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Előszó az I. kötet 3. kiadásához
Vannak könyvek, mint a „Pólya-Szegő”, a „Hardy-Wright”, vagy amit az olvasó a kezében tart, a „Szász Pál”,
amelyekre csak a szerzők nevével hivatkozunk. E legendás alapműveknél a cím megadása teljesen felesleges,
mindenki tudja, hogy melyik könyvről van szó. Egy szerzőnek ennél nagyobb elismerés nem is adathatik meg:
az olvasók széles tábora kerül generációkon keresztül személyes ismeretségbe a művével. A jelen könyv ezt az
elismerést minden szempontból kiérdemelte.
Szász Pál monumentális műve a harmincas évek elején íródott, nem sokkal azután, hogy a klasszikus analízis
alapfogalmai és alapvető tételei a mai formájukban véglegesen kikristályosodtak. Ez a könyv tartalmazza
mindazt, amit a „calculusról” egy mérnöknek, matematikusnak, fizikusnak vagy tanárnak tudnia kell. Azonban a
cím „A differenciálszámítás és integrálszámítás elemei” nem teljesen fedi a tartalmat, ugyanis itt sokkal többről
van szó, nevezetesen a könyv tartalmazza a differenciálgeometria, a valós függvénytan és a topológia elemeit is.
De mi indokolja, hogy az 1951-ben megjelent 2. kiadás ötven év után változatlan formában megjelenjen? Ez a
kérdés ma különösen aktuális, hiszen a számítógépek nem csak mindennapi életünket, de oktatási módszereinket
és oktatásunk tartalmát is jelentősen megváltoztatják. A computer-algebrai programcsomagok minimális
programozási technikák elsajátítása után valóban mentesítenek bennünket bizonyos kifejezések egyszerűsítése,
deriváltak ill. integrálok kiszámítása, vagy görbék megszerkesztése ill. diszkutálása alól. Nem véletlen, hogy
napjainkban a „calculus reform” néven jegyzett mozgalom egyre hangosabban hallatja hangját. Azonban a
számítógépek segítsége nem pótolhatja a fogalmak és alapvető tételek elsajátítását. Nem csak arról van szó,
hogy pl. egy háromszor iterált logaritmus függvény menete a fellépő számok kozmikus mérete miatt
valószínűleg soha nem lesz a gépen megfigyelhető, hanem arról, hogy a hihetetlenül hatékony analízisbeli
módszerek alkalmazása vagy továbbfejlesztése csak az elődök gondolatainak és módszereinek megismerése
révén lehetséges. Szász Pál könyve ebből a szempontból egyedülálló mű. Rendkívül alapos, szemléletes és
kimerítő tárgyalását adja a klasszikus analízis valamennyi fejezetének. Ha egy tétel vagy módszer szerepel,
akkor rögtön ott van mellette az, hogy azt hogyan lehet tovább vinni, vagy hogy az eredményt miért nem lehet
javítani. Kitűnő példák sorát tárgyalja a fizika, geometria és földrajz területéről. Eredeti munkákra való
hivatkozásai és tudománytörténeti megjegyzései pótolhatatlanok. Nagyon gyakran találhatunk benne olyan
klasszikus eredményeket ill. példákat, amelyeket más, a témából írott újabb művek már elfeledtek.
Hangsúlyozom, hogy a felépítés és tárgyalási mód modern. Nyelvezete itt-ott archaikus, de ez egyáltalán nem
zavaró, sőt „ízes” stílusa élvezetes. Ma már nem használjuk az értékrendszer (= szám n-es), hiperbólás függvény
(= hiperbolikus függvény), radicantus (= gyök alatti mennyiség) ill. egyenlőtlen konvergencia (= nem
egyenletes konvergencia) kifejezéseket, ill. a mai matematikában a tartomány fogalma mást jelent (ezt a szerző
az euklideszi tér tetszőleges részhalmazának megnevezésére használja). A könyvben kb. ennyi az eltérés a ma
használatos terminológiától.
Többször lehet hallani, hogy Szász Pál könyve alaposságával és hatalmas anyagával nem alkalmas arra, hogy
belőle oktassunk. Valóban, inkább kézikönyvként, referenciamunkaként ajánlatos a használata. Meggyőződésem
azonban, hogy a saját példám általános érvényű: bár tanulni a „Szász Pálból” sok időt vesz igénybe, megtanulni
az analízist csak ebből lehet. Szeged, 2000 május 10. Totik Vilmos
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ELŐSZÓ
Szívesen teszek eleget Szász Pál óhajának, hogy műve második kiadása elébe is néhány sort helyezzek.
Az elsőhöz írt előszavam végén mondom: „Én úgy vélem, hogy Szász Pál e minden ízében átgondolt,
alaposságot matematikai eleganciával egyesítő könyve irodalmunk igazi nyeresége, és összes főiskoláink
matematikai hallgatóságának, de a magánúton tanulóknak is, bizonyára hasznára és örömére fog szolgálni.”
Ezt a reménységet Szász Pál analízise az elmúlt tizenhat esztendő alatt fényesen beváltotta. Könyve a
magánúton tanulóknak, az összes főiskolák különböző kategóriájú matematikai hallgatóinak, de, hozzátehetjük,
a szakadatlan fejlődésben lévő, klasszikus irányzatú matematikai analízis kutatóinak is valóban nélkülözhetetlen
segédeszközévé vált.
A könyvre szükség volt, jól oldotta meg kitűzött feladatát, el is fogyott hamar rosan első kiadása. Mármost
előttünk van a második, amely az első terjedelmét körülbelül annak 40 százalékával felülmulja.
Az új kiadás, amellett, hogy az analízis és alkalmazott analízis tanulásához elengedhetetlenül szükséges
alapismereteket tartalmazza, gazdag tárháza az érdeke-sebbnél érdekesebb, újabb és legújabb analízisbeli
tényeknek. Ezek jól áttekinthető rendszerbe vannak foglalva, és nagy előadásbeli művészettel megírva. Nem egy
problémakör ebben az „analízis”-ben nyeri első feldolgozását, és mélyen meg vagyok győződve arról, hogy
Szász Pál művének ez az újabb kiadása is, bármely országban meleg fogadtatásra találna. A körülbelül 1300
oldalnyi mű oly igazi és magasrangú tudományos munka terméke, hogy szerzőjét most, amikor az a magyar
közönség elé kerül, mély megelégedés töltheti el.
Fejér Lipót
Budapest, 1951. november 20.
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A Szerző előszava
A magam részéről meg kell emlékeznem mindazokról, akiknek köszönettel tartozom.
Elsősorban köszönetem illeti a Magyar Tudományos Akadémiát és a Közoktatásügyi Minisztériumot, hogy
lehetővé tették könyvem megjelenését.
Hálás köszönetet mondok Fejér Lipót professzornak, hogy munkám kiadása érdekében három éven keresztül
lankadatlan energiával munkálkodott s újra ellátta mélyen megtisztelő előszavával, aminek folytán a könyv
címlapját ismét az ő világhírű neve díszítheti.
Rényi Alfréd akadémiai osztálytitkárnak ugyancsak köszönöm könyvem kiadása érdekében kifejtett
tevékenységét.
őszinte hálával emlékezem meg Császár Ákos egyetemi tanszékvezető docens és Mikolás Miklós egyetemi
adjunktus kartársakról, akik mint korrektúra-olvasók tanácsaikkal és értékes megjegyzéseikkel a könyv
jobbátételén fáradoztak, továbbá Fuchs László egyetemi adjunktuss kartársról, aki a tördelt korrektúra
olvasásával tett hasonló szolgálatot. Lőrincz Pál, szakfelügyelő és műegyetemi adjunktus az ábrák
elkészítésével járult hozzá a könyv tökéletesebbé tételéhez, amiért őt is köszönetem illeti.
A Közoktatásügyi Kiadóvállalat részéről Eilner Sándor műszaki osztályvezető a kiadásra vonatkozó
kívánságaimat messzemenő előzékenységgel teljesítette. Frigyesi Miklósné kartársnő pedig a név és
tárgymutató, valamint a tartalomjegyzék elkészítésénél volt nagy segítségemre. Szívességüket mindkettőjüknek
nagyon köszönöm.
Hálás köszönetem fejezem ki még azoknak a kedves volt tanítványaimnak, akik annak idején a kézirat
elkészítésénél voltak segítségemre, továbbá a Franklin Nyomda dolgozóinak, akik a könyv előállításával
végeztek fáradságos munkát.
Ezek után szeretettel ajánlom e könyvet, kedves tanítványaimnak. S kérem őket, ne felejtsék el, hogy amidőn
tanulmányaikat e könyv segítségével kiegészítik és elmélyítik, ezzel is a Béke ügyét szolgálják!
Szász Pál
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Szász Pál
(1901–1978)
1978. február 13-án hosszú, súlyos betegség után elhunyt Szász Pál nyugalmazott egyetemi tanár, a matematikai
tudományok doktora. Személyében az Eötvös Loránd Tudományegyetem egykori professzorától, a Bolyai János
Matematikai Társulat tiszteletbeli elnökétől, tanítványainak százai szeretett Pali bátyjuktól vettek búcsút.
Szász Pál neve csaknem fél évszázadon át egybeforrt a budapesti tudományegyetemen folyó
matematikaoktatással. Közvetlenül’ a matematika-fizika szakos tanári oklevél megszerzése után, 1924-tő1
kezdve vett részt Fejér Lipót fiatal munkatársaként az analízis oktatásában, kezdetben gyakorlatok vezetésével,
majd évtizedeken át a matematika-fizika szakos tanárjelölteknek szóló analízis-előadások megtartásával. Mint
az egyetem mellett működő középiskolai Tanárképző Intézet tanára 1933-ban egyetemi magántanári, 1943-ban
egyetemi rendkívüli tanári címmel tüntették ki; 1950-ben intézeti tanári, 1952-ben docensi kinevezést nyert,
majd 1958-tól kezdve egyetemi tanárként folytatta fáradhatatlan oktató munkáját.
Az analízisoktatás problémáiban való elmélyülés impozáns eredménye az 1935-ben kiadott hatalmas tankönyv,
a Differenciál- és integrálszámítás elemei. Sokkal több ez a munka annál, amit szerény címe ígér. Nem csupán a
valós és komplex változós függvények klasszikus analízisének nyújtja számtalan didaktikai ötlettel kicsiszolt
felépítését, hanem az elemeken messze túlvezetve feldolgozza Fejér Lipótnak és tanítványainak nagyszámú
mélyenfekvő eredményét, közülük nem egynek első tankönyvszerű bemutatásával. Méltán írta Fejér Lipót az
első kiadás előszavában: „Szász Pál e minden ízében átgondolt, alaposságot matematikai eleganciával egyesítő
könyve irodalmunk igazi nyeresége”, amely „bármely országban meleg fogadtatásra találna”.
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A tankönyvírás és az egyetemi előadások folyvást új és új gondolatokkal való gazdagítása mellett időt talált
Szász Pál arra is, hogy a matematikai tudományt elmélyült alkotó munkával ünnepelje. Eredményei két nagy
témakört ölelnek fel. Kisebb részük szorosan csatlakozik mesterének, Fejér Lipótnak interpolációelméleti
kutatásaihoz; ennek módszereit finomítja, eredményeit élesíti és általánosítja, mindenkor törekedve a lehető
legnagyobb egyszerűségre és eleganciára.
A terjedelemben is, mélységben is túlnyomó rész egy ettől távol eső, de hazai matematikánk történetében fényes
előzményekkel tündöklő témához, a geometria alapjainak kutatásához tartozik. Szász Pál számos e
gondolatkörhöz tartozó dolgozatában a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometria axiomatikus felépítésének szinte
minden ismert módszerét gazdagítja új gondolatokkal, gondosan ügyelve az eszközök megválogatására, a
feleslegesnek mutatkozó feltevések elkerülésére. Mindezek eredményeképpen ennek a témakörnek nemcsak
hazánkban kimagaslóan legtájékozottabb és legeredményesebb művelőjévé vált, hanem joggal keltette fel a
nemzetközi matematikai közvélemény figyelmét is, ami többek között nemzetközi tudományos konferenciákra
való meghívásokban nyilvánult meg. A hiperbolikus geometria megalapozására vonatkozó sok évtizedes
kutatásainak szintéziseként 1973-ban jelent meg Bevezetés a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometriába című
munkája, amely a felhasznált eszközök egyszerűsége folytán a kezdőnek tankönyvül, az újszerű gondolatok
mélysége révén a szakembernek kézikönyvül szolgálhat.
A sok évtizeden át végzett áldozatos pedagógiai munka és a külföldön is megbecsült tudományos produkció
meghozta számára az igen megérdemelt elismerés külső jeleit. A Tudományos Minősítő Bizottság a tudományos
fokozatok létrehozásakor a kandidátusi fokozatot ítélte oda neki, majd 1957-ben doktori értekezésének
megvédésével a matematikai tudományok doktora fokozatot szerezte meg. 1956-ban megkapta a Szocialista
Munkáért Érdemérmet, majd 1968-ban a Munka Érdemrend arany fokozatát. 1969-ben a Magyar Tudományos
Akadémia az Akadémiai Díj első fokozatával tömette ki. 1977-ben vette át az Akadémiai Kiadó nívódíját
Bevezetés a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometriába című könyvéért. Az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai
Társulatnak éveken át választmányi tagja volt, ennek utóda, a Bolyai János Matematikai Társulat pedig 1966ban tiszteletbeli elnökévé választottá.
Aki azonban ismerte Pali bácsit, jól tudja, nem az elismerésnek ezek a külső jelei jelentették számára az igazi
örömet. Páratlan szerénysége nemcsak könyveinek puritán egyszerűségű címeiben és előszavaiban nyilvánult
meg, hanem abban is, ahogyan távol állt tőle minden törtetés, a sikerek minden hajszolása, ahogyan
félrehúzódott mindenütt, hogy másokat, szeretett tanítványait, nála fiatalabbakat állítson előtérbe. Mi, akik sok
százan, évtizedeken át tőle tanultuk meg, hogyan kell a napi munkát fáradhatatlanul és pontosan végezni,
hogyan kell egy-egy matematikai gondolat hatóerejét cizellált aprómunkával érvényre juttatni, mi tanítványai
láttuk, éreztük, tapasztaltuk, hogy Pali bácsi jó ember volt. Jó volt a szó igazi, nemesen egyszerű értelmében:
soha másnak nem akart és nem tett mást, mint jót. Tanított, nevelt minket, éppen olyan szorgalommal, mint
amilyennel búvárkodott a matematika irodalmában, és éppen olyan lelkesedéssel, mint amilyennel el tudott
gyönyörködni egy-egy új matematikai gondolatban, egy-egy bizonyítás egyszerűsítésében, egy-egy felesleges
feltevés kiiktatásában.
Pali bácsi tudományos életműve eleven cáfolata annak az elterjedt tévhitnek, hogy a tudományos alkotóerő az
évtizedek előrehaladtával hamar kiapad: ő publikációinak több, mint nyolcvan százalékát ötvenedik életéve után
alkotta. Példás szorgalma nyugalomba vonulása után is szüntelen alkotó munkára késztette. Több új cikk mellett
ezekben az években írta könyvét a hiperbolikus geometriára vonatkozó vizsgálatainak összegezéseként. Szinte
utolsó percéig dolgozott a készülő angol nyelvű kiadáson, a már egyre inkább elhatalmasodó betegségről mit
sem sejtve. Amikor csendben kórházba vonult, hogy jelentéktelennek vélt panaszait kivizsgáltassa, nem
gondolta, hogy a néhány hetes kórházi tartózkodás után soha többé nem fog visszatérni a rá váró korrektúrához.
Pali bácsi olyan csendben és szerényen hagyott itt bennünket, mint amilyen csendben és szerényen élt
közöttünk. Életében mindenki szerette őt, most mindnyájan fájdalmasan érezzük hiányát. Példaképünk volt és
marad ezután is, hogy csak emlékében és műveiben marad velünk.
Szász Pál tudományos munkáinak jegyzéke
I. Dolgozatok
1. Über einen Mittelwertsatz. Mathematische Zeitschrift 25 (1926).
2. A differenciálszámítás középértéktételével kapcsolatos kérdésekről. Matematikai és Fizikai Lapok 33 (1927).
3. A differenciálszámítás egy általános középértéktételéről. Uo. 35 (1928).
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4. Konvex és monoton függvényekről. Uo. 36 (1929).
5. A simuló paraboláról. Uo. 38 (1931).
6. Egy minimum-feladat a körbe beírt sokszögekre vonatkozólag. Uo. 42 (1935).
7. Megjegyzés Kürschák József egy munkájához. Uo. 47 (1937).
8. Az elliptikus, az euklideszi és a hiperbolikus geometria szétválasztása. Uo. 48 (1943).
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1. fejezet - 1. fejezet A valós számok.
Egy- és többváltozós függvény.
1. Bevezetés.
Az alábbi tárgyalásokban csak a pozitív racionális számokat tekintjük ismereteseknek. Ezek:
a pozitív egész számok vagy természetes számok, azaz

