege
.
, ezért

(c) Mivel

Így a sor részletösszegei

-hez tartanak, tehát a sor konvergens, és az összege
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6.5. [85] Teljes indukcióval bizonyítunk. Az állítás
ha
, akkor

Ez

-re igaz. Az indukciós lépéshez azt kell belátni, hogy

-vel való beszorzás és átrendezés után az

19.5. egyenlet - (19.5)

alakot ölti. Ha
[46] elsőállítása).

, akkor (19.5) nyilvánvaló a valós kivevőjű Bernoulli-egyenlőtlenségből (a 2.33. feladat

Ha
, akkor vegyük (19.5) mindkét oldalának reciprokát, majd
átrendezése után (19.5) az

-edik hatványát. Az alapok

19.6. egyenlet - (19.6)

egyenlőtlenségbe megy át. Mivel
adódik.
6.14. [86] Legyen

, így (19.6) ismét a 2.33. feladat [46] elsőállításának alkalmazásával

, ahol

a sor

-edik részletösszege. Mivel

ezért

19.7. egyenlet - (19.7)

Mivel

, ezért

(lásd a 3.13. feladatot [53]), így (19.7) jobb oldala nullához tart.

2.7. 8. Fejezet
8.6. [96] (b), (c), (d): lásd a következő dolgozatot: W. Sierpiński, Sur les suites infinies de fonctions définies
dans les ensembles quelconques, Fund. Math. 24 (1935), 209–212. (Lásd még W. Sierpiński: Oeuvres Choisies
(Warszawa 1976) III. kötet 255–258.)
8.18. [103] Tegyük fel, hogy
grafikonját az
vannak
számok, melyekre
alapján

egyenes legalább három pontban metszi. Ekkor
(
). Az függvény szigorú konvexitása

. Könnyen látható, hogy itt mindkét oldal

-vel egyenlő, ami ellentmondás.

2.8. 9. Fejezet
9.17. [120] Legyen
a racionális számok egy felsorolása. Legyen
és
. Mivel folytonos
-ben, így létezik egy
korlátos zárt intervallum, amelyre
.
Feltehetjük, hogy
, mert különben vehetjük egy alkalmas részintervallumát. Tegyük fel, hogy
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

19. Megoldási ötletek, megoldások

és az
Mivel

intervallumot már kiválasztottuk. Válasszunk egy tetszőleges racionális számot
belsejéből.
folytonos
-ben, így létezik egy
korlátos zárt intervallum, amelyre
. Feltehetjük, hogy
, mert különben vehetjük
egy
alkalmas részintervallumát. Azt is feltehetjük, hogy
az
intervallum belsejében van (azaz nincs közös
végpontjuk).
Ezzel definiáltuk az egymásba skatulyázott

korlátos zárt intervallumokat minden

-re. Legyen

irracionális, mert
minden
-re. Legyen
. Nyilván
minden -re. Legyen
adott. Ha
, amiből nyilvánvaló, hogy
minden
az
intervallum belsejében van, ezért van olyan
, hogy
valahányszor
, amivel beláttuk, hogy folytonos -ban.

és
, akkor
-re. Mivel
. Így

. Ekkor

és

9.21. [125] Lásd a következő dolgozatot: H. T. Croft, A question of limits, Eureca 20 (1957), 11–13. A feladat
történetét és általánosításait illetően lásd: L. Fehér, M. Laczkovich and G. Tardos, Croftian sequences, Acta
Math. Hung. 56 (1990), 353–359.
és
. Másrészt

9.40. [132] Legyen

9.61. [138] Ha
Belátjuk, hogy
folytonos
hogy

minden

-ra, valamint
minden -re.

minden

elfajuló, akkor
is az. Ha nem elfajuló, akkor legyen
. Ha
, akkor alkalmas
-re
-n, ezért a 9.57. Tétel szerint felveszi a értéket
-n, tehát
.

-re. Ekkor

és

.
. Mivel
. Ezzel beláttuk,

, akkor a fentiek szerint
, tehát az állítás igaz. Ha
és
, akkor
, tehát
az
és
félegyenesek valamelyike, tehát az állítás igaz.
Hasonlóan okoskodhatunk, ha
és
. Végül, ha
, akkor
alapján
csak a következő halmazok valamelyike lehet:
,
,
,
. Így
intervallum.
Ha

9.88. [150] Ilyen pl. a
9.91. [150]

függvény.

szerinti indukcióval könnyű belátni, hogy

19.8. egyenlet - (19.8)

minden (nem feltétlenül különböző)
és
minden

adott számok, akkor legyen

-re. Ha
-re. (19.8)-ből

amiből

9.99. [150] Tegyük fel, hogy

amiből
-ban. Tehát

minden

-ra. Ha

. Ez azt jelenti, hogy
alulról is korlátos, és így korlátos
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9.100. [150] Ha a (9.24) egyenlőtlenséget az
hogy

Mindkét oldalt

választással alkalmazzuk, akkor azt kapjuk,

,

-nel elosztva majd átrendezve az

egyenlőtlenség adódik. Ha ezeket az egyenlőtlenségeket
közbülső tagok kiesnek, és azt kapjuk, hogy

-re összeadjuk, akkor a bal oldalon a

Egy további átrendezés az

19.9. egyenlet - (19.9)

egyenlőtlenséget adja.
9.101. [150] A 9.99. feladat [150] szerint
minden
-re. Legyen
teljesüljön. Ha
, akkor

Ha viszont (19.9)-et az

,

Végül is azt kaptuk, hogy
-ban.

korlátos a
adott, és válasszunk egy
, tehát

intervallumban. Legyen
pozitív egészt úgy, hogy
. Így (19.9) szerint

választással alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy

minden

-re, amivel beláttuk, hogy

2.9. 10. Fejezet
10.36. (a) Először is belátjuk, hogy

19.10. egyenlet - (19.10)

minden

-re. Valóban,

A (19.10) egyenlőséget

, és így (19.10) bal oldala

-re alkalmazva azt kapjuk, hogy

19.11. egyenlet - (19.11)
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-re. Ha most a (19.11) egyenlőségeket a

minden
oldalon az

-et definiálóösszeg minden tagját megkapjuk, kivéve a

kétszer szerepel, és a
Mivel a jobb oldalak összege
(b) Az állítás

értékekre összeadjuk, akkor a bal

, így

-ra nyilvánvaló,

tagot, amelyik

tagot, amelyik nem szerepel. Így a bal oldalak összege
.

.

-ra pedig teljes indukcióval adódik.

(c) A bizonyítandó egyenlőtlenség nyilvánvaló a 10.26. Tételből. Ezt
egyenlőtlenségeket
-re összeadva megkapjuk a kívánt becslést.

-re alkalmazva majd a kapott

részletösszegre fennáll

(d) A fentiek szerint az

amiből

Így a rendőrelv szerint

. Mivel a sor konvergens a 6.11.1. Példa szerint, ezért

, azaz

.

2.10. 11. Fejezet
11.15. [204] Legyen

minden

-re. Világos, hogy
. Ekkor

ezért

és

ha
. Mivel

és

és

. Legyen

. Így az állítás a rendőrelvből adódik.

11.19. [215] Lásd a 12.48. Példát.
11.23. [215] Legyen
és

a két grafikon közös pontja. Ekkor
, amiből
. A két függvénygrafikon
-beli érintőjének meredeksége

Így

Ismeretes (és könnyű belátni), hogy ha két egyenes meredekségének szorzata
merőleges egymásra.

, akkor a két egyenes

11.25. [215] Mivel
, ezért
esetén
, és
esetén
Így a két grafikon egyetlen metszéspontja
. E pontban az érintők meredeksége
és
jelenti, hogy
-beli érintéjének az
tengellyel bezárt szöge
, míg
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érintéjének az

tengellyel bezárt szöge
.

11.44. [220] Ha

. Ezért a két egyenes egymással bezárt szöge

, tehát

, akkor

konstans,

, tehát
11.48. [230] Legyen

,

. Ebből

.

. A doboz köbtartalma

Tehát ennek a függvénynek kell a
intervallumbeli abszolút maximumhelyét meghatározni. Mivel
, ezért az abszolút maximumhely az intervallum belsejében van, tehát lokális
szélsőértékhely. A

egyenlet megoldásai

Mivel

és mi

-beli szélsőértékhelyet keresünk, ezért az

helyen van

-nek lokális és egyúttal abszolút maximumhelye.

Például az

esetben a doboz akkor maximális köbtartalmú, ha

11.53. [230]

Tehát
Valóban,

, ha

. Ugyanakkor

a

.

, és

tetszőleges jobb és bal oldali környezetében felvesz negatív értékeket is.

minden pozitív egész számra. Ebből következik, hogy -nak nincs olyan környezete, ahol
lenne, hiszen szigorúan lokálisan csökken az
pontok mindegyikében.

monoton növő

11.87. [245] Tegyük fel, hogy
, ahol , pozitív egészek. Ekkor
, hiszen nem egész. Legyen
. Az
sorozat szigorúan monoton növő, és a 11.86. feladat [245] szerint
. Így
minden -re. Ha
, akkor
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Ez minden

-ra igaz, ezért

. Másrészt, mivel

, ezért

egész szám, ami lehetetlen.
11.95. [246] Az
. Mármost

függvénynek

ha
. Látható, hogy
a
Például ha
egész, akkor

-ban szigorú lokális minimumhelye van, mert

és

, ha

tetszőleges jobb oldali környezetében felvesz pozitív és negatív értéket is.

és

2.11. 12. Fejezet
12.5. [259] A
intervallumot a
függvény képezi
-edik Bernstein-polinomját kell meghatároznunk, ami

-re. Ezért először az

Ezt a függvényt vissza kell transzformálnunk
megkapjuk a megadott formulát.

helyére

12.7. [260]

-be, azaz

,

-t kell írnunk, amivel

.

12.11. [260]

12.12. [260]
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12.32. [279] Legyen
, ha
és
. Tudjuk, hogy mindenütt differenciálható,
és
, ha
és
(lásd a 12.48. Példát). Ekkor az
függvény
mindenütt folytonos, tehát a 14.5. Tétel szerint van primitív függvénye. Ha
, akkor
, tehát
a
egy primitív függvénye.
Ha az
,
egy primitív függvényét.

függvényből indulunk ki, akkor egy hasonló gondolatmenet megadja

12.33. [279] A
függvény a nullában nullát vesz fel, mindenütt máshol pedig -et. Így
nem
Darboux, tehát nincs primitív függvénye. Másrészt
, tehát
-nek van primitív
függvénye. Ebből az állítás nyilvánvaló.

2.12. 13. Fejezet
13.6. [293] I. A megoldás a következő állításon alapszik: legyen
, ahol
monoton csökkenő. Ha
, akkor értékkészlete intervallum.

folytonos és

. Belátjuk, hogy ha
, akkor
, de akkor
és
az pont egy jobb oldali környezetében, ami lehetetlen. Ha viszont
, akkor
és
miatt
az pont egy
bal oldali környezetében, ami szintén lehetetlen. Ezzel az állítást beláttuk.
Legyen
, akkor

és

.

Ha ui.
miatt

II. Tegyük fel először, hogy csak egyetlen osztópont van. Feltehetjük, hogy
. Legyen
. Jelöljük
-szel az
felosztáshoz tartozó felső összeget, és legyen
. Be kell látni, hogy ha
és
, akkor felveszi az
értéket. Az
és
értékek egyike
-mel egyenlő. A
szimmetria miatt feltehetjük, hogy
. Ha
, akkor a
felső összegben az első tag, vagyis
folytonos. A második tag, vagyis
monoton csökkenő.
Tehát a

intervallumban
egy folytonos és egy monoton csökkenő függvény összege, továbbá
. A fentiek szerint ebből következik, hogy felveszi az értéket, és így az egy
osztópontot tartalmazó felső összegek halmaza intervallum.
III. Most legyen
egy tetszőleges felosztás, és legyen
.
Be kell látnunk, hogy van olyan felső összeg, amely -nal egyenlő. Feltehetjük, hogy a legkisebb olyan
szám, amelyre van
osztóintervallumot tartalmazó
-nál kisebb felső összeg. Ekkor az
felosztásra
. Ha
, akkor kész vagyunk. Ha
, akkor
a II. lépést az
intervallumra alkalmazva találunk egy olyan
pontot, hogy az
felosztásra
.
13.10. [296] Az állítás nem igaz: ha
és 0.

a Dirichlet-függvény és
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13.12. [297] Az állítás igaz. A 13.9. feladat [296] szerint van olyan
pont, amelyben folytonos.
Mivel
, ezért vannak olyan
pontok, hogy
minden
-re.
Világos, hogy ha az
felosztás tartalmazza a és
pontokat, akkor
. A 13.4.
Lemma szerint ebből következik, hogy
minden
felosztásra, tehát
.
13.34. [311] A nem-triviális irányt bizonyítandó tegyük fel, hogy
nulla. Ha

nemnegatív, folytonos és nem azonosan

, akkor a 13.12. feladat [297] megoldásának gondolatmenete szerint

.

2.13. 14. Fejezet
14.24. [330] A Stirling-formula (14.15. Tétel) bizonyításának a jelöléseit fogjuk használni. Mivel az
sorozat szigorúan monoton növő és
-hez tart, ezért
minden
-re. Ez bizonyítja az
egyenlőtlenséget.
A (14.14) egyenlőtlenség szerint

minden
-re. Itt -nel végtelenhez tartva azt kapjuk, hogy
ami éppen a bizonyítandó második egyenlőtlenség.
14.30. [340]

, azaz

,

.

14.39. [344] Induljunk ki az

egyenlőségből. A jobb oldali tört számlálója egy pontosan
kifejezhető mint egy elemi függvénynek és az
kombinációja. Ebből az állítás nyilvánvaló.

-edfokú polinom. Ebből következik, hogy
integráloknak a lineáris

2.14. 15. Fejezet
15.8. [356] Az
szerint az

15.9. [357] Az

függvény nemnegatív és folytonos a
intervallumon, ezért a 15.10. Következmény
körcikk mérhető, és a területe

tartománynak a felső félsíkba eső része a

háromszögnek és a

pontok által határolt
tartománynak a különbsége. Így
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Az integrál értéke a 14.30. feladat [340] szerint
és
.

, tehát

15.27. [370] Belátjuk, hogy ha
, akkor grafikonja rektifikálható. Legyen
egy tetszőleges felosztás, és
jelöljük racionális osztópontjainak legkisebb közös nevezőjét -nel. Mivel új osztópontok hozzávételével a
beírt poligon hossza nem csökken, ezért feltehetjük, hogy az
pontok (
) mindnyájan
osztópontok. Ekkor összes többi osztópontja irracionális. Nyilvánvaló, hogy ekkor az
felosztáshoz tartozó
beírt poligon hossza legfeljebb

Ha
, akkor az
nevezőjű tört van. Ezekben

alakú számok között (egyszerűsítés után) legfeljebb
, tehát

értéke

Most felhasználjuk, hogy ha

, akkor

Most megmutatjuk, hogy ha
egy olyan

felosztást, amelyben
prímosztója, akkor az
megfelelő

-re (lásd a 6.5. feladatot

minden

[85]). Ebből azt kapjuk, hogy
.

darab

, tehát bármely beírt poligon hossza legfeljebb

, akkor

grafikonja nem rektifikálható. Legyen

egész, és tekintsünk

) és
irracionális minden
-re. Ha az
számok szerepelnek az osztópontok között, és a beírt poligonnak a

(

osztóintervallum feletti szakaszának a hossza legalább

poligon hossza legalább

. Ebből nyilvánvaló, hogy a beírt

.

Most felhasználjuk, hogy az első
prím reciprokösszege végtelenhez tart, ha
(lásd a 17.16.
Következményt). Ha tehát
egyenlő az első prím szorzatával, akkor a fenti
felosztáshoz tartozó beírt
poligon hossza akármilyen nagy lehet, ha elég nagy.
15.29. [370] Legyenek
hogy
Legyen a görbe hossza

koordinátafüggvényei
esetén
, és legyen
, akkor

. Heine tétele (9.61 Tétel) szerint van olyan
, és így
.

pontokat, amelyekre
felosztáshoz tartozó beírt
. Így a

halmazt.
(

poligon

,

-nál finomabb felosztás. Ha
minden
-re. Ekkor a

egy
választása folytán
) körlapok lefedik a

(
Válasszunk olyan
pontokból álló

és

összege

legfeljebb

). Mivel a
és
, ezért

körlapok területösszege

15.40. [379] Fedjük le a
körlapot egy azonos sugarú
gömbbel. Minden síkbeli
sávhoz tekintsük azt a
térbeli
sávot, amelyet a síkra vetítve -et kapjuk. Ha az
sávok lefedik a körlapot, akkor a megfelelő
térbeli sávok lefedik a gömböt. Az
sáv
felszínéből egy
felszínű gömbövet metsz ki, ahol
az
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és

sávok szélessége. Mivel ezek a gömbövek lefedik
.

felületét, ezért

, tehát

2.15. 16. Fejezet
16.1.

[384]

Legyen

. A Lipschitz-feltételből
minden -re. Így

következik,

hogy

16.12. [385] Mivel minden integrálható függvény eleve korlátos, így van olyan , hogy
minden
-re. A Lagrange-középértéktétel szerint ebből következik, hogy
Lipschitz, tehát a 16.3. Tétel (ii)
állítása szerint korlátos változású.
Legyen
középértéktétel

szerint

az
intervallum egy tetszőleges felosztása. A Lagrangevannak
olyan
pontok,
melyekre
minden
-re, és így
egyenlő a

közelítő összeggel.
Legyen
. Minden
-hoz van olyan
felosztás, hogy az
tartozó közelítő összege csak -nál kevesebbel tér el -től. Így
is csak
amiből következik, hogy
.

függvény bármely -hez
-nál kevesebbel tér el -től,

Másrészt tetszőleges felosztásnak van olyan
finomítása, hogy az
függvény bármely
-hez tartozó
közelítő összege csak -nál kevesebbel tér el -től. Ekkor
is csak -nál kevesebbel tér el -től, tehát
. Mivel
, így
. Ez minden felosztásra és minden
-ra
igaz, ezért
.
16.13. [385] Legyen
ra

Ha viszont

. Ha

, akkor a Lagrange középértéktétel szerint alkalmas

, akkor

.

16.15. [385] Ha
, akkor könnyű ellenőrizni, hogy
Hölder 1 a
intervallumban. Feltehetjük tehát, hogy
rögzített. Ekkor

tehát elég belátni, hogy

-

korlátos

-ben. Ekkor
és

Lipschitz, azaz
. Legyen

és

19.12. egyenlet - (19.12)

alkalmas

konstanssal. Az előző feladat szerint van olyan csak
, hiszen

-tól függő

konstans, hogy

.

A (19.12) egyenlőtlenség bizonyításában két esetet különböztetünk meg. Ha
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Most tegyük fel, hogy
. Ekkor egyrészt
Lagrange középértéktétel szerint alkalmas
-ra

ahol

, másrészt

. A

.

2.16. 17. Fejezet
17.4. [393] Legyen egy közös szakadási hely. Feltehetjük, hogy
, és jobbról szakad -ben. (Hasonló
a bizonyítás abban az esetben, amikor
és
balról szakad -ben.) Két esetet különböztetünk meg.
Először feltesszük, hogy
jobbról szakad -ben. Ekkor van olyan
, hogy
bármely jobb oldali
környezetében vannak olyan
pontok, melyekre
és
. Ebből
következik, hogy minden
-hoz találhatunk olyan
-nál finomabb
felosztást, amelyben osztópont, mondjuk
, és
.
Legyen

minden
olyan
pont,

-re. Legyen továbbá
amelyre
és

minden
.

-ra, és legyen
Ekkor
az

összegek csak a

-adik tagban

különböznek, és

Ez azt jelenti, hogy

-hez nem található olyan

, amelyre a 17.3. Definíció feltétele teljesülne, vagyis az

Stieltjes-integrál nem létezik.
Most tegyük fel, hogy
jobbról folytonos -ben. Ekkor
, és
balról szakad -ben. Ebből
következik, hogy minden
-hoz találhatunk olyan
-nál finomabb
felosztást, amelyben
nem osztópont, mondjuk
, és
. Legyen
minden
-ra. Legyen továbbá
és
olyan pont, amelyre
. Ekkor (ugyanúgy, mint az első esetben) az
és
összegek legalább
-tel térnek el egymástól, és így az
17.5. [393] Legyen
).
Legyen

Stieltjes-integrál nem létezik.

adott.
az

minden
-re, ekkor
Rögzítsünk egy
egész
számot,
intervallum egy -nál finomabb felosztása. Ekkor

a
intervallum egy -nál finomabb felosztása minden
-re. Megmutatjuk, hogy ha
akkor van olyan közelítő összeg, amely -nél nagyobb, és olyan is van, amely
-nél kisebb.
A

és

(

végpontja. Legyen
-re, tehát

és

(
legyen

elég nagy,

) intervallumok mindegyikében legyen a közbülső pont az intervallum bal
, ekkor
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Az

felosztáshoz tartozó közelítő összeget úgy kapjuk, hogy a fenti összeghez hozzáadjuk az
(
) intervallumokhoz tartozó tagokat. Vegyük észre, hogy ez utóbbi tagokból álló összeg nem függ

-től. Mivel
, ezért
összeget kaphatunk. Ugyanígy láthatjuk be, hogy a
közelítő összeget kapunk minden elég nagy
-re.

-et elég nagyra választva tetszőlegesen nagy közelítő
választással akármilyen kis

2.17. 18. Fejezet
18.7. [404] A Cauchy-kritérium szerint

és így a rendőrelv szerint

ha

18.9. [405] (i) Feltehetjük, hogy

, ezért

.

monoton csökkenő és nemnegatív. Legyen
teljesüljön minden

-et, hogy
is igaz minden

esetén

. Mivel

adott, és válasszunk olyan

-ra, ahol

. Ekkor

-ra.

Rögzítsünk egy
egész számot. Ha
, akkor az
felosztás osztóintervallumai
hosszúságúak, ezért (13.19) alapján az -hez tartozó

alsó

összeg

ezért egyrészt

Ez minden

pontossággal
megközelíti
az
pontossággal megközelíti -t. Mivel
alapján

integrált,

tehát

, másrészt

-ra igaz, amivel a feladat első állítását beláttuk.

(ii) Ha a függvény nem monoton, akkor az állítás nem igaz. Nyilvánvaló, hogy az
,
függvény ellenpélda.
18.11. [405] Feltehetjük, hogy
re.

differenciálható

-ben, és

integrálható
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Belátjuk, hogy minden beírt poligon hossza
. Legyen
egy felosztás.
Legyen
adott. Az függvény folytonossága és az improprius integrál konvergenciája alapján van olyan
, hogy
és
minden
hozzávétele nem csökkenti a beírt poligon hosszát, ezért feltehetjük, hogy

-re. Mivel új osztópontok
. A 15.22. Megjegyzés

szerint grafikonjának az
intervallum feletti része rektifikálható, és az ívhossza
. Ezért az
felosztáshoz tartozó beírt poligon hossza
felosztáshoz tartozó beírt poligon hossza kisebb, mint

Ez minden
minden

, és így az

-ra igaz, amivel beláttuk, hogy grafikonja rektifikálható, és az ívhossza legfeljebb . Másrészt
-re létezik az
intervallumnak olyan felosztása, hogy a megfelelő beírt poligon hossza

tetszőlegesen megközelíti az
-nél.

integrál értékét. Ebből világos, hogy
konkáv

18.20. [409] (a) Mivel

-ben, ezért
18.5.

szerint

helyettesítés alkalmazásával azt

. az

kapjuk, hogy

. Most alkalmazzuk az

és

helyettesítést:

.
függvény monoton a

18.21. [409] A
[405] állítása szerint

Példa

is konvergens.

(b) Legyen

tehát

A

), tehát a majorizációs elv alkalmazásával kapjuk, hogy
helyettesítés adja, hogy

konvergens. Az

-re. Így

minden
.

konvergens (és az értéke

grafikonjának hossza nem kisebb

és

intervallumokban. Ezért a 18.9. feladat

tehát

Ha itt mindkét oldalt

alapra emeljük, akkor azt kapjuk, hogy
számok mértani közepe

A számtani közép nyilván
18.28. [410] Legyen minden
,

esetén a

,

-hez tart.
egyenlőtlenség nyilvánvalóan igaz.

-hez tart. Az

olyan nemnegatív folytonos függvény, amelyre

-re
és

. (Ilyen pl. az a függvény, amelyre
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és
).

,
és
Legyen

lineáris az

és

, ha

és

. Világos, hogy

intervallumokban, ahol

folytonos. Mivel

függvény monoton növő, és így a

az

határérték létezik. Másrészt

-re, ezért a limesz véges és az

minden

nemnegatív, ezért
improprius integrál

konvergens.
18.29. [410] Legyen
esetén

adott. Az egyenletes folytonossága alapján van olyan
, hogy
. Az integrál konvergenciájára vonatkozó Cauchy-kritérium szerint választhatunk egy

olyan
számot, hogy
ra. Tegyük fel, hogy
és

esetén
. Ekkor

, ami ellentmond
minden

láthatjuk be, hogy

18.33. [410] (a) Legyen
kiválasztottuk.

választásának. Ezért
-ra.

. Ha

olyan, hogy
Legyen
. Mármost

ezért az
integrál konvergens.
(b) Legyen

és az

minden

minden

és így

-ra, és ugyanígy

számot már kiválasztottuk, akkor legyen
számokat minden
és
esetén.

. Ezzel az
minden

-re
Ekkor

függvény korlátos. Mivel monoton is, ezért a határértéke véges, és így az improprius
és az

. Ha

olyan, hogy

számot már kiválasztottuk, akkor legyen

. Ezzel az
és

minden

ezért

. Belátjuk, hogy
választása alapján
minden

számokat minden
esetén. Ekkor

-re kiválasztottuk. Legyen
. Mármost

divergens.

18.35. [411] A majorizációs elvet fogjuk használni. Legyen

rögzített. Ha

, akkor

tehát

Ha viszont

, akkor

Azt kaptuk, hogy

minden
integrál konvergens, ezért

is konvergens.
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18.37. [411] Mivel

csökkenő és konvex, ezért
és

hogy az
A 18.31. feladat [410] szerint, ha

növő és nempozitív, tehát

korlátos. Ebből világos,

integrálok egyszerre konvergensek vagy divergensek.
is konvergens. Ezért csak három eset

konvergens, akkor

lehetséges: mind a három integrál konvergens,

és

divergensek és

konvergens, illetve mind a három integrál divergens. A három esetre példát szolgáltatnak az
, illetve
függvények az
intervallumon.
18.38. [411] Parciális integrálást alkalmazva azt kapjuk, hogy

helyettesítést alkalmazva azt kapjuk, hogy

18.41. [411] Az

Ugyanígy kapjuk, hogy

minden

18.43. [411] Végezzük el (18.8)-ban az

helyettesítést. Azt kapjuk, hogy

-ra.

19.13. egyenlet - (19.13)

minden

-re. Mivel

minden

-re, ezért (19.13)-ból azt kapjuk, hogy

.
Másrészt adott
deriváltja

Legyen
-t, hogy

függvény monoton csökkenő a

-re az

adott. Válasszunk egy olyan

teljesüljön minden

-ra. Ekkor

számot, hogy

és

intervallumban, mert itt a

teljesüljön, és egy olyan

esetén

tehát

amiből

19.14. egyenlet - (19.14)
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Mivel

tetszőleges volt és (19.14) minden elég nagy

-re igaz, ezért (18.9) fennáll.
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20. fejezet - 20. Függelék:
Számítástechnika és analízis
1. 20.1. Bevezetés a Függelékhez
A függelék célja, hogy rámutassunk arra, hogyan használható a számítógép (a) az analízisbeli fogalmak
szemléltetésére, (b) analízisbeli feladatok megoldásának megsejtésére.
Az (a)-ban tehát elsősorban arról van szó, hogy egy definícióra vagy tételre gyártunk könnyen illusztrációkat,
míg (b)-ben arról írunk, hogy ha adott egy feladat, amelynek nem tudjuk a megoldását, akkor a megoldás
megsejtéséhez kísérleteket végzünk.
A gép jól használható a számelméletben, analízisben, fizikában: kis munkával hatékony programokat írhatunk.
Más területeken, pl. kombinatorikában a programok megírása több gondot jelent, és kevésbé látványos az
eredmény.
Itt az analízis illusztrálására szorítkozunk. Ezen belül elsősorban a határérték megsejtetésével, függvények
ábrázolásával, elemzésével, polinomapproximációval foglalkozunk.
A számítástechnika oldaláról az alábbiakat vizsgáljuk meg:
Hogyan és mire használhatunk kész programokat? Mikor kell komolyabb programcsomagokat használni? Mire
használhatunk magunk által írt egyszerű programokat? Mely fogalmaknál hasznos, ha számítógépet használunk?
Hogyan csap be a számítógép, ha nem vigyázunk?
Mindezt elsősorban a matematika oldaláról, másodsorban a számítástechnikában a BASIC programnyelv és a
MAPLE matematikai programcsomag segítségével vizsgáljuk meg1.
Nem célunk itt a számítógépes ismeretek taglalása. Amit a számítástechnikáról leírunk, az inkább csak
emlékeztető. Célunk, hogy megszerettessük a számítógép használatát, és megválaszoljuk a fenti kérdéssort.
Filozófiánk, hogy nagyon kevés számítástechnikai ismerettel is nagyon sok dolgot kiszámolhatunk a
tudományokban. Ugyanilyen szemléletű, de sokkal részletesebb anyag található Fried Katalin és Simonovits
Miklós [6] könyvében. Az itteni programok, ezen fejezet egy bővebb változata, és bizonyos kiegészítő további
anyagok letölthetők Simonovits Miklós honlapjáról: www.renyi.hu/~miki címről, pontosabban a
www.renyi.hu/~miki/AnalSzam/Szamtech2.html-ről.
Feltételezzük, hogy az Olvasó programjaink megszemléléséből mindent megért, ami egy egyszerűbb program
megírásához szükséges, vagy, ha nem, akkor letölti a szükséges „dokumentációt” az internetről, beütvén
kedvenc keresőjébe, hogy „BASIC program” vagy „PASCAL program”, vagy „MAPLE program”,…
A könyv ezen fejezetében a szokásos tizedesvessző helyett tizedespontot használunk.

1.1. Angol vagy magyar?
Szerintem egy matematikus, programozó, vagy természettudományt tanuló egyetemistának okosabb a
programok angol verzióit használnia. Az alábbi leírások is ehhez igazodnak. Ehhez megadjuk az általunk
használt legfontosabb angol szavak egy rövid listáját.

1

balap(vető)
a
s
i
c

l hurok
o
o
p

r fut,futtat
u
n

bfekete
l

mjuhar
a

s (el)ment
a

Céljainkra a BASIC teljesen elegendő, de egy kis kitekintést beiktattunk a PASCAL felé is.
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a
c
k

p
l
e

v
e

c szín
o
l
o
r

mmenü
e
n
u

s keres
e
a
r
c
h

dképernyő
i
s
p
l
a
y

müzenet
e
s
s
a
g
e

s képernyő
c
r
e
e
n

e vége
n
d

mhiányzó
i
s
s
i
n
g

s megold
o
l
v
e

e hiba
r
r
o
r

nkövetkező
e
x
t

s négyzet
q
u
a
r
e

e kiértékel
v
a
l
u
a
t
e

njelölés
o
t
a
t
i
o
n

s lépés/lépcső
t
e
p

e kiszáll, abbahagy
x
i
t

oválasztási lehetőség
p
t
i
o
n

s behelyettesít
u
b
s
t
i
t
u
t
e

f tört
r
a
c
t
i
o
n

pkirajzol
l
o
t

t akkor
h
e
n

f szabad, ingyenes
r

pnyomtat
r

t eszközök
o
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e
e

i
n
t

o
l
s

hsegítség (súgó)
e
l
p

qkiszáll, abbahagy
u
i
t

t téma
o
p
i
c

i végtelen
n
f
i
n
i
t
y

r olvas
e
a
d

ucímnélküli
n
t
i
t
l
e
d

i bemenet
n
p
u
t

r megjegyzés
e
m
a
r
k

wmunkalap
o
r
k
s
h
e
e
t

l limesz, határ
i
m
i
t

r újraindít
e
s
t
a
r
t

wír
r
i
t
e

l vonal
i
n
e

r visszatér
e
t
u
r
n

1.2. Milyen matematikai programcsomagokat használjunk?
A címben feltett kérdésre sokféle válasz adható, és remélhetően mindegyik válasz gyorsan avul el. Az alábbiakat
érdemes figyelembe venni:
1. Ha egy ilyen programot megtanulunk, utána bármelyik másikat már sokkal könnyebben tanuljuk meg.
Ilyen értelemben beszélhetünk nem elavuló tudásról. Mindegy, hogy MAPLE vagy MATHEMATICA
programot használunk-e. Eléggé elterjedt programcsomag a MATLAB, de az másra való.2
2. Majdnem mindig olyan programot érdemes használni, amelyiket a környezetünkben mások is
használnak, és amelyikről megkérdezhetünk valakit, ha elakadunk. Ez sokkal fontosabb mint gondolnánk.
(a) Vannak, akik szakkönyvek alapján szeretik elsajátítani a komputerprogramok használatát. Ilyen
emberből is kétfajta van: az egyik mindig csak a szükséges minimumot olvassa el. Ha elakad, leemel
egy könyvet a polcról, kikeresi, amire szüksége van, majd visszarakja a könyvet a helyére. A másik
ember előbb átolvas egy szakkönyvet, és csak utána kezd dolgozni a programmal.

2

Lásd pl. http://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB
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(b) Sokan leülnek mások mellé, őket megfigyelve elkezdenek egyedül is próbálkozni. Ha elakadnak,
megkérdeznek valakit, majd folytatják a munkájukat.
Ahhoz, hogy eldöntsük, melyik programot használjuk, ismernünk kell magunkat, a környezetünket és az
elérhető könyveket. Eszerint kell választanunk.
3. Két általános célú matematikai programcsomagot ajánlunk az Olvasó figyelmébe:
(a) MAPLE: A Waterloo-i Egyetemen (Kanada) fejlesztették ki.3
Mindent tud, amire egy diáknak vagy egy matematikusnak szüksége lehet.
(b) MATHEMATICA: Stephen Wolfram által kifejlesztett programcsomag, kb. ugyanazt tudja, mint a
MAPLE.4

1.3. A BASIC, illetve a PASCAL beszerzése
LINUX-ban mindkét programnyelv legálisan megszerezhető, és feltehető. Itt két PASCAL verziót is
megemlítünk, a FREE PASCAL és a GNU PASCAL programnyelvet. BASIC-ből használhatjuk a BASIC 256ot, de az interneten ezekhez leírást is kell keresnünk. Windowsban a QBASIC ingyen letölthető. 5
Amit itt a PASCAL nyelvről írunk, az elsődlegesen FREE PASCAL, illetve a Windowsos TURBO PASCAL
programban lett tesztelve, a BASIC programok pedig QBASIC nyelven. 6

1.4. Melyik programnyelvet használjuk?
Majdnem mindegy: használjuk azt, amelyik a legszimpatikusabb. A mi feladatainkra a BASIC is teljesen
megfelel. Mi ennek egy „nyelvjárását”, a QBASIC programot használjuk: könnyű megtanulni és könnyű benne
rajzolni.
Választhattuk volna a PASCAL programnyelvet is, de – ami a PASCAL nyelvet illeti – a számunkra szükséges
nagyon egyszerű programoknál a BASIC használata a legegyszerűbb. Emellett a programok átírása PASCAL
nyelvre majdnem automatikus. A www.renyi.hu/~miki honlapon találunk néhány, az itt szereplő BASIC
programokkal ekvivalens PASCAL programot. Ide is betettem két PASCAL programot.

1.5. Mikor használjunk MAPLE-t, mikor BASIC, mikor PASCAL
programot?
Itt nem az a kérdés, hogy a BASIC jobb-e, vagy a MAPLE, hanem, hogy mikor használjunk olyan programot,
amelyik azonnal megadja a választ, és mikor írjunk valamilyen programnyelvben saját programot. Az, hogy ezt
a programot BASIC-ben, PASCALban, MAPLE-ben, vagy C-ben írjuk meg, másodlagos. Használjuk azt,
amelyik szimpatikus számunkra, és amelyik nem vonja el a figyelmünket a jelenségről. A programfutás
gyorsasága itt lényegtelen, a programírás egyszerűsége viszont fontos.
Ha egy függvényt, vagy felületet ki szeretnénk rajzolni, a MAPLE ebben kitűnő. Többnyire a BASIC-ben
lényegesen több időre lesz szükségünk egy hasonlóan hasznos ábrához. Gyors, felületes vizsgálatra a MAPLE
egyértelműen jobb, mint a saját programunk. Pontos és gyors választ kapunk a jól feltett kérdéseinkre.7 Ilyenkor
válasszuk a MAPLE-t.
Az analízisben a saját programjaink rövidek, és gyakran több információt adnak a jelenségről, mint a kész
programok.

Elnevezése is erre utal: MAPLE a juhar, és Kanada szimbóluma a kanadai juhar levele.
Ha egy matematikai fogalmat szeretnénk gyorsan megtalálni az interneten, az első helyeken a Wikipedia és a Wolfram World szokott
bejönni.
5
A nagy programcsomagok, (pl. a MAPLE) nem ingyenesek, de ott vannak az egyetemi laborokban.
6
A programok elavulásához tartozik, hogy a régebbi programok nem futnak a modernebb gépeken. Így a 64 bites gépekhez QB64-et kell
letöltenünk. Bővebb információ található erről a honlapomon (www.renyi.hu/~miki).
7
Akkor is kitűnő segítség a MAPLE, ha munkánkat kirajzolt görbékkel, vagy felületekkel szeretnénk illusztrálni.
3
4
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Mikor használjunk PASCAL programot BASIC helyett? Erre bonyolultabb a válasz. Ha nem akarunk
rajzolni, de a megírandó program kissé összetettebb, akkor a PASCAL nyelvvel jobban járunk. Ha csak egy
egyszerűbb rajzot akarunk elkészíteni, akkor a válasszuk a BASIC-et. Windows-ban, a Turbo Pascal-ban sem
nehéz rajzolni. Néhány példát mutatunk erre a www.renyi.hu/~miki honlapon. De ennél mélyebbre itt nem
megyünk a kérdés diszkussziójában.

1.6. A kötelező óvatosság
Három dologra vigyázzunk:
(i) A gép becsaphat. (ii) Adhat olyan választ, amivel semmit sem tudunk kezdeni. (iii) Értelmetlenül
elpocsékolhatjuk az időnket, ahelyett, hogy egy kis gondolkodással, gép nélkül oldanánk meg a problémánkat. 8
Részletesebben:
(i) Például, ha egy függvényt szeretnénk számítógéppel megsejteni (és konkrét értékeit ki tudjuk számolni), a
megsejtés nehéz akkor, amikor a keresett függvény nagyon közel van egy másik, sokkal egyszerűbb
függvényhez. Ezért számítógéppel juthatunk helyes és helytelen eredményre egyaránt. Kell ahhoz némi
gyakorlat, hogy tudjuk, mikor bízhatunk meg egy géppel kapott eredményben. A 20.1. ábrán a
és egy
6-odfokú polinomközelítése látható, pontosabban 3 görbe: legalul
egy 6-odfokú approximációja9,
,
felette
és
, de
és
grafikonjai közel vannak egymáshoz. Még az sem világos,
hogy melyik grafikon melyik függvényhez tartozik. Mégse higgyük, hogy a
az adott intervallumon egy
polinom.

20.1. ábra.

és egy közelítése

(ii) Amikor használni kezdjük a gépet, tudnunk kell, milyen formában keressük a választ. Ha pl. az ikerprímek
iránt érdeklődünk, nem kérdezhetjük meg, hogy van-e végtelen sok ikerprím, de könnyen írhatunk olyan
programot, amelyik az
alattiakat kiírja.

8
9

Ez nem vonatkozik erre a tanulási folyamatra!
Ez itt éppen a (20.6) képlet segítségével megadott approximáció (ami azonos a 312. oldal (12.29) képletével).
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(iii) Ha nem vigyázunk, sok időt töltünk el egy program megírásával, és a gép olyan választ ad, amivel semmit
sem tudunk kezdeni. Pl. kiírja ezeket a prímeket. Jobban járunk, ha azt íratjuk ki, milyen sűrűn talál
ikerprímeket.
Egy adott feladat megoldását segítő, saját magunk által írt program egyaránt lehet hasznos és káros. Felhívhatja
a figyelmünket arra, amit egyébként nem vagy csak nehezebben vennénk észre. Másrészt elterelheti a
figyelmünket valami fontosabbról, leblokkolhatja a gondolatainkat, nagyon sok időnket elviheti. Próbáljunk
megmaradni az arany középúton.
A fejezet felépítése. Az első részben a BASIC programok alkalmazásáról írunk, majd teszünk egy rövid kitérőt
a PASCAL programokra, a másodikban a MAPLE szempontjából vizsgáljuk a számítástechnika felhasználását.
Ennek megfelelően az alfejezetek lényegében a következőek:
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

BASIC

MAPLE

Melyik nyelvet?

KEDVCSINÁLÓ

KEDVCSINÁLÓ

Melyik programcsomagot?

Határérték megsejtése

Határérték megsejtése

Hogyan csap be a számítógép?

Konvergenciasebesség

Konvergenciasebesség

Programátírás PASCALra

Newton algoritmus

A programstruktúra fontossága

-ra

Szimbolikus számolások

Archimedeszi közelítése

Differenciálás

Stirling közelítése

Integrálás

Sorok összege
Integrál közelítése
Függényábrázolás

Függvényábrázolás

Függények vizsgálata

Függvények vizsgálata

HOGYAN FOLYTASSUK?

HOGYAN FOLYTASSUK?
Polinommal közelítés

Bevalljuk, azért vettük előre a BASIC-et, mert a MAPLE olyan imponálóan sokat tud, hogy utána az Olvasó
esetleg indokolatlanul nehézkesnek képzelné a BASIC-et.

2. 20.2 BASIC programok: Kezdőlépések
2.1. Rövid összefoglaló a BASIC-ről
Ha elindítjuk a QBASIC programot, akkor megjelenik a BASIC integrált környezet, vagyis egy olyan editor,
amelyikben programokat írhatunk és azokat kiírhatjuk lemezre, továbbfejleszthetjük, futtathatjuk.10 Közepes
bonyolultságú programoknál a hibákat is könnyen megtalálhatjuk a BASIC-ben.
Ez nem egy számítástechnika-tankönyv. Csak nagyon kevés BASIC kulcsszót használunk, és a
számítástechnikai csiszolásokat majdnem teljesen elhagyjuk. Csak annyira írjuk le a BASIC kulcsszavak
jelentését, amennyire szükségünk lesz rájuk.
CLS Clear Screen: letörli a képernyőt.
SCR Grafikus képernyő, rajzoláshoz, finom felbontás:
EEN
12

640×480 tükrözött koordináta-rendszer. (QBASIC)
COL Beállítja a színeket, pl. K = 4 piros, 1 kék.
OR(
K)
Ezzel szemben van olyan programnyelvhasználat is, ahol egy editorban írjuk a programot és egy másik helyen „kompiláljuk”, majd a
„kompilált programot” futtatjuk.
10
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LIN Egyenesszakasszal köti össze a két pontot.
E(x
,y)
–
(u,
v)
INP Bekéri az x változó értékét.
UT
x
PRI Kinyomtatja az x változó értékét.
NT
x
FOR Végrehajtja az összetartozó FOR és NEXT közötti
i =
1
TO
n …
NEX
T i

parancsokat a ciklusváltozó kijelölt értékeire.
IF Az IF utáni feltételt ellenőrzi, és teljesülése esetén
<fe
lt>
THE
N
<pa
ra>

a THEN utáni parancsokat végrehajtja.
REM Feljegyzésekre szolgál, ami a sorban utána van,

a program futását nem befolyásolja.
END Leállítja a programot.
aˆb Hatványozás:
SQR Négyzetgyökvonás:
(x)

3. 20.3 Kedvcsináló BASIC programokhoz
3.1. 20.3.1 Sorozatok szemléltetése, határértéke
Tegyük fel, hogy
az alábbi programot:

-re vagyunk kíváncsiak: létezik-e, és ha igen, mennyi? Ennek vizsgálatára tekintsük

1. Program (Sorozat határértéke).
PRINT
"n = "
n bekérése

(i)

a = nˆ(1/n)

számolás

(s)

PRINT a

eredmény

(e)

INPUT n

Forma: Az itt szereplő programokat többnyire a fenti formában adjuk meg: a szedésénél három oszlopot
használunk. A baloldaliba teszük magukat a programsorokat. Csak ez számít. A -tól jobbra hivatkozásokat
fogunk írni, középre némi magyarázatot, amit azután kicsit alaposabban is elmagyarázunk.
Keretprogramok: programjainknak gyakran van egy soruk – itt az (s) –, ahova tetszőleges képletet írhatunk, és
akkor a program az ennek megfelelő eredményt adja ki.
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Magyarázat: A program a 2. sorában bekéri értékét. Az 1. sor emlékeztet, hogy értékét kéri, a 3-adikban
-edik gyököt von belőle, a 4-edikben kiírja az eredményt. Ha beadjuk
, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000,
et, rendre a következőket kapjuk:
:
1

2

3

4

5

6

100

1000

10 000

1

1.414

1.442

1.414

1.379

1.348

1.047

1.00693

1.00092

Ebből megsejthetjük, hogy a sorozat 1-hez tart.

3.2. 20.3.2 Egy rekurzió határértéke
A rekurziók a kezdők számára kissé nehezen tekinthetők át. Ilyenkor egy egyszerű program valóban sokat
segíthet. Nézzük pl. a 3.1. Példa (15) sorozatát (70. oldal):

Konvergens-e? Mihez tart?
2. Program (Rekurziós határérték).
INPUT "Meddig
irjam ki?
n = "; n
inicializálás

(i)

FOR i = 1 TO n

ciklus eleje

(e)

a = SQR(2 + a)

a rekurzió

(r)

a = 0

kiíratás

PRINT i, a

ciklus vége

NEXT i

(v)

Az itt szereplő rekurziót egy „furcsa” sor kódolja, az (r). Amit itt látunk, azt nem a szokásos matematikai
értelemben kell értenünk. Tartalma a következő: Az „a” változó tárolójából kivesszük az ott található számot,
hozzáadunk kettőt, az eredményből négyzetgyököt vonunk, és a kapott számot visszatesszük „a” tárolójába.
Itt még egy számítástechnikai fogalmat vezettünk be, a for-next ciklust. Az (e)-(v) sor-pár azt intézi el, hogy a
közöttük levő sorokat a program végrehajtsa
-re. Ha a programot
-gyel futtatjuk, az alábbit
kapjuk:
1

2

3

4

5

6

7

11

12

14

1.41

1.85

1.96

1.990

1.997

1.9994

1.99985

1.999999

2

2

(Helyhiány miatt csak ritkítva és kerekítve írjuk ki az eredményeket.)
Ebből azt látjuk, hogy a sorozat valószínűleg 2-höz tart, és hogy
pontosan 2-t ad. Azt ne higgyük, hogy onnantól kezdve
program ugyanúgy kerekít.11

körül a gép által használt kerekítés már
. Az sem igaz, hogy mindegyik gép vagy

Ha más rekurzióra akarjuk alkalmazni ezt a programot, akkor két helyen kell változtatnunk: (r)-ben a rekurzión
és (i)-ben az induló értékeken. Egyébként bárhonnan indítjuk, 2-höz tart. Miért? (Fixpont?)

3.3. 20.3.3 Függvények ábrázolása
Hosszabb előkészítés helyett a közepére ugrunk: egy függvényábrázoló programmal az
-et rajzoljuk ki.
A képernyőre írhatunk karaktereket (karakteres képernyő), illetve kirakhatunk képpontokat egy 640×480
pontból álló téglalapra (grafikus képernyő).

11

A rekurzió pontos megoldása megtalálható a 10.30. feladatban [0].
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(a) Egy bonyolult függvény

(b) A lefordított koordinátarendszer
20.2. ábra

3. Program (Függvényábrázolás).
Grafikus képernyo

SCREEN 12
FOR x = - 300 TO
300 STEP 0.1

ciklus eleje

(e)

y=.5*x*SIN(x/10)

A fuggveny kiszamolasa

(f)

A keppont kirajzolasa

(p)

ciklus vege

(v)

PSET (x + 300,
200 - y)
NEXT x

Magyarázat: A SCREEN 12 grafikus képernyőre vált: azon tudunk rajzolni. Használatakor a képernyő egy
pontrács, egy fejre állított koordináta-rendszerrel: a bal felső sarok a
, a jobb alsó pedig a
.A
PSET (X,Y) a képernyő (X,Y) pontjába rajzol egy pontot. Az (f)-beli .5 x SIN(x/10) már a skálázást is
tartalmazza. Az (e) és (v) sorok adják meg a ciklust, amelyik a közrefogott (f) és (p) sort kb. 6000-szer hajtja
végre: minden az (e) által megadott -re (f) kiszámolja a függvényértéket, (p) pedig kiteszi a megfelelő pontot.
A (p)-beli
középre tolja és visszafordítja a koordinátarendszerünket. Néha az ilyen alkalmazásoknál a
helyes skálázás megtalálása a legidőigényesebb.
1. Feladat. Ábrázoljuk a fenti program (f) sorának megváltoztatásával az
(a)

függvényt,

(b)

függvényt,

(c)

függvényt.
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4. 20.4 Mit tud a BASIC?
határértéke

4.1.

Nem várhatjuk el programjainktól, hogy egy mélyen elméleti tétel bizonyításában segítsenek, de pl.
az 5.4. Tétel és környéke kiválóan illusztrálható ilyen programokkal. Most az a feladatunk, hogy az ott
megadott sorozatokat vizsgáljuk meg programjainkkal. Erre az 1. programot használhatnánk. Előbb azonban
csiszoljuk egy kicsit. Hogyan tehetjük az 1. programot kicsit kényelmesebbé? Például úgy, hogy ciklusba
szervezzük:
4. Program (Sorozat határértéke II.).
REM ciklus

(r)

CLS

(c)

FOR n = 1 TO 100

(e)

a = (1 + (1/n))ˆn

(A változtatható fv.)

(f)

PRINT a,

(p)

NEXT n

(v)

Magyarázat: Itt az
-t írtuk be. Ennek hatására a gép kiírja az első 100 tagot. Ez itt megengedi, hogy
megsejtsük a határértéket, de lassan konvergáló sorozatoknál esetleg teljesen félrevezethet. Az eredmény
(kerekítve):12
1

2

3

4

5

8

100

1000

10 000

2

2.25

2.37

2.44

2.49

2.57

2.7048

2.71692

2.71815

Itt is for-next ciklust használunk. Az (e)–(v) sorpár azt intézi el, hogy a közöttük levő sorokat a program
végrehajtsa
-ra. A 2. sor egy Clear Screen, azaz képernyőtörlés, kellemesebbé teszi a program
futtatását, de nem funkcionális. Az 1. sor egy „remark” = „megjegyzés”, a program futását nem befolyásolja, de
segít a program áttekintésében.
Programjaink szerkezete. Programjaink egyszerű szerkezetűek: 3–5 részből állnak:
(a) bekérik az adatot,

(INPUT)

(b) számolnak és/vagy rajzolnak
(c) kiírják az eredményt.a
a

(OUTPUT)

Az eredmény lehet maga a rajz is.

A program ezen egységeit megelőzhetik emlékeztetők, illetve a PASCAL programoknál a fejléc és a változódeklarációk.
A hosszabb vagy sok ember által használt programoknál életfontosságú az áttekinthetőség: a program, az
input és az output áttekinthetősége.
A PRINT-ről azt kell tudni, hogy utána változókat, szövegeket (stringeket) és matematikai kifejezéseket
írhatunk, ezeket ; -vel és , -vel elválasztva egymástól. Ha a sor végére semmit nem írunk, a PRINT sort emel.
A ; és , szabályozza, hogy egy kiírás után a következő PRINT hova írjon: ; után csak minimálisat megy
tovább, , egy tabulátornyit ugrik. A részleteket itt átugorjuk. Ha szöveget akarunk kiírni, azt idézőjel közé
tesszük.
Az INPUT "sebesseg"; a a PRINT "sebesseg"; : INPUT a rövidítése. Mindkettő feliratozott INPUT: bekér
egy adatot, de előbb kommentálja.

12

-ra (e) sor átírandó, és érdemes felcserélni a két utolsó sort. Miért?
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2. Feladat. (a) Az 5. programba írjuk be a következő sorozatokat:

és sejtsük meg határértékeiket a géppel. Ez kicsit nehezebb az első esetben. Igazoljuk sejtésünket gép nélkül (is).
(b) Vizsgáljuk meg a 3. fejezet, 3.1. Példa képlettel megadott sorozatait!
Az alábbiakban konvergenciasebességet fogunk becsülni. Egy
lehet gyorsabb vagy lassabb (ami azt jelenti, hogy a
hoz). Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a

sorozat konvergenciájának sebessége
sorozat gyorsabban vagy lassabban tart 0-

különbség, mondjuk

-nel becsülhető-e vagy

-nel, esetleg

csak a sokkal nagyobb
-nel? A konvergenciasebesség becslésére itt azt a módszert használjuk, hogy a
különbséget különböző nagyságú sorozatokkal beszorozva megvizsgáljuk, hogy a szorzat mikor korlátos és
mikor nem, mikor tart 0-hoz. Minél jobb becslést szeretnénk találni.
13

Az
sorozat konvergenciasebességét vizsgáljuk; első lépésként a
szeretnénk megtudni, tart-e 0-hoz.

sorozatról

5. Program (Konvergenciasebesség).
REM n-edik gyok n,
ciklus
CLS
10 INPUT "n = "; n
IF n < .01 THEN END

(Megállás feltétele)

a = n*(nˆ(1/n) - 1)
PRINT n,a
GOTO 10

(visszatérés 10-re)

Magyarázat: Ez a program tipikusan olyan, amilyet az ember csak saját magának készít, hogy valamit gyorsan
kiszámítson. Nem érdemes túlcicomázni.14 Arra való, hogy egymás után az adott sorozat akárhány tagját
kiszámítsuk. A számolás elvégeztével a program visszaugrik a 10-es „címkére”: végtelen ciklusban dolgozik.
ENTERrel ugorhatunk ki belőle, mert az ENTER az -et 0-ra állítja. A program leállítása egy tetszőleges
-val történik, de a program pozitív valós számokra is működik. Vigyázat, ha leállító feltételnek
-t
írtunk volna, akkor nem tudnánk, hogyan viselkedik a program
körül: leáll-e vagy sem.
Ha egy BASIC programot hamarabb akarunk leállítani, mint ahogyan magától leállna, használjuk a
CTRL + BREAKet15.
Mit kapunk ezzel a programmal? (Helyhiány miatt csak ritkítva és kerekítve írjuk ki az eredményeket.)
:
2

3

4

6

100

1000

0.83

1.33

1.66

2.09

4.71

6.93

Ebből megsejthetjük, hogy az

-ben a hiba nagyobb nagyságrendű, mint

kisebb, mint
kapjuk:

hibával, azaz

. Ha viszont
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13.8

. Kipróbálhatjuk, hogy

-nel próbálkozunk, a következőt

Vigyázat, mi a
-et a természetes alapú logaritmusra használjuk, de néha rákényszerülünk az
MAPLE-ben.
14
Itt már az első két sor is cicomázásnak számíthat, elhagyható.
15
Ez persze nem működik, ha a gépünk úgy van beállítva, hogy ne működjék.
13

9.21

(=ln(x)) használatára is, pl. a
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:
4
1.195

5

6

100

1000

1.18

1.17

1.023

1.0035

1.000058

1.000007

Ebből azt sejtjük, hogy
. (Ez a példa annyiból csak „iskolapélda”, hogy nem túl nehezen be is
bizonyíthatjuk ezt a sejtésünket. Lásd 11.34. (e) feladat [216].)
3. Feladat. Szeretnénk vizsgálni az
sorozat konvergenciasebességét. Módosítsuk az előző
programok valamelyikét úgy, hogy segítsen ezt megsejteni.
4. Feladat. Nézzük meg programmal, mi a határértéke és a konvergenciasebessége az
-nek.

-nek, illetve az

5. Feladat. (Küszöbindex) Alakítsuk át a fenti programot úgy, hogy legyen az INPUTja, és ehhez keressen
küszöbindexet. (Vigyázat, ez csak heurisztikus szinten valósítható meg. Ha a határértéket is tudjuk, és
bekérhetjük, és a sorozat monoton, arra persze írható ilyen program.)
20.1. Megjegyzés. (Nehéz-e egy programot megírni?) Ezen rész elején azt mutattuk meg, hogy 6-soros
programokkal már nagyon bonyolult analízisbeli kérdésekhez is kaphatunk segítséget. Egy adott
programhosszúság felett azonban már a program átláthatatlanná válhat. A 555. oldalon a 11. program már jóval
hosszabb, de még áttekinthető, és a bonyolultságát nem a hossza, hanem a két egymásbaágyazott ciklus adja.

4.2. 20.4.1 Sorösszegzéssel kapcsolatos programok
Reciproknégyzetösszeg. Nagyon fontos és nem triviális matematikai tétel, hogy

Ez már szerepelt a 6.11. Példában, illetve bebizonyítottuk a 10.36. feladatban. Most ezt „vizsgáljuk meg”
számítógéppel.
6. Program (Reciprok-négyzetösszeg).
PRINT "Reciproknegyzetosszeg"
INPUT "n = "; n

(i)

FOR i = 1 TO n
s = s + (1/i)ˆ2

(s)

NEXT i
PRINT s

(p)

PRINT SQR(6*s);

(q)

Magyarázat: Mivel sem az első sor, sem az utolsó nem szükséges igazán a programhoz, a limesz (sorösszeg)
keresésére tulajdonképpen egy 5-soros programot használunk. A BASIC futtatáskor lenullázza a változókat. Ha
nem tenné, akkor a ciklus elé be kellene írnunk, hogy s = 0. Az (i) sor bekéri, hogy meddig adjuk össze, (s) a
ciklusban az összeget képzi, az változóba rakva be a mindenkori összegértéket. A (p) sor kiírja az összeget,
amiről érezhető, hogy konvergál, a (q) sorban kiírjuk
-t, arról sejthető, hogy -hez tart. Ebből érezhető,
hogy

.16

6. Feladat. A
sorozat konvergens: az Euler-konstanshoz tart (lásd a 10.17. feladatot [173]).
Írjunk programot ennek illusztrálására: írjuk kicsit át a fenti programot.
16

Nem gondoljuk, hogy ez ki is található.
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A görbe alatti terület. A 14. és a 343. oldalakon a parabola alatti területrészt számítottuk ki. A következő
program ezt illusztrálja.
7. Program (A parabola alatti terület).
REM teruletszamitas
INPUT " a = "; a : INPUT " b = "; b : INPUT " n = "; n

(i)

PRINT "a vizsgalt intervallum : ["; a; ","; b; "]"

(e)

lep = (b - a)/n : s = 0

(h)

PRINT "felosztasszam = "; n, "lepeshossz = ", lep
FOR i = 1 TO n

(i-ciklus eleje)

(c)

x = a + i*lep
y = x*x

(f)

s = s + y
NEXT i

(i-ciklus vége)

(v)

PRINT "A terulet kozelito erteke: ", s*lep

Magyarázat: (i)-ben bekérjük az intervallum végpontjait, továbbá, hogy hány felosztó pontot használunk.
Szabad egy sorba több utasítást írni, de : -tal kell azokat elválasztani. (e) pusztán ellenőrzésképpen kiírja ezeket.
(h) kiszámítja a felosztással kapott kis intervallumok hosszát. A (c)–(v) ciklus végzi az igazi munkát, az -ben
összeadogatja a kis téglalapok területeit: pontosabban a magasságukat, amelyet az utolsó sorban megszoroz a
téglalapok közös oldalhosszával, „lep”-pel.
Ez a program is keretprogram: akármilyen függvényre alkalmazható. A programban csak egyetlen sor tükrözi,
hogy az
függvénnyel van dolgunk, az (f) sor. Ha ezt a sort más függvényre cseréljük, annak a grafikonja
alatti (előjeles) területét kapjuk meg.
Érdemes megjegyezni, hogy az ún. trapézösszegek lényegében ugyanennyi munkával sokkal jobban
közelítenek. Ebben a kis görbeszakaszok alatti területet trapézokkal közelítjük. Matematikailag ez csak annyi
változást okoz, hogy az első és utolsó pontokban

-et csak

súllyal számítjuk be.

7. Feladat. (Trapéz-összeg) Módosítsuk a fenti programot úgy, hogy trapéz összeget számítson. Próbáljuk ki az
, illetve a
függvényeken, hogy ez mennyivel jobb a téglányösszegnél.

4.3. 20.4.2 Rekurziók: A Newton-algoritmus
A következő program az
rekurzióval definiált sorozat határértékét vizsgálja. Ez az ún.
Newton-féle gyökkereső algoritmus legegyszerűbb esete, a négyzetgyökvonásra alkalmazva. (Lásd az 5.5.
feladatot [74].) A közelítés szemléletes magyarázata az, hogy ha egy adott -hoz
jól közelíti
-t
felülről, akkor
is jól fogja közelíteni, de alulról, a számtani közepük pedig még sokkal közelebb lesz
hoz. Sőt, mivel

és

közel egyenlőek, a számtani közép sokkal-sokkal jobban közelíti

-t.

8. Program (Newton-gyökvonás).
REM newton
DEFDBL A-B

Dupla pontosság

(d)

(a rekurzió)

(r)

INPUT "a = "; a
INPUT "Hany
iteraciot: "; n
b = 1
FOR i = 1 TO n
b = (b+(a/b))/2
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PRINT i, b
NEXT i

Magyarázat: A rekurzió (r)-be van beírva. A (d) sor dupla pontosságúvá teszi
-t és -t. (DBL a
double = dupla rövidítése.) Enélkül nem igazán figyelhetnénk meg a konvergencia hibáját, mert néhány lépés
után eltűnne a kerekítésben. Ez kiderül, ha a programot alkalmazzuk valamilyen négyzetszámra, mondjuk 4-re,
a (d)-beli DEFDBL elhagyásával.
Mit figyelhetünk meg? Ha pl. a programot
-re alkalmazzuk, akkor eleinte a hiba feleződik, majd amikor a
hiba már pl.
alá megy, akkor lényegében minden hiba az előző hiba négyzetével becsülhető:
Ha

és

, akkor

Természetesen ez pl.
esetében nem sokat ér, de ha egyszer
konvergál
-hoz. (Akkor is konvergál, ha nem
-gyel indítunk.)

4.4. 20.4.3 Rekurzió

, onnan az

sorozat gyorsan

közelítésére

A
„kiszámolása” izgalmas kérdés: A matematika egyik legfontosabb konstansáról van szó. A
a
matematikusok számára nem csak az egységkör félkerülete: egy fontos konstans az analízisben,
számelméletben, valószínűségszámításban, komplex függvénytanban stb. Mint láttuk, a a Stirling-formulában
is felbukkan. (L. (5.5) képlet, 103. oldal.)
Az alábbi elemi geometriai feladat megoldására van szükségünk.
8. Feladat. ( -rekurzió) Bizonyítsuk be, hogy ha

az egységkörbe írható szabályos

-szög oldalhossza, és

, akkor

20.1. egyenlet - (20.1)

Induljunk ki az egységkörbe írt szabályos 6-szögből. Erre
. (20.1) alapján
, … rekurzíve könnyen számolható, és
. Ezen alapul az alábbi, „Archimedesz-i” program:
9. Program (Szabályos sokszögek a körben).
REM pi kozelitese
DEFDBL S, M

(Dupla pontosság)

(d)

INPUT "Hany duplazas "; z

(i)

n = 6 : m = .25

(I)

FOR i = 1 TO z
m = (1 - SQR(1 - m))/2

(a rekurzió)

n = 2*n

(r)
(k)

s = n*SQR(m)

(A közelítő kerület)

PRINT i, s
NEXT i
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Magyarázat: (d) azt kéri, hogy a kerületet dupla pontossággal számolja a gép. Az (I) sor beállítja a rekurzió
kezdőértékét: szabályos hatszögre az oldalhossz 1, így
. (r)-ben számítjuk ki a
oldalszámú szabályos
sokszög oldalhosszának megfelelő
-et, (k)-ban kétszerezzük az oldalszámot, (u)-ban számoljuk az új
sokszög félkerületét.
3.141593

3.140275

3.000000

3.141593

3.137475

0

3.141587

3.181981

Baj van!

A program
-szal jó eredményt ad,
-cal túlmegy a 3.18-on, ami csak rossz lehet.
-re 0-t:
teljesen rossz eredményt ad! Már a 20. és 23. lépés között is rossz, hiszen az eredményeknek monoton
növekedniük kellene. (Ha korábbi BASIC-et használunk, hamarabb jutunk rossz eredményre.)
A baj abból származik, hogy a kerületet mint az oldalszámszor oldalhosszat
közelítjük. Ez könnyen kijavítható, ha felhasználjuk, hogy

típusú határértékként

20.2. egyenlet - (20.2)

és az itteni jobboldalt írjuk be a program (r) sorába. A részleteket átugorjuk, a gyöktelenítés éppen a
numerikusan instabil kis különbségektől való megszabadulást jelenti.
9. Feladat. Írjuk be az előző programba (20.2)-t és vizsgáljuk meg, ez mennyire oldotta meg a problémánkat.

4.5. 20.4.4 Stirling-formula
A Stirling-formuláról volt már szó (a 103. oldalon). Vannak pontosabb és durvább formái. Mi számítógéppel
a 14.15. tételben kimondott formáját illusztráljuk, amely szerint

20.3. egyenlet - (20.3)

10. Program (Stirling Formula).
REM === Stirling Formula ===
DEFDBL K, P

(d)

CLS : INPUT "n = "; n
REM === A pontos ertek ===
pontos = 1

(p)

FOR i = 1 TO
n : pontos=pontos*i : NEXT i

(Ez számolja a

-t)

REM === A kozelites ===
e = 2.71828182845#

(e)

kozel = (n/e)ˆn
kozel = kozel*SQR(2*n*3.141592653#)

(

PRINT n; " ∣ "; pontos; " ∣ "; kozel,
PRINT " arany: "; pontos/kozel
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Magyarázat: Itt olyan nagy számokkal is dolgozunk néha, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Az egyik
óvatossági lépésünk, hogy (d)-ben dupla pontosságot állítunk be. A DEFDBL K, P minden olyan változót dupla
pontosságúvá tesz, amely K-val vagy P-vel kezdődik. A (p) és az utána következő ciklus kiszámolja
pontos
értékét. Utána (20.3) alapján kiszámoljuk a közelítő értéket, majd kinyomtatjuk a két értéket és a hányadosukat.
A
és a
utáni # jelet a gép tette oda, jelezve, hogy ezt a két számot dupla pontosságúnak veszi.
Próbáljuk ki a fenti programot. Ha
-nel jelöljük a hányadost,
,
,…,
. A Stirling-formula tehát már kis értékekre is jól közelít, és később tovább javul.
(Vigyázat, ez nem bizonyítás!)
10. Feladat. (Jobb Stirling)

értékére sokkal jobb közelítést ad

Próbáljuk ki ezt a formulát is, a 10. Program kis megváltoztatásával.17
Már az eredeti Stirling formula is kitűnő, de ez a javított változat már kis

-ekre is kitűnő eredményt ad.

4.6. 20.4.5 Függvények ábrázolása II.
Az analízisben segítségünkre lehet egy jó ábra egy fogalom megértésében vagy bizonyos esetekben az igazság
megsejtésében. Ehhez gyakran segít a megfelelő program.
Trigonometrikus polinomok. A matematikában nagyon fontosak és érdekesek a trigonometrikus polinomok.
alakú függvények. Az alábbiakban néhány ilyet mutatunk be.

Ezek a

(a)

(b)

(c)
20.3. ábra

A 20.3.(a) ábrán az

, a 20.3.(b)-n az

, a 20.3.(c)-n pedig az

látható. Kérdezhető, hogy az

20.4. egyenlet - (20.4)

függvények sorozata konvergál-e valamilyen értelemben egy függvényhez. (Ebben a fejezetben a pontonkénti
konvergenciára szorítkozunk. Akkor mondjuk, hogy az
függvények sorozata az
halmazon az
függvényhez konvergál, ha
minden
-ra18.19

Lásd a 14.16. Megjegyzést és a 14.24. Feladatot [0].
Ebbe az is beleértendő, hogy minden
-ra
19
A 20.3(a) ábra persze nem a (20.4) sorhoz tartozik.
17
18

véges és

-re

értelmezett.

456
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

20. Függelék: Számítástechnika
és analízis
11.Feladat. Próbáljuk megsejteni, hogy mi a határértéke a (20.4) függvénysorozatnak. (Kifejezhető a „törtrész”
függvénnyel!)
Más szóval az a kérdés, hogy mi mondható a (20.4)-ben megadott függvénysorozatról? Az alábbiakban tehát
egy olyan programot írunk, amelyik a (20.4)-ben megadott
-et rajzolja ki a képernyőre: célja, hogy
kísérletezzünk, szemlélgessük a közelítés sebességét. A program meglehetősen „fapados”.
11. Program (Fűrészfog).
SCREEN 12

(s)

INPUT "n= "; n : INPUT "magassag= "; magas : INPUT "b= "; b

(i)

(Letörli a képernyőt)

CLS
FOR i = 0 TO 639

(c)

(i-Ciklus kezdete)

yregi = y
x = i*b/640 : y = 0
FOR m = 1 TO n : y = y + magas*SIN(m*x)/m : NEXT m

(F)

PSET (i, 240) : PSET (i, 240 - y)

(p)

IF i > 0 THEN LINE(i - 1, 240 - yregi)-(i,240 - y)

(v)

NEXT i

(i-ciklus vége)

PRINT "n = "; n, "magas = "; magas, "b = "; b,
REM Jo adatok: 5, 20, 30, vagy 50, 80, 50, …

Magyarázat: Az (i) sorban a program három paraméterét kérjük be. Itt éppen azt kértük be, hogy hány tagú
legyen a szinuszpolinom, hogyan skálázzuk irányban a görbét (avégett, hogy ne legyen túl lapos, de ki se
fusson a képernyőről), és hogy milyen
intervallumon dolgozzunk.
Itt három grafikus utasítást használunk: a grafikus képernyőre váltást (s)-ben, a pontkirakást a (p)-ben, a simább
görbe érdekében viszont yregi-be mentjük el értékét, majd (v)-ben az új (i,y) pontot összekötjük a régivel: a
LINE(i,y)–(i – 1,yregi) a két pont közé húz egy egyenes szakaszt, de itt 240-nel feltoltuk, hogy középre
kerüljön és „ ” előjellel vettük, hogy a koordinátarendszer iránya visszaálljon.
(F) számolja ki a trigonometrikus polinomot. A (c) sor letörli a képernyőt. (Elhagyható?) Ha egy sorban IFTHEN-t használunk, akkor az IF feltétel teljesülése esetén (l. a (v) sor) az adott sorban minden utána következő
utasítást végrehajt. (p) első fele kirajzolja az tengely -edik pontját, a második fele pedig a felette levő
pontot.
Ha a (v) sort elhagyjuk, a program ugyanúgy fog működni, az előző sor második fele kirakja a pontokat. Amit
kapunk, az néha kicsit szaggatott lesz. Ez a sor egyenes szakaszokkal köti össze a konzekutív pontokat, így a
kapott kép – aránylag kevesebb pont esetén – sokkal szebb lesz. Viszont
-ra ez nem alkalmazható: nincs
megelőző pont.
Az utolsó előtti sor valójában nem kellene: előfordulhat, hogy lefuttatjuk a programot, megtetszik a kapott kép,
és hirtelen nem emlékszünk, mik voltak az input adatok. Ez a sor kiírja azokat. Az utolsó sor feljegyzés magunk
számára, hogy milyen változókkal sikerült kellemes képet kapnunk.
A kapott függvények pontonként a
(Melyikhez?)

(törtrész) függvény egy lineáris transzformáltjához tartanak.

Az alábbi feladatokban implicite feltesszük, hogy a függvényeink nem túl vadak: ismerve értékeiket ott, ahol
megvizsgáljuk őket, a köztes intervallumokban jó közelítéssel lineárisoknak képzelhetjük őket.
12. Feladat. (Függvényábrázolás maximumkereséssel) Változtassuk meg a 11. programot úgy, hogy
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20.4. ábra. Függvényvizsgálat
(a) előbb számolja ki a függvény maximumát és minimumát, 20 majd – egy második menetben, a maximum és
minimum ismeretében – automatikusan olyan skálázást használjon, amelyikben a függvény görbéje elfér a
képernyőn, de egyben azt kellemesen ki is tölti.
(b) Mindig tegye el az utolsó előtti és az azelőtti függvényértékeket, és ha az utolsó előtti nagyobb az előtte és
utána következőnél, akkor ott húzzon egy függőleges vonalat (jelezve, hogy ott valószínűleg maximumhely
van).
13. Feladat. (Függvényábrázolás diszkusszióval) Változtassuk meg az előző programot úgy, hogy
(c) ahol a függvény monoton növekszik, ott pirossal rajzolja ki a függvény pontjait, (color(4)), ahol a függvény
monoton csökken, ott kékkel (color(1)).
(d) a (c) helyett jelezzük ki a konvex és konkáv szakaszokat. (A konvexekre
jellemző.

lépésköz esetén

4.7. 20.4.6 Görbeseregek ábrázolása
14. Feladat. Az
függényt az tünteti ki az
alakú függvények között, hogy a 0-ban 1 a meredeksége,
. Ennek vizsgálatára írjunk egy programot, amelyik
alakú,
-val paraméterezett
görbeseregeket rajzol ki. (Itt
.)
Megoldás:
12. Program (Görbeseregek).
Itt bevezetünk két változót, az fmax-ot és az fmin-t, és végigmegyünk az tengely egy elég finom(?) beosztásán, és minden pontban
kiszámoljuk a függvény értékét, azt összehasonlítjuk az fmax és fmin értékekkel, és ennek megfelelően az utóbbiakat megváltoztatjuk, ha
kell.
20

458
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

20. Függelék: Számítástechnika
és analízis

(1)

SCREEN 12

(2)

ax = 100 : ay = 100 : lep = .05 : e = 2.718281828#

(3)

x = 0 : FOR y = -1 TO 2 STEP .03 : GOSUB rajzol : NEXT y

(4)

y = 0 : FOR x = -2 TO 4 STEP .03 : GOSUB rajzol : NEXT x

(5)

LINE (200 - 200, 200 + 200)-(200 + 200, 200 - 200)

(6)

FOR a = e - 2 TO 4 STEP .25

(7)

FOR x = -2 TO 4 STEP lep

(8)

IF ABS(a - e) < .1 THEN szin = 4 ELSE szin = 3

(9)

yregi = y : xregi = x - lep :

(10)

y = aˆx :

(11)

GOSUB rajzol

(12)

NEXT x

(13)

INPUT w

(14)

NEXT a

(15)

END

(16)

rajzol:

(17)

IF x < - 1.9 THEN RETURN

(18)

LINE (200+ax*xregi, 300-ay*yregi)-(200+ax*x, 300-ay*y), szin

(19)

RETURN

(A rajzoló szubrutin belépési pontja)

(A szubrutin visszatérési pontja)

Magyarázat: Ebben a programban a kirajzolást egy „rajzol” nevű szubrutinnal oldottuk meg. Három különböző
helyről is meghívjuk: a (3), (4) és a (11) programsorokból. A szubrutin a LINE paranccsal egy kis vonalkát húz
az előző pont és az új pont között. Ha csak egy pontot tennénk ki, a kapott görbe szaggatottabb lenne. A
RETURN hatására a program mindig az „ideküldő” GOSUB utáni parancsra tér vissza.
Rajzoláskor gondot szokott okozni, hogy az ábrák kifutnak a képernyőről vagy pedig nagyon kicsire (a
függvények nagyon laposra) sikerülnek. Ezzel többnyire el kell játszanunk. A szubrutinos formának itt
elsősorban az az előnye, hogy a beskálázás így könnyebb.21
Az (1)-ben térünk át a grafikus képernyőre. A SCREEN 12-es képernyőmód biztosítja, hogy színesen
rajzolhassunk. (2)-ben állítjuk be a paramétereket: „ax”, „ay” az , illetve irányú nagyítás, „lep” a lépésköz,
a természetes logaritmus alapja. „szin” adja a színt. Itt csak annyi kell nekünk, hogy amikor az
-ben az
-hez közel jut, akkor más színnel rajzoljunk ki.
(3) és (4) a koordinátatengelyeket rajzolja ki. Mit csinál (5)?
A program lelke a (9)–(11) rész: ha más függvényre vagyunk kíváncsiak, csak a (10)-et kell megváltoztatnunk
és a skálázást. (9)-ben „adatot mentünk”: eltesszük az előző értéket, hogy (18)-ban használhassuk.
Két egymásba ágyazott ciklust használunk. A görbesereg paraméterét, -t a (6) és a (14) sor szervezi ciklusba.
A (13) sor minden görbe kirajzolása után megállítja a programot azzal, hogy bekéri w értékét. (Erre az értékre
persze nincs szükségünk: (13)-at csak megállításra használjuk.) Elég csak az ENTER-t lenyomnunk.
A (15)-beli END azért kell, hogy a szubrutinba csak a GOSUB-on keresztül érkezhessünk be. Enélkül az utolsó
után is bemegy a szubrutinba, majd hibát jelez.
(8) intézi el, hogy

más színnel jelenjen meg, mint a többi hatványgörbe.

5. 20.5 Rövid kirándulás a Pascal programnyelvbe.
Nagyobb programoknál elengedhetetlen a programok kisebb egységekre, mondjuk, szubrutinokra bontása. De itt mi nem foglalkozunk
nagyobb programokkal.
21
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Nehéz-e a PASCAL? Nem, a PASCAL egyáltalán nem nehéz. Itt nem fogjuk nagyon elmagyarázni, csak
megadunk néhány programot BASIC-ben és PASCALban is, egyaránt. A PASCAL fő előnye az, hogy sokkal
fegyelmezettebb nyelv, mint a BASIC, de számunkra ez az előnye nem lesz érzékelhető. Elsősorban akkor
ajánljuk, ha a gépünkön PASCAL van telepítve, vagy ha könnyen tudjuk azt telepiteni.
Megjegyzések a PASCALhoz. Itt abból indulunk ki, hogy valaki már ismeri a BASIC-et, de szeretne áttérni
PASCALra. Ilyenkor az alábbi programokat megszemlélve az áttérés nagyon könnyű. Néhány különbséget
azonban megfogalmazunk az alábbiakban.
Tekintsük a következő PASCAL programot, amelyik egy derékszögű háromszög átfogóját számolja ki.
13. Program (Pithagoras, PASCAL).
fejléc

program Pithagoras;

változók deklarációja

var a,b,c:real;
begin
readln(a);

1. befogó beolvasása

readln(b);

2. befogó beolvasása
átfogo kiszámolása

c:=sqrt(a*a+b*b);

Az eredmeny kiiratása 5 tizedesre

writeln(c:3:5);
end.

1. A PASCAL program egy fejléccel kezdődik, ahol megmondjuk a program nevét, majd a programban
szereplő változókat, és azok típusait. Fentebb erre szolgál a első két sor. A 2. sor mondja meg, hogy , ,
valósak.
2. Maga a program, (tehát a fejléc és a változók „deklarációja” utáni rész) egy „begin” és egy „end.” között van.
3. A BASIC INPUT-ja helyett itt readln-t használunk, ahol az „ln” (a „line” rövidítése) arra való, hogy a
beolvasott adatot ENTERrel kelljen befejeznünk. Ha pl. csak egyetlen egy, mondjuk „ch”-val jelölt betűt
vagy számjegyet szeretnénk beolvasni, akkor nem volna szükségünk az adat végének jelzésére. Ilyenkor a

utasításokat is használhatnánk.22
4. Ha egy számot kiíratunk, megadhatjuk, hány jegye legyen a tizedespont előtt és után: a fentiekben a
writeln(c:3:5); azt jelenti, hogy az egész részt 3 jegyre, a tizedespont utáni részt 5 tizedesjegyig írjuk ki. 23
5. A BASIC és PASCAL programjaink közti egyik különbség, hogy a BASIC nem igényel fejlécet, változódeklarálást, illetve az aktuális programrész elejének és végének külön kijelzését.
Egyelőre ennyi elegendő lesz,
honlapomon: www.renyi.hu/~miki.
Most az

sok

„információ”

található

a

PASCALról

az

interneten

és

-ben szeretnénk megvizsgálni a konvergenciasebességet.

14. Program (Konvergencia sebesség, PASCAL verzió).
fejléc

program konvergseb;

változók deklaralása

var x,y : real
begin

22
23

clrscr;

képernyő törlése

write(’x= ’); realn(x);

Input beolvasása

A readkey használatához a 2. sorban még be kell hívnunk egy szubrutin könyvtárat, a „uses crt;” sorral.
Itt az egészekre vonatkozó állítás csak annyit jelent, hogy ha a számok 1000 alatt vannak, akkor a tizedes pontok egymás alá kerülnek.
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(a hiba)

y:=(1-cos(x))/(x*x)-(1/2);

(h)

6 tizedesre való kiírás

writeln(’x=’,x:4:4,’ Hiba=’,x*x*y:4:6);
end.

Magyarázat. Ebbe a programba is bármilyen képletet beírhatunk a (h) hibát számoló sorba. Ha azonban az
konvergenciasebességét szeretnénk vizsgálni,

használandó, mert a mi PASCALunk nem tud ˆ-pal hatványozni.

6. 20.6 MAPLE: Első lépések
Hogyan ismerünk meg egy ilyen óriási programot? Legegyszerűbb megkérni valakit, aki ért hozzá, hogy
mutasson meg nekünk bizonyos egyszerűbb dolgokat, mindenekelött azt, hogy (A) hogyan lehet elindítani a
programot, (B) kiszállni a programból, (C) hogyan lehet elmenteni, amin dolgoztunk, és (D) hogyan
használhatjuk a HELPet. A MAPLE esetében ezek egyszerűek.
Amikor már magunk használunk egy ilyen programcsomagot, gyakran kapunk hibaüzeneteket. Ha pl. lehagyjuk
a sor végén a ; -t, akkor a gép kiírja: „Warning, inserted missing semicolon at end of statement”, vagy máskor
pl. hogy „Error, missing operator ; …, azaz, hiányzó műveleti jel. A www.renyi.hu/~miki honlapon erre is van
egy kevés információ.

6.1. A HELP
Bármilyen, kicsit is bonyolultabb programot használunk, nagyon fontos a HELP (magyarul SÚGÓ)
használatának elsajátítása. Erre főleg akkor van szükségünk, ha nincs a programhoz megfelelő leírásunk. Ezért
érdemes a program használata előtt a HELPjével is megismerkednünk. A MAPLE HELPje nagyon jó. Van egy
„New User’s Tour” (azaz, séta (a MAPLE bemutatása) újoncoknak), illetve Topic Search (téma szerinti
keresés). A HELP mintapéldákat is tartalmaz.
Persze ezek használatához kell egy kicsi angol tudás, és ha pl. parciális törtekre szeretnénk bontani, akkor a
parfrac kulcsszó segít, ha Lagrange-interpolációt keressük, akkor nem a Lagrange-nál, hanem az
Interpolationnál találjuk: kell egy kis találékonyság is.

6.2. Input-Output formátum
A gépbe valahogyan be kell vinnünk a feladatot, hogy azt megoldhassuk. A MAPLE újabb verzióiban ezt több
módon is megtehetjük, és az csak beállítás kérdése, hogy melyik módot használjuk. A HELPben erre elegendő
információt kapunk. Mi a korábbi, kevésbé szép, de egyszerűbb módszert választjuk: a MENü-ben odamegyünk
a TOOLS
OPTIONS DISPLAY pontokhoz, és beállítjuk, hogy „Input: Maple Notation”, és „Output: 2-D
Math Notation”. Itt állíthatjuk be a kiíratott tizedesjegyek számát is,…
Ha a munkánkat el szeretnénk menteni, azt több formában is megtehetjük. Amikor a FILE legördülő menüjében
a NEW-ra kattintunk, akkor megkérdezi a MAPLE, hogy „Worksheet” vagy „Document” módot akarunk-e. Mi
azt javasoljuk, a „worksheet” beállítást válasszuk. Az elegánsabb beállítást ugyancsak megkapjuk a HELPből.
Ugyanennek részletesebb leírását megtaláljuk az interneten, a www.renyi.hu/~miki honlapon pedig van egy
ennél részletesebb leírás is.
Minden ilyen programnál legelőször azt kell megtudnunk, hogyan kell elindítanunk és hogyan kell kiszállnunk
belőle. Bizonyos LINUX verziókban az xmaple parancs indítja el a MAPLE programot, (bár csinálhatunk hozzá
indító ikont is), WINDOWS-ban az ikonnal szoktuk elindítani.
A MAPLE „munkalapokkal” dolgozik, ún. „Maple Worksheet”-ekkel, ezek elmenthetők, .mw kiterjesztéssel.
Ha egy munkánkat elmentjük, később újra betölthetjük24.
Az eredmény kimenthető („exportálható”) LATEX-ben is. Ilyenkor a készített ábrákat POSTSCRIPT formátumban, .eps kiterjesztéssel is
kimenti. A kozelit.mw munkalap LATEX kimentésekor keletkezik egy (kicsit használhatatlan) kozelit.tex file, és az ábrákat kozelit01.eps,
kozelit02.eps stb. alakban kapjuk. A POSTSCRIPT ábrák készítése nagyon hasznos, például ha valamit TEX/LATEX-ben akarunk írni!
24

461
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

20. Függelék: Számítástechnika
és analízis
Amikor elindítjuk a MAPLE-t, kapunk egy ilyen „untitled.mw” nevű munkalapot, arra írjuk be a
parancssorokat.
(a) Ha az input formát „Maple Input”-ra állítottuk (lásd feljebb), akkor minden beírt parancsot ; -vel vagy : -tal
fejezünk be.25

6.3. 20.6.1 Szimbolikus számolások, algebrai műveletek
A MAPLE (MATHEMATICA) két dolgot tud nagyon jól: (a) szimbolikusan számolni, például formulákat
manipulálni és (b) matematikai objektumokat ábrázolni.
Tanulmányaink során gyakran kell bonyolultabb formulákat egyszerűbb alakra hoznunk. Ezt bármely
szimbolikus programcsomag könnyedén megteszi. A szimbolikus számolás azt jelenti, hogy míg a gépek
korábban csak számokat, vektorokat stb. tudtak összeszorozni, mára az általunk leírt programcsomagok algebrai
kifejezésekkel, absztrakt szimbólumokkal is jól számolnak, legalább olyan jól, mint egy matematikus.
Szeretnénk pl. egyszerűsíteni az

kifejezést. Beütjük:

> f:= a^6-b^6;

Erre azt kapjuk:

. Kíváncsiságból faktorizáljuk:

>
Az eredmény:
factor(f);

Beadjuk:
> g:=a^4-b^4;

A hányadosra alkalmazzuk a simplify (f/g); parancsot, mire ezt kapjuk:26

Kipróbáljuk a MAPLE „trigonometrikus” erejét is. Beadjuk: expand(sin(3 x));, mire azonnal kifejti
hatványai szerint:

Ezt még mi is ki tudnánk számolni, de a gép az expand(sin(13 x)); hatására a
kifejti. Egyszerre csak kitágulnak a lehetőségeink.27

és

-et is egy pillanat alatt

A MAPLE egyenleteket is megold. Ha pl. azt írjuk be, hogy
> soleve(x^2.x.1);

azaz a program oldja meg az

egyenletet, (solve = megoldani), akkor az

A ; esetében kiírja az output-ot: vagy szebb formában, amit beírtunk, vagy ha plot-ot (azaz rajzolást) írtunk be, akkor kirajzolja, amit
kérünk, és feldolgozza azt. Ha : -tal zárjuk a sort, akkor nem írja (vagy rajzolja) ki.
26
Itt most elkezdünk tömöríteni: nem írunk mindent új sorba, nem mindig írjuk ki a gép válaszát. Kiemelt képletnél a sorvégi pontot gyakran
elhagyjuk.
27
Ehhez kapcsolódnak a 10.31. [0] és 10.32. feladatok [0].
25
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sort kapjuk vissza: nem tizedestört-közelítést.
15. Feladat. (Egyenlőtlenségek megoldása) Szeretnénk megoldani például a
Próbáljuk ki az alábbi három sort, és értelmezzük a tapasztaltakat.

egyenlőtlenséget.

> soleve(sin(x)=1/2);
> soleve(sin(x)>1/2);
> soleve(sin(x)>0.5);

Behelyettesítés: Erre szolgál a subs(mit,mibe) utasítás.28 Írjuk be:
> f:=x*y*sin(x+y);
> subs(y=3*x-1,f);

Mit kapunk?

6.4. 20.6.2 Határérték, konvergenciasebesség és a MAPLE
A MAPLE tud határértéket számolni. Írjuk be a MAPLE-be:
> limit(nˆ(1/n),n=infinity);
> limit(n*(nˆ(1/n)-1),n=infinity);
> limit((n/ln(n))*(nˆ(1/n)-1),n=infinity);

A gép rendre kiírta a 3 határértéket:
remekül számol határértéket is.

,

és

. Az utóbbi szerint tehát

. A MAPLE tehát

Beírjuk:
> limit((1-1/n)ˆn,n=infinity);

és a gép kiírja az

-t.

Jó ez nekünk? Igen is, meg nem is. Jó, ha magunk nem találtuk volna ezt ki, de miután a gép megmondta, már
be tudjuk bizonyítani. Nem jó, ha a válasz után semmivel sem tudunk többet a kérdésről, nem lettünk tőle
okosabbak. Lesznek, akiknek a végeredmény önmagában is hasznos, de a témával most ismerkedők számára
fontos tudni, hogy vannak olyan parancsok is, amelyek hatására a MAPLE elárulja, hogyan is csinálta.

6.5. 20.6.3 Függvényábrázolás a MAPLE segítségével I
Az itt következő, függvényábrázolásról szóló részt – amely bepillantás a MAPLE világába – ismét
kedvcsinálónak szánjuk.
Intuíció és képi megjelenítés. A függvényekkel való ismerkedésünkhöz, pl., ha meg szeretnénk sejteni valamit
egy függvényről, a MAPLE kitűnően használható: a MAPLE egyebek közt egy nagyerejű függvénykirajzoló
program is. A 12. fejezet 1. alfejezetében (A L’Hospital-szabály, 298. oldal) legtöbb feladatához segítséget
nyújthat (bár gyakran gép nélkül gyorsabban célhoz érünk).
A MAPLE számunkra legfontosabb utasítása a plot. Durván két szintet különböztethetünk meg aszerint, hogy
be kell-e hívnunk a rajzoló könyvtárat, vagy sem.29 Mielött a rajzolást ismertetnénk, próbálkozzunk egy kicsit.
(b) A MAPLE csaknem minden olyan függvényt ismer, amellyel a könyvben találkozhatunk. 30 Ezekből
definiálhatunk további függvényeket.
substitute = helyettesít.
Itt még csak a plot utasítást használjuk, de a könyvtár behívása is nagyon egyszerű: beütjük, hogy with(plots);.
30
Néha nem pontosan ugyanúgy jelöli, pl.
helyett
-et kell írnunk,
helyett
-et stb.
28
29
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Definiáláshoz az := -t használjuk, pl. beírjuk:
> g:=abs(x)ˆ(3/2)/(1+xˆ2);

Az ENTER leütése után a program szépen is kiírja, amit beírtunk. Most pl. kiírja, hogy

20.5. egyenlet - (20.5)

Ha ábrázolni szeretnénk, pl.

-on, beírjuk:

> plot(g,x=-6..6);

(b) Kinagyítva, nem skálázva
(a)
20.5. ábra
A 20.5(a) ábrát kapjuk, kicsit más feliratozással. Figyeljük meg, hogy itt a MAPLE választotta meg a skálázást.
16. Feladat. Ábrázoljunk néhány, a könyvben található függvényt MAPLE-lel: több ilyet találunk a
8.7. Példában.
17. Feladat. Ábrázoljuk az
-n. (MAPLE-ben a beírható Pi-ként!)

függvényt MAPLE-lel a

18. Feladat. Ábrázoljuk az (20.5) függvényt MAPLE-lel a
Ugyanolyan csúcsosnak látjuk-e, mint a 20.5(a) ábrán?
Az alábbi 3 kép pl. a MAPLE program segítségével készült, és az
, illetve a
intervallumokon.

intervallumon, majd a

intervallumon (20.5(b) ábra).
függvényt ábrázolja a

,

A 20.6.1(a) ábrán túl rövid intervallumot választottunk, nem láttuk, amit látni akartunk volna. Ezért
megtízszereztük az intervallumot, amitől túl sok hullámot kaptunk, és hogy egy kicsit jobban lássuk a
részleteket, visszacsökkentettük az intervallum hosszát.
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(a)

(b)

(c)
20.6. ábra

A következő ábrákon a

(a)

függvényt ábrázoltuk.

,

(b)

,

(c)

,

20.7. ábra
19. Feladat. Mivel a hullámok a 0 körül nagyon besűrűsödtek, próbáljuk meg átskálázással láthatóbbá tenni
környékét: írjunk helyébe
-at. Mit tapasztalunk?
Itt tehát ugyanazt a függvényt vizsgáltuk meg „mikroszkópon” keresztül, csak a (vízszintes) nagyítás változott.
Hogyan készítettük a fenti ábrákat? Ezt is bemutatjuk majd a következőkben.
20. Feladat. A 20.7. ábrán az

függvényt vizsgálgattuk. Tegyük meg ugyanezt

-szel és

-szel is.
21. Feladat. Ábrázoljuk MAPLE segítségével a
intervallumokon.31

függvényt az

,

,

,

A memória törlése: Helyes a MAPLE munkalapjainkat
> restart;

paranccsal kezdenünk. Ez törli a memóriát. Erre azért van szükség, mert gyakran egy ilyen lap elején
bevezetünk bizonyos paraméterektől függő objektumokat, majd később ezen paramétereknek érteket adunk.
Megnézzük, mi történik ezen paraméter mellett, majd a lap elejére ugorva újra végrehajtjuk a lapon található
parancsokat. Ha pl. a lap elején szerepel
> f:=sin(a*x);

később pedig az

értékadás, akkor újraindításkor – restart nélkül – ez megmarad:

6.6. 20.6.4 Konvergenciasebesség II.
31

Az a meglepő, hogy amit kapunk, hasonlít a

görbéjéhez.
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Most a MAPLE segítségével újra „megtámadjuk” iskolafeladatunkat, de egy kicsit másként. Újra arra vagyunk
kíváncsiak, mihez tart
, és milyen gyorsan. Fogjuk fel a sorozatot úgy, mint az
értékeit az
sorozat mentén. Ha MAPLE-ben ábrázoljuk az
-t, a következő adódik.

(a)

(b)

függvény

(c)
20.8. ábra

Ebből valóban jól látható, hogy a függvény eleinte növekszik, majd csökken, és (nem túl gyorsan) 1-hez tart.
A 20.8(c) ábra azt mutatja, hogy a függvény valahol az
pont közelében éri el a maximumát.
(Amikor a függvénydiszkussziót tanuljuk, akkor ennek igazolása könnyű feladat: csak azt kell tudni, hogy
helyett gyakran érdemes a logaritmusát vizsgálni.)
Mármost a hiba nagyságrendjének megállapítása mehet „felezéses-próbálgatásos eljárással”, de nagyon
óvatosnak kell lennünk. A két kapott függvény tükrözi ezt. A 20.9(a) függvénye végtelenhez tart (legalábbis úgy
látszik), amíg a 20.9(b) ábrán

Az Olvasó joggal lehet kíváncsi, hogy a konvergenciasebesség, amit a gépen próbáltunk megsejteni,
matematikailag hogyan kezelhető. A válasz az, hogy ott, ahol ez felvetődött, ott még nem kezelhető, viszont
amikor már tudjuk, hogy
az
-ban, akkor könnyűvé válik; lényegében ezzel ekvivalens.
Vázolunk egy megközelítést: a fentiből

. Így

, ha

-t helyettesítve

(Lásd a 11.34.(e) feladatot [216].)

(a)

(b)
20.9. ábra

6.7. 20.6.5 Rajzolás, függvényábrázolás MAPLE-lel II
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A MAPLE sok programkönyvtárral rendelkezik. Bonyolultabb utasításokhoz ezeket be kell hívni. 32 Itt három
könyvtárat említünk (a with-et elhagyhatnánk):
with(plots)

rajzoláshoz

pl. felületek, …

with(linalg)

lineáris algebrához

pl. mátrixok

with(curvefitting)

polinom-approximáció, interpoláció

Bernstein, Lagrange

with(plots): használunk:
plot, implicitplot, plot3d.
Az utóbbi kettőhöz be kell hívnunk a rajzoló „könyvtárat”, be kell ütnünk, hogy with(plots).33 Mint már
említettük, ha a ; helyébe : -ot írunk, akkor a MAPLE elhagyja a „visszajelzést”.
Magához a plot-hoz nem kell a könyvtár. De ha beütjük:
> with(plots);

akkor a MAPLE kiírja a lehetséges grafikus parancsokat.
Az értelmezési tartomány és értékkészlet megszorítása
Most az
ábrázolásába kezdünk,
meddig akarjuk a függvényt ábrázolni. A

, 2-re. Függvényábrázoláskor be kell írnunk, mettől

> plot(x+2*sin(x),x=-12..12);

kirajzolja az

függvényt

-től 12-ig. Az eredmény a 20.10(a) ábrán látható:

Annak elsősorban technikai okai vannak, hogy induláskor a MAPLE miért nem hívja be eseket mindet: akkor nem kellene foglalkoznunk
velük.
33
Innentől kezdve a „kiírja” részt gyakran elhagyjuk!
32
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(a)

(c) a gyök

(b)
20.10. ábra

Néha csak egy adott téglalapon belül szeretnénk a függvényt ábrázolni. Ezt látjuk a 20.10(a) ábrán
Mondjuk,
gyökeire vagyunk kíváncsiak. Beírjuk:

-re.

> plot(x+sin(x)-5, x=-12..12);

Az eredmény a 20.10(b) ábrán látható. Beadjuk34
> plot(x+sin(x)-5, x=5..7, y=-1..2.6);

Az eredmény a 20.10(c) ábrán látható.
22. Feladat. Ábrázoljuk
növőnek? (Miért?)

-et

20.2. Megjegyzés. Persze, az

különböző értékeire. Mely

-kre látszik az eredmény monoton

-öt az

> evalf(solve(x+sin(x)-5,x));

is megoldja: azonnal kiírja,

. (Itt „evalf” az evaluate float, a tizedestörtre átírást jelenti.)

Az ábrákat a kinyomtathatóság végett kicsit átalakítjuk: megvastagítjuk a vonalakat, felnöveljük a beírásokat, és ahol zavaróvá válnak, ott
elhagyjuk őket.
34
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20.11. ábra. Két függvény egyszerre
A plot további kapcsolói:
Ha két vagy három (vagy akárhány) görbét akarunk egyazon koordináta-rendszerben kirajzolni, akkor szögletes
zárójelek közé tesszük őket, pl.
> plot([f,g],x=a..b);

alakban. Ha beütjük, hogy
> plot([cos(x),sin(x)],x=-4..4);

a 20.11. ábrán látható grafikonokat kapjuk, az egyik görbét pirosan, a másikat zölden. Nagyon fontos, hogy a
számítógépes eredményeknél befolyásolhassuk a végeredmény megjelenítését.
> plot([cos(x),sin(x)],x=-4..4,color=black);

már fekete ábrát fog adni, a
> plot([cos(x),sin(x)],x=-4..4,color=black,thickness=3);

a görbék vastagságát fogja megháromszorozni.
23. Feladat. Próbáljuk ki az alábbi két sort:
> plot([sin(x),x-xˆ3/6],x=-4..4,color=black)
> plot([sin(x),x-xˆ3/6],x=-4..4,y=-0.5..1,color=black)

24. Feladat. A 5.6. feladat [74] általánosabban úgy fogalmazható, hogy ha

akkor ez
-ra és
-re „jó ismerősünk”, (legalábbis, ha
egész.) Az első esetben alulról, a
második esetben felülről tart -hez. De mi van közben? Bizonyítsuk be hogy
(a)

-re monoton növekedve tart

-hez,

(b)

-re monoton csökkenve tart

-hez.

Ha ezt a MAPLE-lel akarjuk „megvizsgálni”, a következő sorokra van szükségünk:
1. Maple Munkalap ( -hez tartó sorozatok).
> restart;
> f:=(1+(1/x))ˆ(x+a);
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> plot(subs(a=1/3,f), x=0.1..10);

A következő ábrákat kapjuk, ha
-ot,
-öt és
-et helyettesítünk be a fenti képletbe (a jobb
láthatóság végett a vonalvastagságot és a színt is megváltoztattuk).

(b)

(a)

(c)

20.12. ábra

6.8. 20.6.6 Paraméteres görbe kirajzolása
Adott

,

függvényekre próbáljuk ki, mi történik, ha a ] zárójelet „rossz” helyre tesszük:

> plot([f,g,t=a..b]);

Ilyenkor az
,
„pályát” rajzolja ki a MAPLE,
-re. Ezzel is találkozunk még: ez
matematikában is és fizikában is nagyon fontos. Így kapjuk az alábbi ábrákat, a MAPLE által skálázva.

(a) Körív:

(b) Spirál:

,

(c) Lemaradt egy

,

!

,

20.13. ábra

6.9. 20.6.7 Differenciálás
A MAPLE segítségével differenciálni is tudjuk a függvényeket (bár az eredményt néha nem abban a formában
kapjuk meg, amelyben szeretnénk)35. Lássuk pl. az

függvényt:

> diff(f,x);

25. Feladat. (Differenciálási feladatok) „Ellenőrizzük” a 11. fejezet 2. alfejezet (Differenciálási szabályok és az
elemi függvények deriváltjai, 250. oldal) tételeit (pl. 11.27–11.31. tételeket) MAPLE segítségével.

35

A differenciálni még nem tudók később térjenek ide vissza.
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6.10. 20.6.8 Racionális törtfüggvények
Vizsgáljuk meg az

racionális törtfüggvényt. Érdemes a nevező gyökeinek megkeresésével kezdeni. Beütjük
és

-et

-et, majd a solve(g=0);-val folytatjuk. Az eredmény:

Minket a tizedestört-kifejtés is érdekel. Beütjük: evalf(solve(g=0)); ahol, ahogy már említettük, az evalf az
evaluate-float-ot rövidíti (evaluate = kiértékelni). Az eredmény:

Most ábrázoljuk előbb

-et és

-t külön, az 20.14(a) ábrán, majd

-t a

> plot(f/g,x=a..b,y=c..d);

utasítással, a 20.14(b)–(c) ábrán látható

(a)
plot([f,g],x=-6..6,y=18..18);

-kel.

(b)

(c)

plot(f/g,x=-5..5,y=-10..10); plot(f/g,x=-5..5,y=-40..40);

20.14. ábra
A 20.14(b) ábrán azért kellett az
-zel levágnunk az ábrát, hogy bizonyos részleteket ne nyomjon
agyon az irányú skálázás. (Próbáljuk elhagyni az
-et vagy helyettesíteni
-rel.)
Így a nevező 2. gyöke fölötti részletek tűnnek el. Ha
-nel vágunk, a 20.14(c) ábrát kapjuk.
Az itt megadott ábráink részben azért szépek, mert a vonalvastagságot utólag megnöveltük. Ha kell, a tengelyek
beosztását és a számok méretét is meg tudjuk változtatni.
Kifogásolható, hogy nem azonos a skálázásunk az és az irányban. Ezen könnyen segíthetünk, ha mindkét
irányban ugyanolyan hosszú intervallumot adunk meg.36 Ilyenkor azonban fontos részletek tűnhetnek el.
Szeretnénk megtudni, hogyan viselkedik függvényünk a nagyobbik gyök (
-ban is. Most -t is ugyanígy vágjuk.

36

Segít ezen a scaling = constrained plot-kapcsoló is.
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(a)

(b)

(c)

plot(f/g,x=-3..20,y=-3..20);

plot([f/g,x],x=3..100);

plot((f/g)-x,x=30..1000);

20.15. ábra
Mi van nagy értékekre? Elkészítettük a 20.15(b) ábrát, amiből arra következtethetünk, hogy
aszimptotája
a görbének. Hogy ezt jobban megvizsgáljuk, a 20.15(c) ábrán a különbségüket vettük. Ebből arra
következtettünk, hogy
ha
. Hogy ezt jobban lássuk, (utólag) megszorítottuk -t
-re.
Könnyű megmutatni, hogy ez a sejtés valóban helyes, azaz

(Lásd a 10.2. Tételt.)
26. Feladat. Határozzuk meg a 9.38.2. Példában (166. oldal) szereplő
fenti stílusban.

függvény aszimptotáját a

6.11. 20.6.9 A MAPLE, függvényábrázolás és az egyenlőtlenségek
Képesek vagyunk egy ábrára több függvényt is kirajzolni egyszerre. Ki tudjuk nagyítani ábráinkat a kritikus
helyek környékén. Így egyenlőtlenségeket is vizsgálgathatunk. Láttuk, ha pl. az ,
és
függvényeket
szeretnénk kirajzolni egyszerre, akkor a plot([f,g,h],x=a..b); alakot használjuk.
A matematikai bizonyításokban az egyenlőtlenségek fontos szerepet játszanak. Ezt láttuk már pl. a Bernoulliegyenlőtlenség esetében, a Jensen-egyenlőtlenségnél és még sok más esetben. Segíthet-e a MAPLE (vagy a
MATHEMATICA) egyenlőtlenségek kezelésében? Igen, pl. kirajzolhatunk függvényeket egyazon
koordinátarendszerben, és rögtön látjuk, hogy egyik nagyobb-e, mint a másik. Az alábbiakban ezt mutatjuk be,
kicsit leegyszerűsítve.
A Bernoulli-egyenlőtlenség. (l. 1.5. Tétel.)
Beírjuk a MAPLE-be:
2. Maple Munkalap (Bernoulli egyenlőtlenség).
> f:=(1+x)ˆn;

(

> g:=1+n*x;

)

(a lineáris közelítés)

> fn:=subs(n=3,f);

(subs=substitute = behelyettesít)

> gn:=subs(n=3,g);
> plot([fn,gn],x=-1..2,y=-1..10,color=black);

(kirajzol)

Fent tehát megadtuk a Bernoulli-egyenlőtlenség mindkét oldalát,
-t, majd behelyettesítettünk
-at,
kaptuk a 20.16(b) ábrát. Ha
-t helyettesítünk, a 20.16(a) ábrát kapjuk,
-re a 20.16(c) ábrát. A fenti
utolsó MAPLE-sorban
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(a)

,

(b)

,

(c)
,

,

20.16. ábra
az
elhagyható, de nélküle a MAPLE saját maga dönti el a függőleges nyújtást. Mit csináltunk
eredetileg? Csak a
és 10 közötti értékeket kértük.
Hopp!!! A valóság az, hogy az utolsó ábra nem volt túl informatív, így kisebb intervallumot vettünk, és
behoztuk a másodfokú közelítést is: lecseréltük az utolsó parancsot az alábbi parancsra:
> plot([f,g,h],x=-1..1,color=black,thickness=3);

ahol
ábrán?