a pozitív racionális törtek, vagyis a

alakú számok, ahol

és

pozitív egész szám és

a

-val nem osztható.

E fejezet célja mindenekelőtt éppen a sokkal általánosabb számfogalomnak, a valós szám fogalmának
felépítése. Ez két lépésben fog történni. Először bevezetjük a pozitív valós számokat, mint végtelen
tizedestörteket. Azután a zérus és a negatív számok bevezetésével áttérünk a valós számok összeségére.1

2. 1 A pozitív valós számok, mint végtelen
tizedestörtek.
1§. . Legyen a pozitív egész szám, vagy a 0 jegy, továbbá

legyenek a
Akkor az

jegyek közül valók, kikötve, hogy ne legyen bizonyos indextől kezdve mindegyik jegy

.

1.1. egyenlet - (1)

alakzatot végtelen tizedestörtnek nevezzük. Az

1.2. egyenlet - (2)

véges tizedestörtek (attól kezdve, amely már nem áll csupa 0-ból) e végtelen tizedestörtú. n. közelítő törtjei, míg

1.3. egyenlet - (3)

a felső közelítő törtjei. (Ha
sorozat monoton növekedő, vagyis

csupa 0-ból áll, akkor

az

számot jelenti.) A (2)

Elvontabb és talán kevésbbé természetes a valós számoknak akár a Dedekind-, akár a Cantor–Méray-féle klasszikus elmélete. V. ö. R.
Dedekind: Stetigkeit und irrationale Zahlen, Braunschweig 1892 (5. kiad. 1929), továbbá G. Cantor: Über die Ausdehnung eines Satzes aus
der Theorie der trigonometrischen Reihen, Mathematische Annalen 5 (1872)„p. 123-126 és ugyanattól: Über unendliche lineare
Punktmannigfaltigkeiten, u. o. 21 (1883), p. 564-569, végül Ch. Méray Nouveau précis d’Analyse infinitésimale, Paris 1872. Első
kiadásunkban még a Cantor–Méray-féle elméletet dolgoztuk ki.
1
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a (3) sorozat viszont monoton fogyó, azaz

Továbbá (2) tagjai mind kisebbek a (3) bármelyik tagjánál:

Bármely
pozitív racionális számhoz található egy és csak egy olyan 1. § (1) alatti végtelen tizedestört,
amelynek közelítő törtjeire

1.4. egyenlet - (4)

Nevezetesen a 1. § (2) alatti közelítő törtek egymás után meghatározhatók 1. § (4)-nek megfelelőleg: a az a
legnagyobb pozitív egész szám, amely még kisebb
legnagyobb az
teendő),

,…,

,

számok közül, amely még kisebb

a legnagyobb az

akkor

1.

, …,

,

, akkora helyébe 0 teendő),
-nál (ha

a

, akkor

helyébe 0

számok közül, amely még kisebb

-nál (ha

helyébe 0 teendő) s így tovább. Itt nem lehet bizonyos indextől kezdve mindegyik jegy

, akkor
0, mert ha mondjuk

volna,

-nál (ha

§

(4)-ből

folyólag

a

pozitív

racionális

szám

(ha

) kisebb maradna az

számok

1. § (4)-et úgy fejezzük ki, hogy az 1. § (1) végtelen tizedestört a
tizedestört alakja, vagy végtelen tizedestört kifejtése, képletben

számot ábrázolja, annak végtelen

, akkor maga
mindegyikénél, ami lehetetlen.

Más számot természetesen más végtelen tizedestört ábrázol, mert különben 1. § (4) alapján a két szám
különbsége kisebb maradna az

számok mindegyikénél, ami lehetetlen.

E végtelen tizedestört előállítására egyszerű osztási eljárás szolgál. Adva lévén a
legnagyobb egész szám, amely még kisebb

( -ben a megvan
azaz amelyre

-szor és marad

(
-ban a megvan
vagyis amelyre

), azután

-szer és marad

szám, legyen

az a

-nál, vagyis amelyre

), majd

a legnagyobb egész szám, mely még kisebb

a legnagyobb egész szám, amely még kisebb
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s így tovább. Valahányszor a szóbanforgó pozitív egész szám nem létezik, helyette a 0 jegy veendő. Az
majd az
-edik ilyen osztás eredménye

Az utóbbi
ilyen egyenlőséget rendre az
hozzáadva, nyerjük

-edik,

számokkal szorozva és az elsőhöz

Mivel itt
, eszerint fennállanak a 1. § (4) alatti egyenlőtlenségek. Tehát ez az osztási eljárás éppen a
keresett 1. § (1) alatti végtelen tizedestört egész részét és tizedesjegyeit szolgáltatja. Minthogy az
, maradékok mindegyike az
számok közül való, legföljebb
lépés után újra
egy előbbi maradék áll elő. Ebből világos, hogy az 1. § (1) végtelen tizedestörtben a jegyek bizonyos helytől
kezdve szakaszonként ismétlődnek, a

pozitív racionális számot szakaszos végtelen tizedestört ábrázolja:

Ha a
szakasz közvetlenül a tizedespont után kezdődik, azaz
tiszta, különben vegyes szakaszos tizedestörtről beszélünk.

, nem is szerepel, akkor

Fordítva, minden szakaszos végtelen tizedestört ábrázol valamely pozitív racionális számot. Ezt következőkép
láthatjuk be.
Legyen a kérdéses szakaszos tizedestört

1.5. egyenlet - (5)

Ennek valamely

-edik közelítő törtje az

1.6. egyenlet - (6)

jelölés mellett

vagyis

1.7. egyenlet - (7)
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Minthogy

az

jegyű 99…9 szám és a

jegyek legfeljebb 9-el egyenlők, azért

tehát 1. § (7)-ből folyólag

Ebből már nyilván következik, hoy általában az

pozitív racionális szám az 1. § (5) alatti végtelen tizedestört közelítő törtjeinél nagyobb, annak felső közelítő
törtjeinél viszont nem nagyobb. Ezt megállapodásunk szerint éppen úgy fejezzük ki, hogy az 1. § (5) végtelen
tizedestört ezt a pozitív racionális, számot ábrázolja, képletben (az
és
1. § (6) alatti értékét behelyettesítve)

Tiszta szakaszos tizedestört esetén (midőn

nem szerepelnek) ugyanígy adódik az

képlet.
Ezek alapján a szakaszos végtelen tizedestörteket a pozitív racionális számok sajátságos más jelének
tekinthetjük.
A nem szakaszos végtelen tizedestörteket új számok, az ú. n. pozitív irracionális számok jelének tekintjük,
mégpedig különböző ilyen tizedestörteket különböző számok jelének. Ezek a pozitív racionális számokkal
együtt a pozitív valós számok.
E tágabb számkörre a nagyobb, ill. kisebb, valamint az összeg és a szorzat fogalmát még meg kell
állapítanunk, mert csak így válnak ennek elemei, vagyis a végtelen tizedestörtek, valóban számokká.
Természetesen a definíciónak mind a három fogalom esetében olyannak kell majd lennie, hogy racionális
számokra, azaz szakaszos végtelen tizedestörtekre alkalmazva, a régivel aequivalens legyen.
2§. . A nagyobb, ill. kisebb fogalmát a pozitív valós számok körében következőkép definiáljuk: az

számokról azt mondjuk, hogy

ha vagy már

kisebb, mint

, vagy

nagyobb, mint

, vagy pedig
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(A jegy minden más jegynél és minden pozitív egész számnál kisebbnek számít.) E definíció pozitív
racionális számokra azaz szakaszos végtelen tizedestörtekre alkalmazva, a régivel nyilván aequivalens. A
definíció alapján rendre bebizonyítjuk az alábbi tételeket.
tétel. Bármely

pozitív valós számra

1.8. egyenlet - (1)

Azaz minden pozitív valós szám nagyobb a közelítő törtjeinél, de nem nagyobb a felső közelítő törtjeinél.
Minthogy u. i. az
közelítő tört végtelen tizedestört alakját úgy kapjuk, hogy az utolsó -tól
különböző jegyet (ha
, akkor az a-t) eggyel kisebbítjük és utána 9-eket írunk,
evidens az 2. § (1) alatti baloldali egyenlőtlenség. Mivel pedig

1.9. egyenlet - (2)

nyilvánvaló a jobboldali egyenlőtlenség is, lévén bármelyik jegy legfeljebb .
tétel. Ha

akkor bizonyos

indexre

1.10. egyenlet - (3)

és bizonyos

indexre

1.11. egyenlet - (4)

Szóval a kisebb szám a nagyobbnak még egy közelítő törtjénél is kisebb, a nagyobb pedig a kisebbnek még egy
feláő közelítő törtjénél is nagyobb.
Ugyanis az

esetben a
indexet válasszuk úgy, hogy
legyen. Ekkor fennáll 2. § (3), mert
végtelen tizedestört alakjában és
változatlanul megmarad, t. i. csak
helyébe kerül eggyel
kisebb jegy, utána pedig minden helyre . S tekintettel 2. § (2)-re, fennáll 2. § (4) is. Az
esetben pedig a
indexet úgy választva, hogy
, hasonló okból érvényes 2. § (3), s mivel

azért
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vagyis 2. § (4) már az
tétel. Ha az

,

indexre teljesül.
,

pozitív valós számokra

és

, akkor

.

Bizonyítás. Legyen végtelen tizedestört alakban

úgy teljesül, hogy már

Ha

, akkor, mivel

folytán

, egyszersmind

, tehát

.
Tegyük fel most, hogy
hogy
, akkor
index előtt, de már
, azért
előtt, de mivel

és
megegyeznek az index előtt, de már
. Ha
úgy teljesül,
folytán
, tehát
. Tegyük fel azonban, hogy
és
megegyeznek a
. Ha
, akkor
és
is megegyeznek a
index előtt, de mivel
, tehát
, azért

. Ha pedig
, s így ismét

, akkor
és
. Qu. e. d.

megegyez- nek az

index

tételnek folyomána a következő

A

tétel. Ha

akkor van olyan

és

index, hogy

Vagyis a kisebb számnak van olyan felső közelítő törtje, amely kisebb a nagyobbnak még egy közelítő törtjénél
is.
tétel. Ha az

és

pozitív valós számokra

1.12. egyenlet - (5)

akkor

Tehát

az egyetlen pozitív valós szám, amely az 2. § (1) egyenlőtlenségeknek megfelel.

Ugyanis egy az
számnál nagyobb vagy kisebb
tesz eleget az 2. § (5) egyenlőtlenségek mindegyikének.

pozitív valós szám a

tétel alapján nem

Megjegyzendő még, hogy bármely pozitív valós számhoz található nála nagyobb pozitív egész szám. Ugyanis a
fenti definíció értelmében

valahányszor

.

3§. . A számok bizonyos összeségét általában számhalmaznak nevezzük. Ez állhat véges számú, vagy végtelen
sok számból. A benne foglalt számok a halmaz elemei. A halmazt felülről korlátosnak mondjuk, ha van olyan K
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szám, hogy a halmaz bármely
elemére
; minden ilyen
Tárgyalásunkban alapvető szerepet játszik a következő tétel:

a halmaznak ú. n. felső korlátja.

A pozitív valós számok bármely felülről korlátos halmazának felső korlátai között van egy legkisebb. E
legkisebb felső korlátot a halmaz felső határának nevezzük.
Ha a halmaz számai között van egy legnagyobb, akkor ez nyilván egyszersmind a felső határ. Amikor
legnagyobb szám nincs a halmazban, akkor a felső határ mintegy ennek a pótlására szolgál, de evidenter nem
tartozik a halmazhoz.
Például valamely
pozitív szám a közelítő törtjei halmazának a felső határa. Először is felső
korlát, mert a közelítő törtek mind kisebbek nála (2. § ). De egyszersmind a legkisebb felső korlát, mert ha

indexre (2. §

akkor bizonyos

)

vagyis
már nem felső korlát. Eszerint
a közelítő törtjeinek a legkisebb
felső korlátja, azaz a felső határa. A kimondott tételt általánosságban következőkép bizonyítjuk be. Legyen a
legkisebb pozitív egész szám, amely még felső korlátja a halmaznak, végtelen tizedestört alakjában

azután a legkisebb
tizedestört alakban

a legkisebb

nevezőjű pozitív racionális szám (egyjegyű tizedestört), amely még felső korlát, végtelen

nevezőjű pozitív racionális szám (kétjegyű tizedestört), amely még felső korlát

s így tovább, általában a legkisebb
korlát

nevezőjű pozitív racionális szám (

Vagyis e rendre

nevezőjű pozitív racionáliá számokat egymás után úgy határozzuk meg,
felső korlát, de

hogy
korlát (
korlát, mert ha

s még inkább (2. §

(ha

és

nem mind

). Nem lehet és mindene jegy , vagyis az
a halmaznak valamely száma és ebben

,

jegyű tizedestört), amely még felső

) nem felső

számok mindegyike felső
, akkor eléggé nagy -re

)

Nem lehet továbbá csak bizonyos
eleme, hogy

jegytől kezdve minden jegy

. Ekkor u. i. volna a halmaznak oly
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
s ha
egyszersmind (2. §

ennek oly közelítő törtje, amely nagyobb
, )

-nél (2. §

),

állana. Ez egyenlőtlenségekből azonban folynék, hogy a

pozitív racionális szám az
számok mindegyikénél kisebb, ami absurdum. Tehát
bizonyos meghatározott pozitív valós szám (1. §); megmutatjuk, hogy ez a halmaz felső
határa.
Először is
felső korlát. Ha u. i. a halmaz valamely eleme ennél nagyobb volna, akkor az
ennek még egy felső közelítő törtjénél is nagyobb volna (2. § ), ami ellenkezik azzal, hogy a konstrukció
szerint minden ilyen felső közelítő tört felső korlát. És
egyszersmind a legkisebb felső
korlátja a halmaznak. Mert bármely ennél kisebb szám ennek egy közelítő törtjénél is kisebb (2. §
), ami a
konstrukció szerint már nem lévén felső korlát, ez a kisebb szám még kevésbbé az (2. §
). Eszerint
valóban a halmaz felső határa.
E tétel a pozitív racionális számok körében általánosságban még nem érvényes. Nevezetesen valamely nemszakaszos végtelen tizedestört közelítő törtjeinek a pozitív racionális számok körében nincs felső határuk. Ezt a
pozitív racionális számok körén belül következőkép láthatjuk be.
Legyen
nem-szakaszos végtelen tizedestört s a közelítő törtjeinek valamely racionális felső
korlátja szakaszos végtelen tizedestört alakjában (1. §)
. Minthogy e két végtelen tizedestör
különböző,
azért
vagy
már
,
vagy
pedig
bizonyos
indexre
. Első esetben
, mert különben
mellett valamely
jegyig haladva

így még inkább (2. §

)

volna a feltevéssel ellentétben. A második esetben
valamely
jegyig haladva

tehát még inkább (2. §

,

, mert különben

)

állana, ismét ellentétben a feltevéssel. Mármost az első esetben evidenter

a második esetben pedig

tehát még inkább (1. §)
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mellett az

jegyen túl

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Vagyis a
racionális felső korlátnál kisebb , ill.
pozitív racionális szám is
felső korlátja az
közelítő törtjeinek. Tehát a közelítő törtek racionális felső korlátai között
nincs legkisebb, ezeknek nincs racionális felső határuk.
4§. . Definiáljuk most az összeg és a szorzat fogalmát a pozitív valós számok körében. Legyen két pozitív valós
szám

1.13. egyenlet - (1)

amelyeknek közelítő törtjei

1.14. egyenlet - (2)

illetve

1.15. egyenlet - (3)

Akkor az
összeg alatt az
számok felső határát, az
szorzat alatt pedig az
számok
felső határát értjük. Mivel az
valamint a
közelítő törteknek van racionális felső korlátjuk (az , ill.
végtelen tizedestörtnek bármely felső közelítő törtje (1. §)), azért az
és
számok is felülről
korlátosak, tehát felső határuk létezik 3. § Minthogy
, azért

egyben az

,

esetén

,
az

és

számok felső határa.

E definíció jogosult, mert amint most megmutatjuk, racionális számokra alkalmazva a régi értelemben vett
összeget, ill. szorzatot adja.
Tegyük fel tehát, hogy
értelemben vett
és

és
az ill.

pozitív racionális számok. Ki kell mutatnunk, miszerint a régi
számok felső határa. Minthogy

azért

vagyis
az
,
az
számoknak felső korlátja. Adassék valamely pozitív racionális
szám, amely kisebb a
,
és
számoknál. Minthogy az
, a
közelítő törtek felső határa (3.
§), bizonyos
és
indexre

tehát

Továbbá bizonyos

indexre

s mivel
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

folytán

bizonyos

indexre

tehát

Eszerint az
, ill.
felső korlát a legkisebb az
ill.
számok racionális felső korlátai
között. Ebből azonban már következik, hogy ezeknél kisebb irracionális felső korlátja sincsen e
számhalmazoknak. Mert ha pl. volna az

-nál kisebb irracionális felső korlátja az

számoknak,

akkor annak egy az
-nál szintén kisebb felső közelítő törtje (2. § ) ezeknek ugyancsak felső korlátja
volna, ami pedig racionális lévén, az előbbiek szerint az
-nál nem lehet kisebb. Hasonlóan következik,
hogy az
számoknak sincs
-nál kisebb irracionális felső korlátjuk. Ezzel a fenti definíció jogosultságát
igazoltuk.
Ha az 4. § (1) alatti számok összege végtelen tizedestört alakjában

1.16. egyenlet - (4)

akkor a definícióból folyólag a 4. § (2), ill. 4. § (3) alatti közelítő törtekre rögzített

mellett

hacsak
és eléggé nagy. Ekkor tehát (1. §) az
összeg végtelen tizedestört alakja az
-edik
decimális jegyig megegyezik az
összeg 4. § (4) alatt felírt kifejezésével. Hasonlókép, ha végtelen
tizedestörtbe fejtve

rögzített

mellett

kifejtése ezzel az

Megmutatjuk még, hogy az

-edik jegyig egyezik, ha

és

eléggé nagy.

mint szorzó az általánosabb számkörben is hatástalan, vagyis mindig

Minthogy végtelen tizedestört alakjában

azt kell megmutatnunk, miszerint az

számok felső határa

21
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

. Ezek kisebbek

-nál, mert

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Tehát

e számoknak felső korlátja. Kisebb felső korlátjuk azonban nincsen. Mert amennyiben

-nak van olyan közelítő törtje, amely nagyobb az
is felső korlát volna, akkor

-nek egy a

felső közelítő törtjénél (2. §

, az
), tehát ha

következőleg

állana. De másrészt

tehát így

maradna bármely

és

-re, ami lehetetlen.

5§. . Megmutatjuk, hogy az egyenlőtlenségre vonatkozólag érvényesek a következő műveleti szabályok:
Ha

, akkor

1.17. egyenlet - (1)

és

1.18. egyenlet - (2)

bármely

pozitív számra.

Legyenek az

,

,

számok végtelen tizedestört alakjának

jegyű közelítő törtjei rendre

s a megfelelő felső közelítő törtek

Minthogy a feltevés szerint

, azért bizonyos

és

indexre (2. §

1.19. egyenlet - (3)

De a

index oly nagyra választható, hogy

tehát

1.20. egyenlet - (4)
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)

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

Minthogy azonban
az
,
az
számok felső határa (4. §), és
számoknak mindenesetre felső korlátja (1. §), a felső határ fogalmából folyólag (3. §)

Ennélfogva (4) mellett annál inkább fennáll az (1) egyenlőtlenség (2. §
A 5. § (2) egyenlőtlenség bebizonyítására válasszuk az
és
indexet pedig válasszuk rögzített
mellett oly nagyra, hogy

legyen. Ebből, minthogy

az

).

indexeket ismét 5. § (3)-nak megfelelően. A
és

, folyik

1.21. egyenlet - (5)

Ennek alapján az előbbihez hasonló okoskodással adódik 5. § (2):
6§. . Az összeadás, ill. a szorzás kommutatív törvénye, hogy t. i.

1.22. egyenlet - (1)

evidens a definícióból (4. §), lévén ez a pozitív racionális számok körébenérvényes. Az asszociatív törvényt,
amely szerint

1.23. egyenlet - (2)

illetve

1.24. egyenlet - (3)

valamint a szorzás disztributív törvényét, amelynek értelmében

1.25. egyenlet - (4)

a következő segédtétel alapján fogjuk bebizonyítani:
Ha bizonyos
, ill.

pozitív valós számok felső határa
számok felső határa
, ill.

Először is
, ill.
felső korlátja az
felső határa lévén, mindenesetre

, bizonyos

pozitív valós számoké pedig

, akkor az

.
, ill.

számoknak. Ugyanis

Alkalmazva az 5. § tételét és az 6. § (1) kommutatív törvényt, ezekből
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az

-ek,

az

-ok

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
illetve

tehát (2. §

)

Továbbá
, ill.
egyszersmind a legkisebb felső korlát. Ennek belátására legyenek
tizedestört alakjának közelítő törtjei

az

végtelen

végtelen tizedestört alakjának közelítő törtjei pedig

Ha mármost

és

van olyan

, ill.