-re

és

,

. Mit láthatunk a kapott 20.16(c)

6.12. 20.6.10 Polinomközelítés (lokális)
Az itt következő téma, ahogyan ezt a Polinomapproximáció című alfejezetben (302. oldal) is láttuk, még
folytatása az egyenlőtlenségek tárgyalásának, ugyanakkor átvisz a polinomközelítésre: függvényeket fogunk
közre hozzájuk közeli polinomokkal.
Fontos számunkra, hogy

27. Feladat. Mutassuk be ezt a MAPLE segítségével.
A fenti feladat továbbvitele:
28. Feladat. Mutassuk be a MAPLE segítségével a következőt:

(a)

:

(b)

(c)

(d)
,
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20.17. ábra. Függvények és Taylor-polinomjaik:
A 20.17(a)–(b) ábrán először
Hasonlóan, a 20.17(c)–(d) ábrán
és

-et

, illetve

és

közrefogása Taylor-polinomjaikkal

fogja közre, majd

-et fogja közre előbb

és
és

.
, majd

.

29. Feladat. Mutassuk be MAPLE segítségével,37 hogy

Az ábrázolás néha segíthet bizonyításainkban, de azokat nem pótolja. Az idevágó bizonyítást illetően lásd a 295.
oldalon [245] a 11.91. feladatot [245].
A 12.9. Tételben láttuk, hogy alkalmas feltételekkel

A 12. fejezet 2. alfejezetében (Polinomapproximáció, 302. oldal) szerepeltek a Taylor-polinomokkal és Taylorsorok. (L. 12.6. Definíció, 12.7. Tétel.) A MAPLE-ben megkaphatjuk a függvények Taylor-polinomjait. Ha pl. a
harmadik,
körüli Taylor-polinomját akarjuk megkapni
pontossággal, akkor beírjuk:
> f := ln(1+x);
> g:=taylor(f,x=0,4);

hatására a MAPLE kiadja:

Itt az
tagban az ordo jelet a 9.47. jelölésben bevezetett értelemben használjuk. Az állítás a 12.7. Tételből
következik (ha bizonyítást szeretnénk látni).
Az így kapott formulával kicsit óvatosabban kell bánnunk. Ha pl. az eredményül kapott
rajzolni, akkor az
tagot el kell hagyni.

függvényt ki akarjuk

30. Feladat. (Kipróbáljuk a Taylor sorfejtést) A 12.12., 12.14. és 12.15. Példákban több Taylor sorfejtést
találunk. Állítsuk elő ugyanezeket a Taylor sorfejtéseket a MAPLE segítségével.
Van a MAPLE-nek egy szinte ijesztő, újszerű alkalmazása: számtalan elméleti feladatot, pl. a könyv nagyon sok
elméleti feladatát meg tudja oldani, bizonyos értelemben. Ha pl. szeretnénk egy zárt formulát a
elegendő beírnunk a MAPLE-be:
> sum(kˆ2, k=0..n);

-re,

és a gép kiírja a keresett formulát.

7. 20.7 MAPLE és a „komolyabb” kérdések
7.1. Határozatlan integrál, primitív függvény
A primitív függvényt is kiszámolja a MAPLE (ha lehet). 38 Ezt a
és az
primitív függvényének
példáján mutatjuk be. (A MAPLE átírja
-et
-re!) A primitív függvény kereséséről a 12. fejezet 3.
alfejezetében (A határozatlan integrál, 316. oldal) volt szó. Az
-től függő függvény határozatlan integrálját
int(f,x) adja meg:
37
38

Ez BASIC pogrammal is egyszerűen megtehető.
Természetesen a MAPLE-ben szereplő algoritmusok alapját azok a módszerek képezik, amelyeket a 14-edik fejezetben láttunk.
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Ezt írtuk be

Jelentése

Ezt adta vissza

1a. > g := ln(x);

egy

fv. definiálása

1b.
Keressen primitív függvényt.

2a. > int(g,x);
2b.

Keressen primitív függvényt.

3a. > int(x sin(x),x);
3b.

7.2. 20.7.2 Még mit érdemes tudnunk a MAPLE-ről? Kiegészítés
és ismétlés
Kulcsszó/Példa

Megjegyzés

Értelmezés

expand(…)

kifejt

plot(f,x=a..b)

ábrázolja

z=plot3d(f,x=a..b,y=c..d)

with(plots)

-et

ábrázolja

simplify(…)

egyszerűsít

solve(f=0,x)

megoldja az

-re

-t

,

egyenletet

-re

-ben

subs(x=tˆ2,g)

substitute

evalf

evaluate float tizedestört alakba írunk… (kiértékelünk)

scaling=constrained

skálázás

függvénybe behelyettesítünk

-et

letiltja az átskálázást

font=[HELVETICA,18]

BETŰMÉRET=18

font=[TIMES,ROMAN,24]

típus=ROMAN,…

Az alábbiakkal kicsit előreugrunk, a többváltozós függvényekre.

7.3. 20.7.3 Implicitplot39
Az implicitplot azt jelenti, hogy beírunk egy
alakú egyenletet, és a program kirajzolja a megfelelő
pontok mértani helyét. Miért is van rá szükségünk? Mert gyakran bukkanunk olyan egyenletre, amelyet nem
tudunk megoldani. Írjuk be:
> implicitplot(xˆ2-yˆ2=7,x=-10..10,y=-10..10,color=black);

hiperbola

hiperbolasereg

hiperbolasereg

(a)

(b) durva rajz

(c) finom rajz

Ez tulajdonképpen a 567–568. oldalon lévő részek befejezése, de mivel a többváltozós függvények a II. kötetben kerülnek tárgyalásra,
idehelyeztük.
39
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20.18. ábra
Itt tehát a 20.18(a) ábra az
kirajzolása. Szerettünk volna görbesereget generálni, így beírtuk a
programnak, hogy implicitplot-tal ábrázolja a
„mértani helyet”. Ez adta a 20.18(b) ábrát.
Nagyon érdekes, de világos, hogy valami nem jó rajta. Túl kevés pontot használt a rajzoláshoz. Beírtuk:
> implicitplot(sin(xˆ2-yˆ2)=0.5,x=-10..10,y=-10..10,numpoints=2000);

azaz használjon sokkal több pontot. Észrevehetően lelassult a gép, de javult az ábra. Végül numpoints=16000rel, rövid várakozás után a 20.18(c) ábrát kaptuk: a keresett (két) hiperbolasereget.

7.4. 20.7.4 Plot3d
A MAPLE-lel felületeket is rajzolhatunk, erre használjuk a plot3d parancsot.

, illetve a
3- (b) Itt az
-et szintvonalasan, illetve kockába
felületet ábrázoltuk az
, zárva rajzoltuk ki.
négyzet felett (majd az egérrel
elforgattuk). (plot3d(xˆ2−yˆ2,x=−2..2,y=-2..2);)
(a) Itt a
dimenziós

20.19. ábra
A háromdimenziós egységgömböt az

háromdimenziós koordináta-rendszerben az

egyenlet, ennek megfelelően, az alsó félgömböt a
félgömböt rajzoltunk volna ki.

függvény írja le. A 20.19. ábrán ezt a

Impozáns, de látjuk, a szélei túl szaggatottak. Ezt használtuk:

(a)

(b)

Alapértelmezés
20.20. ábra
A bajt az okozta, hogy az
csak
elforgatjuk. A finomabb (

körvonal felett a felület éríntősíkja függőlegessé válik. Ez jól látható, ha
felett ábrázoljuk a felületet, majd rákattintva az egérrel az ábrára, azt
) rács is segíthet. Az eredmény a 20.20(b) ábrán látható.
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8. 20.8 Mit tud még a MAPLE?
Mindent tud, amire egy átlagos matematikusnak szüksége lehet.
Tud mátrixokat szorozni, azok inverzét megkeresi, sajátértékeit kiszámolja, karakterisztikus polinomjait
megadja, egyenleteket, egyenletrendszereket, differenciálegyenleteket old meg, és még sok olyasmit tud, ami a
magasabb matematikához tartozik.40 Mindezeket nagyon röviden bemutatjuk a www.renyi.hu/~miki honlapon.
Itt csak analízisre szorítkozunk. De ott is nagyon sokat tud. Tud pl. parciális törtekre bontani, a parfrac
segítségével. (Erre az integrálásnál van szükségünk. Itt par = partial = részleges, frac = fraction = tört.)
Tekintsük a következő Munkalapot.
3. Maple Munkalap (Parciális törtekre bontás).
> restart;

(memoriatörlés)

> ractort := (xˆ2-1)/(xˆ3+5*xˆ2+8*x+6);

(a függvény)

> convert(ractort,parfrac);

(a felbontás)

Itt a MAPLE által válaszként megadott szép formákat kihagytuk. Az utolsó sor hatására a gép kiadja

8.1. 20.8.1 Lehet-e MAPLE-ben programokat írni?
Igen, lehet. Minden, ami BASIC-ben megcsinálható, az többnyire MAPLE-ben is megcsinálható.41 Persze, első
kérdés, hogy mi program és mi nem az. Itt a programot azzal definiálom, hogy van benne ciklus és/vagy
elágazás.
Tehát „megmutatjuk”, hogyan kell MAPLE-ben ciklust képezni.
31. Feladat. Próbáljuk ki a következő (egy soros) MAPLE programot:
> for i from 1 to 13 do; [i,i*i]; end do;

A 20.8.3.-ban szerepel egy kicsit bonyolultabb ciklus is42.

8.2. 20.8.2 Globális polinomközelítés
Mikor használjunk komolyabb programcsomagokat? Ha függvényeket akarunk számítógéppel
megközelíteni, gyakran egyszerű programokat írhatunk a probléma megoldására. Alább egy olyan problémát
mutatunk be, ahol egyértelműen látható, hogy BASIC-ben és MAPLE-ben egyaránt megoldhatjuk, de a BASIC
program megírása sok időt vehet igénybe.
A Bernstein-polinomok. Ezeket (12.29) definiálta a 312. oldalon. Emlékeztetünk, hogy az
beli -edfokú Bernstein-polinomja

függvény

-

20.6. egyenlet - (20.6)

Ha valamire szükségünk van, ami itt nincs felsorolva, érdemes a HELPben „rákeresni”.
Ezzel szemben a BASIC nem ismeri a szimbolikus műveleteket: nem tud differenciálni, integrálni, gyököt keresni stb. Ezen felül sok
mindent, ami a MAPLE-ben adott, a BASIC-ben magunknak kell kitalálnunk, megcsinálnunk.
42
A ciklusképzéssel már túlléptük a tervezett határainkat. Az Olvasó viszont a HELPben a „loop”-ra keresve további hasznos információkat
kaphat.
40
41

477
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

20. Függelék: Számítástechnika
és analízis
Az alábbiakban két függvény 8-adfokú közelítését rajzoljuk ki, de az alábbi „munkalapon” a függvényt átírva
bármelyik másik függvény tetszőleges fokú polinom-közelítését is kiszámolhatjuk.43 A 20.20(a) ábrán
és a Bernstein-polinomja, a 20.20(b)-n pedig
és a Bernstein-polinomja látható.
(Készakarva nem
-re szimmetrikus függvényt választottunk, mert az nem mutatná, ha -et és
-et
tévedésből felcseréltük volna.)
Az alábbi MAPLE Worksheet-et írtuk erre a célra:
4. Maple Munkalap (Bernstein).
(memóriatörlés)

> restart:
> f:=abs(t-.4):

(függvény megadása)

> g:=sum(binomial(n,k)*x^k*(1-x)^(n-k)*subs(t=k/n,f),k=0..n);
> h:=subs(n=8,g):

(n = 8-adfokúval approx.)

> plot([h,abs(x-.4)],x=0..1,color=black);

(a)

(kirajzoljuk g, h-t.)

,

(b)
20.21. ábra

Magyarázat.
1. Megismételjük: ha egy „munkalapon” valamit átírunk és az átírt változattal szeretnénk tovább számolni,
akkor újraindítunk: célszerű a restartra ráállni a kurzorral és nyomogatni az ENTER -t: ez azért kell, hogy
először a memória törlődjék: tiszta memóriával induljunk. Ez a MAPLE használatánál nagyon fontos: ha
erről elfelejtkezünk, helytelen eredményt kaphatunk. (Van egy Restart gomb is!)
2. A subs(x=..,f(x,y)) behelyettesítés, az összeget a sum és az
elő.

-t a binomial(n,k) parancsokkal állíthatjuk

3. A 2. sorban adjuk meg a függvényt.

43

-et is növelhetjük. Persze, ha nagyon sokat kívánunk a géptől, a program elszállhat.
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4. A 3. sor állítja elő a Bernstein-polinomot (20.6) alapján. Ebben a sum(u(k),k=0..n); a
ekvivalens. A subs(t=k/n,f) pedig azt jelenti, hogy

-be helyettesítsünk

-val

-et.

5. A következő sorban döntjük el, hányadfokú polinommal approximálunk.
6. Az utolsó sor kirajzolja az eredeti függvényt és a közelítését.
A fenti „program” más függvényekre is működik: a 2. és az utolsó sorában kell abs(x-.4)-et lecserélni.

8.3. 20.8.3 A Lagrange interpoláció
A 12.22. Megjegyzésben azt állítottuk, és a 12.10. feladatban [260] azt kellett bebizonyítanunk, hogy
Langrange interpolációja egyenletes alappontrendszer mellett nem konvergál
-hez az egész
intervallumon. Az alábbi MAPLE program ezt illusztrálja.
5. Maple Munkalap (Lagrange interpoláció). .
>

restart;

(a) > n:=80;

(b)

> h:=1.3;

(c)

> with(CurveFitting);
> for i from 0 to n do
> x[i]:=-1+2*i/n: y[i]:=abs(x[i]):

(e) ertekadas

> end do:
> minta:=[seq([x[i],y[i]],i=0..n)];

(m)

> g:=PolynomialInterpolation(minta,x);

(LI)

> plot([abs(x),g,h],x=-1..1,y=-2..2,thickness=[5,3],color=black);

A programban, (b)-ben magadjuk -et, a pontszámot. (c)-ben egy
rögzítjük, hogy majd lássuk, a görbe lényegesen 1 felett marad.

(r)

vizszintes vonal magasságát

Egy -ciklussal az abszolutérték adatait betesszük a minta nevű -dimenziós blokkba (melynek elemei
sikbeli pontok). (LI) kiszámolja a Lagrange Interpolációs polinomot,
-t. Végül (r)-ben kirajzoljuk az
interpolációs görbét,
-et, és
-at.
osztópontra rendre a alábbi ábrákat produkálja:

A program

(a) 20 pont

(b) 40 pont

(c) 80 pont

20.22. ábra
Látható, hogy az interpolációs polinomok nem tartanak
kaphattuk volna numerikus instabilitás miatt is.

-hez, de persze ez nem bizonyítás. Ugyanezt az ábrát

(Az end do helyett néhol od zárja a do-t.)
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32. Feladat. A 5. Munkalap segítségével interpoláljuk a
tapasztalunk?

függvényt is a

intervallumon. Mit

8.4. 20.8.4 Differenciálegyenletek megoldása
A MAPLE sok differenciálegyenletet is meg tud oldani.44 Ez valóban kiemelkedő teljesítmény. A legegszerűbb
differenciálegyenlet az integrálás, azaz, a primitív függvény megkeresése. Üssük be, hogy
> int(ln(x),x);

Erre a MAPLE integrálja a

függvényt, kiirja:

.

A könyvben megoldottuk a rádioaktiv bomlás és a láncgörbe differenciálegyenleteit. A differenciálegyenletek
elmélete nagyon mély, és gyakran oldjuk meg az idevágó problémáinkat „ad hoc” módszerekkel. Az
alábbiakban megoldjuk a harmonikus rezgőmozgás másodrendű, állandó együtthatós differenciálegyenletét.
Maga az egyenlet
ahol konstans. Mi ezt akarjuk megoldani
-re. Tekintsük az
alábbiakat:
6. Maple Munkalap (Harmonikus rezgőmozgás). .
> diffegy:=diff(f(x),x,x)=-f(x);

(a)

> dsolve(diffegy);

(b)

Itt (a)-ban láthatjuk, hogy
második deriváltját beírhatjuk diff(f(x),x,x) alakban is. Ezért a
differenciálegyenletet (a) alakban írjuk be, mire a gép kiadja:

(b) arra kéri meg a gépet, hogy oldja meg a fenti differenciálegyenletet 45. Kicsit barátságtalanabb alakban az
alábbi (helyes) eredményt kapjuk:

20.3. Megjegyzés. Ha az általánosabb
sort írtuk volna be, akkor az általánosabb

> diffegy:=diff(f(x),x,x)=-c*f(x);

eredményt kaptuk volna.
33. Feladat. (Differenciálegyenletek) Oldjunk meg néhány differenciálegyenletet a Miki-Kati-Diff. oldalról
MAPLE-lel.
20.4. Megjegyzések. (a) A

-szoros differenciálásra van egy másik forma is: diff(f(x),x$k).

(b) Az eredmény „barátságtalansága” éppen az, hogy

helyett

, és

helyett

-t kapunk.

A MAPLE algoritmusai mögött egy olyan elmélet áll, amelyből a 12. fejezet 4. alfejezete (Differenciálegyenletek, 323. oldal) csupán egy
kis ízelítőt tudott nyújtani.
45
A solve = oldd meg és a „d” előtte a differenciálegyenletre utal.
44
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Előszó
Könyvünk második kötetében rátérünk a többváltozós analízis felépítésére. Számos fizikai alkalmazást és
interpretációt is bemutatunk, részben a fogalmak kialakításának motivációja céljából. Folytatjuk a végtelen
sorok tárgyalását, majd ismertetjük a függvénysorozatok és függvénysorok elméletét. Az utolsó fejezet
illusztrálja az analízisnek a matematika más és látszólag távoli fejezeteiben való alkalmazhatóságát.
A könyvünkben tárgyalt eredmények – bár jó részük több mint 100 éve ismert – nélkülözhetetlenek a jelenkori
matematikában és az alkalmazásokban.
Továbbra is szem előtt tartottuk a fokozatos, lehetőség szerint a szemléletre is támaszkodó felépítést. Az
egyváltozós analízis számos fogalma, állítása és gondolatmenete minden további nélkül, kézenfekvő módon
általánosítható többváltozós függvényekre; helyenként nem is részletezzük azoknak a többváltozós tételeknek a
bizonyítását, amely a megfelelő egyváltozós tétel bizonyításának szó szerinti átvételével kapható.
Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a többváltozós függvények analízise a legkevésbé sem merül ki az
egyváltozós elmélet mechanikus általánosításában. A többváltozós analízisben számos új jelenség és probléma
merül fel, és a vizsgálatok nemegyszer átvezetnek a matematika egyéb területeire, mint amilyenek a
differenciálgeometria, topológia és mértékelmélet. Ez bizonyos esetekben (nevezetesen a 25. fejezetben, az
integráltételek tárgyalása során) azzal a következménnyel járt, hogy egyes szemléletesen nyilvánvalónak tűnő
fogalmakat és állításokat nem mindig tudtunk a maguk részletességében tárgyalni. Mivel ezek a tételek
különösen fontosak az alkalmazások szempontjából, ezért az ismertetésük elengedhetetlenül szükséges még
akkor is, ha a megfelelő fogalmi háttér precíz felépítéséről, a bizonyítások egyes részleteiről és az alkalmazások
teljes körű bemutatásától le kellett mondani.
Az első kötethez hasonlóan igyekeztünk az anyag mélyebb megértését és elsajátítását minél több (mintegy 600)
feladattal elősegíteni. Most sem tekintettük célunknak nagy számú gyakorlófeladat kitűzését, mert ilyenek
számos példatárban találhatók (lásd például [9]). Ugyanakkor a tárgyalt témakörök még több gondolkodtató,
invenciót igénylő feladat szerepeltetését tették lehetővé, mint korábban.
A nehezebb feladatokat
jelöli. A feladatok egy részéhez megoldási ötleteket, illetve teljes megoldásokat is
adunk a kötet végén; ezt (Ö), illetve (M) jelekkel jelöljük.
Megismételve az első kötet előszavában mondottakat, megemlékezünk a 2008-ban elhunyt Elekes Györgyről,
aki a könyvünk előzményét képező két kötet lektora volt, és akinek lelkes, odaadó és hozzáértő munkája
felbecsülhetetlen segítséget nyújtott számunkra.
Köszönetet mondunk Kós Gézának a kötet lelkiismeretes és gondos lektorálásáért.
Ugyancsak köszönetet mondunk Fried Katalinnak, a könyv tipográfusának és az ábrák készítőjének azért az
áldozatos és nagyszerű munkáért, amellyel a könyv elkészítéséhez hozzájárult.
A szerzők
2013. április 2.
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A többváltozós függvények használatát nem utolsósorban a valóságban zajló folyamatok leírása teszi
szükségessé. Egy részletes hőmérsékleti térkép elkészítése (amely a domborzatot és az idő múlását is tekintetbe
veszi) négy változó: a három térkoordináta és az idő használatát igényli. A bonyolultabb fizikai rendszerek (pl. a
gázok mozgásának) matematikai leírásához akár több millió változóra is szükségünk lehet.
Ha egy folyamat számú paramétertől függ, akkor a vizsgált mennyiség leírása annyit jelent, hogy bizonyos
-tagú sorozatokhoz (amelyek a folyamat adott állapotát jellemzik) hozzárendeljük a vizsgált mennyiség értékét.
Az függvényt
-változós függvénynek nevezzük, ha az értelmezési tartományának minden eleme egy tagú sorozat. Így, ha minden dátumhoz (év, hónap, nap) hozzárendeljük a hét megfelelő napját, akkor egy
háromváltozós függvényt kapunk, amelyre például
szombat.
A következőkben olyan függvényekkel foglalkozunk, amelyeknek az értelmezési tartománya része valamelyik
euklidészi térnek, és az értékkészlete része valamelyik
térnek, méghozzá nem is feltétlenül ugyanannak.
(Emlékeztetünk, hogy
-vel jelöljük a valós számokból álló -tagú sorozatok halmazát (l. az I. kötetben
a 15.1. Definíciót).) Általánosítjuk a határérték és folytonosság fogalmait, valamint a differenciálás és
integrálás műveleteit az ilyen függvényekre, és bemutatunk néhány alkalmazást.
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függvények

21. fejezet - 21.

Könyvünk I. kötetének 15. fejezetében megismerkedtünk azokkal a függvényekkel, amelyek
egy
részintervallumából
-be képeznek; ezeket neveztük görbéknek. Ebben a fejezetben olyan függvényekkel
foglalkozunk, amelyek valamely
térből képeznek -be. Ezek a -változós valós függvények. Más szóval,
az függvény akkor -változós valós függvény, ha
és
. (Emlékeztetünk arra, hogy
jelöli értelmezési tartományát,
pedig értékkészletét.)
Az egyváltozós függvényekhez hasonlóan a többváltozós függvényeket is a grafikonjukkal szemléltethetjük a
legjobban. Az
függvény grafikonján az
párok halmazát értjük, ahol
(l. a
8.8. Megjegyzést az I. kötet 131. oldalán). Ha
, akkor tehát
; pontosabban a
grafikon az
párok halmaza, ahol
és
.
Ebben az esetben célszerű lesz az
halmazt „azonosítani” az
halmazzal abban az értelemben,
hogy az
megállapodunk, hogy ha

pár helyett az
ahol

, akkor

vektort tekintjük. A továbbiakban ezért
grafikonján a

halmazt értjük. Ha pl.
, ahol
, akkor
. Ahogy a
esetben egy függvény
grafikonját síkgörbeként képzeljük el, úgy a
esetben egy kétváltozós függvény grafikonját a
háromdimenziós térben elhelyezkedő felületként szemléltethetünk.
Ha
, illetve
hagyományos

, akkor a koordináták
, illetve
jelölést is.

21.1. Példák. 1. A konstans
párhuzamos) sík. (L. a 21.1. ábrát!)

, illetve

jelölése mellett használni fogjuk a

függvény grafikonja egy vízszintes (vagyis az

-koordinátasíkkal

2. Az
függvény grafikonja egy végtelenbe nyúló vályú alakú felület, amelynek az
merőleges síkokkal való metszete parabola. (L. a 21.2. ábrát!)
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21.1. ábra
3. Az
4. Az

21.2. ábra
függvény grafikonja egy kúp. (L. a 21.3. ábrát!)

függvény grafikonja egy ún. nyeregfelület. (L. a 21.4. ábrát!)
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21.3. ábra

21.4. ábra

Mennyire „nehezebb” vagy komplikáltabb a többváltozós analízis az egyváltozósnál? Erre a kérdésre két választ
adhatunk. Az első az, hogy semennyire, hiszen lényegében mindegy, hogy a hozzárendeléseket
részhalmazain vagy
részhalmazain értelmezzük. A másik válasz az, hogy sokkal komplikáltabb, mert a
többdimenziós térben „több a hely”, ezért a pontok egymáshoz viszonyított elrendezése jóval bonyolultabb lehet
mint a számegyenesen, ahol is egy pont a másiktól vagy jobbra vagy balra helyezkedhet el, és ezzel a
lehetőségeket ki is merítettük.
Mind a két válaszban van igazság. Igaz ugyan, hogy a többdimenziós térben a pontok elhelyezkedése
bonyolultabb lehet, de ez a komplikáció főleg a geometriát és a topológiát érinti. A többváltozós analízis
488
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elsajátítása során jó darabig hasznos az az irányelv, hogy lényegében ugyanarról van szó mint egyváltozóban, és
hogy a több változó legfeljebb a jelöléseket komplikálja, a gondolatokat nem. Az olvasót figyelmeztetni fogjuk
azokon a pontokon, amikor ez a hozzáállás már nem tartható.

1. Pontsorozatok konvergenciája
Emlékeztetünk arra, hogy az
(l. a 15.1. Definíciót). Nyilvánvaló, hogy
.

vektor (vagy pont) abszolút értéke
minden
-re, és az is könnyen látható, hogy

21.2. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
pontokból álló
sorozat az
ponthoz tart (vagy
konvergál), ha minden
-hoz van olyan , hogy
minden
-ra. Ezt úgy jelöljük, hogy
, vagy egyszerűen
. Az
sorozatot konvergensnek nevezzük, ha van olyan
, amelyhez konvergál. Ha egy pontsorozat nem konvergens, akkor divergens.
Emlékeztetünk,

hogy

-rel

jelöljük

az

pont

körüli

sugarú

nyílt

gömböt:

.
21.3. Tétel. Az alábbi állítások ekvivalensek.
i.

.

ii. Minden

-ra az

iii.

.

sorozatnak csak véges sok tagja esik a

gömbön kívül.

Bizonyítás. Az (i) és (ii) állítások ekvivalenciáját ugyanúgy láthatjuk be mint a számsorozatok esetében (l. a
3.2. és 3.3. Definíciók ekvivalenciáját az I. kötet 72. oldalán).
Az (i) és (iii) állítások ekvivalenciája pedig nyilvánvaló a definícióból.
A következő tétel szerint egy pontsorozat konvergenciája ekvivalens a koordináták sorozatainak
konvergenciájával.
21.4. Tétel. Legyen
pontsorozat akkor és csak akkor konvergál az

minden
ponthoz, ha

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
. Mivel
rendőrszabályból (4.7. Tétel) nyilvánvaló, hogy
Másrészt, ha

minden

-re, és legyen
minden
minden

ha

. Az
-re.
-re, ezért a

.

-re, akkor az

egyenlőtlenség és ismét a rendőrszabály alkalmazásával adódik, hogy
A fenti tétel segítségével a legtöbb, számsorozatokra vonatkozó tételt általánosíthatjuk
-beli pontsorozatokra.
A bizonyítás többnyire abból áll, hogy a koordináták sorozataira alkalmazzuk a megfelelő számsorozatokra
vonatkozó tételt.
21.5. Tétel.
i. Ha egy pontsorozat konvergens, akkor véges sok tag elhagyása, hozzávétele vagy a sorozat átrendezése nem
befolyásolja sem a konvergenciát sem a határértéket.
ii. Ha egy pontsorozat konvergens, akkor a határértéke egyértelmű.
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iii. Ha egy pontsorozat

-hoz tart, akkor minden részsorozata is

21.6. Tétel. Ha

és

-hoz tart.

és

, akkor

minden

-re.

21.7. Tétel. (Cauchy-kritérium). Az
pontsorozat akkor és csak akkor konvergens, ha minden
van olyan , hogy
minden
-re.
Bizonyítás. Ha
minden
állítás „csak akkor” része azonnal következik.
Most tegyük fel, hogy
minden
-re és

-re, akkor

minden
-re

-hoz

-re. Ebből az

minden

-re. Ha

(

), akkor

Ez azt jelenti, hogy minden rögzített
-re az
sorozat kielégíti a (számsorozatokra vonatkozó)
Cauchy-kritériumot, tehát konvergens. Így a 21.4. Tétel alapján az
sorozat is konvergens.
Az
halmazt korlátosnak neveztük, ha van olyan
Nyilvánvaló, hogy az
halmaz akkor és csak akkor korlátos, ha minden
-edik koordinátáinak halmaza korlátos
-ben (l. a 15.1. feladatot [352]). Az
nevezzük korlátosnak, ha a tagjaiból álló halmaz korlátos.

tégla, amely lefedi.
-re az
halmaz pontjai
pontsorozatot akkor

21.8. Tétel. (Bolzano–Weierstrass-tétel). Minden korlátos pontsorozatnak van konvergens részsorozata.
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az
pontsorozat korlátos, és legyen
(
).
Ekkor az -edik koordináták
sorozata minden
-re korlátos. A számsorozatokra vonatkozó
Bolzano–Weierstrass-tétel (5.9. Tétel) szerint az
sorozatból kiválaszthatunk egy konvergens
részsorozatot. Az
sorozat korlátos, mert a korlátos
sorozat részsorozata. Így ebből is
kiválaszthatunk egy konvergens
korlátos

részsorozatot. Ha

sorozat korlátos, mert a

, akkor az

sorozat részsorozata. Tehát ebből is kiválaszthatunk egy konvergens részsorozatot. Az eljárást

lépésben folytatva indexeknek egy olyan
részsorozatát kapjuk, amelyre teljesül, hogy az
részsorozat -edik koordinátái konvergens számsorozatot képeznek minden
-re. Így a 21.4. Tétel
alapján az

részsorozat konvergens.

1.1. Feladatok
21.1. Bizonyítsuk be, hogy
a. ha

, akkor

b. ha

és

(Az

,

;
, akkor

skaláris szorzatát az I. kötet 426. oldalán definiáltuk.)

vektorok

21.2. Bizonyítsuk be, hogy az
.
21.3. Bizonyítsuk be, hogy ha
21.4. Bizonyítsuk be, hogy ha
21.5. Legyen
Bizonyítsuk be, hogy
21.6. Adjunk meg olyan

.

sorozatnak akkor és csak akkor nincs konvergens részsorozata, ha

minden részsorozatának van
és

-hoz tartó részsorozata, akkor

minden

ha
konvergens. Mi a limesze?

-re, akkor

páros és

sorozatot, amelynek bármely

konvergens.
ha

pontra van
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21.7. Legyen
minden
-re. Azt mondjuk, hogy a
végtelen sor konvergens és az
összege az
vektor, ha a sor részletösszegeinek sorozata -hoz tart. Bizonyítsuk be, hogy ha
konvergens, akkor
.
21.8. Bizonyítsuk be, hogy ha

abszolút konvergens), akkor

(azaz ha

konvergens.

21.9. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges
-re a
sor átrendezettjei közül a konvergensek összegének
halmaza vagy üres, vagy egyelemű (ez pontosan akkor van így, ha a sor abszolút konvergens), vagy egy
egyenes, vagy pedig az egész sík. ( )

2. A ponthalmazelmélet alapjai
Ahhoz, hogy leírhassuk az
tér részhalmazainak (az ún. ponthalmazoknak) a legalapvetőbb tulajdonságait,
szükségünk lesz néhány fogalomra. E fogalmak némelyikét a
esetről általánosítjuk tetszőleges -re. Az
új fogalmak definiálásakor a
esetet sem zárjuk ki, tehát az összes szereplő fogalom a számegyenes
részhalmazaira is vonatkozik.
Először a környezet fogalmát általánosítjuk tetszőleges -re a 9.17. Definíciónak megfelelően. Az
környezetein a
nyílt gömböket értjük, ahol tetszőleges pozitív valós szám.
Bármely

halmazt megadva az

pont

tér pontjait három osztályba soroljuk.

21.5. ábra
Az első osztályba azok a pontok tartoznak, amelyeknek van olyan környezetük, amely része -nak. Ezeket a
pontokat
belső pontjainak nevezzük. Az
halmaz belső pontjainak halmazát
-val jelöljük1. Tehát

A második osztályba azokat a pontokat soroljuk, amelyeknek van olyan környezetük, amely diszjunkt
Ezeket a pontokat
külső pontjainak nevezzük. Az
halmaz külső pontjainak halmazát
jelöljük2. Tehát

-tól.
-val

Az összes többi pont képezi a harmadik osztályt. Ezeket a pontokat
határpontjainak nevezzük. Az pont
tehát akkor határpontja -nak, ha minden környezete metszi -t is és
komplementerét is. Az
halmaz
határpontjainak halmazát
-val jelöljük. Azaz
1
2

interior = belső
exterior = külső
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Könnyű belátni, hogy
halmazra.
21.9. Példák. 1.a. A
. Legyen
és így

tehát

és

,

teljesül minden

nyílt gömbnek minden pontja belső pont. Valóban, ha
. Ekkor
, és
, hiszen

, akkor
esetén

.

1.b. Ha

, akkor
, hiszen

a

gömb külső pontja. Valóban,
esetén
és

, és

1.c. Most belátjuk, hogy az
halmaz képezi
határát (21.6. ábra). (Az
halmaz a
esetben az
és
pontokból áll, a
esetben
az középpontú és
sugarú körvonal, a
esetben pedig az középpontú és sugarú gömbfelület.) Valóban, ha
,
akkor
, tehát
mindegyik környezete metszi
komplementerét. Megmutatjuk, hogy
környezetei
-et is metszik. Szemléletesen világos, hogy minden
-ra
metszi az -ból -be
vezető sugár -hez elég közeli pontjait.
Ezt

a

gondolatot

ezért

ha

könnyű

precízzé
, ha

tenni: elég
. Mivel

belátni,

hogy

alkalmas

. Másrészt

, ekkor tehát

is teljesülni fog minden
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21.6. ábra

21.7. ábra

2. Az

21.1. egyenlet - (21.1)

tégla belseje az

21.2. egyenlet - (21.2)

ún. nyílt tégla. Ha ui.
re. Ha
elég kicsi, akkor

eleme a fenti nyílt téglának, akkor

minden

-

is teljesül minden
-re. Ekkor
, hiszen ha
, amiből következik, hogy
minden -re, és így (21.3) alapján
-re, tehát
. Ha az
pont nem eleme a (21.2) alatti nyílt téglának, akkor

, akkor
minden
nem belső

21.3. egyenlet - (21.3)
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pontja -nek. Ha ui. van olyan , amelyre
vagy
, akkor könnyen láthatóan egy alkalmas
környezete diszjunkt
-től, tehát
külső pont. Ha pedig
és van olyan , amelyre
vagy
, akkor minden környezete metszi -et is és a komplementerét is, tehát határpont (21.7. ábra).
3. Jelölje

azon pontok halmazát

-ben, melyek minden koordinátája racionális szám. Belátjuk, hogy

Először is jegyezzük meg, hogy
minden téglát metsz. Valóban, a 2.2. Tétel szerint a racionális számok
halmaza mindenütt sűrű, azaz minden intervallumban van racionális szám. Ha tehát
a (21.1)-ban megadott
tégla, és
minden
-re, akkor az
pont közös eleme
-nek és
-nek. Ebből következik, hogy
minden gömböt is metsz. Ugyanis minden gömb tartalmaz téglát: ha
és
, akkor minden
-re

21.4. egyenlet - (21.4)

Valóban, ha

eleme (21.4) bal oldalának, akkor

és így

. Ezzel beláttuk, hogy

minden -re, amiből

minden gömböt metsz, amiből nyilvánvaló, hogy

.

Most megmutatjuk, hogy minden
gömbben van olyan pont, amely nem tartozik
-hez. Ehhez olyan
pontot kell találnunk
-ben, amelynek legalább egy koordinátája irracionális. Valójában olyan pontot is
találhatunk, amelynek mindegyik koordinátája irracionális. Ugyanis a 2.12. Tétel szerint az irracionális számok
halmaza is mindenütt sűrű, tehát megismételhetjük a fenti gondolatmenetet. Ebből nyilvánvaló, hogy
.
Végül is azt kaptuk, hogy a
a
halmaz határpontja.

halmaznak nincsenek sem belső, sem külső pontjai, tehát minden

pont

A számegyenes részhalmazainak esetében definiáltuk a torlódási pont és az izolált pont fogalmait (l. a
9.24. Definíciót és a 9.29.2. Megjegyzést). Ezeket a fogalmakat most kiterjesztjük az
terekre.
21.10. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
pont az
minden környezetében
-nak végtelen sok pontja van. Az
derivált-halmazának nevezzük és -vel jelöljük.
Az

halmaz torlódási pontja, ha az
pont
halmaz torlódási pontjainak halmazát

halmaz izolált pontja, ha van olyan

pont az

21.11. Megjegyzések. 1. Az
gömbnek minden olyan
, holott

, amelyre

.

halmaz torlódási pontjai nem feltétlenül elemei
-nak. Így pl. a
pont torlódási pontja, amelyre
(l. a 21.9.1.c. Példát). Így
.

2. A definíció értelmében az
halmaz izolált pontjai szükségképpen elemei -nak. Könnyű belátni, hogy
izolált pontjainak halmaza éppen az
halmaz. Így
minden pontja vagy izolált pontja vagy torlódási
pontja -nak.
3. Ugyancsak könnyű belátni, hogy az
olyan
pontsorozat, amely

pont akkor és csak akkor torlódási pontja az
-hoz tart.

Az
halmazt nyíltnak nevezzük, ha minden pontja belső pont, azaz, ha
a nyílt gömbök valóban nyílt halmazok. Az üres halmaz és
szintén nyíltak.
Világos, hogy az

halmaz akkor és csak akkor nyílt, ha

.
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21.12. Tétel. Tetszőleges

-re teljesül, hogy

i.

és

nyílt halmazok;

ii.

a legbővebb nyílt halmaz, amely része

-nak.

Bizonyítás. Az (i) állítás nyilvánvaló a definíciókból és abból, hogy minden gömb nyílt.
nyílt és
, akkor van olyan
, hogy
. Ekkor
is igaz, tehát
. Ezzel beláttuk, hogy
tartalmaz minden -beli nyílt halmazt. Mivel (i) alapján ő maga is
nyílt, ezért (ii) igaz.
Ha

21.13. Tétel. Véges sok nyílt halmaz metszete, illetve akárhány nyílt halmaz uniója is nyílt.
Bizonyítás. Ha
és
nyíltak és
, akkor
pozitív számok, hogy
és
. Ekkor
Ezzel beláttuk, hogy
minden pontja belső pont, tehát
hogy darab nyílt halmaz metszete is nyílt minden
-ra.

és

alapján vannak olyan és
, tehát
.
nyílt. Ebből teljes indukcióval adódik,

Legyenek a
halmazok nyíltak minden
-re, ahol egy tetszőleges (véges vagy végtelen) indexhalmaz,
és legyen
. Ha
, akkor eleme valamelyik
-nak. Mivel
nyílt, ezért
,
azaz
egy alkalmas
-ra. Ekkor persze
is teljesül, tehát
. Ez minden
-re igaz, tehát
nyílt.
21.14. Megjegyzés. Végtelen sok nyílt halmaz metszete nem szükségképpen nyílt. Pl. a
gömbök metszete az egyelemű
halmaz, ami nem nyílt, mert a belseje üres.
Racionális gömbnek nevezzük azokat a
koordinátája és az sugara is racionális szám.

gömböket, amelyek

nyílt

középpontjának mindegyik

21.15. Lemma. Minden nyílt halmaz előáll racionális gömbök uniójaként.
Bizonyítás. Legyen
nyílt és
. Ekkor alkalmas
-ra
. A 21.9.3. Példában beláttuk,
hogy minden gömb tartalmaz olyan pontot, amelynek minden koordinátája racionális. Legyen
egy ilyen pont. Ha
és
, akkor a
gömb racionális, és tartalmazza -et, hiszen
. Másrészt
, hiszen
esetén

Ezzel beláttuk, hogy
minden pontja eleme egy
általa tartalmazott racionális gömbök uniójával.
Az

-ben fekvő racionális gömbnek. Más szóval,

halmaz zárt, ha minden határpontját tartalmazza, vagyis
halmaz ugyancsak zárt. Ezt a halmazt az

egyenlő az

. Így minden tégla zárt. A
középpontú és

sugarú zárt

gömbnek nevezzük.
21.16. Tétel. Tetszőleges
i. Az
ii. Az
iii. Ha

-re az alábbi állítások ekvivalensek.

halmaz zárt.
halmaz nyílt.
minden

-re és

, akkor

Bizonyítás. (i)
(ii): Ha
zárt és
hogy
egy alkalmas
pontja belső pont, azaz
nyílt.

.
és

, akkor
-ra, azaz

, tehát
. Ez azt jelenti,
. Ezzel beláttuk, hogy
minden
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(ii)
(iii): Tegyük fel indirekt, hogy
Mivel
nyílt, ezért
minden elég nagy
(iii)

(i): Legyen

, ahol
minden -re, de
, azaz
egy alkalmas
-ra. Másrészt
-re, ami ellentmond annak, hogy
minden -re.

. Ekkor minden
-ra
pontot. Ekkor
, tehát (iii) alapján

.
, ezért

. Válasszunk minden -re egy
. Ezzel beláttuk, hogy
, azaz

zárt.
Az előző tételből következik, hogy bármely halmaz határa zárt. Ugyanis
, és a
21.12. és 21.13. Tételek szerint
nyílt. Könnyen látható, hogy bármely halmaz torlódási
pontjainak halmaza zárt (l. a 21.24. feladatot [501]).
21.17. Tétel. Véges sok zárt halmaz uniója, illetve akárhány zárt halmaz metszete is zárt.
Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló a 21.13. és 21.16. Tételekből.
Nyilvánvaló, hogy vannak olyan halmazok, amelyek se nem nyiltak, se nem zártak. (Ilyen például a
halmaz
-ben.) Másfelől az üres halmaz és
egyszerre nyílt és zárt is. Most megmutatjuk, hogy e két halmazon
kívül nincs olyan halmaz
-ben, amely egyszerre nyílt és zárt.
21.18. Tétel. Tetszőleges
metszi
határát, azaz

halmazra teljesül, hogy ha
.

és

, akkor az

szakasz

Bizonyítás. Legyen
. A halmaz nem üres (mert
) és korlátos, tehát
van legkisebb felső korlátja. Legyen ez . Belátjuk, hogy az
pont eleme
határának.
Világos, hogy minden
-ra
metszi a
és
halmazok mindegyikét. Ha
, akkor az
pont eleme -nak, és
. Ha viszont
, akkor az
pont nem eleme -nak, és
. Ezzel
beláttuk, hogy
minden környezete metszi -t és a komplementerét is, tehát
.
21.19. Következmény. Ha az

halmaz egyszerre nyílt és zárt, akkor

vagy

Bizonyítás. Ha az
halmaz nyílt, akkor
. Ha viszont zárt, akkor
egyszerre csak úgy teljesülhet, ha
. Másrészt a 21.18. Tétel szerint, ha

.
. Ez a két feltétel
, akkor
.

A többváltozós analízisben fontos szerepet játszanak az ún. összefüggő nyílt halmazok.
21.20. Definíció. A
nyílt halmazt összefüggőnek nevezzük, ha
diszjunkt nyílt halmaz uniójára.

nem bontható fel két nemüres

21.21. Tétel.
i. A
nyílt halmaz akkor és csak akkor összefüggő, ha bármely két pontja összeköthető
töröttvonallal.

-ben fekvő

ii. Bármely nyílt halmaz felbontható páronként diszjunkt összefüggő nyílt halmazok egyesítésére. (Ezek száma
lehet véges vagy végtelen.)
Bizonyítás. Legyen
egy tetszőleges nyílt halmaz. Nevezzük az
pontokat ekvivalensnek,
haösszeköthetők -ben fekvő töröttvonallal, és jelöljük ezt úgy, hogy
. Világos, hogy ilyen módon egy
ekvivalencia-relációt definiáltunk -n. Ha
, akkor
egy alkalmas
-ra. Nyilvánvaló,
hogy ekvivalens a
minden pontjával, hiszen az őket összekötő szakasz része a gömbnek, és így része
-nek is. Ebből következik, hogy minden ekvivalencia-osztály (vagyis egy rögzített ponttal ekvivalens pontok
halmaza) nyílt halmaz. Mivel a különböző ekvivalencia-osztályok diszjunktak, ezzel
-t felbontottuk
páronként diszjunkt nyílt halmazok egyesítésére.
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21.8. ábra
Ha a
halmaz összefüggő, akkor csak egy ilyen osztály lehet, mert különben -t felbonthatnánk két nemüres
diszjunkt nyílt halmaz uniójára: vegyük bármelyik osztályt, és a többiek unióját. Ezzel beláttuk, hogy ha
összefüggő, akkor bármely két pontja ekvivalens.
Most tegyük fel, hogy -ben bármely két pont ekvivalens; belátjuk, hogy
összefüggő. Tegyük fel, hogy ez
nem igaz, és legyen
, ahol
és
nemüres diszjunkt nyílt halmazok. Legyen
, és
kössük össze -et és -t egy
töröttvonallal. Legyen az
(
) szakaszok egyesítése,
ahol
és
. Mivel
és
, ezért van olyan , hogy
és
. Ekkor az
szakasz tartalmazza
egy határpontját. Ez azonban lehetetlen, mert
alapján
minden pontja vagy belső pontja vagy pedig külső pontja
-nak. Ez az ellentmondás
bizonyítja, hogy
összefüggő. Ezzel az (i) állítást beláttuk.
Visszatérve egy tetszőleges
nyílt halmazhoz, láttuk, hogy
felbomlik páronként diszjunkt
halmazok egyesítésére, amelyek mindegyike ekvivalens pontokból áll. Az előzőek szerint mindegyik
halmaz összefüggő, amivel (ii)-t is bebizonyítottuk.

nyílt
nyílt

Az összefüggő nyílt halmazokat tartománynak nevezzük.
A 21.21. Tétel bizonyításából látható, hogy a tétel (ii) állításában szereplő felbontás egyértelmű: a felbontásban
szereplő nyílt halmazok csakis az
ekvivalencia-reláció szerinti ekvivalencia-osztályok lehetnek. A
nyílt halmaz ezen felbontásában szereplő tartományokat a
nyílt halmaz komponenseinek nevezzük.
21.22. Definíció. Az

halmaz lezártján az

21.23. Tétel. Tetszőleges
i. egy
ii.

3

halmaz lezártját

-re teljesül, hogy

pont akkor és csak akkor eleme

minden környezete metszi

-nak, ha

;

iii.
iv.

halmazt értjük. Az

;
a legszűkebb zárt halmaz, amely tartalmazza

-t.

closure (angol) = lezárt
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Bizonyítás. Az (i)–(iii) állítások bizonyítását az olvasóra bízzuk. (iv) egyszerűen adódik (iii)-ból és a 21.12.
Tételből.
A következő tétel a Cantor-axióma (I. kötet 47. oldal) általánosításának tekinthető. Vegyük észre, hogy a
Cantor-axióma csupán azt követelte meg, hogy ha
egymásba skatulyázott nemüres zárt
intervallumok, akkor a metszetük ne legyen üres. Amint az alábbi tétel mutatja, a Cantor-axiómából és a valós
számok többi axiómájából már következik, hogy az állítás akárhány dimenzióban, és jóval általánosabb
halmazokra is teljesül. A továbbiakban mindig
részhalmazait tekintjük.
21.24. Tétel. (Cantor tétele). Ha az

halmazok mindegyike korlátos, zárt és nem üres, akkor a

halmaz sem üres.
Bizonyítás. Mindegyik
halmazból válasszunk egy
pontot. Ekkor az
sorozat korlátos, mert része a
korlátos
halmaznak. A Bolzano–Weierstrass-tétel (21.8. Tétel) szerint
-nek létezik konvergens
részsorozata. Legyen
egy konvergens részsorozat, és legyen a limesze
. Megmutatjuk, hogy
.
Rögzítsünk egy -et. Ha elég nagy, akkor
, tehát
tagtól eltekintve az
sorozat tagjai
-ben vannak. Mivel
Mivel

tetszőleges volt, így

. Ez azt jelenti, hogy véges sok
zárt, ezért a 21.16. Tétel szerint
.

.

21.25. Tétel. (Lindelöf4 tétele). Ha nyílt halmazok egy rendszere lefed egy
közül kiválaszthatunk megszámlálhatóan sokat, melyek szintén lefedik -t.

halmazt, akkor a nyílt halmazok

21.26. Lemma. A racionális gömbök halmaza megszámlálható.
Bizonyítás. A 7.3. Tétel bizonyításában követett gondolatmenetet fogjuk alkalmazni. Legyen

a

racionális számok egy sorozatba rendezése. Ha
és
, akkor nevezzük a
gömb
súlyának az
számot. Világos, hogy minden
-re csak véges sok olyan racionális
gömb van, amelynek a súlya . Ebből következik, hogy van olyan sorozat, amely minden racionális gömböt
tartalmaz. Valóban, először soroljuk fel azokat a racionális gömböket, melyek súlya
(ilyen csak egy van).
Írjuk ezek után azokat, melyek súlya
és így tovább. Így minden racionális gömböt felsoroltunk, amivel
beláttuk, hogy a racionális gömbök halmaza megszámlálható.
21.27. Megjegyzés. A fenti bizonyítással azt is beláttuk, hogy a
halmaz (vagyis a racionális koordinátájú
pontok halmaza) megszámlálható. A 21.9.3. Példa szerint ez azt jelenti, hogy
-ben van megszámlálható és
mindenütt sűrű halmaz.
A 21.25. Tétel bizonyítása. Legyen
szerint ilyen van.)

a racionális gömbök egy sorozatba rendezése. (A 21.26. Lemma

Tekintsünk most egy nyílt halmazokból álló
rendszert, amely lefedi
-t. Minden olyan
gömbre,
amelyik része valamelyik
nyílt halmaznak, válasszunk egy
nyílt halmazt, amelyre
.
Ilyen módon kiválasztottuk a
rendszer egy megszámlálható részrendszerét. Az így kiválasztott nyílt
halmazok uniója ugyanaz, mint az összes -beli nyílt halmaz uniója. Valóban, ha
, akkor az egyik
halmaz tartalmazza
-et. A 21.15. Lemmából következik, hogy van olyan
gömb, amelyre
. Mivel a
Ha tehát

lefedi az

21.28. Példák. 1. A

halmazt úgy választottuk, hogy
halmazt, akkor a kiválasztott

4

halmazok is lefedik

gömbök lefedik az egész

megszámlálhatóan sok is lefedi, pl.
sok nem fedi le
-t.

teljesüljön, ezért

.

-t.

teret. A Lindelöf-tétel értelmében közülük

. Másrészt világos, hogy a

Ernst Lindelöf (1870–1946) finn matematikus
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nyílt halmazok lefedik az

2. A

halmazt. A Lindelöf-

tétel értelmében közülük megszámlálhatóan sok is lefedi, pl.
halmazok közül véges sok nem fedi le -t.

. Másrészt világos, hogy a

A fenti példák mutatják, hogy Lindelöf tételében „megszámlálható” helyett nem mondhatunk „véges”-et, vagyis
nem minden halmaz nyílt lefedéseiből lehet kiválasztani véges lefedő rendszert. A ponthalmazok egy fontos
osztályát alkotják azok a halmazok, amelyekre ez az erősebb tulajdonság teljesül.
21.29. Definíció. Az
halmazt kompaktnak nevezzük, ha bármely, nyílt halmazokkal való lefedéséből
kiválaszthatunk véges lefedést.
21.30. Tétel. (Borel5 tétele). Egy
Bizonyítás. Legyen

halmaz akkor és csak akkor kompakt, ha korlátos és zárt.
, ezért

kompakt. Mivel
. Ezzel beláttuk, hogy

hogy

kompaktsága alapján van olyan

korlátos.

Most belátjuk, hogy
zárt. A 21.16. Tétel alapján elég megmutatni, hogy ha
. Mint láttuk, a
zárt gömbök zártak minden
-ra, tehát az
Ha
volna, akkor

nyílt

lefedés

lenne,

tehát

kompaktsága
.

minden elég nagy

szerint
Ez

azonban

olyan

lehetetlen,

egész
hiszen

szám,

hogy

,

tehát

-re.

Most tegyük fel, hogy
korlátos és zárt; megmutatjuk, hogy
halmazokból álló
rendszer. A Lindelöf-tétel szerint
részrendszert, amely szintén lefedi -t. Legyen

minden

volna

és
, akkor
halmazok nyíltak.

kompakt. Tegyük fel, hogy -t lefedi a nyílt
-ből kiválaszthatunk egy megszámlálható

-re. Ekkor az
halmazok zártak (hiszen
nyílt,
is zárt), korlátosak (hiszen részei -nak), és teljesül rájuk

. Ha az

zárt, tehát
halmazok

egyike sem lenne üres, akkor a Cantor-tétel szerint a metszetük,

sem lenne üres, ami lehetetlen,

hiszen
. Így van olyan
, hogy
megmutattuk, hogy a
halmazok közül véges sok lefedi

, tehát

Ha

és

nemüres halmazok

-ben, akkor az

és

. Ezzel

-t.
halmazok távolságán a

számot értjük. Két diszjunkt zárt halmaz távolsága lehet nulla (l. a 21.39. feladatot [502]). Azonban a következő
tétel szerint ez csakis olyankor fordulhat elő, amikor az
és
halmazok egyike sem korlátos.
21.31. Tétel. Ha

és
és

i. vannak olyan
ii.

5

diszjunkt, nemüres, zárt halmazok, amelyek közül legalább az egyik korlátos, akkor
pontok, hogy

; valamint

.

Emile Borel (1871–1956) francia matematikus
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Bizonyítás. Legyen

. Minden
-re válasszunk olyan
és
pontokat, hogy
teljesüljön. Mivel
és
közül legalább az egyik korlátos, ezért az
és
sorozatok mindegyike korlátos. Alkalmas részsorozatra áttérve feltehetjük, hogy az
sorozat konvergens.
Egy további részsorozatot véve azt is feltehetjük, hogy a
sorozat is konvergens.
Ha

és

akkor
és
. Mivel a
, amivel (i)-et beláttuk. Ebből (ii) nyilvánvaló.
,

, mert
és
távolság definíciója szerint

zártak.

2.1. Feladatok
21.10. Legyen

. Adjuk meg az

a.
b.

,

halmazokat az alábbi

,

;
;

c.

.

(a)

(c)
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21.9. ábra
pontosan három elemű? (M [793])

21.11. Melyek azok a halmazok, amelyekre
21.12. Bizonyítsuk be, hogy
[793])
21.13. Van-e olyan

és

minden

halmaz, amelyre

?

zárt. Bizonyítsuk be, hogy

21.14. Legyen

-re. (M

egy alkalmas

21.15. Bizonyítsuk be, hogy
mindig teljesül.

minden

21.16. Bizonyítsuk be, hogy ha az

halmaz nyílt vagy zárt, akkor

halmazra.

halmazra. Mutassuk meg, hogy
és

nem
.

21.17. Mutassuk meg, hogy végtelen sok zárt halmaz uniója nem szükségképpen zárt.
21.18. Bizonyítsuk be, hogy minden

-beli nyílt halmaz előáll megszámlálhatóan sok tégla uniójaként.

21.19. Melyek azok a halmazok, amelyeknek pontosan három határpontjuk van?
21.20. Bizonyítsuk be, hogy ha
megszámlálható.

és

ahol

megszámlálható, akkor

és

egyike

21.21. Melyek azok a halmazok, amelyekre
a.

?

b.

?

c.

?

21.22. Bizonyítsuk be, hogy minden végtelen, korlátos halmaznak van torlódási pontja.
21.23. Melyek azok a halmazok, amelyeknek nincs torlódási pontja? Melyek azok a halmazok, amelyeknek
pontosan 3 torlódási pontja van?
21.24. Bizonyítsuk be, hogy minden
21.25. Melyek azok az
21.26. Legyen

halmaz zárt. (M [793])

-re az

és

halmazok, amelyekre
korlátos,

21.27. Konstruáljunk olyan

nyílt, és tegyük fel, hogy

halmazt, amelyre az

21.28. Bizonyítsuk be, hogy minden

?

,

halmazra

,

. Bizonyítandó, hogy

véges.

stb. halmazok páronként különbözőek.
.

21.29. Van-e olyan korlátos, végtelen halmaz, amelynek minden pontja izolált?
21.30. Bizonyítsuk be, hogy bármely halmaz izolált pontjainak halmaza megszámlálható. (Ö [786])
21.31. Az
halmazt mindenütt sűrűnek nevezzük, ha minden gömbben van pontja. Konstruáljunk
olyan mindenütt sűrű
halmazt, amelynek nincs három pontja egy egyenesen.
21.32. Bontsuk fel

-et végtelen sok diszjunkt, mindenütt sűrű halmaz egyesítésére.

21.33. Konstruáljunk olyan

függvényt, amelynek a grafikonja mindenütt sűrű
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21.34. Nevezzünk csillagnak egy
halmazt, ha előáll mint három, közös végpontú és egyébként
diszjunkt szakasz uniója. Bizonyítsuk be, hogy páronként diszjunkt csillagok minden rendszere
megszámlálható. ( Ö [786])
21.35. Bizonyítsuk be, hogy páronként diszjunkt csillagok rendszere nem fedhet le egy egyenest. ( )
21.36. Mutassunk példát olyan
a. korlátos és nemüres;
b. zárt és nemüres
halmazokból álló

sorozatokra, amelyekre

.

21.37. Bizonyítsuk be, hogy az
halmaz akkor és csak akkor korlátos és zárt, ha minden
sorozatnak van olyan részsorozata, amely egy -beli ponthoz tart.
21.38. Van-e olyan

sorozat, amelyre

?

És olyan sorozat, amelyre

? (Ö [786])

21.39. Mutassunk példát diszjunkt, nemüres, zárt
a. síkbeli,
b.

-beli halmazokra, melyek távolsága nulla. (M [793])
halmazt reguláris nyílt halmaznak nevezzük, ha
halmazra az alábbiak ekvivalensek:

21.40. A
tetszőleges
i. A

halmaz reguláris nyílt.

ii. Van olyan

halmaz, amelyre

iii. Van olyan

halmaz, amelyre

iv.
21.41. Az alábbi
i.

. Bizonyítsuk be, hogy

.
.

.
-beli halmazok mindegyikéről döntsük el, hogy reguláris nyílt halmaz-e vagy sem.
.

ii.
iii.
iv.

.
.
.

21.42. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges

halmazra fennállnak az alábbi azonosságok:

21.5. egyenlet - (21.5)

21.43. Bizonyítsuk be, hogy az
(tetszőleges számban és sorrendben) legfeljebb

operációkat egy tetszőleges
halmazra alkalmazva
különböző halmazt kaphatunk. (* Ö [786])
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21.44. Adjunk meg olyan
halmazt, amelyre az
számban és sorrendben)
különböző halmazt kapunk.

operációkat alkalmazva (tetszőleges

21.45. Bizonyítsuk be, hogy az
, a lezárás és a komplementer operációkat tetszőleges
halmazra alkalmazva (tetszőleges számban és sorrendben) legfeljebb
különböző halmazt kaphatunk.

3. Határérték
A többváltozós analízis alapjait – csakúgy mint az egyváltozós esetben – a függvények határértékének,
folytonosságának és differenciálhatóságának a vizsgálata, és ezek alkalmazásai képezik.
A többváltozós függvények határértékének fogalma – az egyváltozós függvények esetéhez teljesen hasonlóan –
azt fejezi ki, hogy ha közel van egy ponthoz, akkor a függvény értéke közel van a határértékhez.
21.32. Definíció. Legyen a valós értékű
függvény értelmezve az
halmaz torlódási pontja. Azt mondjuk, hogy az függvény határértéke
ha minden
-hoz van olyan
, hogy minden

halmazon, és legyen
az
-ban az
halmazra szorítkozva ,
esetén
. Jelölés:

.
Ha az
függvény értelmezési tartománya
-val egyenlő (vagyis nem bővebb
-nál), akkor a fenti
definícióban az „
halmazra szorítkozva” kitételt elhagyhatjuk, és röviden azt mondhatjuk, hogy
határértéke -ban . Ezt úgy jelöljük, hogy
vagy
, ha
.
21.33. Példák. 1. Legyen

. Belátjuk, hogy
, akkor

2. Belátjuk, hogy a

, tehát

határérték nem létezik.
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21.10. ábra
Mivel a tengelyeken a függvény értéke nulla, ezért
minden környezetében van olyan pont, amelyben a
függvény eltűnik. Másrészt az
egyenes pontjaiban a függvény értéke
, ezért
minden
környezetében van olyan pont, amelyben a függvény
-et vesz fel. Ebből világos, hogy a kérdéses határérték
nem létezik: bármilyen -t adunk is meg,
-hez nem találhatunk jó -t.
Egyébként az
függvénynek az origóban minden, az origón átmenő egyenesre szorítkozva van
határértéke. Ugyanis a függvény minden ilyen egyenesen (az origót kivéve) konstans.
21.34. Definíció. Legyen az függvény értelmezve az
halmazon, és legyen az
halmaz torlódási
pontja. Azt mondjuk, hogy az
függvény határértéke -ban az
halmazra szorítkozva végtelen (mínusz
végtelen), ha minden
-hoz van olyan
, hogy minden
esetén
(
). Jelölés:
(
).
Ha az
függvény értelmezési tartománya
-val egyenlő, akkor a fenti definícióban az „
halmazra
szorítkozva” kitételt elhagyhatjuk, és röviden azt mondhatjuk, hogy
határértéke -ban végtelen (mínusz
végtelen). Ezt úgy jelöljük, hogy
(
).

504
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

21.
függvények

21.35. Példa. Jelölje

félsíkot. Ekkor

az

. Valóban, ha

esetén

adott, akkor
is teljesül, akkor

, tehát

, így

és

Ugyanígy adódik, hogy

. Az előzőekből az is

, ahol

következik, hogy a

. Másrészt, ha
.

határérték nem létezik.

A háromfajta határértéket egységesen is megfogalmazhatjuk a pontozott környezet fogalmának segítségével. Az
pont pontozott környezetein a
halmazokat értjük, ahol tetszőleges pozitív szám.
Emlékeztetünk, hogy a

és

környezeteit 9.17.-ben definiáltuk.

21.36. Tétel. Legyen az
függvény értelmezve az
halmazon, és legyen
az
halmaz torlódási
pontja. Jelentse
a
valós számot vagy
valamelyikét. Akkor és csak akkor teljesül
, ha
minden
környezetéhez megadható az pont egy
pontozott környezete,
amelyre teljesül, hogy
, ha
.
A következő tétel pontosan ugyanúgy bizonyítható mint az egyváltozós megfelelője (9.20. Tétel).
21.37. Tétel. (Átviteli elv). Legyen az függvény értelmezve az
halmazon, és legyen az
halmaz
torlódási pontja. Jelentse
a
valós számot vagy
valamelyikét. Akkor és csak akkor teljesül
, ha valahányszor egy

sorozatra

és

minden

-re, akkor

.
A következő három állítás a határérték definíciója, az átviteli elv, valamint a sorozatokra vonatkozó megfelelő
tételek (4.7., 4.8., 4.10.) nyilvánvaló következménye.
21.38. Tétel.
i. (Rendőrszabály) Ha

-ra és

minden

akkor

.

ii. Amennyiben

akkor van

-nak olyan

pontozott környezete, amelyre teljesül, hogy

iii. Ha léteznek a
az
halmazon, akkor

és

minden

limeszek, továbbá ha

-ra.
teljesül

Ugyancsak az átviteli elvből és a sorozatokra vonatkozó megfelelő tételekből kapjuk a következőt.
21.39. Tétel. Tegyük fel, hogy a
végesek. Ekkor
.

és
,

határértékek léteznek és
, és
esetén

21.40. Megjegyzés. Az egyváltozós függvények körében 15 fajta határértéket definiáltunk. Ez abból adódott,
hogy a határérték helye ötféle volt (véges szám, egy véges helyen vett jobb- és baloldali,
és
), az értéke
pedig háromféle (véges,
és
).
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A többváltozós függvények körében a jobb- és baloldali, illetve a
-ben és
-ben vett határértéknek nincs
értelme. Ennek az oka nyilvánvaló: ha
, akkor
-ben nemcsak két, hanem végtelen sok irány van.
Nyilván fölösleges lenne minden irány számára külön határértékfogalmat alkotni; ha szükségünk van egy adott
irányban vett határértékre, ezt megfogalmazhatjuk úgy, hogy vesszük a függvény határértékét egy adott
egyenesre szorítkozva.
Egy adott irányú végtelenben vett határértéket megfogalmazhatjuk egy alkalmas egyváltozós függvény
-beli
határértékeként. Például, ha egy síkbeli egységvektor, akkor az origóból kiinduló -irányú félegyenes a
vektorok halmaza, tehát az függvény -irányú végtelenben vett határértéke gyanánt tekinthetjük a
(
) egyváltozós függvény határértékét a végtelenben.

3.1. Feladatok
21.46. Létezik-e az alábbi kétváltozós függvények határértéke a megadott pontban? Ha létezik, akkor minden
-hoz adjunk meg a határérték definíciójának megfelelő -t.

a.

,

b.

;

,

;

c.

,

;

d.

,

;

e.

,

;

f.

,

;

g.

(

,

h.

i.

,

,

j.

k.

l.

m.

),

;

;

;

,

;

,

;

,

;

,

.

21.47. Bizonyítsuk be, hogy ha
megszámlálható, akkor van olyan
minden
pontra.
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21.48. Bizonyítsuk be, hogy ha
megszámlálható. (Ö [786])

és

,

minden

pontra, akkor

4. Folytonosság
21.41. Definíció. Legyen az
függvény értelmezve az
halmazon, és legyen
. Azt mondjuk,
hogy
folytonos az pontban az
halmazra szorítkozva, ha minden
-hoz van olyan
, hogy
minden
,
esetén
.
Ha az
függvény értelmezési tartománya
-val egyenlő, akkor a fenti definícióban az „
szorítkozva” kitételt elhagyhatjuk, és röviden azt mondhatjuk, hogy folytonos -ban.
Ha

minden

pontban folytonos, akkor azt mondjuk, hogy

Az függvény folytonossága az
„nem szakad”.

folytonos az

pontban szemléletesen azt jelenti, hogy

halmazon.

grafikonja az

21.42. Megjegyzés. A definícióból nyilvánvaló, hogy
akkor és csak akkor folytonos az
halmazra szorítkozva, ha a következő két eset valamelyike fennáll:
i. Az
ii.

pont izolált pontja

halmazra

pontban

pontban az

-nak (l. a 9.29.2. Megjegyzést), vagy

és

.

A 21.37. Tételből könnyű levezetni a következő tételt, amelyet a folytonosságra vonatkozó átviteli elvnek
nevezünk.
21.43. Tétel. Az
valahányszor egy

függvény akkor és csak akkor folytonos az
pontban az
sorozatra
és
minden -re, akkor

halmazra szorítkozva, ha
.

Egy többváltozós függvény viselkedésének az áttekintését megkönnyítheti, ha egyes változókat rögzítünk, és a
függvényt a maradék változók függvényeként fogjuk fel. Az így kapott függvények az eredeti függvény ún.
szekciófüggvényei. Például az
kétváltozós függvény szekciófüggvényei az egyváltozós
és
függvények minden
-re. Az
szekciófüggvény
azokban az pontokban van értelmezve, amelyekre az
pont eleme az
függvény
értelmezési
tartományának. Hasonlóan, az
szekciófüggvény azokban az
pontokban van értelmezve, amelyekre
.
21.44. Megjegyzés. Könnyű belátni, hogy ha egy függvény folytonos az
pontban, akkor a
koordináták egy részét a megfelelő
értékekben rögzítve a kapott szekciófüggvény folytonos lesz az
pontban, ahol
jelöli a nem rögzített koordináták indexeit. Például, ha a kétváltozós
függvény folytonos az
pontban, akkor az
szekciófüggvény folytonos -ben, az
szekciófüggvény
pedig folytonos -ban. Ez az állítás azonban nem megfordítható. A szekciófüggvények folytonosságából nem
következik a függvény folytonossága!
Tekintsük azt az
függvényt, amelyre
ha
, és
.
(Lásd a 21.10. ábrát.) Ekkor az
összes szekciófüggvénye folytonos. Valóban, ha
, akkor az
függvény mindenütt folytonos, hiszen olyan racionális törtfüggvénnyel egyenlő,
amelynek a nevezője sehol sem nulla. Ha viszont
, akkor az
függvény azonosan nulla, tehát szintén
folytonos. Ugyanígy látható, hogy az

szekciófüggvények is folytonosak minden

Másrészt az
függvény nem folytonos a
létezik a határértéke.

-re.

pontban, hiszen a 21.33.2. Példa szerint

A 21.39. Tételből azonnal kapjuk a következőt.
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21.45. Tétel. Ha az
igaz az
és

és függvények folytonosak az pontban az
halmazra szorítkozva, akkor ugyanez
függvényekre, valamint
esetén az
függvényre is.

21.46. Definíció. Az
nevezzük

-n értelmezett

függvényt az

-edik koordinátafüggvénynek

.

Az
függvényt -változós polinomfüggvénynek (röviden polinomnak) nevezzük, ha az
koordinátafüggvényekből és konstansokból kapható meg az összeadás és a szorzás műveletei segítségével.
Világos, hogy a polinomok a
szorzatokból álló véges összegek, ahol a
számok, az
kitevők pedig nemnegatív egészek.
Két

-változós polinom hányadosát

együtthatók valós

-változós racionális törtfüggvénynek nevezzük.

21.47. Tétel. A polinomfüggvények mindenütt folytonosak. A racionális törtfüggvények folytonosak az
értelmezési tartományuk minden pontjában.
Bizonyítás. Először belátjuk, hogy a koordinátafüggvények mindenütt folytonosak. Ez abból következik, hogy
ha
, ahol
és
, akkor
minden
-re. Így
a 21.45. Tételből nyilvánvaló, hogy a polinomfüggvények mindenütt folytonosak.
Ha és polinomok, akkor a
racionális törtfüggvény értelmezési tartománya azon pontok halmaza, ahol
nem tűnik el. Ugyancsak a 21.45. Tételből kapjuk, hogy ezekben a pontokban a
függvény folytonos.
Az összetett függvények határértékére vonatkozik az alábbi tétel.
21.48. Tétel. Tegyük fel, hogy
és

i.
ii.
iii.

,
az
szorítkozva.

, ahol
és

egy valós szám vagy
, ahol

valamelyike;

egy valós szám vagy

egy pontozott környezetében, vagy pedig

és

folytonos

valamelyike;
-ban a

halmazra

Ekkor

21.6. egyenlet - (21.6)

Bizonyítás. A tétel ugyanúgy bizonyítható mint az egyváltozós eset (9.41. Tétel). Most adunk egy másik
bizonyítást, amely a két átviteli elven alapszik. Vegyünk egy
sorozatot, amelyre
minden
-re. A 21.37. Tétel szerint
. Ha
az egy pontozott környezetében, akkor
minden elég nagy -re, tehát ismét a 21.37. Tételt alkalmazva azt kapjuk, hogy
. Ha viszont
folytonos -ban, akkor a 21.43. Tételből adódik, hogy
. Végül a 21.37. Tételt még
egyszer alkalmazva megkapjuk (21.6)-ot.
21.49. Következmény. Ha folytonos az
pontban az
halmazra szorítkozva, és az egyváltozós
függvény folytonos
-ban a
halmazra szorítkozva, akkor
is folytonos az
pontban az
halmazra szorítkozva.
A fenti következmény szerint a koordinátafüggvényekből az elemi függvények segítségével felírható
függvények folytonosak az értelmezési tartományukon. Így pl. a háromváltozós

függvény minden olyan

pontban folytonos, amelyre

.
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A korlátos zárt intervallumban folytonos függvényekről szóló tételek (l. a 10. fejezet megfelelő alfejezetét az I.
kötet 174. oldalán) a következőképpen általánosíthatók.
21.50. Tétel. (Weierstrass tétele). Legyen
nemüres, korlátos és zárt, és legyen
folytonos.
Ekkor korlátos az
halmazon, és az -n felvett értékei között van legnagyobb és van legkisebb érték.
Bizonyítás. A 9.55. Tétel második bizonyításának gondolatmenetét fogjuk alkalmazni.
. Ha nem korlátos felülről, akkor
, és minden -re választhatunk egy olyan
pontot, amelyre
. Ha viszont
felülről korlátos, akkor
véges, és minden
pozitív
egészhez választhatunk egy olyan
pontot, amelyre
. Így mindkét esetben találtunk
egy olyan
sorozatot, amelyre
.
Legyen

Az
sorozat korlátos (hiszen minden tagja eleme -nak), ezért van egy konvergens
részsorozata.
Legyen
. Mivel
zárt, így a 21.16. Tétel szerint
. Mármost folytonos -ban, ezért
az átviteli elv alapján
. Másrészt
, amivel egyrészt beláttuk, hogy
véges, azaz
felülről korlátos, másrészt, hogy
, azaz
.
Hasonlóan bizonyítható

létezése.

Az egyenletes folytonosság fogalmát ugyanúgy definiáljuk, mint a számegyenesen.
21.51. Definíció. Azt mondjuk, hogy az függvény egyenletesen folytonos az
halmazon, ha minden
-hoz létezik egy (közös, azaz a helytől független)
, amelyre teljesül, hogy ha
és
, akkor
.
A következő tétel a 9.61 Tételhez hasonlóan bizonyítható.
21.52. Tétel. (Heine tétele). Legyen
egyenletesen folytonos -n.

korlátos és zárt, és legyen

folytonos. Ekkor

A következő tétel Weierstrass (első) approximációs tételét (12.19. Tétel) általánosítja többváltozós folytonos
függvényekre.
21.53. Tétel. (Weierstrass approximációs tétele). Legyen a valós értékű
téglán. Ekkor minden
-hoz van olyan -változós polinom, hogy
Bizonyítás. Az állítást szerinti indukcióval bizonyítjuk. A
Tekintsük most a
esetet.

függvény folytonos az
minden

-re.

esetet már beláttuk a 12.19. Tételben.

Legyen
, és legyen
adott. Ha folytonos -en, akkor Heine tétele szerint (21.52.
Tétel) itt egyenletesen folytonos. Válasszunk egy olyan pozitív
-t, hogy
teljesüljön minden
,
esetén. Rögzítsünk egy
egész számot, és osszuk fel az
intervallumot
egyenlő részre. Jelöljük az osztópontokat -vel (
).
Minden
-re jelöljük -vel azt a folytonos függvényt, amely a
intervallumon kívül
nulla, a pontban az értéke , és a
és
intervallumokban egy-egy elsőfokú polinom. (Az
és
függvények értelmezésénél bármilyen
és
pontokat vehetünk.) Ekkor
nemnegatív folytonos függvények, és

minden

-re. Tekintsük az

21.7. egyenlet - (21.7)

509
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

21.
függvények
függvényt. Belátjuk, hogy
minden
-re. Adott
oldalán
állóösszegben
csak
azok
az
tényezők
különböznek
. Minden ilyen tagra
, tehát
. Mivel az
számok összege , ebből azt kapjuk, hogy

-re a (21.7) jobb
nullától,
amelyekre
választása folytán

Az

polinomok,
minden

egyváltozós

tétel

szerint minden
minden

Tekintsük a
Valóban,

ahol

jelöli

-re vannak
-re és

és

olyan

kétváltozós polinomot. Belátjuk, hogy

egy felső korlátját

jól közelíti

hogy
-re.

-et

-en.

-en. Így

minden
-re. Végül is azt kapjuk, hogy
minden pontjában. Mivel tetszőleges volt, ezzel a tételt

az

tégla

-re beláttuk.

Az általános esetben az indukciós lépésben hasonlóan okoskodhatunk. A részletek végiggondolását az olvasóra
bízzuk.
21.54. Megjegyzés. A fenti tételben az
téglát tetszőleges korlátos és zárt halmazzal helyettesíthetjük. Igaz
tehát a következő: ha
korlátos, zárt halmaz és
folytonos függvény, akkor minden
hoz van olyan -változós polinom, hogy
minden
-ra. A bizonyítást illetően l. a
21.62. [511]–21.66. feladatokat [511].

4.1. Feladatok
21.49. Legyen
origóban?
21.50. Legyen
folytonos az origóban?
21.51. Legyen
véges minden

és

ha

és
-ra, akkor a

21.52. Konstruáljunk olyan
mindenütt folytonos. (Ö [786])

ha

és

. Milyen

, és

-ra lesz

egyébként. Milyen

. Bizonyítsuk be, hogy ha a
függvény folytonos -n.

folytonos az

-ra lesz

határérték létezik és

függvényt, amely bármely egyenesre szorítkozva folytonos, de

21.53. Tegyük fel, hogy az
függvény mindegyik
szekciófüggvénye monoton és folytonos. Bizonyítsuk be, hogy

nem

szekciófüggvénye folytonos, és mindegyik
folytonos.

21.54. Tegyük fel, hogy az
halmazra teljesül, hogy minden
Bizonyítsuk be, hogy
korlátos és zárt.
21.55. Van-e olyan kétváltozós polinom, amelynek az értékkészlete

510
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

folytonos függvény korlátos.

? (Ö [786] M [793])

21.
függvények
21.56. Bizonyítsuk be, hogy ha
ben.

21.59. Legyen

folytonos, akkor

grafikonja zárt halmaz

21.57. Igaz-e, hogy ha
21.58. Legyen
halmaz
-ben, ha

zárt és

-ben, akkor

folytonos

-

-n? (Ö [786])

és
. Bizonyítsuk be, hogy grafikonja akkor és csak akkor korlátos és zárt
korlátos és zárt, és folytonos -n.
. Melyik állítás igaz?

a. Ha minden

függvény folytonos, akkor

zárt.

b. Ha minden

függvény folytonos, akkor

korlátos.

c. Ha minden

függvény egyenletesen folytonos, akkor

zárt.

d. Ha minden

függvény egyenletesen folytonos, akkor

korlátos.

21.60. Legyen
. Bizonyítsuk be, hogy az
minden
nyílt intervallumra van olyan
21.61. Bizonyítsuk be, hogy ha

függvény akkor és csak akkor folytonos
nyílt halmaz, hogy
.

folytonos, és

integrálhatóak

akkor az

függvény is integrálható

A következő feladatokban
függvény.

egy rögzített korlátos és zárt halmaz,

21.63. Bizonyítsuk be, hogy ha
polinomok, hogy
-ra. (M [793])

polinomok, akkor minden
és

-hoz van olyan

-ra van olyan

korlátos, zárt halmaz és
polinom, hogy

polinom, hogy

-hoz vannak olyan

polinom, hogy

adott. Bizonyítsuk be, hogy minden
-hoz van olyan
minden
-ra, és
. (M [794])

21.66. Bizonyítsuk be, hogy ha
-hoz van olyan -változós

-ben,

pedig egy adott folytonos

polinomhoz és

21.64. Bizonyítsuk be, hogy minden
. (M [794])

-n, ha

-ben.

21.62. Bizonyítsuk be, hogy bármely
minden
-ra. (M)

21.65. Legyen

grafikonja zárt halmaz

minden
és

polinom, hogy

folytonos függvény, akkor minden
minden
-ra. (M [794])

5. Parciális deriváltak
A többváltozós függvények körében a differenciálás több változatosságot kínál, mint a határérték vagy a
folytonosság. Ugyan a differenciálhatóság fogalma pontosan megfelel az egyváltozós differenciálhatóság
(egyik) definíciójának, de a deriváltnak megfelelő fogalom bonyolultabb, mint egy változóban. A tárgyalást
ezért nem is ezzel kezdjük, hanem azokkal a deriváltakkal, amelyeket úgy kapunk, hogy egy híján minden
változót rögzítünk, és az így kapott egyváltozós függvényt deriváljuk.
21.55. Definíció. Legyen az
Rögzítsük az

függvény értelmezve az
pont egy környezetében.
pont koordinátáit az -edik kivételével, és tekintsük a megfelelő

21.8. egyenlet - (21.8)

511
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

21.
függvények
szekciófüggvényt. Az így kapott egyváltozós
függvény
pontban vett deriváltját (amennyiben létezik) az
függvény pontban vett -edik parciális deriváltjának nevezzük,és a

szimbólumok bármelyikével jelölhetjük6. Más szóval,

21.9. egyenlet - (21.9)

feltéve, hogy a (véges vagy végtelen) limesz létezik.
Legyen az függvény értelmezve
egy részhalmazán. Az függvény -edik parciálisderivált-függvényén
azt a
függvényt értjük, amely azon pontokban van értelmezve, ahol
-edik parciális deriváltja létezik
és véges, és ott az értéke
.
21.56. Példa. A parciális deriváltakat úgy számítjuk ki, hogy a változókat egy híján rögzítettnek tekintjük, és a
függvényt a kiszemelt változótól függő (egyváltozós) függvényként deriváljuk. Ha pl.
, akkor

és

minden

pontban.

21.57. Megjegyzés. A véges parciális deriváltak létezéséből nem következik, hogy a függvény folytonos.
Legyen
, ha
, és legyen
. Az origóban mindkét parciális
deriváltja létezik és nulla, hiszen az
és
szekciófüggvények azonosan nullával egyenlőek. (Az is
nyilvánvaló egyébként, hogy parciális deriváltjai minden
pontban is léteznek és végesek.)
Másrészt, amint azt a 21.33.2. Példában láttuk,

nem folytonos az origóban.

A differenciálszámítás egyik legelső alkalmazásaként beláttuk, hogy ha egy
függvénynek az
pontban
lokális szélsőértéke van és ott differenciálható, akkor
(l. a 11.45. Tétel (v) állítását). Ezt a tényt
könnyen általánosíthatjuk többváltozós függvényekre.
21.58. Definíció. Azt mondjuk, hogy az függvénynek az
pontban lokális maximuma (illetve lokális
minimuma) van, ha -nak van olyan
környezete, amelyben
értelmezve van, és minden
-ra
(illetve
). Ekkor az
pontot az
függvény lokális maximumhelyének (illetve
lokális minimumhelyének) nevezzük.

Ezen jelölések mindegyike használatos. A
jelölés főleg a műszaki tudományokban, a fizikában és a régebbi matematikai irodalomban,
az
jelölés a parciális differenciálegyenletek témakörében gyakori. A modern elméleti matematika sokszor használja a
jelölést;
legtöbbször – bár nem kizárólagosan – mi is ezt fogjuk használni.
6
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21.11. ábra
Ha minden
pontra
(illetve
), akkor szigorú lokális maximumról és
maximumhelyről (illetve minimumról és minimumhelyről) beszélünk.
A lokális maximumot illetve minimumot közösen lokális szélsőértéknek, a lokális maximumhelyet illetve
minimumhelyet közösen lokális szélsőértékhelynek nevezzük.
Tegyük fel, hogy
-nek lokális maximuma van az
pontban. Világos, hogy minden
-re a (21.8)-ban definiált
függvénynek lokális maximuma van az
pontban. Ha az
függvény differenciálható
-ben, akkor szükségképpen
. Könnyen láthatóan
sem
lehetséges, amivel beláttuk a következőt.
21.59. Tétel. Ha az függvénynek lokális szélsőértéke van az
deriváltjai -ban, akkor
minden
-re.

pontban, és

-nek léteznek a parciális

Az a megfigyelés, hogy a lokális szélsőértékhelyeken a függvény deriváltja eltűnik (feltéve, hogy létezik),
lehetővé tette olyan egyváltozós függvények szélsőértékeinek meghatározását, amelyek folytonosak egy
korlátos és zárt intervallumon és differenciálhatóak az intervallum belsejében (l. a 11.47., 11.49. Példákat és a
11.48. Megjegyzést az I. kötet 276. oldalán). Ezt a gondolatmenetet könnyen általánosíthatjuk többváltozós
függvényekre.
21.60. Tétel. Legyen
korlátos és zárt, legyen
folytonos, és tegyük fel, hogy -nek léteznek
a parciális deriváltjai
belsejének minden pontjában. Ekkor minden olyan pont, amelyben
felveszi a
legnagyobb (legkisebb) értékét -nak határpontja, vagy pedig -nak olyan belső pontja, amelyben a
paricális derivált eltűnik minden
-re.
Bizonyítás. A Weierstrass-tétel (21.50) szerint -nek van legnagyobb értéke -n. Legyen
olyan pont,
amelyben
értéke a legnagyobb. Csak az
esetet kell vizsgálnunk. Világos, hogy ekkor -nek
lokális maximuma van -ban. A feltétel szerint az
függvény parciális deriváltjai léteznek az
pontban,
tehát
minden
-re a 21.59. Tétel alapján.
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21.61. Példák. 1.

Keressük

a 21.47. Tételt), tehát
értéke nulla. Mivel
belsejében veszi fel.
Legyen
és

meg

az

függvény

legnagyobb

értékét

a

körlapon. A
körlap határa a 21.9.1.c. Példa szerint az
körvonal. Mivel
, így
zárt. Az függvény polinom, tehát folytonos (l.
-nek van legnagyobb értéke -n a Weierstrass-tétel szerint. Az
halmazon minden
,
,
esetén
pozitív, ezért
a legnagyobb értékét

egy olyan pont, ahol
.

értéke legnagyobb. Ekkor

Ha
, akkor az első egyenletből
(hiszen
), ami lehetetlen, mert az origóban a függvény értéke
nulla, holott a maximális érték pozitív. Ugyanígy zárhatjuk ki a
esetet. Így
, tehát
, amiből
és
. A kapott pontok közül a
pontokban
-ot, a
pontokban pedig
-ot vesz fel. Tehát
legnagyobb értéke
,
amelyet két pontban, a
pontokban vesz fel.
2. Most keressük meg a körbe írható legnagyobb területű háromszöget.
Tekintsük az
körvonal három pontja által meghatározott
háromszöget. Ha az
origóból a pontokhoz vezető szakaszok által bezárt szögek
, akkor könnyen láthatóan a
háromszög
területe
nél. Mivel
függvény maximumát az

7

-vel egyenlő7 . Ez akkor is érvényes, ha az
, ezért a feladatunk az, hogy megállapítsuk az
halmazon.

szögek egyike nagyobb

Ez abból következik, hogy ha egy egyenlőszárú háromszög szárai egységnyi hosszúságúak és a szárak által bezárt szög

háromszög területe

.
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21.12. ábra
Az
halmaz nem más mint a
és
pontok által meghatározott háromszög. Ez könnyen
láthatóan korlátos és zárt halmaz, így alkalmazhatjuk a 21.60. Tételt.
Könnyű belátni, hogy az
halmaz határán az
függvény eltűnik. Mivel -nek van pozitív értéke (pl. a
pontban), ezért az függvény a maximumát egy olyan
belső pontban veszi fel, amelyben
és
. Ebből
, tehát
vagy
vagy
. Az első esetben
az
halmaz határán helyezkedik el, ami lehetetlen. Így
, amiből
. Mivel
nem lehetséges (mert ekkor
, és
ismét az
halmaz határán helyezkedne el), ezért
, tehát
. Ezzel beláttuk, hogy a körbe írható
legnagyobb területű háromszög a szabályos háromszög.

5.1. Feladatok
21.67. Határozzuk meg, hogy mely pontokban léteznek az alábbi kétváltozós függvények parciális deriváltjai.
a.
b.
c.

;
;
ha

,

ha

.
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21.68. Bizonyítsuk be, hogy az
léteznek és korlátosak a síkon.

függvény parciális deriváltjai mindenütt

,

21.69. Konstruáljunk olyan kétváltozós függvényt, amelynek mindenütt léteznek a parciális deriváltjai, de a
függvény nem korlátos az origó semmilyen környezetében sem.
21.70. Legyen
csak -től függ.

. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor

21.71. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

és

21.72. Bizonyítsuk be, hogy ha

öszefüggő nyílt halmaz, az

csak

, akkor

léteznek a parciális deriváltjai és

-tól függ. Ha

, akkor

konstans.
függvénynek mindenütt

minden

-re, akkor

konstans. (Ö [786])

21.73. Bizonyítsuk be, hogy ha az
függvény parciális deriváltjai mindenütt léteznek és
mindenütt, akkor folytonos (sőt Lipschitz).

,

21.74. Adjunk meg olyan kétváltozós polinomot, amelynek két lokális maximumhelye van, de nincs lokális
minimumhelye. (Ö [786] M [794])
21.75. Határozzuk meg az
21.76. Határozzuk meg

függvény lokális szélsőértékhelyeit.
maximumát a

négyzeten.

21.77. Határozzuk meg
minimumát az
függvényt megszoríthatjuk egy korlátos és zárt halmazra.)
21.78. Határozzuk meg
21.79. Határozzuk meg
21.80. Számítsuk ki

minimumát az

térnyolcadban.

legnagyobb és legkisebb értékét az
maximumát az

21.81. Határozzuk meg
21.82. Mennyi

térnyolcadban. (Lássuk be először, hogy a

,

körlapon.
feltételek mellett.

abszolút minimumát.
legkisebb értéke az

halmazon?

6. Differenciálhatóság
A többváltozós függvényeket használó alkalmazásokban is gyakran van szükség arra, hogy a szereplő
függvényeket egyszerűbb és könnyebben kezelhető, de az eredetieket jól közelítő függvényekkel helyettesítsük.
Így például a fizikai alkalmazásokban sokszor élünk azzal a feltételezéssel, hogy a szereplő függvények a
vizsgált pontok kis környezetében jól közelíthetők elsőfokú polinomokkal, vagyis
alakú függvényekkel.
Az egyváltozós analízisben láttuk, hogy az elsőfokú polinomokkal való lokális közelíthetőség ekvivalens a
differenciálhatósággal (l. a 11.10. Tételt). A többváltozós függvények esetében a differenciahányadosnak nincs
közvetlen megfelelője (hiszen a vektorok körében nem tudunk osztani), ezért a differenciálhatóságot nem tudjuk
differenciahányadosok limeszének segítségével értelmezni. Az elsőfokú polinomokkal való közelíthetőség
(vagyis a 11.12. Definíció) azonban csaknem szó szerint átvihető többváltozós függvényekre.
Az

függvényt lineárisnak nevezzük, ha vannak olyan
minden
-re.

valós számok, hogy

21.62. Definíció. Legyen az függvény értelmezve az
pont egy környezetében. Azt mondjuk, hogy
differenciálható az pontban, ha van olyan
lineáris függvény, hogy
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21.10. egyenlet - (21.10)

minden

-re, ahol

ha

.

21.63. Megjegyzések. 1. Világos, hogy az függvény akkor és csak akkor differenciálható az
értelmezve van az
pont egy környezetében, és létezik olyan
lineáris függvény, hogy

2. A 11.10. Tétel alapján megállapíthatjuk, hogy a differenciálhatóság fenti fogalma a
megegyezik a differenciálhatóságnak a 11.1. Definícióban megadott fogalmával.

pontban, ha

esetben

3. Ha egy függvény csak az egyik változójától függ, akkor a függvény differenciálhatósága ekvivalens a
megfelelő egyváltozós függvény differenciálhatóságával. Ez pontosabban a következőt jelenti. Legyen
,
és legyen az egyváltozós
függvény értelmezve
egy környezetében. Legyen
minden olyan pontban, amelyre
. Ekkor tetszőleges
számokra igaz, hogy a függvény
akkor és csak akkor differenciálható az
pontban, ha
differenciálható
-ben (l. a
21.85. feladatot [528]).
21.64. Példák. 1. A definícióból nyilvánvaló, hogy minden legfeljebb elsőfokú polinom differenciálható minden
pontban.
2. Legyen
ha
Ha ui. az azonosan nulla függvény, akkor

és

. Belátjuk, hogy
esetén

differenciálható az origóban.

Ebből világos, hogy (21.10) fennáll.
Tudjuk, hogy minden egyváltozós differenciálható függvény folytonos (11.5. Tétel). A következő tétel ezt
általánosítja akárhány változós függvényekre.
21.65. Tétel. Ha az

függvény differenciálható az

Bizonyítás. Mivel (21.10) jobb oldala

pontban, akkor

esetén

folytonos

-ban.

-hoz tart, így

A következő alapvetően fontos tétel a parciális deriváltak segítségével állítja elő a differenciálhatóság
definíciójában szereplő lineáris függvényt.
21.66. Tétel. Ha az
i.

függvény differenciálható az

pontban, akkor

mindegyik parciális deriváltja létezik és véges az

ii. a 21.62. Definíciót csak egyetlen

pontban, továbbá

lineáris függvény elégíti ki, nevezetesen az

függvény.
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Bizonyítás. Tegyük fel, hogy (21.10) teljesül az
rögzített, és alkalmazzuk (21.10)-t az

ahol

lineáris függvényre. Legyen
pontra. Azt kapjuk, hogy

a (21.8)-ban definiált függvény. Mivel

így

amiből

alapján azonnal következik, hogy az
függvény differenciálható az
. A parciális derivált definíciója szerint ez azt jelenti, hogy
. Ez minden
re igaz, amivel (i)-et és (ii)-t is beláttuk.
21.67. Következmény. Legyen
akkor differenciálható az
véges, továbbá

pontban, és
-

értelmezve az
pont egy környezetében. Az függvény akkor és csak
pontban, ha -ban az függvény mindegyik parciális deriváltja létezik és

21.11. egyenlet - (21.11)

minden

-re, ahol

.

21.68. Példák. 1. Belátjuk, hogy az
függvény differenciálható az
és
, ezért azt kell ellenőriznünk, hogy

Tekintve, hogy a számláló

ha

, így

-vel egyenlő, és

valóban differenciálható

-ben.

2. Az egyváltozós függvények körében láttuk, hogy az
pontban. Ez a többváltozós esetben is igaz. Valóban, az
parciális deriváltjai az origóban. Ugyanis az
oldalán álló tört értéke
megállapíthatjuk, hogy az

pontban. Mivel

függvény folytonos, de nem differenciálható a

pontban

függvénynek nem léteznek a
, tehát a (21.9) jobb

, és ennek nincs határértéke
esetén. Így a 21.66. Tétel alapján
függvény nem differenciálható az origóban.

3. Most tekintsük az
függvényt
-en. A 21.49. Következményből könnyen adódik, hogy
mindenütt folytonos. Belátjuk, hogy nem differenciálható az origóban. Az előző példától eltérően parciális
deriváltjai léteznek az origóban. Valóban, az
és
szekciófüggvények mindegyike azonosan nulla, tehát a
deriváltjuk is nulla mindenütt, amiből azt kapjuk, hogy
.
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21.13. ábra. A
A 21.67. Következmény szerint

függvény grafikonja

akkor és csak akkor differenciálható az origóban, ha

21.12. egyenlet - (21.12)

teljesül. Azonban az
olyan pont, amelyben a tört
pontban.

egyenes pontjaiban a tört értéke

, tehát

-et vesz fel. Így (21.12) nem igaz, vagyis
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A (21.11) egyenlőség jobb oldalát egyszerűbb alakban írhatjuk fel, ha észrevesszük, hogy az
összeg a
szorzata. Részben ez motiválja a következő definíciót.
21.69. Definíció. Ha

vektort az

függvény

differenciálható az

és

vektorok skaláris

pontban, akkor a

pontbeli deriváltvektorának nevezzük és

-val jelöljük.

A fenti jelöléssel (21.11) az
esetben a már ismert
11.12. Definíciót).

alakot ölti. Ez az egyváltozós
formulára redukálódik (l. a

A következő tétel egy gyakran alkalmazható elégséges feltételt ad a függvények differenciálhatóságára.
21.70. Tétel. Legyen értelmezve az
pont egy környezetében és folytonosak az
Bizonyítás. A bizonyítást a
tetszőleges -re.
Legyen
olyan

adott. Mivel
szám, hogy

pont egy környezetében. Ha parciális deriváltjai léteznek az
pontban, akkor az függvény differenciálható -ban.

esetre mondjuk el. Az okoskodásból világos lesz, hogyan általánosítható
parciális deriváltjai léteznek
minden

egy környezetében és folytonosak
és
esetén.

-ban, van

Rögzítsünk egy
pontot, és kössük össze az
és
pontokat egy
(legfeljebb) három szakaszból álló töröttvonallal, amelynek a szakaszai párhuzamosak a tengelyekkel. Legyen
pl.
és
; ekkor az
szakasz párhuzamos az -tengellyel (ha nem elfajuló),
párhuzamos az -tengellyel, és
párhuzamos a -tengellyel.
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21.14. ábra
A
parciális derivált létezik és véges az
szakasz minden pontjában, ezért a
szekciófüggvény differenciálható az
intervallumon, és itt a deriváltja
. Így a Lagrangeközépértéktétel szerint létezik olyan
pont, hogy

Mivel

, ezért

, amiből azt kapjuk, hogy

21.13. egyenlet - (21.13)

Hasonlóan, a

parciális derivált létezik és véges az
szakasz minden pontjában, ezért a
szekciófüggvény differenciálható az
intervallumon, és itt a deriváltja
.
Így a Lagrange-középértéktétel szerint létezik olyan
pont, hogy

Mivel

, ezért

, amiből azt kapjuk, hogy

21.14. egyenlet - (21.14)
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Pontosan ugyanígy kapjuk, hogy

21.15. egyenlet - (21.15)

A háromszög-egyenlőtlenség szerint

ezért a (21.13), (21.14) és (21.15) becslésekből azt kapjuk, hogy

Mivel

tehát

tetszőleges volt, így

differenciálható az

pontban.

21.71. Következmény. A polinomfüggvények mindenütt differenciálhatóak. A racionális törtfüggvények
differenciálhatóak az értelmezési tartományuk minden pontjában.
Bizonyítás. Egy polinomfüggvény parciálisderivált-függvényei szintén polinomfüggvények, tehát mindenütt
folytonosak a 21.47. Tétel szerint. Így a 21.70. Tételből kapjuk, hogy mindenütt differenciálható.
Egy
racionális törtfüggvény parciálisderivált-függvényei szintén racionális törtfüggvények, melyek
értelmezve vannak, tehát folytonosak értelmezési tartományán a 21.47. Tétel szerint. Így a 21.70. Tételből
következik, hogy mindenütt differenciálható az értelmezési tartományán.
21.72. Megjegyzés. A 21.65., 21.66. és 21.70. Tételek azt állítják, hogy
• ha
differenciálható az
valamint
• ha

pontban, akkor

parciális deriváltjai léteznek
pontban.

folytonos

-ban, és léteznek a parciális deriváltjai

egy környezetében és folytonosak

-ban, akkor

-ban,

differenciálható az

Megmutatjuk, hogy egyik állítás sem megfordítható.
Legyen
ha
, és legyen
. A 21.33.1. Példában beláttuk, hogy
határértéke a
pontban nulla, ezért folytonos az origóban. (Egyébként mindenütt máshol is folytonos
a 21.47. Tétel szerint.) Az függvénynek mindenütt léteznek a parciális deriváltjai. Ha ui.
, akkor az
szekciófüggvény mindenütt differenciálható, ha pedig
, akkor az
szekciófüggvény azonosan nulla, tehát szintén differenciálható mindenütt. Ugyanez a helyzet az
szekciófüggvényekkel.
Tehát
a
parciális
deriváltak
mindenütt
léteznek,
.
A 21.66. Tétel szerint

akkor és csak akkor differenciálható az origóban, ha

21.16. egyenlet - (21.16)
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teljesül. Azonban az

egyenes pontjaiban a tört értéke

, tehát

olyan pont, amelyben a tört
-t vesz fel. Így (21.16) nem igaz, vagyis
pontban. Ezzel beláttuk, hogy az (i) állítás nem megfordítható.

minden környezetében van
nem differenciálható a

Ami a (ii) állítást illeti, már az egyváltozós függvények körében láttuk, hogy létezik egy olyan mindenütt
differenciálható függvény, amelynek a deriváltja nem folytonos a nulla pontban (l. a 12.48. Példát az I. kötet
334. oldalán). Ez azt jelenti, hogy a (ii) állítás a
esetben nem megfordítható. De a 21.63.3. Megjegyzés
értelmében a
függvény mindenütt differenciálható
-ben, és mivel
minden
-re, ezért a
parciális derivált nem folytonos az origóban. Így a
(ii) állítás a -változós függvények körében sem megfordítható.
Az egyváltozós analízisben láttuk, hogy az függvényt az pont környezetében jól közelítő elsőfokú polinom
grafikonja nem más mint a függvénygrafikon
pontbeli érintője. Most megvizsgáljuk, hogy mi felel
meg ennek az állításnak a többváltozós függvények körében.
A háromdimenziós térben a síkokat az
alakú egyenletek írják le, ahol az
együtthatók legalább egyike nem nulla. Ezt a következőképpen láthatjuk be. Tekintsünk egy
síkot, és legyen
az sík egy pontja. Legyen az síkra merőleges nemnulla vektor. A tér geometriájából következik, hogy
egy pont akkor és csak akkor eleme -nek, ha az
vektor merőleges -ra, azaz
(l. a
13.58. Megjegyzést). Tehát
akkor és csak akkor, ha
. Az
,
és
jelöléseket használva azt kapjuk, hogy
akkor és csak akkor, ha
, ahol
.
Most tegyük fel, hogy
és
Válasszunk egy olyan
vektort, hogy
egyenlőség akkor és csak akkor igaz, ha
egyenletet pontosan a
Legyen
sík egyenlete, amelyre
polinom grafikonja.

legalább egyike nem nulla. Legyen
.
teljesüljön. Világos, hogy az
, azaz, ha az
vektor merőleges -ra. Tehát az
ponton átmenő és -ra merőleges sík pontjai elégítik ki.

egy elsőfokú polinom. Ekkor a fentiek szerint
halmaz egy sík. Megfordítva, ha
, akkor
a

grafikonja, vagyis a
egy olyan
elsőfokú

Immár könnyen definiálhatjuk az érintőnek megfelelő fogalmat kétváltozós függvényekre. A koordináták
jelöléséről térjünk át az
jelölésre.
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21.15. ábra
21.73. Definíció. Legyen
rögzített, és legyen értelmezve az
pont egy környezetében. Azt
mondjuk, hogy az
sík a
grafikon érintősíkja az
pontban, ha
átmegy az
ponton, és egy olyan elsőfokú polinom grafikonja, amelyre teljesül

A 21.63.1. Megjegyzés alapján nyilvánvaló, hogy
grafikonjának akkor és csak akkor van érintősíkja az
pontban, ha differenciálható
-ben. A fenti okoskodásból és a 21.67. Következményből az
is világos, hogy az érintősík egyenlete

A fenti fogalmakat akárhány változós függvényekre is definiálhatjuk. Az
tér hipersíkjainak nevezzük az
alakú egyenletet kielégítő halmazokat, ahol az
együtthatók nem
mindegyike nulla.
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21.74. Definíció. Legyen
a
átmegy a

hipersík a
ponton, és

Könnyen látható, hogy

értelmezve az

pont egy környezetében. Azt mondjuk, hogy

grafikon érintő hipersíkja a
egy olyan elsőfokú polinom grafikonja, amelyre teljesül

grafikonjának akkor és csak akkor van érintősíkja a

-ban, és ekkor az érintősík egyenlete

pontban, ha

pontban, ha

differenciálható

.

Megjegyezzük, hogy az érintő és az érintősík fogalma valójában
tetszőleges részhalmazaira is értelmezhető,
és a függvénygrafikonok érintője, illetve érintősíkja csupán speciális esetei az általános fogalomnak. A
részleteket illetően l. a fejezet függelékét.
értelmezve az
pont egy környezetében, és legyen
egy egységvektor. Ekkor a
(
) függvény értelmezve van a pont egy környezetében. Az
érték az
függvény grafikonjának az
pont feletti magasságával egyenlő. (Ha
, akkor a
függvény grafikonja úgy szemléltethető, hogy grafikonját elmetsszük azzal a függőleges
síkkal, amely
átmegy az
(
) pontokból álló egyenesen és a grafikon
pontján, és a metszetet az
síkban fekvő függvénygrafikonnak fogjuk fel.) Így a
függvény azt a „hegymászást” írja le, amit
akkor végzünk, ha az
függvény grafikonján elindulunk az
pontból a megadott
irányban.
Szemléletesen világos, hogy a
függvény pontbeli deriváltja (ha létezik) azt méri, hogy a
hegymászás az
pontban mennyire meredek. Ha a derivált negatív, akkor lejtőn ereszkedünk, ha
pozitív, akkor emelkedőn mászunk felfelé.
Legyen
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21.16. ábra
21.75. Definíció. Legyen
létezik) az függvény
jelöljük. Más szóval,

egy egységvektor. A
pontbeli

függvény

irányú iránymenti deriváltjának nevezzük, és
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pontbeli deriváltját (ha
-val vagy

-val

21.
függvények
feltéve, hogy a limesz létezik.
21.76. Tétel. Ha az
függvény differenciálható az
pontban, akkor minden
egyváltozós függvény differenciálható a pontban, és a deriváltja
, akkor a
iránymenti derivált létezik és az értéke
.

vektorra a
. Speciálisan, ha

Bizonyítás. A 21.67. Következmény szerint

azaz

. Mivel
alapján
, ezért
, amivel a tétel első állítását beláttuk. A második állítás ennek

minden olyan
-ra, amelyre
esetén
nyilvánvaló következménye.