és

index, hogy

1.26. egyenlet - (5)

lévén

,
a
számok felső határa 4. § De
folytán van olyan és , hogy

a
és

az

-ek, az -ok felső határa lévén,

1.27. egyenlet - (6)

valamint

és

folytán van oly

és

, hogy

1.28. egyenlet - (7)

(6), ill. (7)-ből az (5. §) tétele és az (1) kommutatív törvény alkalmazásával következik (2. §

), hogy

tehát 6. § (5) mellett még inkább

Látjuk,
már nem felső korlátja az
, nem felső korlátja az
számoknak. Tehát
valóban a legkisebb felső korlát, azaz a felső határ Ezzel a segédtételt bebizonyítottuk.
Áttérve a 6. § (2), 6. § (3) és 6. § (4) törvények bebizonyítására, legyenek az
tizedestört alakjának -jegyű közelítő törtjei rendre
számok körében érvényes az asszociatív törvény, tehát bármely

,

,

, ill.
számok végtelen

. A pozitív racionális
,

,

indexre

valamint
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Mivel az összeg és a szorzat definíciója szerint (4. §)
az
,
az
felső határa,
továbbá
a
felső határa (3. §), a segédtétel értelmében e képletekben a baloldalon álló kifejezések rendre
az
,
felső határral bírnak. Minthogy pedig ugyancsak a definíció szerint
a
,
a
felső határa, továbbá
az
felső határa, ismét a segédtétel értelmében a jobboldali
kifejezések felső határa viszont
§ (3). Minthogy még
az
határa. Ez nyilván az

, ill.
. E képletekből tehát rendre következik 6. § (2), 6.
felső határa, a segédtétel szerint
az
felső

felső határa is, mert

és

, és

mellett

s így

De racionális számokra érvényes a szorzás disztributív törvénye, tehát

S mivel a jobboldali kifejezés felső határa a segédtétel értelmében
7§. . Ha

, akkor van egy és csak egy

, e képletből folyik 6. § (4).

pozitív valós szám, amelyre

1.29. egyenlet - (1)

Vagyis a pozitív valós számok körében a kivonás elvégezhető egyértelmű művelet, ha a kisebbítendő nagyobb,
mint a kivonandó.
Ennek a kimutatására legyenek A, ill. B végtelen tizedestört alakjának
megfelelő felső közelítő törtek

,

(2. §
), tehát
egyetlen megoldása

,

jegyű közelítő törtjei
folytán valamely

.
mellett még inkább

és

ill.

a

indexre

1. § Megmutatjuk, hogy 7. § (1)

1.30. egyenlet - (2)

felső határa, mert

Ez egyben
Minthogy

a

esetén

,

1. §

közelítő törtek felső határa (3. §), a 6. § segédtétele értelmében
számok felső határa. E felső határ azonban

-val egyenlő. Először is

az

ezeknek felső

korlátja, mert

De
egyben a legkisebb felső korlát. T. i. ha
, akkor
végtelen tizedes-tört alakjának van oly
felső közelítő törtje, amely kisebb az
végtelen tizedestört alakja egy közelítő törtjénél (2. §
). Ha tehát
is felső korlátja volna az

számoknak, akkor minden

-re

állana s így a két szélső szám különbsége

maradna, ami lehetetlen. Eszerint
az
számok felső határa, vagyis a 7. § (2) alatti szám 7.
§ (1)-nek valóban megoldása. Más megoldás nincs, mert ha
, akkor
5. § Ezt a
számot az
és
különbségének nevezzük, képletben
25
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

Az osztás a pozitív valós számok körében mindig elvégezhető egyértelmű művelet, vagyis ha
számok, mindig van egy és csak egy
pozitív valós szám, amelyre

és

pozitív

1.31. egyenlet - (3)

Ugyanis megtartva az előbbi jelöléseket, kimutatjuk, hogy 7. § (3) egyetlen megoldása

1.32. egyenlet - (4)

Ez egyben

felső határa, mert

A 6. § segédtétele szerint
is

az

,

esetén

1. §

számok felső határa. Megmutatjuk, hogy ez

-val egyenlő. Először

folytán

tehát
e számoknak mindenesetre felső korlátja. Ennél kisebb felső korlát azonban nincsen. Ha t. i.
is felső korlát volna, akkor a fentebbiekhez hasonlóan az és pozitív racionális számokat úgy választhatnók,
hogy minden
-re

állana. S mivel itt a két szélső szám különbsége rögzített

mellett

következnék, miszerint

marad, ami absurdum. Tehát
a legkisebb felső korlátja, azaz a felső határa az
(4) alatti szám 7. § (3)-nak valóban megoldása. Más megoldás nincs, mert ha
§ Ezt a számot
és
hányadosának nevezzük, képletben

A 2. § végén kimondott tételből következik, hogy az
pozitív egész szám, amelyre

Ugyanis az idézett tétel értelmében
(2).

és

úgy választható, hogy

számoknak, s így a 7. §
, akkor
5.

pozitív valós számokhoz mindig található olyan

s ebből a fenti egyenlőtlenség folyik 5. §
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
8§. . A 2–7. paragrafusokban a nagyobb, ill. kisebb, valamint az összeg és a szorzat fogalmát úgy terjesztettük
ki a pozitív valós számokra, hogy a pozitív racionális számok körében megszokott alaptények ez általánosabb
számkörben is érvényben maradtak. A többi megszokott műveleti szabály e néhány ténynek egyszerű
következménye, ezek tehát a pozitív valós számokra szintén érvényesek.
Az általánosabb számkör a régivel szemben azt az alapvető új sajátságot mutatja, hogy felülről korlátos
halmaznak mindig van felső határa 3. § Ez u. i. a pozitív racionális számok körében – mint láttuk –
általánosságban még nem érvényes.
A felső határ létezésére vonatkozó tételből most már folyik a következő:
Ha a pozitív számok valamely halmazának van pozitív alsó korlátja, akkor ez alsó korlátok között van egy
legnagyobb. Ezt a legnagyobb alsó korlátot a halmaz alsó határának nevezzük.
E tétel így látható be. Az alsó korlátok halmaza felülről korlátos, nevezetesen ennek az eredeti halmaz bármely
eleme felső korlátja. Legyen
az alsó korlátok halmazának felső határa 3. § Ez maga is alsó korlát, mert ha az
eredeti halmaz valamely eleme
volna, akkor a felső határ fogalma szerint volna
-nál nagyobb alsó
korlát, ami ellentmondás. És -nél nagyobb alsó-korlát nincsen, minthogy
ezeknek éppen a felső határa.
Eszerint
az eredeti halmaz legnagyobb alsó korlátja.
Ha a halmaz számai között van egy legkisebb, akkor az alsó határ ezzel nyilván összeesik. Amikor legkisebb
szám nincs a halmazban, az alsó határ mintegy ezt pótolja, de evidenter nem tartozik a halmazhoz.
Valamely
pozitív valós szám a felső közelítő törtjeinek alsó határa. Ugyanis
ezeknek először is alsó korlátja (2. §
), és a legnagyobb, mert ha
, akkor -nak van olyan felső
közelítő törtje, amely kisebb -nél (2. §
), azaz
ezeknek már nem alsó korlátja.
9§. . A pozitív valós számok körében a gyökvonás is mindig elvégezhető. Vagyis
ha
tetszőleges pozitív valós szám, minden pozitív egész
szám, amelyre

mellett van egy és csak egy olyan

pozitív valós

1.33. egyenlet - (1)

Bizonyítás. Mindenesetre csak egy pozitív
akkor

szám létezhetik, amely 9. § (1)-nek megfelel, mert ha

,

5. § E szám létezésének bebizonyításánál feltehetjük, hogy az egész számok, valamint a

nevezőjű pozitív racionális számok között nincs olyan, amelynek
mert különben a tétel máris bizonyítva volna.
Legyen a legkisebb pozitív egész szám, amelynek
alakjában

-adik hatványa még nagyobb

a legkisebb
nevezőjű pozitív racionális szám (kétjegyű tizedestört), amelynek
nagyobb -nál

-adik hatványa még

-adik hatványa még

nevezőjű pozitív racionális szám ( -jegyű tizedestört), amelynek
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,

-nál, végtelen tizedestört

azután a legkisebb
nevezőjű pozitív racionális szám (egyjegyű tizedestört), amelynek
nagyobb -nál, végtelen tizedestört alakban

s így tovább, általában a legkisebb
adik hatványa még nagyobb -nál

-adik hatványa

-

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Nem lehet
és az
jegyek mindegyike
hatványa nagyobb
-nál, mert eléggé nagy -re

Nem lehet továbbá csak bizonyos

számok mindegyikének

, vagyis az

jegytől kezdve minden jegy

-adik

. Mert ha

volna, akkor a konstrukció értelmében

állana, s mivel az

1.34. egyenlet - (2)

jelöléssel itt

folytán a két szélső szám különbsége

következnék, hogy

marad, ami lehetetlen. Tehát
megmutatjuk, hogy ennek k-adik hatványa

bizonyos meghatározott pozitív valós szám (1. §);
-val egyenlő.

A (2) alatti jelölés mellett a konstrukció értelmében minden

indexre

1.35. egyenlet - (3)

s minthogy (2. §

)

egyszersmind

1.36. egyenlet - (4)

folytán 9. § (3) és 9. § (4)-ben a két szélső szám különbsége

Mivel

ami

akármilyen

kis

pozitív

számnál

kisebb,

ha

n

elég

nagy,

ezekből

következik,

. Qu. e. d.
Az 9. § (1)-nek megfelelő pozitív

számot a

A fenti eljárást pl. a

esetre alkalmazva, nyerjük, miszerint

,

pozitív szám

-adik gyökének nevezzük, képletben
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hogy

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

. Megmutatjuk, hogy

irracionális szám, vagyis e végtelen tizedestört nem szakaszos.

Tegyük fel az állítással ellentétben, hogy

pozitív racionális szám, mondjuk

Feltehetjük, hogy ez már a rövidített alak, vagyis

tehát páros szám, következik, miszerint

Ezt az előbbibe helyettesítve

és

-nak nincs -nél nagyobb közös osztója. Mivel innen

is páros szám:

, honnan

azaz páros szám, tehát q is páros szám:

Eszerint
és -nak a
racionális szám.

közös osztója, ami ellenkezik a feltevéssel. Ennélfogva

Általában valamely
rövidített alakban írt pozitív racionális szám
ugy , mint egész szám -adik hatványa. Legyen u. i.

ahol

és

valóban nem lehet

-adik gyöke csak akkor racionális, ha

már relatív törzsszámok. Akkor

s mivel a feltevés szerint

és

relatív törzsszámok, innen következik, hogy

osztható

-val:

1.37. egyenlet - (5)

ahol

pozitív egész szám. Ezt az előbbibe behelyettesítve, adódik

1.38. egyenlet - (6)

De

és

relatív törzsszámok lévén,

és

is ilyenek, tehát 9. § (5) és 9. § (6) alatt

, azaz

amint állítottuk.
10§. . A pozitív valós számokkal rendelkezve, az egyenesdarabok mérése kivétel nélkül lehetséges. Vagyis
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
a hosszegység megadása után mínden egyenesdarabnak meghatározott pozitív mérőszáma van, ha
megköveteljük, hogy
kongruens egyenesdaraboknak egyenlő mérőszámuk legyen,
két részből összetett egyenesdarab mérőszáma egyenlő legyen a részek mérőszámainak összegével.
Bizonyítás. Legyen
a hosszegység és
folyólag, az
kitevőt elég nagyra választva

Megállapítva, hogy

valamely tetszőleges egyenesdarab. Archimedes axióniájából2

hányszor foglaltatik

-ban, legyen

tizedesjegyeket egymás után meghatározhatjuk úgy, hogy

Most az

1.39. egyenlet - (1)

És nem lehet bizonyos

, mert akkor

értékek mindegyikére, ami Archimedes axiómája szerint lehetetlen. (1)-ből

volna az
folyólag az

indextől kezdve

és

követelés alapján a

meghatározandó mérőszámára fenn kell állani az

egyenlőtlenségeknek, amiből következik (2. §.

), hogy

1. ábra.
Ki kell még mutatnunk, hogy az egyenesdarabok így nyert mérőszámai valóban kielégítik az
és
követelést. Egymással kongruens egyenesdarabok mérése lépésről-lépésre megegyezik, ezeknek tehát ugyanaz a
mérőszámuk van,
-nek megfelelőleg. Hogy bebizonyíthassuk, miszerint a
követelés is ki van elégítve,
megmutatjuk először, hogy nagyobb egyenesdarabnak nagyobb mérőszáma van. Legyen u. i. ugyanarra a
félegyenesre annak kezdőpontjából felrakva
(1. ábra). A
egész számot eléggé nagyra
választva, a hosszegység
-edrésze kisebb az
felénél. Tehát a hosszegység
-edrészét -ból ismételten
felrakva a félegyenesre, legalább egy ily rész, mondjuk
, egészen
belsejébe esik. Ekkor
a
hosszegység
-edrészének bizonyos -szorosa,
Legyenek mármost a fenti módon meghatározva

2

Archimedes axiómája értelmében található oly

pedig a

-szerese, ahol

egész szám, hogy
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pozitív egész szám.

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

és e végtelen tizedestörtek közelítő törtjei

illetve

Nyilvánvaló, hogy

Tehát

s így még inkább (2. §.