21.77. Megjegyzések. 1. A
parciális derivált ugyanaz mint a
szerinti iránymenti derivált, ahol a
vektor -edik koordinátája és a többi koordinátája nulla. Ez közvetlenül látható a definíciókból, illetve abban
az esetben, ha differenciálható -ban, akkor a
formulából is következik.
2. Tegyük fel, hogy a
parciális deriváltak nem mind nullák, azaz hogy az
deriváltvektor nem
mindegyik koordinátája nulla. Ha
, akkor
, ahol az
és vektorok
által bezárt szög (l. a 13.58. Megjegyzést). Így
, és egyenlőség csak akkor áll, ha az
vektor irányába mutat. Más szóval, az függvény grafikonján végzett „hegymászás” az
vektor
8
irányában a legmeredekebb. Erre a tényre utalva az
deriváltvektort gradiensnek is szokás nevezni.
3. Lehetséges, hogy a
iránymenti derivált létezik minden
differenciálható -ban (l. a 21.90. feladatot [529]).

függvény nem

-re, de az

A 21.76. Tétel fontos következménye, hogy a Lagrange-középértéktétel többváltozós függvényekre is igaz.
21.78. Tétel. (Lagrange-középértéktétel). Legyen az
ahol
. Ekkor
i. az

)

(
minden

ii. létezik olyan

függvény differenciálható az

egyváltozós függvény
-re, valamint

pont, amelyre

tetszőleges, és alkalmazzuk a 21.76. Tételt az

függvény

a

pontban, és a
, amivel (i)-et beláttuk.

Ha most az (egyváltozós) Lagrange-középértéktételt az
létezik egy
szám, amelyre
felhasználva
, ahol

deriváltja

-ben,

és

pontra és a

.

Így

függvényre alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy
. Mivel
és
, így (i)-et
.

6.1. Feladatok
8

differenciálható

.

Bizonyítás. Legyen
vektorra. Azt kapjuk, hogy a

differenciálható

szakasz pontjaiban,

gradiens = lépő
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21.83. Differenciálhatóak-e a következő függvények az origóban?
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

,

;

g.

;

h.

(Ö [786] M [794]);

i.

;

j.

,

k.

,

l.

;

,

m.

n.

;

,

,

;

;

.

o.

,

.

21.84. Legyen
ha
és
ha
. Milyen
differenciálható az origóban? Milyen , -ra lesz mindenütt differenciálható?
21.85. Bizonyítsuk be, hogy ha
differenciálható az
pontban minden

differenciálható
-re. (M [795])

-ra lesz

-ban, akkor a

függvények, amelyekre az

21.86. Melyek azok az
origóban?

,

függvény

függvény differenciálható az

21.87. Bizonyítsuk be, hogy ha az
függvény differenciálható az origóban, akkor minden
a
egyváltozós függvény differenciálható a -ban.
21.88.

Bizonyítsuk

be,

hogy

ha

az
, akkor

-re

függvény differenciálható az
pontban
is differenciálható az
pontban minden

és

korlátos függvényre.
21.89. Igaz-e, hogy ha
differenciálható
szigorú lokális minimuma van, akkor -nek

-ben, és minden -n átmenő egyenesre szorítkozva
-ban szigorú lokális minimuma van? (Ö [786])

-ban

21.90. Számítsuk ki az
függvény iránymenti deriváltjait az origóban. Van-e olyan
vektor, hogy az irányú iránymenti derivált
-val egyenlő minden
-re? Mutassuk meg, hogy
nem differenciálható az origóban.
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21.91. Számítsuk ki az
olyan vektor, hogy az

függvény iránymenti deriváltjait az origóban. Van-e
-vel egyenlő minden
-re?

,
irányú iránymenti derivált

21.92. Konstruáljunk olyan kétváltozós

függvényt, amelynek az origóban minden iránymenti deriváltja , de

a.

nem differenciálható az origóban.

b.

nem folytonos az origóban.

c.

nem korlátos az origó egyetlen környezetében sem.

21.93. Legyen
ha
minden

összefüggő nyílt halmaz, és legyen
-re, akkor konstans. (Ö [786])

differenciálható. Bizonyítsuk be, hogy

21.94. Legyen
differenciálható a síkon, és tegyük fel, hogy
-re. Bizonyítsuk be, hogy
konstans.
21.95. Legyenek a valós értékű
és függvények differenciálhatóak az
és (
esetén)
függvények pontbeli parciális deriváltjait
21.96. Ellenőrizzük, hogy
gradiense az
Miért nyilvánvaló ez szemléletesen is?

minden

és

pontban. Fejezzük ki az
parciális deriváltjaival.

pontban párhuzamos és egyirányú

21.97. Ellenőrizzük, hogy
gradiense az
pontban
párhuzamos és ellenkező irányú. Miért nyilvánvaló ez szemléletesen is?

esetén

-vel.

-vel

21.98. Legyen
. Bizonyítsuk be, hogy az
függvény grafikonjának az
ponthoz
tartozó érintősíkja az
térnyolcadból olyan tetraédert vág le, amelynek a térfogata nem
függ -tól és -től.

7. Többszörös differenciálás
21.79. Definíció. Legyen értelmezve az
pont egy környezetében. Ha a
parciális derivált létezik
az pont egy környezetében és a
parciálisderivált-függvénynek létezik az -edik parciális deriváltja az
pontban, akkor ezt az függvény -beli -edik másodrendű parciális deriváltjának nevezzük, és a

szimbólumok bármelyikével jelölhetjük. (Az
lehet az pontban.)
21.80. Példák. 1. Az

függvénynek legfeljebb

másodrendű parciális deriváltja

kétváltozós függvénynek mindenütt léteznek a parciális deriváltjai, és

valamint
minden
-ra. Mivel ezeknek a
függvényeknek is mindenütt léteznek a parciális deriváltjai, ezért
-nek mindenütt létezik mind a négy
másodrendű parciális deriváltja, és

Láthatjuk, hogy
mindenütt. Ez meglepő, mert látszólag semmi ok nincs arra, hogy a
két számolás ugyanarra a végeredményre vezessen. A következő példa mutatja, hogy ez nincs is mindig így.
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2. Legyen
ha
, és legyen
. Először
megmutatjuk, hogy a
parciális derivált mindenütt létezik. Az
szekciófüggvény azonosan nulla, tehát
minden -re létezik, és nullával egyenlő. Ha
, akkor az
szekciófüggvény mindenütt
differenciálható, tehát
szintén minden -re létezik. Ha
, akkor

Ezzel beláttuk, hogy

mindenütt létezik, és
.

minden

-ra. Ebből azt kapjuk, hogy

Most vizsgáljuk meg a
parciális deriváltakat. Az
szekciófüggvény azonosan nulla, tehát
minden -ra létezik, és nullával egyenlő. Ha
, akkor az
szekciófüggvény mindenütt differenciálható,
tehát
szintén minden -ra létezik. Ha
, akkor

Ezzel beláttuk, hogy

mindenütt létezik, és
, vagyis

minden

-re. Ebből azt kapjuk, hogy

.

A következő tétel megvilágítja, hogy a 21.80.1. Példában miért teljesül mégis
21.81. Tétel. (Young9 tétele). Ha a kétváltozós
léteznek

az

függvény

pont egy környezetében

.
és

és differenciálhatóak az

parciális deriváltjai
pontban, akkor

.
21.82. Lemma.
i. Ha a
pontban, akkor

parciális derivált létezik az

pont egy környezetében és differenciálható az

21.17. egyenlet - (21.17)

ii. Ha a
pontban, akkor

parciális derivált létezik az

pont egy környezetében és differenciálható az

21.18. egyenlet - (21.18)

Bizonyítás.
(i) Vezessük be a

és
jelöléseket; ekkor
Lagrange-középértéktételt alkalmazzuk az utóbbi formulára, majd a

. A bizonyítás ötlete az, hogy a
parciális derivált
pontbeli

differenciálhatóságát felhasználva belátjuk, hogy

-hez, ha

9

közel van

W. H. Young (1863–1942) angol matematikus
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Legyen

differenciálható

adott. Mivel

-ben, választhatunk egy olyan

számot, hogy

21.19. egyenlet - (21.19)

teljesüljön minden

pontra.

21.17. ábra
rögzített. Ekkor az

Legyen

függvény differenciálható az

intervallumban, hiszen

esetén

és

továbbá az
illetve
tétel szerint

egy alkalmas

és
szekciófüggvények differenciálhatóak
. Így
minden

-ben, és itt a deriváltjuk
,
-re. A Lagrange-középérték-

-vel, tehát

21.20. egyenlet - (21.20)
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Ha most (21.19)-ba

-t helyettesítünk, akkor azt kapjuk, hogy

-t illetve

illetve

Ebből a háromszög-egyenlőtlenség alkalmazásával

adódik. Ezt (21.20)-szal összevetve végül is azt kapjuk, hogy

Mivel

tetszőleges volt, és ez minden

esetén igaz, ezzel (21.17)-et beláttuk.

(ii) Most legyen
rögzített és
minden olyan
és
pontok értelmezési tartományában vannak. Ekkor
kis -re. Ebből az (i) bizonyításában alkalmazott gondolatmenet adja (21.18)-at.

-re, amelyre az
minden elég

A 21.81. Tétel bizonyítása. A tétel feltételeiből következik, hogy a 21.82. Lemma mindkét állításának a
feltételei teljesülnek. Így (21.17) és (21.18) is fennáll, amiből nyilvánvaló, hogy
.
Visszatekintve a 21.80.1. Példára láthatjuk, hogy
másodrendű parciálisderivált-függvényei mindenütt
folytonosak. Így
elsőrendű parciálisderivált-függvényei differenciálhatóak a 21.70. Tétel szerint, tehát a
Young-tétel alapján
mindenütt fennáll, amint azt a példában láttuk.
21.83. Definíció. Legyen
differenciálható az
pont egy környezetében. Ha
parciálisderiváltfüggvényei differenciálhatóak az pontban, akkor azt mondjuk, hogy kétszer differenciálható az pontban.
21.84. Lemma. Legyen
tekintsük az

. Legyen

értelmezve az

pont egy környezetében, és

szekciófüggvényt. Ha
kétszer differenciálható az
pontban, továbbá

pontban, akkor
és

kétszer differenciálható az
.

Bizonyítás. A parciális derivált definíciójából nyilvánvaló, hogy
az

ahol

valahányszor a jobb oldalak léteznek. Így
és
pont egy környezetében. A feltétel szerint
differenciálható -ban, ezért

ha

. Ezt az

pontra alkalmazva azt kapjuk, hogy
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Mivel
pontban, és
pontban, és

, ebből azt kapjuk, hogy
differenciálható az
. Ugyanígy bizonyítható, hogy
is differenciálható az

ha
.

21.85. Tétel. Ha
kétszer differenciálható az
-re.

teljesül minden

pontban, akkor

Bizonyítás. Nyilván feltehetjük, hogy
. Mivel a koordináták szerepe teljesen szimmetrikus, ezért az sem
megy az általánosság rovására, ha feltesszük, hogy
és
. Tekintsük a

szekciófüggvényt. A Young-tétel és az előző lemma szerint
.

, tehát

21.86. Definíció. A -adrendű parciális deriváltakat szerinti rekurzióval definiáljuk. Azaz, tegyük fel, hogy
már definiáltuk az függvény -adrendű parciális deriváltjait. Ezek segítségével a
-edrendű parciális
deriváltakat a következőképpen definiáljuk.
tetszőleges indexek, és tegyük fel, hogy a

Legyenek

-adrendű parciális

derivált létezik és véges az
pont egy környezetében. Ha az
-edik parciális deriváltja -ban, akkor ezt az függvény pontbeli
nevezzük, és
-val jelöljük. (Látható, hogy az
-adrendű parciális deriváltja létezhet.)
A

függvénynek létezik az
-edrendű parciális deriváltjának

függvénynek az

pontban legfeljebb

darab

-adrendű parciális derivált szokásos egyéb jelölései:

21.87. Definíció. Tegyük fel, hogy már definiáltuk a -szoros differenciálhatóság fogalmát. (Ez
-re és
-re megtörtént.) Azt mondjuk, hogy az függvény
-szer differenciálható az
pontban, ha
-szor differenciálható az pont egy környezetében, továbbá mindegyik -adrendű parciális deriváltja
létezik és véges az pont egy környezetében, és differenciálható -ban.
Ezzel a

-szoros differenciálhatóságot minden

Azt mondjuk, hogy az
az pontban minden

-ra definiáltuk.

függvény akárhányszor differenciálható az
-ra.

pontban, ha

21.88. Megjegyzés. A 21.66. Tételből következik, hogy ha
-szor differenciálható az
függvény mindegyik -adrendű parciális deriváltja létezik és véges -ban.

-szor differenciálható

pontban, ekkor az

21.89. Tétel. A polinomfüggvények mindenütt akárhányszor differenciálhatóak. A racionális törtfüggvények
akárhányszor differenciálhatóak az értelmezési tartományuk minden pontjában.
Bizonyítás. A 21.71. Következmény szerint a polinomfüggvények mindenütt differenciálhatóak. Tegyük fel,
hogy már beláttuk, hogy minden polinom mindenütt -szor differenciálható. Mivel a polinomok -adrendű
parciális deriváltjai szintén polinomok, ezért differenciálhatóak. Ezzel beláttuk, hogy a polinomok
-szer
is differenciálhatóak. Tehát a polinomok akárhányszor differenciálhatóak.
A racionális törtfüggvényekre vonatkozó állítás ugyanígy bizonyítható.
21.90. Tétel. Legyen az
függvény
-szor differenciálható az
rendezett -asok egymás permutációi10, akkor
10

Ezen azt értjük, hogy minden

index ugyanannyiszor szerepel mindkét

pontban. Ha az
.
-asban.
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Bizonyítás. Az állítás
-re nyilvánvaló,
-re pedig nem más, mint a 21.85. Tétel. Ha
állítást teljes indukcióval bizonyíthatjuk, a 21.85. Tétel felhasználásával.

, akkor az

7.1. Feladatok
függvények, amelyekre

21.99. Melyek azok az

21.100. A Young-tétel szerint az
differenciálható az origóban. Ellenőrizzük közvetlenül, hogy
21.101. Milyen

,
függvény nem lehet kétszer
nem differenciálható az origóban.

kétszer differenciálható az origóban?

-ra lesz

21.102. Bizonyítsuk be, hogy ha
ben, akkor

mindenütt nulla? (Ö [787])

és

létezik az

pont egy környezetében, és folytonos

-

.

21.103. Tegyük fel, hogy a
,
és
parciális deriváltak léteznek az
pont egy környezetében,
és
folytonos
-ben. Bizonyítsuk be, hogy ekkor
létezik és egyenlő
-vel.
(Schwarz tétele)
mindenütt kétszer differenciálható. Bizonyítsuk be, hogy ha
minden
-re és
-re.

21.104. Legyen
negatív, akkor

sehol sem

8. A differenciálszámítás alkalmazásai
A differenciálszámítás legfontosabb alkalmazásai – a többváltozós függvények esetében csakúgy mint egy
változóban – a függvények vizsgálata, szélsőérték-keresés, valamint a függvények minél pontosabb
megközelítése minél egyszerűbb függvények (pl. polinomok) segítségével.
Az alábbi alkalmazások mindegyike a Taylor-polinomokon alapszik, ezért az első feladatunk ezek definiálása és
legfontosabb tulajdonságaik megállapítása
-változós függvényekre. Ez meglepően egyszerűnek fog
bizonyulni. A többváltozós esetben a jelölés szükségképpen komplikáltabb, de – amint látni fogjuk – mind a
Taylor-polinom fogalma, mind a rá vonatkozó állítások pontosan megfelelnek az egyváltozós esetben
látottaknak.
A

alakú szorzatot, ahol a

együttható nullától különböző valós szám, az

kitevők

pedig nemnegatív egészek, monomnak nevezzük. A
monom foka az
szám.
Minden -változós polinomfüggvény felírható monomok összegeként. Ha egy polinom nem azonosan nulla,
11

akkor nyilván olyan felírása is van, amelyben a szereplő monomok kitevőiből képzett -tagú
sorozatok páronként különbözőek. Nem nehéz belátni ( szerinti indukcióval), hogy a polinomfüggvények
ilyen felírása egyértelmű. Ezt a felírást a polinom kanonikus alakjának fogjuk nevezni.
Egy polinom fokát úgy definiáljuk mint a kanonikus alakjában szereplő monomok fokainak legnagyobbikát. Az
azonosan nulla polinomnak nincs foka. Ennek ellenére, a legfeljebb -edfokú polinomok közé az azonosan
nulla polinomot is beleértjük.
21.91. Lemma. Legyen

21.21. egyenlet - (21.21)

Ekkor

11

, továbbá minden

és

esetén

monom = egytagú
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21.22. egyenlet - (21.22)

jelöli az

ahol

indexek számát az

sorozatban.

Bizonyítás. A
egyenlőség nyilvánvaló. Rögzítsük az
indexeket, ahol
.
A rövidség kedvéért a következőkben
helyett
-t fogunk írni. Könnyen látható, hogy ha
és
polinomok, akkor
, és
minden
-re. Így a
-adrendű
parciális deriváltat úgy számíthatjuk ki, hogy (21.21) jobb oldalának tagjaira külön-külön alkalmazzuk -t,
majd a kapott parciális deriváltak -beli helyettesítési értékeit összeadjuk. Vizsgáljuk meg a

21.23. egyenlet - (21.23)

-adrendű parciális deriváltat, illetve ennek az

pontban vett

21.24. egyenlet - (21.24)

helyettesítési értékét. Könnyű belátni, hogy ha egy index -nél többször szerepel az
sorozatban,
akkor 21.23. azonosan nulla. Ha viszont van olyan index, amely -nél kevesebbszer szerepel az
sorozatban, akkor a 21.23. polinom osztható az
tényezővel, tehát (21.24)értéke nulla. Ez azt jelenti,
hogy
-t (21.21) jobb oldalára alkalmazva majd -t behelyettesítve csak azok a tagok adnak nullától
különbözőértéket, amelyekre

.
egyenlő a konstans

Mivel pedig

függvénnyel, ezért 21.22. igaz.

Tegyük fel, hogy az
függvény -szer differenciálható az pontban. A 21.90. Tétel szerint
esetén a
-adrendű
parciális derivált nem függ az
indexek sorrendjétől, csak attól, hogy az
sorozatban az egyes indexekből hány van. Legyenek
nemnegatív egészek, melyekre
. Jelöljük
-val a
számot, ahol az
sorozatban az
indexek száma rendre
21.92. Tétel. Legyen az

függvény

. Bevezetjük még a
-szer differenciálható az

jelölést is.
pontban, és legyen

21.25. egyenlet - (21.25)

A

polinom az egyetlen a legfeljebb

-edfokú polinomok között, amelyre teljesül, hogy

és

21.26. egyenlet - (21.26)

minden

és

esetén.

Bizonyítás. A 21.91. Lemmából nyilvánvaló, hogy a
Most tegyük fel, hogy a legfeljebb
minden
-re és
edfokú. Írjuk fel

-t

polinomra teljesül

-edfokú polinomra teljesül
-re. A
alakú monomok összegeként (ahol
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és
polinom szintén legfeljebb

-

); ekkor minden tagra

21.
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. Ha előállításában
helyett
-t írunk minden
hogy (21.21) fennáll alkalmas
együtthatókkal. A 21.91. Lemma szerint

minden

-ra, vagyis

-re, akkor azt kapjuk,

.

Látható, hogy

azaz a

polinom grafikonja éppen

A
polinom a
és
következőképpen néz ki:

érintő hipersíkja az

pontban.

esetekben (és a parciális deriváltak alternatív jelölését használva) a

illetve

21.93. Megjegyzés. Ha az
függvény
-szer differenciálható
polinomot a következő alakban is felírhatjuk:

-ban, akkor a (21.25)-ban szereplő

21.27. egyenlet - (21.27)

Valóban, tegyük fel, hogy az
sorozatban az
nemnegatív egészek, melyekre
sorozat permutációinak száma

index
-szer fordul elő (
). Ekkor
. Ismeretes (és könnyű bizonyítani), hogy az

. Ez azt jelenti, hogy (a 21.92. Tétel jelöléseit használva) a

tag
-szor jelenik meg (21.27) jobb oldalán. Ebből világos, hogy
(21.25) és (21.27) ugyanazt a polinomot definiálják.
21.94. Definíció. A (21.25)-ban (vagy ami ugyanaz, (21.27)-ban) definiált
pontbeli -edik Taylor-polinomjának nevezzük.

polinomot az

függvény

A Taylor-polinomok egyszerű, és az egyváltozós esethez hasonló felírását teszi lehetővé a következő fogalom.
21.95. Definíció. Ha az

függvény

-szer differenciálható az

pontban, akkor a
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21.28. egyenlet - (21.28)

függvény

polinomot az
-re. Tehát

nem valós szám, hanem

,

-val jelöljük minden

-változós polinom. Ha

polinom helyettesítési értékét a

jelenti a

Így például a

-adik differenciáljának nevezzük, és

pontbeli

, akkor

pontban, tehát

esetben

A differenciálok segítségével az

-edik Taylor-polinomot a

alakban írhatjuk fel. Hangsúlyozzuk, hogy
helyen.
21.96. Tétel. (Taylor-formula). Legyen az
pontjaiban, ahol
. Ekkor van olyan

differenciál helyettesítési értéke az

a

függvény
-szer differenciálható az
pont, amelyre

szakasz

21.29. egyenlet - (21.29)

21.97. Lemma. Tegyük fel, hogy az
. Ha
intervallumon, és

függvény
minden

-szer differenciálható az
szakasz pontjaiban, ahol
-re, akkor az
függvény -szer differenciálható a

21.30. egyenlet - (21.30)

minden

-re és

Bizonyítás. Az állítást

-re.
szerinti indukcióval bizonyítjuk. Ha

, másrészt
esetben (21.30) nem más mint a 21.78. Tétel (i) állítása.

, akkor az állítás igaz, hiszen egyrészt
a konstans

Legyen
, és tegyük fel, hogy (21.30) teljesül minden
szerint ez azt jelenti, hogy

21.31. egyenlet - (21.31)
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-re. A

differenciál definíciója
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minden
adrendű

-re. Mivel az függvény
-szor differenciálható
pontjaiban, ezért mindegyik parciális derivált differenciálható ugyanitt. Így a 21.78. Tétel (i)állítása szerint a
függvény differenciálható
-ben, és a deriváltja

Ez (21.31.) jobb oldalának mindegyik tagjára igaz, ezért

ami azt jelenti, hogy (21.30)

differenciálható

-ben, és a deriváltja

-re is teljesül. Ezzel (21.30)-t minden

-re beláttuk.

A 21.96. Tétel bizonyítása. Legyen
minden
-re. A 21.97. Lemma szerint az
függvény
-szer differenciálható a
intervallumon, és (21.30) teljesül minden
-re és
-re. Ha most az
függvényre alkalmazzuk az (egyváltozós) Taylor-formulát a Lagrange-féle
maradéktaggal (12.7. Tétel), akkor megkapjuk (21.29)-t.
21.98. Tétel. Legyen az függvény -szer differenciálható az
az függvény ponthoz tartozó -edik Taylor-polinomját. Ekkor

pontban, és jelölje

21.32. egyenlet - (21.32)

Megfordítva, ha egy legfeljebb

-edfokú

polinomra teljesül

21.33. egyenlet - (21.33)

akkor szükségképpen
. (Tehát a legfeljebb -edfokú polinomok közül a
függvényt az pontban lokálisan a legjobban közelíti.)
Bizonyítás. A (21.32) egyenlőség az
definíciója. Ezért feltehetjük, hogy
.

esetben nem más mint

polinom az, amelyik az

-beli differenciálhatóságának a

Legyen
-szer differenciálható -ban. Ekkor a
függvény is -szer differenciálható -ban, és a
21.92. Tétel szerint összes, legfeljebb -edrendű parciális deriváltja eltűnik -ban. A függvény
edrendű parciális deriváltjai differenciálhatóak az pontban, és a fentiek szerint mind az értékük mind pedig a
parciális deriváltjaiknak az értéke nullával egyenlő -ban. A differenciálhatóság definíciója szerint ebből
következik, hogy minden
-hoz van olyan
, hogy ha
, akkor

21.34. egyenlet - (21.34)

minden
hogy minden

-re. Alkalmazzuk az
ponthoz van olyan

-edik Taylor-formulát a
, amelyre
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Mivel szükségképpen

is igaz, ezért (21.34)-ből következik, hogy

Ez azt jelenti, hogy

valahányszor

. Mivel

Most tegyük fel, hogy a legfeljebb
polinomra fennáll

tetszőleges volt, ezzel (21.32)-t bebizonyítottuk.
-edfokú

polinomra teljesül (21.33). Ekkor a legfeljebb

-edfokú

21.35. egyenlet - (21.35)

Be kell látnunk, hogy azonosan nulla. Ha
, akkor (21.35)-ból következik, hogy az szám -nek
legalább
-szeres gyöke, ami csak úgy lehetséges, ha azonosan nulla (l. a 12.4. Tétel (ii) állításának
bizonyítását az I. kötet 304. oldalán). A
esetben tekintsük az
függvényt, ahol
egy rögzített
-dimenziós nemnulla vektor. Nyilvánvaló, hogy
a
változó legfeljebb
-edfokú
polinomja. Az összetett függvény határértékére vonatkozó 21.48. Tétel szerint
, tehát
. Mint láttuk, ebből következik, hogy
minden -re. Így
minden
vektorra. Ebből folytonossága alapján nyilvánvaló, hogy
.
A Taylor-formula következő alkalmazásaként most megadunk egy szükséges és egy elégséges feltételt a
többváltozós függvények lokális szélsőértékének létezésére. A feltétel annak az egyváltozós tételnek az
általánosítása, amely szerint, ha
és
, akkor -nek az pontban szigorú lokális minimuma
van, ha pedig
és
, akkor -nek az
pontban szigorú lokális maximuma van (l. a
11.61. Tételt az I. kötet 287. oldalán).
A tétel kimondásához szükség lesz néhány algebrai fogalomra. A -változós
polinomot kvadratikus
alaknak nevezzük, ha a kanonikus alakjában minden tag másodfokú. Más szóval, egy polinom akkor
kvadratikus alak, ha felírható
akkor a

alakban. Például, ha

kétszer differenciálható az

második differenciál egy kvadratikus alak, hiszen

21.99. Definíció. A

.

kvadratikus alak pozitív (negatív) definit, ha

A

kvadratikus alak pozitív (negatív) szemidefinit, ha

A

kvadratikus alak indefinit, ha pozitív és negatív értékeket is felvesz.

21.100. Tétel. Legyen az
minden

pontban,

(

függvény kétszer differenciálható az
-re.

i. Ha -nek az
pontban lokális minimuma (maximuma) van, akkor a
(negatív) szemidefinit.
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) minden
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-ra.

-re.

pontban, és tegyük fel, hogy

kvadratikus alak pozitív
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ii. Ha a
kvadratikus alak pozitív (negatív) definit, akkor
(maximuma) van.

-nek az

pontban szigorú lokális minimuma

Bizonyítás. (i) Legyen
-nek lokális minimuma -ban, és tegyük fel, hogy van olyan
. A feltétel szerint
minden
-re, tehát
minden

, amelyre
, és így

-re. A 21.98. Tétel alapján

21.36. egyenlet - (21.36)

Ha a

valós szám elég kicsi, akkor (21.36) alapján

Másrészt

amiből

minden elég kis -re. Ez azt jelenti, hogy ha
felvesz negatív értékeket, akkor
környezetében felvesz
-nál kisebb értékeket, ami ellentmondás.
Ugyanígy láthatjuk be, hogy ha
(i)-et bebizonyítottuk.
Most

tegyük

fel,

hogy

van legkisebb értéke
esetén. Ha
, akkor

-nek lokális maximuma van

-ban, akkor

az

pont minden

negatív szemidefinit. Ezzel

pozitív definit. Ekkor
pozitív és folytonos az
halmazon. Mivel
korlátos és zárt, ezért a 21.50. Tétel szerint
-nak
-en. Ha ez az érték
, akkor
, és
minden
, tehát

21.37. egyenlet - (21.37)

Mármost (21.36) alapján van olyan
ra. Ezért (21.37) alapján

ha

, hogy

. Ezzel beláttuk, hogy

minden

-nek szigorú lokális minimuma van

(illetve az előző esetre könnyen visszavezethető), hogy ha
maximuma van -ban. Ezzel (ii)-t is beláttuk.

-

-ban. Hasonlóan bizonyítható

negatív definit, akkor

-nek szigorú lokális

21.101. Megjegyzések. 1. A
esetben
, ami pozitív definit ha
, negatív
definit ha
, pozitív szemidefinit ha
, és negatív szemidefinit ha
. (Az
egyváltozós függvények körében minden kvadratikus alak szemidefinit, vagyis indefinit kvadratikus alak nincs.)
Így a
esetben a 21.100. Tétel mindkét állítása egybeesik a 11.61. Tétellel.
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A többváltozós esetben azonban vannak indefinit kvadratikus alakok (ilyen pl. az
állítás szétválik.
2.

Megmutatjuk,

hogy

21.100.

Tétel

egyik

állítása

sem

megfordítható.

alak), ekkor tehát a két
Nyilvánvaló,

hogy az

polinom összes első- és másodrendű parciális deriváltja nulla az origóban. Így
az
azonosan nulla kvadratikus alak, ami pozitív szemidefinit. Az függvénynek mégsincs lokális minimuma az
origóban, hiszen az origó minden környezetében felvesz negatív értékeket.
Most tekintsük a

polinomot, amelynek szigorú lokális minimuma van az

origóban. Mivel összes másodrendű parciális deriváltja nulla az origóban, ezért
kvadratikus alak, ami nem pozitív definit.

az azonosan nulla

3. Könnyű belátni, hogy a kétváltozós
kvadratikus alak akkor és csak akkor pozitív definit, ha
és
. Az algebra egy klasszikus tétele szerint azt, hogy egy tetszőleges (akárhány változós)
kvadratikus alak rendelkezik-e a pozitív vagy negatív definit, illetve a pozitív vagy negatív szemidefinit
tulajdonságok valamelyikével, a kvadratikus alak együtthatóiból készített alkalmas mátrix tulajdonságai
(nevezetesen a mátrix egyes aldeterminánsainak előjelei) döntik el. A pontos állítást illetően l. [5, 7.3.4. Tétel]
vagy [14, 252. o.].
Az egyváltozós analízisben láttuk, hogy egy differenciálható függvény akkor és csak akkor konvex egy
intervallumban, ha minden érintője a grafikon alatt halad (11.65. Tétel). Azt is beláttuk, hogy egy kétszer
differenciálható függvény akkor és csak akkor konvex egy intervallumban, ha itt a második deriváltja sehol sem
negatív (11.66. Tétel). Mindkét állítás könnyen általánosítható többváltozós függvényekre.
21.102. Definíció. Azt mondjuk, hogy a
amelynek a végpontjai -ban vannak.

halmaz konvex, ha

Könnyen látható, hogy minden gömb konvex. Ha ui.

minden

-re, ami azt jelenti, hogy az

minden olyan szakaszt tartalmaz,

, akkor

szakasz minden pontja eleme

-nek.

Ugyanígy látható, hogy minden zárt gömb is konvex. Azt is könnyű bizonyítani, hogy minden (zárt vagy nyílt)
tégla konvex.
21.103. Definíció. Legyen
halmazon, ha minden
intervallumon. Más szóval,

minden

és

Azt mondjuk, hogy az

konvex. Azt mondjuk, hogy az
függvény konvex a
-ra a
egyváltozós függvény konvex a
akkor konvex -n, ha

esetén.
függvény konkáv a

halmazon, ha

konvex

-n.

Konvex függvényre mutat példát a 21.18. ábra.
21.104. Tétel. Legyen differenciálható a konvex és nyílt
halmazon. Az
függvény akkor és csak
akkor konvex -n, ha grafikonja az
pontbeli érintő hipersík felett van minden
-re. Más
szóval, akkor és csak akkor konvex -n, ha

21.38. egyenlet - (21.38)
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minden

-re.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
szerint
az

-n, és legyenek és különböző pontok -ben. A 21.78. Tétel
egyváltozós
függvény
differenciálható
-ben,
és
minden
-re. Mivel a feltétel szerint
konvex
-ben, ezért a

konvex

11.65. Tételből következik, hogy

ami éppen (21.38).
Most tegyük fel, hogy (21.38) teljesül minden
-re. Legyen
mint fent; be kell látnunk, hogy
konvex
-en. A 11.65. Tétel alapján ehhez elég belátni, hogy
minden
-re. Mivel
, ez azzal ekvivalens, hogy

Ez viszont (21.38)-ból következik, ha azt
alkalmazzuk.
21.105. Tétel. Legyen
csak akkor konvex

-ra és

helyett

kétszer differenciálható a konvex és nyílt

helyett

függvény akkor és

halmazon. Az

kvadratikus alak pozitív szemidefinit minden

-n, ha a

-ra

-re.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy konvex -n, és legyenek és különböző pontok -ben. A 21.97. Lemma
szerint az
függvény kétszer differenciálható a
intervallumon, és
. Mivel a feltétel szerint konvex
-en, így
, tehát
.
Ez minden
-re igaz, és ebből könnyen következik, hogy a
kvadratikus alak pozitív szemidefinit.
Ugyanis a
halmaz nyílt, tehát
egy alkalmas
-ra. Mármost tetszőleges
-re
,

ha

elég

kicsi,

és

, ezért
Most tegyük fel, hogy
ben, és legyen

szerint

konvex

így

minden

, tehát

elég

,

-re.

Mivel

pozitív szemidefinit.

pozitív szemidefinit minden
-re. Legyenek és
minden
-re. A 21.97.
függvény
kétszer
differenciálható
a
, hiszen
-en. Mivel ez minden

kis

különböző pontok Lemma szerint az
intervallumon,
és

pozitív szemidefinit. Így a 11.66. Tétel
-re igaz, ezért konvex -n.

21.106. Megjegyzés. Világos, hogy a 21.104. és 21.105. Tételeket hogyan kell módosítanunk ahhoz, hogy egy
függvény konkávitására adjanak szükséges és elégséges feltételt.
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21.18. ábra
21.107. Példa. Legyen
. Az
kaphatjuk meg, hogy az egyváltozós
hogy az függvény konvex a síkon.
Tetszőleges

polinom grafikonja egy forgási paraboloid, mert úgy
függvény grafikonját megforgatjuk a tengely körül. Belátjuk,

pontra
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Így
konvex.

. Mivel ez a kvadratikus alak pozitív definit, így a 21.105. Tétel szerint

8.1. Feladatok
21.105. Írjuk fel a következő függvények harmadik Taylor-polinomját.
a.

-ben;

b.

-ben;

c.
d.

-ban;
-ban.

21.106. Határozzuk meg az alábbi kétváltozós függvények lokális és abszolút szélsőértékeit.
a.

;

b.
c.

;
;

d.
21.107. Legyen
ha az

.
konvex. Bizonyítsuk be, hogy az

függvény akkor és csak akkor konvex,

halmaz konvex.
21.108. Legyen

konvex és nyílt. Bizonyítsuk be, hogy ha

21.109. Legyen
konvex és nyílt. Bizonyítsuk be, hogy az
konvex, ha folytonos, és ha

teljesül minden

konvex, akkor folytonos.
függvény akkor és csak akkor

-re.

9. Függelék: Érintő és érintősík
Az érintő és az érintősík fogalmát eddig a lineáris függvénnyel való közelítéssel kapcsoltuk össze. Az érintő
szemléletes fogalmához azonban az az elképzelés is hozzátartozik, amely szerint az érintő a „húr határhelyzete”.
Ha pl. az egyváltozós
függvény differenciálható az pontban, akkor a grafikon
és
pontjain átmenő egyenes (a „húr”) meredeksége
. Ez a meredekség
esetén
-hoz tart, és így a húr „tart” az
ponton átmenő és
meredekségű egyeneshez, vagyis az érintőhöz.
Pontosabban, ha jobbról, illetve balról tart -hoz, akkor az
pontból kiinduló és az
ponton átmenő félegyenes „tart” az érintőnek az
, illetve
félegyenes feletti részéhez. Az
érintőnek ezt a tulajdonságát fogjuk alapul venni az általános definícióhoz.
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Legyenek
és
félegyenes az
irányvektorának

tér különböző pontjai. Az
pontból kiinduló és az
ponton átmenő
pontokból áll. Az
egységvektort e félegyenes
nevezzük. Tegyük fel, hogy
és
minden
-re, valamint
az

félegyenesek tartanak az

. Ekkor azt mondjuk, hogy az
félegyeneshez.

Legyen
, és legyen
. Ha
és
, akkor a Bolzano–Weierstrass-tétel
(21.8. Tétel) szerint az
egységvektorok sorozatának van konvergens részsorozata. A
halmaz
pontbeli kontingensének12 nevezzük azon egységvektorok
halmazát, amelyekhez
van olyan
,
sorozat, amelyre
. Az előzőek szerint
minden
-re.
21.108. Példák. 1.

Ha

az egyváltozós
függvény differenciálható
pontosan két egységvektort tartalmaz, nevezetesen az

az

pontban,
meredekségű

akkor

vektort és az ellentettjét.
egy görbe, és tegyük fel, hogy
. Ekkor a
halmaz kontingense a
egységvektorokat. Valóban, ha
, akkor
2. Legyen

differenciálható a
pontban tartalmazza a

pontban, és

(l. a 15.23. Megjegyzést). Így

amiből azt kapjuk, hogy

esetén

tehát

. Ha

balról tart

-hoz, akkor hasonlóan kapjuk, hogy

.
3. Tegyük fel, hogy a görbe csak egyszer megy át a
ponton, azaz hogy
minden
-ra.
Könnyű bizonyítani, hogy ekkor
csak úgy teljesülhet, ha
. Ez azt jelenti, hogy ebben az
esetben (feltéve azt is, hogy
) a
kontingens pontosan a
egységvektorokból áll.
A fentiek motiválják az érintő következő definícióját.
21.109. Definíció. Legyen
halmaz
pontbeli érintője, ha
A fenti definíció értelmében az
differenciálható
, akkor

12

, és legyen

. Azt mondjuk, hogy az
.

egyenes a

függvény grafikonjának nem csak akkor van érintője az

-ban, de akkor is, ha

vagy

-nek nincs érintője az

pontban.

kontingencia = érintkezés
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pontban, ha
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A 21.109. Definíció kézenfekvő módosítása megadja az érintősík fogalmának következő általánosítását.
21.110. Definíció. Legyen
, és legyen egy origón átmenő sík (azaz kétdimenziós lineáris altér). Azt
mondjuk, hogy az
sík a
halmaz
pontbeli érintősíkja, ha
pontosan az
által tartalmazott egységvektorokból áll.
Tegyük fel, hogy a kétváltozós függvény differenciálható az
bizonyítás némi számolást igényel), hogy a
halmaznak az
pontosan azokból a
egységvektorokból áll, amelyekre

pontban. Nem nehéz belátni (bár a
pontbeli kontingense
.

Mármost a 21.73. Definíció értelmében a

egyenletű sík grafikonjának
Definíció szerint is érintősíkja

pontbeli érintősíkja. Látható, hogy ez a sík egyszersmind a 21.110.
grafikonjának.

Hasonlóan általánosíthatjuk az érintő hipersík fogalmát
-beli halmazok esetében. Az előzőekhez hasonlóan
meg lehet mutatni, hogy az érintő hipersíknak a 21.74. Definícióban megfogalmazott értelmezése összhangban
van a 21.110. Definíció
-beli megfelelőjével.
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22. fejezet - 22.
Tekintsünk egy

függvényt, ahol a
halmaz tetszőleges. Jelöljük az
vektor koordinátáit
-szel minden
-ra. Ezzel minden
-ra definiáltunk egy
függvényt, amelyet az függvény -edik koordinátafüggvényének vagy komponensének nevezünk.
Ez a definíció összhangban van a görbék koordinátafüggvényeinek értelmezésével (l. a 15.16. Megjegyzést),
amennyiben annak közvetlen általánosítása.
A fenti fogalom a 21.46. Definícióban szereplő
általánosítása. Tekintsük ugyanis az ún. identitásfüggvényt

koordinátafüggvényeknek is
-n, azaz legyen
minden
-re.

leképezés koordinátafüggvényei éppen az

Ekkor az

függvények (

).
Most legyen
, ahol
. Ekkor
koordinátafüggvényei a
halmazon értelmezett valós
értékű függvények, tehát
változós valós függvények. Az
függvény határértékét, folytonosságát és
differenciálhatóságát definiálhatnánk az
koordinátafüggvényeinek megfelelő tulajdonságain keresztül. (A
görbék esetében így jártunk el; l. a 15.16. Megjegyzést.) Ennél azonban egyszerűbb, tömörebb, és a lényeget
jobban megragadja, ha a fenti fogalmakat közvetlenül -re definiáljuk, méghozzá ugyanúgy, mint a valós
értékű függvények esetében. Szerencsére minden esetben ki fog derülni, hogy az így definiált fogalom
ekvivalens a koordinátafüggvények megfelelő tulajdonságain keresztül definiált fogalommal.

1. Határérték és folytonosság
22.1. Definíció. Legyen
függvény határértéke
olyan

és legyen
a
halmaz torlódási pontja. Azt mondjuk, hogy az
-ban a
halmazra szorítkozva a
pont, ha minden
-hoz van
esetén

, hogy minden

. Jelölés:

.

Ha az
függvény értelmezési tartománya
-val egyenlő (vagyis ha nem bővebb
-nál), akkor a fenti
definícióban a „ halmazra szorítkozva” kitételt elhagyhatjuk, és röviden azt mondhatjuk, hogy határértéke
-ban . Ezt úgy jelöljük, hogy
vagy
, ha
.
Nyilvánvaló, hogy
akkor és csak akkor, ha minden
pont egy pontozott környezete, amelyre teljesül, hogy
, ha

környezetéhez megadható az
.

22.2. Tétel. Legyen
, legyen a
halmaz torlódási pontja, és legyen
függvényre akkor és csak akkor teljesül
, ha az
koordinátafüggvényére
.

. Az
függvény mindegyik

Bizonyítás. Az állítás a definíciók egyszerű következménye, felhasználva, hogy minden
pontra
és
minden
-ra.
A fenti tételből könnyen levezethetjük az átviteli elvet:
sorozatra
.

akkor és csak akkor, ha minden

A 21.39. és 22.2. Tételekből nyilvánvaló, hogy ha

és

, akkor

ahol

-re, továbbá

minden

és

.
22.3. Definíció. Legyen
. Azt mondjuk, hogy az
pontban a
halmazra szorítkozva, ha minden
-hoz van olyan
esetén
.
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Ha az
függvény értelmezési tartománya
szorítkozva” kitételt elhagyhatjuk.
Ha

minden

-val egyenlő, akkor a fenti definícióban a „

pontban folytonos, akkor azt mondjuk, hogy

folytonos a

halmazra

halmazon.

A 22.2. Tételből azonnal kapjuk a következőt.
22.4. Tétel. Az függvény akkor és csak akkor folytonos az
minden koordinátafüggvényére igaz.
Nyilvánvaló, hogy
akkor és csak akkor folytonos az
két eset valamelyike fennáll:
i. Az

pont izolált pontja

halmazra szorítkozva, ha ez

halmazra szorítkozva, ha a következő

pontban a

-nak, vagy

és

ii.

pontban a

.

Könnyű ellenőrizni, hogy érvényes az átviteli elv: az
halmazra szorítkozva, ha minden
,

függvény akkor és csak akkor folytonos az
sorozatra teljesül
.

Ebből azonnal adódik a következő állítás: Ha és folytonosak az pontban a
akkor ugyanez igaz az
,
és
függvényekre minden
esetén.

pontban a

halmazra szorítkozva,

Az összetett függvény határértékére vonatkozó tétel így módosul:
22.5. Tétel. Tegyük fel, hogy
és

i.
ii.
iii.

,
az
szorítkozva.

, ahol

;

és

;

egy pontozott környezetében, vagy pedig

és

folytonos

-ben a

halmazra

Ekkor

22.1. egyenlet - (22.1)

22.6. Következmény. Ha folytonos az
pontban a
halmazra szorítkozva, akkor
is folytonos az

halmazra szorítkozva, és
folytonos
pontban a
halmazra szorítkozva.

-ban a

Ha Weierstrass tételét (21.50. Tétel) általánosítani akarjuk
-ba képező függvényekre, akkor tekintetbe kell
vennünk, hogy
esetén
-ban nincs rendezés, tehát nem beszélhetünk egy függvény legnagyobb vagy
legkisebb értékéről. A korlátosságra vonatkozó állítás azonban érvényben marad; sőt, többet is állíthatunk.
22.7. Tétel. Legyen
és zárt
-ban.

korlátos és zárt, és legyen

Bizonyítás. Weierstrass tételét (21.50. Tétel)
korlátos.

folytonos. Ekkor az

halmaz korlátos

koordinátafüggvényeire alkalmazva adódik, hogy

A zártság bizonyításához a 21.16. Tétel (iii) feltételét fogjuk használni. Tegyük fel, hogy
és
. Válasszunk olyan
pontokat, melyekre
. Ekkor az
sorozat korlátos (mert
része
-nak), tehát a Bolzano–Weierstrass-tétel szerint van konvergens
részsorozata. Ha
,
akkor a
halmaz zártsága miatt
. Így folytonosságát felhasználva
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tehát

. Így a 21.16. Tétel szerint

zárt.

Emlékeztetünk arra, hogy egy leképezést akkor nevezünk injektívnek (vagy egy-egyértelműnek), ha a leképezés
különböző pontokban különböző értékeket vesz fel. A korlátos és zárt halmazon folytonos függvények egy
további fontos tulajdonságát fejezi ki az alábbi tétel.
22.8. Tétel. Legyen
akkor

korlátos és zárt, és legyen

folytonos az

halmazon,

halmazon.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
Legyen

injektív a

folytonos. Ha

minden

és

. Ekkor

-re; be kell látnunk, hogy

egy alkalmas

-ra.

.

Tegyük fel, hogy ez nem igaz. Ekkor van olyan
, hogy
, azaz
végtelen sok re. Feltehetjük, hogy ez minden -re igaz, mert a sorozat többi tagját elhagyhatjuk. Az
sorozat korlátos
(mert része -nak), tehát a Bolzano–Weierstrass-tétel szerint van konvergens
részsorozata. Ha
, akkor a
halmaz zártsága miatt
és
, hiszen

Így

folytonosságát felhasználva

ami ellentmond

injektivitásának.

22.9. Megjegyzések. 1. Az előző tételben a
halmaz korlátosságának feltételét nem hagyhatjuk el, vagyis egy
zárt halmazon folytonos és injektív függvény inverze nem szükségképpen folytonos. Legyen pl.
és legyen
az a függvény, amelyre
és
minden
-re. Ekkor
zárt (mert
-ban minden konvergens sorozat valahonnan kezdve konstans),
folytonos -n (mert
minden pontja izolált), és injektív. Másrészt
nem folytonos, mert

(A tételben a

halmaz zártságának feltétele sem hagyható el; l. a 20.2. feladatot [555].)

2. Az egyszerű ívek paraméterezéséről szóló 15.19. Tétel bizonyításában a következő tényre volt szükségünk:
ha
akkor a

és

kölcsönösen egyértelmű és folytonos leképezések és
függvény folytonos
-n.

A 22.8. Tétel és a 22.6. Következmény birtokában ezt azonnal beláthatjuk. Valóban, a
a
halmazon, tehát
és kompozíciója folytonos
-n.

,

leképezés folytonos

Az egyenletes folytonosság fogalmát ugyanúgy definiáljuk, mint valós értékű függvényekre.
22.10. Definíció. Azt mondjuk, hogy az függvény egyenletesen folytonos a
halmazon, ha minden
-hoz létezik egy (közös, azaz a helytől független)
, amelyre teljesül, hogy ha
és
, akkor
.
Heine tétele változatlanul érvényben marad: ha
egyenletesen folytonos -n.

korlátos és zárt, és

2. Differenciálhatóság
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Az
értékű függvények differenciálhatóságának értelmezésénél ugyanúgy járunk el, mint a határérték és a
folytonosság esetében, tehát lemásoljuk a 21.62. Definíciót. Ehhez azonban értelmeznünk kell az
-ből
-ba
képező lineáris leképezéseket, és ennek kapcsán át kell tekintenünk a lineáris algebra néhány alapfogalmát.
függvényt lineáris leképezésnek vagy lineáris transzformációnak nevezzük, ha
és
teljesül minden
és
esetén. Könnyű belátni,
leképezés akkor és csak akkor lineáris, ha minden koordinátafüggvénye lineáris

Az
hogy az
függvény.
Legyen az

leképezés
-ra. Ekkor az

-edik koordinátafüggvénye az

lineáris függvény minden

22.2. egyenlet - (22.2)

mátrixot az
leképezés mátrixának nevezzük. Jegyezzük meg, hogy a mátrixnak sora és oszlopa van, és
az -edik sorban az
leképezés -edik koordinátafüggvényében szereplő együtthatók állnak.
Könnyű ellenőrizni, hogy ha
, akkor az
koordinátáiból álló oszlopmátrixnak a szorzataként kaphatjuk meg, azaz

vektort az

mátrixának és az

22.3. egyenlet - (22.3)

Más szóval
összeszorozzuk az

-edik koordinátáját úgy kapjuk meg, ha
vektorral.

22.11. Definíció. Legyen
az pontban, ha van olyan

és

mátrixának

. Azt mondjuk, hogy az
lineáris leképezés, hogy

-edik sorát skalárisan
függvény differenciálható

22.4. egyenlet - (22.4)

minden

-ra, ahol

ha

. (Itt

.)

22.12. Megjegyzés. Mivel az
függvényt az
pontban
-nak definiálhatjuk, ezért az
függvény
differenciálhatósága ekvivalens azzal, hogy egy alkalmas
lineáris leképezésre fennáll (22.4), ahol
és folytonos -ban.
Egy további ekvivalens feltétel úgy fogalmazható meg, hogy egy alkalmas
, ha
.
22.13. Tétel. Az
ha
mindegyik

lineáris leképezésre

(
) függvény akkor és csak akkor differenciálható az
koordinátafüggvénye differenciálható -ban. Ekkor a (22.4)-ban szereplő

leképezés mátrixában az
ra és
-re.

-edik sor

-edik eleme egyenlő a

parciális deriválttal minden
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Bizonyítás. Tegyük fel, hogy (22.4) teljesül minden
-ra, ahol
, ha
. Mivel a (22.4) két
oldalán
álló
vektorok
egyenlőek,
ezért
a
megfelelő
koordinátáik
is
egyenlőek.
Így
minden
-ra és
-ra, ahol
jelöli
, illetve
-edik koordinátafüggvényét. Mivel
lineáris és
ha
(hiszen
minden -re), ebből azonnal adódik, hogy
differenciálható -ban. A 21.66. Tételből
következik, hogy az
lineáris függvény -edik együtthatója a
parciális derivált, amivel megkaptuk
az
mátrixára vonatkozó állítást is.
Most tegyük fel, hogy

mindegyik
koordinátafüggvénye differenciálható -ban. A 21.66. Tétel szerint
, ahol
, és
ha
.
minden
-re, és
minden
-re.
egy lineáris leképezés,
ha
a 22.2. Tétel szerint, továbbá (22.4) teljesül
-ra. Ezzel beláttuk, hogy differenciálható az pontban.

Legyen
Ekkor
minden

22.14. Következmény. Ha
egyértelmű.
22.15. Definíció. Legyen
(22.4)-ban szereplő
-val jelöljük. Az
deriváltakból álló

mátrixot az

függvény

differenciálható az

pontban, akkor a (22.4)-ban szereplő

lineáris leképezés

ahol
, és legyen
differenciálható az
pontban. A
lineáris leképezést az
függvény
pontbeli deriváltjának nevezzük és
lineáris leképezés mátrixát, tehát a

parciális

pontbeli Jacobi-mátrixának1 nevezzük.

A 21.65., 21.66. 21.70. és 22.13. Tételekből azonnal kapjuk a következő állításokat.
22.16. Tétel.
i. Ha az
függvény differenciálható az
pontban, akkor
folytonos -ban, továbbá
mindegyik
koordinátafüggvényének mindegyik változó szerinti parciális deriváltja létezik és véges az pontban.
ii. Ha mindegyik koordinátafüggvényének mindegyik változó szerinti parciális deriváltja létezik és véges az
pont egy környezetében és folytonos az pontban, akkor differenciálható az pontban.
22.17. Példa. Tekintsük az

leképezést. Az

koordinátafüggvényeinek parciális deriváltjai

minden
-re. Mivel ezek a parciális deriváltak mindenütt folytonosak, ezért a 22.16. Tétel szerint az
leképezés a sík minden
pontjában differenciálható, és a Jacobi-mátrixa

Tehát
1

deriváltja az

pontban az

Carl Jacobi (1804–1851) német matematikus
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lineáris leképezés.
22.18. Megjegyzés. Foglaljuk össze, hogy a különböző fajtájú leképezések deriváltjainak definíciója milyen
jellegű objektumokat ad.
Egy egyváltozós valós függvény adott pontbeli deriváltja valós szám, nevezetesen a differenciahányadosok
limesze.
Egy
görbe adott pontbeli deriváltja az az
-beli vektor, amelynek a koordinátái a
koordinátafüggvényeinek deriváltjai (l. a 15.23. Megjegyzést).
Egy -változós valós értékű függvény deriváltja (vagyis a gradiense) az az
komponensei a függvény adott pontbeli parciális deriváltjai.
A 22.15. Definíció még tovább megy az absztrakció irányába: egy
számot és nem is vektort, hanem egy leképezést értünk.

-beli vektor, amelynek a

függvény deriváltján immár nem

Ez a sokféleség azzal a következménnyel jár, hogy az
-be képező görbék vagy a
függvények deriváltja a
esetben egyrészt valós szám, másrészt egydimenziós vektor.
Rosszabb, hogy az
leképezés, a

leképezés

-változós valós

leképezések deriváltja a
esetben egyrészt vektor, másrészt lineáris
esetben pedig ezekhez hozzájön még az eredeti derivált mint valós szám.

Látnunk kell azonban, hogy a derivált lényege mindegyik esetben az a lineáris leképezés, amellyel a függvényt
közelítjük, és csupán másodlagos kérdés, hogy ezt a lineáris leképezést milyen adatokkal adjuk meg. Az
egyváltozós valós
függvény esetében a közelítő lineáris függvény az érintőt leíró
függvény. Ezt egyértelműen jellemzi az
együttható (hiszen -ban
-t kell felvennie). Ugyanígy, a változós valós függvényt közelítő lineáris függvény az érintő hipersíkot leíró
függvény, amelyet az együtthatókból képzett vektorral jellemezhetünk.
A fent vázolt látszólagos következetlenséget enyhíthettük volna azzal, ha az
leképezések
deriváltjának nem lineáris leképezést, hanem annak mátrixát (vagyis Jacobi-mátrixát) neveztük volna2. Sok
esetben kényelmes azonban, ha a deriváltra mint leképezésre és nem mint mátrixra hivatkozunk; a következő
részben erre több példát is látunk majd. Ennél is nagyobb súllyal esik a latba, hogy ha általánosabb terek (ún.
normált lineáris terek) közötti leképezések deriváltját akarjuk definiálni, akkor a lineáris leképezéseknek nincs
mindig mátrixuk, és így nincs más választásunk, mint hogy magát a lineáris leképezést tekintsük deriváltnak.
Végül is meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a derivált jellege függ a szereplő terek dimenziójától.
Szerencsére a szövegösszefüggésből mindig kiderül, hogy milyen jellegű objektumot tekintünk deriváltnak:
számot, vektort vagy leképezést.

3. Differenciálási szabályok
22.19. Tétel. Ha az
-ba képező és
és
függvények is differenciálhatóak
minden
-re.

függvények differenciálhatóak az
-ban, továbbá

pontban, akkor az
és

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló a 22.13. Tételből.
A következő tétel a leképezések kompozíciójának differenciálhatóságára és deriváltjára vonatkozik.
22.20. Tétel. Tegyük fel, hogy
i.

és

differenciálható az

pontban;

Még így is maradt volna következetlenség, mert a
esetben (vagyis az
mátrix, vagyis oszlopvektor, míg a görbe deriváltját sorvektornak értelmeztük.
2

-ba képező görbék esetében) a Jacobi-mátrix
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ii.

és

,
differenciálható az

Ekkor

differenciálható a

pontban.

pontban, és

A bizonyításhoz szükségünk lesz arra a tényre, hogy minden lineáris leképezés Lipschitz.
lineáris
teljesül minden

22.21. Lemma. Minden

Bizonyítás. Legyen

az

leképezéshez
-re.

van

olyan

tér egy bázisa, és legyen

szám,

hogy

. Ekkor tetszőleges

-re

Így
Jelöljük
hogy
minden

minden

-re, tehát

-val azon
számok halmazát, amelyekre a 22.21. Lemma állítása teljesül. Könnyen látható,
elemei között van legkisebb. Ha ugyanis
, akkor
is igaz
-re, tehát
.

22.22. Definíció. A legkisebb olyan
leképezés normájának nevezzük, és

számot, amelyre a 22.21. Lemma állítása teljesül, az
-val jelöljük.

A 22.20. Tétel bizonyítása. Legyen
és
. Tudjuk, hogy ha
jól közelíti
-et, ha pedig
közel van
-hoz, akkor
közelíti
-t. Ebből szemléletesen világos, hogy ha közel van -hoz, akkor

jól közelíti
Mivel

megfelel.

közel van

lineáris

-hoz, akkor
jól

. Az alábbiakban ezt a gondolatmenetet pontosítjuk.

-et, vagyis
, ezért

22.5. egyenlet - (22.5)

. Válasszunk egy

ahol

-t, amelyre teljesül, hogy

esetén

és

. Ekkor

22.6. egyenlet - (22.6)

minden

-ra. Másrészt

-ből

22.7. egyenlet - (22.7)

ahol
. Mivel (22.6) alapján (vagy a 22.16. Tétel szerint)
folytonos az
pontban, ezért
minden olyan -re, amely elég közel van -hoz. Ha most (22.7)-t
-re
alkalmazzuk, akkor (22.5) felhasználásával azt kapjuk, hogy
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22.8. egyenlet - (22.8)

. Mármost (22.6) szerint

ahol

ahol

és
.

ha
, hiszen
-ban, és

folytonos

-ban. Így (22.8)-ból azt kapjuk, hogy

differenciálható

22.23. Következmény. (Az összetett függvény differenciálási szabálya). Tegyük fel, hogy a valós értékű
függvény differenciálható a
pontban, a valós értékű
függvények
differenciálhatóak az
pontban, és
minden
-ra. Ekkor az
függvény differenciálható az pontban, és

22.9. egyenlet - (22.9)

minden

-re.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
értelmezve vannak
-ban, és legyen
minden
-ra. A 22.13. Tételből következik, hogy a
leképezés differenciálható ban. Mivel
, ezért a 22.20. Tétel szerint
differenciálható -ban, és a Jacobi-mátrixa (vagyis az
vektor) egyenlő
pontbeli Jacobi-mátrixának (vagyis az
vektornak) és
pontbeli Jacobimátrixának a szorzatával. Az
vektor -edik koordinátája
-val egyenlő. Másrészt a mátrixok
szorzási szabálya szerint az
vektor -edik koordinátája egyenlő az
vektornak és
Jacobi-mátrixa
-edik oszlopvektorának a skaláris szorzatával. Ez éppen a (22.9) egyenlőség.
22.24. Megjegyzés. A (22.9) összefüggés könnyebben megjegyezhető a következő alakban. Jelöljük
-val, és
helyett is írjunk -t. Ekkor azt kapjuk, hogy

változóit

Az összetett függvény differenciálási szabályából könnyen levezethetjük a szorzat- és hányadosfüggvények
differenciálhatóságát.
22.25. Tétel. Ha a valós értékű
és
függvények differenciálhatóak az
esetén)
is differenciálható -ban.
Bizonyítás. A
függvény mindenütt differenciálható
-en. Mivel
, így a 22.23.. Következmény szerint
differenciálható -ban. Ugyanígy adódik
felhasználva, hogy az
racionális törtfüggvény differenciálható az

pontban, akkor

és (

differenciálhatósága,
halmazon.

Megjegyezzük, hogy (22.9) segítségével (vagy az egyváltozós függvények differenciálási szabályait használva)
és
parciális deriváltjai könnyen felírhatók (l. a 21.95. feladatot [529]).
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Az inverz függvény differenciálási szabálya (11.21. Tétel) a következőképpen általánosítható többváltozós
függvényekre.
22.26. Tétel. Tegyük fel, hogy
, az
függvény differenciálható az
lineáris leképezésnek van inverze (más szóval invertálható). Legyen
olyan folytonos függvény, amelyre
és
minden
Ekkor
differenciálható a
inverzét jelöli.

pontban, és

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy
pedig a
függvényre.
Tegyük fel először, hogy
Mivel
és
vonatkozó 22.5. Tétel szerint
esetén

, mert különben

lineáris leképezés

az

-ről áttérhetünk az

függvényre,

-ről

az identikus leképezés. Ez azt jelenti, hogy
esetén
.
a
halmazon, ezért az összetett függvény határértékére
ha
. Mivel
, ez azt jelenti, hogy
.

Ebből könnyen beláthatjuk, hogy
minden

tehát

, ahol

,

pontban, és az
, és legyen
esetén.

is az identikus leképezés, azaz
-re, ha elég kicsi. Így

. Ugyanis
esetén

,

és így valóban teljesül
deriváltja az identikus leképezés.

. Ezzel beláttuk, hogy

differenciálható az origóban, és itt a

Most tekintsük az általános esetet. (Továbbra is feltesszük, hogy
.) Legyen
. A 22.20.
Tétel szerint az
leképezés szintén differenciálható az origóban, és itt a deriváltja az
lineáris leképezés, ami az identitás. A
függvény folytonos az origó egy környezetében, és itt
. Így a már bizonyított speciális eset alkalmazásával azt kapjuk, hogy
szintén az identikus
leképezés. Mivel
, ezért ismét az összetett függvény deriválásáról szóló tétel 22.20. Tétel szerint
differenciálható az origóban, és itt a deriváltja
.

3.1. Feladatok
22.1. Legyen
minden

. Bizonyítsuk be, hogy az
nyílt halmazhoz van olyan

22.2. Adjunk meg olyan korlátos
nem folytonos az
halmazon.
22.3. Bizonyítsuk be, hogy ha

leképezés akkor és csak akkor folytonos
nyílt halmaz, hogy

halmazt és folytonos, injektív

(

,

), akkor

Mutassunk olyan egyszerű példát, ahol nem áll fenn egyenlőség.
22.4. Bizonyítsuk be, hogy ha

(

,

), akkor
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sőt,

Mutassunk olyan egyszerű példát, ahol nem áll fenn egyenlőség.
22.5. Bizonyítsuk be, hogy ha az

lineáris leképezés invertálható, akkor van olyan

, hogy

minden olyan

22.6. Legyen
és
függvénye, tehát van olyan
edik sorának -edik eleme.)

, hogy

rögzített. Bizonyítsuk be, hogy
. (Itt

22.7. Melyek azok a differenciálható
22.8.

Legyen

-re, amelyre

.
az
és

az

folytonos (sőt Lipschitz)
és
mátrixainak -

függvények, amelyekre
függvény

az
minden

differenciálható

a

? (M [795])
síkon,

-re. Bizonyítsuk be, hogy

és

minden

-re.

tegyük

fel,

hogy

konstans.

differenciálható a síkon. Tegyük fel, hogy

22.9. Legyen

és

,

és

?

és legyen
differenciálható az
pontban. Az
halmazt az ponthoz tartozó szintvonalnak nevezzük. Mutassuk meg, hogy a
szintvonal merőleges az
gradiensre a következő értelemben: ha
olyan differenciálható
görbe, amely
-ben halad és
valamely
-re, akkor a
és
vektorok
merőlegesek egymásra. (A nullvektor minden vektorra merőleges.)
22.10.

,

Legyen

függvény homogén

22.11. Azt mondjuk, hogy az
ha

teljesül minden

és

Euler tétele azt állítja, hogy ha
minden
függvényekre (pl.

,

,

-adfokú (ahol

rögzített valós szám),

esetén.

differenciálható és homogén
-adfokú, akkor
-ra. Ellenőrizzük a tételt konkrét
,

stb.).

22.12. Bizonyítsuk be Euler tételét.
22.13. Legyen az
függvény differenciálható az
szakasz pontjaiban, ahol
. Igaz-e,
hogy van olyan
pont, hogy
? (A kérdés tehát az, hogy általánosítható-e a
Lagrange-középértéktétel (21.78. Tétel) vektorértékű függvényekre.) (Ö [787] M [795])

4. Implicit és inverz függvények
Egy egyenlet megoldása azt jelenti, hogy az ismeretlent, amely az egyenlet által csak implicite 3 van
meghatározva, explicitté4 tesszük. Például az
másodfokú egyenlet az ismeretlent implicite
meghatározza, és a megoldás során -et explicit módon kell kifejeznünk az
paraméterekkel. A feladat
jellege világosabbá válik, ha
helyett
-at és
helyett
-t írunk. Adott tehát az
négyváltozós függvény, és olyan
függvényt keresünk,
amelyre

3
4

implicit = rejtett, burkolt, nem kifejtett
explicit = kifejtett, világosan kimondott
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22.10. egyenlet - (22.10)

teljesül; ekkor azt mondjuk, hogy az
az

függvény a (einv1) egyenlet megoldása. Tudjuk, hogy
halmazon
nincs
megoldás,
a
halmazon pedig több folytonos megoldás is van, hiszen a

függvények mindegyike folytonos megoldás

-n.

Egy függvény inverzének a meghatározása szintén egy egyenlet megoldását jelenti: a
akkor a függvény inverze, ha az
egyenlet egyetlen megoldása
.

függvény pontosan

Általában nem várhatjuk el, hogy az
megoldást képlettel vagy zárt formulával kifejezhessük a
paraméterekből. Már maga az
függvény sincs mindig ilyen módon megadva. De feltéve, hogy
-t
valamilyen képlet adja meg, még akkor sem biztos, hogy az
megoldás ugyanabba a függvénycsaládba
tartozik, amelynek elemeivel
-et kifejeztük. Így pl. az
függvény polinom, de az
egyenlet megoldása nem az. Ennek alapján nem meglepő, hogy van olyan
függvény, amely
kifejezhető elemi függvényekkel, de az
egyenlet függvénymegoldásai nem. Tekintsük a
függvényt. Ez szigorúan monoton növő és folytonos a számegyenesen, továbbá minden valós
értéket felvesz, tehát van inverze -en. Mármost be lehet bizonyítani, hogy inverze nem fejezhető ki elemi
függvényekkel. Vagyis az
egyenletnek létezik és egyértelmű a megoldása, de a megoldás
nem elemi függvény.
Ugyanezt a jelenséget illusztrálja az algebra nevezetes tétele, amely szerint az ötödfokú egyenletnek nincs
„gyökképlete”. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan
függvény, amely csak az alapműveletek és a
gyökvonás alkalmazásával kapható meg az
koordinátafüggvényekből, és amely megoldása volna az
egyenletnek az
tér valamely nemüres nyílt részhalmazán.
Ha tehát a feladat az ismeretlen függvény explicit megadása, akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy -t
valamely képlettel vagy zárt formulával írjuk fel, hanem csak annyit, hogy állapítsuk meg: létezik-e, és ha
létezik, akkor írjuk le a tulajdonságait. A legegyszerűbb erre vonatkozó tétel a következő.
22.27. Tétel. Tegyük fel, hogy a kétváltozós valós értékű
függvény eltűnik az
pontban, és
folytonos az
négyzeten alkalmas
-ra. Ha az
szekciófüggvény szigorúan
monoton minden
-ra, akkor létezik egy pozitív szám úgy, hogy
i. minden
továbbá
ii. az így definiált

-hoz létezik egyetlen

szám, amelyre

függvény folytonos az

,

intervallumban.

Bizonyítás. Tudjuk, hogy az
szekciófüggvény szigorúan monoton. Feltehetjük, hogy szigorúan monoton
növő (a monoton csökkenő eset ugyanúgy tárgyalható). Ekkor
.
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22.1. ábra
Legyen
Mivel

és

olyan kicsi, hogy
folytonos

teljesüljön.
pontokban,

az
és

ezért létezik
minden

olyan

, hogy
-ra. Ha tehát

, akkor

Mivel
szigorúan monoton és folytonos a
egy és csak egy
szám, amelyre
és

Legyenek

intervallumon, ezért a Bolzano-tétel szerint létezik
. Ezzel az (i) állítást beláttuk.

adottak. Válasszunk olyan

és

pozitív számokat, hogy

és

teljesüljön. A fenti gondolatmenetet megismételve kapunk egy
minden
-höz létezik egyetlen

szám, amelyre
hogy

. Azonban (i) szerint
esetén

számot azzal a tulajdonsággal, hogy

az egyetlen ilyen szám, tehát
, tehát folytonos -ban.

. Ez azt jelenti,

22.28. Következmény. (Egyváltozós implicitfüggvény-tétel). Tegyük fel, hogy a kétváltozós valós értékű
függvény eltűnik az
pontban, és folytonos
egy környezetében. Tegyük fel továbbá, hogy a
parciális derivált létezik, véges és nullától különböző az
pont egy környezetében. Ekkor léteznek
olyan és pozitív számok, hogy
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-hoz létezik egyetlen

i. minden
továbbá
ii. az így definiált

szám, amelyre

függvény folytonos az

,

intervallumban.

Bizonyítás. A feltétel szerint létezik egy
-t a belsejében tartalmazó
téglalap, amelyben
folytonos,
létezik, véges és nullától különböző. Ekkor minden
-re az
szekciófüggvény
szigorúan monoton a
intervallumban, mert itt differenciálható, és a deriváltja mindenütt pozitív vagy
mindenütt negatív a Darboux-tétel (12.49. Tétel) következményeképpen. Így alkalmazhatjuk a 22.27. Tételt az
téglalapban.
22.29. Megjegyzés. Később látni fogjuk, hogy ha folytonosan differenciálható
kapott függvény is folytonosan differenciálható az pontban (l. a 22.40. Tételt).

-ben, akkor a tételben

Az egyváltozós esetben nem nehéz közvetlenül belátni, hogy ha
differenciálható az
pontban és
, akkor a függvény is differenciálható -ban (l. a 20.15. feladatot [569]). A
deriváltat
könnyen megkaphatjuk az összetett függvény deriválási szabályából. Ugyanis
az pont egy
környezetében, ezért itt a deriváltja is nulla. Így

amiből

.

22.30. Példa. Az
függvény mindenütt folytonos és mindenütt (akárhányszor)
differenciálható. Ha
és
, akkor
, tehát a 22.28. Következmény
feltételei teljesülnek. Ennek megfelelően van olyan, az
pont egy környezetében folytonos
függvény,
és

amelyre

. Nevezetesen, ha

intervallumban, ha pedig

, akkor ilyen a

függvény a

függvény elégíti ki a feltételeket

, akkor a

-

ben.
Ha viszont

, akkor
minden

esetén

és

semmilyen környezetében nem létezik ilyen függvény, hiszen

esetén

-ra. A 22.28. Következmény feltételei persze itt nem is teljesülnek, hiszen
. Ugyanez a helyzet az
pontban.

Az alábbiakban a 22.28. Következmény többváltozós függvényekre történő általánosítása lesz a célunk.
A 22.28. Következmény az inverz függvény létezésére is megad egy elégséges feltételt, legalábbis lokális
értelemben. Amint láttuk, valamely
függvény inverzét az
egyenlet megoldása adja, ahol
. Legyen
; ekkor
. A 22.28. Következmény szerint, ha
differenciálható a pont egy környezetében és itt
, akkor létezik egy folytonos
függvény az
pont egy
környezetében, amelyre
, és
-ban.
Várható, hogy a 22.28. Következmény többváltozós függvényekre történő általánosítása az inverz létezésére is
megad egy elégséges feltételt (legalábbis lokálisan). Ezért először az inverz függvény problémáját fogjuk
megvizsgálni.
Az inverz függvény létezése a többváltozós esetben minőségileg bonyolultabb az egyváltozós esetnél; ez tehát
egy olyan pont, ahol az egyváltozós analógia létezik ugyan, de immár nem elegendő. A kérdés: miképpen
döntsük el, hogy egy többváltozós függvény injektív-e egy adott halmazon. Egy intervallumon értelmezett
folytonos, egyváltozós, valós értékű függvény esetében a válasz egyszerű: akkor, ha a függvény szigorúan
monoton. (Ez könnyen belátható a Bolzano-tételből; l. a 9.54. feladatot [138].) Azonban a vektor értékű vagy
többváltozós folytonos függvények körében ennek a feltételnek nincs közvetlen megfelelője.
Egy másik probléma a „globális” inverz létezésével kapcsolatos. Legyen
folytonos, ahol
egy
intervallum. Könnyű belátni, hogy ha minden pontjának van olyan környezete amelyben injektív, akkor
az egész intervallumon is injektív (l. a 20.16. feladatot [569]). Tehát az egyváltozós, valós értékű folytonos
függvények esetében a lokális injektivitásból következik a globális injektivitás. Ez azonban a vektor értékű vagy
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többváltozós függvények körében nem igaz! Tekintsük a
görbét, ahol
minden
-re. A leképezés minden
-nél rövidebb szakaszon injektív (és a képe az egységkör egy részíve), azonban
globálisan nem injektív, hiszen
szerint periodikus. Hasonlóan, ha
minden
leképezés a sík minden
minden

-re, akkor az
globálisan nem injektív, hiszen

-nél kisebb sugarú körlapján injektív, de
-re.

Ezen a problémán nem tudunk segíteni; úgy tűnik, hogy nincs olyan természetes, könnyen ellenőrizhető feltétel,
amely egy vektor értékű vagy többváltozós függvény globális injektivitását biztosítaná. Ezért a lokális
injektivitás vizsgálatára szorítkozunk.
Tegyük fel, hogy az
leképezés differenciálható az
pont egy környezetében. Mivel -et lokálisan jól
közelíti az
leképezés, ezért arra gondolhatnánk, hogy ha az
lineáris leképezés
injektív, akkor is injektív egy környezetében. Ez azonban már a
esetben sincs mindig így. A
11.46.4. Megjegyzésben és a 10.53. feladatban [230] láttuk, hogy van olyan mindenütt differenciálható
függvény, amelyre
, de nem monoton a pont egyetlen környezetében sem. Legyen
. A derivált általános definíciója szerint
az
lineáris leképezés, amely injektív. Ennek
ellenére az
leképezés nem injektív a
pont egyetlen környezetében sem. Ezért a lokális injektivitás
biztosításához -ről többet kell feltennünk. Meg lehet mutatni, hogy ha
egy környezetében minden -re
teljesül, hogy az
lineáris leképezés injektív, akkor
injektív az
pont egy környezetében. Ennek a
bizonyítása azonban mélyebb topológiai eszközöket igényel, ezért itt nem ismertethetjük. Az állítást csak abban
az esetben fogjuk bizonyítani, amikor parciális deriváltjai folytonosak -ban.
22.31. Definíció. Legyen
és
. Azt mondjuk, hogy az
leképezés folytonosan
differenciálható az
pontban, ha
differenciálható az
pont egy környezetében, és
koordinátafüggvényeinek parciális deriváltjai folytonosak -ban.
22.32. Tétel. (A lokális injektivitás tétele). Legyen
differenciálható az
pontban és az
pont egy környezetében.

és
, ahol
. Ha
lineáris leképezés injektív, akkor

és tegyük fel, hogy az
minden

22.33. Lemma. Legyen
szakasz pontjaiban. Ha

,

folytonosan
is injektív az

függvény differenciálható az
és
esetén, akkor

.
Bizonyítás. A Lagrange-középértéktételt (21.78. Tétel) az
hogy

koordinátafüggvényre alkalmazva azt kapjuk,

A 22.32. Tétel bizonyítása. Először feltesszük, hogy
és
az identitás, azaz
minden
-re.
Ez
definíció
szerint
azt
jelenti,
hogy
,
ahol
minden
-ra. Világos, hogy
is folytonosan differenciálható az
pontban, és hogy
-re. Mivel

az azonosan nulla leképezés. Ebből következik, hogy
folytonosan differenciálható -ban, ezért választhatunk egy olyan

hogy
teljesüljön minden
szerint ebből következik, hogy

-ra és minden
minden
560
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minden
számot,

-re. A 22.33. Lemma
-ra. Ha tehát

22.
függvények
és
, akkor
Ezzel beláttuk, hogy

esetén

, hiszen
injektív a
gömbben.

teljesülne, ami lehetetlen.

Most tekintsük az általános esetet. Jelöljük
-val az
injektív lineáris leképezést. Legyen
képtere
(vagyis értékkészlete)
; ez az
tér egy lineáris altere (beleértve a
esetet is). Legyen
minden
-re. Világos, hogy
egy jóldefiniált lineáris leképezés a
térről
-be.
Terjesszük ki -t lineárisan az
térre, és jelöljük a kiterjesztést is -vel. (Könnyen látható, hogy ilyen
kiterjesztés létezik.) Ekkor a
leképezés az identitás
-n.
Nyilvánvaló, hogy a
lineáris leképezés deriváltja minden pontban önmaga. Ezért az összetett függvény
differenciálhatóságáról szóló 22.20. Tétel szerint a
függvény differenciálható az
pont egy
környezetében, és itt
. Ebből következik, hogy
Jacobi-mátrixa az
pontban
egyenlő a
mátrixának és az
leképezés mátrixának a szorzatával. Így
mindegyik
szekciófüggvényének mindegyik parciális deriváltja egyenlő a
parciális deriváltak egy lineáris
kombinációjával, amiből világos, hogy
is folytonosan differenciálható az
pontban. Mivel
az identitás, ezért a már bizonyított speciális eset szerint
injektív az
pont környezetében. Ekkor ugyanebben a környezetben -nek is injektívnek kell lennie.
22.34. Megjegyzések. 1. Ismeretes, hogy amennyiben
nem lehet injektív. Ekkor ui.
magterének, azaz az
, ezért van olyan
pont, amelyre
. Tehát

lineáris leképezés, akkor
esetén
lineáris altérnek a dimenziója
csak akkor lehet injektív, ha
.

2. A lokális injektivitás tétele a függvény lokális injektivitásának eldöntését visszavezeti egy lineáris leképezés
injektivitásának megállapítására. Az utóbbit könnyű eldönteni. Egyszerűen belátható, hogy egy
lineáris leképezés akkor és csak akkor injektív, ha
minden
,
vektorra. Ismeretes
továbbá, hogy
akkor és csak akkor injektív, ha a mátrixának a rangja . Ez azt jelenti, hogy a mátrix
sorvektorai között van lineárisan független, vagy ami ezzel ekvivalens, hogy a mátrix tartalmaz egy nullától
különböző
méretű aldeterminánst.
Az
lineáris leképezést szürjektívnek nevezzük, ha az értékkészlete az egész
tér. Mivel
képtere legfeljebb -dimenziós lehet, ezért az
lineáris leképezés csak akkor lehet szürjektív, ha
.A
következő állítás a 22.32. Tétel duálisa.
22.35. Tétel. Legyen
pontban és az
környezetét.

és

, ahol
. Ha
folytonosan differenciálható az
lineáris leképezés szürjektív, akkor
értékkészlete tartalmazza

egy

A tétel bizonyításához azt kell megmutatnunk, hogy ha közel van
-hoz, akkor az
egyenlet
megoldható. Ezt az egyenletet egy sokszor alkalmazható módszer, az iteráció segítségével fogjuk megoldani 5. A
módszer egyik leggyakrabban alkalmazott variánsát adja meg a következő tétel.
leképezésnek az
elem fixpontja, ha
. Ha
és
leképezést kontrakciónak nevezzük, ha van olyan
szám, hogy
minden
-ra. (Tehát
akkor kontrakció, ha Lipschitz tulajdonságú
valamely -nél kisebb konstanssal.)
Azt mondjuk, hogy az
, akkor az

22.36. Tétel. (Banach6 fixponttétele). Ha
kontrakciónak van fixpontja.

nemüres zárt halmaz, akkor minden

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
tetszőleges, és tekintsük az

[0] és 5.5. feladataiban [0]. Az 5.4. (a)–(d) feladatok [0] az
egyenleteket oldják meg iteráció segítségével, amennyiben az egyenletek
megoldásához konvergáló sorozatokat adnak meg. Az 5.5. feladat [0] ugyanezt teszi az
egyenlettel. L. még az I. kötet
Függelékének 2. és 8. Programjait a 544. és 551. oldalakon.
6
Stefan Banach (1892–1945) lengyel matematikus
5

Erre

már

több

példát

láttunk

az

minden
-ra, ahol
. Legyen
) rekurzióval definiált sorozatot. (Mivel a

(

I.

kötet

5.4.
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halmazt önmagába képezi, ezért
minden
konvergens, és a limesze az leképezés fixpontja.

-re értelmezve van.) Megmutatjuk, hogy a sorozat

Legyen
. Teljes indukcióval adódik, hogy
-ra nyilvánvaló, és ha
-re igaz, akkor

-ra. Valóban, ez

minden

Ebből következik, hogy az
sorozat kielégíti a Cauchy-kritériumot (ttobb5. Tétel). Valóban, ha
adott,
akkor a
végtelen sor konvergenciája alapján választhatunk egy olyan
indexet, hogy
teljesüljön minden
-re. Ekkor
esetén

Így

az

sorozat

konvergens.

Ha

,

zártsága miatt
, amiből

. Mármost
, azaz
az

, mert különben

-ről áttérhetünk az

akkor

alapján
leképezés fixpontja.
A 22.35. Tétel bizonyítása. Feltehetjük, hogy
függvényre.

és

Először azt is feltesszük, hogy
és
az identikus leképezés. Legyen
-ra. A 22.32. Tétel bizonyításában láttuk, hogy ekkor létezik egy olyan
minden
teljesül, mert különben veszünk egy kisebb
gömböt.
Legyen
ui.

-ra. Feltehetjük, hogy ez minden
-t. Megmutatjuk, hogy értékkészlete tartalmazza a

leképezés a zárt

adott. Ekkor a

minden
szám, hogy
-ra is

gömböt önmagába képezi. Ha

, akkor

Mivel pedig
Banach-tétel szerint van fixpontja. Ha
.

minden
egy fixpont, akkor

-re, ezért

kontrakció, tehát a
, azaz

Most tekintsük az általános esetet. (Továbbra is feltesszük, hogy
és
.) Legyen
lineáris tér egy bázisa, és válasszunk olyan
pontokat, melyekre
(Mivel az
lineáris leképezés szürjektív, ezért ilyen
pontok léteznek.) Ekkor van olyan
lineáris leképezés, hogy
(
).

az
.

Mivel
, így
egy alkalmas
-ra. Az
leképezés (mint minden lineáris leképezés)
folytonos, hiszen a koordinátafüggvényei polinomok. Így létezik egy olyan
szám, hogy
minden
-ra. Az összetett függvény differenciálhatóságáról szóló 22.20. Tétel szerint az
függvény differenciálható a
gömbben, és
(hiszen a lineáris
leképezés deriváltja önmaga), ami
konstrukciója szerint az identitás
-n. Könnyen
látható, hogy
folytonosan differenciálható az origóban. Így a már bizonyított speciális eset szerint
értékkészlete tartalmazza az origó egy környezetét. Ekkor ugyanez igaz -re is.
22.37. Következmény. (A nyílt leképezések tétele). Legyen
nyílt, és legyen
differenciálható
pontjaiban. Ha az
lineáris leképezés szürjektív minden
halmaz
-ban.
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-ra, akkor

folytonosan
nyílt

22.
függvények
Bizonyítás. Ha
, akkor a feltételből automatikusan következik, hogy
tetszőleges. Ekkor
egy alkalmas
pontra. A 22.35. Tétel szerint
egy környezetét. Mivel ez minden
-ra igaz, ezért
nyílt.
A tétel elnevezése onnan származik, hogy egy
bármely
nyílt halmaz
általi képe nyílt.

. Legyen
tartalmazza a

pont

függvényt nyílt leképezésnek nevezünk, ha

A 22.32. és 22.35. Tételekből immár könnyen kaphatunk olyan feltételt, amely biztosítja a lokális inverz
létezését.
22.38. Tétel. (Inverzfüggvény-tétel). Legyen
differenciálható az pontban, és az
pozitív számok úgy, hogy
i. minden

és
. Ha
folytonosan
lineáris leképezés invertálható, akkor léteznek és

ponthoz létezik egyetlen

pont, amelyre

ii. az így definiált függvény differenciálható a
pontban, továbbá
iii.

invertálható minden

gömbben és folytonosan differenciálható az

-ra, és

minden

Ha
folytonosan differenciálható egy környezetében, akkor a
hogy folytonosan differenciálható legyen
-ban.
Bizonyítás. A 22.32. Tétel szerint
és injektív a zárt
esetén jelölje
függvény folytonos a

,

injektív egy

és

-ra.

számokat úgy is megválaszthatjuk,

gömbön. Azt is feltehetjük, hogy

gömbön, mert különben veszünk egy kisebb
azt az egyetlen pontot
halmazon.

-ban, amelyre

-t. Legyen

differenciálható
. Minden

. A 22.8. Tétel szerint a

22.2. ábra
Mivel egy
-t önmagába képező injektív lineáris leképezés szükségképpen szürjektív is, ezért a 22.35. Tétel
szerint
tartalmaz egy
gömböt. Világos, hogy minden
ponthoz egyetlen
-beli pont létezik, nevezetesen
, amelynek általi képe . Ezzel (i)-et beláttuk.
Tudjuk, hogy egy
-t önmagába képező lineáris leképezés akkor és csak akkor injektív, ha a leképezés
mátrixának determinánsa nem nulla. Így a feltétel szerint Jacobi-mátrixának determinánsa az pontban nem
nulla. Mivel a Jacobi-mátrix a
parciális deriváltak polinomja, ezért a Jacobi-mátrix determinánsa
folytonos -ban, tehát az pont egy környezetében nullától különböző. Ezzel beláttuk, hogy az
lineáris
leképezés injektív minden olyan pontra, ami elég közel van -hoz. Az esetleges csökkentésével elérhetjük,
hogy
injektív legyen minden
-ra.
Ekkor az inverz függvény differenciálási szabályából (22.26. Tétel) következik, hogy
gömbben, és itt (iii) teljesül.
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differenciálható a

22.
függvények
Most belátjuk, hogy
folytonosan differenciálható az
pontban. Ez a
képletből
következik. Eszerint ugyanis a
parciális deriváltat úgy kaphatjuk meg, hogy vesszük az
leképezés mátrixának az inverzét, és ebben az -edik sor -edik elemét. Ismeretes, hogy egy invertálható
mátrix inverzében az -edik sor -edik eleme egyenlő
-vel, ahol
a megfelelő aldetermináns,
pedig a mátrix determinánsa, ami nullától különböző. Ebből számunkra az a lényeges, hogy az inverz mátrix
elemei az eredeti mátrix elemeinek racionális törtfüggvényeként állíthatók elő. Mivel az
leképezés
mátrixának elemei, vagyis a
függvények folytonosak az
pontban, ezért ugyanez igaz a
belőlük képzett racionális törtfüggvényekre is.
A fentiekből nyilvánvaló, hogy ha
differenciálható
-ban.

folytonosan differenciálható a

gömbben, akkor

folytonosan

Immár rátérhetünk a 22.28. Következmény többváltozós variánsára, vagyis az ún. implicitfüggvény-tételre. A
tétel szemléletes tartalma a következő. Adottak az

22.11. egyenlet - (22.11)

egyenletek, melyeknek ismerjük egy
megoldását. Szeretnénk kifejezni az
ismeretleneket az
változók függvényeként az
pont egy környezetében. Más szóval,
olyan
(
) függvények létezését akarjuk belátni, amelyek kielégítik (22.11)-et
az pont egy környezetében, és amelyekre
minden
-ra.
A következő jelöléseket fogjuk használni. Ha
nal jelöljük az

és

, akkor

-

vektort.

Ha az függvény értelmezve van
egy részhalmazán és
a szekciófüggvényt, amelyet úgy kapunk, hogy
helyére

, akkor -val jelöljük azt
-t írunk. Tehát
azokban az

pontokban van értelmezve, amelyekre

, és

minden ilyen

pontra. Hasonlóan definiáljuk az
szekciófüggvényt a
vektorokra. A következő
lemma annak a ténynek az általánosítása, amely szerint a differenciálhatóságból következik a parciális
differenciálhatóság.
22.39. Lemma. Legyen
pontban, ahol

és tegyük fel, hogy az
függvény differenciálható az
és
. Ekkor az
szekciófüggvény differenciálható a pontban és

az
szekciófüggvény differenciálható az
pontban. Ha
akkor
és
minden
-re és
Bizonyítás. Legyen
esetén
egyenlő az
minden

. Mivel
. Így
(

)

lineáris

és

,

,

-ra.

leképezéssel.

, ezért
, amiből világos, hogy
Ugyanígy kapjuk, hogy

-re.

22.40. Tétel. (Implicitfüggvény-tétel). Legyen
és
, ahol
és
. Tegyük
fel, hogy az
függvény eltűnik az
pontban (vagyis
egyenlő az
-beli nullvektorral).
Ha folytonosan differenciálható
-ben és az
lineáris leképezés injektív, akkor léteznek olyan
és pozitív számok, hogy
i. minden

-hoz létezik egyetlen

pont, amelyre
564
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függvények
ii. az így definiált
pontban.

függvény differenciálható a

Bizonyítás. Legyen
minden
halmazt
-ba képezi. Meg fogjuk mutatni, hogy
lineáris leképezés invertálható.

gömbben és folytonosan differenciálható az
-ra, ahol
és
is folytonosan differenciálható az

. Ekkor
a
pontban, és az

Tegyük fel, hogy ezt már beláttuk, és nézzük, hogyan következik ebből a tétel állítása. Vegyük észre, hogy
. Az inverzfüggvény-tételt -re alkalmazva azt kapjuk, hogy léteznek olyan és pozitív
számok, hogy
injektív minden
-ra, minden
ponthoz létezik
egyetlen
pont, amelyre
, továbbá az így definiált
függvény differenciálható a
gömbben és folytonosan differenciálható az
pontban. Az
leképezés definíciójából következik, hogy
minden
pontra.

22.3. ábra
Legyen
differenciálható az

minden
,
. Világos, hogy
pontban és

pontra. A definíció értelmes, hiszen
esetén
differenciálható az
-beli
gömbben, folytonosan
minden
-ra.

Most rátérünk az -re vonatkozó állítások bizonyítására. Először belátjuk, hogy ha
differenciálható egy
pontban és itt a deriváltja
, akkor ugyanitt
is differenciálható, és
,
ahol
minden
-re és
-ra. Valóban, a derivált definíciója szerint
, ahol

minden

ahol

és így

-ra. Ebből

. Világos, hogy

valóban az leképezés deriváltja az
pont egy környezetében.

pontban. Ezzel beláttuk, hogy
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Most megmutatjuk, hogy ha
injektív, akkor
is az. Mivel az
leképezés lineáris,
ezért azt kell megmutatnunk, hogy ha
nullától különböző vektor, akkor
. A 22.39.
Lemma szerint
egyenlő az
(
,
) lineáris leképezéssel. A feltétel
szerint ez a leképezés injektív
-n, tehát
, ha
. Tudjuk, hogy
minden
,
-ra. Ha
, akkor
nyilvánvaló. Ha viszont
és
, akkor
, hiszen
. Ezzel beláttuk, hogy
esetén
, tehát
injektív. Mivel feltettük, hogy
injektív, így
is az.
Legyenek , illetve koordinátafüggvényei , illetve . Világos, hogy
minden
-re, és
minden
-ra. Mivel a
parciális deriváltak folytonosak az
pontban, ezért a
parciális deriváltak is folytonosak az
pontban minden
-ra. Ezzel azt is beláttuk, hogy folytonosan differenciálható
-ben.
22.41. Megjegyzések. 1. A 22.40. Tételben szereplő függvény deriváltját könnyen kiszámíthatjuk. Legyen
és
. Könnyű ellenőrizni, hogy az
leképezés deriváltja a
pontban az
lineáris leképezés, ahol
.
Legyen
. Az összetett függvény deriválási szabályából következik, hogy az
-beli deriváltja a
lineáris függvény. Mivel
minden
derivált is nulla, azaz

A 22.39. Lemma szerint
lineáris leképezés azonosan nulla. Ebből

és

függvény
-ra, ezért ez a

, tehát az

Azt kaptuk, hogy

minden
2. Ha
és

-ra.
kielégíti a 22.40. Tétel feltételeit és folytonosan differenciálható
egy környezetében, akkor a
számokat úgy is megválaszthatjuk, hogy
folytonosan differenciálható legyen a
gömbben.

Ehhez elegendő, ha a és
számokat úgy választjuk, hogy a tétel (i) és (ii) állításain kívül még az is
teljesüljön, hogy folytonosan differenciálható a
gömbben. Ekkor
folytonosan differenciálható
lesz a
gömb minden
pontjában. Ez nyilvánvalóan következik a 22.40. Tételből, ha azt az
pont helyett a
pontra alkalmazzuk.
Az implicitfüggvény-tétel egy fontos alkalmazásaként bemutatunk egy módszert az ún. feltételes szélsőértékfeladatok megoldására.
22.42. Definíció. Legyen
, és legyen
. Tegyük fel, hogy a -változós és
valós értékű függvény értelmezve van az pont egy környezetében, és létezik egy
szám úgy, hogy
minden olyan
pontra, amelyre
. Ekkor azt mondjuk, hogy az
függvénynek feltételes lokális maximuma van az pontban az
feltétel mellett. Hasonlóan definiáljuk a
feltételes lokális minimumot. Ha -nek feltételes lokális maximuma vagy minimuma van az pontban az
feltétel mellett, akkor azt mondjuk, hogy
-nek feltételes lokális szélsőértéke van az pontban az
feltétel mellett.
22.43. Példa. Tegyük fel, hogy szeretnénk meghatározni az
gömbfelületen. Weierstrass tétele szerint
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értéke a korlátos és zárt

halmazon. Ha

feltételes lokális maximuma van az

ezt a legnagyobb értéket felveszi az

pontban, akkor

-nek

feltétel mellett.

pontban az

22.44. Tétel. (Lagrange-féle multiplikátor-módszer). Legyen
függvény eltűnik és folytonosan differenciálható az
-val.

, és tegyük fel, hogy az
pontban. Jelöljük
koordinátafüggvényeit

Ha a -változós és valós értékű függvény differenciálható -ban és -nek feltételes lokális szélsőértéke van
az pontban az
feltétel mellett, akkor vannak olyan
valós számok, hogy legalább az
egyikük nem nulla, és a
függvény mindegyik parciális deriváltja eltűnik -ban.
A fenti tétel a legegyszerűbb speciális esetben (
,
) azt állítja, hogy a feltételes lokális
szélsőértékhelyen
és
gradiensei párhuzamosak. Ezt szemléletesen a következőképpen láthatjuk be. Az
feltétel egy síkgörbét definiál. Ha ezen a görbén haladunk, akkor minden pontban
gradiensére
merőlegesen mozgunk (l. a 22.10. feladatot [556]). Amikor egy feltételes lokális szélsőértékhelyéhez érünk,
akkor grafikonján sem lefelé, sem felfelé nem haladhatunk, tehát gradiense is merőleges a görbére. Így a
két gradiens párhuzamos egymással.
A 22.44. Tétel bizonyítása. Tekintsük a

22.12. egyenlet - (22.12)

mátrixot. Azt kell belátnunk, hogy a mátrix sorvektorai lineárisan összefüggnek. Ekkor ui. vannak olyan
valós számok, hogy legalább az egyikük nem nulla, és a sorvektorok
együtthatókkal vett lineáris kombinációja nulla. Ez éppen azt jelenti, hogy a
függvény
mindegyik parciális deriváltja eltűnik -ban.
Ha
, akkor az állítás nyilvánvaló. Valóban, a mátrixnak oszlopa van, és így a rangja legfeljebb
Ekkor tehát a
sorvektor biztosan lineárisan összefüggő.

.

Ezért feltehetjük, hogy
. Azt is feltehetjük, hogy a mátrix első sorvektora, vagyis az
gradiensvektorok lineárisan függetlenek, mert különben nincs mit bizonyítani.
Az
vektorok az
leképezés pontbeli Jacobi-mátrixának sorvektorai. Mivel ezek lineárisan
függetlenek, ezért a Jacobi-mátrix rangja , tehát a mátrix tartalmaz lineárisan független oszlopvektort. Az
tér koordinátáinak alkalmas permutációja után feltehetjük, hogy a Jacobi-mátrix utolsó oszlopvektora
lineárisan független.
Legyen
. Vezessük be a
és
jelöléseket; ekkor
.
Az
szekciófüggvény pontbeli Jacobi-mátrixa
mátrixának utolsó oszlopvektorából áll.
Mivel ezek lineárisan függetlenek, ezért az
lineáris leképezés injektív. Így alkalmazhatjuk az
implicitfüggvény-tételt. Eszerint létezik egy
szám és egy
differenciálható függvény
úgy, hogy
és
minden
-ra. (Itt
a pont körüli sugarú gömb az
térben.)
Tudjuk, hogy -nek feltételes lokális szélsőértéke van az
pontban az
feltétel mellett. Tegyük
fel, hogy ez lokális maximum. Ez azt jelenti, hogy ha
,
, az
pont elég közel van -hoz és
, akkor
. Ebből következik, hogy ha
elég közel van
-hez, akkor
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. Más szóval, az
függvénynek lokális maximuma van a
pontban. A
21.59. Tétel szerint ekkor
parciális deriváltjai eltűnnek a pontban. Ha
koordinátafüggvényei
, akkor a 22.23. Következményt alkalmazva azt kapjuk, hogy minden
-re

22.13. egyenlet - (22.13)

Minden
-ra az
függvény azonosan nulla a
pont egy környezetében, így a
pontban a parciális deriváltjai nullával egyenlők. Ebből adódik, hogy minden
-ra és
-re

22.14. egyenlet - (22.14)

A (22.13) és (22.14) egyenlőségekből következik, hogy a (einv4) alatti mátrix első oszlopvektora egyenlő az
utolsó oszlopvektor lineáris kombinációjával. Tehát a mátrix rangja legfeljebb . Mivel a mátrixnak
sora van, ezek lineárisan összefüggőek.
22.45. Megjegyzés. Ha meg akarjuk keresni azokat az pontokat, amelyekben az
függvénynek feltételes
lokális szélsőértéke van az
feltétel mellett, akkor a 22.44. Tétel szerint olyan
számokat
kell keresnünk, melyekre
minden
-re. Ezek az
egyenlőségek az
feltételekkel együtt
számú egyenletet adnak a
ismeretlenre, vagyis az
számokra. Az egyenletekhez hozzávehetjük még a

számok helyett vehetjük a

egyenletet is, hiszen a

számokat is, ahol

. Az egyenletek száma tehát megegyezik az ismeretlenek számával. Ha
szerencsénk van, akkor az egyenletek „függetlenek”, és csak véges sok megoldásuk van. Ezek közül a konkrét
eset közelebbi vizsgálatával választhatjuk ki azokat a pontokat, amelyekben a függvénynek valóban feltételes
lokális szélsőértéke van.
22.46. Példa. A 22.43. Példában láttuk, hogy az
függvénynek van legnagyobb értéke
az
gömbfelületen. Ha
ezt a legnagyobb értéket felveszi az
pontban, akkor -nek feltételes lokális maximuma van -ban az
feltétel
mellett. A szereplő függvények mindenütt folytonosan differenciálhatóak, ezért alkalmazhatjuk a 22.44. Tételt.
Azt kapjuk, hogy vannak olyan
,
valós számok, hogy nem mindkettő nulla, és a
függvény parciális deriváltjai eltűnnek az
pontban. Tehát
fennállnak a

22.15. egyenlet - (22.15)

és
egyenletek. Az (22.15) egyenlőségekből következik, hogy
is eltűnne. Így ismét (22.15) felhasználásával azt kapjuk, hogy
,

,

tehát

, mert
és

esetén
, amiből
vagy

.
Az
függvénynek legkisebb értéke is van az
gömbfelületen, és ezt a
maximumhelytől különböző pontban kell felvennie (mert nem konstans -en). Így legalább két feltételes
lokális szélsőértékhely van. A fentiekből következik, hogy pontosan kettő van, és az is nyilvánvaló, hogy az
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pontban veszi fel a legnagyobb értékét, és a
veszi fel a legkisebb értékét a gömbfelületen.

pontban

4.1. Feladatok
22.14. Mutassuk meg, hogy a 22.28. Következményben a
elhagyható. (Ö [787])

parciális derivált végességének feltétele

22.15. Legyen a 22.28. Következményben szereplő függvény differenciálható az
pontban. Bizonyítsuk
be közvetlenül (tehát a 22.40. Tételre való hivatkozás nélkül), hogy a
függvény differenciálható az
pontban, és
.
22.16. Legyen
folytonos, ahol
egy intervallum. Bizonyítsuk be, hogy ha
pontjának van olyan környezete, amelyben injektív, akkor az egész intervallumon is injektív.
22.17. Legyen

minden

a. Mutassuk meg, hogy
b. Mutassuk meg, hogy
c. Legyen
, és

-re.

injektív minden
injektív minden

minden

-re.

sugarú nyílt körlapon.
folytonos leképezést, amelyre

. Adjunk meg olyan
az identitás -n. (M [795])

22.18. Mutassuk meg, hogy bármely kontrakciónak legfeljebb egy fixpontja lehet.
22.19. Legyen
fixpontja.

egy nyílt gömb. Mutassuk meg, hogy van olyan

kontrakció, amelynek nincs

22.20. Az
leképezést
arányú hasonlóságnak nevezzük, ha
minden
-re. Bizonyítsuk be, hogy ha
, akkor minden
arányú hasonlóságnak pontosan
egy fixpontja van.
22.21. Határozzuk meg
22.22. Határozzuk meg

legnagyobb értékét az
legnagyobb értékét az

22.23. Határozzuk meg

legnagyobb értékét az

22.24. Határozzuk meg

legnagyobb értékét az

ellipszoidon.
feltétel mellett.
feltétel mellett.
,
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23. fejezet - 23. Jordan-mérték
1. 23.1 A Jordan-mérték értelmezése és tulajdonságai
Az I. kötet 15. fejezetében definiáltuk a terület és térfogat általános fogalmát. Emlékeztetünk a definíciókra.
Tetszőleges

téglára

korlátos, akkor

külső mértéke a

tetszőleges olyan téglák, melyek egyesítése lefedi
jelöljük.

-rel jelöljük a

szorzatot. Ha

számok halmazának alsó határa, ahol
-t. Az

halmaz külső mértékét

Két halmazt egymásba nem nyúlónak nevezünk, ha nincs közös belső pontjuk. Az

-val vagy

-val

halmaz belső mértéke a

számok halmazának felső határa, ahol
tetszőleges
-ban fekvő és páronként
egymásba nem nyúló téglák. Ha
nem tartalmaz téglát, akkor a belső mértéke nulla. Az
halmaz belső
mértékét
-val vagy
-val jelöljük.
A korlátos
halmazt Jordan-mérhetőnek (röviden mérhetőnek) nevezzük, ha
. Ekkor
mértéke
. Ha
, akkor a Jordan-mérték helyett térfogatot, a
területet, illetve a
esetben hosszúságot is mondhatunk.

Jordanesetben

Mielőtt rátérnénk a mérhető halmazok vizsgálatára és a mértékük kiszámításának kérdésére, megemlítjük a
mérték egy másik lehetséges megközelítését.
Egy síkidom területét a gyakorlatban úgy számíthatjuk ki (legalábbis közelítőleg), hogy a síkot lefedjük egy
finom négyzetráccsal, és megszámoljuk az idomot metsző kis négyzeteket. Ezt az eljárást fogjuk matematikailag
precíz formába önteni. A következőkben egy véges
halmaz elemszámát
-vel jelöljük.
Az
intervallumok, a

téglát
élhosszúságú
kockának
. (A
esetben az élhosszúságú kockák egyszerűen az
esetben pedig az élhosszúságú négyzetek.)

nevezzük,
ha
hosszúságú zárt

-nel fogjuk jelölni az
alakú,
élhosszúságú kockák halmazát, ahol
tetszőleges egész számok. Ezek a kockák páronként egymásba nem nyúlóak, és lefedik az
teret.
Tetszőleges
korlátos halmazra a
-beli kockák három osztályba sorolhatók. A
kockát belső
kockának, illetve külső kockának nevezzük, ha
, illetve
. Az összes többi kockát
határkockának fogjuk nevezni. Mivel az
,
és
halmazok diszjunktak, ezért minden olyan
kocka, amely metszi
határát szükségképpen határkocka.
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23.1. ábra
Valójában a határkockák pontosan azok, amelyekre
. Tegyük fel ugyanis, hogy a
határkocka
nem metszi
-t. Ekkor
. Mivel
nem belső és nem külső kocka, ezért tartalmaz olyan
és pontokat, amelyekre
és
. Mármost
konvex halmaz, ezért tartalmazza az -et
és -t összekötő szakaszt. Tudjuk, hogy egy -beli és egy
-beli pontot összekötő szakaszon mindig
van -nak határpontja (l. a 21.18. Tételt), és így
, ami ellentmondás.
Nyilvánvaló, hogy egy kocka pontosan akkor belső kocka vagy határkocka, ha metszi az
halmazt, vagyis
lezártját.
A belső kockák összmértékét

A belső és határkockák összmértékét

-val fogjuk jelölni. Más szóval,

-val jelöljük, azaz

Megmutatjuk, hogy bármely korlátos
halmazra a
sorozat pedig a halmaz külső mértékéhez tart.

sorozat a halmaz belső mértékéhez, a

23.1. Lemma. Tetszőleges

téglára
.

Bizonyítás. Legyen

rögzített. Vannak olyan

,

egészek, melyekre
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Könnyen látható, hogy egy
-et magát, ha

kocka akkor és csak akkor metszi
). Ebből azt kapjuk, hogy

(

lezártját, vagyis

amiből egyrészt

másrészt

-re kapott mindkét becslés

. Mivel a

ezért a rendőrelv szerint

. Teljesen hasonló okoskodással kapjuk, hogy

23.2. Tétel. Tetszőleges

,
.

korlátos halmazra

i.

,

ii.

,

iii.

-hez tart, ha

.

Bizonyítás. (i) Legyen

adott. Ekkor vannak olyan

,

lezártját metsző

amelyekre

. Az

definíciója szerint
valamelyikét is, így

. Másrészt egy

téglák, amelyek lefedik

-beli kockák lefedik

-t, és

-t, ezért

lezártját metsző kocka nyilván metszi az

-k

, ezért létezik egy olyan

A 23.1. Lemma szerint
küszöbindex, hogy

-ra. Végül is azt kaptuk, hogy

minden

esetén

.

Mivel

tetszőleges

volt,

ez

azt

jelenti,

hogy

.
(ii) Ha
belseje üres, akkor
fel, hogy int
, és legyen

és
minden -re, ekkor tehát
adott. Ekkor vannak olyan egymásba nem nyúló

. Tegyük
téglák -

. Nyilván

ban, hogy

23.1. egyenlet - (23.1)

hiszen ha egy kocka valamelyik
Lemma szerint

ezért létezik egy olyan

belsejében van, akkor szükségképpen

küszöbindex, hogy

felhasználásával azt kapjuk, hogy

belsejének is része. A 23.1.

minden

esetén

. Másrészt
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belsejébe eső

-beli kockák térfogatösszege definíció szerint legfeljebb

. Ezzel beláttuk, hogy

.
A (iii) állítás nyilvánvaló (i)-ből, (ii)-ből és

-ból.

23.3. Megjegyzések. 1. A
egyenlőtlenséget többször felhasználtuk a terület- és térfogatképleteket
megadó 15.5., 15.8., 15.11. és 15.12. Tételek bizonyításában.
2. Jegyezzük meg, hogy ha
egy tégla, akkor
-ből következően
eredeti értelmezésével.
23.4. Tétel. Legyenek

és

i.
ii. Ha

és
mérhető, és

. Így

nyilvánvaló a definícióból, tehát
új definíciója összhangban van

tetszőleges korlátos halmazok. Ekkor
.

és

iii. Ha

egymásba nem nyúlóak, akkor
és

, akkor

Bizonyítás. Nyilvánvaló, hogy minden

.
.
. Itt

-nel végtelenhez tartva

megkapjuk (i)-et. Ha
és
egymásba nem nyúlóak, akkor
t. Tegyük fel, hogy
. Ekkor minden -beli tégla része -nek is, amiből
Végül, ha egy rendszer lefedi -t, akkor lefedi -t is, amiből adódik
.

, ami adja (ii)nyilvánvaló.

23.5. Tétel. Tetszőleges korlátos

-re

halmazra

Bizonyítás. Emlékeztetünk, hogy
jelöli a
-beli belső és határkockák össztérfogatát. Mivel
zárt,
ezért a
halmaz lezártját metsző kockák megegyeznek a
-t metsző kockákkal, tehát a határkockák
össztérfogata

Ha itt

. Ebből azt kapjuk, hogy

-nel végtelenhez tartunk, akkor megkapjuk a kívánt egyenlőségeket.

23.6. Definíció. Egy
23.7. Tétel. Egy

halmazt nullmértékűnek nevezünk, ha

.

halmaz akkor és csak akkor mérhető, ha korlátos és a határa nullmértékű.

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló a

összefüggésből.

Ahhoz, hogy további mérhető halmazokat mutassunk be, olyan feltételekre van szükségünk, amelyek egy
halmaz nullmértékűségét biztosítják.
23.8. Definíció. Egy

korlátos halmaz átmérőjén a

számot értjük. Az üres halmaz átmérőjét nullának definiáljuk.
23.9. Példa. Az

fekvő
élhosszúságú
, ahol
, akkor
és
-ben

kockák

átmérője
. Ha
minden
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Így
tehát

. Másrészt az
.

és

pontok távolsága pontosan

,

23.10. Lemma. Minden tégla felbontható véges sok egymásba nem nyúló olyan tégla uniójára, amelyek
átmérője kisebb, mint egy tetszőleges előre megadott szám.
Bizonyítás. Legyen az
tégla és a
szám adott. Ha
, akkor minden
élhosszúságú kocka
átmérője kisebb -nál. Tekintsük a
halmazokat, ahol
és
. Könnyen látható,
hogy csak véges sok ilyen
van. Az így kapott halmazok egymásba nem nyúló, -nál kisebb átmérőjű téglák.
Mivel együttesen lefedik
belsejét és az uniójuk zárt, ezért -et is lefedik.
23.11. Tétel. Legyen
-ben.
Bizonyítás. Legyen
akkor

korlátos és zárt, és legyen

adott. Heine tétele szerint van olyan

nullmértékű

folytonos. Ekkor

, hogy ha

és

,

.

23.2. ábra
Mivel
korlátos, lefedhető egy
téglával. Bontsuk fel -et véges sok egymásba nem nyúló és -nál kisebb
átmérőjű
téglára. jelöljük -vel azon indexek halmazát, melyekre
. Ha
, akkor
az
halmaz korlátos, zárt és nemüres, tehát Weierstrass tétele szerint -nek van legkisebb és
legnagyobb értéke
-n. Ha
és
, akkor
alapján
.
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Az

(

) téglák együttesen lefedik

-et. Ebből következik, hogy

23.2. egyenlet - (23.2)

hiszen az

téglák egymásba nem nyúlóak, és így

(23.2) egyenlőtlenségben
-beli
tégla mértéke.) Mivel

a 23.4. Tétel (ii) állítása szerint. (A

az
térben fekvő
tetszőleges volt, így

halmaz külső mértéke, míg
valóban nullmértékű.

az

23.12. Következmény. Minden gömb mérhető.
Bizonyítás. A

gömb korlátos, és a határa

. Könnyű belátni, hogy

halmazon értelmezett
és
függvények grafikonjának az egyesítése. Mivel
korlátos és zárt halmaz
folytonosak -n, ezért a 23.11. Tétel és a 23.4. Tétel (i) állítása szerint
mérhető.

az

-ben, valamint
nullmértékű, tehát

és

Szemléletesen világos (és könnyű bizonyítani), hogy egy hipersíknak nincsenek belső pontjai. Ezért a hipersíkok
korlátos részhalmazainak belső mértéke mindig nulla. Most bebizonyítjuk, hogy ezeknek a halmazoknak a külső
mértéke is nulla.
23.13. Lemma. Egy

-beli hipersík minden korlátos részhalmaza nullmértékű

-ben.

Bizonyítás. Legyen a szóban forgó hipersík a

halmaz, ahol az
együtthatók nem mind nullák. Feltehetjük, hogy
akkor az
és
koordinátákat kicserélhetjük. Nyilvánvaló, hogy az

. Ha ugyanis

és

,

leképezés a téglák térfogatát nem változtatja meg, és így a halmazok külső (és belső) mértékét is változatlanul
hagyja. A hipersíkok hipersíkba és a korlátos halmazok korlátos halmazba képződnek, tehát valóban feltehetjük,
hogy
.
Tekintsünk egy korlátos
egy
-beli tégla. Ekkor

halmazt. Ekkor
része az

lefedhető egy

téglával. Legyen

, ahol

függvény grafikonjának, amely a 23.11. Tétel szerint nullmértékű.
Mivel minden poliéder korlátos és a határa lefedhető véges sok hipersíkkal, így a fentiek szerint minden poliéder
mérhető.
A

esetben tehát azt kapjuk, hogy minden sokszög mérhető.

Meg lehet mutatni, hogy minden korlátos és konvex halmaz mérhető. A bizonyítást a fejezet függelékében
közöljük.

575
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

23. Jordan-mérték

Most rátérünk a mérhető halmazok részletes vizsgálatára.
23.14. Tétel. Ha

és

mérhető halmazok, akkor

,

szintén mérhetőek.

,

Bizonyítás. Mivel
és
korlátosak, így a felsorolt halmazok mindegyike korlátos. Ezért elég annyit belátni,
hogy a szereplő halmazok mindegyikének a határa nullmértékű. Mivel
és
mérhetőek, ezért
, tehát
, azaz
nullmértékű. Ekkor
minden részhalmaza is nullmértékű, tehát elég megmutatni, hogy az
,
és
halmazok
mindegyikének a határa része
-nek. Ezt könnyen ellenőrizhetjük a határ definícióját felhasználva
(l. a 21.12. feladatot [501]).
Az
-beli Jordan-mérhető halmazok rendszerét -vel fogjuk jelölni. Az előző tétel úgy is megfogalmazható,
hogy
esetén
,
,
is eleme
-nek. A következő tétel állításait röviden úgy
fejezhetjük ki, hogy a
függvény nemnegatív, additív, eltolás-invariáns és normált.
23.15. Tétel.
i.

minden

-re.

ii. Ha

egymásba nem nyúlóak, akkor

iii. Ha

és

iv.

a

halmaz
), akkor

egy

.
eltoltja
és

(azaz létezik
.

egy

olyan

vektor,

hogy

.

Bizonyítás. Mivel
további feltétel nélkül)

minden korlátos halmazra, ezért (i) nyilvánvaló. Ha

(Itt az első egyenlőség a 23.14. Tételből következik.) Ha feltesszük, hogy
akkor

és

, akkor (minden

egymásba nem nyúlóak,

is igaz. A két egyenlőtlenség összevetéséből kapjuk (ii)-t.
A (iii) állítás abból következik, hogy ha az
halmaz az
. Ha tehát a
halmaz az
egy eltoltja, akkor
számhalmaznak
az
infimuma.
Hasonló
okból
, tehát
is mérhető és
tégla.

tégla eltoltja, akkor
is tégla, és nyilván
, mert
és
ugyanannak a
.
Ha
mérhető,
akkor
. Végül (iv) abból következik, hogy

A következő tétel azt állítja, hogy a felsorolt négy tulajdonsággal csak a

halmazfüggvény rendelkezik.

23.16. Tétel. Legyen
nemnegatív, additív, eltolás-invariáns és normált függvény. (Más szóval
tegyük fel, hogy az előző tétel négy állítása teljesül helyett
-et írva.) Ekkor minden
halmazra
.
Bizonyítás. A feltételekből következik, hogy
monoton, azaz
Valóban, az additivitás és a nemnegativitás felhasználásával

,

esetén

.

-beli kockák egymás eltoltjai, tehát
eltolás-invarianciája alapján
minden
-re. Mivel
felbontható
egymásba nem nyúló
-beli kocka uniójára, ezért
normáltsága és additivitása alapján
A
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azaz

minden

unióját, amelyek

tetszőleges, és jelöljük

-re. Legyen

belsejébe esnek. Ekkor

kockákon megegyezik

. Most jelölje
lezártját. Ekkor
-beli kockákon

megegyezik

. Így
és

-beli

azon

-beli

, és ismét felhasználva, hogy
-vel, azt kapjuk, hogy

minden

, ezért

ha

-beli kockák

monoton, additív és a

. Mivel

-vel, ezért

kockák unióját, amelyek metszik
monoton, additív és a

-nel azon

-re. Mivel

.

Később látni fogjuk, hogy a Jordan-mérték nem csak az eltolásokra, de minden egybevágóságra nézve is
invariáns (23.33. Tétel). Egyes speciális egybevágóságok esetére ez könnyen látható.
Legyen
nevezzük.

minden

-re. A

leképezést az

pont körüli középpontos tükrözésnek

23.17. Lemma. Minden
korlátos halmazra
mérhető, akkor
is mérhető, és
.
Bizonyítás. Ha
ha
, akkor
okból
. Ha
.

és

egy tégla, akkor
, mert
és
mérhető, akkor

is tégla, és
. Ebből nyilvánvaló, hogy
ugyanannak a számhalmaznak az infimuma. Hasonló
, tehát
is mérhető és

, ahol

Ha egy pozitív szám, akkor a
nevezzük.

(

téglára

arányú középpontos hasonlóságnak

) leképezést

23.18. Lemma. Tetszőleges korlátos
halmazra
mérhető, akkor
is mérhető, és
Bizonyítás. Minden

. Ha

és

. Ha

.

is tégla, amelynek az oldalai

megfelelő oldalainak

-szorosa. Ebből

.
Mármost

akkor és csak akkor, ha
, amiből világos, hogy
.A
egyenlőség ugyanígy bizonyítható, a mérhető halmazok esete
pedig világos a fentiek alapján.

1.1. Feladatok
23.1. Adott

számokhoz adjunk meg olyan

halmazt, amelyre

és

.

23.2.
a. Lehetséges-e, hogy egy halmaz határa mérhető, de maga a halmaz nem?
b. Ha egy halmaz lezártja, belseje és határa mérhetőek, következik-e ebből, hogy a halmaz mérhető?
c. Ha egy halmaz mérhető, következik-e ebből, hogy a lezártja, belseje és a határa mérhető?
23.3. Legyen

a

-be eső racionális számok egy sorozatba rendezése. Mérhető-e az
halmaz a síkon?

23.4. Bizonyítsuk be, hogy ha

korlátos, akkor

.

23.5.
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a. Bizonyítsuk

be,

hogy

ha

és

korlátos,

egymásba

nem

nyúló

halmazok,

akkor

.
b. Adjunk példát olyan

,

halmazokra, amelyekre

nemnegatív korlátos függvény, és legyen
a grafikon alatti tartomány, azaz
. Bizonyítsuk be, hogy
egyenlő alsó integráljával,
pedig

23.6. Legyen
egyenlő

.

felső integráljával.
korlátos. Igaz-e, hogy ha

23.7. Legyen
23.8. Konstruáljunk olyan
23.9. Legyen

grafikonja mérhető, akkor

függvényt, amelynek a grafikonja nem mérhető.
egy tégla. Bizonyítsuk be, hogy

, ahol

23.10. Bizonyítsuk be, hogy ha

mérhető és

.

, akkor

23.11. Legyen
korlátos halmaz. Bizonyítsuk be, hogy
korlátos halmazra
.
23.12. Legyenek

integrálható?

.
akkor és csak akkor mérhető, ha minden

) nyílt intervallumok, melyek uniója korlátos. Bizonyítsuk be, hogy

(

. (M [795])
23.13. Minden
-ra konstruáljunk a számegyenesen olyan
. (M [795])
23.14. Konstruáljunk a számegyenesen olyan
[795])

korlátos zárt halmazt, amelyre

minden korlátos

23.15. Legyen
halmazfüggvény nem additív.

korlátos nyílt halmazt, amelyre

és

és

. (M

halmazra. Mutassuk meg, hogy az

23.16. Mutassuk meg, hogy ha az additivitás, eltolás-invariancia, normáltság és nemnegativitás tulajdonságainak
bármelyikét elhagyjuk, akkor a maradék tulajdonságokból nem következik, hogy egy
-n értelmezett
halmazfüggvény a Jordan-mértékkel egyenlő. ( M [796])
23.17. Legyenek

és

korlátos halmazok. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi állítások ekvivalensek.

a.

.
mérhető halmazok, hogy

b. Minden

-ra vannak olyan

c.

nullmértékű.

d. Van olyan

mérhető halmaz, hogy

23.18.

és

,

és

.

.( )

Legyenek
és
olyan korlátos halmazok, hogy
. Mennyi lehet
értéke?

,

,

,

,

23.19. Legyenek
mérhető halmazok az egységkockában, és tegyük fel, hogy a mértékeik összege
nagyobb, mint
. Bizonyítsuk be, hogy van olyan pont, amely a halmazok közül több, mint
-nak eleme.
23.20. Legyenek
Bizonyítsuk be, hogy
23.21. Legyenek
állítás igaz?

korlátos zárt halmazok, és tegyük fel, hogy
.
mérhető halmazok

egyetlen pontból áll.

-ben, és tegyük fel, hogy az uniójuk korlátos. Melyik
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a.

;

b.

.
mérhető halmazok

23.22. Legyenek
a.

;

b.

.

-ben. Melyik állítás igaz?

23.23. Legyenek
(
) egymásba nem nyúló mérhető halmazok
uniójuk korlátos. Melyik állítás igaz?
a.

;

b.

;

c.

;

d.

.

-ben, és tegyük fel, hogy az

2. Néhány konkrét halmaz mértéke
23.19. Példa. (A Cantor-halmaz). A számegyenes egyik nevezetes részhalmazának vizsgálatával kezdjük.
Hagyjuk el a
intervallumból a középső nyílt egyharmadát, vagyis az
intervallumot. A maradék
két zárt intervallum mindegyikéből hagyjuk el a középső nyílt egyharmadukat, vagyis az
, illetve a
intervallumokat. A maradék négy zárt intervallum mindegyikéből hagyjuk el a középső nyílt
egyharmadát, és ezt az eljárást folytassuk a végtelenségig. A megmaradt pontok halmaza az ún. Cantorhalmaz, melyet -vel fogunk jelölni.

23.3. ábra
A
halmaz nyilván zárt, hiszen
nyílt szakaszok uniója, tehát nyílt. Könnyen látható, hogy a
konstrukció első lépésében azokat a pontokat hagytuk el, amelyek hármas számrendszerben felírt alakjában az
első jegy 1 (ha kétféle felírás létezik, akkor mindkét felírásban). A második lépésben a megmaradt pontok közül
azokat hagytuk el, amelyek (mindkét) hármas számrendszerben felírt alakjában a második jegy 1, és így tovább.
Így az
szám akkor és csak akkor eleme -nek, ha felírható a hármas számrendszerben úgy, hogy
minden jegye vagy legyen. Ebből következik, hogy
számossága kontinuum. Valóban, kölcsönösen
egyértelmű leképezést létesíthetünk
részhalmazainak halmaza és
között, ha minden
halmazhoz
hozzárendeljük azt a hármas számrendszerben felírt
számot, amelyre
ha
és
ha
. Mivel
részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú (l. a 7.10. feladatot [91]), ezért ugyanez
igaz -re is.
Belátjuk, hogy
nullmértékű. A konstrukció -edik lépésében
darab
hosszúságú zárt intervallumot
kapunk, melyek lefedik -t. Tehát
külső mértéke legfeljebb
. Mivel
ha
, így
. A Cantor-halmaz tehát kontinuum számosságú és nullmértékű. (Ez azt jelenti, hogy
– mint a
számegyenes részhalmaza – a számosság szempontjából a lehető legnagyobb, mérték szempontjából pedig a
lehető legkisebb.)
23.20. Példa. (Háromszögek és sokszögek). Legyen
olyan háromszög, amelynek
oldala párhuzamos
az
tengellyel. A 23.4. ábra mutatja, hogy ha a
háromszögnek ezen oldalán fekvő egyik szöge sem
tompaszög, akkor
átdarabolható olyan téglalapba, amelynek egyik oldala
, másik oldala pedig egyenlő a
háromszög
oldalához tartozó magasságának felével.
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23.4. ábra
Az átdarabolásban szereplő részek mérhető halmazok (mert sokszögek), és
identitás, illetve két középpontos tükrözés) nem változtatják meg sem a
területét. Ezzel beláttuk, hogy
területe egyenlő az
oldalának és
szorzatával. (Ha az
-n nyugvó valamelyik szög tompaszög, akkor
különbségeként, amelyekre az előző okoskodás alkalmazható.)

az alkalmazott transzformációk (az
részek mérhetőségét, sem pedig a
a hozzá tartozó magasság felének
-t előállítjuk két olyan háromszög

Hamarosan látni fogjuk, hogy egyetlen egybevágóság sem változtatja meg a halmazok mérhetőségét és területét.
Ebből következik, hogy minden háromszög területe egyenlő az alapjának és a magassága felének szorzatával.
Mármost könnyű belátni, hogy minden sokszög felbontható véges sok egymásba nem nyúló háromszög
egyesítésére (l. a 23.29. [587] és 23.30. feladatokat [587]). Eszerint a sokszögek Jordan-mértéke, illetve a
geometriában definiált területe megegyezik.
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23.5. ábra
23.21. Példa. (Sierpiński1-szőnyeg). Ez a halmaz a Cantor-halmaz (egyik) síkbeli megfelelője, melyet a
következőképpen definiálunk. Induljunk ki a zárt egységnégyzetből, azaz a
halmazból. Ezt osszuk
fel 9 egybevágó négyzetre, és ezek közül hagyjuk el a középső nyílt kis négyzetet, vagyis az
halmazt. A maradék 8 zárt négyzet mindegyikéből hagyjuk el a középső nyílt
egykilencedüket és így tovább. A megmaradt pontok halmaza a Sierpiński-szőnyeg (23.5. ábra). Ennek a
(síkbeli) külső mértéke nulla, mert minden -re lefedhető
darab
területű négyzettel, és
ha
.
A síkbeli és térbeli halmazok mértékének meghatározására a legfontosabb eszközt a 15.8. és 15.11. Tételek
szolgáltatják. E tételek itt következő
-beli általánosítása ugyanúgy bizonyítható, mint a 15.8. Tétel.
Ha

és

halmazt, melyet

1

, akkor

-nal fogjuk jelölni az

-magasságú szekciójának nevezünk.

Wacław Sierpiński (1882–1969) lengyel matematikus.
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23.22. Tétel. Legyen
és

, ahol

mérhető és

függvények integrálhatóak

. Ekkor az

-ben, és

23.3. egyenlet - (23.3)

23.6. ábra
Az
halmazt
alapú,
szakaszok egyesítése, ahol
23.23. Tétel. Legyen
Ekkor a

alapú,

csúcspontú kúpnak nevezzük, ha
.

,

korlátos és konvex halmaz, és legyen
csúcspontú

Bizonyítás. Könnyű belátni, hogy

kúp mérhető, és

, és

az

, ahol
.

korlátos és konvex, tehát a függelék 23.34. Tétele szerint mérhető.
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Legyen
és
. Megfordítva, ha
azt jelenti, hogy

. Ekkor az
, akkor

vektor eleme
, ahol

-nak, és az utolsó koordinátája
és
. Ez

Más szóval, az
szekciót úgy kapjuk, hogy -ra alkalmazzuk az
arányú középpontos hasonlóságot,
majd a kapott halmazt eltoljuk az
vektorral. A 23.15. Tétel és a 23.18. Lemma szerint e halmaz mértéke
. Ebből a 23.22. Tétel alkalmazásával megkaphatjuk

mértékét:

23.24. Megjegyzés. Mivel
a kúp magassága, ezért a tétel szerint a kúp mértékét úgy kapjuk meg, hogy az
alap mértékét megszorozzuk a magassággal, és a szorzatot elosztjuk a dimenzióval. Ez a
esetben megadja
a háromszög területképletét, a
esetben pedig a térbeli kúpok térfogatának ismert képletét.
A következő célunk a gömbök mértékének meghatározása. Az
-ben fekvő egységsugarú gömbök egymás
eltoltjai, tehát a 23.15. Tétel szerint a mértékük megegyezik. Jelöljük ezt a közös mértéket -vel. Mármost az
sugarú gömb egy arányú középpontos hasonlósággal kapható egy egységsugarú gömbből, így a 23.18.
Lemma szerint
meghatározni.

-re és

minden

-ra. Így elég a

konstansokat

23.25. Tétel.
i.

pozitív egész számra, és

minden

ii.

minden

nemnegatív egész számra.

Bizonyítás. Legyen

. Tudjuk, hogy

(l. a 14.12. Tételt). Ha

, akkor a

-dimenziós gömb, amelynek a sugara

gömb

szekciója egy

. Így a 23.22. Tétel alapján

Ebből a tétel állítása indukcióval adódik, felhasználva, hogy
23.26. Megjegyzések. 1.

magasságú

Könnyű belátni, hogy az
. Ebből következik, hogy

.
számok

sorozata

szigorúan

csökken,

és

tehát az 5-dimenziós egységgömb térfogata a legnagyobb.
2. A
számok sorozata az exponenciálisnál nagyobb sebességgel tart 0-hoz. A Stirling-formula segítségével
könnyű belátni, hogy
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ha
. Ez azért meglepő, mert az egységgömböt tartalmazó legkisebb kocka térfogata
, amely
exponenciális sebességgel végtelenhez tart. Ez a furcsa jelenség úgy fogalmazható, hogy nagy dimenzió esetén a
gömb az őt tartalmazó kockának csak elenyésző hányadát tölti ki.
Most meghatározzuk a paralelepipedonok mértékét.
23.27. Definíció. Legyenek

tetszőleges vektorok (

). A

halmazt az
és az

vektorok által kifeszített paralelepipedonnak nevezzük; jelölése:
vektorok lineárisan összefüggőek, akkor a

az

vektorok lineárisan függetlenek, akkor a

. Ha
vagy
paralelepipedon elfajuló. Ha

paralelepipedon nem elfajuló.

Mivel a paralelepipedonok korlátos és konvex halmazok, ezért a függelék 23.34. Tétele szerint mérhetőek. A
következő tétel megadja a determinánsok geometriai interpretációját.
23.28. Tétel. Ha

(

paralelepipedon térfogata

megegyezik az

determináns abszolút értékével.

), akkor a

Bizonyítás. Jelöljük
-vel a determináns értékét. Ha
, akkor a paralelepipedon
elfajuló. Könnyen látható, hogy minden elfajuló paralelepipedon lefedhető egy hipersíkkal, tehát a 23.13.
Lemma szerint nullmértékű. Ekkor tehát a tétel állítása igaz.
Így feltehetjük, hogy
, azaz, hogy az
állítása a
esetben nyilvánvaló. Így azt is feltehetjük, hogy

vektorok lineárisan függetlenek. A tétel
.

Tudjuk, hogy
értéke nem változik, ha egyik sorához hozzáadjuk egy másik sor konstansszorosát.
Most megmutatjuk, hogy ugyanezen műveletek során a
paralelepipedon térfogata sem változik.
Azt fogjuk belátni, hogy a
paralelepipedon átdarabolható az eredeti
paralelepipedonba, tehát a két test térfogata azonos. Az
halmaznak az
vektorral való eltoltját
-val jelöljük, tehát
.
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23.7. ábra
Tekintsük először a
csúcspontjai ,
és
belátni, hogy

esetet. Tetszőleges
. Legyenek

-re jelöljük
-vel azt a háromszöget, amelynek
lineárisan függetlenek vektorok, és legyen
. Könnyű

23.4. egyenlet - (23.4)

ahol mindkét oldalon egymásba nem nyúló halmazok állnak. Mivel

ezért

, és ezt akartuk belátni.
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23.8. ábra
A
esetben a következőképpen okoskodhatunk. Vezessük be az
jelölést. Legyenek
lineárisan független vektorok, és legyen

ráadásul

minden eleme egyértelműen áll elő

. Könnyű belátni, hogy

alakban, ahol

és

. Így (23.4)-ból azt kapjuk, hogy

ahol mindkét oldalon egymásba nem nyúló konvex poliéderek állnak. Mivel a térfogat eltolás-invariáns, ezért a
két oldalon a másodikként álló halmazok mértékei megegyeznek, amiből

23.5. egyenlet - (23.5)

Ugyanígy okoskodhatunk, ha
-t
-vel helyettesítjük, ahol
. Ha
,
helyettesítést elvégezve megkapjuk a kívánt összefüggést.
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Az
vektorok között van olyan, amelynek az első koordinátája nem nulla. Ennek a vektornak
alkalmas konstansszorosait a többiekből levonva és a vektorok sorrendjét megváltoztatva elérhetjük, hogy
és
(
) teljesüljön. Az új
vektorok között van olyan, amelynek a
második koordinátája nem nulla. Ennek a vektornak alkalmas konstansszorosait a többiekből levonva és a
vektorok sorrendjét megváltoztatva elérhetjük, hogy
és
(
) teljesüljön. Az eljárást
folytatva végül is olyan rendszert kapunk, amelyre
. Erre a rendszerre a tétel állítása igaz,
olyan tégla, amelynek a térfogata

hiszen ekkor

, a determináns értéke pedig

. Mivel az eljárás során sem a determináns értéke, sem pedig a paralelepipedon mértéke nem
változott, ezzel a tételt beláttuk.

2.1. Feladatok
23.24.

Jelölje

a

Cantor-halmazt.
.

Bizonyítsuk

be,

hogy

és

23.25. Vannak-e a Cantor-halmaznak olyan elemei (a -n és -en kívül), amelyek tizedestört-alakja véges? (M
[796])
23.26. Ha
akkor legyen

és

hármas számrendszerben felírt alakja

értékét tehát úgy kapjuk, hogy
kettes számrendszerben olvassuk le.

, ahol

vagy 2 minden

-re,

hármas számrendszerbeli jegyeit osztjuk 2-vel, és az így kapott kifejtést

Bizonyítsuk be, hogy
a. az

függvény

-t ráképezi

b. az

függvény monoton növő
és

c. ha

-re;
-n;
, akkor

.

23.27. Terjesszük ki -et a
intervallumra úgy, hogy ha
és
intervallumon legyen
az
konstans. Jelöljük a kiterjesztett függvényt is
definiált függvény az ún. Cantor-függvény.

, akkor az
-fel. Az így

Bizonyítsuk be, hogy
a. az

függvény monoton növő

b. az

függvény folytonos

-en;
-en. (Ö [787])

23.28. Jelöljük
-tel azon
számok halmazát, amelyek legalább egyik tizedestört-alakjában nem
szerepel a -es jegy. Bizonyítsuk be, hogy
zárt és nullmértékű.
23.29. Mutassuk meg, hogy minden síkbeli sokszög felbontható véges sok egymásba nem nyúló
háromszögre. (Ö [787])
23.30. Mutassuk meg, hogy minden síkbeli sokszög felbontható véges sok olyan egymásba nem nyúló
háromszögre is, melyek csúcspontjai a sokszög csúcspontjai közül kerülnek ki. ( )
23.31. Legyen
egyesítése konvex.

konvex, és legyen

. Bizonyítsuk be, hogy az
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mérhető halmaz (nem feltétlenül konvex), és legyen

23.32. Legyen

. Bizonyítsuk be, hogy ekkor a

alapú,

csúcspontú

, ahol

kúp mérhető és

. (Ö

[787])

3. A lineáris transzformációk és a Jordan-mérték
A következő célunk annak a bizonyítása, hogy a térfogat nem csak az eltolásokra nézve, de minden
egybevágóságra nézve is invariáns. Ezt két lépésben fogjuk belátni. Először megmutatjuk, hogy minden
egybevágóság előáll mint egy speciális lineáris transzformáció és egy eltolás kompozíciója. Ezek után
meghatározzuk, hogy a lineáris transzformációk hogyan transzformálják a halmazok mértékét. E két
eredményből azonnal következni fog a Jordan-mérték egybevágóságokra vonatkozó invarianciája.
Először áttekintjük az egybevágóságokra vonatkozó alapismereteket.
Az
leképezést távolságtartónak nevezzük, ha
minden
-re.
Az
leképezés egybevágóság, ha az
teret önmagára képező távolságtartó bijekció. Az
tér
egybevágóságainak halmazát
-vel jelöljük. (Tehát az leképezés akkor egybevágóság, ha távolságtartó és
az értékkészlete a teljes
tér. Hamarosan látni fogjuk, hogy a két fogalom egybeesik.)
Nyilvánvaló, hogy minden egybevágóság inverze is egybevágóság, és hogy két egybevágóság kompozíciója is
egybevágóság. (Más szóval,
a kompozícióra nézve csoportot alkot.) Az eltolások (vagyis az
(
) alakú leképezések) halmazát
-vel fogjuk jelölni. Nyilvánvaló, hogy minden eltolás egybevágóság,
azaz
.
-t önmagába képező
lineáris transzformációt ortogonálisnak nevezzük, ha skalárszorzattartó, azaz
minden
-re. Mivel
(ahol
jelöli
transzponáltját),
ezért
akkor és csak akkor ortogonális, ha
, azaz ha
mátrixának oszlopvektorai ortonormáltak.
(Itt jelöli az identikus leképezést.) Az
és
feltételek ekvivalensek, ezért
akkor és csak
akkor ortogonális, ha
mátrixának sorvektorai ortonormáltak. Az
tér ortogonális lineáris
transzformációinak halmazát
-vel jelöljük.
Az

Ha

, akkor
minden

egybevágóság, azaz

, tehát
minden
-re és
-re. Így minden ortogonális lineáris transzformáció

.

23.29. Lemma. Ha
különböző pontok, akkor az
(melyet az és pontok felező merőleges hipersíkjának nevezünk).
Bizonyítás. Minden

-re

ahol

.

23.30. Lemma. Legyen
távolságtartó, és legyen
általános helyzetű (tehát nem egy hipersíkra eső) pontban, akkor
Bizonyítás.

Tegyük

fel,

halmaz egy hipersík

és

. Ha

megegyeznek

.

hogy

.
.

Ha
Ebből
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halmaz része az

és

pontok felező merőleges hipersíkjának, ami ellentmond

a feltevésnek.
23.31. Tétel.
i. Az
távolságtartó.

leképezés akkor és csak akkor ortogonális lineáris transzformáció, ha

ii. Minden távolságtartó

és

leképezés egybevágóság.

iii.

.

Bizonyítás. (i) Már beláttuk, hogy ha
távolságtartó), és persze az is igaz, hogy

ortogonális lineáris transzformáció, akkor
. Most megmutatjuk, hogy ha

, akkor
. Legyen
és
minden
-vel azt a lineáris transzformációt, amelynek a mátrixában az oszlopvektorok

egybevágóság (tehát
távolságtartó és
-re. Jelöljük
.

Ezek az oszlopvektorok ortonormáltak. Valóban, egyrészt

minden -re, másrészt

esetén

tehát

. Így

.

Az távolságtartó leképezés és a egybevágóság megegyeznek a
láthatóan általános helyzetűek. Így a 23.30. Lemma szerint
.

pontokban, amelyek könnyen

(ii) Legyen
távolságtartó. Jelöljük -fel a
-lal való eltolást, és legyen
). Ekkor távolságtartó és
, tehát (i) szerint
. Így egybevágóság, tehát
alapján is az. Ebből az okoskodásból (iii) is azonnal következik.
Legyen
tetszőleges lineáris transzformáció, és jelöljük
következő tétel megadja e determináns mértékelméleti jelentését.
23.32. Tétel. Minden korlátos
és
.
Bizonyítás. Először meghatározzuk
egyenlő a

halmazra és minden
. Ha

mértékét, ahol
vektorok

által

mátrixának determinánsát

(

-val. A

lineáris transzformációra
mérhető, akkor
is mérhető, és

kifeszített

. Nyilvánvaló, hogy
paralelepipedonnal, ahol

. Mivel annak a determinánsnak az értéke, amelynek a soraiban a
vektorok állnak egyenlő
-vel, ezért a 23.28. Tétel szerint

Ebből egyszerűen következik, felhasználva a mérték eltolás-invarianciáját és
bármely
téglára.

linearitását, hogy

Jelöljük a det számot -vel. Legyen
tetszőleges korlátos halmaz. Ha
, akkor értékkészlete
valódi lineáris altere. Minden ilyen altér belefoglalható egy
-dimenziós altérbe, ami egy hipersík. Így
része egy hipersíknak, tehát a 23.13. Lemma szerint
és
. Feltehetjük tehát, hogy
, azaz, hogy invertálható.
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Legyen
egymásba nem nyúló téglák egy
paralelepipedonok szintén egymásba nem nyúlóak2 és részei

-beli rendszere. Ekkor a
-nak, tehát

23.6. egyenlet - (23.6)

számok halmazának szuprémuma

Mivel a

, ezért (23.6)-ból következik, hogy

.
A
lineáris transzformáció a
előző okoskodás azt adja, hogy
tehát
.

-ba viszi, ezért

halmazt

Hasonló okoskodással kapjuk, hogy
Ha

mérhető,

akkor

és

szerepének felcserélésével az
. Így
,

.

korlátos

és
.

Megállapíthatjuk

is

. Ekkor
tehát, hogy

korlátos,
mérhető,

és
és

.
23.33. Tétel. Legyenek
Ha

korlátos egybevágó halmazok. Ekkor

mérhető, akkor

is az, és

és

.

.

Bizonyítás. Tudjuk, hogy az eltolások nem változtatják meg a halmazok belső és külső mértékét. A 23.31. Tétel
(iii) állítása alapján elég belátni ugyanezt az ortogonális lineáris transzformációkra.
, tehát

Ha
, akkor
következik.

. Így az állítás az előző tételből

3.1. Feladatok
23.33. Bizonyítsuk be, hogy ha
amelynek a sugara legnagyobb.

korlátos, akkor az

által tartalmazott nyílt gömbök között van olyan,

23.34. Legyen
olyan korlátos halmaz, amelynek a belseje nem üres. Legyen
az
által tartalmazott (egyik) legnagyobb sugarú nyílt gömb. Ha a
gömböket már kiválasztottuk és
belseje nem üres, akkor legyen
az
halmaz
által tartalmazott (egyik) legnagyobb sugarú nyílt gömb. Tegyük fel, hogy a fenti eljárás során végtelen sok
gömböt választunk ki.
Bizonyítsuk be a következő állításokat.
a.
b.
c. Ha

minden

-re. ( )

.
mérhető, akkor

.

23.35. Az előző feladat felhasználásával adjunk új bizonyítást arra, hogy az egybevágóságok nem változtatják
meg a halmazok belső és külső mértékét.

2

Ez némi megfontolást igényel; l. a 23.36. feladatot [0].
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23.36. Bizonyítsuk be, hogy ha
transzformációra teljesül, hogy

egymásba nem nyúlóak, akkor minden
is egymásba nem nyúlóak. (M [796])

és

lineáris

4. Függelék: A korlátos konvex halmazok
mérhetősége
A célunk a következő tétel bizonyítása.
23.34. Tétel. Minden korlátos konvex halmaz mérhető.
23.35. Lemma. Ha

, ahol

Bizonyítás. Minden
-re
nyílt gömbök lefedik
véges sok gömb uniója . Ekkor

zárt és

korlátos nyílt, akkor

, tehát létezik egy olyan
szám, hogy
-et, tehát Borel tétele szerint közülük véges sok is lefedi
mérhető, és
, tehát

23.36. Megjegyzés. Az általában nem igaz, hogy ha
nem-mérhető halmaz, akkor
.
23.37. Lemma. Legyen
esetleges kivételével)
Bizonyítás. Legyen
van olyan
, hogy
hogy
.

.

konvex. Ha
-ban vannak.

. Ha például

, akkor

és

, akkor az

tetszőleges. Ekkor
, ahol
. Legyen
; megmutatjuk, hogy

23.9. ábra
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korlátos

szakasz pontjai (az

pont

. Mivel
,
. Ez bizonyítani fogja,
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Legyen
Válasszunk egy

tetszőleges. Belátjuk, hogy
. Mivel
, ezért
nemüres.
pontot. Nyilvánvaló, hogy egyetlen olyan
pont létezik, amelyre
. Belátjuk, hogy
, azaz
.

Valóban,
és
. Ha a két egyenlőséget kivonjuk egymásból és vesszük
mindkét oldal abszolút értékét, akkor azt kapjuk, hogy

tehát

. Így

23.38. Lemma. Legyen

. Mivel
konvex. Ha

és

konvex, ezért

, akkor

.

lefedhető egy hipersíkkal.

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy
, mert különben vehetjük
egy alkalmas eltoltját. Legyen az
generált lineáris altér
-ben. Elég belátni, hogy
. Ugyanis ekkor
belefoglalható egy
dimenziós
lineáris altérbe, amely egy -t tartalmazó hipersík lesz.

által
-

Tegyük fel, hogy
. Ez azt jelenti, hogy
generátorrendszer
-ben, és így tartalmaz lineárisan
független
vektorokat. Mivel
konvex és
, ezért
valahányszor
és
. Ebből következik, hogy
tartalmazza a
paralelepipedont. Mint láttuk,
mérhető és a mértéke pozitív, így a belseje nem üres. Mivel
,
így
belseje sem üres, ami ellentmond a feltételnek.
A 23.34. Tétel bizonyítása. Legyen
I:

. Feltehetjük, hogy
-re és
-re legyen
, akkor

korlátos és konvex. Két esetet fogunk megkülönböztetni.
, mert különben vehetjük
egy alkalmas eltoltját. Tetszőleges
. Ekkor
minden
-re. Valóban, ha
, hiszen
, és alkalmazhatjuk a 23.37. Lemmát.

A
leképezés folytonos és a
halmaz korlátos és zárt, tehát a 22.7. Tétel szerint a
korlátos és zárt. Ezért
a 23.35. Lemma alapján. Mivel
és
. Mármost a 23.18. Lemma felhasználásával azt kapjuk, hogy
tetszőleges
-re igaz, ezért
, vagyis
mérhető.
II:
. Ekkor a 23.38. Lemma szerint
nullmértékű (és így mérhető).

halmaz is
, ezért
. Ez

része egy hipersíknak, tehát a 23.13. Lemma alapján
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24. fejezet - 24. Többváltozós
függvények integrálása I.
1. A többváltozós integrál értelmezése
A többváltozós függvények integrálását hasonló problémák motiválják, mint amilyenek az egyváltozós
integrálhoz vezettek. Egy fizikai példát mutatunk.
A tömeg kiszámítása a sűrűségből. Adott egy inhomogén anyagból készült téglalap alakú lemez, amelynek
minden pontjában ismerjük a sűrűségét, vagyis a pont kis környezetében a tömeg és a terület arányát. A feladat a
lemez tömegének kiszámítása.
Feltesszük, hogy a tömeg a sűrűség monoton függvénye. Ezen azt értjük, hogy ha a lemez anyagát oly módon
változtatjuk meg, hogy a sűrűség egyetlen pontban se csökkenjen, akkor a csere után a lemez tömege sem lesz
kisebb.
Legyen a lemez az
Legyenek
-vel az

Ha az
tömege
hogy

téglalap, és jelölje
és
lemez tömegét minden

a lemez sűrűségét az
pontban.
tetszőleges felosztások, és jelöljük
és
esetén. Legyen

lemez sűrűsége minden pontjában
volna, akkor a sűrűség definíciója szerint az
lemez
volna. Ezért a monotonitási tulajdonság alapján
. Ugyanígy kapjuk,
minden
és
esetén. Így a keresett tömegre a

becslések teljesülnek. Ez minden
és
felosztásra
igaz. Ha szerencsénk van, akkor az így kapott egyenlőtlenségeket csak egyetlen szám elégíti ki, a tömeg keresett
értéke.
Láthatjuk, hogy a fenti okoskodás csaknem szó szerint megegyezik azokkal a gondolatmenetekkel, amelyekből
az egyváltozós Riemann-integrál fogalmát nyertük. Ennek megfelelően a többváltozós függvények integráljának
értelmezése a Riemann-integrál definíciójának közvetlen általánosításaként adódik.
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24.1. ábra
24.1. Definíció. Az
értjük, ahol
osztópontjainak, az
Legyen

minden

tégla felosztásán az
és
. Az
téglákat pedig a felosztás osztótégláinak nevezzük.

és

téglák rendszerét
pontokat a felosztás

korlátos függvény, és legyen

-re és

-ra. Az

összegeket az függvénynek az
felosztáshoz tartozó alsó, illetve felső összegének nevezzük. Ha
az függvény adott, és világos, hogy az alsó és felső összegek melyik függvényre vonatkoznak, akkor
és
helyett a rövidebb
és
jelölést fogjuk használni.
Az egyváltozós Riemann-integrálhoz hasonlóan most is azokat a függvényeket fogjuk integrálhatónak nevezni,
amelyekre teljesül, hogy csak egyetlen szám esik a függvény összes alsó és felső összege közé. Először
megmutatjuk, hogy bármely korlátos függvény esetén van olyan szám, amely az összes alsó és felső összeg közé
esik.
Ezt ugyanúgy bizonyítjuk, mint az egyváltozós esetben. Azt mondjuk, hogy hogy az
felosztás finomítása, ha minden osztópontja
-nek is osztópontja.
24.2. Lemma. Legyen
és
.

korlátos, és legyen az

felosztás az
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felosztás az

felosztás finomítása. Ekkor

24. Többváltozós függvények
integrálása I.
Bizonyítás. Először is belátjuk, hogy ha az
felosztás egyetlen új osztópont hozzávételével keletkezik -ből,
akkor
. Ez abból következik, hogy ha az
felosztás valamelyik
osztótégláját az új felosztás
kettévágja, akkor az függvény infimuma mindkét részen legalább
, és így e két
rész együttes adaléka az
alsó összeghez legalább
.
Ebből már egynél több új osztópont hozzávételére is következik az állítás, hiszen ezeket egyenként hozzávéve
-hez, az alsó összeg minden lépésben nő vagy változatlan marad.
Hasonlóan látható be, hogy új osztópontok hozzávételével a felső összeg nem növekedhet.
korlátos. Ha

24.3. Lemma. Legyen
.

és

két tetszőleges felosztása

-nek, akkor

Bizonyítás. Legyen az
és
felosztások egyesítése, azaz legyenek
osztópontjai mindazok a pontok,
amelyek -nek vagy -nek osztópontjai. Ekkor finomítása -nek és -nek is. Ezért, figyelembe véve
még, hogy
(mert
minden
-re), a 24.2. Lemmából azt kapjuk, hogy
.
Jelöljük -fel az
tégla összes felosztásainak halmazát. Az előző lemma szerint bármely
felosztásra
az
felső összeg felső korlátja az
halmaznak. Így e halmaz legkisebb felső korlátja, vagyis a
mennyiség nem nagyobb
-nél bármely
-re. Más szóval,
alsó korlátja az
halmaznak, amiből azt kapjuk, hogy

24.1. egyenlet - (24.1)

Nyilvánvaló, hogy egy

valós számra akkor és csak akkor teljesül

felosztásra, ha

minden

24.2. egyenlet - (24.2)

Ezzel beláttuk, hogy bármely korlátos
esik.
24.4. Definíció. Legyen
nevezzük, ha
integráljának nevezzük, és
A

és

24.5. Definíció. Legyen
nevezzük és

függvényre van olyan szám, amely az összes alsóés felsőösszeg közé
korlátos függvény. Az
. A

függvényt az
számot az

téglán integrálhatónak
függvény
téglán vett

-nal jelöljük.
mennyiségekre külön jelölést vezetünk be.
korlátos függvény. A
-nal jelöljük. Az

számot pedig

mennyiséget

alsó integráljának

felső integráljának nevezzük és

-nal jelöljük.
Az új jelölésekkel (24.1) és (24.2) így foglalhatók össze:
24.6. Tétel.
i. Tetszőleges korlátos
ii. Egy

függvényre fennáll

valós számra akkor és csak akkor teljesül
.
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.
minden

felosztásra, ha

24. Többváltozós függvények
integrálása I.
iii. Az

akkor és csak akkor integrálható

, és ekkor

-en, ha

A fentiekből sejthető, hogy az egyváltozós függvények integráljára vonatkozó definíciók, tételek és
gondolatmenetek csaknem szó szerint megismételhetők a kétváltozós függvények integráljára. Ez valóban így
van. Sőt, ezeket a fogalmakat és tételeket minden további nélkül általánosíthatjuk -változós függvényekre is.
24.7. Definíció. Tekintsük

az
minden

téglát.

Ha

-re, akkor az

téglák rendszerét (ahol
minden
-re) az
tégla felosztásának nevezzük. Ha
korlátos -en, akkor
alsó és felső összegeit ugyanúgy definiáljuk, mint a kétváltozós függvények esetében.
A kétváltozós esethez hasonlóan belátható, hogy
minden
és
felosztásra. Ennek birtokában az
függvény alsó és felső integrálját, integrálhatóságát és integráljának értékét ugyanúgy definiáljuk mint a
24.5. és 24.4. Definíciókban. Az
röviden

függvény

téglán vett integrálját

-vel, vagy

-szel jelöljük.

-szel, illetve

Az alábbiakban felsoroljuk a többváltozós integrálokra vonatkozó tételek közül azokat, amelyeknek a
bizonyítása pontosan követi a megfelelő egyváltozós tételek gondolatmenetét. Javasoljuk az olvasónak, hogy
gondolja át újra a bizonyításokat ebben az általánosabb összefüggésben. Ez az ismétlés két szempontból is
hasznos: egyrészt elősegíti az új fogalmak megértését, másrészt világossá teszi, hogy a többváltozós esetben
valóban ugyanarról van szó, mint az egyváltozós függvények esetében.
Egy korlátos
tetszőleges

függvényre akkor és csak akkor teljesül, hogy integrálható és az integrálja
-hoz van olyan
felosztás, amelyre

Egy korlátos
felosztás, amelyre

függvény akkor és csak akkor integrálható, ha tetszőleges
.

Az előző állításban szereplő
jelölést.

, ha

-hoz van olyan

mennyiségre – az egyváltozós esethez hasonlóan – bevezetünk egy új

Legyen
tetszőleges nemüres halmaz, és legyen
oszcillációján az

korlátos függvény. Az

függvény

mennyiséget értjük.
Az

korlátos függvénynek az

felosztáshoz tartozó oszcillációs összege az

mennyiség, ahol

végigfut az

Egy korlátos
felosztás, amelyre

függvény akkor és csak akkor integrálható, ha tetszőleges
.

Az

felosztás osztótégláin. Világos, hogy

korlátos függvénynek az

felosztáshoz tartozó közelítő összegein a
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.
-hoz van olyan

24. Többváltozós függvények
integrálása I.

összegeket értjük a

közbülső helyek összes lehetséges választása mellett.

Tetszőleges korlátos

azaz a közbülső
, ill.
.
Egy korlátos
tetszőleges

felosztásra

pontok különböző választásánál adódó közelítő összegek halmazának alsó, ill. felső határa

függvényre akkor és csak akkor teljesül, hogy integrálható és az integrálja
-hoz van olyan felosztás, amelyhez tartozó bármely
közelítő összegre
téglán, akkor

Ha

folytonos az

Ha

integrálható az

Ha

és

Ha
és
minden

függvényre és

integrálható

téglán, akkor a

integrálhatóak az

, ha
.

-en.

függvény is, és

téglán, akkor az

.

függvény is, és

integrálhatóak az
téglán, akkor az
-re, akkor
is integrálható.

és

.

függvények is, továbbá, ha

Legyen
integrálható az
téglán, és legyen
valós értékű folytonos függvény egy olyan
zárt
intervallumban, amely tartalmazza értékkészletét (vagyis a
halmazt). Ekkor
is integrálható en.

1.1. Feladatok
24.1. Legyen

, ahol

egy tégla, és legyen

Bizonyítsuk be, hogy
1.
2.

és

, továbbá

akkor és csak akkor integrálható

-en, ha

mérhető, és ekkor

.

2. A többváltozós integrál Jordan-mérhető
halmazokon
Az eddigiekben csak téglákon értelmezett függvények integráljával foglalkoztunk. Az integrál fogalma és a rá
vonatkozó tételek többsége azonban alig használta fel, hogy az alaphalmaz és a felosztásaiban szereplő
halmazok téglák. Mivel gyakran kell vizsgálnunk olyan eseteket, amikor ez nem is teljesül, célszerű az integrál
fogalmát ennek megfelelően általánosítani.
24.8. Definíció. Legyen
Jordan-mérhető. Az
halmaz felosztásain azokat az
halmazrendszereket értjük, amelyekre
egymásba nem nyúló, nemüres és mérhető halmazok,
melyek uniója .
Ha

korlátos, akkor az

függvénynek az

összeg, ahol

felosztáshoz tartozó alsó összege az
(
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felosztáshoz tartozó felső összege az
).
24.9. Lemma. Legyen
-nak, akkor

összeg, ahol

Jordan-mérhető és

korlátos. Ha

(

és

két tetszőleges felosztása

.

Bizonyítás. Legyen
és
. Nyilvánvaló, hogy az
(
,
) halmazok egymásba nem nyúlóak és az uniójuk szintén . Legyen
azon
halmazok felsorolása, amelyek nemüresek. Ekkor
az
halmaz felosztása;
belátjuk, hogy
.
Az
egyenlőtlenség abból következik, hogy minden -re
uniójával, amelyek részei
-nak, és minden ilyen
-re

halmazoknak az

egyenlőtlenség ugyanígy bizonyítható.

Az

nyilvánvaló, ezzel a lemmát beláttuk.

Mivel

24.10. Definíció. Legyen

Jordan-mérhető, és jelöljük

korlátos, akkor a
számot pedig

Az

mennyiséget

felső integráljának nevezzük és

halmazon, ha

halmazon vett integráljának nevezzük, és

-szel jelöljük.

-szel jelöljük.

minden korlátos

függvényt integrálhatónak nevezzük az
függvény

felosztásainak halmazát. Ha

-fel

alsó integráljának nevezzük és

A 24.9. Lemmából következik, hogy

az

egyenlő azoknak a

függvényre. Az
számot

. Az
-szel vagy

-vel jelöljük.

Vegyük észre, hogy ha az
halmaz egy tégla és az
függvény korlátos, akkor integrálhatóságát
és
integráljának értékét kétszer definiáltuk: először a 24.7. Definícióban, téglákból álló felosztások
segítségével, másodszor pedig a 24.10. Definícióban, mérhető halmazokból álló felosztásokkal. Hamarosan látni
fogjuk, hogy a két definíció ekvivalens (l. a 24.15. Megjegyzést).
korlátos függvénynek az

Az

felosztáshoz tartozó oszcillációs összegén az

számot értjük.
A következő tételek ugyanúgy bizonyíthatók, mint az egyváltozós esetben.
A korlátos
hogy

függvény akkor és csak akkor integrálható
.

Ha egy függvény integrálható az
részhalmazán is.
Tegyük fel, hogy
integrálható az

-n, ha minden

halmazon, akkor integrálható az

-hoz van olyan

felosztás,

halmaz minden Jordan-mérhető

értelmezve van
-n, ahol
egymásba nem nyúló Jordan-mérhető halmazok. Ha
és
halmazok mindegyikén, akkor
-n is, és

24.3. egyenlet - (24.3)
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24. Többváltozós függvények
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Az utóbbi két tétel birtokában bármilyen mérhető
halmazon történő integrálást visszavezethetünk téglán
történő integrálásra. Válasszunk ui. egy
-t tartalmazó
téglát. Ha
adott függvény, akkor
terjesszük ki -et az
téglára úgy, hogy
-n minden értéke nulla legyen:

Nyilvánvaló, hogy

akkor és csak akkor integrálható

integrálható

-n, ha

-en, és ekkor

.
Mivel az azonosan

függvény integrálja a mérhető

24.11. Tétel. Legyen

mérhető és

, ahol

függvény integrálható

halmazon nyilván

, ezért igaz a következő állítás.

egy tégla. Ekkor az

-en, és az integráljának értéke

.

A tétel állításának megfordítására nézve l. a 24.1. feladatot [597].
Az egyváltozós esetben beláttuk, hogy ha
integrálható az
intervallumban és az integrálja , akkor
minden
-hoz van olyan
, hogy bármely
-nál finomabb
felosztásra teljesül
(l. a 13.23. Tételt [299]). Most belátjuk ennek az állításnak a többváltozós
megfelelőjét.
Emlékeztetünk arra, hogy a nemüres
felosztás

szám. Az

felosztás finomságán a
-nál finomabb, ha
.
és

Ha

halmaz átmérője a

, akkor az

számot értjük. Azt mondjuk, hogy az
sugarú környezetén az

halmaz

halmazt értjük. Más szóval
azon
pontok halmaza, amelyekhez van olyan
. Mivel
nyílt halmazok uniójaként áll elő, ezért maga is nyílt.
24.12. Lemma. Ha
korlátos, akkor minden
, ahol a Jordan-féle külső mérték.
Bizonyítás. Legyen

-hoz van olyan

adott. Válasszunk olyan

, hogy

téglákat

és

amelyekre
Rögzítsünk

,

.
minden

.

pont, hogy

egy

ilyen

-t.

Legyen

-ra. Világos, hogy elég kis

-ra

,

ezért

Mivel

.
24.13. Lemma. Legyen
felosztásához és minden

minden

-nál finomabb

Jordan-mérhető, és legyen
-hoz van olyan
, hogy

korlátos. Ekkor az

halmaz bármely

felosztásra.

Bizonyítás. Belátjuk, hogy
hogy
nemnegatív, mert különben

minden elég finom
felosztásra. Ezt bizonyítandó feltehetjük,
-hez hozzáadhatunk egy elegendően nagy
konstanst. Könnyű
599

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

24. Többváltozós függvények
integrálása I.
ellenőrizni, hogy a
konstans hozzáadásával minden felső összeget ugyanazzal a számmal (nevezetesen
-val) növeltük, tehát, ha
teljesül az
függvényre, akkor ugyanez az egyenlőtlenség
-re is fennáll.
Tegyük fel, hogy
finomabb
Legyen

) és

(
és

Soroljuk a

. Tekintsünk egy
mennyivel lehet nagyobb
-nál.

minden
-ra. Legyen
felosztást, és vizsgáljuk meg, hogy

-gyel és

legfeljebb

halmaznak vagy sem.

, akkor nyilván

. Ha tehát összeadjuk

-be eső

halmazokhoz tartoznak, akkor az összeg

alapján nem nagyobb

lesz, ami

becsléseket minden

halmaz része-e valamelyik

és

-vel. Ha

számokat, amelyek az

mindazokat az

), ekkor

.

indexeket két osztályba aszerint, hogy a

Jelöljük a két osztályt

(

-nál

-re összeadva azt kapjuk, hogy

-nál. Ezeket a
.

Most belátjuk, hogy

24.4. egyenlet - (24.4)

Valóban, ha

, akkor

nem része egyik

halmaznak sem. Tetszőleges

pont eleme valamelyik

halmaznak, hiszen
. Mivel
nem része
-nek, ezért van olyan
pont, amely
nem eleme
-nek. Tudjuk, hogy az
szakasz metszi
határát; legyen
. A feltétel
szerint az
felosztás finomabb -nál, tehát
. Így
, amiből következik, hogy
. Ezzel beláttuk, hogy ha
, akkor
minden pontja -nál közelebb van legalább az egyik
halmaz valamelyik határpontjához, ami éppen a (24.4)összefüggés.
Az
halmazok mérhetőek, ezért a 23.7. és 23.4. Tételek szerint az
halmaz nullmértékű. Így a
24.12. Lemma alapján választhatunk egy olyan
számot, hogy (24.4) jobb oldala kisebb legyen -nál.
Megállapíthatjuk tehát, hogy ha az

felosztás

-nál finomabb, akkor

és így

Ugyanígy láthatjuk be, hogy

minden elég finom

24.14. Következmény. Legyen
hoz van olyan
, hogy
Bizonyítás. Válasszunk egy

integrálható az

felosztásra.

halmazon, és legyen
. Ekkor minden
teljesül minden -nál finomabb felosztásra.

felosztást, amelyre

és alkalmazzuk a 24.13. Lemmát.
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24.15. Megjegyzések. 1. Ha az
halmaz egy tégla, és az
függvény korlátos, akkor
integrálhatóságát és integráljának értékét a 24.7. Definícióban és a 24.10. Definícióban is definiáltuk: az első
alkalommal téglákból álló felosztások segítségével, másodszor pedig mérhető halmazokból álló felosztásokkal.
Most belátjuk, hogy a 24.7. és 24.10. Definíciókban értelmezett integrálfogalmak egybeesnek.
Nevezzük a 24.7. Definíciót téglafelosztásos, a 24.10. Definíciót pedig általános definíciónak. Nyilván elég
belátni, hogy az függvény alsó és felső integráljának értéke a két definíció értelmében ugyanaz.
Mivel minden, a téglafelosztásos definíció által megengedett felosztás az általános definíció értelmében is
felosztásnak minősül, ezért téglafelosztásos felső integrálja nem lehet kisebb az általános definíció szerinti
felső integrálnál.
A fordított egyenlőtlenséget bizonyítandó legyen
az általános definíció értelmében vett
tetszőleges felosztás. Elég belátni, hogy minden
-ra van olyan téglafelosztás, amelyre
.
Mármost a 24.13. Lemma szerint
minden elég finom felosztásra igaz. Mivel a 23.10. Lemma
alapján az
téglának vannak akármilyen finom, a 24.7. Definíció értelmében vett felosztásai, ezzel az állítást
beláttuk.
Ugyanígy bizonyítható, hogy a kétféleképpen definiált alsó integrál értékei egybeesnek.
2. A két definíció ekvivalenciája felveti a kérdést, hogy miért van mind a kettőre szükség? Tulajdonképpen
nincs; bármelyikkel elboldogulhatnánk. De a téglafelosztásos definíció egyszerűsége, és az a tény, hogy az
egyváltozós integrálfogalom közvetlen általánosítása – amennyiben az intervallum többváltozós megfelelője a
tégla – mindenképpen indokolja a bevezetését. Az általános definíció jelentőségét pedig az adja, hogy egyrészt
független a tégla fogalmától (és ezen keresztül a koordinátarendszer választásától), másrészt a segítségével
bizonyos gondolatmeneteket természetesebben és egyszerűbben tudunk megfogalmazni.
A 13.44. Tételben beláttuk, hogy ha korlátos
-ben és ott véges számú hely kivételével folytonos, akkor
integrálható
-ben. Most ezt a tételt fogjuk általánosítani. Jegyezzük meg, hogy az alábbi általánosítás
még az egydimenziós speciális esetben is sokkal erősebb állítást ad mint a 13.44. Tétel.
24.16. Tétel. Legyen
Jordan-mérhető. Ha az
halmaztól eltekintve folytonos, akkor integrálható -n.
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
nullmértékű. A feltétel szerint a
.

függvény korlátos és egy nullmértékű

minden

-ra. Mivel

Jordan-mérhető, ezért
halmaz is nullmértékű, így

Legyen
adott. A 24.12. Lemma szerint van olyan
nyílt halmaz, hogy
és
.
Mivel
, ezért
, és így
zárt. Az
függvény
minden pontjában folytonos, hiszen
. Mivel
korlátos és zárt, így Heine tétele szerint
egyenletesen folytonos
-n, azaz van olyan
, hogy
valahányszor
és
. Legyen
az
halmaz egy
-nál finomabb felosztása. (Egy adott
-re vehetjük pl. a
Tekintsük az

Mivel

halmaz
minden

, és

metszeteket, ahol

felosztását. Az
-ra, tehát

tetszőleges volt, ez bizonyítja, hogy

integrálható

-n.
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24. Többváltozós függvények
integrálása I.
24.17. Megjegyzések. 1. A fenti tételből következik, hogy ha
korlátos és a Cantor-halmaz
pontjaitól eltekintve folytonos, akkor integrálható
-en. (Ilyen például az a függvény, amelyre
,
ha
, és
, ha
.) Mivel a Cantor-halmaz kontinuum számosságú, ez azt jelenti, hogy
vannak olyan integrálható függvények, amelyek kontinuum sok pontban szakadnak.
2. A tétel állítása nem megfordítható: egy integrálható függvényre nem feltétlenül teljesül, hogy egy
nullmértékű halmaztól eltekintve folytonos. Tekintsük pl. a Riemann-függvényt, ami integrálható
-ben.
Tudjuk, hogy a Riemann-függvény minden racionális pontban szakad, pedig a
halmaz nem
nullmértékű.
Az egyváltozós esetben láttuk, hogy egy nemnegatív függvény integrálja megadja a grafikon alatti tartomány
területét. Általánosabban, egy normáltartomány területét úgy számíthatjuk ki, mint a tartományt definiáló
függvények integráljainak különbségét (l. a 15.5. Tételt és a 15.10. Következményt). Ezeket az eredményeket a
következőképpen általánosíthatjuk többváltozós integrálokra.
és

Ha

integrálhatóak a

mérhető halmazon és

minden

-re, akkor az

24.5. egyenlet - (24.5)

és

halmazt az

által meghatározott normáltartománynak nevezzük.

Könnyen látható, hogy minden gömb normáltartomány. Meg lehet mutatni, hogy minden korlátos, zárt és
konvex halmaz is normáltartomány (l. a 24.4. feladatot [603]).
24.18. Tétel.
és

i. Ha

integrálhatóak

-n és

minden

normáltartomány mérhető, és a térfogata

-re, akkor a (24.5) alatti

.

függvény nemnegatív és korlátos. Az

ii. Legyen az

halmaz akkor és csak akkor mérhető, ha

integrálható

-n, és ekkor

térfogata

.

Bizonyítás. Az (i) állítás ugyanúgy bizonyítható, mint a 15.5. Tétel. Ebből nyilvánvaló, hogy ha
és integrálható, akkor
Végül, ha

mérhető, akkor

.

integrálhatósága az alábbi állítás nyilvánvaló következménye.

mérhető, és jelöljük a

Legyen
nal minden

akkor

mérhető és a térfogata

nemnegatív

halmaz (egydimenziós) külső mértékét

-

-re. Ha

integrálható az

téglán és az integrálja egyenlő

térfogatával.

Ez utóbbi állítás pontosan ugyanúgy bizonyítható, mint a 15.8. Tétel.

2.1. Feladatok
24.2. Legyen

mérhető, és legyen

akkor és csak akkor létezik, ha a
ekkor

nemnegatív és korlátos. Bizonyítsuk be, hogy
halmaz mérhető, és

-dimenziós

.
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24. Többváltozós függvények
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mérhető, és legyen

24.3. Legyen
, akkor

nemnegatív és korlátos. Bizonyítsuk be, hogy ha
-ra. Igaz-e a megfordítás?

minden

24.4. Bizonyítsuk be, hogy minden korlátos, zárt és konvex halmaz normáltartomány. ( )
Képzeljünk el egy homogén anyagból álló
halmazt. Ekkor
bármely mérhető részhalmazának a
tömege a részhalmaz térfogatának
-szerese, ahol
egy pozitív konstans (a sűrűség). Tekintsünk egy
felosztást, és legyenek
tetszőleges pontok. Ha a felosztás elég finom, akkor a
pontban
tömeget koncentrálva az így kapott pontrendszer tömegeloszlása közel lesz a halmaz
tömegeloszlásához. Elvárhatjuk, hogy ekkor a pontrendszer súlypontja közel legyen a halmaz súlypontjához.
A pontrendszer súlypontja az

pont. Ha a felosztás elég finom, akkor e pont

koordinátája közel van az

-edik

értékhez.

Ez motiválja a következő definíciót: a pozitív mértékű

mérhető halmaz súlypontja az

pont.
24.5. Mutassuk meg, hogy a súlypont fenti definíciója összhangban van a függvénygrafikon alatti tartomány
súlypontjának definíciójával (lásd I. kötet 434. oldal).
24.6. Jelölje
egymásba

a pozitív mértékű
nem
nyúló

mérhető halmaz súlypontját. Bizonyítsuk be, hogy ha
pozitív
mértékű
mérhető
halmazok,

és
akkor

.
24.7. Tegyük fel, hogy minden
Jordan-mérhető és pozitív mértékű halmazhoz hozzá van rendelve egy
pont a következő tulajdonságokkal:
i. ha

, ahol

ii. ha

és

tégla, akkor
egymásba

, valamint
nem

nyúló

pozitív

mértékű

mérhető

halmazok,

akkor

.Bizonyítsuk be, hogy minden pozitív mértékű és mérhető
halmazra

megegyezik

súlypontjával.

3. A többváltozós integrál kiszámítása
A többváltozós integrálok kiszámításának legfontosabb módszerét az alábbi tétel szolgáltatja, amely szerint
minden integrált visszavezethetünk alacsonyabb dimenziós integrálokra.
A következő jelöléseket fogjuk használni. Ha
nal jelöljük az
Legyen
függvény
függvény

, akkor

-

vektort .

és
. Emlékeztetünk arra, hogy
szekciófüggvényeit az
képletek definiálják. Ez pontosabban azt jelenti, hogy minden
-ra az
-n van értelmezve és
minden
-re, továbbá minden
-re az
-n van értelmezve és
minden
-ra.

24.19. Tétel. Legyenek
Ekkor:

1

és
1

és

téglák, és legyen

Ezt a jelölést már alkalmaztuk az implicitfüggvény-tétel környékén.

603
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

integrálható az

téglán.

24. Többváltozós függvények
integrálása I.
i. Az

és

függvények integrálhatóak

-n, és

ii. Az

és

függvények integrálhatóak

-n, és

Bizonyítás. Mivel az (i) és (ii) állítások egymásba mennek át, ha
bizonyítani.
Legyen
értelmében vett
következik, hogy
felosztásai, hogy

minden

-re. Ha

szerepét felcseréljük, ezért elég (ii)-t

téglának létezik olyan, a 24.7. Definíció
. teljesül. A felosztás értelmezéséből
, illetve
). Legyen

. Ha
adott, akkor az
felosztása, amelyre
-nak, illetve
-nek vannak olyan
az
téglákból áll (

-re és

és

függvénynek az

, akkor az

tartozó felső összege legfeljebb
jelenti, hogy
esetén

, hiszen

Mivel a jobb oldalon álló szám felülről becsüli az
-re, ezért e függvénynek az

felosztáshoz

esetén

. Ez azt

függvény értékeit az
halmazon minden
felosztáshoz tartozó felső összege legfeljebb

. Ezzel beláttuk, hogy

24.6. egyenlet - (24.6)

Másrészt, ha

függvénynek az

, akkor az
, hiszen

esetén

felosztáshoz tartozó alsóösszege legalább
. Ez azt jelenti, hogy

Mivel a jobb oldalon álló szám alulról becsüli az
-re, ezért e függvénynek az

függvény értékeit az
felosztáshoz tartozó alsó

. Ezzel beláttuk, hogy

24.7. egyenlet - (24.7)
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24. Többváltozós függvények
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A (24.6)és (24.7) egyenlőtlenségek összevetéséből azt kapjuk, hogy

minden

-ra. Ez csak úgy lehetséges, ha

24.8. egyenlet - (24.8)

amiből az is következik, hogy

függvény integrálható

Ez azt jelenti, hogy az
Ugyanígy kapjuk (24.8)-ból, hogy az

-n, és az integrálja

függvény is integrálható

.

-n, és az integrálja

.

A fenti tétel segítségével a normáltartományokon való integrálokat is átalakíthatjuk alacsonyabb dimenziós
integrálokká.
24.20. Tétel. Legyen

ahol
folytonos

mérhető,
-n, akkor

és

integrálhatóak

-n, valamint

minden

-re. Ha

24.9. egyenlet - (24.9)

Bizonyítás.

korlátos, és az
függvények korlátosak
-n, van olyan
tégla, amely tartalmazza
-t. Definiáljuk a
függvényt nullának az
halmazon. Ha
, akkor
minden
-ra. Ha viszont
, akkor
Mivel

Így (24.9) azonnal következik a 24.19. Tétel (ii) állításából, ha azt a

esetre alkalmazzuk.

Jegyezzük meg, hogy a 24.18. Tétel az előző tétel speciális esete, ha azt a
függvényre alkalmazzuk.
Nyilvánvaló, hogyan lehet a normáltartomány fogalmát és a fenti tételt magasabb dimenziókra éltalánosítani.
A 24.19. Tétel többszöri alkalmazásával kapjuk a következőt.
24.21. Következmény. (A

szukcesszív2

integrálás

tétele). Legyen

téglán. Ekkor

2

szukcesszív = egymásra következő
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amennyiben a megfelelő szekciófüggvények integrálhatóak.
24.22. Példa. Az
függvény integrálható a
integrálás tétele szerint itt az integrálja

négyzeten, mert folytonos. A szukcesszív

24.23. Megjegyzések. 1. A 24.22. Példa általánosításaként könnyű belátni, hogy ha az egyváltozós
és
függvények integrálhatóak, akkor az
függvény integrálható
-n és az integráljának értéke

(l. a 24.10. feladatot [611]).

2. Az függvény integrálhatóságából nem feltétlenül következik, hogy az
és
integrálok
léteznek minden -ra, illetve minden -re. Más szóval a 24.19. Tételben szereplő alsó és felső integrálok nem
helyettesíthetők integrállal. Tekintsük a következő példát.
Jelölje
és

a Riemann-függvényt. Mivel
, ezért a 15.10. Következmény szerint az
halmaz nullmértékű. Legyen
azon
pontok halmaza, melyekre
mindegyike racionális. Ekkor
is nullmértékű, tehát mérhető. A 24.11. Tétel szerint a

24.10. egyenlet - (24.10)

függvény integrálható a
integrálható
-en, ha

-beli racionális

minden
, tehát

négyzeten, és az integrálja nulla. Azonban a
szekciófüggvény nem
és
racionális. Ekkor ugyanis
minden irracionális -ra és
-ra, ahol

. Következésképpen

és

nem integrálható.

Annyi azonban igaz, hogy ha
integrálható az
téglán, akkor azon
pontok halmaza,
amelyekre
integrálható
-n mindenütt sűrű
-ben, és azon
pontok halmaza, amelyekre
integrálható
-ben mindenütt sűrű
-ben (l. a 24.11. feladatot [611]).
3. Tegyük fel, hogy integrálható az
integrálható
-n minden

téglán. Ha
integrálható
-re, akkor a 24.19. Tétel szerint

-n minden

-re, és

24.11. egyenlet - (24.11)

Fontos tudatosítanunk, hogy ha

integrálhatóságát nem tesszük fel, akkor (24.11) nem szükségképpen igaz,

még akkor sem, ha az összes, (24.11)-ban szereplő integrál létezik. Ha pl.
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, akkor (24.11) bal oldala
és
, ha

, míg a jobb oldala
. Ha pedig
, akkor (24.11) két oldalának értéke

és

, ha
(l. a24.13. feladatot

[611]).
4. Az is előfordulhat, hogy (24.11) fennáll ugyan, de
mégsem integrálható. Tudjuk, hogy van olyan
halmaz, amelynek minden téglában van pontja, de
-nak nincs három pontja egy
egyenesen. Ha
minden
-ra és
egyébként, akkor (24.11) mindkét oldala
nullával egyenlő, de nem integrálható
-en (l. a 24.14. feladatot [611]).
5. A 24.19. Tétel tetszőleges mérhető
,
halmazokra is igaz. Ezt beláthatjuk a tétel
bizonyításának csaknem szó szerinti megismétlésével, illetve vissza is vezethetjük a 24.19. Tételre. Valóban,
tegyük fel, hogy
,
mérhető halmazok, és legyen integrálható
-n. Legyenek
és
olyan téglák, melyekre
és
, és legyen értelmezzük
-et nullának
pontjaiban. Ekkor a 24.19. Tételt az
téglára alkalmazva, majd az (24.3)
összefüggést felhasználva megkapjuk a kívánt állítást.
Az egyváltozós esethez hasonlóan a többváltozós integrálok kiszámításának is fontos módszere, hogy egy
alkalmas helyettesítéssel az integrált egyszerűbb alakra hozzuk. A helyettesítéses integrálás tétele a
következőképpen szól.
24.24. Tétel. (Mérték- és integráltranszformáció). Legyen
differenciálható. Ha
mérhető,
és injektív

nyílt, és legyen
-ban, akkor
is mérhető, és

folytonosan

24.12. egyenlet - (24.12)

Továbbá, ha

korlátos, akkor

24.13. egyenlet - (24.13)

abban az értelemben, hogy ha az egyik oldal létezik, akkor a másik is, és egyenlőek.
A tételt a fejezet függelékében bizonyítjuk.
24.25. Megjegyzések. 1. A (24.12) és (24.13) formulák jobb oldalán
Jacobi-determinánsának (vagyis a
Jacobi-mátrix determinánsának) abszolút értéke szerepel. Ez első pillantásra meglepőnek tűnhet, mert az
egyváltozós függvényekre vonatkozó integráltranszformációs formulában (14.22. Tétel) nem
szerepel,
hanem . Hogy ezt a látszólagos ellentmondást feloldjuk, vizsgáljuk meg, hogy mit ad a (24.13) formula a
és
esetben.
Legyen
folytonosan differenciálható egy
-t tartalmazó nyílt intervallumban, és legyen
injektív
-ben. Könnyen látható, hogy ekkor szigorúan monoton
-ben, és így
állandó előjelű. Ha
nemnegatív
-ben, akkor monoton növő, és
. Ekkor tehát (24.13) azt adja, hogy
.
Ha viszont
nempozitív
ból azt kapjuk, hogy

-ben, akkor

monoton csökkenő, és így
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tehát mindkét oldal negatívját véve

.

Az utóbbi esetből látható, hogy az abszolút érték nélkül a (24.13) összefüggés rossz eredményt adna.
2. Ha a
leképezés lineáris, akkor a
mérhető halmazokra vonatkozó állításába megy át.

függvény konstans, és ekkor (24.12) a 23.32. Tétel

24.26. Megjegyzések. 1. Az integráltranszformációs formula bizonyítása során megmutatjuk, hogy ha
mérhető,
nyílt,
és
folytonosan differenciálható, akkor
mérhető (l. a
24.31. Tételt). Vizsgáljuk meg, hogy itt a függvényre kirótt feltételek mennyiben enyhíthetők.
A következő egyszerű példa mutatja, hogy egy mérhető halmaz folytonos képe nem szükségképpen mérhető.
Legyen
, ekkor
a számegyenes mérhető (és nullmértékű) részhalmaza. Mivel
minden pontja izolált, ezért minden
függvény folytonos -n. Legyen
, ahol
a
-be eső racionális számok egy felsorolása. Ekkor
, ami nem mérhető.
A fenti példát könnyű úgy módosítani, hogy
Válasszunk az
és
de

differenciálható legyen egy

pontok körül páronként diszjunkt

) megfelel). Ekkor
esetén. Világos, hogy
nem mérhető.

-t tartalmazó nyílt halmazon.

nyílt intervallumokat (pl.

(

egy -t tartalmazó nyílt halmaz. Legyen
minden
differenciálható
minden pontjában (és a deriváltja mindenütt nulla),

Most egy olyan példát vázolunk, amelyben a leképezés folytonos egy zárt intervallumban, és egy mérhető
halmaz képe nem mérhető. Jelölje
a Cantor-halmazt és a Cantor-függvényt (l. a 23.27. feladatot [587]).
Tudjuk, hogy
folytonos
-ben, és
. Vegyük
egy tetszőleges nem mérhető
részhalmazát. Ekkor az
mérhető. Ebben a példában a
függvény folytonossága miatt az

halmaz mérhető, mert nullmértékű. Másrészt
nem
halmazt zártnak is választhatjuk (l. a 23.14. feladatot [578]); ekkor az
halmaz is zárt lesz.

2. Most rátérünk a pozitív eredményekre. Meg lehet mutatni, hogy ha
mérhető,
nyílt,
és
differenciálható, akkor
is mérhető. (Vagyis a 24.31. Tételben nincs szükség
arra, hogy
folytonosan differenciálható legyen, elegendő
differenciálhatósága.) Ennek a tételnek a
bizonyítása mélyebb topológiai és mértékelméleti eszközöket igényel. Ugyanez vonatkozik a következő tételre:
ha
mérhető és
Lipschitz, akkor
is mérhető. A
esetben mindkét állítás
bizonyítható a rendelkezésünkre álló eszközök segítségével (l. a 24.17. [612] és 24.18. feladatokat [612]).
Az integráltranszformációs formula egy fontos alkalmazásaként belátjuk a következőt.
24.27. Tétel. (Polárkoordinátás helyettesítés). Legyen
Ha az

halmaz mérhető, akkor
korlátos, akkor

minden
is mérhető, és

24.14. egyenlet - (24.14)

abban az értelemben, hogy ha az egyik oldal létezik, akkor a másik is, és egyenlőek.
Bizonyítás. Tekintsük a
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esetén.
. Továbbá, ha

24. Többváltozós függvények
integrálása I.
leképezést. Világos, hogy

Legyen

A

és

,

tehát

folytonosan differenciálható
nyílt halmazon.

és

-ben. Belátjuk, hogy

injektív a

. Ekkor

, amiből

alapján

következik.

leképezés Jacobi-determinánsa

Ha most alkalmazzuk a 24.24. Tételt a
megkapjuk a bizonyítandó állításokat.
24.28. Példák. 1.

választással, majd áttérünk az

,

jelölésre, akkor

Jelöljük
-rel az origó középpontú,
sugarú zárt körlapot.
. Így a 24.27. Tételből ismét megkaphatjuk a kör területét. Ugyanis

Ekkor

és az utóbbi integrált szukcesszív integrálással könnyű kiszámítani:

2. Az előző példát folytatva, a 24.27. Tétel szerint minden

korlátos függvényre

24.15. egyenlet - (24.15)

abban az értelemben, hogy ha az egyik oldal létezik, akkor a másik is, és egyenlőek.
Legyen pl.
Következménnyel). A fentiek szerint

tehát az

sugarú gömb térfogata

3. Tudjuk, hogy az

. Ekkor

integrálja megadja a félgömb térfogatát (vö. a 23.12.

.

függvény primitív függvénye nem elemi (l. a 14.38. feladatot [344]). Ennek ellenére, a

-függvény elméletének felhasználásával az
improprius integrál értékét ki tudtuk számítani (l. a
18.45. feladatot [411]). Most egy közvetlen eljárást mutatunk ennek az integrálnak a kiszámítására.
Alkalmazzuk (24.15)-öt az

függvényre. Azt kapjuk, hogy

24.16. egyenlet - (24.16)
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és az

Mivel

függvény mindenütt pozitív, ezért

24.17. egyenlet - (24.17)

Mármost a 24.23.1. Megjegyzés szerint

és

tehát (24.17) és (24.16) összevetéséből

24.18. egyenlet - (24.18)

adódik minden
-ra. Tudjuk, hogy az
rel végtelenhez tartva azt kapjuk, hogy

tehát

improprius integrál konvergens. Ezért (24.18)-ban

.

3.1. Feladatok
24.8. Számítsuk ki az alábbi integrálokat:
a.
b.
c.
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integrálása I.
d.
e.

, ahol

f.

sugarú körlapnak az

az origó középpontú és

, ahol

g.
24.9. Legyen

középpontú és

az

félsíkba eső fele (

);

sugarú körlap;
. (Ö)

, ahol

a Riemann-függvény. Melyik létezik az alábbiak közül?

a.
b.
c.

.

24.10. Bizonyítsuk be, hogy ha az egyváltozós
akkor az
függvény integrálható

és
az

téglán,

és

függvények integrálhatóak,
az integráljának értéke

.
24.11. Bizonyítsuk be, hogy ha integrálható az
téglán, akkor azon
pontok halmaza,
amelyekre
integrálható
-n mindenütt sűrű
-ben, és azon
pontok halmaza, amelyekre
integrálható
-ben mindenütt sűrű
-ben. (Ö [787])
24.12. Tegyük fel, hogy

kétszer folytonosan differenciálható az

téglalapon. Mivel egyenlő

?
24.13. Ellenőrizzük, hogy a (24.11) egyenlőség nem teljesül az alábbi függvényekre:
és

a.
b.

és

, ha

, ha

.

24.14. Legyen
olyan halmaz, amelynek minden téglában van pontja, de
pontja egy egyenesen. Bizonyítsuk be, hogy ha
minden
-ra és
akkor (24.11) mindkét oldala nullával egyenlő, de nem integrálható
-en.
24.15. Határozzuk meg a következő halmazok súlypontját:
a.

nemnegatív és integrálható

, ahol

-n;

b.
c.
d.
e.
f.
g.

;
.

24.16. Vezessük le a szektorszerű tartományok területképletét (15.29. Tétel) a 24.27. Tételből.
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-nak nincs három
egyébként,

24. Többváltozós függvények
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Lipschitz. Bizonyítsuk be, hogy

24.17. Legyen
a. ha

nullmértékű, akkor

b. ha

mérhető, akkor

is nullmértékű, és
is mérhető.

differenciálható. Bizonyítsuk be, hogy

24.18. Legyen
a. ha

nullmértékű, akkor

b. ha

mérhető, akkor

is nullmértékű, és
is mérhető. (

)

24.19. Legyen az
,
,
,
egyenesek által határolt trapéz, ahol
. Határozzuk meg
területét úgy, hogy előállítjuk
alakban, ahol
leképezés inverze, és alkalmazzuk a mértéktranszformáció formuláját.
24.20. Legyen
az
,
hiperbolák és az
Határozzuk meg
területét úgy, hogy előállítjuk
leképezés inverze.
24.21. Legyen
területe?
24.22.

Jelölje

és

, ahol

b.

kölcsönösen egyértelműen leképezi
folytonosan differenciálható

c. ha
d.

. Legyen

. Mennyi

és

legyen

nyílt négyzetre;

-t az

-en és

minden

-re;

mérhető és a területe

, akkor
esetén

egyenesek által határolt tartomány.
alakban, ahol az

csúcspontú
nyílt
háromszöget,
-re. Bizonyítsuk be, hogy

a
minden

a.

,

és
az

;

;

e.

;

f.

;

g.

.

4. Függelék: Az integráltranszformáció tételének
bizonyítása
Tudjuk, hogy ha
egy kocka és az
leképezés lineáris, akkor az
paralelepipedon térfoga egyenlő
-val. (Lásd a 23.28. Tételt.) Várható, hogy ha a leképezés a
kockán közel van az
lineáris
leképezéshez, akkor
mértéke csak kevéssel térhet el
-tól. Ebből nekünk csak arra lesz
szükségünk, hogy
külső mértéke csak kevéssel lehet nagyobb
-nál.
24.29. Lemma. Legyen
lineáris leképezés,
olyan leképezés, amelyre minden
,
Ekkor

kocka,
esetén

24.19. egyenlet - (24.19)
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,

, és legyen
.
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ahol a

konstans csak

-től és

-tól függ.

Bizonyítás. Legyen

ekkor

(esetleg elfajuló) paralelepipedon. Ha

, akkor

, és

ahol

jelöli

élhosszát. (Lásd a 23.9. Példát.) Így

minden

-ra, azaz

24.20. egyenlet - (24.20)

Belátjuk, hogy

24.21. egyenlet - (24.21)

és

Ha ui.
. Ha
Mármost

, akkor
lefedhető

olyan pont, amelyre
, tehát

darab hipersíkkal. Ha ui.
(

lefedik

, akkor

, mert

, akkor könnyen láthatóan az
) hipersíkok (melyek a

,

és

.

kocka lapjainak képei)

-t. Így

24.22. egyenlet - (24.22)

Most belátjuk, hogy

24.23. egyenlet - (24.23)

minden
és
-re, ahol
része egy hipersíknak, és
nézve, ezért feltehetjük, hogy
amelyre
. Így
kocka. Ebből (24.23) nyilvánvaló.

. Valóban, adott -re és -re a
halmaz
. Mivel a külső mérték invariáns az egybevágóságokra
. Ekkor létezik egy
-dimenziós és
élhosszú kocka,
, ahol
egy
-dimenziós és
élhosszú

Ha
, akkor
, amiből
összevetjük a (24.20), (24.21), (24.22) és (24.23) összefüggéseket, akkor azt kapjuk, hogy

ami éppen (24.19).
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24.30. Lemma. Legyen
differenciálható
pontjaiban, és

, ahol

korlátos, zárt, és
nyílt. Tegyük fel, hogy
minden
-ra. Ekkor
.

Bizonyítás. Elég belátni, hogy minden
következik, hogy

és itt a jobb oldal
jelöli.)

-hoz tart, ha

kockára

. (Itt

teljesül. Ebből ui.

a

-t metsző

-beli kockák össztérfogatát

Tegyük fel, hogy az állítás nem igaz. Ekkor van olyan
. Mivel

ezért van olyan
egymásba skatulyázott

és

, hogy

. Hasonlóan kapjuk az

kocka, amelyre
kockákat, melyekre

24.24. egyenlet - (24.24)

minden -re. Legyen
. Mivel (24.24) alapján
szerint differenciálható -ben, és
. Válasszunk egy
ban szereplő, csak
-től és -től függő konstans. Mivel
, és

és

zárt, így
. A feltétel
számot, ahol
a (24.19), ezért minden elég nagy -re

24.25. egyenlet - (24.25)

A 14.29. Lemma szerint ebből következik, hogy

ami ellentmond (24.24)-nek.
24.31. Tétel. Legyen
akkor
is mérhető, és

nyílt és

folytonosan differenciálható. Ha

mérhető, és

,

24.26. egyenlet - (24.26)

Bizonyítás. Először
mérhetőségét igazoljuk. Mivel folytonos, és
korlátos és zárt, ezért a 22.7.
Tétel szerint
szintén korlátos és zárt. Így
is korlátos, tehát
mérhetőségéhez csak azt kell
belátni, hogy
nullmértékű. Legyen
. Megmutatjuk, hogy
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24.27. egyenlet - (24.27)

Mivel
zárt, ezért
tehát
, ahol
Ebben az esetben
Következmény)

és
, akkor

. Ha
, hiszen ha
, ami lehetetlen. Így

. Legyen
ekkor
. Ha viszont
, akkor
.
, akkor a nyílt leképezések tétele szerint (22.37.
, és ezzel (24.27)-t beláttuk.

Mármost
zárt és
korlátos
-n, hiszen folytonos. Így a 24.30. Lemma szerint
,
hiszen
mérhetősége alapján
. Az
halmaz szintén zárt, mert
folytonos. Mivel
minden
-re, így szintén a 24.30. Lemma szerint
. Ezért (24.27)
alapján
, amivel beláttuk, hogy
mérhető.
Most rátérünk

becslésére. A

függvény folytonos és korlátos, tehát integrálható

olyan felosztás, amelyben a

halmazok zártak. Ha

-n. Legyen
, akkor

a 24.30. Lemma szerint. Ha a felosztás elég finom, akkor itt a jobb oldal tetszőlegesen megközelítheti
-et, amivel a tételt beláttuk.
A 24.24. Tétel bizonyítása. Először feltesszük, hogy
olyan folytonosan differenciálható és injektív
leképezés, amelyre
minden
-re. A nyílt leképezések tétele szerint ebből következik, hogy
is nyílt, az inverzfüggvény-tételből pedig azt kapjuk, hogy
folytonosan
differenciálható. Ebből következik, hogy minden
-re és
-re
,
valamint
.
Legyen

mérhető és

nemnegatív és korlátos függvény

. A 24.31. Tételből tudjuk, hogy
adott, és legyen

-n. Legyen

halmazokból álló felosztás, amelyre
halmaz egy diszjunkt felosztását adják. (A
ha azt a
leképezésre alkalmazzuk.) Legyen
-val azt a függvényt, amelyre
, ha

. Mivel ez minden

olyan diszjunkt

. Ekkor a
(
) halmazok a
halmazok mérhetősége szintén a 24.31. Tételből következik,
, és jelöljük
. Az előző tétel alapján azt kapjuk, hogy

24.28. egyenlet - (24.28)

hiszen

mérhető. Tegyük fel, hogy

-ra igaz, ezért

24.29. egyenlet - (24.29)
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Mint láttuk, a

függvény folytonosan differenciálható, és azt is tudjuk, hogy

24.30. egyenlet - (24.30)

minden
-re. (Ez az összetett függvény deriválási szabályából következik ( 22.20. Tétel), felhasználva,
hogy
minden
-re.) Alkalmazzuk (24.29)-et
helyett -re,
helyett
-ra és
helyett a
függvényre, amely korlátosés nemnegatív
-n. Ekkor
és
(24.30) felhasználásával azt kapjuk, hogy

Ezt (24.29)-val összevetve végül is

24.31. egyenlet - (24.31)

adódik. Ha ezt a
függvényre alkalmazzuk, akkor megkapjuk (24.12)-t. Ebből következik, hogy ha
(24.31) igaz egy függvényre, akkor
-re is igaz, bármely konstanssal. Így (24.31) bármely korlátos
függvényre teljesül. Ha most (24.31)-t
-re alkalmazzuk és vesszük mindkét oldal negatívját, akkor azt
kapjuk, hogy

24.32. egyenlet - (24.32)

minden korlátos függvényre. Ebből világos, hogy ha (24.13) bármelyik oldala létezik, akkor a másik is, és
egyenlőek. Ezzel a tételt beláttuk abban az esetben, ha injektív -ben és
.
Ha -ről csak azt tesszük fel, hogy
-ban injektív és
okoskodhatunk. Legyen
. Mivel
adott
-hoz van olyan
, hogy
és
-re legyen

Ha

, akkor a kockák átmérője kisebb

24.30. Lemma szerint
is teljesülni fog. Ebből
Tetszőleges

is megengedett, akkor a következőképpen
egyenletesen folytonos
-n, ezért
esetén
. Adott

-nál, ezért

. Mivel
, ahol
korlátos függvényre
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minden
, ezért elég nagy
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-re. Így ekkor a
-re

24. Többváltozós függvények
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hiszen az
nyílt halmazon
pedig a tételt már beláttuk. Mivel

alapján

, ezért

térhetnek el egymástól, ahol

, továbbá

és

, erre az esetre

legfeljebb

-nal

.

Belátjuk, hogy az
legfeljebb
felosztása, és így

Itt

injektív és itt

függvény alsó integrálja a
-nal térhet el egymástól. Valóban,

,

hiszen

és

így

, illetve az

a

halmazon szintén
a
halmaz

halmazon,

valamint

, amiből az állítás világos.
Mindezeket összevetve azt kapjuk, hogy (24.31) két oldala legfeljebb
-nal térhet el
egymástól. Mivel tetszőleges volt, (24.31) teljesül minden korlátos függvényre. Ebből – mint láttuk – (24.13)
már következik, és ezzel a 24.24. Tételt bebizonyítottuk.
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25. fejezet - 25. Többváltozós
függvények integrálása II.
1. 25.1 A vonalintegrál
egy nyílt halmaz, és tegyük fel, hogy
minden
pontjában hat egy erő, amelyet az
vektor jellemez abban az értelemben, hogy az erő nagysága
, az iránya pedig egyenlő az
vektor irányával. Ekkor azt mondjuk, hogy a
pár egy erőteret ír le. Ha pl. az origóban elhelyezünk
tömegű pontot, akkor ez Newton gravitációs törvénye szerint olyan tömegvonzást gyakorol az

Legyen

egy

pontban levő egységnyi tömegű pontra, amelynek a nagysága

és az iránya

gravitációs konstans). Ezt az erőteret – melyet gravitációs erőtérnek nevezünk – a
és az

-szel ellentétes (itt

a

nyílt halmaz

függvény írja le.

Tegyük fel, hogy az erő hatására egy pont mozgást végez. Hogyan számíthatjuk ki az erő munkavégzését ezen
mozgás során? Tudjuk, hogy ha a mozgás egyenes vonalú, és az erő a mozgással azonos irányú és konstans,
akkor az erő által végzett munka az erő nagyságának és a megtett útnak a szorzata. Ha az erő a mozgással
ellentétes irányú, akkor a munka ennek a negatívja lesz.
Most tegyük fel, hogy a pont mozgása egyenes vonalú és az erő állandó, de az erő iránya különbözik a mozgás
irányától. Ha a mozgás iránya merőleges az erő irányára, akkor a fizika egyik törvénye szerint nem történik
munkavégzés1.
Most használjuk fel azt a fizikai törvényt, amely szerint a munka additív abban az értelemben, hogy két erő
összege által végzett munka egyenlő a két erő által végzett munka összegével. Tegyük fel, hogy a pont az
szakaszon mozogva az ponttól eljut a pontig, miközben állandó erő hat rá. Legyen
, ahol
párhuzamos
-val és
merőleges
-ra. Ekkor a fentiek szerint a végzett munka
, ha
a
vektorral azonos irányú, illetve
, ha a
vektorral ellentétes irányú. A
munka nagysága mindkét esetben egyenlő a
skalárszorzattal.

Egy körpályán keringő bolygó mozgásának iránya minden pillanatban merőleges a középpont felé mutató erőre. A keringés során tehát nem
történik munkavégzés; ezért keringhetnek a bolygók – legalábbis elvben – az idők végezetéig.
1
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25. Többváltozós függvények
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25.1. ábra
Az általános esetben a pont mozgását egy
görbe írja le. A pontra a
helyen
nagyságú és irányú erő hat. Tekintsünk egy
felosztást, és tegyük fel, hogy a
görbének a
osztóintervallumhoz tartozó
íve jól közelíthető a
szakasszal. Tegyük fel
továbbá, hogy a
íven az erő közel állandó. (Ha a görbe folytonosan differenciálható és az
függvény
folytonos, akkor ezek a feltételek minden elég finom felosztásra teljesülnek.) Ekkor az erő által a
íven
végzett munka jól közelíthető az
skalárszorzattal, ahol
tetszőleges
közbülső pont. Mivel az erő által végzett munka egyenlő a
íveken végzett munkák összegével, ezért a
munkát a
összeggel becsülhetjük meg. Amennyiben teljesül, hogy van olyan
szám, hogy ezek az összegek tetszőleges pontossággal megközelítik -t valahányszor a felosztás elég finom,
akkor nyilván
lesz a keresett munka értéke. A fenti okoskodás motiválja a vonalintegrál következő
definícióját.
25.1. Definíció. Legyen

egy

-be képező görbe, és legyen

hogy az
vonalintegrál létezik és az értéke az szám, ha minden
valahányszor
egy -nál finomabb felosztás, és
tetszőleges közbülső pontok, akkor

. Azt mondjuk,
-hoz van olyan
(

, hogy
)

25.1. egyenlet - (25.1)

Legyenek

, illetve

koordinátafüggvényei

, illetve

25.2. egyenlet - (25.2)
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Itt az
összegek valójában az
Stieltjes-integrál közelítő összegei. Világos, hogy ha mindegyik
megközelít egy
számot minden elég finom felosztásra, akkor az összegük megközelíti az
értéket. Ezért célszerű bevezetni a következő fogalmat.
25.2. Definíció. Legyen

egy

függvény értelmezve a

Ha

, akkor

rögzített. Azt mondjuk, hogy az

halmazon. Legyen

szerinti) vonalintegrál létezik és az értéke az
értéke .
és

-be képező görbe, és legyen a valós értékű

szám, ha az

helyett írhatunk

(

Stieltjes-integrál létezik és az

-et és

-t is. A

esetben emellett még

-t is írhatunk.

helyett

25.3. Megjegyzések. 1. Legyen
szigorúan monoton az

rögzített, és tegyük fel, hogy a

paraméter-intervallumon. Ekkor az

Riemann-integrálnak a létezésével, ahol a

leképezések kompozíciója. Itt az első leképezés a
Lásd a 17.5. Tételt.

koordinátafüggvény folytonos és
vonalintegrál létezése ekvivalens az

függvény a

inverze, a második a

leképezés, a harmadik pedig

.

2. Ha egy szakasz párhuzamos az
-tengellyel, akkor a szakaszon vett vonalintegrálok közül csak a
szerinti vonalintegrál lehet nullától különböző. Legyen ugyanis
és
, és
legyen
az
szakasz egy tetszőleges paraméterezése, azaz legyen
.
Ekkor bármely
hiszen
esetén a

függvényre és
-re az
vonalintegrál létezik és az értéke nulla,
koordinátafüggvény konstans, és így minden közelítő összeg nullával egyenlő.

Hasonló állítások igazak a többi tengellyel párhuzamos szakaszokra.
3. Legyen ismét
és
, és legyen
az
szakasz egy
kölcsönösen egyértelmű és folytonos paraméterezése, azaz legyen olyan folytonos bijekció
és
között, amelyre
és
. (Ilyen pl. a
(
) függvény.)
Ekkor tetszőleges

függvényre az
szekciófüggvény

vonalintegrál értéke megegyezik az

vonalintegrál akkor és csak akkor létezik, ha a
Riemann-integrálható

az

szakaszon,

és

a

Riemann-integrállal.

Ez abból következik, hogy az itt szereplő vonalintegrálnak és Riemann-integrálnak megegyeznek a közelítő
összegei.
4. A 25.1. és 25.2. Definíciók alapján nyilvánvaló, hogy ha

és az

vonalintegrál létezik minden

-re, akkor az

25.3. egyenlet - (25.3)
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5. A megfordítás nem igaz, hiszen ha

merőleges

esetén, akkor (25.3) bal

-re minden

oldala létezik és nulla (mert minden közelítő összege nulla), míg az
léteznek.

vonalintegrálok nem feltétlenül

Legyen például
,
minden
-re és
minden
-re, ahol
egy tetszőleges függvény. Ekkor tehát (25.3) bal oldala létezik és nullával egyenlő. Másrészt
könnyen látható, hogy az
integrál.

vonalintegrál akkor és csak akkor létezik, amikor az

Riemann-

A vonalintegrálok és a Stieltjes-integrálok közötti kapcsolat, illetve a 17.10. és 17.12. Tételek alapján
érvényesek a következő tételek.
25.4. Tétel. Legyen

egy folytonos és rektifikálható görbe, és legyen a

függvény folytonos a

vonalintegrál létezik minden

halmazon. Ekkor az

-re.
25.5. Tétel. Legyen
integrálható
-n minden
akkor az

egy differenciálható görbe, és tegyük fel, hogy
-re. Ha a
függvény folytonos a
halmazon,

vonalintegrál létezik, és az értéke

25.6. Megjegyzés. Ha a tétel feltételei mellett még azt is tudjuk, hogy
paraméterintervallumon, akkor a 25.3.1. Megjegyzés szerint
integrállal, ahol
éppen az
25.7. Példa. Legyen

szigorúan monoton az

egyenlő az

Riemann-

. Könnyen látható, hogy az utóbbi integrál az

helyettesítéssel

integrálba megy át.
) az origó középpontú

(

paraméterezése. Számítsuk ki az
és
nyilvánvalóan teljesülnek, ezért az első integrál értéke

és hasonlóan kapjuk, hogy

esetén.

minden

sugarú kör szokásos

vonalintegrálokat! Mivel a 25.5. Tétel feltételei

.

Azt, hogy a két érték egymás negatívja kell, hogy legyen, minden számolás nélkül megsejthettük volna. Ugyanis
az

összeg azzal a munkával egyenlő, amelyet az

középpontú és
sugarú kör mentén. Mivel az
vektor párhuzamos
kör
pontbeli érintőjére, ezért nem történik munkavégzés, vagyis
.

erő végez az origó
-nal, ez pedig merőleges a

A 25.5. Tételből a (25.3) összefüggés felhasználásával kapjuk a következőt:
25.8. Tétel. Legyen
integrálható
-n minden
halmazon, akkor az

egy differenciálható görbe, és tegyük fel, hogy
-re. Ha az
függvény folytonos a
vonalintegrál létezik, és az értéke
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A következő célunk a Newton–Leibniz-formula vonalintegrálokra vonatkozó analógiájának bizonyítása. Ehhez
először is általánosítanunk kell a primitív függvény fogalmát többváltozós függvényekre.
25.9. Definíció. Legyen
nyílt és
függvény primitív függvénye, ha differenciálható
halmazon.
25.10. Példa. Legyen

minden

. Azt mondjuk, hogy az
azaz, ha
(

-ben, és

)a

, és legyen

,

-re. Ekkor

az

primitív függvénye

25.11. Tétel. (Newton–Leibniz-formula vonalintegrálokra). Legyen
folytonos leképezés primitív függvénye. Ekkor minden
görbére

-n.

nyílt, és legyen
az
folytonos és rektifikálható

.

Bizonyítás. A
halmaz korlátos és zárt, és része a
nyílt halmaznak. Először belátjuk, hogy
létezik egy korlátos és zárt
halmaz, valamint egy pozitív
szám a következő tulajdonságokkal:
, valamint
minden
-ra.
Válasszunk minden
ponthoz egy olyan
pozitív számot, amelyre
. A
(
) gömbök lefedik a
halmazt. Mivel Borel tétele szerint (21.30. Tétel)
kompakt, ezért ezen gömbök
közül kiválaszthatunk véges sokat, amelyek szintén lefedik
-t. Legyenek ezek a
gömbök. Legyen

minden

halmaz korlátos és zárt, tartalmazza

-t és része

minden -re. Jelöljük -rel az
(
gömbök lefedik -t, van olyan

Ezzel beláttuk, hogy a

halmaz és az

-re. Ekkor a

-nek, hiszen

) számok minimumát. Legyen
, hogy
. Így

szám rendelkezik a kívánt tulajdonságokkal.

Mivel
korlátos és zárt, így Heine tétele szerint (21.52. Tétel)
adott, és válasszunk egy olyan
számot, hogy
esetén.
A

függvény egyenletesen folytonos
és
.

A 25.4. Tétel szerint az

tetszőleges. Mivel a
miatt

-n, tehát van olyan

egyenletesen folytonos -n. Legyen
teljesüljön minden

, hogy

és

, valahányszor

vonalintegrál létezik; legyen az értéke
. Válasszunk egy olyan
felosztást, amely finomabb
-nál, és amelyre teljesül, hogy tetszőleges

közbülső értékekre fennáll
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Jelöljük a
pontot
-vel minden
tehát az
szakasz része -nek, hiszen
középértéktétel (21.78. Tétel) szerint van olyan

-re. Az
és

szám választása folytán
minden
pont, hogy

,
-re. A Lagrange-

25.4. egyenlet - (25.4)

, ezért
és
, tehát
és
(hiszen minden gömb konvex), amiből azt kapjuk, hogy
. Ezért
, és így (25.4) alapján

Mivel

.Így
, azaz

Ezeket az egyenlőtlenségeket összeadva azt kapjuk, hogy

ahol

jelöli a

görbe hosszát. Így
.

25.12. Megjegyzések. 1. Ha a

, és mivel

görbére teljesül, hogy mindegyik

tetszőleges volt, így

komponense differenciálható, és a

deriváltja integrálható
-n, akkor
egyszerűen adódik a 25.8. Tételből.
Ugyanis az összetett függvény differenciálási szabálya (22.23. Következmény) szerint

Ez azt jelenti, hogy az
primitív függvénye

egyváltozós valós értékű függvény deriváltja
-nak. Így a Newton–Leibniz-formula szerint

, más szóval

2. A 25.11. Tétel fizikai interpretációja a következő: ha egy erőtérben az erőt megadó függvénynek van primitív
függvénye, akkor bármely (folytonos és rektifikálható) görbe mentén végzett munka csak a görbe kezdő- és
végpontjától függ, és értéke a primitív függvénynek e két pont közötti megváltozása. Ebben a
szövegösszefüggésben a primitív függvény negatívját potenciálfüggvénynek nevezzük2.
Ha egy erőtérben van potenciálfüggvény, akkor az erőteret konzervatív erőtérnek nevezzük. A 25.10. Példa
szerint egy tömegpont gravitációs erőtere konzervatív. (Később látni fogjuk, hogy nem minden folytonos
leképezésnek van primitív függvénye; l. a 25.16.2. Példát.)

1.1. Feladatok
25.1. Számítsuk ki az alábbi vonalintegrálokat:
a.
b.

, ahol
, ahol

(

);

tetszőleges, folytonos és rektifikálható görbe;

Ezt az indokolja, hogy a munkavégzés során nő az energia, tehát a potenciálfüggvény megváltozása a két hely potenciális energiájának
különbségével egyenlő.
2
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c.

, ahol

d.

(

);
tetszőleges, folytonos és rektifikálható görbe;

, ahol

e.

tetszőleges, folytonos és rektifikálható görbe;

, ahol

f.

, ahol

(

g.

);
folytonos függvények és

, ahol

tetszőleges, folytonos

és rektifikálható görbe;
h.

, ahol

téglalap határát paraméterezi;

az

i.

folytonos, és

, ahol

tetszőleges,

folytonos és rektifikálható görbe.
25.2. Legyen
összefüggő nyílt halmaz, és tegyük fel, hogy az
leképezésnek van primitív
függvénye
-n. Bizonyítsuk be, hogy
bármely két primitív függvényének különbsége konstans
-n. (Ö
[787])
25.3. Legyen
,

nem nulla merőleges vektorok,
. Legyen továbbá
, ha

. Legyenek
, ha

. Bizonyítsuk be, hogy ha
vonalintegrálok léteznek, de

és

és
, és

, ha

. Bizonyítsuk be, hogy ha

. Legyen
korlátos, és az

is létezik, és

folytonos függvény, és legyen

be, hogy minden

és

, akkor az

folytonos görbék, ahol

vonalintegrálok léteznek, akkor

25.5. Legyen

,
, ha

nem létezik.

25.4. Legyenek
, ha

és

, ha
, és

folytonos függvényre az

.
minden

-re. Bizonyítsuk

vonalintegrál létezik, és egyenlő

-vel.