,

)

2. ábra.
A
követelés teljesülését most már így mutathatjuk ki. Legyen
összetétele (2. ábra) s ez utóbbiak mérőszámainak közelítő törtjei

a

és

egyenesdarabok

illetve

a megfelelő felső közelítő törtek pedig

Minthogy a mérőszámok fenti meghatározása szerint

valamint

azért

Ennélfogva (minthogy
lévén

mérőszáma nyilván
, valamint

és

véges tizedestört) az előbbiek értelmében

1.40. egyenlet - (2)
31
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mérőszáma

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

De mivel

azért egyszersmind (5., 6. §)

1.41. egyenlet - (3)

Minthogy pedig 10. § (2) és 10. § (3)-ban a két szélső szám különbsége

ami akármilyen kis pozitív számnál kisebb, ha n elég nagy, ezekből folyik, miszerint

Qu. e. d.
Megjegyzendő, az egyenesdarabok mérőszámai kimerítik a pozitív számok összeségét. Ezt a
folytonossági axióma alapján láthatjuk be. Ez axióma a következő:

Cantor-féle

Ha az egyenesen az
egyenesdarabok úgy vannak választva, hogy mindegyik
magában foglalja az utána következőt, akkor az egyenesen van legalább egy olyan, pont, amely ez
egyenesdarabok mindegyikén rajta van. 3
Legyen mármost valamely pozitív szám végtelen tizedestört alakban
, amelynek közelítő törtjei
felső közelítő törtjei pedig
. Ha valamely félegyenesre annak
kezdőpontjából
felrakva

(ahol

ismét a hosszegység), akkor

folytán (1. §)
tartalmazza
félegyenesen, amelyre

-t, tehát a Cantor-féle axióma értelmében van olyan

pont a

vagyis

Ez azonban azt jelenti, hogy
, vagyis

mérőszámát a fenti módon meghatározva, ennek közelítő törtjei éppen

A mondottak alapján könnyen beláthatjuk, hogy a derékszögű négyszögek területének mérőszámára nézve a
fenti –
követelésnek megfelelő két követelést állítva fel, valamely derékszögű négyszög területe az alap és
magasság hosszának szorzata, ha területegység ül az egységnyi oldalú négyzet területét választjuk. Hasonlókép,
Ebből és Archimedes axiómájából következik a Dedekind-féle folytonossági axióma (R. Dedekind i. m. (1. old.), p. 11,) amelyből viszont
mind a kettő dedukálható. V. ö. F. Enriques: Fragen der Elementargeometrie I., 2. Aufl. p. 129–140.
3
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
a derékszögű parallelepipedonok
térfogatának mérőszámára vonatkozó megfelelő két követelés mellett,
valamely derékszögű parallelepipedon térfogata a három egymásra merőleges él hosszának szorzata, ha
térfogategységnek az egységnyi élű kocka térfogatát vesszük.
Ezek után a sokszögek területének, illetve a poliéderek térfogatának mérése a geometriából ismert módon
tárgyalható4. A szögek mérését az egyenesdarabokéhoz hasonlóan tárgyalhatjuk. Gyakorlati szögegység a fok, a
derékszög kilencvenedrésze.

3. 2 Áttérés a valós számok összeségére.
11§. . Ha a
meghatározza a

és

pozitív számokra
pozitív számot 7. §

és

, akkor

mint kisebbítendő és kivonandó

Fordítva, bármely pozitív számot ily módon meghatározottnak tekinthetünk, de végtelen sokféleképpen,
amennyiben valamely
pozitív seámot
és
, mint kisebbítendő és kivonandó meghatároz, az
minden pozitív értékénél. Amidőn

, tehát a pozitív számok körében

nem létezik, a

és

, mint kisebbítendő és kivonandó megadása által új számot,
esetén a
negatív
számot,
esetén pedig, a zérus, jelben számot tekintjük meghatározottnak. Ez új számok a pozitív
számokkal együtt a valós számok. Eszerint minden
pozitív számnak megfelel egy
negatív szám, t. i.
az, amelyet valamely
pozitív szám mint kisebbítendő és
mint kivonandó meghatároz.
A pozitív racionális számok a megfelelő negatív számokkal és a zérussal együtt a racionális számok. Ezek közül

a racionális egész számok, a többiek a
irracionális számok összeségét.

racionális törtek. A nem racionális valós számok alkotják az

A nagyobb, ill. kisebb, továbbá az összeg és szorzat fogalmát valós számokra természetesen megint úgy kell
megállapítanunk, hogy pozitív számokra alkalmazva a definíciók a fentiekkel (2. §. ) megegyezők legyenek.
12§. . A pozitív számok körében nyilván

akkor és csak akkor, ha

Továbbá evidenter

S mivel nyilván

azért (mindkét oldalhoz

vagyis

-t hozzáadva, azután

-et levonva)

Ezek alapján a nagyobb, ill. kisebb, továbbá az összeg és a szorzat fogalmát valós számokra következőkép
definiálhatjuk:
Legyen valamely
valós szám a
kivonandó által meghatározva. Akkor

4

és

,

pedig a

és

pozitív számok, mint kisebbítendő és

A sokszögek területmérését részletesen tárgyalja Kürschák József:Analízis és analitikus geometria, 2. kiad., Budapest 1923, p. 116–122.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
azt mondjuk, hogy

ha

az
összeg alatt azt a valós számot értjük, amely a
kisebbítendő és kivonandó által van meghatározva;

és

az
szorzat alatt azt a valós számot értjük, amelyet a
számok, mint kisebbítendő és kivonandó meghatároznak.

pozitív számok, mínt
és

pozitív

E megállapítások nyilván függetlenek az
és valós számok meghatározására szolgáló
pozitív számok speciális választásától, a definíciónak tehát van értelme.
-ből folyik (5. §), hogy
folyománya, miszerint bármely

vagy
aszerint, amint
valós számra

A pozitív és negatív számok összeadására és szorzására

pozitív vagy negatív.

-ből, ill.

és

-nek, ill.

, ill.

és

-nak pedig

-ból folynak a következő szabályok:

és

továbbá

Definícióink alapján közvetlenül igazolhatók még a következő alaptények, amelyeket pozitív számokra (2., 5.,
6. §) már bebizonyítottunk:

továbbá

A minus-jel használatát kiterjesztve, megállapodunk abban, hogy ha

pozitív szám, akkor

továbbá

legyen. E jelölés mellett

-ből folyik, hogy
34
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

, ill.

-ból pedig tüstént következik, miszerint bármely

valós számra

13§. . A zérussal való osztást kizárva, az osztás a valós számok körében is mindig elvégezhető egyértelmű
művelet. Vagyis ha tetszőleges valós szám és
, akkor a

egyenletnek egy és csak egy
akkor (12. §)
a kölünböző eseteket midőn
és

megoldása van. T. i. két különböző megoldás nem lehet, mert ha
aszerint, amint
, tehát ezek egyike különbözik -tól. És külön véve
egyike negatív ( és -vel pozitív számokat jelölve

amiről szorzással közVetlenül meggyőződhetünk. Ha
, akkor a
megoldás,
esetén pedig bármely valós szám megoldás, tekintve, hogy

esetén egyáltalában nincs
.

Viszont új alapvető tulajdonsága a valós számok körének a pozitív számok körével szemben, hogy a kivonás is
mindig elvégezhető egyértelmű művelet. Nevezetesen az és
bármely valós értékénél az

egyenletnek egyetlen megoldása (amelynek jele

)

Valóban (12. §)

és két különböző megoldás nincs, mert ha
lehet -val egyenlő.

, akkor

(12. §), tehát mind a kettő nem

14§. . Az

esetén)

csak előjelben különbözőknek vagy ellentetten

és

valós számokat (

egyenlőknek mondjuk. A kettő közül a pozitív e számok ú. n. abszolút értéke, jelben
alatt a -t értjük. Ezek szerint valamely a valós szám abszolút értéke

.A

abszolút értéke

E definíció értelmében

Ez észrevételt valamely
összeadva, nyerjük, hogy

összeg mindegyik tagjára alkalmazva és az egyenlőtlenségeket

Ennélfogva
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
vagyis összeg abszolút értéke kisebb vagy legföljebb akkora, mint a tagok abszolút értékeinek összege. Az
egyenlőség nyilván csak akkor áll fenn, ha a tagok között különböző előjelűek nincsenek.
Minthogy

a fenti tétel értelmében

vagyis

Következőleg

tehát kéttagú összeg abszolút értéke nagyobb vagy legalább akkora, mint a tagok abszolút értékei különbségének
abszolút értéke. Az egyenlőség itt nyilván csak akkor áll fenn, ha a tagok különböző előjelűek.
A valós számok szorzásának szabályából (12. §) nyilván folyik, hogy

vagyis szorzat abszolút értéke egyenlő a tényezők abszolút értékeinek szorzatával.
Hasonlókép hányados abszolút értéke egyenlő a, számláló és nevező abszolút értékének hányadosával:

15§. . Valamely egyenes pontjai és a valós számok között kölcsönösen egyértelmű vonatkozás létesíthető.

3. ábra.
Először is az egyenes valamely szabadon választott
pontjához a számot, egy másik tetszésszerinti
pontjához pedig az számot rendeljük (3. ábra); az
pontot kezdőpontnak, -t egységpontnak nevezzük.
Az egyenesen lehetséges két különböző értelmű haladás közül azt, amelynél
előbb következik, mint , a
pozitív értelmű haladásnak tekintjük, a másik a negatív értelmű haladás. Mármost az
egyenesdarabot
hosszegységnek választva, az egyenes egy az -tól különböző
pontjához azt az valós számot rendeljük,
amelynek abszolút értéke az
egyenesdarab pozitív mérőszáma és amely pozitív, vagy negatív aszerint,
amint
az
-tól a pozitív vagy a negatív értelmű haladás irányába esik. Ily módon az egyenes minden
pontjához tartozik egy meghatározott valós szám, s minden valós szám az egyenesnek nyilván egy és csak egy
pontjához tartozik, tekintettel az egyenesdarabok méréséről mondottakra 10. § Ezzel tehát az egyenes pontjai és
a valós számok között valóban kölcsönösen egyértelmű vonatkozást létesítettünk.
A használt
ábrázolják.

egyenest számegyenesnek nevezzük. Ennek pontjairól azt mondjuk, hogy a valós számokat

Ez ábrázolás révén a geometriai kifejezésmódot magukra a valós számokra is átvisszük. Így valamely valós
számot pontnak vagy helynek is mondunk. Ha
egyenlőtlenségnek megfelelő
pontok az
helynek

, az
vagy
sugarú környezetét alkotják. Ha csak az
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
egyenlőtlenséggel jellemzett pontokra szorítkozunk, akkor az
beszélünk, viszont
Midőn

, az

az

hely jobboldali környezetéről

helynek baloldali környezetét jellemzi.

egyenlőtlenségnek megfelelő

valós számok összeségét zárt számköznek vagy

zárt intervallumnak nevezzük, jele:
. Ezt a számegyenesen egyenesdarab ábrázolja (4. ábra), amelynek
hossza
. Az
és
számokat a számköz alsó, ill. felső végpontjának mondjuk, az
egyenlőtlenségnek megfelelő helyek a számköz belső helyei. Ez utóbbiak a nyílt
számközt alkotják;
ha az , ill. helyet is hozzászámítjuk, akkor felülről, ill. alulról nyilt számközről beszélünk. Az számnál
nem kisebb
számok összeségét (5. ábra) oly számköznek tekintjük, amelynek felső végpontja a plusz
végtelen, jelben
. Hasonlókép a számnál nem nagyobb
számok összesége (6. ábra) oly számköz,
amelynek alsó végpontja a mínusz végtelen, jelben
. A valós számok összeségét a

. E végtelen számközöket így jelöljük:

ill.

számköznek is nevezzük.

4. ábra.

5. ábra.

6. ábra.

4. 3 Az egyszerű számtani, harmonikus és geometriai
közép.
16§. . Legyenek

tetszőleges valós számok. Azt a
vagyis amelyre

számot, amellyel ezek mindegyikét pótolva, az összegük nem változik,

1.42. egyenlet - (1)

e számok számtani közepének nevezzük; e számtani közép tehát

1.43. egyenlet - (2)

Az 16. § (2) alatti számok legnagyobbikát
hogy

-mel, legkisebbikét

-mel jelölve, 16. § (2)-ből nyilvánvaló,

1.44. egyenlet - (3)
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
s az egyenlőség csak akkor áll fenn, ha a számok mind egyenlők.
16. § (2)-ből ugyancsak evidens, hogy

vagyis

1.45. egyenlet - (4)

Itt egyenlőség csak az esetben áll fenn, ha

szám

-mel, ill.

-mel egyenlő.