2. Feltételek a primitív függvény létezésére
A
görbét zárt görbének nevezzük, ha
. A 25.11. Tételből következik, hogy ha a
folytonos
függvénynek van primitív függvénye a
nyílt halmazban, akkor
vonalintegrálja a
-ben
fekvő folytonos, rektifikálható és zárt görbék mentén nulla. A következő célunk annak a bizonyítása, hogy ez az
állítás megfordítható.
Tegyük fel, hogy a
görbe az pontból indul és -ba érkezik, a
görbe pedig az pontból indul és -be
érkezik. Szemléletesen világos, hogy a
és
görbék csatlakozásával kapott görbén vett integrál egyenlő a
és
görbéken vett integrálok összegével (gondoljunk a munkavégzésre). Megmutatjuk, hogy bizonyos
feltételek mellett ez valóban így van. (De nem mindig; l. a 25.3. feladatot [624].)
25.13. Lemma. Legyenek
és
folytonos és rektifikálható görbék, ahol
és
. Legyen
, ha
, és
, ha
. Ekkor a
görbe is folytonos és rektifikálható, továbbá minden
folytonos függvényre
fennáll

25.5. egyenlet - (25.5)
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Bizonyítás. A görbe folytonosságának és rektifikálhatóságának bizonyítását az olvasóra bízzuk. A (25.5)
alatti integrálok mindegyike létezik a 25.4. Tétel szerint. Vegyük az
intervallumnak egy finom
felosztását, amelyben osztópont. Ekkor az -hez tartozó közelítő összeg közel lesz (25.5) bal oldalához.
Másrészt az összeget alkalmasan szétbontva az
és
intervallumok egy-egy felosztásához tartozó
közelítő összegeket kapunk, amelyek (25.5) jobb oldalának megfelelő tagjaihoz lesznek közel. Ebből a (25.5)
egyenlőség egyszerűen adódik. A precíz bizonyítás végiggondolását megint csak az olvasóra bízzuk.
Megjegyezzük, hogy a (25.5) egyenlőség enyhébb feltételek mellett is igaz (l. a 25.4. feladatot [624]). Immár
könnyen beláthatjuk azt a tételt, amely folytonos függvényekre megadja a primitív függvény létezésének pontos
feltételét.
25.14. Tétel. Legyen
nemüres nyílt halmaz, és legyen
folytonos. Az függvénynek akkor
és csak akkor van primitív függvénye
-ben, ha bármely
-ben fekvő folytonos, rektifikálható és zárt
görbére

.

Bizonyítás. A feltétel szükségessége nyilvánvaló a 25.11. Tételből. Az elégségességet bizonyítandó először
feltesszük, hogy
összefüggő (l. a 21.20. Definíciót). Legyen
egy rögzített pont. Ekkor minden
pontot elérhetünk -ból egy -ben fekvő, folytonos és rektifikálható görbével. (Valóban, a 21.21.
Tétel szerint az
pontot összeköthetjük -szel egy -ben fekvő
töröttvonallal. Könnyű belátni, hogy van
olyan
folytonos és rektifikálható görbe, amelyre
.)
, ahol
olyan folytonos és rektifikálható görbe, amelyre
. Megmutatjuk, hogy
nem függ a
görbe választásától. Tegyük fel ugyanis, hogy
egy másik, -ben haladó folytonos és rektifikálható görbe, amelyre
és
.
Ekkor a
görbén
-tól -be haladva, majd a
görbén (visszafelé) -ből
-ba jutva egy zárt görbét
kapunk, amelyen vonalintegrálja nulla. Ebből szemléletesen világos, hogy -nek a
és görbék mentén
vett vonalintegrálja megegyezik.
Legyen
és

A precíz okoskodás a következő. Legyen
, ha
útját járja be visszafelé, és a paraméterintervalluma csatlakozik
görbe folytonos és rektifikálható,

. (A
görbe a görbe
-hez.) Könnyű ellenőrizni, hogy a
,
, és

. Az utóbbi állítás abból következik, hogy
egyenlő

mindegyik közelítő összege

egy közelítő összegének negatívjával.

Legyen
, ha
, és
, ha
. A 25.13. Lemma szerint fennáll
(25.5). Itt a bal oldal nullával egyenlő, mert egy
-ben haladó folytonos, rektifikálható és zárt görbén
integrálunk. A jobb oldal

-szel egyenlő, amivel beláttuk, hogy

.

Ezzel megmutattuk, hogy az
függvény jól definiált, azaz rögzített
mellett csak -től függ. A 25.13.
Lemmából azonnal következik, hogy ha
tetszőleges pontok -ben és egy -ből -ba menő folytonos
és rektifikálható görbe, akkor

.

Most belátjuk, hogy
. Legyen
szakasz része a

minden

nyílt, ezért van olyan

-re. Mivel
és

,
zárt gömbnek, tehát

, hogy

. Ekkor az

-nek is. Ha

, akkor

, ahol az
szakasz tetszőleges folytonos és rektifikálható paraméterezése. A
25.3. Megjegyzések szerint, ha a paraméterezés kölcsönösen egyértelmű, akkor ez a vonalintegrál egyenlő az
Riemann-integrállal. Mivel

folytonos az

függvény differenciálható az

szakaszon, ezért a 14.5. Tétel szerint az

pontban, és itt a deriváltja

azt jelenti, hogy
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

. Ez

25. Többváltozós függvények
integrálása II.

vagyis

.

Ugyanígy bizonyítható, hogy
minden
-re. Így
parciális deriváltjai mindenütt
léteznek -ben. Mivel folytonosak is, ezért a 21.70. Tétel szerint mindenütt differenciálható -ben, tehát
valóban primitív függvénye -nek.
Ezzel a tételt beláttuk abban az esetben, amikor
összefüggő. Az általános esetben állítsuk elő
-t a
páronként diszjunkt, nemüres és összefüggő
(
) halmazok uniójaként. A fentiek szerint minden -re
van olyan
függvény, hogy
differenciálható
-ben, és itt
. Legyen
minden
és
esetén. Világos, hogy ekkor
primitív függvénye -nek a
halmazon.
25.15. Megjegyzés. Az

definícióban szorítkozhattunk volna az

-ból

-be vezető

töröttvonalakra. Ez azt jelenti, hogy a primitív függvény létezéséhez elégséges, ha
teljesül minden
-ben fekvő zárt töröttvonalra. Sőt, ezt elegendő azokra a zárt töröttvonalakra feltenni, amelyen nem metszik
önmagukat. Valóban, könnyű belátni, hogy minden
zárt töröttvonal felbontható véges sok, önmagát nem
metsző, zárt
töröttvonalra abban az értelemben, hogy bármely függvény -n vett vonalintegrálja egyenlő a
-n vett vonalintegrálok összegével (l. a 25.6. feladatot [634]). Megállapíthatjuk tehát, hogy ha folytonos a
nyílt halmazon és
teljesül minden
akkor -nek van primitív függvénye -ben.
25.16. Példák. 1. Legyen

-ben fekvő önmagát nem metsző, zárt töröttvonalra,

) az origó középpontú

(

paraméterezése. Számítsuk ki az
kapjuk, hogy

és

sugarú kör szokásos

vonalintegrálokat! A 25.5. Tételt alkalmazva azt

és

Ebből következik, hogy az
nulla. Ennek így is kell lennie, mert az
mégpedig a

függvénynek az
sugarú körön vett vonalintegrálja
függvénynek van primitív függvénye a
halmazon,

függvény.

2. Most számítsuk ki az
alkalmazva azt kapjuk, hogy

és

vonalintegrálokat ugyanezen a körön! A 25.5. Tételt

és

Ebből következik, hogy az
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25.6. egyenlet - (25.6)

függvénynek az
függvénye az

sugarú körön vett vonalintegrálja nem nulla, tehát az
halmazon.

függvénynek nincs primitív

Az előző példa rámutat egy lényeges különbségre az egy- és többdimenziós analízis között. Tudjuk, hogy egy
egyváltozós folytonos függvénynek mindig van primitív függvénye (l. a 14.5. Tételt). Ezzel szemben a (25.6)ban definiált függvénynek – bár folytonos, sőt differenciálható a
halmazon – még sincs
primitív függvénye -n.
A primitív függvény létezésének egy további szükséges feltételét fogalmazza meg a következő tétel.
25.17. Tétel. Legyen
-n, akkor

differenciálható a

nyílt halmazon. Ha

-nek van primitív függvénye

25.7. egyenlet - (25.7)

-re és
-re. Más szóval, ha az
nyílt halmazon, akkor bármely
pontban

minden
függvénye a

Bizonyítás. Legyen
Tétel szerint

teljesül minden

a

-re és

primitív függvénye

-n. Ekkor

differenciálható leképezésnek van primitív
Jacobi-mátrixa szimmetrikus.
kétszer differenciálható

-n, tehát a 21.85.

-re.

25.18. Megjegyzés. Az előző tételben megfogalmazott feltétel általában nem elégséges a primitív függvény
létezéséhez. A (25.6)-ban definiált függvény nyilvánvalóan differenciálható a
halmazon, és
itt fennáll
(ellenőrizzük!). Ennek ellenére, – mint láttuk – a függvénynek még sincs primitív
függvénye -n.
Hamarosan látni fogjuk, hogy ezt a jelenséget az teszi lehetővé, hogy a
halmaz „lyukas”. Be fogjuk
bizonyítani, hogy egyszerűbb szerkezetű (ún. egyszeresen összefüggő) nyílt halmazokon a 25.17. Tételben
megfogalmazott feltétel már elégséges a primitív függvény létezéséhez.
Először is meghatározzuk azokat a lineáris transzformációkat, amelyeknek van primitív függvénye.
25.19. Tétel. Egy
mátrixa szimmetrikus.

lineáris transzformációnak akkor és csak akkor van primitív függvénye, ha

Bizonyítás. Minden lineáris transzformáció differenciálható, és a deriváltja bármely pontban önmaga, tehát a
Jacobi-mátrixa minden pontban megegyezik a mátrixával. Így a 25.17. Tétel szerint, ha az
lineáris
transzformációnak van primitív függvénye, akkor a mátrixa szimmetrikus.
Most tegyük fel, hogy
-re. Az

mátrixa szimmetrikus. Legyen ez a mátrix
vektor -edik koordinátája

minden

, ahol

minden
vektorra.

Könnyen látható, hogy az
függvény az
leképzés primitív függvénye. Valóban,
(akárhányszor) differenciálható, hiszen polinom (l. a 21.89. Tételt). Mármost bármely
-re
az

-edik koordinátafüggvényevel. Ezzel beláttuk, hogy

, azaz
megegyezik
leképzés primitív függvénye.

627
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

25. Többváltozós függvények
integrálása II.

25.2. ábra
25.20. Lemma. (Goursat3-lemma). Legyen
nyílt, és legyenek
olyan pontok -ben, melyekre az
4
halmaz
konvex burka -ben van . Jelöljük az
zárt sokszöget -vel. Tegyük
fel, hogy minden
-ra
differenciálható -ben, és ott a Jacobi-mátrixa szimmetrikus. Ekkor
.
A bizonyításhoz szükségünk lesz az ún. triviális becslésre.
25.21. Lemma. Legyen
függvény folytonos a

ahol

a

folytonos és rektifikálható görbe, és legyen a
halmazon. Ekkor

függvény felső korlátja a

halmazon,

Bizonyítás. Tetszőleges
pontokra

3
4

pedig

felosztásra és

Édouard Jean-Baptiste Goursat (1858–1936) francia matematikus
A
konvex burok nem más mint az a háromszög, amelynek csúcsai

.
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Így a lemma állítása nyilvánvaló a 25.1. Definícióból.
A Goursat-lemma bizonyítása. Legyen
; be kell látnunk, hogy
,
oldalfelező pontokat összekötő szakaszok
-t a
háromszögekre bontják. Jelölje a
háromszög oldalaiból álló zárt sokszöget
megfelelő irányítása mellett

. Az
. A

,
egybevágó
sokszögek

25.8. egyenlet - (25.8)

Valóban, a
sokszögeket alkotó szakaszok közül azokon, amelyek
belsejébe esnek (vagyis a
oldalfelező pontjait összekötő szakaszokon) kétszer integrálunk ellenkező irányban, így ezek adaléka (25.8)
jobb oldalán kiesik. A többi szakasz uniója pedig éppen , így (a
sokszögek megfelelő irányítása esetén)
ezek adalékainak összege

. Legyen
. Ekkor (25.8) szerint
, és így
legalább egy -re. Válasszunk egy -t, amelyre ez teljesül,
és a rövidség kedvéért jelöljük a
háromszöget
-gyel, a
zárt sokszöget -gyel, az
számot
pedig -gyel.
A
háromszög oldalfelező pontjait összekötő szakaszok
-et a
bontják. Jelölje a
háromszög oldalaiból álló zárt sokszöget
mellett

.A

egybevágó háromszögekre
sokszögek megfelelő irányítása

Legyen
, ekkor
, és így
egy -re. Válasszunk egy -t, amelyre ez teljesül, és a rövidség kedvéért jelöljük a
a
zárt sokszöget -vel, az
számot pedig -vel.
Az eljárást folytatva kapjuk a

minden

legalább
-vel,

egymásba skatulyázott háromszögeket, az oldalaikból álló

zárt sokszögeket, és az
Ebből

tehát

háromszöget

számokat, melyekre teljesül, hogy

minden

-ra.

-ra.

Jelölje
a
háromszög kerületének hosszát, vagyis a
sokszög ívhosszát. Mivel a
háromszöget a
háromszögből egy
arányú hasonlóság segítségével kapjuk, ezért
minden -ra, vagyis
(
Mivel

).
egymásba skatulyázott nemüres zárt halmazok, ezért Cantor tétele szerint (21.24. Tétel) a

metszetük nem üres. Legyen
Legyen

adott. Mivel

.
differenciálható a

pontban, ezért van olyan
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ahol
ezért

esetén. Mármost

minden
minden pontja közelebb van

. Ha tehát

-hez mint

, és

kerületének hossza

elég nagy, akkor

,

és

25.9. egyenlet - (25.9)

A feltétel szerint az
lineáris transzformáció mátrixa szimmetrikus, és így a 25.19. Tétel szerint az
leképezésnek van primitív függvénye. Legyen
. A konstans leképezésnek is
van primitív függvénye, hiszen ha
, akkor a
függvény nyilván megfelel.
Ezzel beláttuk, hogy az
leképezésnek van primitív függvénye
-n, tehát a 25.14. Tétel
szerint az integrálja nulla minden folytonos, zárt, rektifikálható görbén. Így (25.9) jobb oldalán az első integrál
értéke nulla. Másrészt a triviális becslés (25.21. Lemma) szerint

hiszen a

háromszög minden

hogy

, tehát

Mivel ez minden

-ra igaz, így

pontjára

, tehát

. Ezzel beláttuk,

, és ezt kellett belátni.

25.22. Tétel. Legyen
konvex nyílt halmaz. Egy differenenciálható
leképezésnek akkor és
csak akkor van primitív függvénye -ben, ha bármely
pontban Jacobi-mátrixa szimmetrikus.
Bizonyítás. A Jacobi-mátrixra vonatkozó feltétel szükséges a 25.17. Tétel szerint.
A feltétel elégségességét bizonyítandó tegyük fel, hogy Jacobi-mátrixa
minden pontjában szimmetrikus.
A primitív függvény létezéséhez elég belátni, hogy integrálja nulla minden -ben fekvő zárt poligonra (l. a
25.14. Tételt és a 25.15. Megjegyzést). Legyenek
tetszőleges pontok
-ben; belátjuk,
hogy integrálja a
zárt poligon mentén nulla. (A
poligon -ben fekszik,
hiszen
konvexitása miatt
minden
-re.) Az állítást
szerinti indukcióval
bizonyítjuk. Ha
, akkor a poligon egy pontra redukálódik, és egy ponton (vagyis egy konstans görbe
mentén) bármely függvény integrálja nulla. Ha
, akkor integrálja -n azért lesz nulla, mert az
szakaszon kell integrálnunk kétszer: először az -ból -be, majd az -ből -ba mutató irányítással, és így a
két integrál kiejti egymást.
Legyen

,

és

hiszen a

-t, illetve

tegyük

fel,

hogy

az állítás
-re igaz. Ekkor
integrálja a
zárt poligon mentén nulla. Ugyancsak nulla
integrálja a
zárt poligon mentén. Valóban, ha
jelöli a
pontok
konvex burkát, akkor a
háromszög oldalaiból álló zárt poligon, és tekintve, hogy Jacobi-mátrixa
minden pontjában szimmetrikus (hiszen
minden pontjában is az), a Goursat-lemma szerint integrálja
mentén nulla. Mármost

-t alkotó szakaszok kiadják

-t, valamint az

irányítással, és így az ezek mentén történő integrálok kiejtik egymást. Ezért
beláttuk.
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25.23. Példa. Tekintsük ismét a (25.6)-ben definiált

függvényt. Az 25.18. Megjegyzésben megállapítottuk,

hogy
differenciálható a
halmazon, és itt fennáll
. Így
Jacobi-mátrixa
minden
pontban szimmetrikus, tehát az előző tétel szerint -nek van primitív függvénye
minden
konvex és nyílt részhalmazán. Ezt közvetlenül is beláthatjuk.
Valóban,

az

függvény az
primitív függvénye a
és
konvex nyílt halmazokon (ellenőrizzük!). Másrészt a
függvény az
primitív függvénye a
és
konvex nyílt halmazokon (ezt is
ellenőrizzük!).
E két függvény segítségével a
tartomány bármely konvex és nyílt részhalmazán megadhatjuk primitív
függvényeit. Először is vegyük észre, hogy
esetén
, valamint
esetén
. (Ezek az összefüggések egyszerűen következnek abból, hogy
esetén
. Lásd az I. kötet 10.38 (d) feladatát.) Ezeket felhasználva könnyű
ellenőrizni, hogy az

függvény jóldefiniált és differenciálható a
nyílt halmazon, és itt
. (Itt tehát
a primitív függvénye. A 25.2. feladat [624] szerint a
nyílt halmazon primitív függvényei az
alakú függvények, ahol konstans.) Könnyű belátni, hogy hasonló konstrukció alkalmazható az origóból
kiinduló bármely félegyenes komplementerén. Tehát -nek minden ilyen alalakú nyílt halmazon van primitív
függvénye.
Azt is könnyű bizonyítani, hogy ha
konvex, akkor van olyan origóból kiinduló
félegyenes, hogy
. Ebből adódik – összhangban a 25.22. Tétellel –, hogy -nek a
nyílt halmaz minden konvex
és nyílt részhalmazán van primitív függvénye.
Ez a példa egy további, éppilyen figyelemre méltó jelenséget is illusztrál. A 25.16. Példában láttuk, hogy az
függvénynek az origó körüli bármely körön az integrálja ugyanaz a szám. A következőkben megmutatjuk, hogy
ez a tény következik abból, hogy -nek a
bármely pontja körüli alkalmas körlapon van primitív függvénye.
25.24. Definíció. Legyen
nyílt, és legyenek
folytonos, zárt görbék. Azt mondjuk,
hogy a
és
görbék folytonos deformációval átvihetők egymásba, illetve, hogy
és
homotóp görbék
-ben, ha van olyan
folytonos leképezés, amelyre
és
minden
-re, továbbá
minden
-re.
25.25. Példa. Legyen

és

. Ekkor

és

homotóp görbék

-ben bármely

-ra. Valóban, a

leképezés kielégíti a 25.24. Definíció feltételeit.
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25.26. Tétel. Legyen
környezete, amelyben
görbék -ben, akkor

nyílt,
folytonos, és tegyük fel, hogy minden
-nek van olyan
-nek van primitív függvénye. Ha
és
folytonos, rektifikálható, homotóp zárt

25.10. egyenlet - (25.10)

Bizonyítás. Legyen
Definíció feltételeit.

, és legyen

olyan leképezés, amely kielégíti a 25.24.

Ha egy pont pozitív körüljárással befutja a téglalap határát az
csúcspontbúl indulva, akkor a pontnak a
leképezés általi képe befut egy
folytonos és zárt görbét, amely négy részből áll: a
görbéből, egy
folytonos
görbéből, amely
végpontjától
végpontjáig halad, a
görbéből, amelyet
fordított
irányban jár be, majd a görbéből, ismét megfordított irányítással. Ebből következik, hogy

25.11. egyenlet - (25.11)

Így elég belátnunk, hogy (25.11) bal oldala nulla.
A bizonyítás alapgondolata a következő. Osszuk fel
-vel a
határának általi képét. Ekkor

-t az egybevágó

) téglalapokra. Jelöljük

(

25.12. egyenlet - (25.12)

Valóban, a jobb oldalt úgy kapjuk, hogy összeadjuk az függvénynek a
téglalapok oldalainak általi képei
mentén vett integráljait. Ezen integrálok közül azok, amelyek egy
téglalapnak a belsejébe eső oldalához
tartoznak kétszer szerepelnek, meghozzá ellentétes irányítással. Így ezek az integrálok kiesnek, tehát (25.12)
jobb oldala egyenlő az

integrállal.

Mármost, ha elég nagy, akkor
és így
átmérője elég kicsi lesz ahhoz, hogy
lefedhető legyen egy
olyan gömbbel, amelyben -nek van primitív függvénye. Ebből következik (a 25.14. Tétel szerint), hogy
(25.12) jobb oldalán minden tag értéke nulla, és így a bal oldal is nulla.
Most rátérünk a precíz bizonyításra. Ennek során azt a problémát is meg kell oldanunk, amely szerint az (25.12)
jobb oldalán szereplő integrálok nem feltétlenül léteznek, hiszen a
görbék folytonosak ugyan, de nem
feltétlenül rektifikálhatóak. Ezen úgy fogunk segíteni, hogy a
téglalapok azon oldalainak képeit, amelyek
nem rektifikálhatóak, szakaszokkal helyettesítjük.
Mivel

az

halmaz korlátos és zárt, valamint a
halmaz szintén korlátos és zárt (l. a 22.7. Tételt).

leképezés

folytonos,

ezért

a

Most belátjuk, hogy alkalmas
-ra -nek van primitív függvénye a
gömbben minden
-ra.
Tegyük fel ugyanis, hogy nincs ilyen . Ekkor minden pozitív egészhez van olyan
, hogy -nek
nincs primitív függvénye a
gömbben. Mivel a
halmaz korlátos, ezért az
sorozatnak van
egy konvergens
részsorozata a Bolzano–Weierstrass-tétel (21.8. Tétel) szerint. Ha
, akkor
zártsága alapján
, és így van olyan
, hogy -nek van primitív függvénye
gömbben.
Ha elég nagy, akkor
és
. Egy ilyen -ra
, és így nek van primitív függvénye a
gömbben, ami ellentmond
választásának. Ez az ellentmondás
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bizonyítja olyan
létezését, amelyre teljesül, hogy
minden
-ra. Rögzítsünk egy ilyen -t.
Heine tétele szerint (21.52. Tétel) van olyan
. Legyen olyan nagy, hogy

-nek van primitív függvénye a
és
teljesüljön.

, hogy ha
és

Osszuk fel -t az egybevágó
(
) téglalapokra, és jelöljük -vel a
Ekkor választása szerint
átmérője kisebb, mint , és így választása szerint
Legyen

tetszőleges. Ekkor

, és

választása folytán

gömbben

, akkor

határának általi képét.
átmérője kisebb, mint .

-nek van primitív függvénye a

gömbben. Így
, feltéve, hogy
rektifikálható. Ez azonban nem feltétlenül teljesül, ezért
-t helyettesítjük egy rektifikálható
görbével. Ezt úgy kapjuk, hogy valahányszor
a
téglalapnak
egy olyan oldala, amelynek
általi képe nem rektifikálható, akkor ezt a képet kicseréljük a
szakaszra. Ezzel egy rektifikálható
görbét kaptunk, amely szintén része a
gömbnek, hiszen minden
gömb konvex. Így a 25.14. Tétel szerint

minden -re. Másrészt

ez pontosan úgy bizonyítható mint (25.12). Ezzel beláttuk, hogy

.

25.27. Definíció. Legyen
nyílt, és legyen
folytonos, zárt görbe. Azt mondjuk, hogy a
görbe folytonos deformációval egy pontra összehúzható, illetve, hogy nullhomotóp
-ben, ha van olyan
pont, hogy és a pontból álló konstans görbe homotóp görbék -ben.
A
nyílt halmazt egyszeresen összefüggőnek nevezzük, ha összefüggő, és minden
görbe nullhomotóp -ben.

-beli folytonos, zárt

25.28. Megjegyzések. 1. Minden konvex nyílt halmaz egyszeresen összefüggő. Valóban, legyen
tetszőleges folytonos, zárt görbe
-ben. Válasszunk egy
pontot, és legyen
minden
-re. Nyilvánvaló, hogy
kielégíti a 25.24.
Definícióban megfogalmazott feltételeket, a
és
görbék vonatkozásában. Így
homotóp a
konstans görbével -ben. Mivel ez minden -ben fekvő folytonos, zárt görbére igaz, ezért
egyszeresen
összefüggő.
2. Meg lehet mutatani, hogy egy síkbeli összefüggő nyílt halmaz akkor és csak akkor egyszeresen összefüggő,
ha egy (síkbeli) konvex nyílt halmaz kölcsönösen egyértelmű és folytonos képe.
Ez az állítás magasabb dimenziós terekben nem igaz. Tekintsük a háromdimenziós térben a
nyílt halmazt, ahol
adott pozitív számok. Szemléletesen nyilvánvaló
(és könnyű bizonyítani), hogy -ben bármely folytonos és zárt görbe folytonos deformációval egy pontra
összehúzható, tehát
egyszeresen összefüggő. Szemléletesen az is nyilvánvaló (azonban ennek a bizonyítása
távolról sem egyszerű), hogy
nem áll elő mint egy térbeli konvex nyílt halmaz kölcsönösen egyértelmű és
folytonos képe.
25.29. Következmény. Legyen
van olyan környezete, amelyben
görbe, amely nullhomotóp

nyílt,
folytonos, és tegyük fel, hogy minden
-nek
-nek van primitív függvénye. Ha olyan folytonos, rektifikálható és zárt

-ben, akkor

.

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló a 25.26. Tételből, felhasználva, hogy egy konstans görbén minden függvény
integrálja nulla.
25.30. Következmény. Legyen
egyszeresen összefüggő nyílt halmaz, legyen
folytonos, és
tegyük fel, hogy minden
-nek van olyan környezete, amelyben -nek van primitív függvénye. Ekkor nek van primitív függvénye -ben.
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Bizonyítás. Az állítás a 25.29. Következmény és a 25.14. Tétel nyilvánvaló következménye.
25.31. Megjegyzés. A fenti tételben

folytonosságának a feltétele elhagyható; lásd a 22.28. feladatot [635].

25.32. Tétel. Legyen
egyszeresen összefüggő nyílt halmaz. Egy differenciálható
leképezésnek akkor és csak akkor van primitív függvénye -ben, ha Jacobi-mátrixa minden
szimmetrikus.

pontban

Bizonyítás. Az állítás azonnal következik a 25.22. Tételből, és a 25.30. Következményből.

2.1. Feladatok
25.6. Bizonyítsuk be, hogy minden zárt
töröttvonal felbontható véges sok, önmagát nem metsző, zárt
töröttvonalra (és így bármely függvény
-n vett vonalintegrálja egyenlő a
-n vett vonalintegrálok
összegével). (Ö [787])
25.7. Melyek azok a folytonosan differenciálható
a.

függvények, melyekre

minden folytonos, rektifikálható, zárt görbére; illetve
minden minden folytonos, rektifikálható, zárt görbére?

b.

25.8. Az alábbi leképezések mindegyikéről döntsük el, hogy van-e primitív függvénye az értelmezési
tartományán, és ha van, adjunk meg egyet.
a.
b.
c.

;
;
;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;

h.
i.
j.
k.

;
;
;
.

25.9.
a. Melyek azok a folytonosan differenciálható
primitív függvénye?

függvények, amelyekre az
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b. Melyek azok a folytonosan differenciálható
leképezések mindegyikének van primitív függvénye?
25.10.

Számítsuk

ki
(

függvények, amelyekre az

az

25.11. Legyen
amelyre
. Legyen
vonalintegrálja bármely
szemléletes jelentése?

leképezés

és

vonalintegrálját

a

) görbén.
, és legyen
folytonosan differenciálható függvény,
vonalintegrálja a pozitív irányítású egységkörön . Bizonyítsuk be, hogy
folytonos, rektifikálható, zárt görbén
, ahol
egész. Mi az

25.12. Legyen
egyszeresen összefüggő nyílt halmaz, és legyen
olyan leképezés, amelyre
teljesül, hogy minden
-nek van olyan környezete, amelyben -nek van primitív függvénye. Bizonyítsuk
be, hogy ekkor -nek van primitív függvénye -ben. (*)
, és legyen
differenciálható. Bizonyítsuk be, hogy ha
-n, akkor -nek van primitív függvénye minden olyan halmazon, amely a síkból egy origón
átmenő félegyenes elhagyásával keletkezik.
25.13. Legyen

3. Green tétele
Integráltételeknek nevezzük a Newton–Leibniz-formula többváltozós integrálokra vonatkozó variánsait. Mint
látni fogjuk, ezek különösen fontosak az alkalmazások szempontjából.
Az integráltételek tárgyalásakor szükségképpen át kell lépnünk a differenciálgeometria és a topológia területére,
ami azzal a következménnyel jár, hogy bizonyos szemléletesen nyilvánvalónak tűnő fogalmakat és állításokat
nem mindig tudunk a maguk részletességében tárgyalni, és jó néhány tényt bizonyítás nélkül kell elfogadunk. A
most következő tételek némelyikének precíz bizonyításaihoz ugyanis a geometriai mértékelmélet, a topológia és
a differenciálgeometria számos fogalmát és tételét kellene kidolgoznunk, ami egyrészt eltávolítana könyvünk
témakörétől, másrészt külön kötetet töltene meg.
Ezért bizonyos pontokon fel kell adnunk azt az elvet – melyet eddig szigorúan betartottunk –, hogy semmit nem
használunk fel bizonyítás nélkül (kivéve persze az axiómákat). A szigorú olvasó az itt következők egy részét
ismeretterjesztésként foghatja fel, az érdeklődő olvasó pedig a [16] és [1] könyvekhez fordulhat.
A fogalmaknak és tételeknek az első köre, amelyet kénytelenek vagyunk bizonyítás nélkül felhasználni az
egyszerű zárt görbékkel kapcsolatos.
25.33. Definíció. A
görbét egyszerű zárt görbének nevezzük, ha folytonos zárt görbe, amely
injektív az
halmazon. Más szóval, a
görbe akkor egyszerű zárt görbe, ha folytonos, és
minden
esetén
akkor és csak akkor, ha
és
.
Szemléletesen világos, hogy ha
egyszerű zárt síkgörbe, akkor az
nyílt halmaznak
pontosan két komponense van, melyek közös határa a
halmaz. A két komponens közül pontosan az
egyik korlátos. Ez az állítás a nevezetes Jordan-tétel. A tétel bizonyítása meglehetősen komplikált; egy
feladatokra bontott bizonyítást találunk [12] 24–29. oldalain. A következőkben Jordan tételét bizonyítás nélkül
felhasználjuk.
Ha
egyszerű zárt síkgörbe, akkor
tartománynak fogjuk nevezni.

korlátos komponensét a

által határolt

Szükségünk lesz az egyszerű zárt görbék irányításának fogalmára is. Szemléletesen világos, hogy ha
végighaladunk a egyszerű zárt görbén, akkor a által határolt tartomány vagy végig a bal oldalunkon, vagy
végig a jobb oldalunkon helyezkedik el. Az első esetben azt mondjuk, hogy a görbe irányítása pozitív, a
második esetben pedig negatív. Ennek a fogalomnak a precíz definíciója a következő.
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Először az
és
nemnulla vektorok irányított szögét definiáljuk. A fogalom szemléletes
tartalma az, hogy a kérdéses szög aszerint pozitív vagy negatív, hogy az origóból irányába mutató félegyenes
pozitív vagy negatív irányú forgatással kapható-e az origóból irányába mutató félegyenesből. Konkrét példák
segítségével meggyőződhetünk arról, hogy e két eset aszerint válik szét, hogy az
vagy negatív. A definíció tehát a következő.
Az

és

determináns pozitív

vektorok irányítatlan szögén a fenti félegyenesek
szögét értjük. (Ez a szög az
formulával is definiálható lenne.) Az és vektorok irányított szöge egyenlő -val,

ha az
determináns nemnegatív, illetve
természetesen függ és sorrendjétől.)

-val, ha

negatív. (Az irányított szög

25.3. ábra
Legyen
pontra vonatkozó
-vel a
hogy

folytonos síkgörbe, és legyen
teljes szögelfordulását
olyan felosztás, amelyre

. Ha
, akkor a görbének az
a következőképpen definiáljuk. Legyen
minden -re, jelöljük

és
vektorok irányított szögét, és legyen
értéke minden ilyen felosztásra azonos.
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Azt is be lehet bizonyítani, hogy ha egyszerű zárt görbe, és
jelöli a által határolt tartományt, akkor vagy
minden
-ra vagy pedig
minden
-ra. Az első esetben azt mondjuk,
hogy a görbe irányítása pozitív, a második esetben pedig az irányítás negatív.
Immár kimondhatjuk a síkbeli integráltételeket. Ha
helyett pedig

kétváltozós függvény, akkor

helyett

-et,

-t fogunk írni. Ezzel a jelöléssel ugyanis a tételek könnyebben megjegyezhetők.

25.34. Tétel. (Green5 tétele). Legyen folytonos, rektifikálható, pozitív irányítású, egyszerű zárt síkgörbe, és
jelölje a által határolt tartományt . Legyen
nyílt és
folytonos.
i. Ha

létezik és folytonos

-n, akkor

25.13. egyenlet - (25.13)

ii. Ha

létezik és folytonos

-n, akkor

25.14. egyenlet - (25.14)

25.35. Megjegyzés. Az (25.14) összefüggést úgy jegyezhetjük meg, hogy a jobb oldalon elhagyjuk
-et (hiszen ezek „kiejtik egymást”).

-et és

Ha -et és -t felcseréljük, akkor a (25.14) összefüggés (25.13)-ba megy át. Ugyanis a két koordinátatengely
felcserélése az
egyenesre való tükrözést jelenti, és a tükrözések megváltoztatják a zárt görbék irányítását.
Mivel pedig (25.13)-t is pozitív irányítású görbére mondtuk ki, ezért az egyik oldalt meg kell szoroznunk
gyel.
A (25.13) összefüggésben előforduló negatív előjelet úgy jegyezhetjük meg, hogy a jobb oldalon a
kiejtéséhez előbb
-et és
-t fel kell cserélni, és ez a csere egy
-gyel való szorzással jár.

és

Mindezek a formális operációk pontos matematikai értelemmel tölthetők meg az ún. differenciálformák
elméletének segítségével. L. pl. a [16] könyv 10. fejezetét.

5

George Green (1793–1841) angol matematikus és fizikus
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25.4. ábra
A 25.34. Tétel bizonyítása (vázlat). Először az (i) állítást bizonyítjuk abban a speciális esetben, amikor
normáltartomány belseje.
Legyenek

és
folytonos függvények a
-re. Legyen

intervallumon, és tegyük fel, hogy

egy

minden

Legyen olyan folytonos, pozitív irányítású, egyszerű zárt görbe, amely
határát paraméterezi. Ez azt jelenti,
hogy
a
folytonos görbékre bontható, ahol
a
függvény grafikonját paraméterezi oly
módon, hogy
első komponense szigorúan monoton növő,
a
és
pontokat összekötő
(esetleg elfajuló) függőleges szakaszt paraméterezi,
a függvény grafikonját paraméterezi oly módon, hogy
első komponense szigorúan monoton csökkenő, végül pedig
a
és
pontokat összekötő
függőleges szakaszt paraméterezi. Könnyű belátni, hogy

(l. a 25.5. feladatot [624]). Mivel a 25.3.2. Megjegyzés szerint
oldalának értéke

Másrészt a szukcesszív integrálás tétele alapján (25.13) jobb oldalának értéke
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vagyis (25.13) igaz.
Mármost minden háromszög normáltartomány, ezért az (i) állítás igaz minden háromszögre.
Most belátjuk, hogy az (i) állítás igaz minden egyszerű zárt töröttvonalra (azaz minden sokszögre). Tudjuk,
hogy minden sokszög felbontható háromszögekre (l. a 23.29. feladatot [587]). Immár azt is tudjuk, hogy (25.13)
igaz a felbontásban szereplő mindegyik háromszögre. Az így kapott egyenlőségeket összeadva megkapjuk a
sokszögre vonatkozó állítást. Ez a jobb oldalak összegére nyilvánvaló a (24.3) összefüggésből. A bal oldalak
összegét véve a sokszög belsejébe eső szakaszokon vett vonalintegrálok kiesnek, mert mindegyik szakasz két
háromszög határához tartozik, tehát mindegyik szakaszon kétszer integrálunk két különböző irányban, és így a
két integrál összege nulla.
Ezzel (25.13)-t minden sokszögre beláttuk.
Az általános esetet úgy kapjuk, hogy a görbét alkalmas beírt sokszögek sorozatával közelítjük. Ehhez először
is meg kell mutatni, hogy minden
-ra a paraméterintervallumnak van olyan -nál finomabb felosztása,
hogy az -hez tartozó -be írt töröttvonal nem metszi önmagát, tehát egyszerű zárt sokszöget alkot. Erre nézve
l. a 25.17. feladatot [643]. Ezt követően be kell látnunk, hogy ha (25.13)-t felírjuk ezekre a sokszögekre, akkor a
-hez konvergál. Az

bal oldalak sorozata
-hez, a jobb oldalak sorozata pedig
okoskodásnak ezt a lépését nem részletezzük.

Az (ii) állítás hasonlóan bizonyítható. Az egyetlen különbség, hogy az első lépésben nem normáltartományokra
bizonyítunk, hanem olyan

alakú halmazokra, ahol

és

folytonos függvények

-n, és

minden

-re.

25.36. Megjegyzés. A 25.32. Tétel szerint, ha
egyszeresen összefüggő nyílt halmaz, az
leképezés differenciálható és
Jacobi-mátrixa minden
pontban szimmetrikus, akkor
-nek van
primitív függvénye
-ben. A Green-tétel alkalmazásával most egy új bizonyítást adunk e tétel
-re
vonatkozó speciális esetére (feltéve azt is, hogy folytonosan differenciálható).
A bizonyításhoz szükségünk lesz arra a szemléletesen nyilvánvaló tényre, hogy egy
összefüggő nyílt
halmaz akkor és csak akkor egyszeresen összefüggő, ha -ben „nincs lyuk”, azaz, ha minden -ben fekvő
egyszerű zárt görbére teljesül, hogy a görbe által határolt tartomány része -nek. (Az analóg állítás magasabb
dimenzióban nem igaz, lásd a 25.28.2. Megjegyzést.)
Legyen tehát
egyszeresen összefüggő nyílt halmaz, és legyen
differenciálható. Belátjuk, hogy ha
teljesül minden
primitív függvénye -n.

-re, akkor

folytonosan
-nek van

Ehhez elég belátni, hogy
vonalintegrálja nullával egyenlő minden
-ben fekvő
sokszögre. Legyen
az
sokszög folytonos és rektifikálható paraméterezése. Ekkor egyszerű zárt görbe.
Feltehetjük, hogy
pozitív irányítású, mert különben áttérhetünk a
(
) görbére.
Ekkor
szintén -et paraméterezi, de ellentétes irányításban, és ha integrálja -en nulla, akkor -n is,
hiszen a két integrál egymás negatívja.
Mármost az leképezés
határolt tartományt

-n vett vonalintegrálja egyenlő az
-val. Mivel
egyszeresen

összefüggő,
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. Így
és
parciális deriváltjai léteznek és folytonosak egy
tartalmazó nyílt halmazban (nevezetesen -ben), tehát alkalmazhatjuk Green tételét. Azt kapjuk, hogy

hiszen a feltétel szerint

teljesül

-t

minden pontjában.

Egy fizikai alkalmazás. A Green-tétel egy fontos fizikai interpretációja a folyadékáramlásokhoz kapcsolódik.
Tegyük fel, hogy a sík egy
tartományában folyadék áramlik, és hogy az áramlás iránya és sebessége minden
pontban állandó. Ezen azt értjük, hogy van egy olyan
egységvektor, hogy az
ponton áthaladó folyadékrészecskék mindig irányában áramlanak, és van egy olyan
szám,
hogy minden
-t tartalmazó, -re merőleges és elég rövid,
hosszúságú szakaszon át időegység alatt
mennyiségű folyadék halad keresztül. Legyen
. Ekkor a folyadékáramlás iránya
minden pontban megegyezik
irányával, a sebessége pedig
abszolút értékével.
Legyen
egy pozitív irányítású egyszerű zárt görbe, és legyen a által határolt tartomány
Vizsgáljuk meg, hogy időegység alatt mennyi folyadék áramlik az
tartomány határán, vagyis a
halmazon keresztül.

.

Tekintsünk egy finom
felosztást és legyenek
(
)
közbülső pontok. Tegyük fel, hogy a görbének a
osztóintervallumhoz tartozó
részíve közel van a
szakaszhoz, és hogy a
részíven közel van az
vektorhoz, ahol
. Ha a
szakasz merőleges lenne
-re, akkor az időegység alatt
-n átáramló folyadék
mennyisége
körülbelül
volna, ahol
a
szakasz hossza, azaz
. Ha
nem merőleges
-re, akkor könnyen láthatóan
egyenlő azon a
szakaszon átáramló folyadékmennyiséggel, amit úgy
kapunk, hogy
-t levetítjük a
-n átmenő és
-re merőleges egyenesre. Legyenek
koordinátafüggvényei
és
. Ekkor a
vektort úgy kapjuk, hogy -t pozitív irányban
fokkal elforgatjuk. Így a
szakasz hossza a
skalárszorzat abszolút értéke, az
folyadékmennyiség pedig

abszolút értéke, ahol

.

Könnyen látható, hogy a
áramlás
-ból kifelé,

és

negatív,

ha

skalárszorzat pozitív, ha a
részíven keresztül történő
-ba befelé irányul. Ebből következik, hogy a

előjeles összeg körülbelül egyenlő azzal a folyadékmennyiséggel, amely
időegység alatt -ból kifelé vagy befelé áramlik. Ha az
akkor tehát a vonalintegrál értéke, vagyis

függvénynek létezik a

menti vonalintegrálja,

25.15. egyenlet - (25.15)

pontosan egyenlő ezzel a folyadékmennyiséggel.
Most tegyük fel, hogy

folytonosan differenciálható, és számítsuk ki egy másik módszerrel, hogy egy kis
téglalapon keresztül mennyi folyadék áramlik át időegység alatt.
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A vízszintes
szakaszon időegység alatt átmenő folyadékmennyiség körülbelül
;a
függőleges
szakaszra ugyanez
. Következésképpen, ha az
téglalap elég kicsi,
akkor a szemközti oldalain körülbelül ugyanannyi folyadék áramlik keresztül.
Minket most a különbség érdekel: mennyi az eltérés pl. a két függőleges oldalon átmenő folyadékmennyiségek
között? Ez nem más mint

ahol a parciális derivált értékét valamely közbülső pontban számoljuk az egyváltozós Lagrange-középértéktétel
szerint. Hasonlóan, a két vízszintes oldalon áthaladó mennyiség különbsége körülbelül
A téglalap határán átáramló folyadék mennyisége tehát körülbelül

.
.A

mennyiséget
divergenciájának nevezzük és
-fel jelöljük. A fentiek alapján a divergencia fizikai
jelentése az időegység alatt, egységnyi területen keletkező (vagy, ha
, akkor elnyelődő)
folyadékmennyiség. Következésképpen egy mérhető

halmazban keletkező mennyiség

.

Ha ezt összevetjük a (25.15) mennyiséggel, akkor azt kapjuk, hogy

25.16. egyenlet - (25.16)

Vegyük észre, hogy ez nem más mint a Green-tétel két állításának összevont alakja, amely azt az evidens fizikai
tartalmat hordozza, hogy a görbe belsejében keletkezőés a görbén áthaladó folyadékmennyiség azonos.
Visszatérve a divergencia fizikai jelentésére, láthatjuk, hogy ha
azonosan nulla
-ban, akkor az
tartomány határán átáramló folyadék mennyisége nulla, azaz ugyanannyi folyadék áramlik -ba mint amennyi
-ból távozik.
Ha
, akkor az
pont egy kis környezetében
pozitív, tehát a pont kis
környezeteiből folyadék áramlik kifelé, vagyis az
pont egy forrás. Ha viszont
,
akkor a pont kis környezeteibe folyik a folyadék, ami azt jelenti, hogy az
pont egy nyelő.
A Green-tétel formuláiról érezhető, hogy a Newton–Leibniz-formula variánsai. Az analógia azonban nem
teljesen közvetlen. Érdemes az
és
integrálokat egy másik alakban is felírni, amely az analógiát
nyilvánvalóvá teszi. Ennek érdekében bevezetünk egy újabb integrálfogalmat, amelyet szintén egy fizikai
példával illusztrálhatunk.
Tegyük fel, hogy a
tartomány minden pontjában egy
nagyságú súrlódási erő nehezíti a mozgást. Ha
egy test a
görbe mentén mozog, akkor mennyi munkát végez a súrlódás leküzdésére? Tekintsünk
egy
felosztást, és tegyük fel, hogy a görbének a
osztóintervallumhoz
tartozó
íve jól közelíthető a
szakasszal. Tegyük fel továbbá, hogy a
íven az erő közel
állandó. Mivel a súrlódási erő független a mozgás irányától, ezért a súrlódás leküzdéséhez a
íven körülbelül
munkát kell végezni, ahol
tetszőleges közbülső pont. Így a teljes
munkát a

összeggel becsülhetjük meg. Amennyiben teljesül, hogy van olyan
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szám, hogy ezek az összegek tetszőleges pontossággal megközelítik
akkor nyilván lesz a keresett munka értéke.
25.37. Definíció. Legyen
halmazon. Azt mondjuk, hogy az
minden
-hoz van olyan
felosztás és
(

-t valahányszor a felosztás elég finom,

egy görbe, és legyen a valós értékű

függvény értelmezve a

ívhossz szerinti vonalintegrál létezik és az értéke az szám, ha
, hogy valahányszor
egy -nál finomabb
) tetszőleges közbülső pontok, akkor

Az ívhossz szerinti integrál létezését és értékét illetően igaz a következő tétel, amely a 15.20. és 15.21. Tételek
bizonyításához hasonlóan igazolható.
25.38. Tétel. Ha a
akkor az
integrálhatóak

görbe folytonos és rektifikálható, valamint az

ívhossz szerinti vonalintegrál létezik. Ha
-n, akkor

függvény folytonos a

halmazon,

komponensei differenciálhatóak, és a deriváltjaik

Szeretnénk a (25.13) és (25.14) képleteket egyetlen formulába sűríteni. Ehhez további jelölésekre van
szükségünk. Először is minden olyan integrált, amely valós értékű függvényekre vonatkozik, kiterjesztünk
vektor értékű függvényekre. A kiterjesztett integrált komponensenként számítjuk ki. Ha pl.
mérhető és
olyan leképezés, amelynek az
komponensei integrálhatóak -n, akkor legyen

Legyen
tetszőleges görbe. Az
komponensenként definiáljuk, azaz legyen

függvény ívhossz szerinti integrálját szintén

Ezek után térjünk vissza a Green-formulákhoz. Legyen
egy differenciálható, pozitív
irányítású egyszerű zárt síkgörbe, és jelölje
a által határolt tartományt. Ha egy pontban
, akkor
a
vektor a
görbe
pontbeli érintőjének irányába mutat. Ha az érintő irányába
mutató egységvektort negatív irányban
fokkal elforgatjuk, akkor megkapjuk a görbe külső normálisát,
amelyet tehát úgy kapunk, hogy vesszük az érintőre merőleges és az
tartományból kifelé mutató
egységvektort. A
pontbeli külső normálist
-vel jelölünk. Ez tehát a
vektor irányába
mutató egységvektor, amiből

Ha

, akkor

25.17. egyenlet - (25.17)
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Ezt a Green-tétellel összevetve a következőt kapjuk.
25.39. Tétel. Legyen
pozitív irányítású egyszerű zárt síkgörbe, amely véges sok folytonosan
differenciálható ívből áll. Jelölje a által határolt tartományt , és legyen
nyílt. Ha
folytonosan differenciálható, akkor

25.18. egyenlet - (25.18)

Ez a formula azt mondja, hogy egy függvény deriváltjának az
leképezésnek az
határán vett ívhossz szerinti integráljával.

halmazon vett integrálja egyenlő az

Vegyük észre, hogy a (25.18) egyenlőség – a (25.17) formulát is felhasználva – ekvivalens a Green-tétellel,
amennyiben az egyenlőséget komponensekre bontva a Green-tétel két állítását kapjuk.
A (25.18) egyenlőséget tekinthetjük a Newton–Leibniz-formula kétdimenziós variánsának. Az eredeti Newton–
Leibniz-formula szerint az
függvény
intervallumon vett integrálja egyenlő az
függvénynek az
intervallum határán vett előjeles „integráljával”, vagyis az
különbséggel. Mivel jogosan
nevezhetjük az vektort (azaz számot) az intervallum pontjában vett külső normálisának, a
vektort
pedig az pontbeli külső normálisnak, így
, ami pontosan megfelel
(25.18) bal oldalának.

3.1. Feladatok
25.14. Legyen
tartományt
területével.

folytonos, rektifikálható, pozitív irányítású, egyszerű zárt síkgörbe, és jelölje a
. Bizonyítsuk be, hogy az

és

által határolt

vonalintegrálok mindegyike egyenlő

25.15. Ellenőrizzük az előző feladat állítását az alábbi görbékre:
a.
b. az

(

) (ellipszis);

téglalap határának bármely, a feltételeket kielégítő paraméterezése.

25.16. Számítsuk ki az alábbi görbék által határolt tartomány területét:
a.
b.

(

);
(

).

25.17. Bizonyítsuk be, hogy minden egyszerű zárt síkgörbének van tetszőlegesen finom, önmagát nem metsző
beírt poligonja. (Ö [787] M [796])
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25.18. Legyen
és
differenciálható egy

mint a Green-tételben. Bizonyítsuk be, hogy ha
-t tartalmazó nyílt halmazban, akkor
vonalintegrálja

folytonosan
mentén egyenlő

-nal.
25.19. Mutassuk meg, hogy ha a
deriváltjai integrálhatóak
-n, akkor

ahol

görbe differenciálható, és a koordináta-függvényeinek
súlypontja

a görbe hossza.

4. Felület és felszín
Az I. kötet 15. fejezetében említettük, hogy a felület és a felszín fogalmának definiálásához a többváltozós
analízis eszközeire van szükség. Ezek az eszközök immár a rendelkezésünkre állnak, így megbirkózhatunk a
feladattal. A görbéket intervallumokon értelmezett leképezésekként definiáltuk. Ennek analógiájára (bár
szemernyit általánosabban) a felületeket a sík mérhető részhalmazain értelmezett leképezéseknek fogjuk
tekinteni. Pontosabban – hogy ne kerüljünk konfliktusba a differenciálgeometria és a topológia egyéb
felületfogalmaival – paraméterezett felületekről fogunk beszélni. Tehát a
leképezést, ahol
mérhető,
-beli paraméterezett felületnek nevezzük. A paraméterezett felületről akkor mondjuk, hogy
folytonos, vagy differenciálható, vagy folytonosan differenciálható, ha a
leképezés rendelkezik a
megfelelő tulajdonsággal az
halmazon.
A felszín definícióját előkészítendő először meghatározzuk a paralelogrammák területét. Az

és

síkbeli pontok által meghatározott
paralelogramma területét ismerjük, ez a
determináns abszolút értéke, vagyis
(l. a 23.28. Tételt). Egyszerű számolás adja, hogy

tehát az

síkvektorok által kifeszített paralelogramma területe

Most legyenek
beleképezi az

és

tetszőleges

-beli vektorok. Van olyan egybevágóság, amely az és
halmazba. Ezt
-tel azonosítva azt kapjuk, hogy a

vektorokat
és

vektorok által kifeszített paralelogramma területe
. A egybevágóság azonban
nem változtatja meg sem a vektorok hosszát, sem a skaláris szorzatukat; az utóbbit azért nem, mert
minden
-ra. Ha feltételezzük, hogy az egybevágóságok a
paralelogrammák területét sem változtatják meg, akkor megállapíthatjuk, hogy az
vektorok által
kifeszített paralelogramma területe
szorzatával is leírható. Ha

vektort

és

. Ez a mennyiség az és térvektorok ún. vektoriális
tetszőleges
-beli vektorok, akkor az

és

vektoriális szorzatának nevezzük. Ezt legkönnyebben az

formula segítségével jegyezhetjük meg, ahol
hogy

hossza éppen

,

.

644
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

,

. Könnyű ellenőrizni,

25. Többváltozós függvények
integrálása II.
Legyen
mérhető, és legyen
egy folytonosan differenciálható paraméterezett felület.
Vegyünk egy
négyzetet
-ban és egy
pontot. Mivel
folytonosan
differenciálható, ezért (a felszín ésszerű értelmezése esetén) azt várjuk, hogy ha
elég kicsi, akkor az
négyzetben -t olyan jól közelíti a
leképezés, hogy
felszíne közel lesz a
paralelogramma területéhez.
Ez utóbbit kiszámítandó legyenek

jelölést; ekkor a
és
hogy
paralelogrammával, tehát

, és vezessük be a

komponensei

vektorok megegyeznek Jacobi-mátrixának oszlopvektoraival. Könnyen látható,
megegyezik a
és
vektorok által kifeszített
ennek a paralelogrammának az eltoltja lesz. Így
területe

Azt kaptuk, hogy
felszíne várhatóan közel van
-hez, ha az
négyzet
elég kicsi. Ha tehát elég nagy, akkor ez minden olyan
négyzetre teljesül, amely
belsejébe esik.
Legyen
ezen belső négyzetek felsorolása. Ha minden
négyzetből kiválasztunk egy
pontot és képezzük az
összeget, akkor ez közel lesz
felszínéhez.
Amennyiben az
halmaz egy négyzet, akkor ez sugallja, hogy mit tekintsünk a paraméterezett felület
felszínének: azt a számot, amelyet a fenti
összegek megközelítenek, ha -t elég kis négyzetekre osztjuk.
Mivel pedig az
összegek egyszersmind az
integrál értéke megadja a felszín keresett nagyságát.

integrál közelítő összegei is, ezért az

Várhatóan az integrál akkor is egyenlő a felszínnel, ha

egy tetszőleges mérhető halmaz. Ez abból

következik, hogy az
összeg egy tag híján a
felosztáshoz
tartozó
közelítő
összege.

függvénynek az
tag
azonban

, ha

A hiányzó

. A felszín értéke tehát

kicsi

lesz,

mert

kell, hogy

legyen.
A fentiek alapján többé-kevésbé világos, hogy a felszínt hogyan definiálhatnánk közelítő összegek segítségével.
A technikai nehézségeket elkerülendő mégis inkább azt az egyszerűbb megoldást választjuk, hogy a felszínt a
fenti okoskodás végeredményeképpen kapott integrállal definiáljuk.
25.40. Definíció. Legyen
paraméterezett felület. Ha a
létezik, és értéke

mérhető, és legyen
függvény integrálható

egy folytonosan differenciálható
-n, akkor azt mondjuk, hogy
felszíne

25.41. Példa. Tekintsük az
negyedkörlapot, és számítsuk ki a
nyeregfelület
felett elhelyezkedő felületdarabjának a felszínét! Tekintsük a
(
) paraméterezést. Ekkor
, amiből

és a keresett felszín
kiszámítható:

. Ez az integrál polárkoordinátás helyettesítéssel könnyen
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25.42. Megjegyzések. 1. Mivel a feltétel szerint
folytonos -n, ezért a (25.19) alatti integrál
akkor és csak akkor létezik, ha
korlátos az
halmazon (l. a 24.16. Tételt). Ez biztosan teljesül,
ha
zárt; ekkor tehát -nek létezik a felszíne. Ugyanez a helyzet, ha
értelmezve van és folytonosan
differenciálható egy
-t tartalmazó nyílt halmazon.
2. Legyen
folytonosan differenciálható függvény. Ekkor a
megforgatásával kapott
forgásfelület természetes paraméterezése a
(
)
leképezés. Könnyű ellenőrizni, hogy a
paraméterezett felületnek a 25.40. Definíció szerinti felszíne
megegyezik a 15.31. Tételben megadott felszínformulával (l. a 25.20. feladatot [647]).
3. Meg lehet mutatni, hogy ha egy
korlátos zárt halmaz paraméterezése kölcsönösen egyértelmű és
folytonosan differenciálható, akkor a felszín értéke független a paraméterezéstől (hasonlóan az egyszerű ívek
ívhosszához; l. a 15.19. Tételt).
Ez pontosabban a következőt jelenti. Legyenek
és
mérhető zárt halmazok a síkon, és legyenek
,
injektív és folytonosan differenciálható leképezések. Ha
, akkor

25.19. egyenlet - (25.20)

A bizonyításra nézve l. a 25.21. feladatot [647].
25.43. Tétel. Legyen
grafikonjának felszíne

mérhető, zárt halmaz és

folytonosan differenciálható. Ekkor

25.20. egyenlet - (25.21)

Bizonyítás. A
paraméterezése. Mivel

) leképezés

(
és

grafikonjának folytonosan differenciálható
, ezért

amiből a felszín definíciója alapján kapjuk az állítást.
25.44. Megjegyzés. Az az állítás, hogy a

paralelogramma területe

25.21. egyenlet - (25.22)

nem csak
esetben.

-re és

-ra igaz, de minden

-ra is. Ezt szó szerint úgy láthatjuk be, mint a

Tetszőleges -re jelöljük a (25.22) mennyiséget
-vel. (Az
jelölés a
esetben nem egy
-vel jelölt vektor abszolút értéke, hiszen az
vektoriális szorzatot csak a háromdimenziós térben
értelmezzük. Ha
, akkor az
jelölést úgy kell tekintenünk, mint a (25.22) mennyiség rövidítését,
amelyet a
-beli vektorok esete motivál.)
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A 25.40. Definíciót bevezető gondolatmenet minden
indokolja a következő definíciót.
mérhető, és legyen
függvény integrálható

Legyen

-be képező paraméterezett felületre alkalmazható. Ez

egy folytonosan differenciálható paraméterezett felület. Ha a
-n, akkor azt mondjuk, hogy
felszíne létezik, és értéke

4.1. Feladatok
25.20. Legyen
megforgatásával

kapott

folytonosan differenciálható függvény. Bizonyítsuk be, hogy a
forgásfelület

paraméterezése által meghatározott felszín egyenlő
kapott értékkel).

-szel (vagyis a 15.31. Tételben

25.21. Legyenek
és
mérhető zárt halmazok a síkon, és legyenek
,
folytonosan differenciálható leképezések, melyekre
. Bizonyítsuk be, hogy

injektív és

5. Integráltételek három dimenzióban
A 25.39. Tétel minden
-re dimenzióra általánosítható. Sajnos az általánosításnak már a pontos kimondása
is komoly nehézségekkel jár, mert a szükséges fogalmaknak (pl. a külső normálisnak) a precíz definíciója
meglehetősen komplikált. Ezért kénytelenek vagyunk a háromdimenziós esetre szorítkozni, ahol ezeknek a
fogalmaknak legalább a szemléletes képe a rendelkezésünkre áll.
Az integráltételek kimondásához szükségünk lesz a felszíni integrál fogalmára. Ez az integrál az ívhossz szerinti
integrál paraméterezett felületekre vonatkozó megfelelője6.
Legyen

mérhető, legyen
egy folytonosan differenciálható paraméterezett felület, és legyen
. Vegyük az
halmaz egy finom
felosztását, vegyünk
pontokat,

majd képezzük a
integrál értéke az az
Láttuk, hogy ha

felosztást, ahol

közelítő összeget, ahol
jelöli a felszínt. Az
felszíni
szám lesz, amelyet ezek a közelítő összegek megközelítenek, ha a felosztás elég finom.
egy kis négyzet és
. Vegyük az

jelölik a

négyzetrács

, akkor

felszíne körülbelül

-ba eső négyzeteit. Az ehhez a felosztáshoz tartozó

közelítő összeg csak egy (kis értékű) tagban tér el a
összegtől, ami nagy

-re közel lesz az

integrálhoz.

A fentiek alapján célszerűnek látszik, hogy – a felszín definíciójához hasonlóan – a felszíni integrált se közelítő
összegek segítségével, hanem egy területi integrállal definiáljuk.

A 25.1. Definícióban értelmezett vonalintegrálok felületekre vonatkozó megfelelőivel itt nem foglalkozunk. Megjegyezzük, hogy a
kétváltozós esetben a vonalintegrál kifejezhető az ívhossz szerinti integrállal, ha a görbe folytonosan differenciálható; l. a (25.17) formulát.
6
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25.45. Definíció. Legyen

egy folytonosan differenciálható paraméterezett felület, ahol

mérhető, és legyen
. Az
integrál, feltéve, hogy az utóbbi létezik.

felszíni integrál értéke az

Meg lehet mutatni, hogy ha
mérhető és zárt, továbbá a
független a paraméterezéstől abban az értelemben, hogy ha
folytonosan differenciálható, továbbá
, akkor

paraméterezés injektív, akkor
mérhető, zárt,

Ezért jogunk van felületeken értelmezett felszíni integrálról beszélni. Ha

és

értéke
injektív és

, akkor az

felszíni integrálon definíció szerint az
integrált értjük, ahol
folytonosan
differenciálható és injektív leképezés a mérhető és zárt halmazon, továbbá
. Itt persze fel kell
tennünk, hogy a
halmaznak van ilyen paraméterezése. Ha ez teljesül, akkor a rövidség kedvéért azt fogjuk
mondani, hogy
egy folytonosan differenciálható felület.
Még egy konvencióra lesz szükségünk: a 25.45. Definíciót valós értékű függvényekről vektorértékű
függvényekre terjesztjük ki.
Ha

, akkor az

vektort fogjuk érteni, ahol

integrálon az

az

koordinátafüggvényeit jelöli.

Tegyük fel, hogy a korlátos
halmaz határa véges sok folytonosan differenciálható felületből áll. Ha az
pontban
-nak van érintősíkja, akkor az érintősíkra merőleges és
-ból kifelé mutató
egységvektort
külső normálisának nevezzük. Az
pontbeli külső normálist
-szel jelöljük. Ez a
-t alkotó felületek határgörbéin nincs értelmezve; itt
-et tetszőleges egységvektorként értelmezhetjük.
Immár kimondhatjuk a Newton–Leibniz-formula háromdimenziós variánsát.
25.46. Tétel. Tegyük fel, hogy a korlátos
halmaz határa véges sok folytonosan differenciálható
felületből áll. Ha a valós értékű függvény folytonosan differenciálható
-n, akkor

25.22. egyenlet - (25.23)

azaz

25.23. egyenlet - (25.24)

ahol

.

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy
poliéder. (Ebből az általános eset úgy kapható, hogy
-t megközelítjük
poliéderek alkalmas sorozatával.) Azt is feltehetjük, hogy
konvex poliéder. Valóban, minden
poliédert
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felbonthatunk

egymásba nem nyúló konvex
egy ilyen felbontás, és

poliéderekre

a

lapsíkjainak

behúzásával.

Ha

25.24. egyenlet - (25.25)

minden
-re teljesül, akkor ezeket az egyenlőségeket összeadva megkapjuk (25.23)-t. Valóban, az,
hogy (25.25) jobb oldalainak összege egyenlő (25.23) jobb oldalával, nyilvánvaló az (24.3) összefüggésből. A
bal oldalak összegét véve a
poliédereknek a
belsejébe eső lapjain vett felszíni integrálok kiesnek.
Legyen ugyanis a
poliéder egy olyan lapja, amely
belsejébe esik, és legyen az lapot tartalmazó sík
. Az
lapra az sík másik oldaláról is illeszkednek poliéderek. Ha
egy ilyen poliéder, akkor a
és
poliédereknek az síkba eső lapjaihoz tartozó külső normálisai egymás negatívjai. Így e lapok metszetén a
két felszíni integrál is egymás negatívja lesz, az összegük tehát nulla. Ha tehát összeadjuk a
felszíni
integrálokat, akkor a
felületeknek csak a
felületre eső lapjain vett integrálok nem esnek ki, ezek pedig
éppen kiadják az

integrált.

Feltesszük tehát, hogy
konvex poliéder. A (25.24) egyenlőtlenséget komponensenként bizonyítjuk. A
szimmetria miatt elég belátni, hogy (25.24) két oldalának komponensei megegyeznek, azaz

25.25. egyenlet - (25.26)

ahol

. Legyen

minden

tehát

a

poliéder vetülete az

-síkra. Ekkor

konvex sokszög,és tetszőleges

szekció egy szakasz. Legyen

-re a
-re. Ekkor

egy normáltaromány

-ban. Az (25.26) jobb oldalán álló integrál a 24.20. Tétel szerint egyenlő az

integrállal. Itt a belső integrál értéke a Newton–Leibniz-formula szerint

, tehát

25.26. egyenlet - (25.27)

Legyenek

lapjai

. Ekkor a (25.26) egyenlőség bal oldalán álló integrált felírhatjuk

25.27. egyenlet - (25.28)

alakban. Az
külső normális és annak harmadik koordinátája mindegyik lap belsejére megszorítva
konstans. Osszuk az
lapokat három csoportba aszerint, hogy értéke az illető lap belsejében nulla, pozitív
vagy negatív. A (25.28) alatti összeget is bontsuk három részre aszerint, hogy melyik csoporthoz tartozó lapon
integrálunk. Az első csoporthoz tartozó tagok nullával egyenlőek, tehát az összegük is nulla. Megmutatjuk, hogy
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25.28. egyenlet - (25.29)

és

25.29. egyenlet - (25.30)

Ebből a tétel (25.27) alapján azonnal következni fog.
A második csoportba azok az
lapok tartoznak, amelyekben
, azaz, amelyekben a külső normális
felfelé (vagyis a -tengely pozitív iránya felé) mutat. Könnyen látható, hogy ezen lapoknak az
-síkra való
vetületei egymásba nem nyúló konvex sokszögek, melyek uniója . Ha
jelöli az
lap vetületét, akkor
tehát (25.29) jobb oldala

. Ezért (25.29) bizonyításához elég megmutatni, hogy

25.30. egyenlet - (25.31)

minden olyan
lapra, amely a második csoportba tartozik. Legyen
egy ilyen lap. Világos, hogy ha egy
pont eleme
-nek, akkor
. Ez azt jelenti, hogy
az
függvény
-re való
megszorításának a grafikonja.
Tudjuk, hogy a (25.31) bal oldalán álló integrál értéke nem függ
folytonos és injektív. Ezért feltehetjük, hogy
paraméterezése

paraméterezésétől, feltéve, hogy az

és így az (25.31) bal oldalán álló integrál egyenlő az

integrállal. Mivel
része egy síknak, ezért az
konstansok. Ezért
és

függvény

-re való megszorítása
konstans vektorok, és így

alakú, ahol
is

konstans a
halmazon. Mivel
területe
, ezért ez a konstans nem más mint
és
területének hányadosa. Most megmutatjuk, hogy ez a hányados éppen
értéke az
lapon, és ezzel
a (25.31) összefüggést is bebizonyítjuk.
Jelöljük az
lapot tartalmazó síkot -sel. Ha párhuzamos az
-síkkal, akkor
és
területe egyenlő.
Mivel ekkor
, így az állítás igaz. Most tegyük fel, hogy nem párhuzamos az
-síkkal, és legyen az
-síkkal való metszésvonala .
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25.5. ábra
Ha egy síkban fekvő hosszúságú szakasz merőleges -re, akkor az
-síkra való vetülete egy
hosszúságú szakasz lesz. Valóban, tekintsük a 25.5. ábrát, amelynek a síkja merőleges az egyenesre. Az
egyenlőség az ábrán látható két derékszögű háromszög hasonlóságából következik.
Vegyünk az
síkban egy
háromszöget, amelynek van egy -re merőleges
hosszúságú oldala. A
háromszögnek az
-síkra való vetülete egy olyan
háromszög, amelynek -re merőleges oldala
hosszúságú. Mivel -nak az ehhez az oldalhoz tartozó magassága a vetítés során nem változik, ezért
és
területének aránya
.
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Mármost minden sokszög felbontható olyan háromszögekre, amelyek egyik oldala adott irányú, így ebből
következik, hogy
és
területének aránya szintén
. Ezzel (25.31)-at minden -re bebizonyítottuk.
Mint láttuk, ebből (25.29) nyilvánvalóan következik.
A (25.30) egyenlőség ugyanígy bizonyítható, illetve (25.29)-re vissza is vezethető, ha
síkra.
25.47. Tétel. Tegyük fel, hogy a korlátos
felületből áll. Ha az

-t tükrözzük az

-

halmaz határa véges sok folytonosan differenciálható
leképezés folytonosan differenciálható, akkor

25.31. egyenlet - (25.32)

ahol

, és

25.32. egyenlet - (25.33)

ahol

.

Bizonyítás. Ha (25.23)-t alkalmazzuk -re, -re és -ra, a kapott egyenlőségek közül vesszük az elsőnek az
első komponensét, a másodiknak a második komponensét, a harmadiknak a harmadik komponensét majd ezek
összegét, akkor megkapjuk (25.32)-t. A (25.33) egyenlőség hasonlóan bizonyítható.
A (25.32) összefüggés hagyományos neve Gauss7–Osztrogradszkij8-tetel vagy divergencia-tétel, a (25.33)
összefüggés pedig a Stokes9-tetel. Mind a két formula alapvető fontosságú a fizikai alkalmazásokban, így pl. a
folyadékáramlások elméletében és az elektrodinamikában. A Stokes-tétel térbeli folyadékáramlásokhoz
kapcsolódó fizikai interpretációja összetettebb, mint a Green-tétel esetében. Ha
a folyadékáramlás irányát
és sebességét írja le, akkor
az áramlás pontbeli forgástengelyének irányát és a forgás sebességét
adja meg.

5.1. Feladatok
25.22. Bizonyítsuk be, hogy ha

,

, akkor

25.23. Bizonyítsuk be, hogy minden poliéder felbontható véges sok egymásba nem nyúló tetraéder uniójára. (Ö
[787])
25.24. Bizonyítsuk be Green tételét a 25.46. Tétel bizonyításában alkalmazott gondolatmenettel.

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) német matematikus
Mihail Vasziljevics Osztrogradszkij (1801–1862) orosz matematikus
9
George Gabriel Stokes (1819–1903) angol matematikus és fizikus
7
8
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26. fejezet - 26. Végtelen sorok II.
Könyvünk I. kötetének 6. fejezetében megismerkedtünk a végtelen sorokkal. Megállapodtunk, hogy a
végtelen sor összegén az
részletösszegek sorozatának határértékét értjük. A végtelen sort
konvergensnek nevezzük, ha ez a határérték létezik és véges. Minden más esetben a végtelen sort divergensnek
nevezzük.
A végtelen sorokkal kapcsolatos legegyszerűbb állításokat is megismertük. Így például beláttuk, hogy a
végtelen sor konvergenciájának szükséges feltétele, hogy az
láttuk, hogy ez a feltétel nem elégséges a sor konvergenciájához.

sorozat nullához tartson. Azt is

Ha egy végtelen sor tagjai nemnegatívak, akkor a sor konvergenciájának szükséges és elégséges feltétele az,
hogy a sor részletösszegeinek sorozata korlátos legyen (6.10. Tétel). Tetszőleges végtelen sor
konvergenciájának szükséges és elégséges feltételét fogalmazza meg a Cauchy-kritérium (6.13. Tétel): a
minden

végtelen sor akkor és csak akkor konvergens, ha minden
-re
.

-hoz létezik egy

index úgy, hogy

A differenciálszámítás alkalmazásaként beláttuk, hogy számos elemi függvény (
,
, ,
,
,
,
) írható fel végtelen sor alakjában (lásd a 12.12., 12.14. és 12.15. Példákat és a 11.94.
feladatot).
Ebben a fejezetben rátérünk a végtelen sorok elméletének részletes tárgyalására.

1. Végtelen sorok és műveletek
Az
sor példája mutatja, hogy a végtelen sorokkal nem mindig bánhatunk úgy, mint a véges
összegekkel. Valóban, az
sor konvergens és az összege nulla (hiszen a sor minden tagja
és így minden részletösszege is nulla), de a zárójelek elhagyása után kapott
sor divergens.
Hamarosan látni fogjuk, hogy egy végtelen sor tagjainak átrendezése megváltoztathatja a sor összegét, sőt, a sor
konvergenciáját is megszüntetheti.
Ezért pontosan tisztáznunk kell, hogy melyek azok az operációk, amelyek „megengedettek”, azaz a konvergens
sorok köréből nem vezetnek ki, és a sorok összegére úgy hatnak, ahogy azt a véges összegeknél megszoktuk, és
melyek azok a műveletek, amelyek nem ilyenek (vagy nem mindig).
Először azokat az egyszerű operációkat tárgyaljuk, amelyek a fenti értelemben megengedettek.
26.1. Tétel.
i. Ha a
végtelen sor konvergens és az összege
konvergens, és az összege
.
és

ii. Ha a

, akkor minden

-re a

végtelen sorok konvergensek és az összegük

sor is konvergens, és az összege

, illetve

, akkor a

.

Bizonyítás. (i) Ha
sor -edik részletösszege
. Így az állítás abból következik, hogy
(ii) Ha a szóban forgó sorok
részletösszege

sor is

, akkor a

-edik részletösszegei
.
Így
az

, illetve
állítás

-edik részletösszege

sor
.
, akkor a
abból

sor
következik,

-edik
hogy

.
26.2. Megjegyzés. A következő állítások ugyanúgy bizonyíthatóak, mint a fenti (i) és (ii).
és

Ha

, akkor

; ha

.
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és

Ha

konvergens, akkor

.

26.3. Tétel. (i) Egy konvergens sor tagjai közül akárhány (akár végtelen sok) -val egyenlő tagot elhagyva,
illetve akárhány (akár végtelen sok) -t beszúrva a sor konvergens marad és az összege nem változik.
(ii) Egy konvergens sor tagjai közül véges sokat elhagyva, véges sok új tagot beszúrva, illetve véges sok tagot
megváltoztatva a sor konvergens marad (de az összege változhat).
Bizonyítás. (i) Legyen a konvergens
sor -edik részletösszege
. Ha a sor tagjai közül akárhány
-val egyenlő tagot elhagyunk, akkor az új sor részletösszegeinek sorozata az
sorozat egy részsorozata lesz.
(Ha a sor
alakú, akkor fel kell tennünk, hogy a -k közül végtelen sokat
meghagytunk.) Ha viszont akárhány -t beszúrunk, akkor az új sor részletösszegeinek sorozata úgy képződik
-ből, hogy bizonyos
tagokat (azokat, amelyek után egy új tag megjelenik) néhányszor megismétlünk.
Így az (i) állítás a 4.2. és 4.5. Tételekből következik.
(ii) Most tegyük fel, hogy a
sor tagjai közül az
tagot elhagyjuk. Ekkor
edik részletösszege
lesz, tehát az új sor részletösszegeinek sorozata

esetén az új sor -hoz tart. Ha viszont a

sor -adik és
-edik tagja közé beszúrunk egy új tagot, akkor
esetén az új sor -edik
részletösszege
lesz, tehát az új sor részletösszegeinek sorozata
-hez tart. Mindkét esetben
konvergens sort kapunk. Ebből következik, hogy e kétféle operációt véges sokszor elvégezve az eredményül
kapott sor konvergens marad. Véges sok tag megváltoztatása elérhető úgy, hogy az illető tagokat elhagyjuk,
majd a helyükre újakat szúrunk be, tehát a konvergenciát ez sem változtatja meg.
Azt mondjuk, hogy a
végtelen sor a
és
sorok összefésülése, ha a
sorozat az
és
tagokat és csak azokat sorolja fel, mindegyiket pontosan egyszer, és az
, illetve
tagok sorrendje
a
sorozatban ugyanaz, mint az
, illetve
sorozatban. Ezt pontosabban úgy fogalmazhatjuk meg,
hogy az indexek
sorozata felbontható két diszjunkt és szigorúan monoton
és
részsorozatra
úgy, hogy
és
minden -ra.
26.4. Tétel. Ha a
és
sorok konvergensek és az összegük
minden összefésülése is konvergens, és az összege
.

, illetve

, akkor a sorok

Bizonyítás. A két sor minden összefésülése megkapható oly módon, hogy mindkét sorba alkalmas helyekre
tagokat szúrunk be, majd az így kapott két sort tagonként összeadjuk. Így az állítás a 26.1. és 26.3. Tételekből
következik.
26.5. Megjegyzés. Hasonlóan bizonyítható, hogy ha
és

minden összefésülésének az összege

és

konvergens, akkor

.

Egy végtelen sor zárójelezésén azt a műveletet értjük, amikor a sor néhány egymás után következő tagját
elhagyjuk, és helyettük az összegüket iktatjuk be. Ezt a műveletet több, akár végtelen sok (egymás után
következő véges sok tagból álló) blokkra is elvégezhetjük feltéve, hogy a sor minden tagja legfeljebb egy ilyen
blokkban szerepel. A precíz definíció a következő.
26.6. Definíció. A

végtelen sor zárójelezésein a
az indexek egy tetszőleges szigorúan monoton növő sorozata.

alakú sorokat értjük, ahol

26.7. Tétel. Egy konvergens sort zárójelezve sem a sor konvergenciája, sem az összege nem változik.
Bizonyítás. Ha a sor részletösszegeinek sorozata
, akkor a zárójelezett sor részletösszegeinek sorozata
egy részsorozata lesz, és így alkalmazhatjuk a 4.2. Tételt.
26.8. Példa. Az
szerint az

sor konvergens és az összege
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(l. a 13.26. Példát). Így a fenti tétel

26. Végtelen sorok II.

sor is konvergens és az összege

. Mivel

minden

-re, ezzel azt kaptuk, hogy

26.1. egyenlet - (26.1)

Ennek az összefüggésnek egy érdekes geometriai interpretációját találjuk a 26.9. feladatban [656].
Most rátérünk azokra az operációkra, amelyek néha kivezetnek a konvergens sorok köréből. Ilyen pl. a zárójelek
elhagyása, amennyiben a sor egyes tagjai zárójeles összegként vannak felírva. A

sor

konvergenciájából általában nem következik, hogy a
sor is konvergens. Mint már említettük, a
sor konvergens, de a zárójelek elhagyásával kapott
sor divergens.
A 26.7. Tételből annyi azonban következik, hogy ha a zárójelek elhagyásával kapott sor konvergens, akkor az
összege ugyanannyi mint az eredeti soré.
A következő művelet, amelyet megvizsgálunk a sorok átrendezése.
26.9. Definíció. A
végtelen sor átrendezésein a
alakú sorokat értjük, ahol
az indexek halmazának egy tetszőleges, önmagára való kölcsönösen egyértelmű leképezése.
26.10. Példák. 1. Tekintsük az

26.2. egyenlet - (26.2)

sort. A nevezőkben az összes pozitív egészt felsoroltuk pontosan egyszer, mind a páratlan, mind pedig a páros
számokat monoton növő sorrendben. A sorban egy páratlan nevezőt két páros követ, egy pozitív tag után pedig
két negatív következik. Világos, hogy (26.2) az

26.3. egyenlet - (26.3)

végtelen sor egy átrendezése, ahol a

bijekciót az

hogy az (26.2) sor konvergens és az összege
edik részletösszegét
-nel. Ekkor

és

így

sorozat írja le. Megmutatjuk,
(és így különbözik (26.3) összegétől). Jelöljük a sor

.

és

Mivel
, ezért

ha
akartuk belátni.
2. Most tekintsük a
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, és éppen ezt
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26.4. egyenlet - (26.4)

sort. Ezt úgy képezzük, hogy leírjuk (26.3) első két tagját, majd egymás után minden
-re az
tag
után leírjuk a
tagokat minden
-re. Az (26.4) sor ismét (26.3) átrendezése, ahol a
bijekciót az
sorozat írja le. Megmutatjuk, hogy a (26.4) sor divergens.
Valóban,

a

nevezőjű
minden

tagok

összegének

abszolút

értéke

legalább

-ra, tehát a sor nem elégíti ki a Cauchy-kritériumot.

Ezek a példák azt mutatják, hogy ha végtelen sok számot adunk össze, akkor a kommutativitás többé nem
érvényes: az összeg függhet a tagok sorrendjétől, mi több, a tagok sorrendje még az összeg létezését is
befolyásolhatja.

1.1. Feladatok
26.1. Legyen
pozitív tagú konvergens sor. Bizonyítsuk be, hogy van olyan
is konvergens.

sorozat, amelyre

26.2. Legyen
pozitív tagú divergens sor. Bizonyítsuk be, hogy van olyan
is divergens.

sorozat, amelyre

26.3. Bizonyítsuk be, hogy ha
[787])

egy nemnegatív tagú konvergens sor, akkor

is konvergens. (Ö

26.4. Bizonyítsuk be, hogy ha

konvergens és

pozitív tagú divergens sor, és jelöljük

26.5. Legyen

akkor és csak akkor konvergens, ha

be, hogy

Bizonyítsuk be, hogy

-edik részletösszegét. Bizonyítsuk

. (Ö [787])
minden

akkor és csak akkor konvergens, ha

26.7. Tegyük fel, hogy az
hogy az

és

-re.

. (Ö [788])

sorok konvergensek. Következik-e ebből,
sor is konvergens?

sor összege?

26.8. Mi az
26.9. Jelöljük
nyúló

-nel az

. (Ö [787])

pozitív tagú konvergens sor, és legyen

26.6. Legyen

nem

monoton, akkor

halmazt. Bizonyítsuk be, hogy
„kirakható”
területű téglalapokkal. Pontosabban, -ban elhelyezhetők olyan egymásba

-val az
és

területű téglalapok (
halmazt. (Ö [788])

),

melyek

együttesen

lefedik

az

26.10.
a. Konvergens-e a

sor?

b. Konvergens-e a

sor?

c. Általánosabban: előjelezzük a harmonikus sort úgy, hogy
következzék. Konvergens-e a sor? (Ö [788])
26.11. Legyen
amelyre

konvergens, és legyen az összege
minden

darab pozitív tag után

. Legyen

-re. Bizonyítsuk be, hogy

az

darab negatív tag

halmaz olyan permutációja,

is konvergens, és az összege
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2. Abszolút és feltételesen konvergens sorok
Most megmutatjuk, hogy a sorok átrendezésével kapcsolatos furcsa jelenségek a végtelen sorok egy fontos
osztályában nem fordulhatnak elő.
26.11. Definíció. A

végtelen sort abszolút konvergensnek nevezzük, ha a

sor konvergens.

26.12. Tétel.
i. Minden abszolút konvergens sor konvergens.
ii. Egy abszolút konvergens sor bármely átrendezettje is abszolút konvergens, és az összege ugyanaz mint az
eredeti soré.
Bizonyítás. Ha
, hogy
egyenlőtlenség szerint

abszolút konvergens, akkor a Cauchy-kritérium szerint minden
-hoz van olyan
teljesül minden
-re. De ekkor a háromszög-

is teljesül, tehát a
Legyen

sor is kielégíti a Cauchy-kritériumot. Ezzel (i)-et beláttuk.
sor egy átrendezettje. Adott
-hoz válasszunk egy olyan
-et, hogy
teljesüljön minden
-re. Az
tagok mind szerepelnek a

a

sorban (esetleg más indexekkel). Ha itt az indexeik maximuma
tagoknak a
tagok között. Így

Ebből következik, hogy a
hogy a

sorbeli indexei nem kisebbek

esetén a

, akkor

-nél, tehát elég nagy

-re szerepelnek az

sor is kielégíti a Cauchy-kritériumot, tehát konvergens. Ezzel beláttuk

sor is abszolút konvergens, tehát az (i) állítás szerint konvergens is.

Legyen
esetén a

és

. Adott

-ra legyen

és

mint fent. Ekkor

különbségben minden
(
) tag kiesik, tehát
olyan
különbözőek és -nél nagyobbak. Így alkalmas
-re

alakú tagok összege, amelyek indexei

Ezzel beláttuk, hogy

tehát

. Azonban

.

26.13. Megjegyzések.
1. A 26.12. Tétel (i) állításának a megfordítása nem igaz: egy konvergens sor nem feltétlenül abszolút
konvergens. Például a (26.3) sor konvergens, de az abszolút értékeiből képzett sor (a harmonikus sor)
divergens. Az abszolút konvergens sorok tehát a konvergens sorok halmazának egy valódi részhalmazát
képezik.
2. Egy nemnegatív tagú sort átrendezve az összege nem változik. Valóban, ha egy nemnegatív tagú sor
konvergens, akkor abszolút konvergens is, tehát alkalmazhatjuk a 26.12. Tétel (ii) állítását. Ha viszont egy
nemnegatív tagú sor divergens, akkor minden átrendezettje is divergens, mert különben az átrendezett sor
abszolút konvergens volna, és így maga a sor (mint egy abszolút konvergens sor átrendezettje) is konvergens
lenne. Ekkor tehát mind a két sor összege végtelen.
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A következő tétel megadja az abszolút konvergencia egy egyszerű jellemzését. Ehhez azonban szükségünk van
egy új jelölésre.
26.14. Jelölés. Tetszőleges

valós számra legyen

és

Az
és
számokat
fennállnak az

pozitív és negatív részének nevezzük. Könnyű ellenőrizni, hogy minden

-re

egyenlőségek.
26.15. Tétel. A
mindegyike konvergens.

sor akkor és csak akkor abszolút konvergens, ha a

és

Bizonyítás. Ha

abszolút konvergens, akkor az 26.12. Tétel szerint konvergens is. Így a

sorok

és

sorok konvergenciája az

összefüggésekből, valamint a 26.1. Tételből következik.
A megfordítás ugyanígy adódik, felhasználva, hogy

minden

-re.

26.16. Tétel.
i. Ha

sornak van olyan átrendezettje, amelynek az összege végtelen.

, akkor a

ii. Ha
végtelen.

sornak van olyan átrendezettje, amelynek az összege mínusz

, akkor a

Bizonyítás. (i) A feltételből következik, hogy a

sornak végtelen sok pozitív tagja van. Legyenek

a sor pozitív tagjai, indexeik sorrendjében felsorolva. Ekkor

. Ha a

sornak csak véges sok nempozitív tagja van, akkor a sor összege végtelen, tehát az állítás igaz. Így
feltehetjük, hogy a sornak végtelen sok nempozitív tagja van; legyenek ezek
, indexeik sorrendjében
felsorolva.

,

Mivel
minden

sor a
bizonyítható.

ezért

vannak

olyan

indexek,

hogy

-re. Könnyű ellenőrizni, hogy a

végtelen sor egy olyan átrendezése, amelynek az összege végtelen. A (ii) állítás hasonlóan

A következő célunk az, hogy áttekintést kapjunk egy tetszőleges végtelen sor átrendezettjeinek összegéről.
26.17. Tétel.
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i. Ha
és
mindegyike konvergens, akkor a
konvergens, azonos összeggel.
és

ii. Ha
végtelen.

sor minden átrendezettje

konvergens, akkor a

sor minden átrendezettjének az összege

, akkor a

sor minden átrendezettjének az összege

iii. Ha
konvergens és
mínusz végtelen.

iv. Ha
és
, akkor a
sornak van olyan átrendezettje, amelynek az
összege végtelen, és van olyan átrendezettje is, amelynek az összege mínusz végtelen. Ha azt is feltesszük,
hogy
összege

, akkor a

-re van olyan átrendezettje, amely konvergens és az

sornak minden

.

Bizonyítás. Az (i) állítás a 26.15. és 26.12. Tételekből következik.
A (ii) állítást bizonyítandó legyen a pozitív egészek halmazának egy önmagára való kölcsönösen egyértelmű
leképezése. Ha (ii) feltételei teljesülnek, akkor a 26.12. Tétel és a 26.13.2. Megjegyzés szerint
és

konvergens. Mivel

Megjegyzés szerint

-re, így a 26.2.

minden

.

A (iii) állítás ugyanígy bizonyítható.
A 26.16. Tétel birtokában (iv)-nek csak a második felét kell bizonyítani. Tegyük fel tehát, hogy
és

feltételből következik, hogy a

. A

sornak végtelen sok pozitív és végtelen sok negatív tagja van. Legyenek
(indexeik sorrendjében felsorolva), ekkor

. Ha

(szintén indexeik sorrendjében felsorolva), akkor
Legyen

sor nempozitív tagjai

a
.

adott.
, ezért van olyan

Mivel
szám.
Mivel
legkisebb ilyen

a sor pozitív tagjai

index, amelyre

, ezért van olyan

. Legyen

a legkisebb ilyen

index, amelyre

. Legyen

a

.

Mivel
, ezért van olyan
a legkisebb az ilyen -ek között.

, amelyre

,

Mivel

ezért

. Legyen

van

olyan

,

. Legyen
Az eljárást folytatva az

és

a legkisebb ilyen

amelyre

.

indexeket kapjuk. Tekintsük a

26.5. egyenlet - (26.5)

végtelen sort; nyilvánvaló, hogy ez a
Legyen

adott. Mivel

következik, hogy
sorbeli indexe legalább

és
, tehát

sor egy átrendezése. Belátjuk, hogy az összege
, ezért van olyan

, valahányszor

, amelyre

minden
-ra, hiszen a
esetén szintén nagyobb, mint

.

és
.
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Jelöljük

-edik részletösszegét. Az

-nel a (26.5) sor

index választása alapján

, akkor ebből azt kapjuk, hogy

Ha

26.6. egyenlet - (26.6)

tehát

. Ugyanígy adódik, hogy

, feltéve, hogy

. Vagyis

és

minden elég nagy -re. Mármost adott -re az
értékek
-re csökkennek, mert
-et egy negatív szám (valamelyik ) hozzáadásával
kapjuk
-ből. Így ekkor
az
és
értékek között van. Ha tehát
, akkor
. Pontosan így kapjuk, hogy ha
, akkor
minden
-re. Ezzel beláttuk, hogy
minden elég nagy
-re. Mivel
tetszőleges volt, ez bizonyítja, hogy a (26.5) sor összege .
A fenti tétel birtokában a következőképpen egészíthetjük ki a 26.12. Tételt.
26.18. Tétel. Tetszőleges végtelen sorra az alábbi állítások ekvivalensek:
i. A sor abszolút konvergens.
ii. A sor bármely átrendezettje abszolút konvergens.
iii. A sor bármely átrendezettje konvergens.
iv. A sor bármely átrendezettje konvergens, és az összege ugyanaz, mint az eredeti soré.
végtelen sort feltételesen konvergensnek nevezzük, ha konvergens, de nem abszolút konvergens.

A
A

26.12.

és

26.17.

Tételekből

világos,

hogy

ha

feltételesen

konvergens,

akkor

. Mivel
is igaz a 6.6. Tétel szerint, ezért a 26.17. Tétel (iv) állításából
azonnal adódik a következő tétel, melyet Riemann átrendezési tételének neveznek.
26.19. Tétel. Ha a
sor feltételesen konvergens, akkor az átrendezettjei között van olyan, amelyiknek
az összege végtelen, van olyan, amelyiknek az összege mínusz végtelen, minden
-re van olyan, amelyik
konvergens és az összege , és olyan is van, amelyik divergens és nincs összege.
(Az utolsó állítást illetően l. a 26.14. feladatot [662].)
A következő tétel azt állítja, hogy az abszolút konvergens sorok körében az asszociativitás a legáltalánosabb
formában (végtelen sok tagot tartalmazó összegekre) is érvényes marad.
26.20. Tétel. Tegyük fel, hogy a

sor abszolút konvergens, ahol

számok egy felsorolása. Ekkor a
(

az

sorok is abszolút konvergensek minden

) és

, akkor a

(

)

-ra, továbbá, ha

sor is abszolút konvergens és

.
Bizonyítás. Legyen

. Tetszőleges

-ra a

sor bármelyik részletösszege nem

nagyobb a
sor egy alkalmas részletösszegénél, tehát nem nagyobb
részletösszegei korlátosak, tehát a sor konvergens. Mármost

26.7. egyenlet - (26.7)
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minden
-re, és itt a jobb oldal szintén nem nagyobb -nél. Ha most (26.7) bal oldalán -nel végtelenhez
tartunk, akkor azt kapjuk, hogy
. Mivel ez minden -re igaz, ezzel beláttuk, hogy a
sor is abszolút konvergens.
Legyen

sor konvergens, a Cauchy-kritérium (6.13. Tétel) szerint választhatunk

adott. Mivel a

indexet, hogy
teljesüljön minden
) számok felsorolása, van olyan
index, hogy a
-val egyenlő alkalmas
-re. Belátjuk, hogy

egy olyan

-re. Tekintve, hogy
az
(
tagok mindegyike valamelyik

26.8. egyenlet - (26.8)

-re. Valóban, az
index választása folytán az
(
,
) tagok között
mindegyike szerepel. Ha ezek összegéből kivonjuk
-et, akkor egy olyan összeget
kapunk, amelynek a tagjai
alakúak, ahol az indexek különbözőek és nagyobbak -nél. Ha ezen indexek
minden

legnagyobbika
Ha

, akkor (26.8) bal oldala legfeljebb

-et rögzítjük és (26.8)-ban

Mivel ez minden

az

index választása alapján.

-nel végtelenhez tartunk, akkor azt kapjuk, hogy

-re igaz, ezzel beláttuk, hogy

.

Az előző tétel leggyakoribb alkalmazásai során olyan végtelen táblázatokat tekintünk, amelyek tagjait bármilyen
sorrendben felírva abszolút konvergens sort kapunk. Ekkor a táblázat tagjait soronként vagy oszloponként
összeadva az összegek szintén abszolút konvergens sort képeznek, amelynek az összege egyenlő a táblázat
összes tagjának összegével.
26.21. Példák. 1. Belátjuk, hogy

26.9. egyenlet - (26.9)

minden

-re.

Tudjuk, hogy ha
, akkor
. Ezt az összefüggést minden
beszorozva és a kapott sorba darab nulla tagot beiktatva az alábbi egyenlőségeket kapjuk:

-ra

-vel

26.10. egyenlet - (26.10)

Ezek az egyenlőségek helyett
-re is teljesülnek. Tehát a táblázat tagjainak abszolút értékei közül bármely
véges soknak az összege nem nagyobb mint
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alkalmas -re. Ez az összeg kisebb
-nél, amivel beláttuk, hogy a (26.10) bal oldalán álló tagokat
bármilyen sorrendben felírva abszolút konvergens sort kapunk. A 26.20. Tétel szerint a sor összege

Ha most a táblázat tagjait oszloponként adjuk össze, akkor ismét a 26.20. Tételt alkalmazva megkapjuk (26.9)-t.
Így pl.

.

2. A 26.20. Tétel segítségével új bizonyítást adhatunk a harmonikus sor divergenciájára. Tekintsük az alábbi
egyenlőségeket.

Ha a harmonikus sor konvergens volna, akkor a bal oldalon álló tagok bármilyen sorrendben felírva egy
(abszolút) konvergens sort alkotnának, és az összegük
volna. Ha azonban a táblázat tagjait
oszloponként adjuk össze, akkor ismét a 26.20. Tételt alkalmazva azt kapjuk, hogy

ami lehetetlen.

2.1. Feladatok
26.12. Bizonyítsuk be, hogy minden konvergens sor zárójelezhető úgy, hogy abszolút konvergens sort kapjunk.
26.13. Adjunk meg olyan sort, amelynek minden
zárójelezése. (M [796])

valós számhoz van konvergens és

összegű

26.14. Bizonyítsuk be, hogy minden feltételesen konvergens sornak van olyan átrendezettje, amelyik divergens
és nincs összege. (Ö [788])
26.15. Bizonyítsuk be, hogy ha a

sor feltételesen konvergens, akkor minden

megadható indexek egy olyan
26.16. Számítsuk ki a

sor konvergens, és az összege

sorozata, hogy a
és

valós számhoz

összegeket minden

-re. Mennyi a

.
és

sorok összege?

3. További konvergenciakritériumok
Bár a Cauchy-kritérium megadja a konvergencia pontos feltételét, a gyakorlatban ritkán használható, mert a
feltételét nehéz ellenőrizni. Ezért szükség van egyszerűbben ellenőrizhető kritériumokra, – esetleg azon az áron
is, hogy a konvergenciára csupán elégséges, de nem szükséges feltételt adnak. A következő fontos
konvergenciakritériumot majorizációs elvnek nevezzük.
26.22. Tétel. Tegyük fel, hogy a
fennáll

. Ha a

és

végtelen sorok tagjaira minden elég nagy

sor konvergens, akkor

abszolút konvergens.
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Bizonyítás. Véges sok tag megváltoztatása nem befolyásolja a sorok konvergenciáját, ezért feltehetjük, hogy
minden

-re teljesül. Ebből következik, hogy a

sor részletösszegei nem nagyobbak

megfelelő részletösszegeinél. Az utóbbiak sorozata felülről korlátos, hiszen
Így a
konvergens.

konvergens.

sor részletösszegeinek sorozata is felülről korlátos, tehát a 6.10. Tétel szerint a sor

26.23. Példa. A
sor konvergens, mert
sor a 6.11.1. Példa szerint konvergens.

minden

-re, és a

A majorizációs elv egyszerű alkalmazásaként kapjuk a következőt.
26.24. Következmény. Egy abszolút konvergens sor minden zárójelezettje is abszolút konvergens.
Bizonyítás. Ha
abszolút konvergens, akkor a sor minden zárójelezettjét majorizálja a
megfelelő zárójelezett sora, és az utóbbi a 26.7. Tétel szerint konvergens.

sor

A következő két konvergenciakritérium gyakran alkalmazható bizonyos speciális alakú tagokkal rendelkező
sorok esetében.
26.25. Tétel. (Gyökkritérium).
i. Ha van egy olyan
szám, amelyre
sor abszolút konvergens.
ii. Ha

teljesül minden elég nagy

sor abszolút konvergens.

, akkor a

Bizonyítás. (i) A feltétel szerint
minden elég nagy
konvergens, így alkalmazhatjuk a majorizációs elvet.
(ii) Válasszunk egy olyan

sor a 6.5. Tétel alapján

-re. Mivel a

számot, amelyre

-re teljesül, tehát (i) szerint a
26.26. Példa. Ha

esetén, akkor a

minden elég nagy

. Ekkor

sor abszolút konvergens.
,

akkor

sor

a

abszolút

konvergens.

Valóban,

ekkor

. (A sor összegét illetően l. a 26.21.1. Példát.)

ha

26.27. Megjegyzések. 1. A gyökkritérium feltételei nem szükségesek ahhoz, hogy egy sor konvergens legyen: a
, és így nem létezik olyan

sor konvergens, holott
teljesülne minden elég nagy

, amelyre

-re.

2. A
sor konvergenciájához nem elegendő, ha
minden elég nagy -re (vagy akár minden
-re). Ez a feltétel csupán azt jelenti, hogy
minden elég nagy -re, és ebből még az sem következik,
hogy
, ami a konvergencia szükséges feltétele.
3. Ha

-re

.

feltételből önmagában sem a sor konvergenciájára, sem a divergenciájára nem

4. A
következtethetünk.

sor divergens, hiszen ekkor minden elég nagy

, akkor a

A

sor

konvergens,

a

sor

pedig

divergens,

.
26.28. Tétel. (Hányadoskritérium). Tegyük fel, hogy
(i) Ha van egy olyan
sor abszolút konvergens.

szám, melyre

, ha

elég nagy.

teljesül minden elég nagy
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(ii) Ha

sor abszolút konvergens.

, akkor a

Bizonyítás. (i) A feltételből következik, hogy egy alkalmas

indexre és minden

-ra

(l. a 4.23. Tétel bizonyítását). Legyen
. Mivel a
konvergens a 6.5. és 26.1. Tételek alapján, így alkalmazhatjuk a majorizációs elvet.
(ii) Válasszunk egy olyan
nagy

számot, amelyre

-re, tehát (i) szerint a

sor
minden elég

. Ekkor

sor abszolút konvergens.

A gyökkritérium erősebb mint a hányadoskritérium abban az értelemben, hogy ha egy sorra a hányadoskritérium
feltétele teljesül, akkor a sor a gyökkritérium feltételét is automatikusan kielégíti, de ez fordítva nem igaz (l.
a 26.18. feladatot [667]). A hányadoskritériumra ennek ellenére szükség van, mert gyakran kényelmesebben
alkalmazható, mint a gyökkritérium.
26.29. Példák. 1. A
egyszerűen belátható:

ha

sor abszolút konvergenciája

esetén a hányadoskritériummal is

.

2. A

esetén

sor konvergens, mert

26.30. Megjegyzések. 1. A hányadoskritérium feltételei nem szükségesek ahhoz, hogy egy sor konvergens
legyen: a

, és így nem létezik olyan

sor konvergens, holott
teljesülne minden elég nagy

amelyre

,

-re.

2. A
sor konvergenciájához nem elegendő, ha
minden elég nagy -re (vagy akár minden
-re). Ez a feltétel csupán azt jelenti, hogy
minden elég nagy -re, és ebből még az sem
következik, hogy
, ami a konvergencia szükséges feltétele.
3. Ha
-re, és így

, akkor a

minden elég nagy

sor divergens, hiszen ekkor

.
feltételből önmagában sem a sor konvergenciájára sem a divergenciájára nem

4. A
következtethetünk.

A

sor

divergens,
.

a

sor

pedig

konvergens,

holott

A következő két kritérium csak olyan sorokra alkalmazható, amelyeknek a tagjai nemnegatívak és monoton
csökkenő sorozatot képeznek. Ugyanakkor ezek a kritériumok nemcsak elégségesek, de szükségesek is a sorok
konvergenciájához.
26.31. Tétel. (Integrálkritérium). Legyen
függvény az

félegyenesen. A

egész szám, és legyen

monoton csökkenő és nemnegatív

végtelen sor akkor és csak akkor konvergens, ha az

improprius integrál konvergens.
Bizonyítás. Tetszőleges
egész számra tekintsük az
intervallumnak az
egész
számokkal történő felosztását. Ha
, illetve
jelöli az függvénynek e felosztáshoz tartozó alsó és felső
összegét, akkor

26.11. egyenlet - (26.11)
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hiszen – figyelembe véve, hogy

monoton csökkenő– az

legnagyobb értéke pedig
tehát az

nemnegatív, ezért az

. Mivel

legkisebb értéke

intervallumban

függvény monoton növő,

improprius integrál létezik: vagy véges (ha az integrál konvergens), vagy végtelen (ha

divergens). Ha az integrál konvergens, akkor az
(26.11) első egyenlőtlensége szerint az

sorozat korlátos (mert konvergens). Ekkor

sorozat is korlátos, tehát a

konvergens. Ha viszont az integrál divergens, akkor az
második egyenlőtlensége szerint az
26.32. Példa. Ha

sor a 6.10. Tétel szerint

sorozat végtelenhez tart. Ekkor (26.11)

sorozat is végtelenhez tart, tehát a

sor divergens.

sor tagjai pozitívak és monoton csökkenő sorozatot

, akkor a

alkotnak. A sor tehát akkor és csak akkor konvergens, amikor az
csak akkor, ha
(l. a 18.5.3. Példát).
26.33. Tétel. (Kondenzációs1 kritérium). Ha az
és
Bizonyítás. Jelöljük a
meg, hogy
. Mivel

minden

integrál, vagyis akkor és

sorozat nemnegatív és monoton csökkenő, akkor a

végtelen sorok egyszerre konvergensek vagy divergensek.
és
minden

sorok részletösszegeit
-re, ezért

-nel, illetve

-nel. Állapodjunk

-re, és így

Ebből következik, hogy ha a
azok. Hasonlóan,
minden

minden

,

részletösszegei korlátosak, akkor a
-re, ezért

sor részletösszegei is

-re, azaz

Ha tehát a
sor részletösszegei korlátosak, akkor a
alkalmazhatjuk a 6.10. Tételt.
26.34. Példa. Vizsgáljuk meg ismét a

sort, ahol

sor akkor és csak akkor konvergens, amikor a
akkor és csak akkor, ha
.

részletösszegei is azok. Így

. A kondenzációs kritérium szerint a
sor, vagyis

Az eddig tárgyalt kritériumok valójában a vizsgált sorok abszolút konvergenciájára adtak feltételeket. Egy
további, ilyen jellegű kritériumot találunk a 26.33. feladatban [669]. Most néhány olyan kritériumot ismertetünk,
amelyek bizonyos speciális alakban felírható sorok konvergenciára adnak elégséges feltételt, de a sor abszolút
konvergenciáját általában nem biztosítják.
1

kondenzáció = sűrűsödés
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26.35. Tétel. (Leibniz-kritérium). Ha az

sorozat monoton csökkenő és nullához tart, akkor a

sor konvergens.
Bizonyítás. Jelöljük a sor

Így az
korlátos,

-edik részletösszegét

-nel. A feltételből következik, hogy minden

sorozat monoton növő és felülről korlátos, az
tehát mindkét sorozat konvergens. Mivel
. Ebből következik, hogy az

-re

sorozat pedig monoton csökkenő és alulról
pedig
, ezért
sorozat konvergens, és éppen ezt kellett

belátnunk.
26.36. Példa. Az
; ezt úgy kaphatjuk meg, ha az

összefüggést

sor kielégíti a Leibniz-kritériumot, tehát konvergens. A sor összege

-re alkalmazzuk (l. a 11.94. feladatot [245], illetve a 27.41.2. Példát).

26.37. Tétel. (Dirichlet-kritérium). Tegyük fel, hogy
(i) az

sorozat monoton csökkenő és nullához tart, és

(ii) a

sor részletösszegeinek sorozata korlátos.

Ekkor a

sor konvergens.

A Dirichlet-kritérium speciális esetként tartalmazza a Leibniz-kritériumot (legyen
A 26.37. Tétel bizonyítása. Legyen a
minden -re. Legyen
adott. Mivel
teljesüljön minden
-re. Ha

tehát
konvergens.

sor -edik részletösszege
, és tegyük fel, hogy
, ezért választhatunk egy olyan
indexet, hogy
, akkor az Abel-egyenlőtlenség (13.55. Tétel) szerint

. Ezzel beláttuk, hogy a

26.38. Példa. Ha

(

) és

).

sor kielégíti a Cauchy-kritériumot, tehát

sor konvergens. Valóban, egyrészt

, akkor a

az
sorozat monoton csökkenő és nullához tart, másrészt
részletösszegei korlátosak a (13.16) azonosság szerint.

esetén a

sor

26.39. Tétel. (Abel-kritérium). Tegyük fel, hogy
(i) az
(ii) a
Ekkor a

sorozat monoton és korlátos, és
sor konvergens.
sor is konvergens.

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy az
Legyen

, ekkor

sorozat monoton csökkenő, mert különben áttérünk a
monoton csökkenve nullához tart. Mivel a

ezért a részletösszegeinek sorozata korlátos. Így a

sorozatra.
sor konvergens,

sor konvergens a Dirichlet-kritérium

szerint. Ha ehhez a sorhoz tagonként hozzáadjuk a konvergens
sort, amely tehát a 26.1. Tétel alapján konvergens.
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Az Abel-kritériumból következik például, hogy ha

konvergens, akkor

is konvergens.

3.1. Feladatok
26.17. Adjunk példát olyan konvergens, pozitív tagú sorra, amely a gyök-kritérium, hányadoskritérium és
integrálkritérium egyikének a feltételeit sem elégíti ki.
26.18. Tegyük fel, hogy

minden elég nagy

a. Bizonyítsuk be, hogy ha

-re.

, akkor

b. Mutassunk példát arra, hogy

.
nem teljesül. Van-e olyan példa

, de
határérték létezik?

is, amelyre a
26.19. Tegyük fel, hogy
csak akkor konvergens, ha
feltételt.

minden -re és
. Bizonyítsuk be, hogy
akkor és
konvergens. Adjunk példát arra, hogy ez nem igaz, ha elhagyjuk az
,

26.20. Legyenek
és
-re. Bizonyítsuk be, hogy ha

pozitív tagú sorok, és tegyük fel, hogy
konvergens, akkor
is konvergens.

26.21. Bizonyítsuk be, hogy ha
26.22. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

, akkor

és

26.24. Legyenek

.

pozitív tagú konvergens sor, akkor

26.23. Bizonyítsuk be, hogy ha
minden
-re és
Mutassuk meg, hogy az
feltétel nem hagyható el.

konvergens, akkor

26.26. Konvergensek-e az alábbi sorok?

c.

;
;
(

);

d.

;

e.
f.

;
;

g.

;

h.

;

i.

;

is konvergens.

is konvergens?

26.25. Bizonyítsuk be, hogy ha
konvergens és
monoton, akkor
meg, hogy
monotonitásának a feltétele nem hagyható el.

b.

is konvergens.

pozitív tagú konvergens sorok. Következik-e ebből, hogy (a)

, illetve (b)

a.

minden elég nagy
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j.
k.

;
;

l.

;

m.

;

n.

;

o.

;

p.

;

q.

;

r.

;

s.

;

t.

;

u.

;

v.

.

26.27. Konvergensek-e az alábbi sorok?
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;

h.

;

i.

;

j.
k.

;
.

26.28. Konvergensek-e az alábbi sorok?
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a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.

;

f.

(

).

26.29. Konvergens-e

? (Ö [788])

26.30. Bizonyítsuk be, hogy ha
konvergens. (Ö [788])

pozitív tagú konvergens sor, akkor

26.31. Bizonyítsuk be, hogy a
26.32. Legyen
minden
és

is

sor akkor és csak akkor konvergens, ha

és

-ra. Legyen továbbá

minden

, és

esetén.

a. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges

-ra a

sor akkor és csak akkor konvergens, ha
b. Legyen

,

.

ha

).

(

Bizonyítsuk

be,

sor akkor és csak akkor konvergens, ha

a. Bizonyítsuk be, hogy ha

hogy

ha

minden elég nagy

az

sorozat monoton
sor konvergens?

26.35. Konvergens-e, illetve abszolút konvergens-e a

.

-re, akkor a sor divergens. (Raabe-

csökkenő

26.37. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

nullához

tart,

sor?

26.36. Konvergens-e, illetve abszolút konvergens-e a

26.38. Az

a

, akkor a sor konvergens.

b. Bizonyítsuk be, hogy ha
kritérium) (Ö [788])
Igaz-e,

hogy

sor tagjai pozitívak.

26.33. Legyenek a

26.34.

.

sor?

, akkor a

sor minden

sorozatot korlátos változásúnak nevezzük, ha
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Bizonyítsuk be, hogy minden korlátos változású sorozat konvergens. Adjunk példát olyan konvergens sorozatra,
amely nem korlátos változású.
26.39. Bizonyítsuk be, hogy az
sorozat akkor és csak akkor korlátos változású, ha vannak olyan monoton
és korlátos
és
sorozatok, hogy
minden -re.
26.40. Bizonyítsuk be, hogy ha
akkor
konvergens.
26.41. Bizonyítsuk be, hogy ha
26.42.

Legyen

korlátos változású,

korlátos változású és

és a

sor részletösszegei korlátosak,

konvergens, akkor

pozitív egészek olyan sorozata, amelyre
valamely
konstanssal. Bizonyítsuk be, hogy

is konvergens.
minden
.( )

esetén

4. Végtelen sorok szorzása
A végtelen sorok szorzása bonyolultabb a korábban vizsgált műveleteknél, amennyiben már magának a
műveletnek a definíciója is problematikus. Az
és
véges összegek szorzatát úgy is
kiszámíthatjuk, hogy összeadjuk az összes
szorzatot. (Ez az összeadás és szorzás disztributivitásából,
azaz a 9. testaxiómából, valamint a szorzás és az összeadás kommutativitásából, tehát az 1. és 5. testaxiómákból
következik.) Az összeadás kommutativitása szerint az
szorzatokat bármilyen sorrendben összeadhatjuk.
Végtelen összegek esetében azonban végtelen sok
szorzatot kell összeadnunk, és – amint azt korábban
láttuk – az összeadás sorrendje itt már befolyásolhatja az összeget. Tehát a végtelen sorok szorzatának
definiálásakor az
szorzatok sorrendjét is meg kell adnunk, majd meg kell vizsgálnunk, hogy az így
definiált szorzásra teljesül-e, hogy a szorzatsor összege megegyezik a tényezők összegeinek szorzatával.
26.40. Definíció. A

és

sorok négyzetes szorzatán a

sort értjük. Pontosabban, a
és
sorok négyzetes szorzata az összes
szorzatokat
tartalmazza
sorrendjében,
esetén pedig először az
tagokat soroljuk fel
-re, majd az
tagokat
,
-re. (Tehát az alábbi táblázatot úgy járjuk be,
hogy a bal felső négyzetek oldalain haladunk négyzetenként, először balról jobbra majd alulról felfelé.)

26.12. egyenlet - (26.12)

26.41. Tétel. Ha a
és
szorzatuk is konvergens, és az összege
Bizonyítás. Jelölje a
illetve . Világos, hogy
sorozat
-hez tart.
Legyen

,

sorok konvergensek és az összegük
.
valamint a négyzetes szorzatuk
minden -ra, ezért

minden elég nagy

adott. Megmutatjuk, hogy
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, illetve

, akkor a négyzetes

-edik részletösszegét
,
,
. Be kell látnunk, hogy a teljes

-re.

26. Végtelen sorok II.

Tudjuk, hogy
és
Tegyük fel, hogy
ezért van olyan
, hogy

, tehát az
és
sorozatok az I. kötet 3.13. Tétele szerint korlátosak.
minden -re, ahol
. A 6.6. Tétel alapján
és
,
és
minden
-re.

és

, ezért van olyan

Mivel

tetszőleges. Ha

Legyen
vagy

, ahol

Ha

, hogy

minden
és

, akkor

, vagy pedig

-re.

, ahol

. Ekkor

.

, akkor a négyzetes szorzat képzése alapján

, ahol

amiből

Ha viszont

, ahol

, akkor

amiből

következik. Ezzel beláttuk, hogy
.

minden elég nagy

-re. Mivel

tetszőleges volt, ezért

Most megmutatjuk, hogy az abszolút konvergens sorok szorzásánál a tagok sorrendje nem játszik szerepet.
26.42. Tétel. Ha a
(
összege
.

és
sorok abszolút konvergensek és az összegük , illetve , akkor az
) tagokat bármilyen sorrendben összeadva abszolút konvergens sort kapunk, amelynek az

Bizonyítás. Legyen a
és

és

sorok négyzetes szorzata

. Feltettük, hogy a

sorok konvergensek, tehát a négyzetes szorzatuk is konvergens az előző tétel szerint. Másrészt ez

a négyzetes szorzat nem más, mint a
beláttuk, hogy a

sor, hiszen

minden

-re és

-re. Ezzel

sor abszolút konvergens. Így a tétel állítása a 26.12. Tételből adódik.

A végtelen sorok fontos osztályát képezik a
alakú sorok, amelyeknek az összegét különböző
értékeinél vizsgáljuk. Ezeket a sorokat hatványsoroknak nevezzük. A korábban tárgyalt sorok közül ilyenek pl.
a
Ha

sor vagy a (12.19)–(12.25) sorok.
ki

akarjuk

számítani

a

és

hatványsorok

szorzatát,

akkor

az

tagokat kell összeadnunk. Kézenfekvő, hogy itt ne a négyzetes szorzat sorrendjét
kövessük, hanem csoportosítsuk a tagokat
nagysága szerint, majd adjuk össze a csoportokat, hogy ismét
hatványsort kapjunk. Ez az eljárás a

hatványsort adja.

A fenti átalakítás bármely két végtelen sorra elvégezhető. A következőkben a hatványsorokat szem előtt tartva a
sorok indexezését nullával fogjuk kezdeni.
26.43. Definíció. A

és

végtelen sorok Cauchy-szorzata a
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végtelen sor. (Tehát a Cauchy-szorzat tagjait úgy kapjuk, hogy az alábbi táblázatban az átlósan elhelyezkedő
tagokat összeadjuk.)

26.13. egyenlet - (26.13)

26.44. Tétel. Tegyük fel, hogy a
és
sorok abszolút konvergensek és az összegük
. Ekkor a sorok Cauchy-szorzata is abszolút konvergens, és az összege egyenlő
-vel.

, illetve

Bizonyítás. Mivel a Cauchy-szorzat a négyzetes szorzat átrendezésével és zárójelezésével jön létre, ezért az
állítás a 26.41., 26.12., 26.7. Tételekből, a 26.24. Következményből, illetve a 26.42. Tételből következik.
26.45. Példa. Ha

, akkor a

sor a 6.5. Tétel szerint konvergens, tehát a

abszolút konvergens. E sornak önmagával vett Cauchy-szorzata
előző tétel szerint

minden

sor
, tehát az

-re, amint azt már a 26.21. Példában is láttuk.

Most megmutatjuk, hogy két konvergens sor Cauchy-szorzata lehet divergens.
26.46. Példa. A
vett Cauchy-szorzata

sor konvergens, mert kielégíti a Leibniz-kritériumot. Ha e sornak önmagával
, akkor

A számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség szerint

minden -re, ezért

minden

-re. Ebből nyilvánvaló, hogy a

sor divergens.

Két konvergens sor Cauchy-szorzata tehát lehet divergens, ha a sorok nem abszolút konvergensek. A 26.44.
Tétel élesítéseként most bebizonyítjuk, hogy ha a két sor legalább egyike abszolút konvergens, akkor ez már
biztosítja a Cauchy-szorzat konvergenciáját.
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26.47. Tétel. (Mertens2 tétele). Tegyük fel, hogy a
és
sorok konvergensek, és az összegük
, illetve . Ha a sorok közül legalább az egyik abszolút konvergens, akkor a Cauchy-szorzatuk konvergens,
és az összege
-vel egyenlő.
Bizonyítás. Legyen a

és

, és jelöljük a

sorok Cauchy-szorzata

sorok -edik részletösszegét -nel, illetve -nel. Legyen
táblázat egy háromszögében elhelyezkedő tagok összege.) Mivel
. A bizonyítás során feltehetjük, hogy
szimmetrikus. Legyen

és

. (Ez a (26.13)
, ezért elég belátni, hogy

és

abszolút konvergens, mert a két sor szerepe

.

Világos, hogy

tehát

egyenlő azon

tagok összegével, amelyekre

és

,

. Így

26.14. egyenlet - (26.14)

A bizonyítás alapgondolata az, hogy ha

nagy, akkor kis -kre

kicsi lesz (mert

konvergens),

nagy -kre összegezve pedig
lesz kicsi (mert a
sor abszolút konvergens). Tehát ha
akkor
kicsi. Ennek a gondolatnak a precíz kivitelezése a következő.
Az

sorozat konvergens, tehát korlátos. Tegyük fel, hogy

minden

nagy,

adott, és

-re. Legyen

alkalmazzuk a Cauchy-kritériumot egyrészt az
konvergens sorozatra, másrészt a
sorra. Azt kapjuk, hogy van olyan
, hogy minden
-re egyrészt

konvergens
, másrészt

.
Legyen

tetszőleges. Ekkor

esetén

, tehát

, és így

Másrészt

E két becslést összeadva (26.14)-ból azt kapjuk, hogy
tetszőleges volt, ezzel beláttuk, hogy
.

esetén

. Mivel

Megjegyezzük, hogy a 26.47. Tétel nem állítja, hogy az adott feltételek mellett a két sor Cauchy-szorzata
abszolút konvergens. Ez általában nem is igaz (l. a 26.43. feladatot [673]).

4.1. Feladatok
26.43. Bizonyítsuk be, hogy a

és

sorok Cauchy-szorzata nem abszolút konvergens.

26.44. Számítsuk ki az

és

sorok négyzetes és Cauchy-szorzatait!

2

Franz Carl Joseph Mertens (1840–1927) lengyel matematikus
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26.45. Számítsuk ki

és

Cauchy-szorzatát!

26.46. Bizonyítsuk be, hogy a

esetén abszolút konvergens, és számítsuk ki

sor minden

az összegét. Ugyanezt tegyük meg a

sorra is.

26.47. Az
Mennyi a sor összege?

-edik pozitív tag után

sorban az

darab negatív tag következik.

5. Szummábilis sorok
Már Euler is felvetette, hogy nem célszerű a divergens sorokat teljes egészében száműzni az analízisből, és hogy
bizonyos divergens sorok vizsgálata a konvergens sorokra vonatkozólag is hasznos eredményekhez vezethet (l.
a fejezet függelékét). Így merült fel az igény, hogy egyes divergens sorokhoz ellentmondásmentes módon
összegjellegű mennyiségeket rendeljünk hozzá. A XIX. században számos ilyen eljárást találtak. Ezek közül
most csak a legegyszerűbbet tárgyaljuk, amely a sor részletösszegeinek konvergenciája helyett csak azok
átlagainak a konvergenciáját követeli meg. Később, a hatványsorok témaköréhez kapcsolódva megismerkedünk
egy másik, sokkal általánosabb hozzárendeléssel.
26.48. Definíció. Azt mondjuk, hogy a

végtelen sor szummábilis és a szummája

, ha az

részletösszegekre teljesül, hogy

26.15. egyenlet - (26.15)

26.49. Példa. Az

Így

sor szummábilis, és a szummája

. Valóban, a sor részletösszegeire

esetén

Az ellentmondásmentesség szempontja megköveteli, hogy egy végtelen sorhoz ne rendeljünk hozzá különböző
számokat. Más szóval természetes az a követelmény, hogy ha egy sor konvergens, akkor a szummája
(amennyiben létezik) egyenlő legyen a sor összegével. Megmutatjuk, hogy ez igaz; sőt, a konvergenciából
automatikusan következik a szummálhatóság.
26.50. Tétel. Ha a
szintén .

végtelen sor konvergens és az összege

Bizonyítás. Az állítás abból következik, hogy ha egy
sorozat is -hoz tart (l. az I. kötet 3.13. feladatát [53]).

sorozat

, akkor a sor szummábilis és a szummája

-hoz tart, akkor az

A szummábilis sorok tehát a konvergens soroknál bővebb osztályt alkotnak: ha egy sor konvergens, akkor
szummábilis is, de fordítva ez nem feltétlenül igaz, amint azt az
sor példája mutatja. Persze
a szummábilis sorok is csupán egy szűk részhalmazát képezik az összes végtelen sor halmazának. Meg lehet
mutatni pl., hogy ha a

végtelen sor szummábilis, akkor

(l. a 26.49. feladatot [677]).

A szummábilis és a konvergens sorok pontos kapcsolatát a következő, Taubertől 3 származó tétel írja le.
26.51. Tétel. A

3

sor akkor és csak akkor konvergens, ha szummábilis és

Alfred Tauber (1866–1942) osztrák matematikus
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26.16. egyenlet - (26.16)

Bizonyítás. Ha a sor konvergens, akkor a 26.50. Tétel szerint szummábilis, (26.16) pedig a 6.14. feladatból [86]
következik.
Most tegyük fel, hogy
akkor
esetén

szummábilis, és a szummája

jelöli a sor

. Ha

-edik részletösszegét,

Mivel

ezért (26.16)-ból azt kapjuk, hogy

, tehát a sor konvergens, és az összege

.

Az alábbi következmény szintén Taubertől származik.
26.52. Következmény. Ha a
Bizonyítás. Ha
26.51. Tételt.

szummábilis és

, akkor a sor konvergens.

, akkor (26.16) teljesül az I. kötet 3.13. feladata [53] szerint, tehát alkalmazhatjuk a

Hardy4 és Landau5 fedezték fel, hogy az előző tételben elég feltenni
[677]).
Nem nehéz belátni, hogy a
sor minden
-re, a
divergens (l. a 26.54. feladatot [677]). Most megmutatjuk, hogy
meghatározzuk a szummájukat.

korlátosságát (l. a 26.53. feladatot

sor pedig minden -re
esetén mindkét sor szummábilis, és

26.53. Tétel.
i. A
(
ii. A

sor minden
) esetén pedig

-re szummábilis, és a szummája
.

sor minden

(

26.54. Lemma. Ha

minden

(

) esetén szummábilis, és a szummája

), akkor

-re.

Bizonyítás. A

és

4
5

Godfrey Harold Hardy (1877–1947) angol matematikus
Edmund Georg Hermann Landau (1877–1938) német matematikus
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) esetén nulla,

(

.
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azonosságokat

-re összeadva és

-vel osztva azt kapjuk, hogy

26.17. egyenlet - (26.17)

és

26.18. egyenlet - (26.18)

amiből a lemma állítása nyilvánvaló.
A 26.53. Tétel bizonyítása. Ha
, akkor a
sor minden tagja nulla, tehát minden
részletösszege, és így a szummája is nulla. Feltehetjük tehát, hogy
(
). Vezessük be az
és
kicsit átalakítva azt kapjuk, hogy

jelöléseket. A (26.17) és (26.18) egyenlőségeket

és

Ebből

26.19. egyenlet - (26.19)

és

26.20. egyenlet - (26.20)

Mivel az

és

sorozatok korlátosak a 26.54. Lemma szerint, így

és

Ezzel a tételt beláttuk.

5.1. Feladatok
26.48. Szummábilis-e az

sor?
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esetén

26. Végtelen sorok II.

26.49. Bizonyítsuk be, hogy ha a

sor szummábilis, akkor

. (M [796])

26.50. Bizonyítsuk be, hogy ha egy nemnegatív tagú sor szummábilis, akkor konvergens.
26.51. Bizonyítsuk be, hogy ha
26.52. Bizonyítsuk be, hogy ha
szummája nulla. (Ö [788])

, akkor az
és

sor szummábilis.
sor szummábilis, és a

, akkor a

26.53. Bizonyítsuk be, hogy ha a
sor szummábilis és az
korlátos, akkor a sor konvergens. ( Ö [788] M [797])

sorozat alulról vagy felülről

26.54.
a. Bizonyítsuk be, hogy a

sor akkor és csak akkor konvergens, ha

b. Bizonyítsuk be, hogy a

sor minden

c. Bizonyítsuk be, hogy a
[797])

(

).

-re divergens.

sor akkor és csak akkor konvergens, ha

(

). (Ö [788] M

6. Függelék: A végtelen sorok történetéből
Amint azt könyvünk első kötetének történeti bevezetésében említettük, a XVII. és XVIII. században még az az
elképzelés uralkodott, hogy a végtelen sorok adott, „eleve elrendelt” összeggel rendelkeznek, és hogy a végtelen
sorokkal többé-kevésbé ugyanúgy számolhatunk mint a véges összegekkel. Az így felmerült furcsaságok (mint
az
összefüggés) és ellentmondások (mint az
sor összegének
kérdése) közismertek voltak, és számos vita tárgyát képezték. Leonhard Euler részletesen tárgyalja ezeket a
problémákat Bevezetés a differenciálszámításba című, 1755-ben megjelent tankönyvében (l. [4] 61. o.). Az
példához még hozzáteszi az

26.21. egyenlet - (26.21)

és

26.22. egyenlet - (26.22)

összefüggéseket (amelyek az
összefüggésből az
, illetve
helyettesítéssel adódnak), majd ezt írja: „Világos, hogy a (26.21) sorozat összege nem lehet egyenlő
-dal,
hiszen minél több tagot adunk ténylegesen össze, az eredmény annál messzebb kerül
-tól. De bármely sor
összegének annak a határértéknek kellene lennie, amelyet a részletösszegek annál jobban meg kell, hogy
közelítsenek, minél több tagot adunk össze.
Ebből arra következtetünk, hogy az ilyen soroknak, amelyeket divergensnek neveznek, nincs rögzített összegük,
mivel a részletösszegek nem közelítenek meg semmilyen határértéket, ami a végtelen sor összege lenne.”
A folytatásban azonban Euler nem veti el a divergens sorokkal való számolást. Sőt, amellett érvel, hogy a
divergens soroknak tulajdonított összegek segítségével igaz és hasznos összefüggésekre bukkanhatunk, tehát
valamilyen értelemben a (26.21) és (26.22) példákhoz hasonló összegzések is helyesek. Euler így fogalmaz:
„
ezeknek a soroknak, melyeket divergensnek nevezünk, nincs rögzített összegük, mert a részletösszegeik nem
közelednek egyetlen olyan határértékhez sem, amely a sor összege lenne.
Másfelől azonban meglehetős
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joggal vethetjük fel azt a kifogást, hogy ezek az összegzések6, bár nem tűnnek igaznak, sosem vezetnek hibákhoz.
Sőt, ha megengedjük őket, számos nagyszerű eredményt fedezhetünk fel, amelyeket nem tehetnénk meg, ha eleve
elutasítanánk őket. Továbbá, ha ezek az összegzések valóban hamisak lennének, nem vezethetnének
következetesen igaz eredményekhez
” [4] 61. o.
Persze Eulernek azt a kitételét, amely szerint az idézett összegzések sosem vezetnek hibákhoz, könnyen
megcáfolhatjuk:

amikor az
összefüggésből „levezettük”, hogy az
sor összege egyrészt
, másrészt beláttuk, hogy az összeg nulla, illetve , akkor
legfeljebb egyszer juthattunk helyes eredményre, és legalább kétszer hibáztunk. Euler itt saját magából indul ki:
az ő zseniális matematikai intuíciója valóban nagyszerű eredményekhez vezetett miközben divergens sorokkal
operált. Csakhogy ezeknek az eredményeknek az igazságáról mindaddig nem győződhetünk meg, amíg Euler
gondolatmeneteit alá nem támasztjuk egyértelmű és precíz fogalmakkal, és valóban hibátlan bizonyításokkal.
Euler úgy véli, a problémák forrása az, hogy egy sor összegén két különböző dolgot értünk: egyrészt valamilyen
formális eljárás eredményét (amilyen az
összefüggéshez is elvezetett), illetve a
konvergens sorok esetében azt az értéket, amelyhez a részletösszegek konvergálnak. Végül is azt javasolja, hogy
divergens sorokkal is számoljunk, de a sorokra vonatkozó gondolatmenetekben mindig legyünk tisztában azzal,
hogy az illető sor konvergens-e (azaz a részletösszegei a sor összegéhez konvergálnak-e) vagy pedig divergens.
Eulernek ez a hozzáállása a végtelen sorokkal kapcsolatos bizonytalanságot egyáltalán nem oszlatta el. Abel
még 1826-ban is így írt: „A matematikában aligha akad egyetlen egy olyan végtelen sor, amelynek összege
szigorúan definiálva van.”
A probléma végleges megoldását Cauchy-nak köszönhetjük, aki Algebrai analízis című könyvében Eulernek a
konvergens és divergens sorok közötti megkülönböztetését a definíció rangjára emelte, és elvetette azt az
elképzelést, hogy a divergens soroknak is lehet véges összege. Ez a definíció teljesen kiküszöbölte a végtelen
sorokkal kapcsolatos anomáliákat, ezért Cauchy definíciója általánosan elfogadottá vált.
De végül Eulernek is igaza lett: a szummábilis sorok elméletének kidolgozásával és ennek általánosításaival a
divergens sorokkal való számolás is polgárjogot nyert.

6

Euler itt a (26.21)-hez és (26.22)-höz hasonló egyenlőségekre utal.
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27. fejezet - 27. Függvénysorozatok
és függvénysorok
A korábbiakban több olyan sorozattal és végtelen sorral találkoztunk, amelyeknek a tagjai valamilyen
paramétertől vagy változótól függtek. Ilyenek pl. az
,
,
,
sorozatok, és ilyen minden
hatványsor. Most megkezdjük a változóktól függő sorozatok és sorok szisztematikus vizsgálatát.

1. Függvénysorozatok konvergenciája
27.1. Definíció. Legyenek
a
hogy
.) Azt mondjuk, hogy az
ha
minden

halmazon értelmezett valós értékű függvények. (Nem tesszük fel,
függvénysorozat pontonként konvergál az
függvényhez,
-ra. Ezt úgy jelöljük, hogy
.

27.2. Példák. 1. Legyen
és
minden
3.19. Tétel szerint az
függvénysorozat pontonként konvergál az

és

esetén. Ekkor a

27.1. egyenlet - (27.1)

függvényhez.
2.

Legyen

és
és

, ezért az

minden
és
esetén.
függvénysorozat pontonként konvergál az

Mivel

27.2. egyenlet - (27.2)

függvényhez.
A fenti példák azt mutatják, hogy folytonos függvények pontonkénti limesze nem feltétlenül folytonos. Ez a tény
azért meglepő, mert egy első pillantásra meggyőzőnek tűnő gondolatmenet az ellenkezőjét látszik bizonyítani.
Tegyük fel ugyanis, hogy az
függvénysorozat pontonként konvergál az
függvényhez, és hogy
mindegyik
függvény folytonos az pontban. Ekkor, ha közel van -hoz, akkor
közel van
hoz (hiszen
folytonos -ban). Továbbá, elég nagy -re
közel van
-hez és
közel van
-hoz (hiszen
és
). Mivel

ezért azt gondolhatnánk, hogy

közel van

-hoz, ha

közel van

-hoz; vagyis

folytonos

-ban.

A 27.2. Példák mutatják, hogy ez az okoskodás nem lehet helyes. A hiba ott van, hogy egy adott -re és -ra
teljesül ugyan, hogy alkalmas -ra
, ha
, de ez a az -on kívül még
függhet -től is. Adott -re pedig igaz ugyan, hogy
ha
, de ez az
küszöb
függhet -től, és elképzelhető, hogy az
indexektől függő
-ek olyan kicsik, hogy az adott
nincs benne az
intervallumban, tehát
nem teljesül.
A fenti példákban éppen ez a helyzet. Legyen
hogy ha

és

, akkor

. Válasszuk
. Ha viszont
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-t

-nek. Azt találjuk,
rögzített, akkor

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
pontosan akkor teljesül, ha
nem lesz igaz.

, és persze az ilyen

-ekre

Ha biztosítani akarjuk, hogy a limeszfüggvény folytonos legyen, akkor elég feltennünk, hogy vagy a
értékeknek van közös pozitív alsó korlátjuk (azaz, hogy van egy közös, minden -re jó ), vagy pedig az
küszöböknek van közös felső korlátjuk (azaz, hogy van egy közös, minden -re jó ). Mindkét feltételre
bevezetünk egy elnevezést.
27.3. Definíció. Legyenek
a
halmazon értelmezett valós értékű függvények. Azt mondjuk,
hogy az
függvénysorozat egyenlő mértékben egyenletesen folytonos -n, ha minden
-hoz van olyan
, hogy ha
és
, akkor
minden -re.
27.4. Tétel. Tegyük fel, hogy az
halmazon. Ha
-n, akkor

függvénysorozat egyenlő mértékben egyenletesen folytonos a
is folytonos -n.

Bizonyítás. Legyen
adott, és legyen
az
függvénysorozat egyenlő mértékben egyenletesen
folytonossága által biztosított érték. Ha
és
, akkor
minden -re.
Mivel
és
, ezért szükségképpen
. Ebből nyilvánvaló, hogy
(egyenletesen) folytonos -n.
Sajnos az egyenlő mértékben való egyenletesen folytonosság feltételét általában nehéz közvetlenül ellenőrizni.
(Egy kivételt illetően l. a 27.18. feladatot [687].) Ezért legtöbbször jobban használható az a feltétel, amely
minden -re közös
küszöb létezését követeli meg.
27.5. Definíció. Legyenek
a
hogy
.) Azt mondjuk, hogy az
az
függvényhez, ha minden
és minden
-ra.

halmazon értelmezett valós értékű függvények. (Nem tesszük fel,
függvénysorozat egyenletesen konvergál (vagy egyenletesen tart)
-hoz van olyan , hogy
minden
-ra

(Megjegyezzük, hogy bár a 27.3. és 27.5. Definíciókban leírt tulajdonságok merőben különbözőek, bizonyos
esetekben mégis egybeesnek; l. a 27.19. feladatot [687].)
27.6. Példák. 1. Az
függvénysorozat egyenletesen tart az azonosan nulla függvényhez a
minden
-re. Valóban, ha
adott, akkor
alapján van olyan , hogy

és

minden
2. Az

esetén, amiből az állítás nyilvánvaló.

függvénysorozat nem tart egyenletesen az azonosan nulla függvényhez a

Valóban, minden
megfelel), tehát
esetén.
3. Az
minden

szakaszon
. Ekkor

-re van olyan
-hez nincs olyan

, amelyre
, hogy

(bármely
és
teljesülne minden

intervallumon.
közötti
és

szám

függvénysorozat egyenletesen tart az azonosan
függvényhez az
intervallumon
-ra. Valóban,
alapján minden
-hoz van olyan
, hogy
minden
-ra.
Ha
és
,
akkor
, amiből az állítás nyilvánvaló.

4. Az
függvénysorozat nem tart egyenletesen az azonosan
intervallumon. Valóban,
alapján van olyan
, hogy
teljesül az
pontban, tehát
-hez
teljesülne minden
és
esetén.

függvényhez a
. Így minden -re
nincs olyan
, hogy

27.7. Megjegyzés. Nyilvánvaló, hogy ha az
függvénysorozat egyenletesen konvergál a
akkor
egyenletesen konvergál
minden részhalmazán is.
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halmazon,

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
Másfelől, amint a 27.6. Példák mutatják, egy függvénysorozat egyenletesen konvergens lehet egy
minden zárt részintervallumán anélkül, hogy a konvergencia -n is egyenletes lenne.

intervallum

Weierstrass approximációs tételét (I. kötet 12.19. Tétel) az egyenletes konvergencia fogalmának segítségével a
következőképpen fogalmazhatjuk át.
27.8. Tétel. Tetszőleges folytonos
amely egyenletesen konvergál -hez az

függvényhez magadható polinomoknak egy
intervallumon.

sorozata,

Bizonyítás. Weierstrass tétele szerint (I. kötet 12.19. Tétel) minden -re van olyan
polinom, hogy
minden
-re. Világos, hogy a
polinomsorozat egyenletesen tart -hez
-n.
A következő tétel megadja az egyenletes konvergencia pontos feltételét – méghozzá anélkül, hogy a
limeszfüggvényt ismernünk kellene.
27.9. Tétel. (Cauchy-kritérium). Az
függvénysorozat akkor és csak akkor konvergál egyenletesen a
halmazon, ha minden
-hoz van olyan , hogy

27.3. egyenlet - (27.3)

teljesül minden

és

esetén.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy
indexet, amelyre teljesül, hogy
(27.3) teljesül minden
-ra és

egyenletesen a

halmazon. Adott
minden
és

-ra válasszunk egy olyan
esetén. Világos, hogy ekkor

-re.

Most tegyük fel, hogy
kielégíti a tételben megfogalmazott feltételt. Ekkor minden rögzített
számsorozat Cauchy-sorozat, tehát konvergens. Legyen

-ra az

minden
-ra. Ezzel definiáltuk az
függvényt. Belátjuk, hogy
egyenletesen a
halmazon. Legyen
adott, és válasszunk egy olyan , indexet hogy (27.3) teljesüljön minden
-ra
és
-re. Ha
rögzített, akkor (27.3)-ból

minden

-ra, amivel az állítást beláttuk.

27.10. Tétel. Tegyük fel, hogy az
függvénysorozat egyenletesen tart az
függvényhez a
halmazon. Legyen a
halmaz torlódási pontja. (Ha
, azaz
, akkor az
és
eseteket is megengedjük.) Ha a

határérték létezik és véges minden

véges határérték is létezik, és
Bizonyítás. Legyen
minden
és

-re, akkor a

.

adott, és válasszunk egy olyan
esetén. Ekkor

indexet, hogy

minden
-re. Mivel minden -hoz találtunk egy ilyen
küszöbindexet, ezért a
a Cauchy-kritériumot, tehát konvergens. Legyen
.
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teljesüljön

sorozat kielégíti

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
Tetszőleges
továbbá

ezért

-ra választhatunk olyan
indexet, hogy
is fennálljon. (Minden elég nagy index megfelel.) Mivel

-nak van egy olyan

pontozott környezete, hogy

-ra, amivel beláttuk, hogy

minden

teljesüljön minden

minden

-ra,

-ra. Ekkor

.

27.11. Megjegyzések. 1. Az előző tétel állítása úgy is megfogalmazható, hogy egyenletes konvergencia esetén

vagyis ekkor az

és

határértékek képzése felcserélhető.

2. A 27.2. Példák mutatják, hogy a tétel állítása csak pontonkénti konvergenciát feltételezve nem szükségképpen
igaz. Így pl.

és

27.12. Tétel. Tegyük fel, hogy az
függvénysorozat egyenletesen tart az
függvényhez a
halmazon. Ha az
függvények folytonosak az
pontban -ra szorítkozva, akkor is folytonos
-ra szorítkozva.

-ban

Bizonyítás. Ha izolált pontja -nak, akkor nincs mit bizonyítani, hiszen ekkor minden függvény folytonos
-ban
-ra szorítkozva (l. a 9.29.2. Megjegyzést). Ha viszont
torlódási pontja
-nak, akkor
minden -re. Így a 27.10. Tétel szerint

tehát

folytonos

-ban.

27.13. Megjegyzés. Az előző tétel azt állítja, hogy folytonos függvények egyenletes limesze is folytonos. A
limeszfüggvény folytonosságához azonban általában nem szükséges, hogy a konvergencia egyenletes legyen.
Tekintsük az
függvényeket. Nyilvánvaló, hogy az
függvénysorozat a
intervallumon pontonként konvergál az azonosan nulla függvényhez (tehát egy folytonos függvényhez). A
konvergencia azonban nem egyenletes. Ugyanis

minden

-re, tehát az egyenletes konvergencia definíciója

esetén nem teljesül.

A következő tétel szerint bizonyos speciális esetekben a limeszfüggvény folytonosságából mégis
következtethetünk a konvergencia egyenletességére.
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
27.14. Tétel. (Dini1 tétele). Legyenek az
függvények folytonosak a korlátos és zárt
intervallumban, és
tegyük fel, hogy
minden
-re. Ha az
függvénysorozat pontonként tart egy
folytonos függvényhez
-n, akkor a konvergencia egyenletes.
Bizonyítás. Tartson az
függvénysorozat pontonként az
Feltehetjük, hogy az
függvény azonosan nulla az
függvénysorozatról áttérünk az
függvénysorozatra.

függvényhez, ahol
folytonos
intervallumon, mert különben az

-n.

Világos, hogy ekkor
minden
-re és minden -re. Indirekt bizonyítunk. Ha az
konvergencia nem egyenletes, akkor létezik egy
szám úgy, hogy végtelen sok -re van olyan
pont, amelyre
. Feltehetjük, hogy minden -re van ilyen
, mert a többi
-et elhagyhatjuk a
sorozatból. Azt is feltehetjük, hogy az
sorozat konvergens. Ugyanis az
sorozatnak létezik egy
konvergens
részsorozata, és ismét elhagyhatjuk azokat az
függvényeket, amelyekre nem tartozik
az
részsorozathoz.
Legyen
. Ekkor
, és a feltétel szerint az
függvények mindegyike folytonos -ben.
Mivel
, ezért van olyan
index, amelyre
. Az
függvény pontbeli folytonossága
szerint -nek van olyan környezete, hogy
minden
-re. Mármost
, tehát
minden elég nagy -re. Válasszunk egy olyan indexet, amelyre
és
teljesül. Ekkor
egyrészt
, másrészt
az
pont választása folytán. Ez ellentmondás,
amivel a tételt bebizonyítottuk.
Most megvizsgáljuk, hogy a limeszképzés és az integrálás műveletei felcserélhetők-e.
27.15. Példák. 1. Legyen
minden
esetén, vagyis az
minden

1

ha
, és
minden -re. Ekkor
függvénysorozat pontonként nullához tart
-ben. Azonban

-re, tehát

Ulisse Dini (1845-1918) olasz matematikus
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27.1. ábra
, és legyen
lineáris a
-re. Ekkor
minden
, akkor
minden

2. Legyen
,
intervallumok mindegyikében minden
Valóban, ez világos, ha
. Ha viszont
minden

,

,
esetén.
-re. Másrészt

-re, tehát

A következő tétel szerint az egyenletes konvergencia itt is segít.
27.16. Tétel. Tegyük fel, hogy az
intervallumon. Ha
integrálható

függvénysorozat egyenletesen tart az
-ben minden -re, akkor is integrálható

27.4. egyenlet - (27.4)
684
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függvényhez az
-ben, és

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok

Bizonyítás. A feltétel szerint minden
-hoz létezik olyan
index, hogy
teljesül
minden
és
esetén. Mivel az
függvények korlátosak, ezért nyilvánvalóan is korlátos.
Legyen
adott, és rögzítsünk egy
indexet. Mivel
integrálható
-ben, ezért van olyan
felosztás, amelyre
. Másrészt
minden
re, ezért (13.9) szerint

minden -re. Így
Tétel szerint integrálható

Mivel

-ben.

és

Legyen

-ra igaz, így a 13.15.

. Ez minden

, akkor a 13.50. Tétel (v) és (iv) állításai szerint

. Ha

tetszőleges volt és ez minden

-ra igaz, ezért

.

Végül megvizsgáljuk a deriválás és a limeszképzés felcserélhetőségét.
27.17. Példák. 1. Legyen
egyenletesen -en. Valóban, ha

minden
semmilyen

minden

és

-re és
-ra. Így
. Másrészt
-re nem tart nullához. (Valóban, a
, akkor
, ami lehetetlen.) Tehát

Az is látható, hogy

esetén. Ekkor

adott, akkor

esetén

, és a
sorozat
azonosságból következik, hogy ha

, míg

.

2. A 27.8. Tétel szerint van olyan polinomsorozat, amely egyenletesen tart az
függvényhez a
intervallumon. (Ezt közvetlenül is beláthatjuk; l. a 27.3. feladatot [686].) Ez a példa azt mutatja, hogy
differenciálható függvények sorozatának egyenletes limesze nem feltétlenül differenciálható. Sőt, mivel
léteznek folytonos de sehol sem differenciálható függvények (l. a 27.38. Tételt), ezért a 27.8. Tételből az is
következik, hogy létezik differenciálható függvényeknek (sőt polinomoknak) olyan egyenletesen konvergens
sorozata, amelynek a limesze sehol sem differenciálható.
Látjuk tehát, hogy a deriválás és a limeszképzés nem felcserélhetők, még egyenletesen konvergens sorozatok
esetében sem. Most megmutatjuk, hogy ha a deriváltak sorozatáról tesszük fel az egyenletes konvergenciát,
akkor a két művelet már felcserélhető.
27.18. Tétel. Legyenek az
fel, hogy
i. az

függvények folytonosan differenciálhatóak a korlátos

függvénysorozat egyenletesen konvergál a

ii. létezik legalább egy

függvényhez

pont, amelyre az

-ben, és

sorozat konvergens.
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intervallumban, és tegyük

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
Ekkor az
függvénysorozat egyenletesen konvergál egy
differenciálható, és
minden
-re.

függvényhez

Bizonyítás. A 27.12. Tétel szerint folytonos -ben. Legyen
függvénysorozat egyenletes konvergenciája szerint minden
minden
és
esetén. Jelöljük az
-re és
-re

amiből nyilvánvaló, hogy
egyenletesen
14.5. Tétel (iii) állítása szerint, ezzel a tételt beláttuk.

függvény

-ben, az

minden
-hoz van olyan
intervallum hosszúságát

-n, ahol

-re. Az
index, hogy
-vel. Minden

. Mivel

a

27.19. Megjegyzés. A fenti tétel feltételei enyhíthetők: az
függvények folytonosan differenciálhatósága
helyett elég feltenni, hogy
differenciálható minden -re (l. a 27.17. feladatot [687]).

1.1. Feladatok
27.1. Bizonyítsuk be, hogy a
függvénysorozat csak az
(
függvénysorozat pedig csak az
(
) pontokban konvergens.

) pontokban konvergens, a

27.2. Hol konvergensek,
függvénysorozatok?

konvergensek

a.

,

b.

,

c.

f.
g.

mely

intervallumokban

egyenletesen

az

alábbi

,

d.
e.

illetve

,
,
,
.

27.3. Legyen
, és legyen
Bizonyítsuk be, hogy

minden
minden

-re és

-re és
-re. (Ö [788])

27.4. Bizonyítsuk be, hogy ha az
folytonos függvényekből álló
egyenletesen konvergens
-ben, akkor egyenletesen konvergens
-ben is.
27.5. Bizonyítsuk be, hogy ha az
folytonos függvényekből álló
konvergens -n, akkor egyenletesen konvergens -en is.
27.6. Adjunk példát olyan folytonos függvényekből álló
konvergál, és a limeszfüggvény minden racionális pontban szakad.

-re.

függvénysorozat

függvénysorozat egyenletesen

függvénysorozatra, amely pontonként

27.7. Adjunk példát olyan folytonos függvényekből álló
függvénysorozatra, amely pontonként
konvergál -hoz
-en, de
semmilyen részsorozata sem egyenletesen konvergens
semmilyen
részintervallumán sem. ( Ö [789])
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
27.8. Bizonyítsuk be, hogy ha az
megszámlálható részhalmazán, akkor

függvények sorozata egyenletesen konvergens
halmazon is egyenletesen konvergens.

a

27.9. Tegyük fel, hogy
egyenletesen
sorozata egyenletesen konvergál -n.

-n. Bizonyítsuk be, hogy a

minden

függvények

27.10. Adjunk példát olyan
folytonos függvényekből álló függvénysorozatra, amelynek
nincs pontonként konvergens részsorozata (semmilyen részintervallumon). (Ö [789])
27.11. Legyen az
függvény monoton minden
-re. Bizonyítsuk be, hogy ha az
és
sorozatok korlátosak, akkor
-nek van pontonként konvergens részsorozata. (Ö [789])
27.12. Legyen
pontonként konvergál
[789])

monoton minden -re. Bizonyítsuk be, hogy ha az
függvénysorozat
-n egy folytonos függvényhez, akkor
egyenletesen konvergens
-n. (Ö

27.13. Legyen
egyenletesen
27.14. Legyen

(
-en. Ellenőrizzük, hogy

nem tart nullához.

folytonos. Bizonyítsuk be, hogy az

függvények sorozata egyenletesen konvergens

-en. Mi a limesze?

27.15. Van-e olyan folytonosan differenciálható
minden -re? ( )
27.16. Legyenek
pontonként, ahol
egy olyan

pontonként, de nem

). Mutassuk meg, hogy

függvénysorozat, amelyre

és

folytonosan differenciálható függvények, és tegyük fel, hogy
mindenütt differenciálható. Bizonyítsuk be, hogy van egy olyan pont és van indexeknek
teljesül. (Ö [789])

sorozata, amelyre

27.17. Legyenek az
függvények differenciálhatóak a korlátos intervallumban. Tegyük fel, hogy (i) az
függvénysorozat egyenletesen konvergál a függvényhez -ben, és (ii) létezik legalább egy
pont, amelyre az
sorozat konvergens. Bizonyítsuk be, hogy az
függvénysorozat egyenletesen
konvergál egy függvényhez -ben, az függvény differenciálható, és
minden
-re. (M
[798])
27.18. Bizonyítsuk be, hogy ha
minden
mértékben egyenletesen folytonos.

, és az

,
-ra és

-re, akkor az

függvényekre teljesül, hogy
függvénysorozat egyenlő

27.19. Legyenek
folytonos függvények, és tegyük fel, hogy az
függvénysorozat
pontonként konvergál -hez
-n. Bizonyítsuk be, hogy az
konvergencia akkor és csak akkor
egyenletes
-n, ha az
függvénysorozat egyenlő mértékben egyenletesen folytonos. (Tehát a 27.3. és
27.5. Definíciók feltételei ebben a speciális esetben egybeesnek.) (Ö [789])

2. Függvénysorok konvergenciája
A fentiekben változóktól függő sorozatokat vizsgáltunk. Most rátérünk a változóktól függő végtelen sorok
tárgyalására; ezeket függvénysoroknak nevezzük.
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
27.20. Definíció. Legyenek
a

halmazon értelmezett valós értékű függvények. Azt mondjuk, hogy

a

függvénysor pontonként konvergens és az összege az

végtelen sor konvergens és az összege

függvény, ha a

-ra. Ezt úgy jelöljük, hogy

minden

Nyilvánvaló, hogy
akkor és csak akkor, ha az
függvénysorozat pontonként konvergál az függvényhez -n.
27.21. Definíció. Tegyük fel, hogy

a

Tudjuk,

függvénysor

függvényekből álló függvénysorozat egyenletesen

27.22. Példák. 1. Belátjuk, hogy a
-re.

függvényekből álló

halmazon. Azt mondjuk, hogy a

egyenletesen konvergens
-n, ha az
konvergál az függvényhez -n.

minden

.

hatványsor egyenletesen konvergens a
hogy

minden

intervallumban
-re.

Mivel

ezért

minden
-ra. Mármost
fentiekből világos, hogy

, ezért minden
-hoz van olyan
, hogy
minden
és
esetén.

. A

2. A
hatványsor konvergenciája nem egyenletes a
intervallumban. Ugyanis az
függvény
korlátos
-ben (hiszen
egy polinom). Másrészt
nem korlátos
-ben, ezért semmilyen
-ra nem létezik olyan , amelyre
teljesülne minden
esetén.
Tudjuk, hogy egy végtelen sorra akkor és csak akkor igaz, hogy minden átrendezettje konvergens, ha a sor
abszolút konvergens, és ekkor minden átrendezettjének ugyanaz az összege (26.18. és 26.12. Tételek). Ebből
következik, hogy egy

függvénysorra akkor és csak akkor teljesül, hogy minden átrendezettje

pontonként konvergens a

függvénysor pontonként konvergens

halmazon, ha a

27.23. Definíció. Azt mondjuk, hogy a
pontonként konvergens

függvénysor abszolút konvergens a

-n.
halmazon, ha

-n.

27.24. Megjegyzés. Egy függvénysor abszolút konvergenciája és egyenletes konvergenciája független
tulajdonságok, azaz egyikből sem következik a másik. Így pl. a
hatványsor abszolút konvergens, de
nem egyenletesen konvergens a
intervallumban a 27.22.2. Példa szerint. Másrészt könnyen látható,
hogy ha

egy konvergens végtelen sor, és minden

-re

egyenlő a konstans

függvénnyel a

nemüres
halmazon, akkor a
függvénysor egyenletesen konvergens
-n. Az
választással egy egyenletesen konvergens de nem abszolút konvergens függvénysort kapunk.
A függvénysorok egyenletes konvergenciájának pontos feltételét a következő tétel adja meg.
27.25. Tétel. (Cauchy-kritérium). A
halmazon, ha minden
-hoz van olyan

teljesül minden

és

függvénysor akkor és csak akkor konvergál egyenletesen a
, hogy

esetén.

Bizonyítás. Az állítás a 27.9. Tételből nyilvánvaló.
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27. Függvénysorozatok és
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A fenti tételből azonnal következik, hogy ha
szintén egyenletesen konvergens

egyenletesen konvergens a

27.26. Tétel. Ha
egyenletesen konvergens a
átrendezettje is egyenletesen konvergens -n.

Legyen
a függvénysor egy átrendezése. Elég nagy
számok mindegyike szerepel, és így
minden
akkor
minden
-ra, tehát

-ra. Így a Cauchy-kritérium szerint a

, hogy

minden

indexek között az
és

-ra az
-ra. Ha

függvénysor egyenletesen konvergens

A fenti tétel állítása megfordítható: ha egy
konvergens, akkor szükségképpen

függvénysor minden

halmazon, akkor a

Bizonyítás. Legyen
adott. A Cauchy-kritérium szerint van olyan
és
esetén.

minden

halmazon, akkor

-n. A következő tétel ennél kicsit többet állít.

,

-n.

függvénysor minden átrendezettje egyenletesen
is egyenletesen konvergens (l. a 27.24. feladatot [695]). Ezt

felhasználva nem nehéz belátni, hogy létezik olyan
függvénysor, amely abszolút konvergens és
egyenletesen konvergens -n, de van olyan átrendezése, amely nem egyenletesen konvergens -n. Ilyen pl. a
függvénysor a

intervallumon (l. a 27.25. feladatot [695]).

Mivel a Cauchy-kritérium feltételét általában nehéz ellenőrizni, ezért – akárcsak a numerikus sorok esetében –
hasznosak azok a kritériumok, amelyek csupán elégséges feltételt adnak az egyenletes konvergenciára, de
egyszerűen ellenőrizhetők. Ezek közül a következő tétel a legfontosabb.
27.27. Tétel. (Weierstrass-kritérium). Tegyük fel, hogy vannak olyan
végtelen sor konvergens, és

hogy a

függvénysor egyenletesen konvergál a

minden

valós számok és van olyan
és

index,

esetén. Ekkor a

halmazon.

Bizonyítás. Legyen
adott. A végtelen sorokra vonatkozó Cauchy-kritérium szerint ( 6.13. Tétel) létezik
olyan
index, hogy minden
-re

Nyilvánvaló, hogy minden

és így a

és

esetén

függvénysor egyenletesen konvergenciája a 27.25. Tételből következik.

A 27.22.1. Példában láttuk, hogy a
hatványsor egyenletesen konvergens a
intervallumban
minden
-re. Most a Weierstrass-kritérium alkalmazásaként belátjuk, hogy egy hasonló állítás minden
hatványsorra igaz.
27.28. Tétel. Ha
és a
és egyenletesen konvergens a
Bizonyítás. Mivel
minden

végtelen sor konvergens, akkor a
intervallumban minden
-re.

hatványsor abszolút

konvergens, ezért az
sorozat nullához tart, tehát van olyan
-ra. Ha
, akkor
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sor konvergens, ezért a Weierstrass-kritérium szerint
-ben.

minden
-ra. Mivel a
egyenletesen konvergens

A következő két – egymással rokon – kritérium is gyakran használható. Azt mondjuk, hogy az
függvénysorozat egyenletesen korlátos -n, ha létezik egy olyan
szám, hogy
minden
és
-ra.
27.29. Tétel. Legyenek
i. az
ii.
iii. a

és

) valós értékű függvények a

(

sorozat monoton csökkenő minden
egyenletesen

halmazon. Tegyük fel, hogy

-ra,

-n, és

sor részletösszegeinek sorozata egyenletesen korlátos
függvénysor egyenletesen konvergens

Ekkor a

-re

-n.

-n.

Bizonyítás. Legyen a
sor -edik részletösszege , és tegyük fel, hogy
minden -re
és minden
-ra, ahol
. Legyen
adott. A (ii) feltétel szerint választhatunk egy olyan
indexet, hogy
teljesüljön minden
-re és
-ra. Ha
, akkor az Abelegyenlőtlenség (13.55. Tétel) szerint

tehát
minden
-ra. Ezzel beláttuk, hogy a
kielégíti a Cauchy-kritériumot, tehát egyenletesen konvergens.
27.30. Következmény. (Dirichlet-kritérium). Legyen

valós számok monoton csökkenő és nullához tartó

függvénysor részletösszegeinek sorozata egyenletesen korlátos

sorozata. Ha a

egyenletesen konvergens
27.31. Példa. Ha
konvergensek a

és

függvénysorok egyenletesen
esetén.

sorozat monoton csökkenő és nullához tart, másrészt a

sorok részletösszegei egyenletesen korlátosak
27.32. Tétel. Legyenek
i. az

és

-ban az 26.54. Lemma szerint.

) valós értékű függvények a

(

függvénysorozat egyenletesen korlátos

halmazon. Tegyük fel, hogy

-n,

-ra, és

ii. az

sorozat monoton minden

iii. a

függvénysor egyenletesen konvergens

Ekkor a

-n, akkor

-n.

, akkor a
intervallumon minden

Valóban, egyrészt az

sor

-n.

függvénysor is egyenletesen konvergens

-n.

Bizonyítás. A bizonyításhoz az Abel-egyenlőtlenség következő variánsát fogjuk használni: ha a
számok monoton sorozatot képeznek és
minden
-re, akkor
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Ezt bizonyítandó feltehetjük, hogy
, mert különben áttérünk a
, és így az Abel-egyenlőtlenség (13.55. Tétel) szerint

számokra. Ekkor

Ebből

A tétel bizonyítására rátérve tegyük fel, hogy

minden

-re. Legyen

adott. A

függvénysor egyenletesen konvergenciája alapján létezik olyan
, hogy
minden
-re és
-ra. Mivel az
számok monoton sorozatot képeznek, ezért a fent bizonyított
egyenlőtlenség szerint

minden
-re és
egyenletesen konvergens -n.

-ra. A Cauchy-kritérium szerint ebből következik, hogy

27.33. Következmény. (Abel-kritérium). Tegyük fel, hogy az
n, és az

sorozat monoton minden

függvénysorozat egyenletesen korlátos

végtelen sor konvergens, akkor a

-ra. Ha a

függvénysor egyenletesen konvergens

-

-n.

Az Abel-kritérium egy fontos alkalmazása a következő állítás, amely a 27.28. Tétel kiegészítése.
27.34. Tétel. Ha
és a
végtelen sor konvergens, akkor a
egyenletesen konvergens a
intervallumban.
Bizonyítás. Alkalmazzuk az Abel-kritériumot a

és

hatványsor

választással.

A függvénysorozatokhoz hasonlóan a függvénysorok esetében is tudnunk kell, hogy a sor tagjainak
tulajdonságai mikor öröklődnek a sor összegére. Láttuk, hogy a folytonosság, integrálhatóság és
differenciálhatóság tulajdonságai a véges összegekre öröklődnek. Ami a végtelen összegeket illeti, a 27.10. és
27.12. Tételekből nyilvánvalóan következnek az alábbi állítások.
27.35. Tétel. Tegyük fel, hogy
torlódási pontja. (Ha

, akkor az

egyenletesen a
és

határérték létezik és véges minden
és a
27.36. Tétel. Tegyük fel, hogy
folytonosak az
pontban

halmazon. Legyen
a
halmaz
eseteket is megengedjük.) Ha a
-re, akkor a

végtelen sor konvergens,

.
egyenletesen a
-ra szorítkozva, akkor is folytonos

halmazon. Ha az
-ban -ra szorítkozva.

függvények

27.37. Példák. 1. Tekintsük a
és
függvénysorokat, ahol
és
tetszőleges. Mindkét függvénysor egyenletesen konvergens -en, mert kielégíti a Weierstrass-kritérium
feltételét. Így a 27.36. Tétel szerint mindkét sor összegfüggvénye folytonos a számegyenesen.
2. Jelölje
az valós számnak a legközelebbi egész számtól való távolságát. Az
periodikus és folytonos a számegyenesen. A
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függvény

szerint

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok

függvényt – első felfedezőjéről – Takagi-függvénynek2 nevezzük (lásd 27.2. ábra). Mivel ez a függvénysor is
kielégíti a Weierstrass-kritérium feltételét, valamint a sor tagjai folytonosak, így a 27.36. Tétel szerint a Takagifüggvény is folytonos a számegyenesen.

27.2. ábra
Már többször utaltunk rá, hogy léteznek mindenütt folytonos de sehol sem differenciálható függvények. A
27.37.2. Példa birtokában immár konkrétan bemutathatunk egy ilyen függvényt.
27.38. Tétel. A Takagi-függvény mindenütt folytonos de sehol sem differenciálható.
Bizonyítás. Már csak annyit kell belátnunk, hogy
tetszőleges. Jelöljük
továbbá
és

-vel a legkisebb

nem differenciálható semmilyen
alakú számot, amelyre

-vel a legnagyobb
alakú számot, amelyre

. Tegyük fel, hogy

differenciálható

és

. Ekkor

pontban. Legyen
és

. Jelöljük
minden -re,

-ban. Ekkor

27.5. egyenlet - (27.5)

Valóban, ha
minden -re, akkor ez a 11.15. feladat [204] állításából következik. Ha viszont
valamely
-re, akkor
minden
-re, és ekkor (27.5) nyilvánvaló a differenciálhatóság
definíciójából. Tetszőleges
-ra

27.6. egyenlet - (27.6)

2

Takagi Teiji (1875-1960) japán matematikus
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok

hiszen
esetén
és
egész számok, tehát
. Ha
, akkor
és
olyan racionális számok, melyek nevezője
, a számlálói pedig szomszédos egészek. Ebből következik,
hogy
, és így a (27.6) jobb oldalán álló tagból állóösszeg minden tagja vagy
. Azt kaptuk, hogy
egész szám, mégpedig páros, ha páros, és páratlan, ha
páratlan. Egy ilyen sorozat azonban nem lehet konvergens, amivel beláttuk, hogy (27.5) nem állhat fenn.
A 27.36. Tételt a 27.34. Tétellel összevetve kapjuk a következőt.
27.39. Tétel. (Abel folytonossági tétele). Ha

és a

hatványsor összegfüggvénye folytonos a

végtelen sor konvergens, akkor a
intervallumban.

A 27.16. Tételből egyszerűen kapjuk az alábbi állítást.
27.40. Tétel. (Tagonkénti integrálhatóság). Tegyük fel, hogy
intervallumon. Ha
integrálható
-ben minden -re, akkor is integrálható

egyenletesen
-ben, és

az

27.41. Példák. 1. Tudjuk, hogy ha
, akkor
, és a konvergencia egyenletes
minden zárt részintervallumában (l. a 27.22.1. Példát és a 27.28. Tételt). Ezért a sort szabad tagonként
integrálni a
intervallumban minden
-re. Így

amint azt már a 12.15. Példában láttuk.
2. Mivel
minden
-re, és a konvergencia egyenletes
részintervallumában a 27.28. Tétel szerint, ezért ezt a sort is szabad tagonként integrálni a
minden
-re. Azt kapjuk, hogy

minden zárt
intervallumban

27.7. egyenlet - (27.7)

minden
-re. Mivel a sor
következik, hogy (27.7) minden

-ben is konvergens, ezért Abel folytonossági tételéből (27.39. Tétel)
-re teljesül. (Ezt már a 11.94. feladatban [245] is láttuk.)

A 27.18. Tételből azonnal kapjuk az alábbi állítást.
27.42. Tétel. (Tagonkénti differenciálhatóság). Legyenek az
korlátos intervallumban, és tegyük fel, hogy
(i)

egyenletesen az

(ii) létezik legalább egy
Ekkor az
differenciálható, és

függvények folytonosan differenciálhatóak a

intervallumon, és
végtelen sor konvergens.

pont, amelyre a

függvénysor egyenletesen konvergál
minden
-re. Azaz,

-n. Ha
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, akkor az

függvény

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok

minden

-re.

Megjegyezzük, hogy – akárcsak a 27.18. Tétel esetében – az
helyett elég feltenni, hogy
differenciálható minden -re.

függvények folytonosan differenciálhatósága

27.43. Példa. Ha
és
, akkor a
és
függvények
mindenütt differenciálhatóak. Ekkor ui. a tagonkénti deriválással kapott sorok egyenletesen konvergensek, és
így alkalmazhatjuk a 27.42. Tételt.
Meg lehet mutatni (bár a bizonyítás nagyon komplikált), hogy ha
és

és

, akkor a

függvények sehol sem differenciálhatóak.

Ha feltesszük, hogy páratlan egész szám és
, akkor az a tény, hogy
differenciálható, viszonylag egyszerűen bizonyítható; lásd a 27.35. feladatot [696].
27.44. Példák. Most azt a kérdést fogjuk megvizsgálni, hogy ha

sehol sem

akárhányszor differenciálható -ban, akkor

az
számok sorozata milyen gyorsan nőhet. Ha
ahol
, akkor
, tehát a
vizsgált sorozat exponenciális sebességgel tart végtelenhez. A 27.42. Tétel alkalmazásaként most olyan
függvényeket konstruálunk, amelyekre

az exponenciálisnál gyorsabban tart végtelenhez.

1. Legyen

minden

-re. Világos, hogy a sor mindenütt konvergens. Ha a sort tagonként

-szer deriváljuk, akkor a

27.8. egyenlet - (27.8)

sorok egyikét kapjuk az
egyenletesen konvergens

szám -gyel vett osztási maradékától függően. A kapott sor minden esetben
-en. Valóban, ha adott, akkor
minden elég nagy -ra, tehát a (27.8)

alatti sorok mindegyike majorizálható a
sorral. Így a27.42. Tétel többszöri alkalmazásával azt kapjuk,
hogy akárhányszor differenciálható -en, és az -edik deriváltja a (27.8) alatti sorok valamelyike. Mivel
, ezért

minden

-re.

2. Tekintsük most a

függvényt. A fenti okoskodást megismételve könnyen beláthatjuk, hogy
differenciálható, és

minden

-re.
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mindenütt akárhányszor

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
A konstrukciót könnyű úgy módosítani, hogy a kapott

függvényre az

számok sorozata bármilyen

előre adott sorozatnál gyorsabban tartson végtelenhez. A
függvény rendelkezni fog a
kívánt tulajdonsággal, ha az
és
sorozatokat alkalmasan választjuk.
A teljes igazság az, hogy tetszőleges
függvény, amelyre
[696].

számsorozathoz van olyan mindenütt akárhányszor differenciálható
-ra. A bizonyítást illetően l. a 27.36. [696] és 27.37. feladatokat

minden

2.1. Feladatok
27.20. Hol konvergensek, illetve mely intervallumokban egyenletesen konvergensek az alábbi függvénysorok?
a.

,

b.
c.

,
,

d.

,

e.
f.

,
,

g.

,

h.
i.
j.

,
,
,

k.

,

l.
m.

,
.

27.21. Bizonyítsuk be, hogy ha a
sor egyenletesen konvergens a
egyenletesen -n. Mutassuk meg, hogy az állítás megfordítása nem igaz.
27.22. Legyen
konvergens? És ha az

halmazon, akkor

egyenletesen konvergens
-n. Igaz-e, hogy ekkor
függvények folytonosak? (Ö [789])

27.23. Adjunk példát olyan egyenletesen konvergens függvénysorra, amelyre nem alkalmazható a Weierstrasskritérium!
27.24. Bizonyítsuk be, hogy ha a
akkor

függvénysor minden átrendezettje egyenletesen konvergens

is egyenletesen konvergens

-n,

-n.

27.25. Mutassuk meg, hogy a
függvénysor abszolút konvergens és egyenletesen
konvergens
-en, de van olyan átrendezettje, amely nem egyenletesen konvergens
-en.
27.26. Mutassuk meg, hogy a 27.29. Tétel három feltétele közül egyik sem elhagyható. Mutassuk meg ugyanezt
a 27.32. Tétel esetében is.
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
27.27. Bizonyítsuk be közvetlenül, hogy a
en. (Ö [789])

függvénysor nem konvergál egyenletesen

függvények folytonosak, és tegyük fel, hogy a

27.28. Legyenek az

kielégíti a Leibniz-kritériumot minden
egyenletesen konvergens.
27.29. Bizonyítsuk be, hogy a
27.30. Bizonyítsuk be, hogy az

részletösszegei nem korlátosak

-en. (Lásd a 6.11.3. Példát.)

folytonos függvényhez van a

-ben.

függvénysornak olyan zárójelezése, amely

27.33. Mutassuk meg, hogy az előző feladat állítása hamis, ha
folytonosak legyenek.

-ről és

-hez tart

-n.

-ről nem követeljük meg, hogy

a Takagi-függvény (27.37.2. Példa). Bizonyítsuk be, hogy ha
és

-en.

folytonos függvények, hogy minden

27.32. Mutassuk meg, hogy vannak olyan

, akkor

függvénysor

függvény akárhányszor differenciálható

27.31. Lássuk be, hogy

27.34. Legyen

végtelen sor

-re. Bizonyítsuk be, hogy a

függvény akárhányszor differenciálható

-

és

, ahol

.

27.35. Bizonyítsuk be, hogy ha

és

olyan páratlan egész szám, amelyre

, akkor az

) függvény mindenütt folytonos és sehol sem differenciálható. (Ö [790] M

(
[798])

27.36. Bizonyítsuk be, hogy minden
akárhányszor differenciálható
és

pozitív egészhez,

függvény úgy, hogy,

teljesül minden

függvény, amelyre

-hoz létezik egy mindenütt
teljesül minden

,

-re és

27.37. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges
differenciálható

-hez és ,

-re

-ra. (Ö [790] M [799])
számsorozathoz van olyan mindenütt akárhányszor
minden

Ö [790] M [799])

-ra. (

3. Taylor-sorok és hatványsorok
Emlékeztetünk a Taylor-polinomok és a Taylor-sor definíciójára: ha
akkor a

polinomot az
függvény
pontbeli
differenciálható az
pontban, akkor a

végtelen sort az

függvény

-edik Taylor-polinomjának nevezzük. Ha pedig

foka

, akkor

pontban,

akárhányszor

ponthoz tartozó Taylor-sorának nevezzük (lásd a 12.6. és 12.8. Definíciókat).

Ha a Taylor-sor egy
pontban konvergens, és az összege
előállítja -et az pontban.
27.45. Példák. 1. Bármely

-szer differenciálható az

polinomot bármely

minden

, akkor azt mondjuk, hogy a Taylor-sor

ponthoz tartozó Taylor-sora mindenütt előállítja. Ha ui.

-re, és így a Taylor-formula (12.7. Tétel) szerint
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok

27.9. egyenlet - (27.9)

minden

-re.

2. Könnyű ellenőrizni, hogy az

függvénynek az

mértani sor. Így az
intervallumban.
3. A 12.9. Tétel szerint, ha

függvényt az

ponthoz tartozó Taylor-sora éppen a
ponthoz tartozó Taylor-sora előállítja a

akárhányszor differenciálható az

hogy
minden
Taylor-sora előállítja -et minden

-re és
-re, akkor az
pontban.

Ebből, mint láttuk, azonnal következik, hogy az
tartozó Taylor-soruk mindenütt előállítja. Az

intervallumban és létezik olyan
függvény bármely

szám,

ponthoz tartozó

függvényeket bármely ponthoz
pontra vonatkozólag l. a (12.19)–(12.24) képleteket.

4. A 27.41.1. Példa szerint a
függvényt az
ponthoz tartozó Taylor-sora előállítja a
intervallumban. A 12.15. Példa szerint ez
-ben is igaz.
De nem minden függvényt állít elő az

-beli Taylor-sora az

pont (bármilyen kicsiny) környezetében.

27.46. Példák. 1. A 27.44.2. Példa szerint létezik egy olyan akárhányszor differenciálható
minden
-re. Ekkor a
konvergens, hiszen
esetén

ha

függvény

függvény, amelyre

-beli Taylor-sora egyetlen

pontban sem

.

Meg lehet mutatni, hogy olyan akárhányszor differenciálható
függvény is létezik, amelynek bármely
ponthoz tartozó Taylor-sora egyetlen
pontban sem konvergens.
2. Az is lehetséges, hogy a Taylor-sor konvergens ugyan, de mégsem állítja elő a függvényt. A
12.17. Megjegyzésben beláttuk, hogy az

,

függvény akárhányszor differenciálható, és

minden -re. Ekkor az
függvény ponthoz tartozó Taylor-sora az azonosan nulla sor, amely
mindenütt konvergens, de -et egyetlen
pontban sem állítja elő. Ez azt is mutatja, hogy két különböző,
akárhányszor differenciálható függénynek lehet azonos a Taylor-sora.
27.47. Definíció. Azt mondjuk, hogy az
függvény analitikus az
pontban, ha
akárhányszor
differenciálható -ban, és az
ponthoz tartozó Taylor-sora előállítja -et az
pont egy környezetében.
Így pl. az
függvények minden pontban analitikusak, a
és
függvények pedig analitikusak az
pontban. (Valójában a
függvény minden
pontban, az
függvény pedig minden
pontban analitikus; l. a 27.56. Példákat).
A következő tétel szerint a 12.9. Tétel fetételei jelentősen enyhíthetők.
27.48. Tétel. Legyen

akárhányszor differenciálható az

olyan
pozitív szám, hogy
minden pontjában analitikus.

minden

nyílt intervallumban, és tegyük fel, hogy létezik egy
-re és

-ra. Ekkor

az

intervallum

Bizonyítás. Legyen
tetszőleges. Alkalmazzuk a Taylor-formulát a Lagrange-féle maradéktaggal (vagyis
a (12.14) egyenlőséget). Azt kapjuk, hogy minden -re és
-ra van olyan
, hogy
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok

27.10. egyenlet - (27.10)

Mivel
Ha tehát
jelenti, hogy az

és a feltétel szerint
és
, akkor
ponthoz tartozó Taylor-sor előállítja

, ezért (27.10) jobb oldala legfeljebb
.
esetén (27.10) jobb oldala nullához tart. Ez azt
-et az
intervallumban.

Később látni fogjuk, hogy a tétel állítása megfordítható abban az értelemben, hogy ha analitikus -ban,
akkor
egy környezetében teljesül a 27.48. Tétel feltétele. Ennek a bizonyításához azonban meg kell
ismerkednünk a hatványsorok elméletével. Már több, hatványsorokra vonatkozó általános tételt bizonyítottunk
(l. a 27.28., 27.34. és 27.39. Tételeket). Most rátérünk az elmélet szisztematikus tárgyalására.
A
hatványsor konvergenciatartományának nevezzük azon
számok halmazát, amelyekre
a sor konvergens. Jelöljük a sor konvergenciatartományát
-vel. Ekkor
, hiszen a sor biztosan
konvergens az
pontban, azaz
. Az
mennyiséget (amely végtelen is lehet, ha
felülről
nem korlátos) a hatványsor konvergenciasugarának nevezzük.
A 27.28. Tétel szerint, ha a hatványsor konvergens egy
konvergens. Ebből azonnal következik, hogy
27.49. Tétel. Legyen
(i) Ha

a

pontban, akkor minden
pontban is
, valamint hogy érvényes a következő tétel.

hatványsor konvergenciasugara.

, akkor a sor konvergenciatartománya a

egyelemű halmaz.

(ii) ha
, akkor a sor konvergenciatartománya a
intervallumok valamelyike.
(iii) Ha

,

,

,

, akkor sor konvergenciatartománya a teljes számegyenes.

27.50. Példák. 1. A
hatványsor konvergenciatartománya a
egyelemű halmaz. Valóban,
esetén a sor tagjai nem tartanak nullához (l. a 4.26. Tételt), tehát a sor divergens.
2. A

hatványsor konvergenciatartománya a

intervallum (l. a 6.5. Tételt).

3. A
hatványsor konvergenciatartománya a
intervallum. Valóban, a
12.15. Példában beláttuk, hogy a sor minden
pontban konvergens. Az
pontban a
harmonikus sort kapjuk, ami divergens. Ha viszont
, akkor a sor tagjai nem tartanak nullához, tehát a sor
ekkor is divergens.
4. A
példából.
5. A

hatványsor konvergenciatartománya a

intervallum. Ez nyilvánvaló az előző

hatványsor konvergenciatartománya a
intervallum. Világos, hogy a sor minden
pontban konvergens. Ha viszont
, akkor a sor tagjai nem tartanak nullához, tehát a sor

divergens.
6. A

konvergenciatartománya a teljes számegyenes (l. a 12.14. Példát).

Ahogy az előző példák is sugallják, a
hatványsor konvergenciasugara az
számok sorozatának
nagyságrendi viselkedésétől függ. Ennek pontos megfogalmazása az ún. Cauchy–Hadamard3-formula. A
formulát a fejezet első függelékében tárgyaljuk.

3

Jacques Hadamard (1865–1963) francia matematikus
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
A 27.28. és 27.39. Tételekből kapjuk a következő állítást.
27.51. Tétel. Minden hatványsor egyenletesen konvergens a konvergenciatartományának bármely korlátos és
zárt részintervallumában. Minden hatványsor összegfüggvénye folytonos a teljes konvergenciatartományon.
A következő tételben belátjuk, hogy a konvergenciatartomány belsejében ennél sokkal több is igaz.
27.52. Tétel. Tegyük fel, hogy a
Legyen
intervallumban, és

hatványsor

minden

-re. Ekkor

konvergenciasugara pozitív (vagy végtelen).
akárhányszor differenciálható a

27.11. egyenlet - (27.11)

minden

-re és

-re.

Bizonyítás. Először belátjuk, hogy a

-re. Rögzítsünk egy
. Így van olyan
, hogy

intervallumban minden
konvergens, ezért
, akkor

minden

hatványsor egyenletesen konvergens a
számot. Mivel a
minden

sor konvergens a 26.26. Példa szerint, így a Weierstrass-kritérium

-ra. Mivel a

alkalmazásával adódik, hogy

hatványsor egyenletesen konvergens a

-re igaz, a 27.42. Tétel szerint ebből következik, hogy a

minden

sor
-ra. Ha tehát

(vagyis az függvény) differenciálható
-ben, és itt a deriváltja
a hatványsorra megismételve azt kapjuk, hogy
is differenciálható
. Így végül is
27.53. Példa. Ha a 27.52. Tételt a

-ban. Mivel ez
hatványsor összege

. Az okoskodást erre
-ben, és itt a deriváltja

szerinti indukciót alkalmazva megkapjuk (27.11)-t minden

-ra.

hatványsorra alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy

27.12. egyenlet - (27.12)

minden

és

esetén. Ezt

A következőkben a

-re már láttuk a 26.21.1. és 26.45. Példákban.
alakú sorokat is hatványsoroknak (pontosabban az

pont körüli

hatványsoroknak) fogjuk nevezni. A 27.52. Tételből azonnal következik, hogy ha a
hatványsor konvergens az
intervallumban és itt az összege
, akkor
differenciálható
-ben, és

akárhányszor

27.13. egyenlet - (27.13)

minden
alábbi tétel:

-re és

-ra. A fenti összefüggés egyszerű, de fontos következménye az
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27.54. Tétel. Tegyük fel, hogy a

hatványsor konvergens

-ben, és itt az

összege
. Ekkor
minden
-re. Más szóval, a hatványsor megegyezik az
összegfüggvényének az
ponthoz tartozó Taylor-sorával.
Bizonyítás. Alkalmazzuk (27.13)-t
27.55. Következmény. Egy
hatványsor, amely előállítja

-ra.

függvény akkor és csak akkor analitikus az
-et az
pont egy környezetében.

pontban, ha van olyan

körüli

Azt mondjuk, hogy az
függvény analitikus az
nyílt intervallumban, ha
az
minden
pontjában analitikus. A 27.45. Példákban láttuk, hogy a polinomok, az
és
függvények mindenütt analitikusak. A hatványsorokról bizonyított tételek birtokában számos további elemi
függvényről beláthatjuk, hogy analitikus az értelmezési tartományában.
27.56. Példák. 1. Megmutatjuk, hogy az
. Ekkor

függvény minden

Ezzel
-et előállítottuk egy hatványsorral a
27.55. Következmény szerint
analitikus -ban.

pontban analitikus. Legyen

esetén a

(illetve

) intervallumban. Így a

2. Az előző példát általánosítva megmutatjuk, hogy minden racionális törtfüggvény analitikus az értelmezési
tartományának minden pontjában. Legyen
Először azt látjuk be, hogy ha
, akkor
Feltehetjük, hogy
folytonos és eltűnik a
teljesüljön minden

; ekkor

és

, ahol
analitikus -ban.
, ahol

polinomok.

függvény

. A

pontban, így választhatunk egy olyan
-ra. Ekkor minden
-ra

számot, hogy
, tehát

Ha itt elvégezzük a hatványra emeléseket és a beszorzásokat, majd a kapott tagokat
hatványai szerint
rendezzük, akkor egy hatványsort kapunk. Ez a művelet nem befolyásolja a sor összegét, ugyanis a
feltételből könnyű belátni, hogy az itt szereplő sorok mind abszolút konvergensek, és így
alkalmazhatjuk a 26.20. Tételt. A részletek végiggondolását az olvasóra bízzuk. Ezzel az
függvényt a
intervallumban előállítottuk egy hatványsor összegeként, tehát a 27.55. Következmény szerint az
függvény analitikus -ban.
Legyen most

egy tetszőleges olyan pont, amelyben

szintén racionális törtfüggvény, és nem tűnik el
minden

nem tűnik el. Ekkor az

-ban. Ha
-ra, tehát

függvény
minden

analitikus

-ra, akkor

-ban.

3. A 27.54. Tétel felhasználásával új bizonyítást adhatunk arra, hogy minden exponenciális függvény analitikus
-en. Valóban, ha
és
, akkor
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Ezzel

-et mindenütt előállítottuk egy

körüli hatványsor összegeként, tehát
-re az
függvény analitikus
, tehát a ponthoz tartozó Taylor-sor

4. Most megmutatjuk, hogy minden
deriváltja -ban

analitikus

-ban.

-ban. A függvény

-edik

27.14. egyenlet - (27.14)

Megmutatjuk, hogy a sor előállítja a függvényt a

intervallumban.

Ha nemnegatív egész szám, akkor a binomiális tétel szerint a (27.14) sor összege
Feltehetjük tehát, hogy
.
Először is belátjuk, hogy a (27.14) sor minden
-edik tagjának hányadosa
hányadoskritérium szerint a sor valóban konvergens
Tétel szerint differenciálható
-ben, és itt

minden

-re.

-re konvergens. Ha ui.
, akkor a sor
-edik és
. Mivel ez
esetén
-hez tart, ezért a
esetén. Jelöljük a sor összegét
-szel. A 27.52.

27.15. egyenlet - (27.15)

A jobb oldalon álló hatványsor konvergens
-ben, tehát itt abszolút konvergens. Ha a sort
-szel
beszorozzuk, majd a szorzatot
hatványai szerint rendezzük, akkor – amint azt egy rövid számolással
ellenőrizhetjük –éppen a (27.14) sor -szeresét kapjuk. Mivel az abszolút konvergencia miatt az átrendezés nem
változtatja meg a sor összegét, ezzel beláttuk, hogy
minden
-re. Más szóval, az

differenciálegyenlet megoldása
12.37. Tétel szerint
belátható, hiszen

tehát
belátni.

-ben. Mivel

primitív függvénye

, ezért a

függvény konstansszorosa. Ez egyébként közvetlenül is

az

konstans. Mivel

, ezért szükségképpen

, és ezt kellett

A binomiális tétellel való analógia hangsúlyozására vezessük be a

jelölést minden
és
esetén. (Ha
, akkor legyen
minden -re.) A
számokat
általánosított binomiális együtthatóknak nevezzük. Ezzel a jelöléssel az imént bizonyított állítás azt mondja
ki, hogy

27.16. egyenlet - (27.16)
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minden

-re és

-re. A jobb oldalon álló sort binomiális sornak nevezzük.

5. Belátjuk, hogy az
, akkor

hatványfüggvény analitikus

-ben minden

tehát
-t előállítottuk egy
körüli hatványsor összegeként a
Következmény szerint
analitikus -ban.
6. Belátjuk, hogy a

Ezzel

függvény analitikus

és

intervallumban. Így a 27.55.
és

-ben. Legyen

-et előállítottuk egy hatványsor összegeként a

-re. Valóban, ha

. Ekkor

intervallumban, tehát

analitikus

-ban.

27.57. Megjegyzés. Legyen analitikus az nyílt intervallumon. Minden
-re jelöljük
-lal azt a
legnagyobb pozitív számot (vagy végtelent), amelyre teljesül, hogy az függvénynek az
ponthoz tartozó
Taylor-sora előállítja -et az
pont
sugarú környezetében.
Vizsgáljuk meg

értékeit a 27.45. és 27.56. Példákban szereplő függvényekre! A polinomok, az
és
függvények
esetében
minden
-ra.
Az
függvények esetén beláttuk, hogy
minden
-ra, tehát
az a
legnagyobb szám, amelyre teljesül, hogy az
függvény analitikus az
pont
sugarú környezetében. Azt
gondolhatnánk, hogy ez mindig így van, tehát, ha
analitikus az
intervallumban, akkor
minden
-re.
Ez a sejtés azonban hamis. Tekintsük az

függvényt

-en. A 27.56.2. Példa szerint

mindenütt analitikus. Másrészt az
függvénynek a ponthoz tartozó Taylor-sora a
sor.
Ugyanis ez a hatványsor előállítja -et a
intervallumban, tehát a 27.54. Tétel szerint ez a függvény
Taylor-sora. Ez a sor azonban
esetén divergens, tehát
. Tehát az
függvény mindenütt
analitikus, de a ponthoz tartozó Taylor-sora csak a
intervallumban állítja elő.
Ez a jelenség első pillantásra nagyon meglepő. Vajon mi határozza meg az
sugár értékét, ha nem az a
legnagyobb intervallum, amelyben
analitikus? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, ki kell
lépnünk a komplex számok síkjára. A részleteket illetően l. a fejezet második függelékét.
Most visszatérünk a 27.48. Tétel megfordításához.
27.58. Lemma. Tegyük fel, hogy a
legyen az összege
-ra és

hatványsor konvergens

. Ekkor minden
-ra.

Bizonyítás. Rögzítsünk egy
olyan
, hogy
tetszőleges
-ra

-hez létezik olyan

számot. Mivel a
minden
-ra. Ha tehát

, hogy

-ben, és
minden

sor konvergens, ezért
. Így van
, akkor (27.13) és (27.12) alapján
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Így

, ahol

-ra igaz, ezzel a lemmát beláttuk.

. Mivel ez minden

A fenti lemmának több fontos következménye van.
27.59. Tétel. Az

függvény akkor és csak akkor analitikus az

számok, hogy

pontban, ha léteznek olyan

akárhányszor differenciálható
-ra és
-re.

és

-ban, és

pozitív
minden

Bizonyítás. Az állítás „akkor” részét már beláttuk a 27.48. Tételben. A „csak akkor” állítás pedig nyilvánvaló a
27.58. Lemmából.
27.60. Tétel. Ha a
összegfüggvénye az

hatványsor konvergens
intervallum minden pontjában analitikus.

-ben,

akkor

az

Bizonyítás. Az állítás a a 27.58. Lemmából és a 27.48. Tételből következik.
Megjegyezzük, hogy a tételre közvetlen bizonyítás is adható (l. a 27.58. feladatot [707]).
27.61. Példa. Az előző tétel alkalmazásaként belátjuk, hogy az
függvény analitikus
Alkalmazzuk (27.16)-t
-del és helyett
-tel! Azt kapjuk, hogy

minden
-re. Ha
, akkor a jobb oldalon álló sor egyenletesen konvergens a
tehát a 27.40. Tétel szerint itt tagonként integrálható. Így

minden

-re. A 27.60. Tétel szerint ebből következik, hogy

Egyébként

analitikus

-ben.

intervallumban,

-ben.

, amiből azt kapjuk, hogy

27.17. egyenlet - (27.17)

minden

esetén.

27.62. Megjegyzés. Legyen
jelöljük

-lal a
minden

akárhányszor differenciálható az

nyílt intervallumban. Minden

-re

Taylor-sor konvergenciasugarát. Ha analitikus -ben, akkor
-re, hiszen a Taylor-sornak elő kell állítania -et az
pont egy környezetében. A
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megfordítás azonban nem igaz: az

) feltételből nem következik, hogy

(

minden pontjában analitikus. Ha pl.
ban, de
minden
-ra. Valóban,
konvergens. Másrészt analitikus a
és
27.60. feladatból [707]. Így
minden

és

az

intervallum

, akkor – amint láttuk – nem analitikus , hiszen a ponthoz tartozó Taylor-sor mindenütt
félegyenesek mindegyikén; ez könnyen levezethető a
-ra is igaz.

Ha biztosítani akarjuk, hogy analitikus legyen -ben, akkor az
(
) feltételnél többet kell
megkövetelnünk. A 27.59. Tétel segítségével nem nehéz belátni, hogy ha minden korlátos és zárt
intervallumra teljesül

27.18. egyenlet - (27.18)

akkor analitikus -ben (l. a 27.64. feladatot [708]). Ez az állítás megfordítható: ha
(27.18) igaz minden korlátos és zárt
intervallumra (l. a 27.65. feladatot [708]).

analitikus -ben, akkor

A következő tétel az analitikus függvények egy különleges tulajdonságát fogalmazza meg.
27.63. Tétel. Legyen
sorozata, amely egy

analitikus a nyílt
intervallumban. Ha
gyökeinek van olyan
ponthoz konvergál úgy, hogy
minden -re, akkor azonosan nulla.

Bizonyítás. Tudjuk, hogy akárhányszor differenciálható -ben. Így
tétel (11.50. Tétel) többszöri alkalmazásával látható, hogy minden
különböző sorozat, amelyben

eltűnik. Mivel

folytonos, tehát
. A Rolle-ra van egy -hoz tartó és -tól

folytonos, ezért

minden

-ra.

Ez azt jelenti, hogy
-beli Taylor-sora azonosan nulla. Tekintve, hogy
analitikus
-ban, ebből
következik, hogy
azonosan nulla
egy környezetében. Legyen
azon
számok halmazának
szuprémuma, amelyekre teljesül, hogy
,
, és azonosan nulla az
intervallumban. Ekkor
. Tegyük fel ugyanis, hogy
. Ekkor
, és azonosan nulla az
intervallumban.
Ebből következik, hogy
minden -ra, és így az
függvény
ponthoz tartozó Taylor-sora
azonosan nulla. Tekintve, hogy a pontban is analitikus, ezért azonosan nulla egy környezetében. Ez
azonban ellentmond definíciójának.
Ezzel beláttuk, hogy
bizonyítható, hogy

, tehát
minden

,

minden
pontban.

,

pontban. Pontosan ugyanígy

27.64. Megjegyzés. A 27.63. Tételt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ha analitikus a nyílt intervallumban,
és -nek van olyan korlátos és zárt részintervalluma, amelyben -nek végtelen sok gyöke van, akkor
azonosan nulla.
Könnyen látható, hogy ha az
-ben. Így a 27.63. Tételt

és függvények analitikusak az intervallumban, akkor
-re alkalmazva a következőt kapjuk.

27.65. Tétel. Legyenek
minden -re, ahol

analitikusak a nyílt
és
minden

és

is analitikus

intervallumban, és tegyük fel, hogy
-re. Ekkor
minden
-re.

27.66. Megjegyzések. 1. A fenti tétel azt állítja, hogy ha egy nyílt intervallum,
és
minden -re, akkor bármely -ben analitikus függvényt meghatározzák a különböző
pontokban felvett
értékei. Ezért a 27.65. Tételt unicitási tételnek 4 nevezik. (Az unicitási tétel azzal az állítással analóg, amely
szerint ha két
-adfokú polinom
pontban megegyezik, akkor azonosan egyenlőek. Lásd a
10.1. Lemmát.)

4

unicitás = egyértelműség
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2. Fontos megjegyezni, hogy a 27.63. és 27.65. Tételekben lényeges az a feltétel, hogy az
sorozat
határértéke -ben van. Be lehet látni, hogy a
függvény analitikus a
félegyenesen (l. a 27.61.
feladatot [708]). A függvény eltűnik az
pontokban és
, ebből mégsem következik, hogy
azonosan nulla.
3. A 27.63. és 27.65. Tételekben megfogalmazott tulajdonságokkal sem a folytonos, sem a differenciálható
függvények osztálya nem rendelkezik. Sőt, ezek a tulajdonságok még az akárhányszor differenciálható
függvényekre sem igazak. Legyen pl.
, ha
, és
12.17. Megjegyzésben bizonyítottak alapján könnyű belátni, hogy
számegyenesen (és
minden
-re). Mármost
nullával egyenlő a negatív számokban, mégsem azonosan nulla

, ha
. A
akárhányszor differenciálható a
esetén

, hiszen

-en.

3.1. Feladatok
27.38. Határozzuk meg az alábbi hatványsorok konvergenciasugarát.
a.

,

b.
c.
d.

,
,
,

e.

,

f.

,

g.

,

h.
i.
j.

,
,
.

27.39. Adjunk meg olyan hatványsorokat, amelyek előállítják a megadott függvényeket a megadott pont egy
környezetében:
a.

;

b.

;

c.

;

d.

;

e.
f.

;
;

g.

;

h.
i.

;
;
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j.

;

k.

és

ha

l.

ha

;

;

m.

;

n.

;

o.

.
-edik deriváltja

27.40. Mennyi

-edik deriváltja

-ban? Mennyi

-adik deriváltja -ban? Mennyi

-ban? Mennyi

-adik deriváltja -ban?

27.41. Határozzuk meg a következő végtelen sorok összegét:
a.

,

b.
c.

,
,

d.
e.

,
,

f.
g.

,
.

27.42. Határozzuk meg a

határértéket.
27.43. Határozzuk meg azokat az

számpárokat, amelyekre az

számok sorozata konvergens. (Ö [790])
27.44. Legyen
minden
-re, ahol az
együtthatók nemnegatívak. Mutassuk meg,
hogy a hatványsor akkor és csak akkor konvergens -ben, ha korlátos
-ben.
27.45. Számítsuk ki a

összeget a következő gondolatmenettel.

Legyen
. Ekkor
a
hatványsor tagonkénti
integrálásával kapható. Számítsuk ki az utóbbi hatványsor összegét, ebből számítsuk ki
-et, bizonyítsuk
be, hogy az -et megadó képlet
-ben is érvényes, majd helyettesítsünk
-et.

706
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
27.46. Határozzuk meg az alábbi hatványsorok összegét
a.

-ben:

,

b.

.

27.47. Bizonyítsuk be, hogy

míg

esetén

esetén a jobb oldalon álló sor divergens. (Ö [790])

27.48. Bizonyítsuk be, hogy

míg

esetén

esetén a bal oldalon álló sor divergens. (Ö [790])
hatványsora konvergens

27.49. Mutassuk meg, hogy

-ben. Vezessük le ebből, hogy

27.50. Bizonyítsuk be az Abel-tétel megfordítását: ha
konvergens -ban.

egyenletesen konvergens

-ban, akkor

27.51. Konstruáljunk olyan mindenütt akárhányszor differenciálható
függvényt, amelynek a
tartozó Taylor-sora mindenütt konvergens,
-ben előállítja -et, de máshol nem.
27.52. Igaz-e, hogy ha egy hatványsor konvergens az
differenciálható -ban? (Ö [790])

ponthoz

pontban, akkor az összegfüggvénye balról

27.53. Igaz-e, hogy ha egy hatványsor konvergens az
pontban, akkor az összegfüggvényének létezik
-ban a véges vagy végtelen bal oldali deriváltja? ( Ö [790])
analitikus a nyílt

27.54. Mutassuk meg, hogy ha
-n.

függvény analitikus

27.55. Mutassuk meg, hogy az
27.56. Bizonyítandó, hogy ha
szakaszból áll.

analitikus

-et az
és

-en.

-en, akkor minden korlátos intervallumban véges sok konvex vagy

minden

27.59. Lássuk be, hogy ha

primitív függvénye is analitikus

-en, akkor minden korlátos intervallumban véges sok monoton

analitikus

27.57. Bizonyítandó, hogy ha
konkáv szakaszból áll.
27.58. Legyen
Taylor-sora előállítja

intervallumon, akkor

-re. Bizonyítsuk be, hogy minden
-re
intervallumban, ahol
. (Ö [790])

analitikusak

-n, akkor

és

is, illetve

esetén

27.60.
a. Tegyük fel, hogy az
intervallumban,

függvényt a
, a

hatványsor előállítja az

függvényt a

hatványsor előállítja a
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intervallumban, valamint
függvényt előállítja az

b. Legyen analitikus a nyílt intervallumon, és legyen
be, hogy ha
, akkor
analitikus -n.
27.61. Bizonyítsuk be, hogy a

-ra. Bizonyítsuk be, hogy a
intervallumban. (Ö [791])

minden
pont körüli Taylor-sora az

analitikus a nyílt

függvény analitikus a

intervallumon. Bizonyítsuk

félegyenesen.

27.62. Bizonyítandó, hogy ha akárhányszor differenciálható
és minden -re, akkor analitikus
-ben. ( )

-ben és

27.63. Bizonyítandó, hogy ha
akárhányszor differenciálható
minden -re, akkor analitikus
-ben. ( )

-ben és

minden

állandó előjelű

-re

-ben

27.64. Legyen akárhányszor differenciálható a nyílt intervallumban, és tegyük fel, hogy minden korlátos
és zárt
intervallumhoz van olyan
, hogy minden
-re az függvény
pontbeli Taylorsorának a konvergenciasugara legalább . Bizonyítandó, hogy ekkors analitikus -ben. (Ö [791])
27.65. Bizonyítsuk be, hogy ha analitikus a nyílt intervallumban, akkor minden korlátos és zárt
intervallumhoz van egy olyan
, hogy minden
-re
-nek az
pontbeli Taylor-sorának a
konvergenciasugara legalább . (Ö [791])
27.66. Bizonyítsuk be, hogy minden
függvény, amelyre
minden

-re. (

folytonos függvényhez van olyan mindenütt analitikus
Ö [791])

A következő feladatok olyan számsorozatokra vonatkoznak, amelyekben minden tag adott számú korábbi tag
lineáris kombinációjaként van megadva. (Ilyen pl. az
Fibonacci-sorozat, és ilyen sorozatokra vonatkoztak
a 3.1 [50]–3.5. feladatok [50] (I. kötet 70 [50]–71. oldalak [50]). Emlékeztetünk, hogy a 3.3. (a) feladat [50] zárt
formulát adott a Fibonacci-számokra.) A precíz definíció a következő. Azt mondjuk, hogy az
sorozat
kielégít egy lineáris rekurziót, ha vannak olyan
valós számok, hogy

27.19. egyenlet - (27.19)

teljesül minden

-ra.

27.67. Bizonyítsuk be, hogy a
hatványsor konvergenciasugara pozitív. Határozzuk meg a
hatványsor összegfüggvényét, írjuk fel az összegfüggvény ponthoz tartozó Taylor-sorát, és ennek alapján
adjunk zárt formulát az
Fibonacci-számokra!
27.68. Bizonyítsuk be, hogy az

sorozat akkor és csak akkor tesz eleget egy lineáris rekurziónak, ha a

hatványsor konvergenciasugara pozitív, és az összegfüggvénye racionális törtfüggvény.
27.69. Legyen a
szám tizedestörtalakja
összegfüggvénye akkor és csak akkor racionális törtfüggvény, ha
27.70. Legyen
(27.19) rekurziót, akkor

és
konvergens.

27.71. Legyen
számát.

, és

a. Mutassuk meg, hogy
b. Bizonyítsuk be, hogy a

. Bizonyítsuk be, hogy
racionális szám.

. Bizonyítsuk be, hogy ha az
esetén jelöljük

-nel a konvex

minden
hatványsor konvergens

sorozat kielégíti a
-szög háromszögeléseinek

-ra.
egy környezetében.
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c. Bizonyítsuk

be,

hogy

ha

,

,

akkor

és

így

.
d. Mutassuk meg ennek alapján, hogy
A

minden

-ra. (Ö [791])

számokat Catalan5-számoknak nevezzük.

4. Az Abel-szummáció
A szummábilis sorok tárgyalásakor meghatároztuk a divergens végtelen soroknak egy olyan körét (nevezetesen
a szummábilis sorok halmazát), amelyben a sorokhoz összegjellegű mennyiséget (nevezetesen a sor szummáját)
rendelhettünk hozzá. A módszer az volt, hogy a sor
részletösszegeinek sorozata helyett azok számtani
közepeinek
sorozatát tekintettük, és ha ez konvergens volt, akkor a
sorozat limeszét neveztük a sor
szummájának.
Valójában ez a módszer csak egyike azoknak az eljárásoknak, amelyekkel bizonyos divergens sorokhoz
összegjellegű mennyiséget rendelhetünk hozzá. Ilyen eljárások egy végtelen rendszere Hölder nevéhez fűződik.
Hölder a következő észrevételből indult ki. Az
sor nem szummábilis, mert nem teljesíti az
feltételt. Ez közvetlenül is látható, hiszen a sor részletösszegeinek sorozata

ezek számtani közepeinek sorozata pedig

A
sorozat divergens, hiszen a páros indexű tagjai -hoz, a páratlan indexű tagjai pedig
-hez tartanak.
Ez azt jelenti, hogy a
sor nem szummábilis. Ha azonban most vesszük a
sorozat
számtani közepeit, ez a sorozat már konvergens és
-hez tart. Ez motiválja a következő definíciót. Jelölje
a

végtelen sor részletösszegeit. Legyen

, és

-re. Ha az
sorozat konvergens és -hoz tart, akkor azt mondjuk, hogy a
-szummábilis, és a
-szummája . Így az
sor
szummája
.

minden
végtelen sor
-szummábilis, és a

-

Az eljárás folytatható: vegyük a részletösszegek sorozatának a számtani közepeit, az így kapott sorozat számtani
közepeit, és ezt az eljárást folytassuk lépésben. Ha a -adik lépésben kapott sorozat konvergens és -hoz
tart, akkor azt mondjuk, hogy a

végtelen sor

-szummábilis, és a

-szummája

.

Mivel egy konvergens sorozat számtani közepeiből képzett sorozat szintén konvergál ugyanahhoz a limeszhez,
ezért nyilvánvaló, hogy ha egy végtelen sor
-szummábilis, akkor automatikusan
-szummábilis
minden
-ra, és a
-szummája megegyezik a
-szummájával. Tehát ezek a szummációs
eljárások egyre hatékonyabbak, amennyiben végtelen soroknak egyre bővülő halmazaihoz rendelnek
összegszerű mennyiségeket. A fenti példa mutatja, hogy a
-szummábilis sorok halmaza szigorúan bővebb
a
-szummábilis (vagyis a közönséges értelemben szummábilis) sorok halmazánál. Be lehet látni, hogy
általában a
-szummábilis sorok halmaza szigorúan bővebb a
-szummábilis sorok halmazánál
(l. a 27.78. feladatot [712]).
A hatványsorok elméletének egy további alkalmazásaként most megismerkedünk egy még hatékonyabb
szummációs eljárással. A 27.39. Tétel szerint, ha a

sor konvergens, és az összege

27.20. egyenlet - (27.20)

5

Eugène Charles Catalan (1814–1894) belga matematikus
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Ez a megfigyelés motiválja a következő definíciót.
27.67. Definíció. Azt mondjuk, hogy a
hatványsor konvergens

végtelen sor Abel-szummábilis és az Abel-szummája

, ha a

-ben és fennáll (27.20).

Így a 27.39. Tétel szerint, ha egy sor konvergens és az összege
szummája is . Ennél több is igaz.

, akkor a sor Abel-szummábilis és az Abel-

27.68. Tétel. Ha egy végtelen sor szummábilis és a szummája
szummája is .

, akkor a sor Abel-szummábilis és az Abel-

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy a
, és így a

hatványsor konvergens
sor összege

Legyen a

végtelen sor szummábilis. Ekkor a 26.49. feladat [677] szerint
. Azt kell megmutatnunk, hogy

. Könnyű ellenőrizni, hogy a

Legyen

-ben, mert majorizálható a

és

sorral.
.

sorok Cauchy-szorzata a

sor. Mivel a szereplő sorok abszolút konvergensek
-ben, ezért a 26.44. Tétel alapján a
Cauchy-szorzatuk is abszolút konvergens, és az összege a sorok összegeinek szorzata. Azaz

27.21. egyenlet - (27.21)

-re, ahol a jobb oldalon álló sor abszolút konvergens. Ha ezt a sort szintén megszorozzuk

minden

-nel, akkor (27.21)-ból azt kapjuk, hogy

27.22. egyenlet - (27.22)

minden

-re. Feltettük, hogy a
, azaz a

sor szummábilis. Ha a szummája

sorozat nullához tart. A (27.22) jobb oldalán álló sort a

Így (27.22)-t

számokkal kifejezve azt kapjuk, hogy

-nel beszorozva azt kapjuk, hogy

A bizonyítás befejezéséhez azt kell megmutatnunk, hogy
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Legyen

, létezik olyan

adott. Mivel

teljesül minden

index, hogy

-re. Ekkor

27.23. egyenlet - (27.23)

, ezért

Mivel

27.24. egyenlet - (27.24)

ha

. Végül is (27.23) és (27.24)összevetésével azt kapjuk, hogy

ha

. Ezzel a tételt beláttuk.

27.69. Megjegyzés. A fenti tétel (és a bizonyítása is) könnyen általánosítható: ha egy végtelen sor
szummábilis bármilyen -ra, akkor a sor szükségképpen Abel-szummábilis, és az Abel-szummája megegyezik
a
-szummájával.
Például az

sor Abel-szummábilis, hiszen

esetén

-hez tart. Ez egybevág azzal a ténnyel, hogy a sor

Az Abel-szummáció tehát „hatékonyabb” az összes
olyan Abel-szummábilis sor, amely semmilyen -ra nem

-szummációnál. Sőt, a következő példa szerint van
-szummábilis.

minden
-szummája

-re, és a jobb oldal
.

27.70. Példa. Az

függvény analitikus

27.60. (a) feladatot [707].) Legyen ez a sor

tehát a
Másrészt a

-ben, és a
. Ekkor

sor Abel-szummábilis (és az Abel-szummája
sor semmilyen

teljesül
[712]).

-ra sem

körüli Taylor-sora itt előállítja. (L. a

).

-szummábilis. Ui. minden

-szummábilis sorra

(l. a 27.76. feladatot [712]), azonban a fenti sorra ez nem áll (l. a 27.79. feladatot

4.1. Feladatok
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27.72. Bizonyítsuk be, hogy ha egy nemnegatív tagú sor

-szummábilis, akkor konvergens.

27.73. Bizonyítsuk be, hogy ha egy nemnegatív tagú sor Abel-szummábilis, akkor konvergens.
-szummábilis, és határozzuk meg a

27.74. Mutassuk meg, hogy az
-szummáját.

sor

27.75. Ellenőrizzük, hogy az
megegyezik a
-szummájával.

sor Abel-szummábilis, és az Abel-szummája

27.76. Bizonyítsuk be, hogy ha a

sor

-szummábilis, akkor

27.77. Vegyük a
végtelen sor részletösszegeinek számtani közepeit, az így kapott sorozat számtani
közepeit, és ezt az eljárást folytassuk lépésben. Fejezzük ki a -adik lépésben kapott sorozat -edik tagját az
számok segítségével!
27.78. Mutassuk meg, hogy az
szummábilis. Határozzuk meg a sor
27.79. Legyen

az
sorozat semmilyen

-szummábilis, de nem

sor

-

-szummáját!
függvény pont körüli Taylor-sora. Bizonyítsuk be, hogy az
-ra nem lehet korlátos. (Ö [791])

5. Fourier-sorok
Könyvünk bevezetőjében már említettük, hogy a differenciál- és integrálszámítás XVII. századi kialakulásában
döntő szerepet játszottak bizonyos fizikai problémák. A fizika kulcsszerepe az analízis további fejlődésében is
megmaradt; a XVIII. században és a XIX. század elején a fizika több olyan problémát felvetett, amelyek
amellett, hogy jelentősen hozzájárultak az analízis alapfogalmainak tisztázásához (amilyen a függvény, a
határérték vagy a végtelen sor), új matematikai elméletek megalkotását is elősegítették. Ilyen probléma volt a
rezgő húr mozgásának, illetve a hővezetés egyenletének leírása is6, amelyek a következő kérdéshez vezettek. Az

27.25. egyenlet - (27.25)

alakú sorokat (ahol
és
konstansok) trigonometrikus soroknak nevezzük. Mivel a
és
függvények
szerint periodikusak minden
-re, ezért, ha a (27.25) sor mindenütt konvergens, akkor az
összege szintén periodikus
szerint. Mármost a kérdés a következő: megkaphatunk-e ilyen módon minden
szerint periodikus függvényt? Ha nem, akkor melyek azok a
szerint periodikus függvények, amelyeket
előállíthatunk valamely trigonometrikus sor összegeként? Ezek a kérdések – melyek teljes megválaszolásához a
XX. századig kellett várni – vezettek a Fourier-sorok elméletének kidolgozásához.
Az előállítás létezésénél könnyebb volt annak egyértelműségét tisztázni. Georg Cantor 1870-ben bebizonyította,
hogy ha egy függvény előállítható egy (27.25) alakú sor összegeként, akkor az előállítás egyértelmű, vagyis az
és
együtthatók egyértelműen meghatározottak. Cantor tételét csupán abban az esetben bizonyítjuk,
amikor a (27.25) sor egyenletesen konvergens (az általános esetre nézve l. [17] II. kötet 148. o.).
27.71. Tétel. Tegyük fel, hogy az (27.25) sor egyenletesen konvergens
folytonos, és fennállnak az

-en. Ha a sor összege

27.26. egyenlet - (27.26)

6

A részleteket illetően l. a fejezet harmadik függelékét.
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és

27.27. egyenlet - (27.27)

összefüggések.
27.72. Lemma. Ha

egész, akkor

27.28. egyenlet - (27.28)

Ha

és

egészek, akkor

27.29. egyenlet - (27.29)

Ha

és

különböző nemnegatív egészek, akkor

27.30. egyenlet - (27.30)

Bizonyítás. Az állítások a ( 10.35) és (10.36) azonoságokból következnek, felhasználva, hogy
minden

egész számra.

A 27.71. Tétel bizonyítása. Mivel a (27.25) sor tagjai folytonosak, az összegfüggvény folytonossága a 27.36.
Tételből következik. A 27.40. Tétel szerint a (27.25) sort tagonként integrálhatjuk a
intervallumban,
amiből azonnal adódik (27.26).
Most belátjuk, hogy minden

egészre az

27.31. egyenlet - (27.31)

sor is egyenletesen konvergens -en. Legyen
adott. Az (27.25) sor egyenletes konvergenciája miatt van
olyan , hogy a sor -edik részletösszege -nál jobban megközelíti
-et minden
-re és minden
-re. Mivel
, ezért a (27.31) sorra is igaz, hogy az -edik részletösszege -nál jobban
megközelíti az összegét (vagyis
-et) minden
-re és minden
-re. Így a (27.31)-ban
definiált sor valóban egyenletesen konvergens, tehát
-ben tagonként integrálhatjuk. A 27.72. Lemma
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felhasználásával

ebből

azt

kapjuk,

hogy

.