Míg 16. § (3) csak annyit mond, hogy a számtani közép a számok legnagyobbika és legkisebbike közé esik vagy
egyenlő velük, addig 16. § (4) azt a többet mondó tételt fejezi ki, hogy
szám számtani közepe annak az
intervallumnak a belsejébe, vagy a határára esik, amelyet úgy kapunk, hogy a legkisebb és legnagyobb szám
közti intervallumot egyenlő részre osztjuk, s az első és utolsó részt elhagyjuk. Ha az 16. § (1) alatti számok
egyike sem , azt az számot, amellyel ezek mindegyikét pótolva, a reciprok értékeik összege nem változik,
amelyre tehát

e számok harmonikus közepének mondjuk. Eszerint a harmonikus közép

1.46. egyenlet - (5)

a reciprok értékek számtani közepének a reciprok értéke. Amennyiben a számok mind egyenlő előjelűek, a
harmonikus közép is nyilván a legkisebb és legnagyobb szám közé esik, vagy egyenlő velük.
17§. . Legyenek most

1.47. egyenlet - (1)

pozitív számok. Azt a pozitív
amelyre

számot, amellyel ezek mindegyikét pótolva a szorzatuk nem változik, vagyis

e számok geometriai közepének nevezzük; ez tehát (9. §)

1.48. egyenlet - (2)

Ha az (1) alatti számok közül a legnagyobb

, a legkisebb

, (2)-re tekintettel nyilván

s egyenlőség csak akkor áll fenn, ha a számok mind egyenlők. Bebizonyítjuk a következő nevezetes tételt:
Ha az
pozitív számok nem mind egyenlők, akkor a geometriai közepük kisebb a számtani
közepüknél, vagyis ekkor
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Bizonyítás. 5 17. § (3)-at bebizonyítandó ki kell mutatnunk, hogy

1.49. egyenlet - (4)

valahányszor

nem mind egyenlők. Ez

esetén igaz, mert

mellett áll fenn. Ezt alkalmazva,

esetén

s így

egyenlőség csak

tehát

Egyenlőség csak akkor állhat fenn, ha az alkalmazott képletekben is mindenütt egyenlőség van, azaz ha
és
Ezek alapján

, továbbá
esetén

tehát

. Eszerint (3*)

-re is igaz.

tehát

Egyenlőség itt is csak akkor következik be, ha a most alkalmazott képletekben is mindenütt egyenlőség van,
és
. Eszerint (3*) igaz
mindazokban az esetekben, amidőn a hatványa.
vagyis

ha

,

továbbá
,
tehát
-ra is. Így folytatva, igaznak találjuk á tételt

Tetszőleges -re (3*)-ot most már következőkép bizonyítjuk be. Válaszszunk valamely
pozitív egész
számot, amelyre
. Az 17. § (1) alatti számokhoz csatoljunk hozzá
számot, amelyek
mindegyike a

1.50. egyenlet - (5)

számtani középpel egyenlő. Az így kapott
nem mind egyenlők, akkor
5

V. ö. A. L. Cauchy: Analyse algébrique, Paris 1821, Oeuvres II

számra az előbbiek szerint érvényes a tétel, vagyis ha

série t. III, p. 375–377.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

De itt 17. § (4)-re tekintettel

tehát innen

azaz fennáll (3*). Qu. e. d.
E tételnek folyománya, hogy ha az
pozitív számok nem mind egyenlők, akkor a harmonikus
közepük kisebb a geometriai közepüknél, vagyis ekkor

1.51. egyenlet - (6)

Valóban, 17. § (3)-at az

pozitív számokra alkalmazva

ami 17. § (5)-tel aequivalens.
18§. . A számtani és a geometriai közép közti egyenlőtlenség alkalmazására két példát hozunk fel a
geometriából.
Először megmutatjuk, hogy az egyenlőoldalú háromszög területe nagyobb, mint bármely vele egyenlő kerületű
más háromszögé.
Ugyanis az oldalakat
Heron-képlet szerint

,

és

-vel, a kerület felét

-sel jelölve, a háromszög

1.52. egyenlet - (1)

Minthogy

az említett egyenlőtlenség értelmében 17. § (3)

tehát 18. § (1)-re tekintettel
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területének négyzete a

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Egyenlőség csak akkor következik be, ha

vagyis

azaz midőn a háromszög egyenlőoldalú. Eszerint, ha
ugyanakkora kerületű más háromszög területe, akkor

a

kerületű egyenlőoldalú,

pedig valamely

amit ki akartunk mutatni.
Második alkalmazáskép bebizonyítjuk, hogy a kocka köbtartalma nagyobb, mint bármely vele egyenlő felszínű
más derékszögű parallelepipedoné.
Legyenek u. i. valamely derékszögű parallelepipedon élei
§)

. Akkor a

köbtartalom, ill.

felszín (10.

1.53. egyenlet - (2)

A szóbanforgó egyenlőtlenséget az

pozitív számokra alkalmazva

vagyis (2) alapján

Az egyenlőség csak akkor áll fenn, ha

azaz

vagyis midőn a parallelepipedon kocka. Eszerint, ha
a
felszínű más derékszögű parallelepipedon köbtártalma, akkor

felszínű kocka,

pedig egy ugyanakkora

amit bizonyítani akartunk.

5. 4 A kör kerülete és területe.
19§. . A kör kerületének bizonyos egyenesdarabra, mint egységre vonatkozó mérőszámát a felső határ
fogalmával (3. §) definiáljuk.
Osszuk a körvonalat (7. ábra) a
osztópontokkal
olyan részre, amelyek mind kisebbek egy
félkörnél; a részek lehetnek egyenlők, de nem kell egyenlőknek lenniök. Mindegyik rész két végpontját egy-egy
húrral összekötve, a körbe beírt
sokszög keletkezik. Ennek minden szögpontjában meghúzva a
kör érintőjét, a beírt sokszögnek megfelelő körülírt
sokszöget nyerjük.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

7. ábra.
A beírt sokszögek kerülete felülről korlátos. Ugyanis válasszunk valamely konvex sokszöget, amely a kört
magában foglalja (ilyen pl. bármely körülírt sokszög is); ez a fortiori tartalmazza bármelyik beírt
sokszöget, tehát kerülete annak kerületénél mindig nagyobb.6 Ennélfogva az összes beírt sokszögek kerületei
halmazának van bizonyos felső határa 3. § A kör kerülete alatt a beírt sokszögek kerületének ezt a felső
határát értjük. Minthogy bármely beírt sokszöghöz található nála nagyobb kerületű ilyen sokszög (pl. egy új
szögpont beiktatásával), azért világos, hogy a kör kerülete nagyobb bármelyik beírt sokszög kerületénél.
A kerület fenti definícióját alátámasztja még a következő tétel: a beírt sokszög kerülete tetszőleges pontossággal
megközelíti a kör kerületét, ha az oldalai elég kicsinyek.
Ennek bebizonyítására először kimutatjuk, hogy ha egy az
legnagyobb oldala

sugarú és

kerületű körbe beírt sokszög

, akkor

1.54. egyenlet - (1)

ahol

e beírt,

Messék u. i. a kör
beírt sokszög

6

pedig a megfelelő körülírt sokszög kerülete.
középpontját a körülírt sokszög

szögpontjaival összekötő egyenesek a

oldalait rendre az
pontokban (7. ábra). Ez
egyenesek az oldalakat rendre merőlegesen felezik. Minthogy

Lásd p1. J. Hadamard: Leons de Géornétrie élémeritaire I, 9 éd. p. 28–29.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
ezek különbsége

1.55. egyenlet - (2)

De az

derékszögű háromszögben

azaz

1.56. egyenlet - (3)

Mivel

, és így az

egyenlőtlenségből az

feltevés alapján

19. § (3)-ból

Ennélfogva

1.57. egyenlet - (4)

s így 19. § (2) mellett még inkább áll 19. § (1).
Vegyük tekintetbe még, hogy bármelyik körülírt sokszöghöz található nála kisebb kerületű ilyen sokszög (pl.
egy új érintő beiktatásával) s ezek mind nagyobb kerületűek bármelyik beírt sokszögnél. Ebből nyilván
következik, hogy a beírt sokszögek kerületének felső határa (a legkisebb felső korlátja) kisebb bármelyik
körülírt sokszög kerületénél. Tehát

1.58. egyenlet - (5)

és 19. § (1) alapján még inkább

1.59. egyenlet - (6)

Ebből látható, hogy adatván akármilyen kis pozitív
oldalakkal bíró beírt sokszögre)

szám, eléggé kis

Ezt akartuk bebizonyítani.
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mellett (vagyis elég kis

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Különben 19. § (1) és 19. § (5)-ből 19. § (6)-hoz hasonlóan

tehát a indexkorulirt sokszog@körülírt sokszögkörülírt sokszög kerülete is tetszőleges pontossággal megközelíti
a kör kerületét, ha a megfelelő beírt sokszög oldalai eléggé kicsínyek. Ebből 19. § (5)-re tekintettel
egyszersmind következik, hogy a kör kerülete a körülírt sokszögek kerületének alsó határa 8. §
20§. . Megmutatjuk most, hogy a kör kerülete arányos a kör sugarával.

8. ábra.
Tekintsünk u. i. két koncentrikus kört (8. ábra). Az egyikbe beírt

sokszög szögpontjait a közös

középpontból a másik körre vetítve, oly
sokszöget nyerünk, amelyn másik körbe van írva és az
előbbi sokszöghöz hasonló. Ily módon a második körbe írt minden sokszöget megkapunk egyszer és csak
egyszer. Ha a sugarak és , akkor két egymásnak megfelelő sokszög és
kerületére a hasonlóság miatt

Ennek alapján nyilvánvaló, hogy ha az

sugarú kör kerülete vagyis a

felső határa

(19. §), akkor a

szám a
felső határa, tehát az
sugarú kör kerülete, amit bizonyítani akartunk. Eszerint a kerületnek az
átmérőhöz való viszonya minden körre ugyanaz, ezt a számot -vel jelöljük.7 Ennek értelmében az sugarú
kör kerülete

A szám irracionális. Ezt szigorúan először Legendre bízonyította be, kiegészítvén Lambertnek még hézagos bebizonyítását. Lásd A. M.
Legendre: Éléments de Géométrie› Note IV., Paris 1994.
7
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

Minthogy a beírt szabályos hatszög kerülete
19. § (5), honnan a számra a

, a körülírt szabályos négyszögé pedig

, azért

becslés adódik.
21§. . Valamely körív ívhosszúsága a kör kerületéhez hasonlóan (19. §) definiálható. Az adott
körívet
(9. ábra) részekre osztjuk, amelyek mindegyike kisebb a félkörnél. Egy-egy rész két végpontját húrral
összekötve, az
ívbe beírt
nyilt sokszög keletkezik. A részek végpontjaiban húzott
érintők alkotta
nyilt sokszög a megfelelő körülírt sokszög. A körív ívhosszúsága alatt a beírt
sokszögek hosszának felső határát értjük.

9. ábra.
Ugyanúgy, mint a teljes körnél (19. §), bebizonyítható, hogy ha egy az
beírt sokszög legnagyobb oldala

ahol

a beírt,

sugarú és

ívhosszáságú körívbe

, akkor

a megfelelő körülírt sokszög hossza. Most is

s ezekből látható, hogy a beírt sokszög hossza alulról, a megfelelő körülírté pedig felülről tetszőleges
pontossággal megközelíti a körív ívhosszát, ha a beírt sokszög oldalai elég kicsinyek. Ebből egyszersmind
következik, hogy az ívhossz a körülírt sokszögek hosszának alsó határa.
22§. . A mérésnek az a két követelménye, hogy kongruens idomoknak egyenlő mérőszámuk legyen és az egész
mérőszáma egyenlő legyen a részek mérőszámainak összegével (v. ö. 10. §), a körívek előbb definiált mérésénél
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
teljesül: Az első követelés teljesülése nyilvánvaló, a másodiké pedig következőkép látható be. Osszuk az
körívet a
Írjunk

ponttal két részre (10. ábra). Legyen
-be valamely

Eszerint az

,

-be

ívhossza

-é pedig

,

hosszúságú sokszöget. Minthogy

-be írt minden olyan sokszög hossza, amelynél

, az egész

ívé

.

, azért

,

maga is szögpont, kisebb

-nél.

10. ábra.

11. ábra.
Ez azonban igaz az

-be beírt olyan sokszögre is, amelynek

nem szögpontja, mert ha

vesszük, ezzel a sokszög hossza nyilván nagyobbodik (11. ábra). Tehát
hosszának mindenesetre felső korlátja. Ennél kisebb
(feltéve, hogy
hogy

lévén

s mivel

, ill.

és

) az

az

-t is szögpontnak
-be beírt sokszögek

felső korlát azonban nincsen. Ugyanis

-be beírhatunk oly

,

-be pedig oly

hosszúságú sokszöget,

a beírt sokszögek hosszának felső határa. Ezekből

egy az egész

-be beírt sokszög hossza, ezzel kimutattuk, hogy

felső korlátja az
-be beírt sokszögek hosszának. Ezek értelmében
hosszának legkisebb felső korlátja vagyis a felső határa, tehát valóban

46
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

az

már nem
-be beírt sokszögek

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

Ebből nyilván következik, hogy ugyanazon vagy egyenlő sugarú körökön nagyobb ívnak nagyobb ívhossza van.
Továbbá könnyen belátható ennek alapján, hogy az ívhossz arányos (adott sugár mellett) a középponti szöggel.
23§. . Az ívhossz definíciójának folyománya, hogy ugyanazon középponti szög mellett á körív hossza arányos a
sugárral (v. ö. 20. §). Eszerint (az ívhosszat -sel, a sugarat -rel jelölve)
ugyanazon középponti szög
esetén állandó; ezt a szög abszolút vagy analitikus mérőszámának nevezzük. Ez nyilván a szögnek arra a
szögre, mint egységre vonatkozó mérőszáma, amelynél az ív egyenlő a sugárral. E szögegység neve: radiáns.
Az szög abszolút mérőszámát így jelöljük:
(olv. arcus
§), a 180-fokos szög abszolút mérőszáma , s ebből folyólag

). Minthogy a félkör kerülete

(20., 22.

vagyis

Például a

szögeknek abszolút mérőszámai rendre

A Cantor-féle folytonossági axióma (10. §) alapján könnyen belátható, hogy bármely
pozitív számhoz
található olyan szög, amelynek abszolút mérőszáma
-szel egyenlő. (Ha
, a szög a teljes
körülforgásnál nagyobb forgással áll elő.)
24§. . Legyen (12. ábra) valamely
megfelelő körülírt sokszög

Az

középpontú
és

körívbe beírt nyilt sokszög

körszektor (körcikk) területe alatt mindenesetre oly

, a

számot kell értenünk, amelyre

1.60. egyenlet - (1)

bárhogyan osszuk is fel az
csakis egy van.