Ugyanígy

adódik

, amivel (27.27)-t is beláttuk.
27.73. Megjegyzés. A (27.26) és (27.27) formulákban az függvényt a
intervallum helyett bármely
hosszúságú intervallumban is integrálhattuk volna. Ez abból következik, hogy ha periodikus
szerint,
és integrálható
-ban, akkor minden hosszúságú
intervallumban is integrálható, és

27.32. egyenlet - (27.32)

Ha ui.

egész, akkor

ahol

periodicitása miatt

és

, amiből (27.32) világos.
A (27.26) és (27.27) formulákat már Euler is levezette. A szisztematikus vizsgálatuk azonban Fourier 7
munkásságával kezdődött, aki az (27.26) és (27.27) segítségével definiált (27.25) alakú sorokat használta fel a
hővezetés egyenletének megoldására.
27.74. Definíció. Tegyük fel, hogy
(27.27) formulák által definiált számokat
Fourier-sorának nevezzük.
27.75. Példák. 1. Legyen az a
Világos, hogy páros függvény.

periodikus
szerint és integrálható
-ben. A (27.26) és
Fourier-együtthatóinak, a segítségükkel felírt (27.25) sort pedig

szerint periodikus függvény, amelyre

Ebből következik, hogy a függvény Fourier-sorában az
nullával egyenlők. Valóban, a 27.73. Megjegyzés szerint

együtthatók (vagyis a

minden

tagok együtthatói)

Mármost az integrál értéke nulla, hiszen a jobb oldalon egy páratlan függvényt integrálunk a
intervallumon (l. a 13.2. feladatot [293]).
Most számítsuk ki az

Ha

együtthatókat. Először is

, akkor parciális integrálással

A függvény Fourier-sora tehát
7

Jean Baptiste Fourier (1768–1830) francia matematikus

714
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-re.

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok

27.33. egyenlet - (27.33)

Később látni fogjuk, hogy ez a sor mindenütt előállítja a függvényt (lásd a 27.80. Példát).
2. Legyen

az a
minden

szerint periodikus függvény, amelyre
egészre. Egyszerű parciális integrálás adja, hogy

minden
-ra, vagyis
(lásd a 27.86. Tételt).

Fourier-sora a

-re és

sor. Ez a sor is mindenütt előállítja a függvényt

Fourier-sora a

3. Most legyen
az a
szerint periodikus függvény, amelyre
-re. Kétszeres parciális integrálással kapjuk, hogy
-ra. Így
27.79. Tételt).

minden
minden -re és

minden

-re és

minden
minden

sor. Ez a sor is mindenütt előállítja a függvényt (lásd a

A 27.71. Tételt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ha egy trigonometrikus sor egyenletesen konvergens, akkor a
sor szükségképpen az összegfüggvény Fourier-sora.
Általában nem várhatjuk el, hogy egy függvényt a Fourier-sora előállítsa. Ha pl. az függvény értékét egy
pontban megváltoztatjuk, akkor a (27.26)-ban és (27.27)-ban szereplő integrálok nem változnak, tehát a Fouriersor és annak összege sem változik. Így mindig elérhetjük, hogy a függvényt egy adott pontban a Fourier-sora ne
állítsa elő. Az igazi kérdés az, hogy egy folytonos és
szerint periodikus függvényt előállít-e a Fourier-sora?
Hogy a kérdés jellegét jobban megértsük, idézzünk fel néhány, a hatványsorokkal és Taylor-sorokkal
kapcsolatos eredményt. Ebben az összefüggésben a trigonometrikus sorokat a hatványsorokkal, a folytonos
függvények Fourier-sorát pedig az akárhányszor differenciálható függvények Taylor-sorával hozhatjuk
párhuzamba. Ezen analógia szerint a 27.71. Tételnek az a megfelelője, hogy egy hatványsor mindig megegyezik
az összegének Taylor-sorával (27.54. Tétel). Másrészt tudjuk, hogy az
,
függvény
akárhányszor differenciálható, a Taylor-sora mindenütt konvergens, de a Taylor-sor összege sehol sem egyenlő
a függvénnyel (kivéve az origót). Vajon van-e olyan folytonos függvény, amelynek a Fourier-sora konvergens,
de az összege sehol sem egyenlő a függvénnyel? A 27.46.1. Példában azt is láttuk, hogy van olyan akárhányszor
differenciálható függvény, amelynek a Taylor-sora mindenütt divergens (kivéve az origót). Vajon van-e olyan
folytonos függvény, amelynek a Fourier-sora mindenütt divergens?
Ezekre a kérdésekre csak a XIX. század végén és a XX. században született válasz. Fejér Lipót 8 1900-ban
bebizonyította a következő tételt. (Ennek a bizonyítása meghaladja könyvünk kereteit.)
27.76. Tétel. (Fejér-tétel). Egy folytonos és
szerint periodikus függvény Fourier-sora mindenütt
szummábilis, és a szummája egyenlő a függvénnyel. Következésképpen, ha egy folytonos függvény Fourier-sora
valahol konvergens, akkor az összege csak a függvény értéke lehet.
Régóta ismert volt, hogy egy folytonos függvény Fourier-sora bizonyos pontokban divergens lehet. Azt azonban
1966-ig nem sikerült eldönteni, hogy egy folytonos függvény Fourier-sora lehet-e mindenütt divergens. Ekkor
bizonyította be Carleson9 hogy ez lehetetlen: minden folytonos (sőt minden integrálható) függvény Fourier-sora
(egy bizonyos, pontosan definiálható értelemben; l. a 28. fejezetet) majdnem minden pontban konvergál a
függvény értékéhez. A Fourier-sorok tehát mind a két értelemben jobban viselkednek a Taylor-soroknál.
Számos olyan feltétel ismeretes, amely biztosítja, hogy egy függvényt a Fourier-sora előállítsa. Dirichlet és
Riemann eredményeiből következik például, hogy ha folytonos és monoton egy
intervallumban, akkor
itt a Fourier-sora konvergens és az összege . Ebből azonnal következik, hogy a 27.75. Példákban szereplő
függvényeket a Fourier-soruk mindenütt előállítja. (Ezt hamarosan mi is belátjuk majd Dirichlet és Riemann
eredményeire való hivatkozás nélkül.)

8
9

Fejér Lipót (1880–1959) magyar matematikus
Lennart Carleson (1928–) svéd matematikus
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
Itt nincs módunk a Fourier-sorok konvergenciájának elméletébe mélyedni. Ezt számos tankönyv tárgyalja; l. [2],
[10], [17] vagy [19]. Belátjuk azonban, hogy ha egy folytonos függvény Fourier-sora egyenletesen konvergens,
akkor a Fourier-sor mindenütt előállítja a függvényt. Ezt két lépésben bizonyítjuk. Először azt fogjuk
megmutatni, hogy ha egy folytonos függvény Fourier-sora azonosan nulla, akkor a függvény is azonosan nulla.
(Ennek az állításnak a Taylor-soros analógja hamis: az
azonosan nulla.)
27.77. Tétel. Legyen
akkor azonosan nulla.

folytonos és periodikus

Bizonyítás. I. A
függvény előállítható
Ezt szerinti indukcióval bizonyítjuk. Az állítás

és itt a
tagokat átrendezve megkapjuk az
Ebből

nyilvánvaló,

hogy

ha

minden

minden

körül

szerint. Ha

függvény Taylor-sora

minden Fourier-együtthatója nulla,

alakban, ahol
-re igaz. Ha -re igaz és

azonosságot alkalmazva minden
-re vonatkozó állítást.
az

függvény

mindegyik

alkalmas konstansok.

-ra, majd a kapott

Fourier-együtthatója

nulla,

akkor

nemnegatív egészre. Ebből pedig az következik, hogy

polinomra.

II. Most belátjuk, hogy ha
hogy

,

folytonos,

szerint periodikus, és

minden Fourier-együtthatója nulla, akkor

. Tegyük fel, hogy
. Mivel az
függvény Fourier-együtthatói is nullák, feltehetjük,
. Ekkor folytonossága alapján létezik olyan
, hogy
teljesül minden
-ra. A bizonyítás alapgondolata az, hogy keresünk egy olyan polinomot, amelyre
a pont
-nél nagyobb,
-ban pozitív,
-ben pedig olyan kicsi, hogy az

integrál pozitív legyen. (A 27.73. Megjegyzés szerint bármelyik
hosszúságú
intervallumban integrálhatunk.) Mivel az integrálnak nullának kell lennie, ez biztosítja az ellentmondást.
Azt fogjuk megmutatni, hogy a
nagy. Legyen
olyan kicsi, hogy
, létezik olyan
, hogy
-ra. Jegyezzük meg, hogy és csak
Ha
Így
minden

, tehát

, akkor
esetén
-re. Ekkor

polinom kielégíti a feltételeket, ha
teljesüljön. Legyen
minden
-ra. Nyilván
-tól függnek.

. Mivel

páros, ez

elég kicsi és

elég
. Mivel
is teljesül minden

, ahol
-ban is igaz. Tegyük fel, hogy

Másrészt
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függvénysorok

Így

ha

elég nagy, ami ellentmondás.

III. Legyen folytonos és
szerint periodikus, és tegyük fel, hogy
minden Fourier-együtthatója nulla.
Ekkor minden
-re az
függvény is folytonos és
szerint periodikus. Megmutatjuk, hogy
Fourier-együtthatói is nullák. Valóban,

és ugyanígy látható, hogy
hogy
. Mivel ez minden

-ra igaz, így

. A II. lépésben bizonyítottak szerint ebből következik,
azonosan nulla.

27.78. Megjegyzés. A 13.58. Megjegyzésben bevezetett szóhasználattal a (27.29) és (27.30) összefüggések azt
mondják, hogy a
intervallumban a
(
) és a
(
) függvények közül
bármely kettő merőleges egymásra. A 27.77. Tétel pedig azt állítja, hogy ha egy folytonos függvény ezen
függvények mindegyikére merőleges, akkor
azonosan nulla. A 27.77. Tétel tehát azt mondja ki, hogy a
merőlegesség szempontjából a trigonometrikus függvények rendszere folytonos függvénnyel már nem
bővíthető, azaz a trigonometrikus függvények teljes rendszert alkotnak. Ezért a 27.77. Tételt teljességi tételnek
is szokás nevezni.
Immár könnyen beláthatjuk, hogy ha egy folytonos függvény Fourier-sora egyenletesen konvergens, akkor
előállítja a függvényt.
27.79. Tétel. Legyen
folytonos és
szerint periodikus. Ha
konvergens -en, akkor az összege minden pontban
-szel egyenlő.

Fourier-sora egyenletesen

Bizonyítás. Legyen
Fourier-sorának összege . Ekkor a 27.71. Tétel szerint
folytonos, és a Fourieregyütthatói megegyeznek
Fourier-együtthatóival. Ebből egyszerűen következik, hogy a folytonos és
szerint periodikus
függvény Fourier-együtthatói nullával egyenlőek. A 27.77. Tétel alapján
,
azaz
.
27.80. Példa. A 27.79. Tétel szerint a 27.75.1. Példában szereplő függvényt a Fourier-sora mindenütt előállítja,
hiszen a függvény folytonos, a Fourier-sora pedig egyenletesen konvergens a Weierstrass-kritérium szerint. Azt
kaptuk, hogy

minden

-re. Ezt

-re alkalmazva ismét megkapjuk a

összefüggést.

Most belátjuk, hogy minden elég sima függvényt előállít a Fourier-sora.
27.81. Lemma. Ha az
en, akkor van olyan

függvény
szerint periodikus, és -szor folytonosan differenciálható
szám, hogy Fourier-együtthatóira fennállnak az
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27.34. egyenlet - (27.34)

becslések minden

-re.

Bizonyítás. Ha
, akkor a feltétel mindössze annyit jelent, hogy
folytonos
-ben. Ekkor
korlátos, tehát
minden
-re egy alkalmas
pozitív számmal. A (27.27) formulából
világos, hogy ekkor
és
minden
-re. (Egyébként az is igaz, hogy az
és
együtthatók nullához tartanak, de erre nem lesz szükségünk. L. a 27.97. feladatot [723].)
Tegyük fel, hogy a tétel állítása teljesül -ra, és legyen
szerint periodikus és
-szer
folytonosan differenciálható. Ekkor
-szor folytonosan differenciálható, tehát az indukciós feltevés szerint
Fourier-együtthatóira fennállnak az (27.34) egyenlőtlenségek egy alkalmas
számmal. Mármost
parciális integrálással

amiből

Hasonlóan kapjuk (

minden

felhasználásával), hogy

-re.

27.82. Tétel. Ha
sora mindenütt előállítja.

szerint periodikus és kétszer folytonosan differenciálható, akkor a Fourier-

Bizonyítás. A 27.81. Lemma szerint Fourier-együtthatóira
és
teljesül valamely
konstanssal. Így a Fourier-sor egyenletesen konvergens a Weierstrass-kritérium szerint, tehát alkalmazhatjuk
a 27.79. Tételt.
27.83. Megjegyzés. A tétel feltételei jelentősen enyhíthetők. Dirichlet konvergenciatételeiből következik
például, hogy valójában minden differenciálható és
szerint periodikus függvényt mindenütt előállít a
Fourier-sora.
Az
alakú véges összegeket (ahol
és
konstansok) trigonometrikus
polinomoknak nevezzük. Minden trigonometrikus polinom folytonos és
szerint periodikus. Ha tehát egy
függvény előáll mint trigonometrikus polinomok sorozatának egyenletes limesze, akkor
is
folytonos (és persze
szerint periodikus). Most megmutatjuk, hogy ez az állítás megfordítható.
27.84. Tétel. (Weierstrass 2. approximációs tétele). Ha
folytonos és
minden
-hoz megadható egy olyan trigonometrikus polinom, hogy
-re.
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szerint periodikus, akkor
teljesül minden

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
Bizonyítás. Ha kétszer folytonosan differenciálható, akkor a 27.82. Tétel szerint -et mindenütt előállítja a
Fourier-sora. Az 27.82. Tétel bizonyításában azt is beláttuk, hogy Fourier-sora egyenletesen konvergens. Így
minden
-ra a Fourier-sor -edik részletösszege kielégíti a feltételt, ha elég nagy.
A fentiek szerint a tétel bizonyításához elég belátni, hogy ha folytonos és
szerint periodikus, akkor
tetszőleges pontossággal egyenletesen megközelíthető kétszer folytonosan differenciálható és
szerint
periodikus függvényekkel.
Legyen

adott. Mivel
egyenletesen folytonos
-ben, ezért van olyan
és
, akkor
. Rögzítsük a
intervallum egy
felosztását.
-re válasszunk egy

Minden

folytonosan differenciálható

i.

, hogy ha
-nál finomabb

függvényt a következő tulajdonságokkal:
-ben,

ii.

,
állandó előjelű

iii.

-ben, és (iv)
függvény egy

alkalmas

konstans

. Könnyű belátni, hogy a
esetén rendelkezik ezekkel a

tulajdonságokkal.
Legyen

minden

-re és

-re, és

-t terjesszük ki periodikusan

-re.

és

folytonosan differenciálható és
szerint periodikus. Legyen
minden
-re; világos, hogy kétszer folytonosan differenciálható. Megmutatjuk, hogy
szerint periodikus,
minden -re. A függvény
szerinti periodikussága abból következik, hogy

Az

pontokban az

Ekkor

és

függvények megegyeznek. Valóban,

és
és
. Másrészt
a
helyezkedik el, hiszen
állandó előjelű, és így monoton
és
szerint periodikusak, ezért ez minden -re igaz.
Ha

, akkor

, hiszen
és
-ben. Ezért

alapján
számok között
. Mivel

27.85. Megjegyzés. A 27.84. Tétel birtokában új bizonyítást adhatunk Weierstrass (első) approximációs tételére,
vagyis a 12.19. Tételre. Legyen
folytonos, és legyen
adott. Konstruálunk egy
polinomot, amelyre a
intervallumon
.
Terjesszük ki folytonosan -et a
intervallumra úgy, hogy
is teljesüljön. (Legyen pl.
lineáris az
intervallumon.) Az így kapott függvényt terjesszük ki
-re
szerint periodikus
függvényként; jelöljük ezt is
-fel. Mivel
folytonos
-en, a 27.84. Tétel szerint van olyan
trigonometrikus polinom, hogy
minden -re. Tudjuk, hogy a
és
függvényeket a
Taylor-soruk mindenütt előállítja, és ezek a Taylor-sorok egyenletesen konvergensek minden korlátos
intervallumban. Ebből egyszerűen következik, hogy a trigonometrikus polinomot is mindenütt előállítja a
Taylor-sora, és ez a Taylor-sor egyenletesen konvergens
-en. Ha tehát
jelöli a Taylor-sor -edik
részletösszegét, akkor elég nagy
-re teljesülni fog
minden
esetén. Ekkor
minden
-re, amivel az állítást beláttuk.
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
Végezetül meghatározzuk két fontos trigonometrikus sor összegét.
27.86. Tétel. (i) A
periodikus. A sor összege

-re konvergens, és az összegfüggvénye
esetén pedig

sor minden
) esetén nulla,

(

szerint

27.35. egyenlet - (27.35)

(ii) A
sor minden
konvergens és az összege

) esetén divergens,

(

(

) esetén pedig

27.36. egyenlet - (27.36)

Bizonyítás.

Legyen

a

két

sor

-edik

részletösszegének

deriváltja

és

. A 26.54. Lemma szerint, ha
, akkor az
és
sorozatok
korlátosak, nevezetesen
felső korlátjuk. Így ekkor a vizsgált sorok konvergenciája a Dirichletkritériumból (26.37. Tétel) következik. A
nulla. Mivel a (27.36.) jobb oldalán álló függvény
esetén (27.35.) és (27.36.) fennáll.
Legyen
rögzített. Ha
Így (26.19)-ből és (26.20)-ból azt kapjuk, hogy

sor összege az
pontokban nyilvánvalóan
szerint periodikus, ezért elég belátni, hogy
és

, akkor

.

és

minden

függvénysorozat egyenletesen tart az

-ra. Ez azt jelenti, hogy az

függvényhez, a
függvénysorozat pedig egyenletesen tart a konstans
függvényhez a
intervallumon. A 27.16. Tétel szerint ebből következik, hogy
esetén

27.37. egyenlet - (27.37)

és

27.38. egyenlet - (27.38)

minden
Legyen

-ra.
és

. Ekkor
720
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és

ahol

.

Így

és

, tehát

és

Az

és

(27.37.)

(27.38.)

összefüggések
és

szerint

tehát
,

esetén
hiszen

, és így
. Tehát a
és
sorok
szummábilisak, és a szummájuk
, illetve
. Már láttuk, hogy a sorok konvergensek,
ezért a 26.50. Tétel alapján az összegük megegyezik a szummájukkal. Mivel ez minden
és
esetén igaz, ezzel a tételt beláttuk.
27.87. Megjegyzés. A tétel (i) állítása azt mondja, hogy a 27.75.2. Példában szereplő függvényt mindenütt
előállítja a Fourier-sora.

5.1. Feladatok
27.80. A következő
szerint periodikus függvényeket csak egy-egy
meg. Írjuk fel a függvények Fourier-sorait.
a.

(

b.

);
(

);

c.
d.

(
(

e.
f.

i.

);
);

(

)
) és

(

g.
h.

hosszúságú intervallumban adjuk

(
) és

(
(

);
(

);

);
és

(

).

27.81. Állapítsuk meg, hogy az előző feladatban felsorolt függvényeket hol állítja elő a Fourier-soruk. (Ö [791])
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27.82. Bizonyítsuk be, hogy ha a
(
) minden
-re.

szerint periodikus

függvény páros (páratlan), akkor a Fourier-sorában

27.83. Határozzuk meg az alábbi sorok összegét:
a.

(

);

b.

(

);

c.

;

d.

;

e.

;

f.

;

g.

;

h.

;

i.

.

27.84. Melyek azok a függvények, amelyeknek a Fourier-sora
1.

;

2.
3.

;
;

4.
alakú?
27.85. Bizonyítsuk be, hogy a

trigonometrikus polinomnak van gyöke.

27.86. Bizonyítsuk be, hogy ha
minden -re. ( Ö [791])
27.87. Bizonyítsuk be, hogy ha

27.88. Bizonyítsuk be, hogy ha

minden

, akkor

különböző egészek, akkor

27.89. Legyen az
függvény
szerint periodikus, és tegyük fel, hogy az
Fourier-sorai megegyeznek. Bizonyítsuk be, hogy ekkor
Fourier-sorában
27.90. Konstruáljunk olyan
együtthatóira teljesül, hogy az

-re, akkor

és
minden

szerint periodikus és folytonos függvényt, amelynek az
sorozat nem korlátos. (Ö [791])
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függvények
-re.
Fourier-
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függvénysorok
olyan számsorozat, amelyre

27.91. Legyen

egy alkalmas nem elfajuló intervallum

minden pontjában. Bizonyítsuk be, hogy ekkor
és

27.92. Legyenek

.(

Ö [791])

olyan számsorozatok, amelyekre

egy alkalmas nem elfajuló intervallum minden pontjában. Bizonyítsuk be, hogy ekkor
. ( Ö [792])
27.93. Legyen
monoton csökkenő és nullához tartó sorozat. Bizonyítsuk be, hogy
részletösszegei akkor és csak akkor korlátosak, ha az
sorozat korlátos. ( Ö [792])
27.94. Legyen
monoton csökkenő és nullához tartó sorozat. Bizonyítsuk be, hogy
és csak akkor egyenletesen konvergens -en, ha
. ( Ö [792])
folytonosan differenciálható

27.95. Legyen

, akkor
27.96. Legyen
Bizonyítsuk be, hogy

akkor

-ben. Bizonyítsuk be, hogy ha

vagy

.

periodikus
szerint, és tegyük fel, hogy
Fourier-együtthatóinak sorozata nullához tart.

lépcsősfüggvény

-ben.

27.97. Legyen
periodikus
szerint és integrálható
együtthatóinak sorozata nullához tart. (Riemann-lemma) (Ö [792])

-ben. Bizonyítsuk be, hogy

27.98. Legyen
periodikus
szerint és integrálható
mindegyik Fourier-együtthatója nulla, akkor
minden olyan

-ben. Bizonyítsuk be, hogy ha
pontban, amelyben folytonos.

27.99. Legyen
periodikus
szerint és integrálható
Fourier-sora egyenletesen konvergens, akkor a sor összege
folytonos.

Fourier-

-ben. Bizonyítsuk be, hogy ha
minden olyan
pontban, amelyben

6. További alkalmazások
A
végtelen sor minden
-re konvergens; az összegét
-sel jelöljük (l. a 6.11.3. Példát). Az
így definiált -függvény (amely tehát az
félegyenesen van értelmezve) egyike a matematika legtöbbet
vizsgált függvényeinek. Ugyanis Riemann felfedezte, hogy a -függvény differenciálhatóan kiterjesztehető a
komplex számsíkra (az pont kivételével), és hogy a kiterjesztett függvény tulajdonságai szoros kapcsolatban
állnak a prímszámok eloszlásával. Erre vonatkozik a híres (és immár több, mint 150 éve megoldatlan) Riemannsejtés, amely azt mondja, hogy a komplex számsíkra kiterjesztett -függvény minden nem valós gyökének a
valós része
[22].
Tudjuk, hogy
(lásd a 10.36. és 24.22. feladatokat [612], valamint a 27.80. Példát.) A következő
célunk a
értékek meghatározása minden pozitív egész -ra (l. a 27.92. Tételt). Ehhez szükségünk lesz
polinomoknak egy olyan sorozatára, amely a matematika más területein (pl. a kombinatorikában és a
valószínűségszámításban) is gyakran felbukkan.
27.88. Tétel. Létezik polinomoknak egy egyértelműen meghatározott
tulajdonságokkal:
Bizonyítás. A
, és a

, továbbá

és

,

,

sorozata a következő

minden

-ra.

polinomok létezését és egyértelműségét indukcióval bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy
. Világos, hogy egyetlen olyan

polinom adott. Legyen
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függvény van,

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
amelyre
Az is nyilvánvaló, hogy

és
egy polinom.

függvény, ahol

, nevezetesen az

.

A fenti tételben szereplő polinomokat Bernoulli-polinomoknak nevezzük. Az első néhány Bernoulli-polinom:

Ha

, akkor

tehát

27.39. egyenlet - (27.39)

A Bernoulli-polinomok konstrukciójából nyilvánvaló, hogy
olyan -edfokú polinom, amelynek az
együtthatói racionális számok. A
számokat Bernoulli-számoknak nevezzük. Az első néhány
Bernoulli-szám:

27.40. egyenlet - (27.40)

Most visszatérünk a Fourier-sorokhoz. A 27.79. Tétel szerint a 27.75.3. Példában szereplő függvényt mindenütt
előállítja a Fourier-sora, hiszen a függvény folytonos, a Fourier-sora pedig egyenletesen konvergens a
Weierstrass-kritérium szerint. Azt kaptuk, hogy

minden

-re. A formula bal oldala kicsit egyszerűbbé válik, ha

27.41. egyenlet - (27.41)

Ez az összefüggés a következőképpen általánosítható.
27.89. Tétel. Minden

-re és minden

pozitív egész számra

27.42. egyenlet - (27.42)
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-et

-re cseréljük:

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
és

27.43. egyenlet - (27.43)

Bizonyítás. Mivel (27.41) bal oldala éppen

, ezért

esetén (27.43) igaz. Most tekintsük a

sort. A Weierstrass-kritériumból következik, hogy a sor egyenletesen konvergens
-en, tehát a 27.36. Tétel szerint a sor összege – melyet -fel jelölünk – mindenütt folytonos. A tagonkénti
deriválással kapott sor éppen (27.41) jobb oldalának
-szerese, amely egyenletesen konvergens. Így a 27.42.
Tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy mindenütt differenciálható, és a deriváltja
minden
re. Mivel a
polinom definíciója alapján
, ebből azt kapjuk, hogy
a
intervallumon. Mármost az
-et definiáló sor bármely intervallumon tagonként integrálható (mert
egyenletesen konvergens), és így
azt kapjuk, hogy

tekintve, hogy
Ezzel (27.42)-t

-en a sor minden tagjának az integrálja nulla. Ebből

, hiszen

definíciója szerint
-re beláttuk.

Most tekintsük a
kapjuk, hogy az összege
pozitív egészre.

. Így

és

a

intervallumon.

sort. A fenti gondolatmenet csaknem szó szerinti megismétlésével
-re. Az eljárást folytatva kapjuk (27.42)-t és (27.43)-t minden

minden

27.90. Megjegyzések. 1. A (27.35.) egyenlőséget

helyett

-szel felírva azt kapjuk, hogy

27.44. egyenlet - (27.44)

minden
legalábbis
oldala nulla.

-re. Mivel
esetén. Az

és

, ez azt jelenti, hogy a (27.42) egyenlőség
-ra is igaz,
pontokban az egyenlőség nem áll fenn, mert ekkor (27.44) jobb

2. A 27.31. Példa szerint (27.44) jobb oldala egyenletesen konvergens a
intervallumon minden
-re. Ebből a tényből kiindulva új bizonyítást adhatunk a 27.89. Tételre. Tekintsük ui. a
sort, és jelöljük -fel az összegét. Mivel a sort tagonként deriválva éppen (27.44)
jobb oldalát kapjuk, ezért
minden
-re. Ebből azt kapjuk, hogy
a
intervallumon. De és
mindenütt folytonosak, ezért szükségképpen
minden
-re is igaz. Mármost az
-et definiáló sort tagonként integrálva
adódik, tehát
minden
-re. A bizonyítás folytatása ugyanaz mint a 27.89. Tétel eredeti
bizonyításában.
A 27.89. Tételnek számos érdekes következménye van. Először is, (27.42)-ba
következőt kapjuk.
27.91. Tétel.

minden

-t helyettesítve a

egészre.

Ha viszont (27.43)-ba helyettesítünk
-t, akkor a jobb oldalon azt kapjuk, hogy
míg a bal oldal értéke
. Ezzel megkaptuk Bernoulli és Euler formuláját:
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27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
27.92. Tétel.

minden

egészre.

Így pl.
ha páratlan, és negatív, ha

és
páros.

. A 27.92. Tételből az is következik, hogy

pozitív,

A következő célunk az alábbi formula bizonyítása.
27.93. Tétel.

27.45. egyenlet - (27.45)

minden

-re.

A bizonyítás fontos eleme az az észrevétel, hogy az

függvény minden

-re kielégíti az

27.46. egyenlet - (27.46)

függvényegyenletet (ellenőrizzük!). Megjegyzendő, hogy több olyan elemi függvény van, amely kielégít
hasonló formájú egyenleteket. Azt mondjuk, hogy az függvény
-replikatív, ha van olyan
konstans,
hogy

27.47. egyenlet - (27.47)

minden

-re. (A

függvény tehát -replikatív az

konstanssal.) Könnyű ellenőrizni, hogy

az
függvény minden
-re -replikatív az
konstanssal. Ebből
szerinti indukcióval nem
nehéz belátni, hogy az
Bernoulli-polinom szintén -replikatív az
konstanssal (l. a
27.103. feladatot [730]). Meg lehet mutatni, hogy ez a tulajdonság karakterizálja a Bernoulli-polinomokat a
következőértelemben: ha egy
polinom -replikatív (akármelyik
-re), akkor
egyenlő valamelyik
Bernoulli-polinom konstansszorosával (l. a27.104. feladatot [730]).
Egyébként az
függvény szintén -replikatív minden
-re; ez levezethető akár a 26.53.
Tételből, akár a 27.93. Tételből (l. a 27.105. feladatot [730]), illetve kettő-hatvány -ra ez automatikusan
következik (27.46)-ból (l. a 27.107. feladatot [730]). A 27.93. Tétel bizonyításához csak a
esetre, azaz
(27.46)-ra lesz szükségünk.
27.94. Lemma. Ha az
konstans.

függvény folytonos, és minden

-re kielégíti (27.46)-ot, akkor

Bizonyítás. Legyen legnagyobb értéke
, és legyen
valamely
oldalán mindkét tag értéke legfeljebb
, tehát (27.46) csak úgy teljesülhet, ha
-re megismételve azt kapjuk, hogy
és általában
jobbról folytonos -ban, ezért
. Hasonlóan kapjuk, hogy

726
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-re. Ekkor (27.46) bal
. Az okoskodást
minden -re. Mivel
, tehát

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
A 27.93. Tétel bizonyítása. Belátjuk, hogy a (27.45) jobb oldalán álló limesz létezik minden
egyszerű átalakítás adja, hogy

-re. Egy

27.48. egyenlet - (27.48)

Ha

és

, akkor

és így

-ra

Ez azt jelenti, hogy a
halmazon a
függvénysor kielégíti a
Weierstrass-kritériumot, tehát egyenletesen konvergens. Ez minden
-ra igaz, amiből egyrészt következik,
hogy a sor minden
-ra konvergens, másrészt, hogy az összege itt folytonos. A (27.45) jobb
oldalán álló limesz tehát létezik. Jelöljük az értékét
-szel; ekkor szintén folytonos
-n, és

27.49. egyenlet - (27.49)

Megmutatjuk, hogy a

függvény

szerint periodikus. Valóban, ha

Most belátjuk, hogy a

függvény is kielégíti a (27.46) függvényegyenletet. Adott

Mivel
esetén ez egyrészt
kielégíti (27.46)-t. Így ugyanez igaz a

, akkor

-re

-hez másrészt nullához tart, ezért
függvényre is.

valóban

Mármost a L’Hospital-szabály segítségével könnyű igazolni, hogy

27.50. egyenlet - (27.50)

Ezért (27.49) alapján
. Mivel
periodikus szerint (hiszen
és
is az), ezért
is igaz. Ha tehát a függvényt -nak értelmezzük a és pontokban, akkor azígy kapott
kiterjesztett függvény (melyet szintén
-val fogunk jelölni) folytonos lesz
-en. Tudjuk, hogy
minden

-re. De

folytonosságából nyilvánvaló, hogy ez
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-re is igaz. A 27.94. Lemma szerint ebből következik, hogy
a
periodikus szerint, így
minden
-re, amivel a tételt beláttuk.

intervallumon. Mivel pedig

Az előző tétel állítását (27.48)-val összevetve azt kapjuk, hogy

27.51. egyenlet - (27.51)

minden

-re. Ha

, akkor

esetén

sor konvergens, ezért az

Mivel a

tagok bármilyen sorrendben felírva egy

(abszolút) konvergens sort alkotnak, és az összegük a 26.20. Tétel szerint

. Mármost adott

, tehát ismét a 26.20. Tétel szerint

-re

Ezt (27.51)-gyel összevetve a következőt kapjuk.
27.95. Tétel. Minden

esetén

27.52. egyenlet - (27.52)

Ebből egyszerűen meghatározhatjuk a tangensfüggvény
hogy
esetén

Így (27.52)-t -re és
, akkor

körüli hatványsorát is. Könnyű ellenőrizni ugyanis,

-re alkalmazva, majd a megfelelő műveleteket elvégezve azt kapjuk, hogy ha

Ha itt
-t a 27.92. Tétel alkalmazásával kifejezzük a Bernoulli számokkal, akkor egyszerű átalakítás után
megkapjuk a
függvény körüli hatványsorát.
27.96. Tétel. Minden

esetén

27.53. egyenlet - (27.53)

Most belátjuk Euler nevezetes szorzatformuláját.
27.97. Tétel. Minden

-re fennáll
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27.54. egyenlet - (27.54)

Bizonyítás. A 27.93. Tétel állítását a (27.48) összefüggés felhasználásával úgy is megfogalmazhatjuk, hogy

27.55. egyenlet - (27.55)

-re. A bizonyítás során azt is beláttuk, hogy a bal oldalon álló sor egyenletesen konvergens a
intervallumon. Így minden
-re a (27.55) egyenlőséget tagonként integrálhatjuk a
intervallumon. Mivel
minden

ezért (27.55) bal oldalának integrálja

27.56. egyenlet - (27.56)

Ugyanakkor (27.55) jobb oldalának integrálja

27.57. egyenlet - (27.57)

Ha most (27.56)-t és (27.57)-t összevetjük, a kapott egyenlőség mindkét oldalát
átrendezzük, akkor megkapjuk (27.54)-t.
A bizonyítás azonban még nem teljes, mert az egyenlőséget csak

kitevőjébe tesszük, majd

-re láttuk be. Jelöljük

-szel az

szorzatot. Ekkor

27.58. egyenlet - (27.58)

tehát

esetén

. Figyelemben véve, hogy
, ez azt jelenti, hogy ha (27.54) teljesül egy
számra, akkor
-re is, és megfordítva. Ebből azonnal következik, hogy (27.54) minden
-re
igaz. Mivel
esetén (27.54) mindkét oldala nulla, ezzel a tételt beláttuk.
ha
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A 27.97. Tétel segítségével egy érdekes összefüggést állapíthatunk meg a szinuszfüggvény és a
között.
27.98. Tétel. Minden

-függvény

-re fennáll

27.59. egyenlet - (27.59)

Bizonyítás. Tudjuk, hogy

27.60. egyenlet - (27.60)

(L. a 18.43. feladatot [411].) Ha ezt
kapjuk, hogy

-re alkalmazzuk, majd a két egyenlőséget összeszorozzuk, akkor azt

6.1. Feladatok
27.100. Bizonyítsuk be, hogy

27.101. Bizonyítsuk be, hogy

27.102. Az (27.40) táblázat (és esetleg néhány további Bernoulli-szám kiszámítása) segítségével fogalmazzunk
meg sejtést arra nézve, hogy mivel egyenlő
nevezője. (M [800])
27.103. Bizonyítsuk be, hogy a
konstanssal.

Bernoulli-polinom minden

27.104. Bizonyítsuk be, hogy ha egy
polinom
valamelyik Bernoulli-polinom konstansszorosával.
27.105. Bizonyítsuk be, hogy a
27.106. Bizonyítsuk be, hogy ha az

függvény
függvény

-re

-replikatív (akármelyik

-replikatív minden
-replikatív és

-replikatív az
-re), akkor

egyenlő

-re. (Ö [792])

-replikatív, akkor

-replikatív.

27.107.
i. Definiáljuk az

sorozatot a következő rekurzióval:

, és

27.61. egyenlet - (27.61)

Bizonyítsuk be, hogy (a)

-re, és (b)

minden
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egész szám minden -re. (Ö [792])

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
ii. Az előző feladat szerint a
.

hatványsor konvergens

Bizonyítsuk be, hogy

-re.

differenciálegyenletet, és bizonyítsuk be, hogy

iii. Oldjuk meg a

minden

minden

-ben. Legyen az összegfüggvénye

-re.

iv. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-re.

27.108. Az előző feladat és (27.53) felhasználásával bizonyítsuk be, hogy
minden -re.
27.109. Bizonyítsuk be, hogy

nevezője osztja

27.110. Bizonyítsuk be, hogy ha

prím, akkor

27.111. Ellenőrizzük, hogy (27.54)-be

egész szám

-et.
osztja

számlálóját.

-et helyettesítve megkapjuk a Wallis-formulát.

7. Első függelék: A Cauchy–Hadamard-formula
Azt mondjuk, hogy az
számsorozat sűrűsödési pontja, ha
-nek van olyan részsorozata, amely hoz tart. (Itt lehet egy valós szám,
vagy
.) A következőkben célszerű lesz a valós számok rendezését
a
és
értékekre is kiterjeszteni. E kiterjesztett rendezés szerint legyen
minden valós
számra.
27.99. Tétel. Bármely számsorozatnak van legnagyobb sűrűsödési pontja. Az
érték akkor és csak akkor
egyenlő az
sorozat legnagyobb sűrűsödési pontjával, ha minden
-ra a sorozat végtelen sok tagja
nagyobb -nél, míg minden
-ra a sorozatnak csak véges sok tagja nagyobb -nél.
Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy az
sorozat felülről nem korlátos. Ekkor
-nek van végtelenhez
tartó részsorozata, tehát a legnagyobb sűrűsödési pontja
. Világos, hogy ekkor a tétel állítása igaz.
Most tegyük fel, hogy
felülről korlátos. Legyen
azon
számok halmaza, amelyeknél végtelen sok
nagyobb. Ha
, akkor
, a sorozat egyetlen sűrűsödési pontja
, és ekkor a tétel állítása
nyilvánvaló.
Feltehetjük tehát, hogy nemüres és felülről korlátos. Legyen
. Ha
, akkor van olyan
,
amelyre
, és végtelen sok
nagyobb -nél, tehát -nél is. Ebből világos, hogy
az egyetlen
olyan érték, amelyre teljesül, hogy minden
-ra a sorozat végtelen sok tagja nagyobb -nél, míg minden
-ra a sorozatnak csak véges sok tagja nagyobb -nél.
Be kell még látnunk, hogy az
sorozat legnagyobb sűrűsödési pontja. Minden -ra végtelen sok
-re
teljesül
, és ezek közül csak véges sokra teljesül
. Így kiválaszthatunk olyan
tagokat, amelyekre
. Mivel minden lépésben végtelen sok
közül
választhatunk, azt is feltehetjük, hogy
. Az így kapott
részsorozat -hoz tart, tehát
sűrűsödési pont.
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Másrészt, ha
egy sűrűsödési pont, és
, akkor minden
sorozat végtelen sok tagja nagyobb -nél, amiből következik, hogy
ezért
. Így valóban a legnagyobb sűrűsödési pont.

-ra
és

, ha elég nagy. Így a
. Ez minden
-ra igaz,

A 27.99. Tétel gondolatmenetének nyilvánvaló módosításával beláthatjuk, hogy minden számsorozatnak van
legkisebb sűrűsödési pontja, és ez az egyetlen olyan
pont, amelyre teljesül, hogy minden
-ra a sorozat
végtelen sok tagja kisebb -nél, míg minden
-ra a sorozatnak csak véges sok tagja kisebb -nél.
27.100. Definíció. Az
sorozat legnagyobb sűrűsödési pontját a sorozat limesz szuperiorjának nevezzük 10,
és
-nel jelöljük.
Az
sorozat legkisebb sűrűsödési pontját a sorozat limesz inferiorjának nevezzük11, és
jelöljük.
Könnyű belátni, hogy tetszőleges

-nel

számsorozatra

27.62. egyenlet - (27.62)

Ez úgy értendő, hogy ha
számsorozatra

minden

-re, akkor a limesz értéke

. Hasonlóan, minden

27.63. egyenlet - (27.63)

(l. a 27.114. feladatot [733]).
27.101. Tétel. Bármely

számsorozatra
. Akkor és csak akkor teljesül
, ha a sorozatnak létezik a (véges vagy végtelen) határértéke, és ekkor

27.64. egyenlet - (27.64)

Bizonyítás. A definícióból nyilvánvaló, hogy
létezik, akkor (27.64) fennáll.
Ha viszont
5.11. Tétel szerint

, és hogy ha
a sorozat egyetlen sűrűsödési pontja. Így az

, akkor
, amivel a tételt beláttuk.

Most visszatérünk a hatványsorok konvergenciasugarának meghatározásához.
27.102. Tétel. (Cauchy–Hadamard-formula). A

Ez úgy értendő, hogy
Bizonyítás. Legyen
kell látnunk, hogy

10
11

hatványsor konvergenciasugara

esetén

esetén pedig

,

, és jelöljük

.

-rel a hatványsor konvergenciasugarát. Be

.

superior= felső
inferior= alsó

732
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

27. Függvénysorozatok és
függvénysorok
, akkor
, tehát
végtelen sok -re. Minden ilyen -re
, ami azt jelenti, hogy a hatványsor végtelen sok tagjának az abszolút értéke nagyobb -nél, tehát a
sor divergens. Így a hatványsor minden
pontban divergens, tehát
. Ha
, akkor ebből
következik, hogy
.
Ha

és

Ha

. Rögzítsünk egy

, akkor

számot. Ekkor
minden elég nagy -re. Így
minden elég nagy -re, tehát a
majorizációs kritérium szerint a hatványsor konvergens -ben. Mivel ez minden
-re igaz, ezért
, tehát
.

7.1. Feladatok
27.112. Határozzuk meg az alábbi sorozatok
a.

-jét.

,

b.
c.

-ját és

,
,

d.

páros,

ha

27.113. Jelölje

az

ha

páratlan.

szám törtrészét. Bizonyítsuk be, hogy a Riemann-függvény értéke az

pontban

.
27.114. Bizonyítsuk be, hogy minden számsorozatra teljesül (27.62) és (27.63).
27.115. Mutassuk meg, hogy tetszőleges

27.116. Mutassuk meg, hogy ha

és

minden

sorozatokra teljesül

-re, akkor

Vezessük le ebből (ismét), hogy a gyökkritérium erősebb, mint a hányados-kritérium.
27.117. Jelölje
értéke? (Ö [792])

szám

a

-edik tizedesjegyét. Mennyi (i)

27.118. Tegyük fel, hogy

számhoz van olyan

. Bizonyítsuk be, hogy minden

részsorozat, amelyre

.

27.119. Tegyük fel, hogy az
sorozatra teljesül
minden
az
sorozatnak létezik a (véges vagy végtelen) határértéke. (Ö [792])
27.120.

Mutassuk

, illetve (ii)

meg,

hogy az
minden

sorozatra, ha

-re. Bizonyítsuk be, hogy

függvényre akkor és csak
folytonos és monoton növő.
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27.121. Legyenek
tetszőleges részhalmazai
karakterisztikus függvényét, azaz legyen
, ha
azok a
és
halmazok, amelyekre
-re?

-nek, és jelölje
, és legyen
, illetve

a
, ha

halmaz
. Melyek
minden

8. Második függelék: Komplex sorok
Az
komplex szám abszolút értékét az
képlettel definiáljuk. Meg lehet mutatni,
hogy az abszolút érték megszokott tulajdonságai érvényben maradnak, így
és
teljesül minden és komplex számra.
Emlékeztetünk, hogy a konvergencia fogalmát a komplex számok körében is értelmeztük: akkor mondtuk, hogy
a
komplex számok sorozata a
komplex számhoz tart, ha
és
. (L. a
10. fejezet második függelékét az I. kötet 239. oldalán.) Ez a feltétel azzal ekvivalens, hogy
.
A végtelen sorok elmélete szintén kiterjeszthető komplex tagú sorokra. Azt mondjuk, hogy a komplex tagú
végtelen sor konvergens és az összege

, ha az

részletösszegekből álló sorozat

-hoz tart. A
sort divergensnek mondjuk, ha nem konvergens. Könnyen ellenőrizhetjük, hogy azok
tételek, amelyeket az I. kötet 6. fejezetében és a 26. fejezetben a végtelen sorokról bebizonyítottunk,
gyakorlatilag változtatás nélkül érvényesek komplex tagú sorokra is.
A komplex esetben Riemann átrendezési tételét kicsit módosítanunk kell. Az továbbra is igaz, hogy egy sor
akkor és csak akkor abszolút konvergens, ha minden átrendezettje konvergens, és ugyanaz az összege. Ha
azonban egy sor feltételesen konvergens, akkor nem állíthatjuk, hogy minden
komplex számhoz van olyan
átrendezettje, amelynek összege . (Ha pl. a sor minden tagja valós, akkor minden átrendezettjének az összege
is valós.) A pontos állítás úgy szól, hogy ha egy sor feltételesen konvergens, akkor az átrendezettjeinek összegei
vagy egy egyenest alkotnak, vagy pedig minden komplex számot kiadnak.
A hatványsorok elmélete szintén átvihető komplex tagú sorokra. A 27.49. Tételnek itt az a megfelelője, hogy
minden
hatványsorhoz tartozik egy
nemnegatív valós szám (vagy végtelen) úgy, hogy a
hatványsor minden
pontban konvergens, és minden
pontban divergens. Egy hatványsor
konvergenciatartománya tehát lehet az origó (ha
), egy körlap és a határoló körvonal bizonyos pontjai (ha
), illetve lehet az egész komplex számsík (ha
). Be lehet látni (azonos bizonyítással), hogy
a Cauchy–Hadamard-formula komplex hatványsorokra is érvényes.
Érvényben marad az az állítás is, hogy egy hatványsor összegfüggvénye a konvergenciatartomány belsejében
folytonos. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy
esetén
minden
-re12.
Ez az a tény, amely megmagyarázza, hogy az
függvény
pont körüli Taylor-sorának a
konvergenciasugara miért
(vagyis hogy miért nem nagyobb) dacára annak, hogy a függvény a teljes
számegyenesen analitikus. A szóban forgó Taylor-sor a
sor. Könnyű belátni, hogy ez a sor
minden -nél kisebb abszolút értékű komplex számra is konvergens, és az összege
. Ha a sor
konvergenciasugara -nél nagyobb lenne, akkor az összegfüggvény folytonos lenne az origó körüli
sugarú
kör belsejében valamely
-re. Így az
komplex számban is folytonos lenne, ami lehetetlen, mert
esetén a sor összege

és ez akármilyen nagy lehet, ha

elég közel van -hez.

A komplex értékű függvényekre a differenciálhatóság definíciója ugyanaz mint a „valósban", tehát az
differenciálhányados nem más, mint az
differenciahányadosok határértéke, ha
.
A komplex differenciálhatóság azonban a valós megfelelőjénél sokkal erősebb feltétel. Cauchy felfedezte, hogy
12

Szemben a 27.51. Tétellel, az általában már nem igaz, hogy az összegfüggvény a konvergenciatartomány határpontjaiban is folytonos.
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ha az
függvény differenciálható egy körlap belsejében, akkor
differenciálható, sőt analitikus!

itt automatikusan akárhányszor

Tegyük fel, hogy a
hatványsor konvergenciasugara pozitív, és legyen a hatványsor összege
az origó egy kis (valós) környezetében. Cauchy tétele azzal a következménnyel jár, hogy a hatványsor
konvergenciasugara az a legnagyobb
szám (vagy végtelen), amelyre teljesül, hogy
-et analitikus
függvényként kiterjeszthetjük az origó körüli
sugarú körlap belsejére.
A komplex hatványsorok segítségével számos elemi függvény értelmezését kiterjeszthetjük a komplex
számsíkra. Így pl. a
hatványsor minden komplex -re konvergens. Az így kapott függvény tehát
kiterjesztése a komplex számsíkra. Be lehet látni, hogy a sor összege minden komplex számra megegyezik
az

sorozat határértékével, tehát

-vel (l. a 10. fejezet második függelékét az I. kötet 239. oldalán).

A
,
,
,
hatványsorai szintén konvergensek a komplex számsíkon, és az illető függvények
olyan kiterjesztéseit definiálják, amelyek egybeesnek a 10. fejezet második függelékében tárgyalt
kiterjesztésekkel.
Mindezek az eredmények a komplex függvénytan témakörébe tartoznak, így kívül esnek a könyvünk keretein.
Látható azonban, hogy a hatványsorok területe a valós és komplex analízis fontos találkozási pontja.

9. Harmadik függelék: A Fourier-sorok történetéből
Amint említettük, a Fourier-sorok elméletének kialakulásában két fizikai probléma játszott főszerepet: a rezgő
húr problémája és a hővezetés egyenlete.
Tegyük fel, hogy egy húr a számegyenes és
pontjai között van kifeszítve. A kérdés az, hogyan írhatjuk le a
rezgésbe hozott húr mozgását? Taylor már 1715-ben felfedezte azt a mozgásegyenletet, amelyet a húrnak ki kell
elégítenie. Taylor a következőképpen okoskodott. Feltesszük, hogy a húr minden részecskéje csak kicsiny
függőleges irányú elmozdulást végez. Newton törvénye szerint egy részecske gyorsulása arányos a rá ható
erővel. Mármost a részecskére ható erő onnan származik, hogy a húr „ki akar egyenesedni”, ezért a
görbületével13 arányos erőt fejt ki a részecskére.
Éljünk azzal a hipotézissel, hogy a húr mozgását a
függvény írja le abban az értelemben, hogy a
időpontban a húr alakját az
függvény grafikonja adja meg. Ekkor az
pont
fölötti részecske gyorsulása
, míg a húr görbülete
. Így a fenti gondolatmenet szerint

27.65. egyenlet - (27.65)

ahol

konstans.

Mivel a húr végpontjai rögzítve vannak, ezért
azonosan nulla, így

minden -re. Feltehetjük, hogy

nem

27.66. egyenlet - (27.66)

Rögzítsünk egy olyan
-t, amelyre
. Ekkor (27.65) szerint
kielégíti az
differenciálegyenletet minden
-re, ahol
. Ha
, akkor lineáris, tehát(27.66)
alapján azonosan nulla. Ezt az esetet (ami annak felel meg, hogy a húr nyugalomban van) kizárhatjuk.
A húr görbülete az érintő meredekségének változása, vagyis a húr alakját megadó függvény második deriváltja. A görbület kiszámításakor
valójában a grafikon ívhosszát is figyelembe kell venni. Ha
jelöli graph
ívhosszát az
intervallumban, akkor
grafikonjának az
pontbeli görbülete
. A 12.46. Tételből következik, hogy ha
kétszer
13

differenciálható egy környezetében, akkor a görbület értéke
. A mi esetünkben azonban a függvény a húr alakját
írja le, és így a deriváltja kicsi, tehát a nevezőben az
tagot elhanyagolhatjuk.
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Ha
és
, akkor az I. kötet 12. fejezetének 12.43. pontja alapján
megoldás a (27.66) feltételt csak az
esetben elégíti ki, tehát szintén kizárhatjuk.
Így szükségképpen
Mivel
, ezért

és
, tehát

. Ez a

. Ekkor az I. kötet 12.43. pontja szerint
alapján
, ahol egész.

.

Azt kaptuk tehát, hogy ha a húr mozgását egy
alakú kifejezés írja le, akkor
(és
kielégíti a
differenciálegyenletet). Ezek a megoldások a húr ún. állóhullámainak felelnek meg.
felfedezte, hogy ha
egy
szerint periodikus függvény, akkor a
függvény az
és
pontokban nulla, továbbá szintén kielégíti a Taylor által
megadott mozgásegyenletet abban az értelemben, hogy a szerinti második deriváltja egyenlő az szerinti
második derivált konstansszorosával. Ebből d’Alembert arra következtetett, hogy a
kifejezések írják le a rezgő húr mozgását, ahol
„tetszőleges”
szerint periodikus függvény.
1747-ben

d’Alembert14

1753-ban Daniel Bernoulli15 Taylor gondolatmenetét folytatva, valamint abból a fizikai tényből kiindulva, hogy
tetszőleges hang a felhangjaiból tevődik össze, amellett érvelt, hogy a rezgő húr mozgását a
alakú kifejezések írják le alkalmas
együtthatófüggvényekkel. Ezt az állítást azonban
d’Alembert nem fogadta el mondván, hogy ebből az ő megoldása alapján az következne, hogy „minden”
periodikus függvényt előállíthatnánk trigonometrikus összegként, ami „nyilván” lehetetlen. A vitába a kor
számos matematikusa (így Euler és Lagrange is) bekapcsolódott.
1822-ben jelent meg Fourier könyve a hővezetésről, amelyben – sok más mellett – a következő kérdést
vizsgálta. Adott egy homogén rúd, amely a környezetétől el van szigetelve, tehát a hő csak a rúdban áramlik; a
rúd és a környezete között nem. A kérdés az, hogyan írhatjuk le a rúd belsejében zajló hőmérséklet-változást?
Tudjuk, hogy egy test által tárolt hőmennyiség a test tömegétől és hőmérsékletétől függ: minél nagyobb a
hőmérséklet, annál nagyobb a hőmennyiség. Pontosabban, a hőmennyiség arányos a tömeggel és a
hőmérséklettel (ha a hőmérsékleti skálát egy alkalmas ponton kezdjük), vagyis egy
tömegű test
hőmennyisége
, ahol egy konstans (a fajhő) és a hőmérséklet.
Fourier problémájára visszatérve, a rúd homogenitása azt jelenti, hogy a rúd bármely
szakaszának a
tömege
, ahol egy konstans (a sűrűség). Így az
szakasz hőmennyisége
, ahol
a fajhő és a sűrűség szorzata, és a szakasz hőmérséklete. Ha a szakasz mentén a hőmérséklet változik,
nevezetesen az
pontban a hőmérséklet
, akkor egy már többször alkalmazott gondolatmenet
segítségével könnyen beláthatjuk, hogy az
szakasz hőmennyisége
nyomóerő kiszámítását az I. kötet 13. fejezetének elején.)
Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a rúd hőmérsékletét a
értelemben, hogy a időpontban a rúd
pontjában a hőmérséklet
szakasz hőmennyisége

. (L. a munka és a
függvény írja le abban az
. Ekkor egy időpontban az

Az
szakasz hőmennyisége azért változik, mert a szakasz a végpontokban hőt ad le vagy hőt vesz fel. Ha a
pont kis környezetében a hőmérséklet csökken, akkor a rúd
szakasza itt hőt ad le, ha pedig nő, akkor
hőt vesz fel. Fourier feltételezte (helyesen), hogy a pontbeli hőáramlás sebessége arányos a hőmérséklet
pontbeli deriváltjával, tehát itt a hőáramlás sebessége
, ahol egy pozitív konstans (a hővezetési
állandó). Az végpontban viszont fordított a helyzet: ha a hőmérséklet lokálisan csökken, akkor itt a rúd
szakasza hőt vesz fel, ha pedig nő, akkor hőt ad le. Így az pontban a hőáramlás sebessége
.
Végül is azt kaptuk, hogy a
hőmennyiség változásának a sebessége
, azaz
14
15

Jean d’Alembert (1717–1783) francia természettudós
Daniel Bernoulli (1700–1782) svájci matematikus, Johann Bernoulli fia
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Itt
-val leosztva, majd
-ra igaz, tehát

-vel

-hoz tartva azt kapjuk, hogy

. Ez minden

27.67. egyenlet - (27.67)

minden

-re, ahol

konstans.

Most Fourier-t követve tegyünk egy további egyszerűsítést: tegyük fel, hogy a rúd végpontjaiban a hőmérséklet
fok. (Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a rúd végpontjai egy nagy, fokos tartályhoz csatlakoznak, amely a
végpontokban fenntartja az állandó fokos hőmérsékletet.) Ha a rúd hossza , akkor ez azt jelenti, hogy
minden -re. Feltehetjük, hogy nem azonosan nulla, így

27.68. egyenlet - (27.68)

Az (27.67) egyenletet az (27.65) egyenlethez hasonlóan oldhatjuk meg. Rögzítsünk egy olyan -t, amelyre
. Ekkor (27.67) szerint
kielégíti az
differenciálegyenletet minden
-re,
ahol
. Ha
, akkor lineáris, tehát (27.68) alapján azonosan nulla. Ezt az esetet (ami
annak felel meg, hogy a rúd hőmérséklete folyamatosan azonosan nulla) kizárhatjuk. Ha
és
, akkor
12.43. alapján
tehát szintén

. Ez a megoldás a (27.68) feltételt csak az
esetben elégíti ki,
kizárhatjuk. Így szükségképpen
és
. Ekkor 12.43. szerint
. Mivel
, ezért
, tehát
alapján
, ahol
egész. Azt kaptuk tehát, hogy ha a rúd hőmérsékletét egy
alakú kifejezés írja le, akkor
(és

kielégíti az

differenciálegyenletet).

Ebből a gondolatmenetből kiindulva Fourier arra következtetett, hogy a rúd hőmérsékletét az általános esetben
alakú függvények írják le, éppúgy mint a rezgő húr problémájának esetében. Ezért Fourier
– Bernoulli véleményét osztva – azt állította, hogy „minden”
szerint periodikus függvény előállítható
alakban.
A trigonometrikus sorokkal kapcsolatos vitában – amelyet a matematikatörténet leghíresebb és legnagyobb
horderejű polémiájaként tartunk számon – sok minden keveredett. Mindenekelőtt tisztázatlan volt a függvény
fogalma. Fourier műveiben tetten érhető, hogy milyen hatalmas gondolati nehézséget jelentett a függvénytől
mint formulától eljutni a függvényhez mint hozzárendeléshez. Fourier egy helyen ezt írja: „Figyelemreméltó,
hogy olyan görbék és felületek ordinátáit is ki tudjuk fejezni konvergens sorok segítségével, amelyek nincsenek
folytonos szabálynak alávetve." Vagy máshol: „Egy függvény egészen tetszőleges lehet, azaz adott értékek olyan
egymásutánja, melyek az értékeinek felelnek meg és nem feltétlenül vannak alávetve egy közös szabálynak
Az
függvény az ordináta értékeinek egymásutánját jelenti, amely értékek mindegyike tetszőleges
Ezek bármilyen módon követhetik egymást és mindegyik úgy van megadva, mintha különálló mennyiségek
volnának." Mégis, egyéb részletekből és a bizonyításokból (amelyek általában nélkülöznek minden precizitást)
világosan kiderül, hogy a Fourier által elképzelhető legáltalánosabb függvények nem egy, hanem több képlet
által vannak definiálva néhány egymáshoz csatlakozó intervallumon. Tehát csak ennyit jelent, hogy „az értékek
nincsenek alávetve egy közös szabálynak."
A másik tisztázatlan fogalom a folytonosság volt. Euler azokat a függvényeket nevezte folytonosnak, amelyek
„analitikus képlettel" vannak megadva. Azokat a függvényeket pedig, amelyek grafikonját „szabadon mozgó
kézzel" felrajzolhatjuk, összefüggőnek nevezte. Végül Cauchy tisztázta a folytonosság (mai értelemben vett)
fogalmát. Viszont Cauchy úgy vélte – és ezt (persze hibásan) be is bizonyította –, hogy folytonos függvények
végtelen összege is szükségképpen folytonos. Ez további komplikációt jelentett, mert többen felfedezték, hogy a
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trigonometrikus sor összege a
intervallumban a konstans
függvény, a
intervallumban pedig
a konstans
függvény. Fourier ezen úgy próbált segíteni, hogy azt mondta: ennek a függvénynek a
grafikonja a
pontokban függőleges szakaszokat tartalmaz, tehát a függvény mégis folytonos.
Végül Dirichlet volt az, aki tiszta vizet öntött a pohárba. 1829-ben írt korszakalkotó dolgozatában egyrészt
bevezette a függvény ( hozzárendelés) mai fogalmát (és ezt az immár Dirichlet nevét viselő függvénnyel
illusztrálta), másrészt precízen bebizonyította a Fourier-sorok első konvergenciatételeit. A Fourier-sorok
matematikai elmélete valójában Dirichlet-vel kezdődik.
Végső soron a halmazelmélet is a Fourier-soroknak köszönheti a létét. Amikor Cantor 1870-ben bebizonyította,
hogy minden függvény legfeljebb egyféleképpen állítható elő trigonometrikus sor összegeként, akkor azon
kezdett gondolkozni, hogy mi mondható abban az esetben, amikor az előállítás csak bizonyos pontok kivételével
igaz. Ezeknek a kivételes halmazoknak a vizsgálata vezette el Cantort a rendszámok, a megszámlálható
halmazok és végül a halmazelmélet felfedezéséhez.
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28. fejezet - 28. Vegyes témák
1. Összegek becslése
A sok tagból álló összegek meghatározása általában nehéz feladat. Előfordulhat ugyan, hogy az összegre „zárt
formulát” találhatunk (pl. amikor az összeg tagjai számtani vagy mértani sorozatot képeznek), de az esetek
többségében ez lehetetlen.
Ezért nagyon fontos, hogy az összegek értékeit legalább közelítőleg meg tudjuk határozni. Valójában ez akkor is
lényeges, ha az illető összegre van zárt alak, hiszen a gyakorlatban egy jó közelítés hasznosabb lehet, mint egy
képlet.
Ebben az alfejezetben olyan módszereket ismertetünk, amelyekkel összegeket becsülhetünk meg.
28.1. Tétel. Legyenek

egészek, és legyen

monoton növő. Ekkor

28.1. egyenlet - (28.1)

Ha

monoton csökkenő, akkor a fordított irányú egyenlőtlenségek teljesülnek.

Bizonyítás.

Ha

monoton

növő,

akkor

esetén

,

. Ha ezeket az egyenlőtlenségeket

és

így

-re összeadjuk, azt

kapjuk, hogy

amiből (28.1) nyilvánvaló. A monoton csökkenő
monoton növő esetre, ha azt
-re alkalmazzuk.

esete hasonlóan bizonyítható, vagy visszavezethető a

28.2. Példák. 1. Alkalmazzuk az 28.1. Tételt az
kapjuk, hogy

és

28.2. egyenlet - (28.2)

2. Ugyanebben az intervallumban az

választás a

28.3. egyenlet - (28.3)

egyenlőtlenséget adja.
3. Most legyen

és

. Azt kapjuk, hogy

28.4. egyenlet - (28.4)
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(

) választással! Azt

28. Vegyes témák

(Itt a tételt monoton csökkenő függvényre alkalmaztuk, és a bal oldalon elhagytuk az
4. Végül legyen

és

Ha itt mindhárom „oldalt"

tagot.)
, tehát

. Ekkor

kitevőjébe tesszük, akkor az

28.5. egyenlet - (28.5)

egyenlőtlenséget kapjuk. Ez a becslés meglehetősen durva, és egy hasonló nagyságrendű közelítést már sokkal
egyszerűbben megkaptunk (l. az 5.5. Tételt).
A következő célunk a 28.1. Tétel élesítése. Az élesítéshez szükségünk lesz az ún. Euler-féle összegképletre.
28.3. Tétel. (Euler-féle összegképlet). Legyenek
integrálható
-ben, akkor

egész számok. Ha

differenciálható, és

28.6. egyenlet - (28.6)

Bizonyítás. Ha

egész, akkor

esetén

, tehát

28.7. egyenlet - (28.7)

Ha a fenti egyenlőségeket

-re összeadjuk, megkapjuk (28.6)-ot.

Most rátérünk a 28.1. Tétel élesítésére. Természetesen, ha (28.1)-nél pontosabb becsléseket szeretnénk, akkor az
függvényről a monotonitásnál többet kell feltennünk.
28.4. Tétel. Legyenek
Ekkor

egészek, és legyen

differenciálható, monoton csökkenő és konvex.

28.8. egyenlet - (28.8)

Ha

differenciálható, monoton növőés konkáv, akkor a fordított irányú egyenlőtlenségek teljesülnek.
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Bizonyítás. Ha differenciálható, monoton csökkenő és konvex, akkor
az integrálszámítás második középértéktétele szerint (14.8. Tétel)

monoton növő és nempozitív. Így

28.9. egyenlet - (28.9)

egy alkalmas

valós számmal. Legyen

Mivel

minden

. Ekkor

egész számra, ezért

28.10. egyenlet - (28.10)

Ezt (28.9)-gyel és (28.6)-tal összevetve megkapjuk (28.8)-t.
28.5. Példák. 1. Alkalmazzuk a 28.4. Tételt az
növő, azt kapjuk, hogy

és

választással! Mivel

konkáv és

28.11. egyenlet - (28.11)

ami jóval pontosabb, mint (28.3).
2. Ha (28.8)-at az

függvényre alkalmazzuk az

intervallumban, akkor a (28.4)-nél élesebb

28.12. egyenlet - (28.12)

egyenlőtlenséget kapjuk.
és

3. Most legyen

Itt mindhárom „oldalt"

. Azt kapjuk, hogy

kitevőjébe téve a

28.13. egyenlet - (28.13)

egyenlőtlenséget kapjuk, ahol

és

pozitív konstansok. Ezt jelentősen pontosítjuk majd a28.10. Tételben.

A Stirling-formulából (14.15. Tétel) tudjuk, hogy az
következő tétel ezt a tényt általánosítja.

sorozat konvergens (és

28.6. Tétel.
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i. Ha

differenciálható, monoton csökkenő és konvex

-ben, akkor az

sorozat monoton növő és konvergens.
ii. Legyen

differenciálható, monoton csökkenő, konvex, és tegyük fel, hogy

. Ekkor az

improprius integrál konvergens, és

28.14. egyenlet - (28.14)

Bizonyítás. (i) Tegyük fel, hogy differenciálható, monoton csökkenő és konvex. Ekkor
nempozitív az
félegyenesen. Mivel (28.6) alapján

monoton növő és

ezért az integrálszámítás második középértéktétele és (28.10) szerint

hiszen két nempozitív szám szorzatáról van szó. Tehát az
sorozat monoton növő. Másrészt (28.8) szerint
felülről korlátos, amivel beláttuk, hogy
konvergens.
(ii) Tegyük fel, hogy az előző feltételeken kívül még
is teljesül. Ekkor a (28.14) jobb
oldalán álló improprius integrál konvergenciája a 18.23. Tételből következik, hiszen
integrálfüggvénye korlátos.
Így (28.14) nyilvánvaló (28.6)-ból.
28.7. Megjegyzések. 1. Ha az
függvény monoton növő és konkáv, akkor az
sorozat csökkenő és
konvergens. Ez ugyanúgy bizonyítható, mint az (i) állítás vagy arra egyszerűen visszavezethető. Az is világos,
hogy a (ii) állítás igaz differenciálható, monoton növő és konkáv függvényekre is, melyek deriváltja nullához
tart a végtelenben.
2. A fenti tételt a

függvényre alkalmazva azt kapjuk, hogy a

sorozat konvergens. Így az
beláttuk.

sorozat is konvergens, amint azt már a 14.15. Tétel bizonyításában is

28.8. Példák. 1. A 28.6. Tételből következik, hogy a

sorozat csökkenő és konvergens. A határértéke

és

közé esik (28.11) alapján.
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2.

Az

28.6. Tétel

szerint

sorozat

a

sorozat is konvergens1, amelynek a határértékét

konvergens.

Ezért

a

-val jelöljük (ez az ún. Euler-konstans).

(28.14)-ból a

28.15. egyenlet - (28.15)

formula adódik.
A (28.12) egyenlőtlenségből azt kapjuk, hogy
azonban nem ismert, hogy racionális szám-e vagy sem.

. Ismeretes, hogy

. Az

Nem foglalkoztunk még az (28.2) becslések élesítésével. Mivel az
függvény
esetén növő és konvex
az
intervallumon, az eddigi módszereink ezekre az összegekre nem alkalmazhatók. Azonban az Euler-féle
összegképlet finomításával ezek az összegek is kezelhetők.
Az Euler-féle összegképlet bizonyításának lényege egy parciális integrálás volt. Kézenfekvő az ötlet, hogy a
képletet további parciális integrálásokkal finomítsuk. A tételben megjelenő
függvény az
-edik
Bernoulli-polinom (lásd a 27.88. Tételt).
28.9. Tétel. (Euler-féle összegképlet – általános alak). Legyenek
függvény

-szer differenciálható és

integrálható

és

egész számok. Ha az

-ben, akkor

28.16. egyenlet - (28.16)

Bizonyítás. Indukcióval bizonyítunk. Ha
és

, akkor a 28.3. Tétel szerint az állítás igaz, hiszen

. Az indukciós lépéshez csak azt kell belátnunk, hogy ha
integrálható
-ben, akkor

28.17. egyenlet - (28.17)

Ha

egész, akkor parciális integrálással

28.18. egyenlet - (28.18)

1

Ezt egyszer már beláttuk a 10.17. feladatban [0].
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hiszen

(27.39)

szerint
-reösszeadva megkapjuk (28.17.)-et.

A 28.9. Tétel lehetőséget ad az

.

A

(28.18.)

egyenlőségeket

összegek (28.2)-nél pontosabb becslésére; sőt,

polinomjaként való felírására is. Alkalmazzuk ui. a tételt az
Azt kapjuk, hogy

választással.

Ezzel megkaptuk Jacob Bernoulli híres formuláját2:

28.19. egyenlet - (28.19)

Vegyük észre, hogy itt a jobb oldal

-nek

Most a 28.9. Tétel segítségével megadjuk az
Stirling-formula (14.15. Tétel) élesítése.

-edfokú polinomja.
egy becslését, amely a (28.13) egyenlőtlenség pontosítása és a

28.10. Tétel.

28.20. egyenlet - (28.20)

minden

pozitív egészre.

Bizonyítás. Legyen
sorozat szigorúan monoton növő és
igaz.

minden -re. A 14.15. Tétel bizonyításában beláttuk, hogy az
-hez tart. Így
minden -re, tehát (28.20) első egyenlőtlensége

A második egyenlőtlenség azzal ekvivalens, hogy
alkalmazzuk a 28.9. Tételt az
függvényre az
és
, azt kapjuk hogy

minden
intervallumban az

-re. Ezt bizonyítandó
választással. Mivel

28.21. egyenlet - (28.21)

, ezért (28.21.)-ből azt kapjuk, hogy

Mivel

28.22. egyenlet - (28.22)

ahol
hogy

2

egy konstans. Tudjuk, hogy

. Így (28.22.) határértékét véve

A formula Jacob Bernoulli valószínűségszámításról szóló könyvében szerepel, amely 1713-ban jelent meg.
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Ezt (28.22.)-ből kivonva a

28.23. egyenlet - (28.23)

előállítás adódik. Így a bizonyítás befejezéséhez már csak azt kell belátni, hogy

minden

-re. Ehhez elég megmutatani, hogy

minden
-re. Mivel az
függvény monoton csökkenő és nemnegatív a
az integrálszámítás második középértéktétele szerint (14.8. Tétel)

és

ahol

intervallumban, ezért

. Így már csak azt kell belátnunk, hogy

minden

-re.
Egyszerű

számolás

mutatja,

polinom azonos előjelű a
csökken
-ben mert
és
akkor

minden

hogy a
,
és
számok mindegyike gyöke a
polinomnak. Mivel
-nek több gyöke nem lehet, ezért a
és
intervallumok mindegyikében. A
polinom lokálisan
. Ebből következik, hogy
minden
-re,
-re. Ezért

esetén

. Ha pedig

,

amivel a tételt bebizonyítottuk.

1.1. Feladatok
28.1. Bizonyítsuk be, hogy minden

pozitív egészre

Mutassuk meg, hogy az integrál abszolút értéke legfeljebb
28.2. Ellenőrizzük, hogy (28.19.) jobb oldala

,

.
,

-ra

.
28.3. Bizonyítsuk be, hogy
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2. Közelítő módszerek a határozott integrál
kiszámítására
Az I. kötet 14. fejezetében láttuk, hogy egy elemi függvény határozatlan integrálja nem mindig elemi; más
szóval, egy „képlettel” megadott függvény primitív függvényét nem mindig tudjuk „képlettel” kifejezni. A
határozott integrálokkal hasonló a helyzet: egy elemi függvény határozott integrálját nem mindig tudjuk felírni
„zárt alakban”, vagyis olyan képlettel, amely ismert függvényekből és konstansokból épül fel (és nem szerepel
benne határérték). Valójában egy találomra felírt integrál értékét csak a legritkább esetben tudjuk zárt alakban
megadni3.
Eddigi tapasztalataink alapján a határozott integrálok értékének meghatározásához a Newton–Leibniz-formula
adja a legegyszerűbb módszert. Ez azonban, mint láttuk, nem mindig alkalmazható. Ráadásul sok esetben,
amikor a Newton–Leibniz-formula elvileg alkalmazható is lenne, a számítás gyakorlatilag akkor sem
keresztülvihető. Az integrál értékének kiszámítására egy további lehetőséget ad természetesen maga a definíció.
A felső és alsó összegekkel való számolás azonban kényelmetlen (hacsak az integrálandó függvény nem
monoton), ezért kézenfekvő, hogy az integrált közelítő összegek segítségével becsüljük meg. A 13.25. Tétel
[300] szerint, ha
egy minden határon túl finomodó felosztássorozat, akkor

ahol a

közelítő összegeket bármilyen közbülső helyekkel számíthatjuk. A kérdés azonban az, hogy mi

mondható a közelítés mértékéről, vagyis a
eltérésről. Az alábbiakban olyan közelítő
eljárásokat adunk meg, amelyeknél az
függvényre tett különböző feltevések mellett a közelítés rendje
könnyen megbecsülhető. Emlékeztetünk, hogy az
felosztás finomságán a
számot értjük.
28.11. Tétel. Ha
összegre

monoton

felosztásra és minden,

-ben, akkor minden

-hez tartozó

közelítő

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvalóan adódik a monoton függvény integrálhatóságának bizonyításából (l. a 13.29.
Tételt, illetve a (13.19) egyenlőtlenséget).
A következő két tételben megvizsgáljuk, hogy egy, a Lipschitz-feltételt kielégítő függvény integrálját milyen
pontosan approximálják a közelítő összegei. Tudjuk, hogy ha
differenciálható
-n, és itt
minden -re, akkor
minden
-re a Lagrange-középértéktétel szerint.
Ez azt jelenti, hogy a Lipschitz feltétel biztosan teljesül, ha
minden
-re.
28.12. Tétel. Legyen
Lipschitz
-ben, és tegyük fel, hogy
-re. Ekkor minden felosztásra és minden, -hez tartozó

minden
közelítő összegre

28.24. egyenlet - (28.24)

3

Előfordulhat, hogy egy elemi függvény határozatlan integrálja nem elemi, ennek ellenére a határozott integrálját bizonyos intervallumokban

ki tudjuk fejezni zárt alakban. Például az
és
integráljukat ki tudtuk számítani (l. a 18.22. feladatot [0]).

függvények határozatlan integrálja nem elemi, de a
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Bizonyítás. Legyen

és

. Mivel

minden

-re, ezért

28.25. egyenlet - (28.25)

Ezt az

osztóintervallumokra alkalmazva és figyelembe véve, hogy

28.26. egyenlet - (28.26)

azt kapjuk,hogy

A
pontot

választással (28.25) felső becslése
-re csökkenthető. Ha tehát a
-nek választjuk minden -re, akkor a következőt kapjuk.

28.13. Tétel. Legyen
Lipschitz
-re. Ekkor minden

-ben, és tegyük fel, hogy
felosztásra
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28.1. ábra
Vegyük észre, hogy itt a

összeg az
osztóintervallumok felezőpontjaihoz tartozó közelítő összeg; ez
magasságú téglalapok területösszege (l. a 28.1. ábrát).

esetén a megfelelő

Most megmutatjuk, hogy hasonló pontosságot érhetünk el azoknak a trapézoknak a területösszegével, amelyeket
a szomszédos osztópontok és a felettük levő grafikon-pontok határoznak meg. A következő tételben a Lipschitztulajdonságnál valamivel többet teszünk fel a függvényről. Valójában a Lipschitz-tulajdonság itt is elég volna (l.
a 28.4. feladatot [753]).
28.14. Tétel. Legyen
minden

differenciálható és
integrálható az
-re. Ekkor minden

28.27. egyenlet - (28.27)

Bizonyítás. Legyen

és

. Ekkor

28.28. egyenlet - (28.28)
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amiből

Ezt az egyenlőtlenséget az osztóintervallumokra alkalmazva ugyanúgy kapjuk (28.27)-et, mint a 28.12.
Tételben.
Szemléletesen világos, hogy minél simább a függvény, annál jobban megközelítik a beírt poligonjai, és így a
felosztásokhoz tartozó trapézok területösszegei is pontosabban közelítik az integrálját. Ugyanezen okból azt is
elvárhatjuk, hogy a felezőpontokhoz tartozó téglalapok területösszegei a trapéz-összegekhez hasonló
pontosságot eredményeznek. Megmutatjuk, hogy mindkét állítás igaz. Nevezetesen, kétszer differenciálható
függvényekre a hiba
négyzetével arányos.
28.15. Tétel. Legyen
re. Ekkor minden

kétszer differenciálható
-ben, és tegyük fel, hogy
felosztásra

minden

-

28.29. egyenlet - (28.29)

Bizonyítás. Legyen

és

. A Taylor-formulát alkalmazva:

tehát

minden

, ezért

-re. Mivel

Ezt az
(28.29)-at.

osztóintervallumokra alkalmazva és összeadva az előző okoskodásokhoz hasonlóan kapjuk

A következő becslések bizonyításához szükségünk lesz a Taylor-formula maradéktagjának ún. integrálos
alakjára.
28.16. Tétel. Legyen az
intervallumban. Ekkor

függvény

-szer differenciálható, és legyen

28.30. egyenlet - (28.30)

Itt

és

is megengedett.
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Bizonyítás. Csak az
esetet bizonyítjuk; az
eset ugyanígy kezelhető. Tekintsük a Taylor-formula
(12.7. Tétel) bizonyításában a (12.16) formula segítségével definiált
függvényt. Mivel (12.17) szerint
, ezért a Newton–Leibniz-formula alapján

ami éppen (28.30).
28.17. Tétel. Legyen
kétszer differenciálható és
-re, akkor minden

integrálható
felosztásra

-ben. Ha

minden

28.31. egyenlet - (28.31)

Bizonyítás. Legyen

. Megmutatjuk, hogy

28.32. egyenlet - (28.32)

Legyen
minden
ban, és így a (28.30) formula szerint

-ra. Ekkor

, tehát

háromszor differenciálható

-

28.33. egyenlet - (28.33)

A (28.30) formulát

-re alkalmazva azt kapjuk, hogy

28.34. egyenlet - (28.34)

Ha most (28.33)-ból kivonjuk (28.34)

-szeresét, akkor az

28.35. egyenlet - (28.35)

egyenlőség adódik, ahol
folytonos és nemnegatív

. A

függvényről csak annyit kell felhasználnunk, hogy

-ban. Ha az általános (28.35)-öt a speciális

alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy

, azaz
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Ha tehát

, akkor (28.35)-ból

Ezzel (28.32)-t beláttuk. Ebből a szokásos gondolatmenettel kapjuk (28.31)-et.
28.18. Megjegyzések. 1. Az előző tételben
hogy differenciálható és
Lipschitz, azaz
feladatot [754]).

integrálhatóságának a feltétele elhagyható. Sőt, elég feltenni,
minden
-re (l. a 28.5.

2. A tétel segítségével új (harmadik) bizonyítást kaphatunk arra, hogy az
Valóban, legyen

minden

-ra. Mivel

abszolút értéke

konkáv, ezért
minden

következik, hogy a

ezért az

. Másrészt a

hányados konvergens.

függvény második deriváltjának

-re, tehát (28.32) alapján

. Ebből

sorozat monoton növő és korlátos, tehát konvergens. Mivel

sorozat konvergens.

A trapéz-összegekkel való közelítés (28.17. Tétel) lényege, hogy minden
intervallumban az
függvényt egy olyan lineáris függvénnyel helyettesítjük, amelynek értéke
-ben és -ben az értékével
egyezik meg. Várható, hogy általában jobb közelítéshez jutunk, ha lineáris függvény helyett magasabb fokú
polinomokkal közelítünk. Vizsgáljuk meg, hogy mi adódik, ha minden egyes
intervallumban az
függvényt azzal a legfeljebb másodfokú polinommal helyettesítjük, amelynek értéke az
és a
felezőpontban az
függvény értékével egyezik meg. Egyszerű számolással igazolható,
hogy minden legfeljebb másodfokú polinomra teljesül, hogy

28.36. egyenlet - (28.36)

ahol
(l. a 28.6. feladatot [754]). A kérdés tehát az, hogy az
mennyiség milyen pontosan közelíti integrálját
-ban.
28.19. Lemma. (Simpson4-közelítés) Legyen
minden

négyszer differenciálható, és

-ra, akkor

28.37. egyenlet - (28.37)

4

Thomas Simpson (1710–1761) angol matematikus
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ahol

.

Bizonyítás. A bizonyítás analóg a 28.17. Tétel bizonyításával. A számolás egyszerűsítése végett először az
esetet tekintjük. Legyen
minden
ötször differenciálható
-ban. Így a (28.30) formula szerint

-re. Ekkor

, tehát

amiből

A (28.30) formulát

-re alkalmazva azt kapjuk, hogy

amiből

Ezért

28.38. egyenlet - (28.38)

ahol
nemnegatív

. A
függvényről csak annyit kell felhasználnunk, hogy folytonos és
-ben. Ha (28.38)-t az
függvényre alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy
. Ha tehát

, azaz

, akkor (28.38)-ból

28.39. egyenlet - (28.39)

Most tekintsük az általános esetet, és tegyük fel, hogy

kielégíti a tétel feltételeit. Ekkor az
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függvényre (28.39)-t alkalmazva megkapjuk (28.37)-t.
A fenti lemmából a már többször alkalmazott gondolatmenettel kapjuk a következőt.
28.20. Tétel. Legyen
négyszer differenciálható
-re. Ekkor tetszőleges

-ben, és tegyük fel, hogy
felosztásra

minden

A numerikus számításokban legegyszerűbb az
intervallum egyenlő részre való felosztásával dolgozni.
Mivel ennek a felosztásnak az osztópontjai
(
), és a finomsága
,
ezért a 28.11., 28.14., 28.17. és 28.20. Tételekből a következőt kapjuk.
28.21. Tétel. (i) Ha

monoton

(ii) Tegyük fel, hogy
akkor

(iii) Tegyük fel, hogy
-re, akkor

-ben, akkor

differenciálható, és

integrálható

kétszer differenciálható, és

(iv) (Simpson-formula). Tegyük fel, hogy
minden

-re, akkor

-ben. Ha

integrálható

négyszer differenciálható, és

minden

-ben. Ha

-re,

minden

integrálható

-ben. Ha

-ra

2.1. Feladatok
28.4. Bizonyítsuk be, hogy ha
integrálható
-ben, akkor

minden
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28.5. Bizonyítsuk be, hogy a 28.14. Tételben elég feltenni, hogy
-re.
28.6.

Bizonyítsuk

be,

hogy a 28.17. Tételben
minden
-re.

elég

minden

feltenni,

28.7. Bizonyítsuk be, hogy (28.36) igaz minden legfeljebb harmadfokú

hogy

differenciálható

és

polinomra.

3. Paraméteres integrálok
Amikor megállapítottuk, hogy az

improprius integrál

pedig divergens, akkor tulajdonképpen a
értékeire. A

-függvényt is a

paramétertől függő

paramétertől függő

esetén konvergens,

esetén

integrálokat vizsgáltuk

különböző

integrál segítségével definiáltuk (l. a

18.22. Jelölést). Általában paraméteres integrálnak nevezzük az
alakú integrálokat, ahol
egy
alakú halmazon van értelmezve. Itt
lehet Jordan-mérhető halmaz, amelyen az
szekciófüggvény integrálható, vagy egy intervallum, amelyen az
szekciófüggvény improprius integrálja
konvergens minden
-re5. Az első esetben paraméteres Riemann-integrálról, a másodikban paraméteres
improprius integrálról beszélünk6.
A paraméteres integrálok fontos szerepet játszanak mind az analízis alkalmazásaiban mind pedig bizonyos
elméleti problémák megoldási módszereiben. Így egyes határozott integrálok kiszámításánál is hasznosnak
bizonyulhat, ha az adott integrált egy alkalmasan választott paraméteres integrál speciális értékének fogjuk fel.
Tekintsük például az

28.40. egyenlet - (28.40)

integrált! Az
függvény integrálható
-ben, mert folytonos
-ben és itt korlátos is, hiszen
esetén
, tehát
. Tekintve, hogy
primitív
függvénye nem elemi (l. a 28.8. feladatot [765]), az integrál értékének pontos meghatározása első pillantásra
reménytelennek tűnik. Ha azonban a
paramétertől függő

28.41. egyenlet - (28.41)

paraméteres integrál kiszámítása a célunk, akkor kézenfekvő, hogy először

deriváltját számítsuk ki:

28.42. egyenlet - (28.42)

Kérdés persze, hogy ez lépés jogos-e, vagyis hogy a deriválást tényleg elvégezhetjük-e „az integrál mögött”?
Erre a kérdésre hamarosan visszatérünk. Ha azonban (28.42) igaz, akkor
valamely
konstanssal. Mivel
(28.40) integrál értéke

, így

, vagyis

minden

-ra. Tehát az

.

Természetesen a paramétert bármilyen betűvel jelölhetjük. A betűvel való jelölés (a helyett) azt hangsúlyozza, hogy a paramétert
változónak tekintjük, vagyis az integrál értékét mint függvényt akarjuk vizsgálni. L. a jelölésekre vonatkozó megjegyzést az I.
kötet 132. oldalán.
6
A két eset nem zárja ki egymást: amennyiben
egy korlátos intervallum és
Riemann-integrálható
-n minden
-re, akkor az
5

integrál egyszerre paraméteres Riemann-integrál és paraméteres improprius integrál. L. a 18.4.2. Megjegyzést.
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Most tekintsük az

28.43. egyenlet - (28.43)

improprius integrált, amelyről könnyen látható, hogy konvergens. Az integrál kiszámítását visszavezethetjük
(28.40)-re az
helyettesítéssel, de a fenti módszerrel is célhoz érünk. Tekintsük ui. a
paramétertől
függő

28.44. egyenlet - (28.44)

paraméteres improprius integrált, és számítsuk ki a deriváltját:

28.45. egyenlet - (28.45)

E lépés jogossága ugyanúgy kérdéses mint az előző példában. De ha (28.45) igaz, akkor
alapján
minden
-ra. Így a (28.43) integrál értéke
.

, és

A fenti okoskodásokban tehát indoklásra szorul, hogy
és
deriváltja miért egyenlő az integrálandó
függvény deriváltjának integráljával. A kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az
és
függvényekre az
szerinti integrálás és a szerinti deriválás műveleteit alkalmazva az
eredmény független-e a két művelet sorrendjétől. Hasonló kérdések tetszőleges
függvényre felvethetők,
nemcsak a deriválás, de a limeszképzés és a szerinti integrálás vonatkozásában is.
Először olyan feltételeket keresünk, amelyek paraméteres Riemann-integrálok folytonosságát, integrálhatóságát,
illetve differenciálhatóságát biztosítják.
A következő három tételben az alábbi feltevésekkel élünk:
halmazon értelmezett olyan függvény, amelyre az
minden
esetén. Legyen

28.22. Tétel. Ha

folytonos és korlátos

-n, akkor

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy
zárt. Ekkor
(mert Jordan-mérhető). Így Heine tétele szerint (21.52. Tétel)
Legyen
, akkor

és
és

Jordan-mérhető halmaz, továbbá
szekciófüggvény integrálható

is folytonos

-n.

szintén zárt, és korlátos is, hiszen
egyenletesen folytonos
-n.

rögzített. Az egyenletes folytonosság szerint van olyan
esetén
. Ha tehát
minden
-ra. Ekkor
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jelöli

ahol

Jordan-mértékét. Ebből világos, hogy

folytonos

-ban.

Most tekintsük az általános esetet, amikor
nem feltétlenül zárt (de Jordan-mérhető, tehát korlátos), valamint
korlátos és folytonos. Legyen
minden
-ra. Legyen
adott. Mivel
Jordan-mérhető, létezik egy olyan
halmaz, hogy
, és
előáll véges sok zárt tégla
uniójaként. Ekkor
korlátos és zárt, tehát a már bizonyított állítás szerint az
folytonos
-n. Mármost a (24.3) összefüggés felhasználásával azt kapjuk, hogy

függvény

minden
-re. Ebből nyilvánvaló, hogy az
függvény előáll mint folytonos függvények alkalmas
sorozatának egyenletesen limesze, tehát a 27.12. Tétel szerint maga is folytonos.
A következő tétel a többváltozós integrál kiszámítására vonatkozó 24.19. Tétel közvetlen alkalmazásával
adódik. Tudjuk, hogy egy kétváltozós integrálható függvény szekciófüggvényei nem feltétlenül integrálhatóak;
ezért szerepel a tételben felső, illetve alsó integrál (l. a 24.23.2. Megjegyzést).
28.23. Tétel. Ha

integrálható

is integrálható

-n, akkor

-n, és

Bizonyítás. Legyen
a
halmazt tartalmazó tégla. Értelmezzük -et nullának az
halmaz pontjaiban. Az így kiterjesztett
függvényre teljesül, hogy az
szekciófüggvény
integrálható -n, és
24.19. Tételből.
Emlékeztetünk arra, hogy ha egy adott
akkor a deriváltját az
jelöljük.
28.24. Tétel. Ha a

szerinti parciális deriváltjának nevezzük, és

minden

Bizonyítás. Legyen
folytonos
-n.

Eszerint az
14.5. Tétel szerint

függvény

szekciófüggvény differenciálható,

-ra a

parciális derivált létezik, folytonos és korlátos

-n, és

Legyen
kapjuk, hogy

-re (l. (24.3)-at). A tétel állítása azonnal adódik a

minden

A

minden

tetszőleges. A 28.23. Tételt az

függvény nem más mint az
differenciálható és

függvény integrálható

-n, akkor

-fel

differenciálható

-re.
-re. A 28.22. Tétel szerint az

intervallumra és a
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parciális derivált folytonosságának a

-n, mert itt korlátos és folytonos. L. a 24.16. Tételt.
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függvény

függvényre alkalmazva7 azt

függvény integrálfüggvénye. Mivel
minden
-re.

28.25. Megjegyzés. Meg lehet mutatni, hogy a 28.24. Tételben a
feltétele elhagyható.

7

-fel vagy
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28.26. Példa. Térjünk vissza az (28.40) integrálhoz! Tetszőleges
függvény integrálható

-ra az

-en, mert folytonos és korlátos. A

függvény folytonos és korlátos a

halmazon minden
-ra. Így a 28.24. Tétel szerint az
függvény differenciálható, és (28.42) fennáll. Mint láttuk, ebből az
egyszerűen következik, és így
.

egyenlőség már

Most rátérünk a paraméteres improprius integrálok vizsgálatára. Ezek az integrálok az alkalmazások
szempontjából fontosabbak – és gyakrabban is fordulnak elő –, mint a paraméteres Riemann-integrálok. Sajnos
a rájuk vonatkozó tételek kissé körülményesebbek, amennyiben az integrálandó függvénycsaládról erősebb
feltételt követelnek meg. Ez elkerülhetetlen: ha például a 28.22. Tételnek improprius integrálokra vonatkozó
megfelelőjét keressük, akkor ebben az függvény folytonosságánál és korlátosságánál többet kell feltennünk.
Tekintsük a következő egyszerű példát.
28.27. Példa. Az

kétváltozós függvény folytonos és korlátos a
improprius integrál minden

az

Másrészt

, tehát az

-ra konvergens. Ha

függvény nem folytonos a

halmazon, és
, akkor

pontban.

Most vizsgáljuk meg a 28.23. Tétel improprius integrálokra való általánosítását. Legyen
halmazon, és tegyük fel, hogy az
-re. Olyan feltételre van szükségünk, amely biztosítja, hogy

értelmezve az

improprius integrál konvergens minden

28.46. egyenlet - (28.46)

teljesüljön. Nem próbálkozhatunk azzal a feltétellel, hogy legyen integrálható az
halmazon,
hiszen a többváltozós függvények integrálját csak Jordan-mérhető (tehát korlátos) halmazokon értelmeztük.
Pedig további feltételek nélkül (28.46) nem feltétlenül igaz; még akkor sem, ha folytonos és korlátos, és az
összes szereplő integrál létezik. Ezt illusztrálja a következő példa.
28.28. Példa. Tekintsük
téglalapokat minden

a

és

nyílt

-re. Legyen

Könnyen látható, hogy

minden

intervallumnak sem, mert ekkor

-re. Ez nyilvánvaló, ha

minden

-re. Ha viszont

nem eleme egyik
, akkor

a
szekciófüggvény a
intervallumon -vel, a
intervallumon
-gyel, mindenütt
másutt pedig
-val egyenlő, tehát az integrálja valóban nulla. Így
minden
-re, amiből
.
Most belátjuk, hogy
minden
valamely

. Legyen
-re, tehát
. Ha
pozitív egészre, akkor

. Ha
, akkor
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Ebből azt kapjuk, hogy

A fenti példában
kaphatunk. Legyen

konstrukciójának egyszerű módosításával folytonos példát is

nem folytonos. De

Könnyű ellenőrizni, hogy ekkor

folytonos és korlátos a

minden -re, de

halmazon,

.

28.29. Példa. Legyen

minden

az előző példában szereplő

-re, ahol

függvény. Könnyű ellenőrizni, hogy
mindenütt folytonos, és a
minden
-re konvergens. Az utóbbi állítás abból következik, hogy minden
elég nagy.
Mármost

,

tehát

folytonos

és

korlátos

-en.

egyenlőség nem teljesülhet minden
konstans lenne, holott

improprius integrál
-re
, ha

Azonban

a

-re. Ekkor ui.

, és

Ezzel megmutattuk, hogy a 28.24. Tétel improprius integrálokra vonatkozó megfelelője nem feltétlenül igaz;
még akkor sem, ha
folytonos és korlátos az
halmazon.
A paraméteres improprius integrálok folytonosságára, differenciálására, illetve integrálására vonatkozó
problémák szoros analógiát mutatnak a függvénysorokra vonatkozó hasonló kérdésekkel. Valójában a kapcsolat
több a puszta analógiánál. Tekintsünk egy
és ott az összege
. Legyen
Könnyen látható, hogy

minden

függvénysort, amely konvergens az
minden
,
és

intervallumon,
esetén.

-re. Ha tehát ismerünk egy elégséges feltételt, amely biztosítja, hogy

teljesüljön, akkor egyszersmind a
függvénysor tagonkénti deriválhatóságára is kaptunk egy
elégséges feltételt. Ugyanez vonatkozik az integrál folytonosságára és integrálhatóságára is.
Mivel a függvénysorokra vonatkozó megfelelő tételekben (27.40. és 27.42. Tételek) az egyenletes konvergencia
játszott főszerepet, így nem meglepő, hogy a paraméteres improprius integrálok esetében is egy hasonló
fogalomra lesz szükségünk.
28.30. Definíció. Legyen
Tegyük fel, hogy az

értelmezve az

és

halmazon, ahol

Riemann-integrál létezik minden
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esetén.
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paraméteres improprius integrál egyenletesen konvergens

Azt mondjuk, hogy az

improprius integrál minden
hogy

-re konvergens, és minden
és

minden

28.31. Megjegyzés. Legyen

-n, ha az

-hoz van olyan

,

esetén.
rögzített, akkor az

adott. Ha

improprius integrál

konvergenciájából következik, hogy minden
-hoz van olyan
, hogy
minden
-ra. A „küszöbérték” azonban nem csak -tól, de -től is függ. Így lehetséges, hogy adott -ra a
különböző
paraméterértékekhez tartozó
küszöbök szuprémuma -val egyenlő, és nincs olyan
érték, amely mindegyik paraméterértékhez megfelelő küszöb lenne. Az
integrál
ben való egyenletesen konvergenciája pontosan azt jelenti, hogy minden
-hoz van ilyen közös küszöb.
A következő három tételben feltesszük, hogy

értelmezve van az

re az
Riemann-integrál létezik minden
integrál konvergens és az értéke
.
28.32. Tétel. Legyen
folytonos az
egyenletesen konvergens
-n, akkor

folytonos

Bizonyítás. Válasszunk egy

halmazon, minden

esetén, valamint az

improprius

improprius integrál

halmazon. Ha az
-n.

számokból álló sorozatot, amelyre
és

minden

-

. Legyen

esetén. A 28.22. Tétel szerint

folytonos minden

-re.
Ha megmutatjuk, hogy az
függvénysorozat egyenletesen konvergál
ebből a 27.12. Tétel alapján következni fog, hogy folytonos
-n.
Legyen
olyan

integrál egyenletesen konvergens

adott. Mivel az
, hogy
, hogy

Ezzel beláttuk, hogy

minden

minden
és
-ra. Így tetszőleges

egyenletesen tart

28.33. Tétel. Tegyük fel, hogy

-hez az

-hez az

intervallumon, akkor

-ben, létezik egy olyan

esetén. Mármost
és
esetén

, tehát van

intervallumon.

integrálható az

téglalapon minden

improprius integrál egyenletesen konvergens

-n, akkor

integrálható

-ra. Ha az
-n, és

28.47. egyenlet - (28.47)

az állításba azt is beleértve, hogy a jobb oldalon álló improprius integrál konvergens.
Bizonyítás. Válasszunk ismét egy
minden

számokból álló sorozatot, amelyre
és

esetén. A 28.23. Tétel szerint

n, és

28.48. egyenlet - (28.48)
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integrálható

-
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minden

-re. A 28.32. Tétel bizonyításában beláttuk, hogy az

intervallumon. Így a 27.16. Tétel szerint
minden

függvénysorozat egyenletesen tart

integrálható

-n, és

, ahol

. Ez azt jelenti, hogy a (28.48) jobb oldalán álló integrálok sorozata
sorozatra igaz, tehát az átviteli elv alapján a

határérték létezik, és az értéke . (Ha
, akkor
helyett
(28.47) jobb oldalán álló improprius integrál konvergens, és az értéke .
28.34. Tétel. Tegyük fel, hogy a
minden

-hez tart. Ez

-t kell írnunk.) Más szóval, a

halmazon, valamint
differenciálható

-n. Ekkor

-n, és

-re.

Bizonyítás. Legyen
folytonos
-n.
Legyen
kapjuk, hogy

esetén

parciális derivált létezik és folytonos az

improprius integrál egyenletesen konvergens

az

-hez az

-re. A 28.32. Tétel szerint az

minden

tetszőleges. A 28.33. Tételt az

Eszerint az
függvény az
szerint differenciálható, és

függvény

intervallumra és a

függvényre alkalmazva azt

függvény integrálfüggvénye. Mivel
minden
-re.

folytonos, ezért a 14.5. Tétel

28.35. Megjegyzés. A 28.34. Tételben a
azzal, hogy
korlátos legyen az

parciális derivált folytonosságának feltételét helyettesíthetjük
téglalapon minden
-ra.

Ahhoz, hogy a 28.32.–28.34. Tételeket alkalmazni tudjuk, szükség van olyan – lehetőleg könnyen ellenőrizhető
– feltételekre, amelyek a paraméteres improprius integrálok egyenletes konvergenciáját biztosítják. A következő
tétel ilyen feltételt fogalmaz meg.
28.36. Tétel. Tegyük fel, hogy az
Riemann-integrál létezik minden
Ha van olyan
függvény, hogy
minden
az
improprius integrál konvergens, akkor az
egyenletesen konvergens
-n.

és
-re és

esetén.
-ra, továbbá

paraméteres improprius integrál

Bizonyítás. Az improprius integrálokra vonatkozó majorizációs elv (18.18 Tétel) szerint az
improprius integrál minden
ezért van olyan
ra, így

minden

és

adott. Mivel

. Mármost

, hogy

28.37. Példa. Legyen
és az

esetén konvergens. Legyen

konvergens,

minden

-

esetén.
minden pozitív

-re. Ekkor

paraméteres improprius integrál egyenletesen konvergens

Valóban,
minden
-re és
konvergens, ezért a 28.36. Tétel alkalmazható.

-ra. Mivel az
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-re.

improprius integrál
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Így a 28.34. Tétel szerint a (28.45)-ben elvégzett számolás minden pozitív
integrál értéke valóban

minden

-re helyes, tehát az

-ra.

Egy általánosabb eredményt találhatunk (a 28.36. és 28.34. Tételeket nem használó bizonyítással) a
28.10. feladatban [765].
28.38. Példa. Most legyen

-re és

minden

folytonos, és az

-ra. Ekkor

paraméteres improprius integrál egyenletesen konvergens

-n minden

-re. Valóban,
minden
-re és
-re, és az
improprius integrál
konvergens, tehát a 28.36. Tétel alkalmazható. (Itt persze a tételt nem
típusú, hanem
típusú
intervallumon vett improprius integrálra alkalmazzuk, de világos, hogy ennek nincs jelentősége.)
Így a 28.34. Tétel szerint a (28.42)-ban elvégzett számolás minden
egyenlőség valójában minden
Az előző tételek lehetővé teszik a

-re helyes. Ebből azt kapjuk, hogy az

-re is fennáll.

függvény finomabb vizsgálatát.

Emlékeztetünk, hogy
-vel jelöljük az
konvergens improprius integrál értékét minden
-ra. (l. a 18.21. Példát és a 18.22. Jelölést). Tudjuk, hogy
minden
-ra (l. a
18.38. feladatot [411]), és
minden pozitív egészre (l. a 18.39. feladatot [411]).
28.39. Tétel. A

függvény akárhányszor differenciálható a

félegyenesen, és

28.49. egyenlet - (28.49)

minden

-ra és minden

nemnegatív egészre.

Bizonyítás. Legyen

és

rögzített. A 28.36. Tétel alkalmazásával belátjuk, hogy az

és
Ehhez elég olyan

integrálok egyenletesen konvergensek
és

-n.

függvényeket megadnunk, amelyekre az

improprius integrálok konvergensek, továbbá fennállnak az
becslések minden

, illetve
esetén. Ha

, illetve

és

és

, akkor

28.50. egyenlet - (28.50)

így

-nek választhatjuk a (28.50) jobb oldalán álló függvényt. Az

abból következik, hogy

, ha

elég nagy. Ha

improprius integrál konvergenciája
és

, akkor

28.51. egyenlet - (28.51)

tehát

-nek választhatjuk az (28.51) jobb oldalán álló függvényt. Az

konvergenciája abból következik, hogy
konvergens.
Legyen

minden elég kis

-re, és az

improprius integrál
integrál

. Ekkor a 28.34. Tétel többszöri alkalmazásával azt kapjuk, hogy a

függvény akárhányszor differenciálható az

intervallumban, és
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minden
és
pozitív egész esetén. Hasonlóan, ha
, akkor az 28.34. Tétel
szukcesszív alkalmazásával azt kapjuk, hogy a
függvény akárhányszor differenciálható az
intervallumban, és
és
fennáll.

tetszőleges volt, ezért

minden
és
pozitív egész esetén. Mivel
akárhányszor differenciálható
-ben, és (28.49)

Az előző tételből következik, hogy
szigorúan konvex a
félegyenesen. Most belátjuk, hogy

-ra. Így

minden

pozitív, tehát

28.52. egyenlet - (28.52)

Valóban,

-ra, és

minden

minden
-re, amiből (28.52) nyilvánvaló. Mármost (28.52) szerint nem lehet monoton a teljes
félegyenesen, ezért -nek van gyöke. Mivel pedig
szigorúan növő
-en, ezért -nek pontosan egy
pozitív gyöke van. Legyen ez . Ekkor szigorúan csökkenő
-ban és szigorúan növő
-ben. A
egyenlőségekből következik, hogy
.
Könnyű ellenőrizni, hogy ha
, akkor az
integrál konvergens. Ha vagy
pozitív egész, akkor az integrál értékét egyszerűen meghatározhatjuk (l. a 18.42. feladatot [411]). A következő
célunk az integrál meghatározása tetszőleges
-ra.
28.40. Jelölés. Az

integrál értékét

28.41. Tétel. Tetszőleges

-sel jelöljük minden

esetén.

-ra

28.53. egyenlet - (28.53)

Bizonyítás. Legyenek
rögzített pozitív számok. Ha az
helyettesítést, akkor azt kapjuk, hogy

integrálban elvégezzük az

28.54. egyenlet - (28.54)

Ha pedig a

-t definiáló integrálban elvégezzük az

helyettesítést, akkor azt kapjuk, hogy

. Ugyanígy adódik
Jelöljük
azon

.

-rel az origó középpontú,
sugarú zárt körlap első síknegyedbe eső részét. Más szóval, legyen
polárkoordinátás alakban megadott pontok halmaza, melyekre
és
.
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Tekintsük az
kétváltozós függvényt az
helyettesítés tételét (24.27. Tétel) használva azt kapjuk, hogy

halmazon. A polárkoordinátás

28.55. egyenlet - (28.55)

, akkor (28.55) utolsó integrálja

Ha

-höz tart, tehát

28.56. egyenlet - (28.56)

és

Mivel

nemnegatív, ezért

28.57. egyenlet - (28.57)

A bal oldalon álló integrál értéke

ami

esetén
-hez tart, ha

-hez tart. Ugyanígy látható, hogy a (28.57) jobb oldalán álló integrál szintén
. Így a rendőrszabály alapján

Ha ezt összevetjük (28.56)-tal, akkor megkapjuk a tétel állítását.
A

-függvényre vonatkozó további összefüggéseket illetően l. a 28.16 [766]–28.24. feladatokat [767].

A 18.20.3. Példa szerint az

improprius integrál konvergens. Mivel

folytonos és

korlátos
-ben, ezért itt integrálható. Így az
improprius integrál szintén konvergens. A
paraméteres integrálok egy további alkalmazásaként most meghatározzuk ez utóbbi integrál pontos értékét.
28.42. Tétel.

A fenti tétel bizonyítása az egyenletes konvergencia alább kimondott és gyakran használható elégséges feltételét
használja. Vegyük észre, hogy ez a kritérium szoros rokonságot mutat az Abel-kritériummal
(27.33 Következmény), amely a függvénysorok egyenletes konvergenciájára ad elégséges feltételt. (Egy másik,
a Dirichlet-kritériummal rokon feltételt illetően l. a 28.12. feladatot [765].)
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28.43. Tétel. Tegyük fel, hogy a
továbbá a

függvény értelmezve van és korlátos az

szekciófüggvény monoton minden

-re. Ha az

halmazon,
improprius integrál

paraméteres improprius integrál egyenletesen konvergens

konvergens, akkor az
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy

minden

-ra. Legyen

-n.
adott, és

válasszunk egy olyan
-t, hogy
teljesüljön minden
-ra. Legyen
és
tetszőleges. Az integrálszámítás második középértéktétele szerint ( 14.8. Tétel) minden
-hoz van olyan
pont, hogy

amiből

28.58. egyenlet - (28.58)

-ra igaz, tehát az improprius integrálokra vonatkozó Cauchy-kritérium (18.15. Tétel)

Ez minden

improprius integrál konvergens.

szerint az
Ha (28.58)-ben

balról

minden
beláttuk.

és

-hoz tart, akkor azt kapjuk, hogy

esetén. Ezzel a kérdéses improprius integrál egyenletes konvergenciáját

A 28.42. Tétel bizonyítása. Tekintsük az
függvényt, ahol nullától különböző konstans. E függvény
határozatlan integrálját könnyen megkaphatjuk parciális integrálás segítségével. Az eredmény

28.59. egyenlet - (28.59)

amit egyébként közvetlenül is ellenőrizhetünk. Ha
, akkor
improprius integrálokra vonatkozó Newton–Leibniz-formula szerint (18.8. Tétel)

, és így (28.59)-ból az

28.60. egyenlet - (28.60)

adódik. Tekintsük az

függvényt. A 28.43. Tétel szerint az
intervallumban minden
monoton

-ben, és az

-ra, hiszen

paraméteres improprius integrál egyenletesen konvergens a
esetén
, rögzített -re

improprius integrál konvergens. Legyen
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-ra. Ekkor a 28.32. Tétel szerint
félegyenesen.

minden
a
Legyen

folytonos

-ban minden

folytonos, és az

. Ekkor

egyenletesen konvergens
konvergens.

, és az

-ben, mert itt

Így a 28.34. Tétel és (28.60) alkalmazásával azt kapjuk, hogy differenciálható az
. Mivel ez minden
-ra igaz, ezért
minden
-ra egy alkalmas konstanssal.
Mármost

minden
minden

és

-ra, vagyis

folytonos

improprius integrál
improprius integrál
intervallumban, és itt
minden
-ra. Így

-ra, és így
. Ebből következik, hogy
-ra. Mivel balról folytonos -ban, ezért

amivel a tételt beláttuk.

3.1. Feladatok
28.8. Mutassuk meg, hogy
primitív függvénye nem elemi függvény. (Használjuk fel Liouville
tételének [I. kötet 14.31. Tétel] következő általánosítását. Legyenek
racionális
törtfüggvények, és tegyük fel, hogy

nem konstans semmilyen

kifejezhető elemi függvényekkel, akkor mindegyik
[800])
28.9. Legyen
minden
integrál minden -re konvergens, de az értéke (mint
sem balról.

integrál is kifejezhető elemi függvényekkel.) (M

-re. Mutassuk meg, hogy az
függvénye) nem folytonos a

28.10. Legyen
folytonos függvény, és tegyük fel, hogy az
konvergens. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-re. Ha

improprius
pontban sem jobbról,

improprius integrál

-ra. (Ö [792])

28.11. Határozzuk meg az alábbi integrálok értékét minden

i.

esetén.

;

ii.

(

);

iii.

(

).

28.12. Tegyük fel, hogy
i. a

függvény értelmezve van az az

ii. a

szekciófüggvény monoton minden

iii. ha

és

, akkor a

halmazon,
-re,
(

) függvénysorozat egyenletesen tart -hoz
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iv.
v. van olyan

integrálható

-ra, és

-n minden

, hogy

minden

-ra.

paraméteres improprius integrál egyenletesen konvergens

Mutassuk meg, hogy ekkor az
-n.
28.13. Legyenek

pozitív számok. Bizonyítsuk be, hogy az

területe

. Ellenőrizzük, hogy ha

görbe által határolt tartomány

, akkor megkapjuk a kör területét.

28.14. Számítsuk ki az

integrált minden

-re! (M [800])

28.15. Mutassuk meg, hogy az előző feladatban szereplő integrál
esetén is konvergens, és az összege
. (Ezzel új megoldást kapunk a 18.20. feladat [409] (b) részére.) (Ö [792])
28.16. Bizonyítsuk be, hogy

minden

-ra. (Ö [792])

28.17. Bizonyítsuk be, hogy
i.

minden

ii.

minden

-re, és
-re. (Ö [793])

28.18. Bizonyítsuk be, hogy
14.12. Tétel állításával! (Ö [793])

minden

28.19. Bizonyítsuk be, hogy

minden

28.20. Az alábbi feladatsor célja annak bizonyítása, hogy ha

-ra. Vessük ezt össze a

-re. (Ö [793])
, akkor

28.61. egyenlet - (28.61)

i. Igazoljuk, hogy
ii. Igazoljuk, hogy ha

minden

-ra.

, akkor

improprius integrál egyenletesen

iii. Igazoljuk, hogy ha
, akkor az
konvergens
-ben. Vezessük le ebből, hogy

iv. Igazoljuk, hogy ha

, akkor
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v. Igazoljuk, hogy

és

vi. Igazoljuk, hogy

vii.

A 28.17. feladat [766] felhasználásával igazoljuk, hogy

28.21. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor

28.22. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor

28.23. Bizonyítsuk be, hogy ha

, akkor az

improprius integrál konvergens, és az értéke

, akkor az

improprius integrál konvergens, és az értéke

. (Ö [793])
28.24. Bizonyítsuk be, hogy ha
.

4. Lebesgue szerint nullmértékű halmazok, és az
integrálhatóság Lebesgue-féle kritériuma
Már többször hangsúlyoztuk, hogy ha
korlátos, akkor integrálhatósága azon múlik, hogy
szakadási pontjainak halmaza mennyire kicsi. Ezt az állítást Lebesgue 8 tétele önti precíz formába; a következő
célunk e tétel bizonyítása lesz. A monoton függvények, illetve a Riemann-függvény integrálhatósága kapcsán is
megjegyeztük, hogy ezeknek a függvényeknek csak megszámlálhatóan sok szakadási pontjuk van, és hogy az
ilyen függvények mindig integrálhatóak (feltéve azt is, hogy korlátosak). Ez az eredmény azonnal következni
fog Lebesgue tételéből.
Tudjuk, hogy ha egy korlátos függvény szakadási pontjai Jordan-nullmértékű halmazt alkotnak, akkor a
függvény integrálható (l. a 24.16. Tételt). A Riemann-függvény példáján azt is láttuk, hogy ez a feltétel nem
szükséges a függvény integrálhatóságához.

8

Henri Lebesgue (1875–1941) francia matematikus
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Jelöljük az

intervallum hosszát

halmaz akkor és csak akkor nullmértékű, ha minden

-vel. Egy

-ra van véges sok
intervallum, amelyek együttesen lefedik -t, és amelyekre
.
Lebesgue felfedezte, hogy ha itt megszámlálhatóan sok lefedő intervallumot is megengedünk, akkor a
nullmértékűség fogalma pontosan a céljainknak megfelelően módosul.
28.44. Definíció. Az
halmazt Lebesgue szerint nullmértékűnek (röviden Lebesgue-nullmértékűnek)
nevezzük, ha minden
-ra van megszámlálhatóan sok nemelfajuló intervallum, amelyek lefedik -t és a
hosszaik összege kisebb, mint .
28.45. Megjegyzés. A Lebesgue-nullmértékűség definíciójában megkövetelhetjük, hogy a lefedő
intervallumok nyíltak legyenek. Valóban, válasszunk olyan
intervallumokat, amelyek lefedik -t és
, majd helyettesítsük mindegyik

amelyekre
intervallummal.

-t a középpontjából kétszeresére nyújtott nyílt

halmaz Jordan-nullmértékű (azaz

28.46. Lemma. Ha az

), akkor Lebesgue szerint is nullmértékű.

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló a definíciókból. (Emlékeztetünk, hogy a véges halmazok is
megszámlálhatóak.)
A következő tétel szerint a lemma állítása nem megfordítható.
28.47. Tétel. Minden megszámlálható halmaz Lebesgue-nullmértékű.
Bizonyítás. Legyen
Tetszőleges

megszámlálható, és legyen
fedjük

-ra

le

-t

tetszőleges volt, ezért

halmaz elemeinek egy felsorolása.

hosszúságú

egy
.

. Mivel

az

Ekkor

az

intervallummal
intervallumok

(legyen

pl.

-t,

és

lefedik

Lebesgue-nullmértékű.

Tudjuk, hogy nem minden megszámlálható halmaz Jordan-nullmértékű (ha pl. a halmaz nem korlátos, vagy ha
sűrű egy intervallumban), tehát vannak olyan Lebesgue-nullmértékű halmazok, amelyek nem Jordannullmértékűek. Belátjuk azonban, hogy a halmazok egy fontos osztályában a két nullmértékűség ekvivalens.
28.48. Tétel. Ha az

halmaz korlátos, zárt és Lebesgue-nullmértékű, akkor Jordan-nullmértékű.

Bizonyítás. Legyen
amelyek lefedik

adott. A 28.45. Megjegyzés szerint vannak olyan nyílt

-t, és amelyekre

ha

intervallumok,

. Borel tételét (21.30. Tétel) alkalmazva azt kapjuk, hogy

elég nagy, és így

. Mivel

tetszőleges volt, ezért

.

Lebesgue tételének bizonyításához még egy lemmára lesz szükségünk.
28.49. Lemma. Ha az
halmaz Lebesgue-nullmértékű minden
halmaz szintén Lebesgue-nullmértékű.
Bizonyítás. Legyen

adott. Mivel

intervallumok, amelyek lefedik
intervallumok lefedik -t.

-re, akkor az

Lebesgue-nullmértékű, ezért vannak olyan

-et, és amelyekre

Tudjuk, hogy az
(
) intervallumok egyetlen
7.5. Tételt). A 26.20. Tételből következik, hogy

. Ekkor az

(

(

)

) sorozatban felsorolhatók (l. a

amivel az állítást beláttuk.
28.50. Tétel. (Lebesgue tétele). Az
függvény akkor és csak akkor Riemann-integrálható
n, ha korlátos, és a szakadási pontjainak halmaza Lebesgue-nullmértékű.
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Bizonyítás. Legyen
egy adott függvény, és jelöljük szakadási pontjainak halmazát -vel. Ha
, azaz, ha nem folytonos -ben, akkor egy alkalmas
-ra teljesül, hogy minden környezetében
van olyan pont, hogy
. Jelöljük
-nel azon
pontok halmazát, amelyekre a fenti
állítás
-re igaz. Más szóval, akkor legyen eleme
-nek, ha minden környezetében van olyan
. Világos, hogy

pont, hogy

.

Először belátjuk, hogy ha
integrálható, akkor
Lebesgue-nullmértékű. A 28.49. Lemma szerint elég
belátni, hogy minden -re a
halmaz Lebesgue-nullmértékű. Legyen
és
rögzített. Mivel
integrálható, ezért a 13.15. Tétel szerint van olyan
felosztás, hogy
. Tegyük fel, hogy egy adott -re
. Ha
, akkor
definíciója szerint van olyan
pont, hogy
. Ebből következik, hogy
. Ha tehát
jelöli azon
indexek halmazát, amelyekre
, akkor

és így
. Ezzel beláttuk, hogy
lefedhető véges sok, -nál kisebb összhosszú szakasz
(nevezetesen az
(
) szakaszok) és véges sok pont (nevezetesen az
osztópontok) uniójával. Mivel tetszőleges volt, ebből következik, hogy minden -re a
halmaz Lebesguenullmértékű. (Valójában azt is beláttuk, hogy
Jordan-nullmértékű.) Ezzel megmutattuk, hogy ha
integrálható, akkor
Lebesgue-nullmértékű.
Most tegyük fel, hogy korlátos és
Lebesgue-nullmértékű; belátjuk, hogy
szerint elég megmutatni, hogy -nek van akármilyen kis oszcillációs összege.
Legyen

adott. A 28.45. Megjegyzés szerint vannak olyan nyílt

-t, és amelyekre
, hogy

teljesül. Ha
teljesül minden

integrálható. A 13.15. Tétel

intervallumok, amelyek lefedik

, akkor

folytonos
-re.

-ben, tehát van olyan

és
nyílt intervallumok együttesen lefedik
-t. Ezért Borel tétele szerint (21.30. Tétel) ezen intervallumok közül véges sok is lefedi
-t. Tekintsünk
egy ilyen véges
lefedő rendszert, és legyen
olyan felosztás,
amelynek az osztópontjai között mindegyik
intervallum végpontjai szerepelnek. Ekkor minden
hez van olyan
hogy
.
Az

Jelöljük

-vel azon

indexek halmazát, amelyekre
, ezért

intervallumoknak. Mivel
Ha
és
intervallumoknak. Ekkor
.
Tegyük fel, hogy

, ahol

,

akkor

minden

.

szükségképpen
minden

egyike a
-re, tehát

-re. Ekkor

769
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egyike az

28. Vegyes témák

Mivel

tetszőleges volt, ezzel beláttuk, hogy

28.51. Következmény. Ha
integrálható
-ben.

integrálható.

korlátos, és

szakadási pontjainak halmaza megszámlálható, akkor

Bizonyítás. Az állítás nyilvánvaló következménye a 28.47. és 28.50. Tételeknek.
Megjegyzendő, hogy létezik olyan integrálható függvény, amely nem-megszámlálhatóan sok pontban szakad:
ilyen pl. az az függvény, amelyre
ha eleme a
Cantor-halmaznak, és
, ha
(l.
a 24.17.1. Megjegyzést).
28.52. Megjegyzés. A Lebesgue-nullmértékűség fogalma abban különbözik a Jordan-nullmértékűségtől, hogy
véges lefedés helyett megszámlálhatóan sok intervallummal való lefedéseket is megenged. Mint láttuk, ez a
látszólag apró változtatás jelentősen kibővíti a nullmértékű halmazok körét.
Ugyanezt a változtatást a külső mérték definíciójánál is megtehetjük. Fedjük le az
halmazt minden
lehetséges módon megszámlálhatóan sok intervallummal, és képezzük a lefedő
intervallumok hosszainak
összegét. Az így kapott számok halmazának infimumát az
mértékének nevezzük és

-val jelöljük.

Világos, hogy

minden korlátos
halmazra

(mert

halmaz Lebesgue-féle külső

halmazra. Itt nem mindig áll egyenlőség; például az

megszámlálható), de

.

A Lebesgue-féle belső mérték definíciójára több út kínálkozik. Tudjuk, hogy ha egy intervallum és
,
akkor
(l. a 23.10. feladatot [578]). Ennek mintájára a korlátos
halmaz Lebesgue-féle
belső mértékét definiálhatjuk a
intervallum. Ha
nem korlátos, akkor legyen
tetszőleges korlátos halmaz.

képlettel, ahol
egy tetszőleges
-t lefedő
a
számok szuprémuma, ahol

Egy másik lehetséges definíció szerint
a
számok szuprémuma, ahol
halmaz. Meg lehet mutatni, hogy e két definíció ugyanazt a
számot szolgáltatja.
A Jordan-mérhetőség mintájára azt mondjuk, hogy az
szám (vagy végtelen) az

tetszőleges zárt

halmaz Lebesgue-mérhető, ha

halmaz Lebesgue-mértéke, amelyet

. Ekkor a

-val jelölünk.

A Lebesgue-mérhető halmazok kijelölésére van egy egyszerűbb módszer is. A 21.11. feladat [501] szerint a
korlátos
halmaz akkor és csak akkor Jordan-mérhető, ha
minden korlátos
halmazra. Ennek mintájára azt mondhatjuk, hogy az
halmaz akkor legyen Lebesgue-mérhető, ha
minden

halmazra. Be lehet bizonyítani, hogy a mérhetőség fenti

fogalmai ekvivalensek.
Könnyű belátni, hogy ha
korlátos, akkor
. Ebből nyilvánvaló, hogy minden
Jordan-mérhető halmaz automatikusan Lebesgue-mérhető is. Valójában a Lebesgue-mérhető halmazok köre
sokkal bővebb a Jordan-mérhető halmazokénál. Így pl. minden megszámlálható halmaz Lebesgue-mérhető, de
vannak nem Jordan-mérhető megszámlálható halmazok: ilyenek a nem korlátos halmazok, vagy azok, amelyek
sűrűek egy intervallumban. A Lebesgue-mérték egy további hasznos tulajdonsága, hogy ha az
halmazok Lebesgue-mérhetőek, akkor az uniójuk is Lebesgue-mérhető. (A Jordan-mérték nem rendelkezik ezzel
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a tulajdonsággal, hiszen az egyelemű halmazok Jordan-mérhetőek, de
nem az.) Azt is meg lehet
mutatni, hogy ha az
halmazok Lebesgue-mérhetőek és páronként diszjunktak, akkor

Ezek a tulajdonságok a Lebesgue-mértéket különlegesen hasznossá teszik. A Lebesgue-mérték és a rá épített
integrál (az ún. Lebesgue-integrál) vizsgálata képezi a mértékelmélet alapját.

5. A Lebesgue-tétel két alkalmazása
A 13.36. Tételben beláttuk, hogy ha
integrálható, és
folytonos, akkor
is
integrálható. Most a Lebesgue-tétel segítségével megmutatjuk, hogy ez a két függvény sorrendjét megcserélve
nem mindig igaz: egy integrálható függvényt egy folytonos függvényre alkalmazva nem feltétlenül kapunk
integrálható függvényt.
28.53. Tétel. Létezik olyan
integrálható függvény, hogy

folytonos, sőt differenciálható függvény és olyan
nem integrálható
-en.

Bizonyítás. Először belátjuk, hogy minden nemüres
függvény folytonos, sőt Lipschitz -en. Legyen ugyanis

Mivel ez minden
felcserélésével
azt

halmazra a
és

tetszőleges. Ekkor

-re igaz, ezért
kapjuk,
hogy
. Ezzel megmutattuk, hogy a

. Az

és

pontok
,
tehát
függvény valóban

Lipschitz.
Legyen

egy rögzített nem Jordan-mérhető zárt halmaz. (Ilyen a 23.14. feladat [578] alapján létezik.)

Tekintsük az
. A 14.5. Tétel szerint
nullmértékű. Legyen
akkor

Mivel
ezért
Az

(
) függvényt. Világos, hogy monoton növő,
és
differenciálható
-ben. Belátjuk, hogy az
halmaz Jordana
intervallum
egyenlő részre való felosztása. Ha
minden
-re, tehát

-et lefedik azon
. Ez minden

intervallumok, amelyekre
-re igaz, tehát
.

metszi az

intervallumot,

függvény még egy tulajdonságára lesz szükségünk. Belátjuk, hogy ha
, akkor
. Valóban, ha
, akkor
egy alkalmas
-ra. Ekkor a
függvény pozitív, és így szigorúan monoton növő az
intervallumban. Mivel
monoton növő, ezért
esetén
, ha pedig
,
, akkor
.

Legyen
, ha
, és
, ha
. A 22.7. Tétel szerint az
függvény az
halmaz pontjainak kivételével mindenütt folytonos. Mivel
Tétel alapján integrálható
-ben.
Most belátjuk, hogy
nem integrálható. Ha
, akkor
Másrészt
minden környezetében van olyan pont, amelyre

halmaz zárt, ezért a
, így a 28.50.

,
, és
. Mint láttuk, ekkor
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. Ezzel beláttuk, hogy
nem folytonos
pontjaiban. Mivel nem Jordan-mérhető, ezért
nem Jordan-nullmértékű (l. a 23.7. Tételt). Mármost a
halmaz korlátos és zárt, ezért a 28.48. Tétel
szerint
nem Lebesgue-nullmértékű, tehát a 28.50. Tétel alapján
nem integrálható
-ben.
Tudjuk, hogy vannak nem korlátos deriváltak (l. a 12.51. Példát). Az ilyen deriváltaknak tehát van primitív
függvényük, de nem integrálhatóak. Most Lebesgue tételének felhasználásával olyan differenciálható függvényt
fogunk konstruálni, amelynek a deriváltja korlátos, de mégsem integrálható. Ezzel példát mutatunk olyan
korlátos függvényre, amelynek van primitív függvénye, de nem integrálható.
A konstrukció alapgondolata a következő: legyen

Ez a függvény mindenütt differenciálható, a deriváltja korlátos
-ben, de
a pontban nem folytonos (l.
a 12.48. Példát). Most ennek a függvénynek a segítségével olyan függvényt fogunk konstruálni, amely „sok”
pontban viselkedik hasonlóan, mint a fenti az
pontban.
Tetszőleges

-ra legyen

minden

-ra. Ekkor

minden

-ra. Könnyű belátni, hogy

Ha

differenciálható

-ban, és

minden

-ra.

, akkor

Ebből világos, hogy a
függvény
mindegyik jobb oldali környezetében és
környezetében felvesz mind -hez, mind pedig
-hez tetszőlegesen közeli értékeket.

mindegyik bal oldali

A konstrukcióhoz szükségünk lesz a következő egyszerű tényekre.
28.54. Lemma. Egy
nyílt halmaz akkor és csak akkor összefüggő, ha nyílt intervallum. Minden
nyílt halmaz előáll mint diszjunkt nyílt intervallumok egyesítése.
Bizonyítás. Egy nyílt intervallum bármely két pontja összeköthető szakasszal, ezért a 21.21. Tétel (i) állítása
szerint összefüggő. (Ez persze közvetlenül is egyszerűen belátható.)
Most belátjuk, hogy ha a
nyílt halmaz összefüggő, akkor
nyílt intervallum. Legyen ui.
és
. Ekkor
, mert
esetén
a
halmaz
diszjunkt nemüres nyílt halmazokra való felbontása lenne, holott ilyen felbontás nem létezik
összefüggése
miatt. Tekintve, hogy
nyílt, ezért
is igaz, tehát
.
A lemma második állítása azonnal következik a fenti megfigyelésből és a 21.21. Tételből.
28.55. Tétel. Létezik olyan
-en.

differenciálható függvény, amelyre
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Bizonyítás. Legyen egy korlátos, zárt és nem Jordan-mérhető halmaz. (A 23.14. feladat [578] alapján ilyen
létezik.) Feltehetjük, hogy
. Legyen
, ekkor
nyílt. Jelöljük
-vel
komponenseinek halmazát. A 28.54. Lemma szerint minden eleme nyílt intervallum, és
.
Most értelmezzük az
függvényt a következőképpen. Ha
, akkor
eleme
egyik komponensének. Ha
. Ezzel az

függvényt minden

-ben definiáltuk.

mindenütt differenciálható. Ha

Megmutatjuk, hogy

, ezért

komponensnek. Mivel itt

, akkor legyen
. Ha
, akkor legyen

, akkor

differenciálható

eleme az egyik

-ben. Láthatjuk, hogy minden ilyen

-re

.
Most belátjuk, hogy ha
, akkor
Ha
, akkor
,

. Így

-ben, és
és

. Legyen
tetszőleges.
, akkor
esetén
. Ezzel beláttuk, hogy

-re. Ebből következik, hogy

minden

azaz

differenciálható
. Ha
esetén pedig

mindenütt differenciálható

-ben, és

minden

-re.

Most belátjuk, hogy
az
halmaz mindegyik határpontjában szakad. Ha ugyanis
, akkor
tetszőleges
környezete metszi
-et, és így az
intervallumok valamelyikét. Ebből
következik, hogy tartalmazza az és pontok legalább egyikét, tehát -ban
felvesz -hez és
-hez
tetszőlegesen közeli értékeket. Ez
mindegyik környezetére érvényes, így
nem folytonos -ban.
Mivel
nem Jordan-mérhető, ezért
nem lehet Jordan-nullmértékű. Mármost
korlátos és zárt, így a
28.48. Tétel szerint
nem is Lebesgue-nullmértékű. Így a 28.50. Tétel alkalmazásával azt kapjuk, hogy
nem integrálható
-en.

6. Az integrálszámítás néhány számelméleti
alkalmazása
Az itt következő alkalmazások mindegyike azon múlik, hogy bizonyos integrálok kicsik.
1. Első alkalmazásként becslést adunk az -nél nem nagyobb prímek számára. Jelöljük
számok legkisebb közös többszörösét.
28.56. Lemma. Minden
Bizonyítás. Mivel

pozitív egészre
minden

integrál értéke

és

-nel az

.
-re és

minden

-re, ezért az

közé esik. Másrészt

ahol
egész szám, hiszen a
Tudjuk, hogy az integrál pozitív, ezért

számok mindegyike osztója
, amiből azt kapjuk, hogy
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tehát
páros, és

. Ha tehát

páratlan, és

, akkor

akkor

. Ha viszont

.

A fenti lemma segítségével könnyen megbecsülhetjük alulról a prímek számát -ig. Világos, hogy ha
,
akkor
prímtényezős felbontásában mindegyik prímhatvány is legfeljebb
. Ebből következik, hogy
egyenlő azon
prímhatványok szorzatával, ahol
, és a legnagyobb olyan kitevő, amelyre
. Jelöljük az -nél nem nagyobb prímek számát
-nel. Ekkor

tehát

28.62. egyenlet - (28.62)

Ezt a 28.56. Lemmával összevetve
következő alsó becslést kapjuk:

adódik. Mivel

, ezért a

28.57. Tétel. Minden elég nagy

-re

Egyébként az

integrál értékét pontosan meg tudjuk határozni. Könnyű belátni, hogy

.

minden

-re

(l.

a

14.20. feladatot

[330]).

Így

. A Stirling-formula alkalmazásával ebből

28.63. egyenlet - (28.63)

adódik. A 28.56. Lemma bizonyításában kapott gondolatmenettel ebből azt kapjuk, hogy
,
ha
.A
-re vonatkozó alsó becslésben azonban (28.63) nem ad
-nél jobb konstanst. Ehhez egy
típusú becslésre van szükség valamely
-re.
A fenti módszerrel ilyen becslést is kaphatunk, ha
választunk. Legyen pl.

helyett egy alkalmasabb egész együtthatós polinomot
. Nem nehéz belátni, hogy

pontokban veszi fel, és a maximum értéke
. Ekkor
Lemma bizonyításában alkalmazott gondolatmenet azt adja, hogy az integrál
pozitív egész szám. Így

azaz

minden
. Ekkor

-ra. Tetszőleges
, tehát
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. Ebből azt kapjuk, hogy

ahol
-re.

minden elég nagy

A becslés további javításához olyan egész együtthatós polinomokra van szükség, amelyekre a
értéke

,

mennyiség minél kisebb, ahol
a polinom foka. (Az
polinomra pedig
.) Bármely
becslést szolgáltatja valamely konstanssal.

az

Ezzel a módszerrel a
minden
-ra

polinomra
érték az

. konstans tovább javítható, de nem lényegesen. A teljes igazság ugyanis az, hogy

ha elég nagy. Ez az állítás a prímszámtétellel ekvivalens, vagyis azzal az állítással, hogy
prímszámtétel minden ismert bizonyítása meglehetősen komplikált.

.A

Mármost ismeretes, hogy a fent vázolt elemi módszerrel nem kaphatjuk meg az
minden -ra, mert a
számok infimuma szigorúan nagyobb
-nél.

becslést

Nem világos azonban, hogy többváltozós, egész együtthatós polinomokra nem kaphatunk-e jobb becsléseket.
Egyelőre ezzel a módszerrel még nem sikerült bizonyítani, hogy az
(
) becslés
minden
-ra igaz. A részleteket illetően l. [14].
2.

irracionalitása és

transzcendenciája. A 14.23. feladatban [330] a következőképpen láttuk be az

szám irracionalitását: megmutattuk, hogy az
kombinációja, valamint
egyszerűen adódik, hogy

integrál az

és

számok egész együtthatós lineáris

ha
. Mivel az integrál értéke pozitív minden
nem lehet racionális szám.

-re, ebből

Most egy nagyon hasonló (bár kissé bonyolultabb) gondolatmenet segítségével belátjuk, hogy a
irracionális. Ehhez a

integrálokat vizsgáljuk, ahol

szám is

racionális szám és

.
28.58. Lemma. Ha
minden -ra.

egész együtthatós egyváltozós polinom és

Bizonyítás. Legyen

, ahol

esetén. Másrészt, ha
amint állítottuk.

, akkor

28.59. Tétel. Ha

racionális, akkor a

Bizonyítás. Legyen
kapjuk, hogy az
, tehát az
A
kapjuk, hogy

egészek. Ekkor

minden

és

szintén egész,
és

számok legalább egyike irracionális.

. A 28.58. Lemmát a
számok minden

egész szám

, akkor

-ra egészek. Mivel

polinomra alkalmazva azt
, ezért

számok szintén egészek.
integrált

egymást követő parciális integrálás segítségével számíthatjuk ki. Azt

28.64. egyenlet - (28.64)
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Tegyük fel, hogy

és, hogy az

számok mindegyike racionális. Legyen

és

szerint

számok közös nevezője. Mivel
, ahol
is egész. Mármost
-ből következik), ezért
. Így
és

Másrészt
re lehetetlen, hiszen
28.60. Következmény. A
Bizonyítás. A

és
és

-ra, így (28.64)
-re (az utóbbi

.

, és így

ha

egészek minden
minden

az

. Ebből

, ami elég nagy

-

.
szám irracionális.
számok racionálisak, tehát a 28.59. Tétel szerint

nem lehet racionális.

A következő tétel bizonyítása hasonló gondolatmenetet követ.
28.61. Tétel. Az

szám transzcendens.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy

algebrai. Ekkor

28.65. egyenlet - (28.65)

ahol
egész számok és
. Legyen egy tetszőleges polinom. Ha
egymás utáni parciális integrálást alkalmazva azt kapjuk, hogy

foka

, akkor

28.66. egyenlet - (28.66)

Szorozzuk be (28.66)-ot
(28.65)-t

-re kapott egyenlőségeket adjuk össze. Felhasználva

-val, majd a

28.67. egyenlet - (28.67)

adódik. Az alábbiakban egy olyan polinomot fogunk konstruálni, amelyre (28.67) bal oldala kicsi, míg a jobb
oldal nullától különböző egész. Az így kapott ellentmondás bizonyítja majd a tételt.
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Legyen

pozitív egész. A 28.58. Lemma szerint, ha

akkor

minden

-re egész szám. Ebből következik, hogy ha

szám, és
egész, és így

. Legyen

Ekkor
egész szám, és osztható -nel minden
és
minden -re osztható
-nel, kivéve ha
(e célból szerepel
helyett).

Látható, hogy
és
.

. Másrészt

-re. Belátjuk, hogy
-edik hatványon

egészek. Ebből következik,

nem osztható

A fentiek szerint (28.67) jobb oldalán mindegyik tag osztható
jobb oldala nullától különböző egész szám.
Másfelől, ha

az

és

, ahol

ha

-re. Valóban,

-nel minden -re.

egy olyan prímszámot fog jelölni, amelyre

Valóban,
hogy

-nel minden

egész

egész együtthatós polinom, ezért

. Mivel
osztható

,

egész együtthatós polinom,

egész, és osztható

, akkor
, ahol

Az alábbiakban

egész együtthatós polinom és

-nel, kivéve az

-nel, hiszen

prím

tagot. Így (28.67)

, akkor

Így (28.67) bal oldalának az abszolút értéke legfeljebb

ahol
és
olyan pozitív egészek, melyek nem függenek
-től. Mivel
, ha
,
ezért -et elég nagyra választva (28.67) bal oldalának az abszolút értéke 1-nél kisebb lesz, míg a jobb oldalé
legalább egy, hiszen a jobb oldal nullától különböző egész szám. Ez lehetetlen, amivel a tételt beláttuk.

7. A Brouwer-féle fixponttétel
A fixponttételek fontos helyet foglalnak el az analízisben és annak alkalmazásaiban, mert sokszor használhatók
bizonyos számok, vektorok vagy más matematikai objektumok létezésének bizonyítására. (Erre láttunk már
példát a nyílt leképezések tételének bizonyításában, amely a Banach-fixponttételen alapult; lásd 22.4. oldal). A
következő eredmény – amely az
terek topológiájának egyik alaptétele – a fixponttételek között is az egyik
legfontosabb.
28.62. Tétel. (Brouwer9 fixponttétele). Egy zárt gömböt önmagába képező folytonos leképezésnek mindig van
fixpontja.

9

Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881–1966) holland matematikus
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A tétel egy változóban azt állítja, hogy ha az folytonos függvény az
intervallumot önmagába képezi,
akkor van fixpontja. Ez az állítás a Bolzano–Darboux-tétel (9.57. Tétel) egyszerű következménye (l. a
9.58. feladatot [138]). Magasabb dimenzióban a tétel bizonyítása jóval nehezebb. Itt egy olyan bizonyítást
ismertetünk, amely a vektor értékű függvények differenciálására vonatkozó tételeken alapszik.
A következőkben

-vel fogjuk jelölni az
nyílt egységgömböt,
-vel az
zárt egységgömböt, és
-vel a határát, vagyis az
gömbfelületet.

Nyilvánvaló, hogy a tételt elég a

gömbre bizonyítani.

Brouwer fixponttétele ekvivalens az alábbi állítással.
28.63. Tétel. Nem létezik olyan folytonos

leképezés, amely

minden pontját fixen hagyja.

Az ekvivalencia alatt itt azt értjük, hogy mindkét tétel könnyen levezethető a másikból. Ha ugyanis az
leképezés folytonos, és
folytonos, a

minden

leképezés szintén

-re, akkor a

gömböt önmagába képezi, de nincs fixpontja. A 28.62. Tételből tehát következik a 28.63. Tétel.

Most tegyük fel, hogy az

leképezés folytonos, de nincs fixpontja, azaz

-re. Tekintsük az

pontból kiinduló és

különböző pontban metszi

-en áthaladó

félegyenest. Ez egyetlen

. Nem nehéz belátni, hogy a

-t; legyen ez a pont

n. Ekkor tehát
folytonos, és
minden
lehetetlen. Vagyis a 28.63. Tételből következik a 28.62. Tétel.

minden

függvény folytonos

-től
-

-re. Ez azonban a 28.63. Tétel szerint

A 28.62. Tétel bizonyítását azzal kezdjük, hogy belátjuk a 28.63. Tételt valamivel erősebb feltétel mellett.
28.64. Lemma. Nem létezik olyan
i.

leképezés, amelyre

folytonosan differenciálható egy

ii.

, és

iii.

minden

-t tartalmazó nyílt halmazban,

-re.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy van ilyen

leképezés. A bizonyítás gondolatmenete a következő lesz. Legyen

minden
-re és
-re. Megmutatjuk, hogy ha
és elég közel van
leképezés a
gömböt kölcsönösen egyértelműen önmagára képezi, valamint
re. Így az integráltranszformációs formulából azt kapjuk, hogy

-hez, akkor az
minden

-

28.68. egyenlet - (28.68)

ahol

-vel jelöljük

mértékét. Azt is be fogjuk látni, –és ez a bizonyítás kulcsgondolata –, hogy

a változó polinomja. Mivel (28.68) fennáll egy
intervallumban, ezért mindenütt
fenn kell állnia. Azonban
esetén
, és (amint azt szintén belátjuk)
mindenütt nulla, tehát
ekkor (28.68) nem igaz. Ez az ellentmondás fogja bizonyítani a lemmát.
Most rátérünk a részletekre. Legyenek

komponensei

-ben, ezért itt korlátosak. Tegyük fel, hogy

.A
minden
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Lemma szerint ebből következik, hogy
, és

minden

minden
-re. Ha

-re. Ekkor

, akkor

feltéve, hogy elég közel van -hez. Másrészt
(ahol
az identitás), ezért
mátrixa tetszőlegesen közel van az identitás mátrixához, ha elég közel van -hez. Ezért van olyan
, hogy
esetén az
leképezés injektív
-n, és a Jacobi-determinánsa pozitív minden
-re.
rögzített, belátjuk, hogy
. Tegyük fel, hogy
, ekkor
, és
. Ekkor
és

Legyen
halmaz, tehát
Legyen

. A nyílt leképezések tétele szerint
nyílt
, és válasszunk egy
pontot.
. Ezért az
szakasz metszi
határát; legyen

hiszen a 22.7. Tétel szerint
zárt halmaz. Ezért van olyan
pont, hogy
lehetetlen, hiszen
-ből
következne. Így
. Ekkor azonban
, mert
nyílt halmaz. Ez ellentmondás, amivel beláttuk, hogy

. Itt
, és így
.

Így a mértéktranszformációs formula szerint (24.24. Tétel, (24.12) formula) fennáll (28.68). Ez az összefüggés
tehát minden
-re igaz.
Most belátjuk, hogy az

mennyiség

-edik sor -edik eleme

, ha

determináns egy
-re. Ha ezt

polinomja. Valóban, az

, illetve

alakú összeg, ahol
szerint integráljuk a

leképezés mátrixában a
, ha

egy polinom és

. Ezért a

egy folytonos függvény minden

gömbön, akkor a

polinomot kapjuk, ahol

.
Tudjuk, hogy
Speciálisan

-re. Ez csak úgy lehetséges, ha

minden

a konstans

függvény.

-ra

adódik. Azonban a (ii) feltétel szerint
szerint
nem injektív egyetlen

, ezért
belseje üres. Így a nyílt leképezések tétele
pontban sem. Így
minden
-re, tehát

. Ez ellentmondás, amivel beláttuk, hogy nincs olyan függvény, amely az (i), (ii) és (iii)
feltételek mindegyikét kielégíti.
A 28.62. Tétel bizonyítása. Tegyük fel, hogy az
leképezés folytonos, de nincs fixpontja. Először
belátjuk, hogy létezik egy polinom is ugyanezekkel a tulajdonságokkal. (A következőkben polinomon olyan
leképezést értünk, amelynek minden komponense polinom.)
függvény folytonos

Az

legkisebb. Mivel a feltétel szerint
, hogy

minden

-n, tehát Weierstrass tétele szerint (21.50. Tétel) az értékei között van
-re, ez a legkisebb érték pozitív. Ezért van olyan

minden
-re.
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Terjesszük ki

-et az egész térre a következőképpen: legyen

esetén

(felhasználva, hogy az
leképezés folytonos az
kiterjesztett függvény mindenütt folytonos.
Legyen

. Könnyű belátni

halmazon és

folytonos

-n), hogy a

adott, és alkalmazzuk Weierstrass approximációs tételét (21.53 Tétel) egy

téglára. Azt kapjuk, hogy van olyan

polinom, hogy

polinomot. Ha
, akkor
gömböt önmagába képezi. Másrészt minden

ha elég kicsi. Ezzel konstruáltunk egy
ben.

a

zárt

-re

polinomot, amely

egyenletesen folytonos a
zárt gömbön, és
, hogy
teljesül minden
-ra. A
fixpontja, hiszen
esetén
és így
-ra tekintsük a

-re. Tekintsük az

minden

, tehát

Mivel

Minden

-t tartalmazó

pontból kiinduló és

-t önmagába képezi és nincs fixpontja

-

-re, ezért van olyan
gömbben sincs

minden
polinomnak a
.
-en áthaladó

félegyenest. Ez egyetlen

pontban metszi
-t; legyen ez a pont
. Ekkor
értelmezve van a
gömbben, a
képezi, és
minden
-re. Ha belátjuk, hogy folytonosan differenciálható
ellentmondásba kerülünk a 28.64. Lemmával, és így a bizonyítás teljes lesz.

gömböt
-re
-n, akkor ezzel

Mivel a
leképezés folytonosan differenciálható, ezért szemléletesen világos, hogy az
annak kell lennie. A precíz bizonyítás a következő.

leképezésnek is

Ha
és
pont akkor eleme

, akkor az
-nek, ha

félegyenes az
. Legyen

pontokból áll, ahol

. Az

28.69. egyenlet - (28.69)

Tudjuk, hogy
akkor és csak akkor, ha
másodfokú polinomja, amelynek főegyütthatója pozitív. Ha

. Rögzített
, akkor

egy olyan
szám van, amelyre
. Ezzel beláttuk, hogy
egyetlen pontban metszi
-t. Ha ez a metszéspont
, akkor

és

-ra
a változó
, ezért pontosan

esetén az
, ahol

félegyenes
.

függvény az
nyílt halmazon van értelmezve. Ha
, akkor (28.69) szerint a
egyenlet -ben másodfokú, amelynek egyetlen nemnegatív
megoldása van. A másodfokú egyenlet megoldóképletét alkalmazva azt kapjuk, hogy
, ahol
és
az
változók ( -ban mindenütt értelmezett) racionális törtfüggvényei. Ebből nyilvánvaló, hogy
folytonosan differenciálható -ban.
Az

Most térjünk vissza a
, ezért
is az.

polinomhoz és az
leképezéshez. Mivel
esetén
és
. Mivel
és mindegyike folytonosan differenciálható, ezért az
függvény

Mint láttuk, a 28.63. Tétel a Brouwer-féle fixponttétel egyszerű következménye.
A fenti bizonyításában követett módszer segítségével most belátunk egy érdekes topológiai tételt, amelyet úgy
fogalmazhatunk, hogy a három dimenziós gömb felületét nem lehet úgy „megfésülni”, hogy ne legyen „forgó”.
Tegyük fel, hogy a gömbfelületet, vagyis az
halmazt haj borítja. Ennek a megfésülése azt jelenti, hogy
780
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minden
-re az pontbeli hajszál valamilyen
irányban simul
-ra, ahol a
pont folytonos függvénye. Más szóval a gömbfelület megfésülése egy olyan folytonos
létezését követeli meg, amelyre teljesül, hogy
az -re merőleges egységvektor minden

28.2. ábra.

, szimpla „forgó” 28.3. ábra.

egységvektor az
leképezés
-re.

, dupla „forgó” felső félgömb és csatlakozó alsó félgömb

28.65. Tétel. Ha páratlan, akkor nem létezik olyan folytonos
minden
-re.

leképezés, amelyre

A bizonyításnak csak a vázlatát közöljük. A hiányzó részletek a Brouwer-féle fixponttétel bizonyításának
mintájára könnyen kipótolhatók. Tegyük fel, hogy van olyan folytonos
leképezés, hogy
minden
-re. Először belátjuk, hogy van ilyen folytonosan differenciálható függvény is.
Terjesszük ki -t az egész térre a
képlettel. A kiterjesztett
leképezés
mindenütt folytonos. Alkalmazzuk Weierstrass approximációs tételét (21.53 Tétel) koordinátafüggvényeire
egy
-t tartalmazó kockán. Azt kapjuk, hogy van olyan
leképezés, amelynek mindegyik
koordinátafüggvénye polinom, és amelyre
minden
-re. Legyen
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minden -re. Ekkor koordinátafüggvényei is polinomok,
halmazon. Az utóbbi állítás abból következik, hogy
esetén

minden
, tehát

-re, és

az

és így

az
halmazon. Mivel
folytonos, ezért az
halmazt tartalmazó alkalmas
Ekkor a
leképezés folytonosan differenciálható -ben, és

nyílt halmazban
minden
-re.

.

Ezzel beláttuk, hogy -t választhatjuk folytonosan differenciálhatónak. Használjuk
helyett megint a
jelölést, és ismét legyen
minden
és
esetén. Az így kiterjesztett
függvény
folytonosan differenciálható az
halmazon, és
teljesül minden -re.
Most megmutatjuk, hogy ha

elég kicsi, akkor

28.70. egyenlet - (28.70)

minden
re és

-re. Ha
, akkor
, hiszen
merőleges . Ezzel beláttuk, hogy (28.70) bal oldala része a jobb oldalnak. A fordított tartalmazást

bizonyítandó legyen
, ahol
. Ha
elég kicsi, akkor a
leképezés az
korlátos és zárt halmazt önmagába képezi. Mivel
folytonosan
differenciálható az
halmaz egy környezetében, ezért Lipschitz -en (ez könnyen levezethető a 22.33.
Lemmából, felhasználva azt is, hogy
korlátos és zárt). Ebből következik, hogy ha elég kicsi, akkor
kontrakció -en. Így Banach fixponttétele szerint van olyan
, hogy
, azaz
.
Mivel és
merőlegesek, és
, ezért
, amivel (28.70)-t beláttuk.
A leképezés Lipschitz-tulajdonságából az is egyszerűen következik, hogy elég kis
leképezés injektív
-en. Mármost (28.70) szerint a
leképezés a
halmazra képezi, amelynek a mértéke
mértéktranszformációs formula szerint

-re az
halmazt az
. Ezért a

28.71. egyenlet - (28.71)

minden elég kis -re. (Itt felhasználjuk, hogy kis -kre
pozitív.) Azonban (28.71) bal oldala -nek
polinomja. Ha páratlan, akkor a jobb oldal nem egyenlő polinomjával semmilyen
intervallumon,
ami ellentmondás.
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28.4. ábra
28.66. Megjegyzések. 1. Ha páros, akkor
amelyre
minden
-re. A

megfésülhető, azaz van olyan folytonos
esetet lásd az 28.4. ábrán. Általában, ha

leképezés,
, akkor a

leképezés megfelel.
2. A 28.65. Tételből nem nehéz levezetni a Brouwer-féle fixponttételt; l. [11].

8. A Peano-görbe
Peano10 1890-ben felfedezte, hogy létezik olyan folytonos síkgörbe, amely egy teljes négyzetlapot bejár, azaz
amelynek az értékkészlete egy teljes síkbeli négyzetlap. Az ilyen görbéket Peano-görbéknek nevezzük. Ezek
létezése azt jelenti, hogy egyes folytonos görbék egészen másképpen viselkednek, mint amit a szemléletünk
elvárna. Tehát ahhoz, hogy egy görbe biztosan megfeleljen a görbékről alkotott szemléletes képünknek, a
folytonosságnál erősebb feltételeket (pl. differenciálhatóságot vagy rektifikálhatóságot) is ki kell elégítenie.

10

Giuseppe Peano (1858–1932) olasz matematikus
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Az alábbiakban két konstrukciót adunk Peano-görbére.
I. Legyen
. Az
és
egyenletű egyenesek (ahol
)a
négyzetet
olyan négyzetre osztják, melyek oldalhossza
. A konstrukció első lépéseként minden -re
megadjuk ezeknek a négyzeteknek egy
felsorolását az alábbi tulajdonságokkal.
(i) Minden

-re és

-re a

(ii) Minden

-re és

-re

és

négyzetek szomszédosak, azaz van közös oldaluk.

Legyen
. Tegyük fel, hogy
, és hogy a
felsorolást már megadtuk úgy, hogy
kielégítse (i)-et. Osszuk fel
-at négy egymásba nem nyúló, egybevágó négyzetre. Ezeknek létezik egy
felsorolása úgy, hogy minden
továbbá

egyik oldala a

és

és

-ra a

négyzetek szomszédosak,

négyzetek közös oldalára esik. Ezek után osszuk fel

-et négy

egymásba nem nyúló egybevágó négyzetre, majd e kis négyzeteknek adjuk meg egy
felsorolását úgy, hogy minden
egyik oldala a

és

és

-ra a

négyzetek szomszédosak legyenek, továbbá

négyzetek közös oldalára essen. (Könnyen látható, hogy ez mindig lehetséges.)

Az eljárást folytatva megkapjuk a
(
és (ii)-t. A 28.5. ábra egy-egy lehetséges felsorolást mutat

) felsorolást, amely nyilvánvalóan kielégíti (i)-et
-re és
-re.

28.5. ábra
szám 4-es számrendszerbeli felírása

Legyen a

. A (ii) tulajdonság szerint a

négyzetek egymásba vannak skatulyázva (azaz mindegyik tartalmazza a
következőt), tehát van közös pontjuk. Jelölje
ezen négyzetek (egyetlen) közös pontját. Ekkor a
intervallumot a
négyzetbe képezi.
Ha

volt, ezért

tetszőleges pont, akkor vannak olyan

egymásba skatulyázott négyzetek, hogy

. A (ii) tulajdonságból következik, hogy alkalmas
. Így
definíciója szerint
.

Most belátjuk, hogy

folytonos. Azt fogjuk megmutatni, hogy ha

28.72. egyenlet - (28.72)
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Legyen
hogy és

első

és
. A
feltételből nem szükségképpen következik,
jegye megegyezik, de az mindenképpen igaz, hogy ha
és
. Tehát

, akkor
és

Mivel
Legyen

és

, valamint

és

és

átmérője

vagy egybeesnek vagy szomszédosak.
, ezért (28.72) igaz.

tetszőleges. Ha
olyan nagy, hogy
, akkor (28.72)-ből következik, hogy
, valahányszor
. Legyen
. Ekkor
és
minden olyan
számpárra, amelyre
. Ezzel beláttuk, hogy
folytonosak.

II. Először azt fogjuk megmutatni, hogy létezik egy olyan folytonos leképezés, amely a
Cantor-halmazt
ráképezi
-re. Legyen az
szám hármas számrendszerbeli felírása
, ahol
minden -re. Legyen
és
. Ekkor és
a
halmazt
önmagába képezik, és folytonosak, mert
és
. Könnyű ellenőrizni, hogy az
-re.

esetén
(

) leképezés

a Cantor-függvény (l. a 23.27. feladatot [587]), és legyen

Legyen
minden

leképezés a

-re. Ekkor az

és
-t ráképezi
és

halmazt ráképezi

-re.
Utolsó lépésként terjesszük ki -et és -t a
intervallumra úgy, hogy valahányszor
a
halmaz
egy kiegészítő intervalluma (vagyis a
nyílt halmaz komponense), akkor a kiterjesztés legyen lineáris
az
zárt intervallumon. Nem nehéz megmutatni, hogy az így kapott függvények folytonosak
-en.
Ekkor tehát az
leképezés egy Peano-görbét definiál.
A második konstrukció egyszerű módosításával a
intervallumot folytonosan ráképezhetjük
, vagy
általában
egységkockájára is. Sőt,
-et a „végtelen dimenziós” egységkockára is ráképezhetjük
folytonosan, a következő precíz értelemben:
28.67. Tétel. Létezik a
sorozata úgy, hogy minden
-re.

intervallumot önmagába képező folytonos függvények egy
sorozathoz megadható egy
szám, amelyre

végtelen
minden

Bizonyítás. Legyen az
szám hármas számrendszerbeli alakja
. Definiáljuk a
számokat a következőképpen. Osszuk fel a pozitív egészek halmazát végtelen sok diszjunkt
végtelen részre. (Legyen pl.
akkor legyen

(

).) Ha az -edik rész

,

.

Legyen
ha
, majd terjesszük ki -t
-re úgy, hogy legyen lineáris
kiegészítő intervallumán. Nem nehéz belátni, hogy a
függvényekre teljesül a tétel állítása.
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29. fejezet - 29. Megoldási ötletek,
megoldások
1. Megoldási ötletek
1.1. 21. Fejezet
21.30. [501] Fedjük le az
halmaz mindegyik izolált pontját egy olyan
egyelemű, majd alkalmazzuk Lindelöf tételét.

gömbbel, amelyre

21.34 [501] Tetszőleges
csillaghoz válasszunk egy racionális koordinátájú és racionális sugarú
nyílt
gömböt, amely a csillag középpontját tartalmazza, és amelynek a határát a csillagot alkotó három szakasz
mindegyike metszi. Ekkor a
nyílt halmaznak három komponense van. Válasszunk ki mindegyik
komponensből egy-egy racionális koordinátájú
pontot. Rendeljük hozzá
-hoz a
négytagú sorozatot. Mutassuk meg, hogy ha az
és
csillagok diszjunktak, akkor a hozzájuk rendelt
sorozatok különbözőek.
21.38. [502] A második kérdésre a válasz tagadó. Ezt bizonyítandó alkalmazzuk Borel tételét.
21.43. [502] Jelöljük
-val azokat a halmazokat, amelyeket -ból kaphatunk a feladatban leírt módon. A
(21.5) azonosságok felhasználásával bizonyítsuk be, hogy
minden elemét megkaphatjuk az operációk
legfeljebb négyszeri alkalmazásával, és négy operációra csak az
és
halmazok
esetében van szükség.
21.48. [507] A 21.30. feladat [501] felhasználásával mutassuk meg, hogy az
minden -re megszámlálható.

halmaz

21.52. [510] Vegyük észre, hogy ha
minden olyan pontban, amelyre
vagy
, akkor
folytonos az origóban bármely, az origón átmenő egyenesre megszorítva. Konstruáljunk egy ilyen függvényt,
amely az origón kívül folytonos, de az origóban nem az.
21.55. [510] Van ilyen polinom. Keressük
de lehetnek egyszerre kicsik.

alakban, ahol

21.57. [511] Az állítás nem igaz. Olyan példát keressünk, amelyben

és

polinomok, nem tűnnek el egyszerre,

nem korlátos.

21.72. [516] Lássuk be először, felhasználva az I. Kötet 11.53. Tételét, hogy konstans minden olyan -ben
fekvő szakaszon, amely párhuzamos a tengelyek valamelyikével. Ezt felhasználva mutassuk meg, hogy
konstans minden -beli gömbben. Végül, felhasználva
összefüggőségét, bizonyítsuk be, hogy konstans
-n.
21.74. [516] Keressük a polinomot

alakban, ahol

és

egyváltozós polinomok.

21.83. [528] (h) A válasz igen. Bizonyítsuk be, hogy
alkalmazzuk ezt az egyenlőtlenséget a

állítás bizonyításához.
21.89. [528] Ellenőrizzük, hogy

ellenpélda.

21.93. [529] Alkalmazzuk a 21.66. feladat [516] eredményét.
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21.99. [534]

, ahol

és

egyváltozós függvények, és

differenciálható.

1.2. 22. Fejezet
22.13. [556] Az állítás hamis. Keressünk ellenpéldát a

esetben.

22.14. [569] Azt kell bizonyítani, hogy ha az egyváltozós folytonos
pontban létezik a véges vagy végtelen deriváltja, és
minden
monoton
-ben.

függvénynek minden
-re, akkor
szigorúan

1.3. 23. Fejezet
23.27. [587] Az (a) állítás nyilvánvaló. A (b) állítást bizonyítandó vegyük észre, hogy minden olyan
monoton függvény folytonos, amelynek az értékkészlete intervallum.
23.29. [587] Lássuk be, hogy a sokszög oldalegyenesei a sokszöget konvex sokszögekre bontják. Minden
konvex sokszöget háromszögekre bonthatunk az egyik csúcsából húzott átlók segítségével.
23.32. [588] Először lássuk be, hogy ha
nullmértékű, akkor
is az. Ehhez használjuk fel, hogy az állítást
konvex halmazokra már beláttuk. Az általános esetben mutassuk meg, hogy
határa nullmértékű.

1.4. 24. Fejezet
24.8. [610] (g) Alkalmas helyettesítéssel transzformáljuk az
polárkoordinátás helyettesítést.
24.11. [611] Az
és
-n. Alkalmazzuk a 12.11. feladatot [297].

halmazt gömbbe, majd alkalmazzunk

függvények különbsége nemnegatív, és az integrálja nulla

1.5. 25. Fejezet
25.2. [624] Legyenek

és

primitív függvények, és alkalmazzuk a 21.91. feladatot [529]

-re.

25.6. [634] Induljunk el a töröttvonalon egy pontból, és menjünk addig, amíg egy már bejárt pontba érünk.
Ekkor az -tól indulva egy önmagát nem metsző sokszöget kapunk. Ezt vágjuk le az eredeti töröttvonalból, és
ismételjük az eljárást, amíg a töröttvonal el nem fogy.
25.17. [643] Vegyünk egy elég kis -t, és vegyünk egy minimális szögpontszámú
poligont. Lássuk be, hogy (elég kis -ra) ez nem metszi önmagát.

-nál finomabb beírt

25.21. [647] Alkalmazzuk az inverz függvény differenciálási szabályát és az integráltranszformációs formulát.
25.23. [652] A poliédert az oldallapjai konvex poliéderekre osztják. Egy konvex poliéder belső pontját a
csúcsokkal összekötve megkapjuk a konvex poliéder felbontását gúlákra.

1.6. 26. Fejezet
26.3. [656] Alkalmazzuk a Cauchy–Schwarz–Bunyakovszkij-egyenlőtlenséget (10.19. Tétel).
26.4. [656] Feltehetjük, hogy

monoton csökkenő. Mutassuk meg, hogy ekkor

használjuk fel, hogy a Cauchy-kritérium szerint
26.5. [656] Legyen

. Adott
. Ekkor

minden

-re, majd

.
. Tegyük fel, hogy

-ra legyen
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Vezessük le ebből, hogy
A

konvergens.

sor divergenciájának bizonyításához becsüljük alulról a
összeget, feltéve, hogy
minden elég nagy -re. Ha
végtelen sokszor, akkor persze a
sor divergens.

26.6. [656] Tekintsük a

indexhalmazokat, és

összegeket, illetve becsüljük alulról a

esetén becsüljük felülről a

összegeket.

26.9. [656] Legyen
az első téglalap. Ezután minden lépésben válasszuk ki azt a legnagyobb
beli téglalapot, amely nem nyúlik az előző téglalapokba, és amelynek jobb felső csúcsai rendre a

-

pontok.
26.10. [656] (c) A sor akkor és csak akkor konvergens, ha
ha
egészek, akkor

. Ennek bizonyításához mutassuk meg, hogy

26.14. [662] Mutassuk meg, hogy ha a sor feltételesen konvergens, akkor van olyan átrendezettje, amelynek
vannak akármilyen nagy és akármilyen kicsi részletösszegei.
26.29. [669] A sor divergens. Az
meg, hogy elég nagy -re

összeg alkalmas kettévágásával mutassuk
.

26.30. [669] Alkalmazzuk a 18.35. feladat megoldásának gondolatmenetét.
26.33. [669] (a) Mutassuk meg, hogy a sor majorizálható egy konvergens hiperharmonikus sor
konstansszorosával.
(b) Mutassuk meg, hogy a sor minorizálható a harmonikus sor konstansszorosával.
azonosságot.

26.52. [677] Alkalmazzuk a

26.53. [677] Legyen
a sor
-edik részletösszege. A feltétel szerint az
sorozat
konvergens. A sor első tagját alkalmasan megváltoztatva elérhetjük, hogy
nullához tartson.
Tegyük fel, hogy
alulról korlátos. A sort egy alkalmas pozitív számmal tagonként beszorozva feltehetjük,
hogy
teljesüljön minden -re.
Azt kell tehát belátnunk, hogy ha
minden -re, és
, akkor
. Legyen
adott, és tegyük fel, hogy
végtelen sok
-re. Mutassuk meg, hogy ezekre az
-ekre
teljesül minden
esetén, és ez ellentmond az
feltételnek. Hasonlóan, ha
, akkor
teljesül minden
-re, és ez
ugyanúgy ellentmondásra vezet.
26.54. [677] Mutassuk meg, hogy a
sorozat semmilyen -re nem tart nullához, a
sorozatok pedig semmilyen
szám esetén nem tartanak nullához.
A bizonyításokhoz használjuk fel a

és

azonosságot és a szinusz függvény addíciós képletét.

1.7. 27. Fejezet
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27.3. [686] Igazoljuk, hogy

és

minden

-re és minden

27.7. [686] Legyen
nulla az

-re.
halmaz sorozatba rendezése. Minden

a

intervallumokat, hogy
intervallumokon kívül, és legyen

maximuma

-re válasszunk olyan diszjunkt

teljesüljön minden
-ban
minden

-re. Legyen
-re.

függvénysorozat megfelel.

27.10. [687] Mutassuk meg, hogy a

27.11. [687] Mutassuk meg, hogy bármely megszámlálható
halmazhoz van
-nek olyan
részsorozata, amely
minden pontjában konvergens. Alkalmazzuk ezt a
halmazra. Tegyük fel,
hogy
a
halmazon. Ekkor
monoton
-n. Terjesszük ki
-et monoton
függvényként
-re, és legyen
az
függvény szakadási pontjainak halmaza. Mutassuk meg, hogy ha
egy részsorozata konvergens
pontjaiban, akkor
minden pontjában konvergens.
27.12. [687] Legyen a limeszfüggvény , és legyen
adott. Válasszunk egy
folytonossága alapján. Mutassuk meg, hogy ha
-nyira megközelíti -et egy
osztópontjaiban, akkor
-nyira megközelíti -et
-ben.
27.16. [687] Az
pontot intervallumskatulyázással konstruáljuk meg. Legyen
tetszőleges. Válasszunk egy olyan
indexet, hogy az
függvénynek az
differenciahányadosa
-nél jobban megközelítse az
függvénynek az
differenciahányadosát minden
-re. Válasszunk egy olyan

számot egyenletes
-nál finomabb felosztás

,
pontokban vett
pontokban vett
pontot, amelyre

, és legyenek
,
olyan pontok, hogy
teljesüljön minden
-re. Válasszunk olyan
indexet, hogy az
függvénynek az
pontokban vett differenciahányadosa
-nél jobban megközelítse az
függvénynek az
pontokban vett
differenciahányadosát minden
-re. Válasszunk egy olyan
pontot,
amelyre

, és legyenek
teljesüljön minden

hogy a kapott

részsorozat és az

,

olyan pontok, hogy

-ra. Az eljárást folytassuk a végtelenségig, és mutassuk meg,
pont kielégítik a feltételeket.

27.19. [687] Legyen
. Tegyük fel, hogy a függvénysorozat egyenlő mértékben egyenletesen
folytonos. Legyen
adott, és válasszunk egy
-t az egyenlő mértékben egyenletesen folytonosság
alapján. Mutassuk meg, hogy ha
-nál jobban megközelíti
-et egy
-nál finomabb felosztás
osztópontjaiban, akkor
-nál jobban megközelíti
-et
-ben. Vezessük le ebből, hogy ekkor a
konvergencia egyenletes.
Ha a konvergencia egyenletes, akkor
folytonos. Legyen
adott, és válasszunk egy olyan
teljesüljön minden
és
esetén. Válasszunk egy
-t az
függvények egyenletes folytonossága alapján. Mutassuk meg, hogy ha
és
minden és minden
esetén.
27.22. [695] Az állítás folytonos függvényekre sem igaz. Keressünk olyan példát, amelyben
intervallumon kívül, ahol az -ek páronként diszjunktak, és
maximuma -ben
.
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összeg az

27.27. [696] Mutassuk meg, hogy az
től független pozitív szám.
27.35. [696] Legyen

rögzített. Tetszőleges

Adjunk meg olyan
amelyre a középső
nem okoz gondot, ui.

minden

sorozatot, amelyre
tag nagy, és a

-ra, és a

és

pontban nagyobb, mint egy

-

esetén

. Válasszunk olyan
összeg minden tagja nemnegatív. Az első összeg,

-et,

tag ennél nagyobbra választható.
függvény megfelel, feltéve, hogy

27.36. [696] Mutassuk meg, hogy ha
, akkor a
elég nagy.
-re definiáljuk az
függvényeket rekurzívan.
függvényt

27.37. [696] Adjuk meg az

alakban, ahol mindegyik

differenciálható, és a -szoros tagonkénti deriválással kapott
korlátos intervallumban minden -ra.
27.43. [706] Használjuk az

függvény

körüli és a

függvény akárhányszor

sor egyenletesen konvergens minden
függvény

körüli hatványsorát.

27.47. [707] Mutassuk meg, hogy
esetén a sor tagjai egy indextől kezdve váltakozó előjelűek, és az
abszolút értékük monoton csökkenőleg nullához tart. Ekkor tehát a sor konvergens. Alkalmazzuk Abel
folytonossági tételét az összeg meghatározására.
esetén a sor tagjai nem tartanak nullához.

Mutassuk meg, hogy

esetén a sor

27.48. [707] Mutassuk meg, hogy
nullához tart.

-edik részletösszege

, és

esetén ez

esetén a sor összege végtelen.

Mutassuk meg, hogy

27.49. [707] A sor konvergenciájának bizonyításához alkalmazzuk a Stirling-formulát.
27.52. [707] Az állítás nem igaz. Mutassuk meg, hogy ha
amelyre
pontban végtelen.

divergens, akkor az

olyan nemnegatív tagú konvergens sor,
(

) függvény bal oldali deriváltja az

27.53. [707] Az állítás nem igaz.
27.58. [707] Legyen
tétel szerint

és

rögzített. Ekkor

29.1. egyenlet - (29.1)
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Helyettesítsük a
hatványsorban
-et (29.1) jobb oldalával, majd rendezzük a kapott sort
hatványai szerint. Mutassuk meg, hogy az összes szereplő sor abszolút konvergens, és így a sorösszege a
műveletek során nem változik.
, ezért

27.60. [707] (a) Mivel

29.2. egyenlet - (29.2)

-ban. Legyen
. Minden -re végezzük el a hatványozást (29.2) jobb oldalának edik tagjában (vagyis a megfelelő végtelen sort szorozzuk össze önmagával -szer), majd rendezzük a kapott
sort
hatványai szerint. Mutassuk meg, hogy az összes szereplő sor abszolút konvergens, ésígy a sor
összege a műveletek során nem változik.
korlátos, zárt intervallum

27.64. [708] Legyen

konvergenciasugara
, akkor
-tól függő -vel, majd alkalmazzuk a 27.48. Tételt.
27.65. [708] Jelöljük
megmutatni, hogy
-ra. Válasszunk ki

-val azon

[708]

minden

-re valamely csak

pontok halmazát, amelyekre van egy olyan

olyan

Legyenek

27.79.

[712]

. Elég
minden
-hoz tart,

.
pozitív

és

páros

egész

számok,

amelyekre

hatványsor
minden

(
). Mutassuk meg, hogy a
mindenütt konvergens. Bizonyítsuk be, hogy ha az összegfüggvénye
, akkor
-re.
27.71. [708] A

, hogy

minden
-ra és
-ra. A 27.59. Tétel szerint
egy alkalmas -ra. Tegyük fel, hogy ez nem igaz, és legyen
-ból egy konvergens részsorozatot. Mutassuk meg, hogy ha a részsorozat

akkor ellentmondásba kerülünk azzal, hogy
27.66.

és

-ben. Mutassuk meg, hogy ha

függvény hatványsorának meghatározásához alkalmazzuk a (27.16) binomiális sort.
Tegyük

fel,

hogy

teljesül

minden
egy alkalmas

-re.

minden

Mutassuk

meg,

-re.

esetén

hogy

polinomra. Így

Ekkor

korlátos volna

-ben, ami lehetetlen.
27.81. [721] Felhasználhatjuk, hogy ha a
szerint periodikus függvény mindenütt folytonos, és monoton
egy nyílt intervallumban, akkor a Fourier-sora minden
pontban előállítja.
27.86. [722] Bizonyítsuk be, hogy

minden
egészre. Lássuk be ebből, hogy a feladatban szereplő
alkalmazzuk ezt az eredményt az
függvényre.
27.90. [722] Keressük a függvényt

alakban, ahol

791
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

függvényre

abszolút konvergens.

, majd

29. Megoldási ötletek, megoldások

27.91. [723] Mutassuk meg, hogy ha
páratlan, akkor

egy

pontban, ahol

egészek és

.

27.92. [723] Mutassuk meg, hogy minden
. Ekkor
az

-re vannak olyan

és

számok, hogy
. Bizonyítsuk

minden

27.93. [723] Tegyük fel, hogy
Alkalmazzuk ezt az

hogy

intervallumban, akkor

és
ha
.

, majd vezessük le ebből, hogy

Mutassuk meg, hogy
be, hogy

be,

. Végül lássuk

-re.

minden -re és -re. Ekkor
pontra, és vezessük le a kapott egyenlőtlenségből, hogy

.
korlátos.

A megfordítást l. [2] I. kötet 7.2.2, 114. oldal.
27.94. [723] Ha a sor egyenletesen konvergens, akkor

Az előző feladatban alkalmazott gondolatmenet azt adja, hogy ekkor

.

A megfordítást l. [2] I. kötet 7.2.2, 114. oldal.
27.97. [723] Legyen
adott, és legyen
olyan felosztás, amelyre
. Legyen az a lépcsősfüggvény, amely
-ben
-vel egyenlő
. Mutassuk
meg, hogy
mindegyik Fourier-együtthatójának abszolút értéke legfeljebb
, majd alkalmazzuk az
előző feladat eredményét.
27.105. [730] A 27.93. Tétel bizonyításában beláttuk, hogy (27.45) jobb oldala
ugyanezt a gondolatmenetet.
27.107. [730] (i) (b): Szorozzuk be (27.61) mindkét oldalát
tag kétszer szerepel, kivéve a középsőt, ha
hiszen

-replikatív. Alkalmazzuk

-sal. Vegyük észre, hogy a jobb oldalon minden

páros. Az utóbbi esetben használjuk fel, hogy

páros szám,

.

27.117. [733] (i) Mutassuk meg, hogy
tizedestört-alakjában végtelen sok nullától különböző jegy van.
Vezessük le ebből, hogy a
értéke . (ii) A
értéke attól függ, hogy
tizedestört-alakjában
van-e végtelen sok nulla jegy vagy sem. Ha végtelen sok nulla van, akkor a
értéke nulla; ha nincs
végtelen sok, akkor a
értéke . Sajnos nem ismert, hogy a két eset közül melyik áll fenn; ez a
számelmélet egyik nevezetes megoldatlan problémája.
27.119. [733] Bizonyítsuk be, hogy az

értékhez tart.

sorozat a

1.8. 28. Fejezet
28.4. [753] Ha az függvény lineáris, akkor az állítás nyilvánvaló a parciális integrálás képletéből. Lássuk be
az állítást akkor, ha
töröttvonalfüggvény. Az általános esetben helyettesítsük
-et egy olyan
töröttvonalfüggvénnyel, amely egy finom felosztás pontjaiban egyenlő -fel, és becsüljük meg az eltérést.
28.10. [765] Lássuk be először, hogy
Felhasználva, hogy
esetén.

, ha

minden
-ra.
elég kicsi, számítsuk ki az utóbbi integrál limeszét
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improprius integrál egyenletesen konvergens a

28.15. [766] Mutassuk meg, hogy az
intervallumban.
-t definiáló integrálban az

28.16. [766] Alkalmazzuk a

28.17. [766] (i) Alkalmazzuk az előző feladat eredményét

helyettesítést.
-vel, majd használjuk fel a 27.98. Tételt.

helyettesítést.

(ii) Alkalmazzuk az

28.18. [766] Alkalmazzuk (28.54)-öt a
és
kiszámításához alkalmazzuk a 17.46. feladatot [411].
28.19. [766] Alkalmazzuk (28.54)-öt a
Tételeket.

értékekkel. Ha

és

páros egész szám, akkor

értékekkel, majd használjuk fel a 28.41. és 27.98.

28.22. [767] Parciális integrálás segítségével vezessük vissza az egyenlőséget (28.61)-re.
28.23. [767] Az

helyettesítéssel vezessük vissza a feladatot (28.61)-re.

2. Megoldások
2.1. 21. Fejezet
21.11. [501] Nincs ilyen halmaz, hiszen, ha

, akkor

egy alkalmas

21.12. [501] (i) Tegyük fel, hogy
; be kell látnunk, hogy
valamely
-ra, akkor ez igaz, mert ekkor
. Ezért feltehetjük, hogy
és
feltételből következik, hogy alkalmas
-ra
, tehát
.
(ii) Legyen
minden

(b) Legyen
21.55. [510] Az

, tehát
minden
és

vagy
, és így
-ra. Ekkor az
. Ekkor

minden
halmazra. A határpont definíciójából nyilvánvaló, hogy
-re. Ekkor (i)-et az
halmazokra alkalmazva azt kapjuk, hogy

21.24. [501] A 21.16. Tétel szerint elég belátni, hogy ha
halmaz torlódási pontja. Bármely
-ra
, ha
végtelen, hiszen
. Mivel
, így
tehát
.
21.39. [502] (a) Legyen

. Ha

-ra.

az

függvény grafikonja és
és

és
, akkor
, azaz az
elég nagy. Egy ilyen -re
végtelen. Ez minden
-ra igaz,

az

tengely.

.

polinom megfelel.

21.62. [511] Mivel folytonos -n, ezért Weierstrass tétele szerint itt korlátos, tehát van olyan
, hogy
minden
-ra. Mármost Weierstrass approximációs tétele szerint (I. kötet 12.19. Tétel) van
olyan egyváltozós polinom, hogy
minden
esetén. (Ez a 27.5. feladatból [686] is
következik.) Ekkor a
függvény polinom, és minden
-ra
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21.63. [511] Legyen először
. Az előző feladat szerint van olyan
olyan polinom, hogy
minden
-ra. Ekkor a
és
polinomok kielégítik a feltételeket, hiszen

minden

-re.

A feladat állítása ebből
21.64. [511] Ha
, akkor van olyan

szerinti teljes indukcióval következik.

, akkor legyen
a konstans
függvény. Ha
index, hogy
. Könnyű belátni, hogy alkalmas
függvény kielégíti a feltételeket.

valós számokra a

21.65. [511] Tetszőleges
-ra legyen
mint az előző feladatban. Mivel
folytonos és
, ezért van olyan
környezete -nek, hogy
minden
-re.
Ezzel minden
-ra definiáltuk az
nyílt halmazt. Ezek együttesen lefedik
-t, tehát Borel tétele
szerint közülük véges sok is lefedi
Ekkor a
minden
minden

-t. Legyenek

olyan pontok

függvényre teljesül, hogy
-ra. A 21.62. feladatban [511] láttuk, hogy van olyan
-ra. Világos, hogy
kielégíti a követelményeket.

-ban, melyekre

.

, és
polinom, hogy

21.66. [511] Legyen
mint az előző feladatban. Mivel
folytonos és
, ezért van olyan
környezete -nak, hogy
minden
-ra. Ezzel minden
-ra definiáltuk a
nyílt halmazt. Ezek együttesen lefedik -t, tehát Borel tétele szerint közülük véges sok is lefedi -t.
Legyenek
olyan pontok
függvényre teljesül, hogy
hogy van olyan polinom, hogy
-ra.

-ban, melyekre

. Ekkor a
-ra. A 21.62. feladatban [511] láttuk,
-ra. Ekkor
minden

minden
minden

21.74. [516] Legyen
olyan egyváltozós polinom, amelynek a különböző
és
pontok lokális
maximumhelyei. (Ilyen pl. a
polinom, amelynek a
pontokban szigorú és abszolút maximuma
van.) Ekkor a
kétváltozós polinomnak az
és
pontok lokális maximumhelyei.
Azonban
-nek nincs lokális minimumhelye, hiszen bármely
szekciófüggvénynek az
pont nem lokális minimumhelye.

pontra a

21.83. [528] (h) A válasz igen. Először belátjuk, hogy

minden

hogy
. Ha ezt beszorozzuk
megkapjuk bizonyítandó egyenlőtlenséget.
Legyen
. Könnyen láthatóan
differenciálhatóságához azt kell belátni, hogy

-val és mindkét oldal köbgyökét vesszük, akkor

és

29.3. egyenlet - (29.3)

A fenti egyenlőtlenséget

-re és

-re. Nyilvánvaló,

-re alkalmazva azt kapjuk, hogy
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így a rendőrelv szerint (29.3) igaz.
21.85. [528] Ha

differenciálható

-ban, akkor a 11.12. Definíció értelmében van olyan
szám, hogy
, ahol
. Ekkor tetszőleges
-re és
-

re

ahol

. Mivel

ezért

tehát

differenciálható

-ben.

2.2. 22. Fejezet
22.7. [556] Ezek a
alakú függvények, ahol
differenciálható. Ugyanis adott
függvény deriváltja , tehát
konstans,
, amiből a
helyettesítéssel
.
22.13. [556] Az állítás hamis. Legyen
olyan
pont, amelyre
a

minden
vektor lenne, mert

22.17. [569] (a) A Jacobi-mátrix determinánsa az

pontban

-re. Ekkor
minden -re.

-re a

, de nincs

.

(b) Tegyük fel, hogy
. Ekkor
, tehát
. Ekkor
és
alapján
és
, amiből
valamely egész számmal. Ha
és
egy sugarú nyílt körlap pontjai, akkor
, és így
. (Ez az okoskodás valójában azt adja, hogy injektív minden
szélességű vízszintes nyílt sávban.)
függvény megfelel.

(c) A

2.3. 23. Fejezet
23.12. [578] Legyen
Borel tétele szerint van olyan

Mivel ez minden,
definíciója szerint

egymásba nem nyúló zárt intervallumok, akkor

. Ha

. A 23.4. Tétel szerint ebből következik, hogy

, hogy

-ban fekvő és egymásba nem nyúló

intervallumra igaz, ezért a belső mérték

.
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23.13. [578] Legyen

halmaz sorozatba rendezése. Ha

a

tartalmazó nyílt intervallum minden
szerint
, másrészt

egy

-nél rövidebb és

halmaz megfelel. Ugyanis az előző feladat

-re, akkor a
alapján

.

23.14. [578] Tekintsük az előző feladatban
-hez konstruált
nyílt halmazt. Ekkor
Mivel
, ezért belseje üres, és így
. Mármost
(L. a 23.9. feladatot [578].) A konstrukció nyilvánvaló módosításával
-et is elérhetjük.
23.16. [578] (a) Az azonosan

-et

zárt.
.

halmazfüggvény nem additív, de eltolás-invariáns, normált és nemnegatív.

(b) Legyen
, és legyen
minden Jordan-mérhető
halmazra. Ekkor
nem eltolás-invariáns, de additív, normált és nemnegatív. Hasonló példát konstruálhatunk
minden
-ben is.
halmazfüggvény nem normált, de additív, eltolás-invariáns és nemnegatív.

(c) Az

(d) A legnehezebb olyan példát konstruálni, amely additív, eltolás-invariáns, normált, de felvesz negatív
értékeket is. Ehhez fel kell használnunk, hogy minden irracionális -hoz van olyan
függvény,
amely additív (azaz
minden
-re),
és
. (Egy ilyen
függvény szükségképpen sehol sem folytonos, söt semmilyen intervallumban sem korlátos; l. a 9.94. feladatot
[150].) Legyen
minden Jordan-mérhető
halmazra. Ekkor
eltolás-invariáns, additív
és normált. Azonban (ha egy pozitív irracionális számból indulunk ki), akkor
minden olyan ra, amelyre
.
23.25. [587] Az

,

,

,

,

,

számok mind ilyenek. Keressünk még!

23.36. [591] Ha nem invertálható, akkor az értékkészlete
egy valódi lineáris altere, amelynek nincs belső
pontja. (Könnyű belátni, hogy bármely
-beli gömb által generált lineáris tér egyenlő
-vel.) Ekkor a
és
halmazoknak sincs belső pontjuk, ezért egymásba nem nyúlóak.
Most tegyük fel, hogy
Legyen
Mivel
hogy

invertálható, és hogy a
. Ekkor

és

. Mivel folytonos -ben, ezért van olyan
invertálható, ezért ebből következik, hogy
és
egymásba nem nyúlóak.

halmazoknak van egy közös belső pontjuk.
egy alkalmas
-ra. Legyen
, hogy

.
. Ez azonban lehetetlen, mert feltettük,

2.4. 25. Fejezet
25.17. [643] Legyen
egyszerű, zárt görbe. Legyen
, és legyen
tetszőleges. Ekkor van olyan
, hogy ha
és
, akkor -nak az
és pontokat
összekötő két részíve közül az egyik -nál kisebb átmérőjű. Legyen
egy
minimális szögpontszámú
-nél finomabb beírt poligon. (Ezen azt értjük, hogy
minden
-re.) Belátjuk, hogy nem metszi önmagát. Tegyük fel, hogy ez nem igaz. Ekkor a
és
szakaszok metszik egymást valamely
párra, ahol
és
. Ekkor azonban

és így
. Ha
, akkor a
görbének a
és
pontokat összekötő két részíve közül az egyik -nál kisebb átmérőjű. Hagyjuk el a poligonnak azt a részét,
amely ezen az íven fekszik és helyettesítsük a

szakasszal. Ekkor

finomabb beírt poligont kapunk, ami lehetetlen. Ugyanígy járhatunk el, ha

2.5. 26. Fejezet
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-nél rövidebb és
.

-nél

29. Megoldási ötletek, megoldások

a racionális számok egy olyan sorozatba rendezése, amelyre

26.13. [662] Legyen

. Ekkor a

sor megfelel. Valóban, tetszőleges
valós számhoz van -hoz tartó és különböző
racionális számokból álló sorozat. A sorozat átrendezésével elérhetjük, hogy
teljesüljön. Ekkor a
zárójelezés
-adik részletösszege
, ha
, ezért a zárójelezett sor konvergens, és az összege .

lesz. Mivel

26.49. [677]

26.53. [677] Legyen
a sor
-edik részletösszege. A feltétel szerint az
konvergens. A sor első tagját alkalmasan megváltoztatva elérhetjük, hogy
Feltehetjük, hogy
alulról korlátos, mert különben áttérünk a
pozitív számmal tagonként beszorozva azt is feltehetjük, hogy
Azt kell tehát belátnunk, hogy ha
adott, és tegyük fel, hogy

sorozat
nullához tartson.

sorra. A sort egy alkalmas
teljesüljön minden -re.

minden -re, és
végtelen sok -re. Ha

és

, akkor
, akkor

. Legyen

Ebből azt kapjuk, hogy

ami elég nagy

, és

-re lehetetlen, mert

Most tegyük fel, hogy

végtelen sok

.
és

-re. Ha

, akkor

Ebből

ami minden elég nagy
beláttuk, hogy

-re lehetetlen, mert
minden elég nagy -re, tehát

, és

. Ezzel

.

26.54. [677] Azt fogjuk belátni, hogy a
sorozat semmilyen -re nem tart nullához, a
sorozatok pedig semmilyen
szám esetén nem tartanak nullához.
Az első állítás abból következik, hogy
Ha

Mivel
Végül, ha

Mivel

esetén

, ami ellentmondás.

, akkor

nem tart nullához, ezért szükségképpen

és

, akkor

, ezért

és

. Ebből
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ezért vagy
minden páratlan

, vagy
. Mindkét esetben
-re, ami lehetetlen. Így páros és

. Ha itt

páratlan, akkor

.

2.6. 27. Fejezet
adott. A Cauchy-kritérium (27.9. Tétel) szerint van olyan
index, hogy
minden
és
esetén. Mivel
konvergens, ezért választhatunk
indexet is, amelyre
teljesül minden
esetén. Legyen
és
. Jelöljük az
függvényt
-mel. Ekkor
és
választása alapján

27.17. [687] Legyen
egy olyan

-re, és

minden
olyan

ahol

. A Lagrange-középértéktétel szerint minden

-re van

. Így

pont, amelyre

jelöli az

intervallum hosszát. Ezzel beláttuk, hogy
teljesül minden
és
esetén, ahol
. Mivel tetszőleges volt, ezért a 27.9. Tétel szerint az
függvénysorozat egyenletesen konvergál egy függvényhez -ben.

Még be kell látnunk, hogy

minden

, akkor

minden

-re. Legyen

adott, és legyen

mint fent. Ha

-re, tehát a Lagrange-középértéktétel szerint

minden

-re. Mivel

minden

-re, ezért ebből azt kapjuk, hogy

azaz

29.4. egyenlet - (29.4)

és

minden

esetén. Rögzítsük -et. Mivel
, választhatunk egy olyan
teljesüljön. A derivált definíciója alapján van olyan
, hogy

indexet, hogy

minden

-re.

Ha

ezt

összevetjük

(29.4)-gyel,

akkor

azt

kapjuk,

hogy

esetén

Mivel

tetszőleges volt, ez azt jelenti, hogy

differenciálható

-ben, és

27.35. [696] Az
függvény folytonosságát már láttuk a 27.37. Példában. Legyen
és
esetén
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Megadunk egy olyan
sorozatot, amelyre
. A konstrukció alapgondolata
az, hogy olyan
-et választunk, amelyre a középső
tag nagy, és a
összeg minden tagja
nemnegatív. Az első összeg,
nem fog gondot okozni. Ugyanis a koszinusz függvény Lipschitz a
10.24. Tétel szerint, ezért

minden

-ra, és a

tag ennél nagyobbra választható.

Két esetet különböztetünk meg. Ha
, akkor legyen
az a legkisebb pozitív szám, amelyre
, ahol egész. Más szóval, legyen az az egész szám, amelyre
,
és legyen
. Ekkor
. Mivel a
-et definiáló tag számlálója
legalább , ezért

Mármost
esetén
szintén
alakú, ahol
egész, hiszen egész szám. Így a
-et
definiáló sor tagjainak a számlálója nemnegatív, és így az összeg maga is nemnegatív. Mindezeket összevetve
azt kapjuk, hogy

29.5. egyenlet - (29.5)

Most tegyük fel, hogy
. Ekkor legyen
a legnagyobb negatív szám, amelyre
, ahol
egész. Más szóval, jelöljük
-val azt az egész számot, amelyre
, és legyen
. Ekkor
. Mivel a
-et definiáló tag számlálója legfeljebb
, ezért

Mármost
esetén
szintén
alakú, ahol
egész, hiszen páratlan egész szám. Így
a
-et definiáló sor tagjainak a számlálója nempozitív, és így
miatt az összeg ismét nemnegatív.
Így ( 29.5) ekkor is fennáll. Ezzel a
számokat definiáltuk minden -re. A feltétel szerint
, ezért
(29.5) alapján
, ha
. Ebből világos, hogy nem differenciálható -ben.
Mivel tetszőleges volt, így sehol sem differenciálható.
27.36. [696] A függvényeket rekurzívan konstruáljuk. Ha
függvény, feltéve, hogy
.
Legyen

, és tegyük fel, hogy
-re, és

, akkor

akárhányszor differenciálható,
-re és

minden
799

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egy ilyen

,

minden

-ra. Világos, hogy a

29. Megoldási ötletek, megoldások

függvény akárhányszor differenciálható,
és

minden

27.37. [696] Az

-re és

függvényt

,

minden

-re

-ra.

alakban fogjuk megadni, ahol mindegyik

függvény akárhányszor

differenciálható, és a -szoros tagonkénti deriválással kapott
sor egyenletesen konvergens minden
korlátos intervallumban minden -ra. A 27.42. Tétel többszöri alkalmazásával ebből azt kapjuk, hogy
akárhányszor differenciálható, és

29.6. egyenlet - (29.6)

minden

-re.

Legyen az
sorozat adott, és legyen
az azonosan
függvény. Ha
, és az
függvényeket már megkonstruáltuk, akkor válasszunk egy akárhányszor differenciálható
függvényt, amelyre

minden
-re, és
szerint ilyen függvény létezik.) Ezzel az

minden
függvényeket minden

-re és
-re definiáltuk.

Ekkor a (29.6) jobb oldalán álló sor egyenletesen konvergens a

-re. (Az előző feladat

intervallumban minden

-ra.

Valóban, ha
, akkor a konstrukcióból következően
minden
-ra,
tehát alkalmazhatjuk a Weierstrass-kritériumot. Így
akárhányszor differenciálható, és (29.6) szerint
, mert (29.6) jobb oldala

27.102. [730] A

-ban

szám nevezője egyenlő azon

prímek szorzatával, amelyekre

. Ez abból

következik, hogy
egész szám. Ennek az állításnak a bizonyítását l. [13] II. kötet, 8. rész, 3.
fejezet 182. feladat (II. kötet 190. oldal).

2.7. 28. Fejezet
28.8. [765] Az

helyettesítés alkalmazásával azt kapjuk, hogy

tehát elég megmutatni, hogy a jobb oldalon álló integrál nem elemi. A feladatban közölt tételt felhasználva
ehhez elég belátni, hogy az
Példában.
28.14. [766] A
az integrál minden rögzített

parciális derivált is folytonos az

integrál nem elemi. Ezt viszont már beláttuk az I. kötet 14.32.1.

kétváltozós függvény folytonos az
-re létezik. Mivel a

halmazon, ezért a 28.24. Tétel szerint
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minden
-re. A jobb oldalon álló integrált a
és
esetén

Mivel

Az integrált

helyettesítéssel számíthatjuk ki. Eszerint

, így

helyettesítéssel számolhatjuk ki. Azt kapjuk, hogy
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30. fejezet - Tárgymutató
1. A, Á
Abel-átrendezés
Abel-egyenlőtlenség (1), (2)
Abel folytonossági tétele
Abel-kritérium (függvénysor egyenletes konvergenciájára) [691]
Abel-kritérium
Abel-szummábilis sor
abszolút konvergens végtelen sor (1), (2)
abszolút érték (1), (2)
abszolút folytonos függvény
abszolút konvergens improprius integrál
abszolút maximumhely, minimumhely
abszolút maximum, minimum
abszolút szélsőértékhely
addíciós képletek
additív halmazfüggvény [576]
additív függvény
akárhányszor differenciálható függvény (1), (2)
alapintegrálok
alaprendszer, differenciálegyenleté
algebra alaptétele
algebrai differenciálegyenlet
algebrai függvény
algebrai szám
állandó együtthatós másodrendű lineáris homogén differenciálegyenlet
állítás
alsó határ
alsó integrál (1), (2), (3)
alsó korlát
alsó összeg (1), (2), (3)
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általánosított binomiális együtthatók
alulról korlátos
analitikus függvény (1), (2)
Apollóniosz
area cosinus hiperbolicus
area sinus hiperbolicus
area tangens hiperbolicus
arkhimédészi axióma (1), (2)
arkhimédészi spirális
Arkhimédész
asszociativitás
aszimptota
aszimptotikusan egyenlő (1), (2)
asztroid
átmérő
átrendezés (1), (2)
átviteli elv (1), (2)

2. B
balról folytonos
bal oldali differenciálhányados
Banach fixponttétele
Banach, S. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
beírt poligon (1), (2)
belső kocka
belső mérték
belső pont (1), (2)
Bernoulli, D.
Bernoulli-egyenlőtlenség (1), (2)
Bernoulli-polinomok
Bernoulli-számok
Bernoulli, J. (1), (2) [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Bernstein, S. N.
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Bernstein-polinom (1), (2)
bijekció, bijektív leképezés
binomiális sor
binomiális együtthatók
binomiális tétel
bizonyítás
Bolzano–Darboux-tétel
Bolzano–Weierstrass-tétel (1), (2)
Bolzano, B.
bomlási folyamat
Borel, E. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Borel-tétel
Brouwer, L. E. J.
Brouwer fixponttétele
Bunyakovszkij, V. J. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]

3. C, Cs
Cantor, G. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Cantor-axióma
Cantor-függvény
Cantor-halmaz
Cantor-tétel
Carleson, L. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Catalan, E. C. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Catalan-számok
Cauchy, A. (1), (2) [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Cauchy-féle függvényegyenlet
Cauchy-féle maradéktag
Cauchy–Hadamard formula
Cauchy konvergencia-kritérium függvénysorok egyenletes konvergenciájára
Cauchy konvergencia-kritérium függvénysorozatok egyenletes konvergenciájára
Cauchy konvergencia-kritérium sorozatokra
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Cauchy konvergencia-kritérium végtelen sorokra
Cauchy-középértéktétel
Cauchy-kritérium (egyenletes konvergenciára)
Cauchy-kritérium
Cauchy–Schwarz–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség
Cauchy-sorozat
Cauchy-szorzat
Cauchy konvergencia-kritériuma (végtelen sorokra)
Cauchy konvergencia-kritériuma (improprius integrálokra)
Cauchy-kritérium
ciklois
cosinus hiperbolicus
cotangens hiperbolicus
Csebisev, P. L.
Csebisev-polinom

4. D
d’Alembert, J. L. R. (1), (2) [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Darboux, J. G. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Darboux-tétel
Darboux-tulajdonság
derivált
derivált-halmaz
derivált (leképezésé)
deriváltvektor
de Morgan-féle azonosságok
Descartes, R.
Descartes-szorzat
differenciahányados
differenciál (1), (2)
differenciálási szabályok (1), (2)
differenciálegyenlet (1), (2), (3)
differenciálegyenlet alaprendszere
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differenciálhányados
differenciálható függvény
differenciálható görbe
differenciálható intervallumban
differenciálható leképezés
differenciálhatóság pontban
Dini, U. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Dini tétele
Dirichlet, L. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Dirichlet-függvény
Dirichlet-kritérium
Dirichlet-kritérium függvénysor egyenletes konvergenciájára
diszjunkció (vagy)
diszjunkt
disztributivitás
divergencia
divergencia-tétel
divergens pontsorozat
divergens sorozat
divergens végtelen sor (1), (2)
duális osztály

5. E, É
[450]
egész rész
egész szám
egy-egyértelmű leképezés
egybevágóság
egyenletes konvergencia, függvénysorozaté
egyenletes konvergencia, paraméteres improprius integrálé
egyenletesen folytonos
egyenletesen folytonos függvény (1), (2)
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egyenletesen konvergens függvénysor
egyenletesen korlátos függvénysorozat
egyenlő mértékben egyenletesen folytonos függvénysorozat
egyesítés
egymásba nem nyúló halmazok
egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozat
egyszeresen összefüggő nyílt halmaz
egyszerű zárt görbe
egyszerű zárt görbe által határolt tartomány
egyszerű ív
egyváltozós implicitfüggvény-tétel
egzisztenciális kvantor
ekvivalencia (akkor és csak akkor)
ekvivalens halmazok
elégséges feltétel
elemi függvény
elemi tört
elliptikus integrál
elliptikus integrál
elnyelési együttható
elsőfajú szakadás
elsőrendű lineáris differenciálegyenlet
eltolás-invariancia
érintő (1), (2)
érintő hipersík
érintősík
erőtér
értékkészlet
értelmezési tartomány (1), (2)
Eudoxosz
Euklidész
euklidészi tér
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Euler, L.
Euler tétele
Euler-féle összegképlet (1), (2)
Euler-formula
Euler-konstans (1), (2)
explicit megoldás
exponenciális függvény (1), (2)

6. F
Fejér Lipót
Fejér tétele
félegyenes
felező merőleges hipersík
felosztás (1), (2)
felosztás finomítása (1), (2)
felosztás finomsága (1), (2)
felső határ
felső integrál (1), (2)
felső összeg (1), (2), (3)
felső korlát
felszín (1), (2)
felszíni integrál
feltételes lokális maximum (minimum)
feltételes lokális szélsőérték
feltételesen konvergens sor
felülről korlátos
fénytörés törvénye
Fermat, P. de [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Fermat-elv
Fibonacci [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Fibonacci-számok
fixpont
főegyüttható
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fok, monomé
fok, polinomé
folyadékáramlás
folytonos deformációval egymásba vihető görbék
folytonosan differenciálható felület
folytonosan differenciálható leképezés
folytonosan differenciálható függvény
folytonos görbe
folytonosság halmazon
folytonosság halmazra szorítkozva
folytonosság, halmazra szorítkozva
folytonosság intervallumban
folytonosság pontban
folytonosságra vonatkozó átviteli elv
forgási paraboloid
forgástest
forrás
Fourier, J. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Fourier-együtthatók
Fourier-sor
függvény
függvényegyenlet
függvények skaláris szorzata
függvény határértéke
függvénysor

7. G, Gy
Gauss, C. F. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Gauss–Osztrogradszkij-tétel
globális közelítés
gömb
gömböv
gonosz manó
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görbe
görbe deriváltja
görbület
gradiens [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
grafikon (1), (2)
gravitációs erőtér
Green, G. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Green-tétel
Guldin, P. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Guldin-szabály (1), (2)
gyengén konkáv függvény
gyengén konvex függvény
gyökkritérium

8. H
Hadamard, J.
halmaz lezártja
halmaz szekciói
hányadoskritérium
haranggörbe
Hardy, G. H. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
harmonikus közép
harmonikus rezgőmozgás (1), (2)
harmonikus sor
háromszög-egyenlőtlenség (1), (2)
határérték halmazra szorítkozva (1), (2)
határérték, függvényé (véges)
határérték, függvényé (végtelen)
határérték, jobb oldali, bal oldali
határérték, pontsorozaté
határérték végtelenben
határkocka
határozatlan integrál (1), (2)
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határozott integrál
határpont
hatványfüggvény
hatványközép
hatványsor
Heine, H. E. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Heine-tétel (1), (2), (3)
helyettesítéssel való integrálás
helyettesítéssel való integrálás tétele
hiányos differenciálegyenlet
hiperbolikus függvények
hiperbolikus függvények inverzei
hiperelliptikus integrál
hiperharmonikus sor
hipersík
Hippiasz
Hippokratész
-szummábilis sor
Hölder, O. L.
Hölder

függvény (1), (2)

Hölder-egyenlőtlenség (1), (2)
Hölder-szummabilitás
homotóp görbék
homogén

-adfokú függvény

hosszúság

9. I, Í
implicit megoldás
implicitfüggvény-tétel
implikáció (ha, akkor)
improprius integrál (1), (2)
indefinit kvadratikus alak
index (sorozat eleméé)
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indirekt bizonyítás
infimum
inflexiós pont
injekció
integrálási szabályok
integrálfüggvény
integrálható függvény (1), (2), (3)
integrálkritérium
integrálszámítás alaptétele
integrálszámítás első középértéktétele
integrálszámítás második középértéktétele
integráltranszformáció
integráltranszformációs formula (1), (2)
integrál-logaritmus
intervallum, elfajuló
intervallum, nyílt
intervallum, zárt
inverz függvény
inverzfüggvény-tétel
irányítatlan szög
irányított szög
irányvektor
irracionális
irracionalitás ( -é) [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
ívhossz (1) [Hiba! A könyvjelző nem létezik.], (2)
ívhossz (körvonalé)
ívhossz szerinti vonalintegrál
ívmérték
izolált pont (1), (2)

10. J
Jacobi, C. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Jacobi-determináns
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Jacobi-mátrix
Jensen, J. L. W. V. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Jensen-egyenlőtlenség
jobb oldali differenciálhányados
jobbról folytonos
jobbról lokálisan növekedő
Jordan-nullmértékű halmaz
Jordan-tétel

11. K
-adik differenciál
-szoros differenciálhatóság
kalkulus
kardioid (1), (2)
kényszerrezgés
kétszeres differenciálás
kiegészítő vagy
kimerítés
kis hangya
kizáró vagy
kocka
kölcsönösen egyértelmű
kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés
kommutativitás
kompakt halmaz
komplementer
komplex sorok
komplex szám [195]
komplexusösszeg
komponens (leképezésé)
komponens (nyílt halmazé)
kompozíció
kondenzációs kritérium
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konjunkció (és)
konkáv (1), (2)
konkáv függvény
kontingens
kontinuum számosságú
kontrakció
konvergenciasugár
konvergenciatartomány
konvergens
konvergens pontsorozat
konvergens sorozat
konvergens végtelen sor (1), (2)
konvex (1), (2)
konvex függvény
konvex halmaz
konzervatív erőtér
koordináta-rendszer (1), (2)
koordinátafüggvény (1), (2), (3)
korlátos függvény, alulról, felülről
korlátos halmaz (1), (2)
korlátos sorozat
korlátos változású függvény
korlátos változású sorozat
környezet (1), (2)
környezet, halmazé
koszinuszfüggvény
kotangensfüggvény
közelítő összeg (1), (2), (3)
középértéktételek
középpontos hasonlóság
középpontos tükrözés
közös rész
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kritikus határérték (1), (2)
különbség
különbségi hányados
külső kocka
külső mérték
külső normális (1), (2)
külső pont
kúp
küszöbindex
kvadratikus alak
kvantorok

12. L
Lagrange, J.-L. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Lagrange-féle interpolációs polinom (1), (2)
Lagrange-féle maradéktag
Lagrange-féle multiplikátor-módszer
Lagrange-középértéktétel (1), (2)
láncgörbe
láncszabály
Landau, E. G. H. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Lebesgue, H.
Lebesgue-féle belső mérték
Lebesgue-féle külső mérték
Lebesgue-mérhető halmaz
Lebesgue-nullmértékű halmaz
Lebesgue-tétel
Legendre-polinom
legkisebb felső korlát
legnagyobb alsó korlát
Leibniz, G. W.
Leibniz-kritérium
Leibniz-szabály
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leképezés
leképezés deriváltja
lemniszkáta
lépcsősfüggvény
L’Hospital
L’Hospital-szabály
limesz
limeszfüggvény
limesz inferior
limesz szuperior
Lindelöf, E. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
lineáris függvény (1), (2)
lineáris leképezés normája
lineáris leképezés
lineáris rekurzió
Lindelöf-tétel
lineáris függvény
lineáris transzformáció
Lipschitz, R. O. S. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Lipschitz-tulajdonság
logaritmusfüggvény
lokális injektivitás tétele
lokális maximumhely
lokális minimumhely
lokális szélsőérték (1), (2)
lokális szélsőértékhely
lokális közelítés (1), (2)
lokális maximumhely (1), (2)
lokális minimumhely (1), (2)
lokális szélsőérték
lokális szélsőértékhely (1), (2)
lokálisan növekedő, csökkenő
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13. M
Maclaurin, C. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Maclaurin-formula
majorizációs elv (improprius integrálokra)
majorizációs elv (végtelen sorokra)
másodfajú szakadás
másodrendű lineáris inhomogén differenciálegyenlet
másodrendű parciális derivált
maximum
megengedő vagy
megszámlálható halmaz
megszüntethető szakadás
merőlegesség (függvényeké)
mértani közép
mérték
mértéktranszformáció
Mertens, F. C. J. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Mertens-tétel
metszet
mindenütt sűrű
mindenütt sűrű halmaz
minden határon túl finomodó felosztássorozat
minimum
minorizálás
monom [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
monoton csökkenő sorozat
monoton növekedő sorozat
monoton növő, csökkenő függvény (1), (2)
multiplicitás

14. N, Ny
nagyságrend (1), (2), (3)
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negáció (tagadás)
negatív irányítás
negatív rész
négyzetes közép
négyzetes szorzat
Newton, I.
Newton-féle gyökvonó algoritmus
Newton–Leibniz-formula
Newton–Leibniz-formula vonalintegrálokra
normáltartomány (1), (2)
normált halmazfüggvény [576]
nullhomotóp görbe
nyelő
nyílt gömb
nyílt halmaz
nyílt leképezések tétele
nyílt leképezés
nyílt tégla

15. O, Ö
ordo (1), (2)
ortogonális függvények
ortogonális lineáris transzformáció
ortogonalitás (függvényeké)
ortonormált vektorok
oszcillációs összeg (1), (2), (3)
oszcilláció
oszcillálva divergens
oszthatóság (a polinomok körében)
osztóintervallum
osztópont
osztótégla
Osztrogradszkij, M. V.

818
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tárgymutató

összefésülés
összefüggő nyílt halmaz
összegfüggvény
összetett függvény differenciálási szabálya

16. P

parabola
parabola alatti terület (1), (2), (3)
paralelepipedon
paraméteres improprius integrál
paraméteres integrál
paraméterezés
paraméterezett felület
páratlan függvény
parciális derivált
parciálisderivált-függvény
parciális törtekre bontás (1), (2)
páros függvény
Peano, G.
Peano-görbe
periódus
periodikus függvény
pillanatnyi sebesség
polárkoordináták
polárkoordinátás helyettesítés
poligon (1), (2)
polinom (1), (2)
polinom foka
polinom-függvény
polinom kanonikus alakja
polinom, vektor értékű
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pont körüli hatványsor
pontonként konvergens függvénysor
pontonként konvergens függvénysorozat
pontozott környezet (1), (2)
pontsorozat limesze
potenciálfüggvény
potenciális energia
pozitív irányítás
pozitív (negatív) definit kvadratikus alak
pozitív (negatív) szemidefinit kvadratikus alak
pozitív rész
primitív függvény (1), (2), (3)
prímszám-tétel

17. R
Raabe-kritérium
racionális gömb
racionális szám
racionális törtfüggvény (1), (2), (3)
radián
reguláris nyílt halmaz
rektifikálható görbe
rekurzió
rendezési axiómák
rendezési reláció
rendezett

-es

rendezett pár
rendezett test
rendőrelv
rendőrszabály (1), (2)
replikatív függvény
részhalmaz
részletösszeg (1), (2)
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részsorozat
rezgő húr problémája
Riemann, G. F. B. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Riemann átrendezési tétele
Riemann-függvény
Riemann-integrál
Riemann-lemma
Rolle, M.
Rolle tétele
rotáció

18. S, Sz
Schwarz tétele
Sierpiński, W. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Sierpiński-szőnyeg
síkgörbe
Simpson T.
Simpson-formula
Simpson-közelítés
sinus hiperbolicus
skaláris szorzat (1), (2)
sorozat
sorozat határértéke (1), (2)
parciális integrálás
Stieltjes, T. S.
Stieltjes-integrál
Stirling, J.
Stirling-formula (1), (2) [455]
Stokes, G. G. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Stokes-tétel
súlypont
súlypont (görbéé)
súlypont (függvénygrafikon alatti tartományé)
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súlypont (mérhető halmazé)
sűrűsödési pont
szakadási hely
szakasz (1), (2), (3)
számegyenes
számsorozat [49]
számtani közép
számtani-mértani közép
számtani–mértani közepek közötti egyenlőtlenség
szaporodási folyamat
szekció
szekciófüggvény (1), (2)
szektorszerű tartomány
szélsőértékhely (1), (2)
szeparábilis differenciálegyenlet
szigorúan gyengén konkáv
szigorúan gyengén konvex
szigorúan konkáv
szigorúan konvex
szigorúan monoton csökkenő sorozat
szigorúan monoton növekedő sorozat
szigorúan monoton növekvő, csökkenő függvény
szigorú lokális maximum
szigorú lokális minimum
szimmetrikus differencia
szintvonal
szinuszfüggvény
szukcesszív integrálás tétele
szükséges és elégséges feltétel
szükséges feltétel
szummábilis sor
szuprémum
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szürjektív lineáris leképezés

19. T
tagonkénti differenciálhatóság
tagonkénti integrálhatóság
tag (sorozaté)
Takagi T. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Takagi-függvény
tangensfüggvény
tangens hiperbolicus
tartomány
Tauber, A. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Tauber-tétel
távolság
távolság (halmazoké)
távolságtartó leképezés
Taylor, B. [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
Taylor-formula
Taylor-polinom (1), (2), (3)
Taylor-sor
tégla
teljes függvényvizsgálat (1), (2)
teljes indukció
teljes megváltozás
teljes rendszer
teljes szögelfordulás
teljességi tétel
tengelypárhuzamos téglatest
térfogat
térgörbe
természetes szám
terület
test
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testaxiómák [31]
tételek
tizedestört
többszörös differenciálás
többváltozós függvény
többváltozós integrál (1), (2)
torlódási pont (1), (2)
töröttvonal (1), (2)
törtrész [94]
totális variáció
transzcendencia ( -é) [Hiba! A könyvjelző nem létezik.]
transzcendens függvény
transzcendens szám
trigonometrikus függvények (1), (2)
trigonometrikus függvények inverzei
trigonometrikus polinom
trigonometrikus rendszer teljessége
trigonometrikus sor
triviális becslés

20. U, Ü
ugráshely
unicitási tétel
unió
univerzális kvantor
üres halmaz

21. V
valódi részhalmaz
változó mennyiség
végtelen sor
végtelen sorozat
végtelenhez tartó függvény
vektor
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vektoriális szorzat
vektorok összege
vektorok skaláris szorzata
vonalintegrál

22. W
Weierstrass, K. (1), (2)
Weierstrass approximációs tétele
Weierstrass approximációs tétele (többváltozós függvényekre)
Weierstrass (első) approximációs tétele
Weierstrass-kritérium
Weierstrass második approximációs tétele
Weierstrass tétele (1), (2)

23. X
körüli hatványsor
szerinti vonalintegrál

24. Y
Young, W. H.
Young-tétel

25. Z
zárójelezés
zárt gömb
zárt görbe
zárt halmaz
Zénón
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( )
(Ö)
(M)
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[80]
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graph
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