ívet a

pontokkal. Megmutatjuk, hogy ilyen szám egy és
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

12. ábra.
Jelöljük a kör sugarát
Akkor

-rel és legyen

. Messék az

s mivel a beírt sokszög hossza kisebb az

egyenesek a oldalakat az

ív hosszúságánál vagyis (23. §)

még inkább

1.61. egyenlet - (2)

Minthogy pedig a körülírt sokszög hossza az

ívénél nagyobb, azaz
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pontokban.

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

azért

1.62. egyenlet - (3)

24. § (2) és 24. § (3)-at összefoglalva

Látjuk, a

1.63. egyenlet - (4)

érték megfelel az 24. § (1) alatti követelésnek. Más ilyen szám azonban nincsen. Mert ha a beírt sokszög
legnagyobb oldala

akkor

s minthogy mint a teljes körnél 19. § (4)

mellett

még inkább

következőleg akármilyen kis pozitív

ha a maximális

-ra

oldal eléggé kicsiny.

Ezek szerint az sugarú középponti szögű körszektor területe nem lehet más, mint a 24. § (4) alatti érték (ha
területegységül az egységnyi oldalú négyzet területét választjuk). Így definiálva a körszektor területét,
nyilvánvaló, hogy kongruens körszektorok egyenlő területűek és két egyenlő sugarú körszektor összetételének
területe egyenlő a részek területének összegével, lévén a körív hossza hasonló tulajdonságú 22. §
A fentebbiekhez hasonlóan látható be, hogy az

sugarú kör területe nem lehet más, mint
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

13. ábra.
25§. . Mivel valamely derékszögű

koordinátarendszerben az

egyenletű körből az

1.64. egyenlet - (1)

ellipszis lesz annál az aﬃn transformatiónál, amely a sík minden pontját ugyanakkora abszcisszájúés
-szor
akkora ordinátájú pontba viszi át (13. ábra), ez 25. § (1) ellipszis területe nem lehet más, mint a kör területének
b/a-szorosa, vagyis a

1.65. egyenlet - (2)

érték. Ha u. i. egy a körbe beírt sokszög területe

, a megfelelő körülírté pedig

, e sokszögek az aﬃn

transformatiónál rendre
,
területű sokszögekbe mennek át, amelyek az ellipszisbe, ill. a köré vannak írva,
s így az ellipszis területének e két terület közé kell esnie:
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
De ugyanezen korlátok közé esik a 25. § (2) alatti érték, mert

24. § S mivel e korlátok

különbsége
, ami a
-vel együtt tetszőleges kicsiny, ha a körbe írt sokszög oldalai elég
kicsinyek, következik, hogy az ellipszis területének a 25. § (2) alatti értékkel egyenlőnek kell lennie. Eszerint az
és féltengelyekkel bíró ellipszis területe nem lehet más, mint
.

6. 5 Az összeg, szorzat és hányados folytonossága.
Számhalmaz felső és alsó határa.
26§. . Az
összegnek, ill.
szorzatnak alapvető tulajdonsága, hogy ha
az -hoz, pedig a -hez
eléggé közel eső érték, akkor és helyett ezeket téve, a nyert
összeg, ill.
szorzat közelítőleg
egyenlő

-, ill.

-vel. A tényállás pontosan a következő:

Ha
és
meghatározott valós számok, akkor adatván akármilyen kis pozitív
hacsak az és a értéket eléggé megközelíti.
Bizonyítás. Adva lévén
közel választani, hogy

, az 26. § (1) fennállásához elegendő

-et az

szám, fennáll

-hoz,

-t pedig a

valamint
-hez olyan

legyen. Ugyanis ez egyenlőtlenségeket összeadva, előáll 26. § (1).
A 16. § (2) alatti állítás kimutatásánál tekintsük először azt az esetet, midőn
Adassék akármilyen kis pozitív

,

.

; feltehető, hogy

Akkor evidenter

vagy a

pozitív számmal végigszorozva (a két tört nevezőjét

Válasszuk mármost az

az

-et pedig

számot

-vel osztva)

-hez oly közel, hogy erre is

-hoz olyan közel, hogy

legyen. Minthogy a két egyenlőtlenségben csupa pozitív szám szerepel, ezek összeszorzásával előáll 26. § (2).
Ebből már nyilván következik, hogy a tétel akkor is igaz, ha vagy , vagy mind a kettő negatív. Legyen most
és közül legalább az egyik zérus, mondjuk
. Válasszunk valamely
pozitív számot, amelyre
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Adatván mármost

-t pedig a

, válasszuk

-et a -hoz oly közel, hogy ∙

-hez olyan közel, hogy erre is

legyen. Ekkor

tehát ezeket összeszorozva (14. §)

vagyis

Qu. e. d.
Látjuk, a szorzatot illetőleg
számra mindig

esetén általánosabb tétel érvényes: Ha

akkor adatván akármilyen kis pozitív

hacsak

a

korlátos, azaz bizonyos

pozitív

, fennáll

értéket eléggé megközelíti.

Az összegnek ill. szorzatnak 26. § (1), ill. 26. § (2) alatti tulajdonságát úgy fejezzük ki, hogy az összeg a
tagjainak, a szorzat a tényezőinek „folytonos” függvénye, képletben

1.66. egyenlet - (3)

(olv.
„tart”
-hez,
„tart”
-hez), midőn
a és
teljes indukcióval kiterjeszthetjük akárhány tag, ill. tényező esetére:ha

akkor

1.67. egyenlet - (4)

és

1.68. egyenlet - (5)

Vagyis akármilyen kicsiny pozitív

mellett
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. A 26. § (3) alatti tételeket

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
valamint

hacsak

az

,

a

, …,

az

értéket eléggé megközelíti.

27§. . Ha
és
az -hoz eléggé közel eső érték, akkor
pontosan kifejezve a következő:

közelítőleg

Ha
meghatározott valós szám, akkor adatván akármilyen kis pozitív
értéket eléggé megközelíti.
Bizonyítás. Szorítkozhatunk arra az esetre, midőn
Legyen adva akármilyen kis pozitív

-val egyenlő. Ez alaptény

szám, fennáll hacsak

az

.

; feltehető, hogy

Ekkor nyilván

Ha mármost

-et az

-hoz olyan közel választjuk, hogy arra is

akkor ebből, mivel itt csupa pozitív szám szerepel, következik 27. § (1). Qu. e. d.
Ebből és a szorzat folytonosságára vonatkozó tételből (26. §) nyilván folyik ez az általánosabb tétel:
Ha

hacsak

és

az

meghatározott valós számok, akkor adatván akármilyen kicsiny pozitív

-hoz és

szám, fennáll

-hez eléggé közel eső érték. Ennek 27. § (1) az a speciális esete, midőn

a

és

E tételt úgy fejezzük ki (v. ö. 26. §), hogy á hányados a számlálónak és a nevezőnek „folytonos” függvénye,
képletben

midőn

és

.

28§. . A valós számok összeségét tekintve is, fennáll a felső határ (3. §) létezésére vonatkozó fundamentális
tétel:
Felülről korlátos számhalmaznak mindig van felső határa, vagyis a felső korlátai között van egy legkisebb.
Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy a halmazban van legalább egy pozitív szám. Akkor a halmaz összes pozitív
számainak felső határa nyilván az egész halmaznak is a felső határa.
Erre az esetre rögtön visszavezethető az, amikor pozitív szám nincs a halmazban. Mert ha
valamely eleme és a

pozitív számot úgy választjuk, hogy

a halmaz

, akkor a halmaz mindegyik eleméhez e
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
számot hozzáadva, oly felülről korlátos halmazt nyerünk, amelyben már van pozitív szám, t. i. az
.
Ennek a halmaznak az előbbiek szerint van valamely
felső határa. Ez azt jelenti, hogy az eredeti halmaz
minden

elemére

és a

-nál kisebb bármely

. Vagyis az eredeti halmaz bármely

amelyre

számhoz található oly
elemére

, de a

kisebb minden
szám mellett van oly
száma a halmaznak, amelyre
Eszerint
az eredeti halmaz legkisebb felső korlátja, azaz a felső határa. Qu. e. d.

a halmazban,
-nél
.

E tételből folyik, hogy alulról korlátos halmaznak mindig van alsó határa, vagyis az alsó korlátai között van
egy legnagyobb. T. i. a halmaz számait
-gyel szorozván, a nyert felülről korlátos halmaz felső határának
-szerese nyilván az eredeti halmaz alsó határa.
A definíció értelmében a

felső határnak a következő két jellemző tulajdonsága van:

-nál nagyobb szám nincs a halmazban,
-nál nagyobb szám van a halmazban, akármilyen kis pozitív szám is
A

(14. ábra).

alsó határt viszont az jellemzi, hogy
-nál kisebb szám nincs a halmazban,
-nál kisebb szám van a halmazban, bármilyen kis pozitív szám is

(15. ábra).

14. ábra.

15. ábra.
Ha valamely számhalmaz felülről is meg alulról is korlátos, röviden korlátos, akkor a fentebbiek értelmében
van úgy felső, mint alsó határa.

7. 6 Monoton sorozatok.
29§. . Végtelen tizedestört közelítő törtjeinek sorozatát monoton növekedőnek, a felső közelítő törtek sorozatát
pedig monoton fogyónak mondottuk 1. § Általában valamely valós számokból álló

1.69. egyenlet - (1)

végtelen számsorozatot monoton növekedőnek mondunk, ha

1.70. egyenlet - (2)

viszont

1.71. egyenlet - (3)
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
monoton fogyó sorozat, ha

1.72. egyenlet - (4)

Ha 29. § (2), ill. 29. § (4) alatt minden -re az egyenlőtlenség áll fenn, akkor szigorúan monoton növekedő, ill.
szigorúan monoton fogyó sorozatról beszélünk.
Amennyiben az 29. § (1) monoton növekedő sorozat felülről korlátos, vagyis van olyan

a sorozatban foglalt számok halmazának van bizonyos
felső korlátja lévén, bármely pozitív mellett van olyan

Mivel a sorozat monoton növekedő, ez a fortiori fennáll az

szám, amelyre

felső határa 28. § E
szám a sorozat legkisebb
tag a sorozatban, amelyre

utáni tagokra, tehát

Eszerint az 29. § (1) monoton növekedő sorozat
felső határa a következő tulajdonságú: adatván akármilyen
kicsiny pozitív szám, az 29. § (1) sorozat tagjai bizonyos tagtól kezdve megközelítik a
értéket
-nál
kisebb hibával. E tulajdonságot úgy fejezzük ki, hogy az 29. § (1) monoton növekedő korlátos sorozat a
felső határhoz „tart”, képletben

1.73. egyenlet - (5)

(olv.
tart
-hoz). Másszóval azt mondjuk, hogy a
„limese”, képletben

felső határ a sorozatnak

„határértéke” vagy

1.74. egyenlet - (6)

A felső határon kívül más számnak nyilván nincs meg ez a tulajdonsága. Ha a nyomaték kedvéért fel akarjuk
tüntetni, hogy a „határátmenet” az indexre vonatkozik, akkor (5), ill. (5*)-ot részletesebben így írjuk:

Ha a 29. § (3) monoton fogyó sorozat alulról korlátos, azaz van olyan

szám, amelyre

akkor a sorozat alsó határának (28. §) hasonló tulajdonsága van, csakhogy 29. § (3) tagjai felülről közelítik
meg a értéket. Vagyis adatván akármilyen kis pozitív szám, bizonyos
tagtól kezdve

Ezt ismét úgy fejezzük ki, hogy a 29. § (3) monoton fogyó korlátos sorozat a
sorozatnak határértéke (limese), képletben

vagy
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alsó határhoz tart, vagy

a

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Nyilvánvaló, hogy
megint az egyetlen szám, amely ezzel a tulajdonsággal bír. A mondottak értelmében
valamely pozitív valós szám a végtelen tizedestört alakja közelítő törtjeinek és felső közelítő törtjeinek közös
határértéke, lévén ezeknek felső, ill. alsó határa (3., 8. §) Minthogy egy jegyű közelítő tört és a megfelelő
felső közelítő tört különbsége
, azért a hiba, amivel ezek a határértéküket megközelítik, kisebb
-nél. A
következő §-okban bemutatunk még néhány példát monoton növekedő, ill. fogyó sorozat határértékére.
30§. . Tekintsük a

1.75. egyenlet - (1)

sorozatot, amelyben az

-edik tag

1.76. egyenlet - (2)

Megmutatjuk, hogy ez szigorúan monoton növekedő.
30. § (2)-re tekintettel nyilván

1.77. egyenlet - (3)

Ha már tudjuk, hogy
közvetlenül látható, hogy

, akkor 30. § (3) alapján egyszersmind
, tehát teljes indukcióval valóban minden -re

. Az első két tagra

De az 30. § (1) sorozat felülről korlátos is, mert 30. § (3)-ból

Ezekből folyólag az 30. § (1) sorozat bizonyos határértékhez tart 29. § Ezt könnyen meg is határozhatjuk.
Legyen u. i.

1.78. egyenlet - (4)

Ez azt jelenti, hogy

tetszőleges pontossággal megközelíti az

értéket, ha

összeg és a szorzat folytonossága alapján 26. § (3)
az ,
az
megközelíti, ha -et elég nagyra választjuk. Tehát 30. § (3) következik, miszerint

eléggé nagy. Ennélfogva az
értéket tetszőlegesen

Ez egyenletből pedig

(Az egyenlet negatív gyöke nem jön tekintetbe, mert a 30. § (4) határérték mindenesetre pozitív, lévén az
számok felső határa.) Ezek szerint az 30. § (1) sorozatban
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

növekedőleg.
31§. . Megmutatjuk most, hogy ha

, az

sorozatban

1.79. egyenlet - (1)

növekedőleg, viszont

1.80. egyenlet - (2)

fogyólag.

16. ábra.
Nyilvánvaló, hogy
folyvást növekedik, de -nél kisebb marad, viszont
nél nagyobb marad (16. ábra). Ennélfogva (29. §) úgy
, mint
sorozat konstrukciójából folyólag

világos, hogy a két határérték ugyanaz a

szám:

1.81. egyenlet - (3)

E határértéket most már következőkép határozhatjuk meg. A szerkesztés szerint

s ezeket összeadva

honnan
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folyvást csökken, de
, létezik. Mivel azonban a

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

Ebből (3)-ra tekintettel az összeg folytonossága alapján (26. §) következik, hogy

tehát

amint (1) és (2) alatt állítottuk.
32§. . Legyen

és képezzük a következő számpárokat:

Itt
az
és
harmonikus közepe,
viszont ezek számtani közepe 16. § (2), 16. § (2). Minthogy a
harmonikus közép kisebb a számtani középnél (17. §), nyilvánvaló, hogy

szigorúan monoton növekedő, viszont

szigorúan monoton fogyó sorozat, az elsőnek bármelyik
továbbá

felső, a másodiknak bármelyik

alsó korlátja,

1.82. egyenlet - (1)

Mivel pedig

tehát
és
geometriai közepe
harmonikus középnél, azért

ao bo, és a geometriai közép kisebb a számtani, viszont nagyobb a

1.83. egyenlet - (2)

De (1)-ből folyólag
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
tehát (2)-ből nyilván következik (29. §), hogy

e sorozatok közös határértéke:

33§. . Tegyük fel, hogy az a pozitív egész szám a pozitív egész számmal nem osztható és alkalmazzuk ezékre
az euklidesi algoritmust. Az a számot -vel osztva, legyen a hányados , a maradék , -t -lal osztva a
hányados , a maradék , -t -gyel osztva legyen a hányados , a maradék
s igy tovább. Egyszer be
kell következnie a maradék esetének, mert különben

a pozitív egész számoknak szigorúan monoton fogyó végtelen sorozata volna, ami lehetetlen. Ha a
az

maradék

-edik osztásnál következik be, akkor

Ez egyenletekből

az pozitív racionális tört ú. n. lánctört alakja. Itt
egész szám,
valamely negatív racionális törtben foglalt legnagyobb racionális egész szám
az -nél kisebb pozitív racionális szám, akkor a
számot a

pozitív egész számok. Ha
, tehát a tört
, ahol

lánctört alakban írva, nyerjük az előbbihez hasonló lánctört alakot, ahol azonban most

negatív egész szám.

Legyen most valamely irracionális szám. Jelöljük az -ben foglalt legnagyobb racionális egész számot lal, az
pozitív irracionális szám
reciprok értékében foglalt legnagyobb pozitív egész számot gyel, az
pozitív irracionális szám reciprokjábán foglalt legnagyobb pozitív egész számot -vel s
így tovább. Eszerint
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

Ez vég nélkül folytatódik, mert

mindig -nél kisebb pozitív irracionális szám. Megmutatjuk, hogy

a

1.84. egyenlet - (5)

racionális számok sorozatában

1.85. egyenlet - (6)

növekedőleg, viszont

1.86. egyenlet - (7)

fogyólag.
Először is világos, hogy az 33. § (1) alatti számok váltakozva nagyobbak és kisebbek

-nél:

1.87. egyenlet - (8)

Ezek kiszámítása rekurzíve történhet. Legyen u. i.

1.88. egyenlet - (9)

ahol
nevezőre

és

relatív törzsszámok és

. Kimutatjuk, hogy az 33. § (5) alatti számlálóra és

1.89. egyenlet - (10)

ha még
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

1.90. egyenlet - (11)

33. § (6) és 33. § (7) mindenesetre definiálnak bizonyos
. Meg kell mutatnunk, hogy ezekre 33. § (5) érvényes s

és
és

egész számokat s nyilván
relatív törzsszámok.

Alkossuk a

kifejezéseket. 33. § (7)-re tekintettel

helyébe

Itt

-et téve, 33. § (6) alapján

helyébe

-et téve, hasonlóan

s így tovább. Látjuk, hogy

1.91. egyenlet - (12)

Ebben
hogy

és

téve, 33. § (6) alapján 33. § (1)-re tekintettel éppen 33. § (5)-öt nyerjük. Ki kell még mutatnunk,
relatív törzsszámok. 33. § (6)-ból

s minthogy 33. § (7)-re tekintettel

teljes indukcióval adódik

1.92. egyenlet - (13)

61
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

Ebből pedig következik, hogy
és
bármely közös osztója a
és
relatív törzsszámok. Ezek szerint az 33. § (1) alatti számok sorozata

számnak is osztója, vagyis

ahol a számlálók és a nevezők a 33. § (6) és 33. § (7) alatt definiált számok.
Minthogy 33. § (9)-ből folyólag

s 33. § (6) és 33. § (7) alapján
folyvást növekedő pozitív egész számok, látható, hogy e különbség
váltakozva negatív és pozitív, abszolút értéke fogyólag -hoz tart. Ebből 33. § (4)-re tekintettel nyilván
következik a 33. § (2) és 33. § (3) alatti állítás.
E tételt úgy fejezzük ki, hogy az

irracionális szám végtelen lánctört alakban vagy végtelen lánctörtbe fejtve

1.93. egyenlet - (14)

Az 33. § (1) alatti racionális törtek e végtelen lánctört ú. n. közelítő törtjei.Fordítva, minden ilyen végtelen
lánctört, amelyben
racionális egész szám és
pozitív egész számok, bizonyos
irracionális szám
lánctört alakja. U. i. a fentebbiek szerint az 33. § (1) alatti közelítő törtek sorozatában
váltakozva
negatív és pozitív, abszolút értéke fogyólag -hoz tart s ebből következik (29. §), hogy a
közelítő törtek
sorozatának a
közelítő törtek sorozatával közös határértéke van (17. ábra). Ez
szám irracionális,
mert
az -ben foglalt legnagyobb egész szám,
a többlet reciprok-értékében foglalt legnagyobb egész
szám s ez vég nélkül folytatódik, racionális szám esetén pedig e sorozat véget érne. Ebből azt is látjuk, hogy a
közelítő törtek
határértéke egyértelműen meghatározza a
számokat, tehát minden
irracionális számnak csak egy 33. § (10) alatti lánctört alakja van. Megmutatjuk most, hogy a 33. § (10) alatti
lánctört közelítő törtjei mindinkább közelednek -hez.

17. ábra.
Ugyanis a

számok jelentése szerint

tehát 33. § (8) alkalmazásával
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

s ennélfogva 33. § (9) alapján

következőleg

1.94. egyenlet - (15)

Megmutatjuk, hogy itt a nevező az
szám lévén, fennáll

amiből

-nel folyvást növekedik. T. i.

az

-ben foglalt legnagyobb egész

folytán

vagy 33. § (6)-ra tekintettel

De

folytán

tehát az előbbi mellett még inkább áll

Ebből látható, hogy
folyvást növekedik. Minthogy
nyilván maga is növekedik (
esetén
), azért a kettő szorzata, vagyis a 33. § (11) jobboldalán álló nevező, szintén növekedik.
Azonban 33. § (5) értelmében
a
közelítő tört, tehát ezzel kimutattuk, hogy
az
növekedésével folyvást csökken, ami állításunkat igazolja. Kimutatjuk még, hogy a 33. § (10) alatti lánctört
közelítő törtje az

irracionális számnak legjobb közelítését nyajtja, amely

nagyobb nevezőjű törttel egyáltalában lehetséges. Vagyis, ha valamely
-hez, mint

, akkor

Ugyanis az előbbiekből folyólag
tehát p1. páratlan, akkor

racionális tört közelebb van

.
és

mindenesetre az

Ebből következik, hogy

vagyis 33. § (9)-re tekintettel (mivel

-nél nem

most páratlan)

63
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

közelítő törtek közé esik, ha

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

1.95. egyenlet - (16)

tehát

1.96. egyenlet - (17)

Minthogy azonban , ,
, és
egész számok, azért
33. § (12) alapján pozitívnak is kell lennie, lévén és
pozitív. Tehát

szintén egész szám. De

s így 33. § (13)-ból

amint állítottuk.
34§. . Irracionális szám lánctörtbe fejtésére két példát mutatunk be.
Először is fejtsük lánctörtbe a

irracionális számot (9. §) Minthogy

1.97. egyenlet - (1)

tehát most (33. §)

Ennélfogva 33. § (1)-ből

tehát

következőleg

s így tovább. Látjuk, jelen esetben

vagyis végtelen lánctört alakban

1.98. egyenlet - (2)
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, azért

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

Ez eredményt geometriailag úgy interpretálhatjuk, hogy valamely
befogója az
maradék

derékszögű egyenlőszárú háromszög

átfogóban foglaltatik egyszer, a
maradék
-ben kétszer, a
-ben kétszer, s így tovább, amint a 18. ábráról látható is. A 33. § (2) lánctört végtelen

voltából is következik (33. §), hogy
irracionális szám ((9. §), a derékszögű egyenlöszárú háromszög
átfogója és befogója összemérhetetlenek (incommensurabilisek).

18. ábra.
A 33. § (2) alatti kifejtés alapján
33. § (6), 33. § (7)

közelítő értékét könnyen meg is határozhatjuk. A közelítő törtek 33. § (5),

s minthogy 33. § (9)

azért

felülről,

pedig alulról tízezred pontossággal megközelíti a

számot. Mivel

ezek szerint négy tizedesig pontosan

34. § (2)-höz hasonlóan adódik, hogy általában bármely pozitív egész

-re
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Második példakép fejtsük lánctörtbe az egységnyi sugarú körbe írt szabályos tízszög oldalának
mérőszámát. Minthogy

azért

1.99. egyenlet - (3)

tehát ez esetben

Ennélfogva 34. § (3)-ból

tehát

következőleg

s így tovább. Látjuk, most

azaz

1.100. egyenlet - (4)
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

19. ábra.
Ez eredmény geometriailag azt jelenti (19. ábra), hogy a kör sugara a beírt szabályos tízszög
oldalában szor foglaltatik (nagyobb nála), a maradék, vagyis maga
az
-ben egyszer foglaltatik,
hasonlókép a maradék
az
-ben egyszer s így tovább. A 34. § (4) lánctört végtelen volta is mutatja,
hogy
irracionális szám (9. §), a szabályos tízszög oldala a kör sugarával incommensurabilis.
A 34. § (4) lánctört közelítő törtjei

s minthogy 33. § (9)

azért

felülről,

alulról század pontossággal megközelíti

értékét. Mivel

ezek értelmében két tizedesig pontosan

35§. . Tegyük fel most, hogy az

1.101. egyenlet - (1)

monoton növekedő sorozat felülről nem korlátos, vagyis nincs felső korlátja. Ez azt jelenti, hogy akármilyen
nagy pozitív
számhoz található olyan
tag a sorozatban, amelyre

67
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Mivel a sorozat monoton növekedő, ez annál inkább áll az

utáni tagokra, tehát

-től kezdve

Látjuk, ha valamely monoton növekedő 35. § (1) sorozat felülről nem korlátos, akkor adatván akármilyen nagy
pozitív
szám, bizonyos tagtól kezdve valamennyi tag nagyobb
-nél. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a monoton
növekedő felülről nem korlátos 35. § (1) sorozat „plusz végtelenhez tart” vagy „a határértéke (limese) plusz
végtelen”, képletben

Ha a

1.102. egyenlet - (2)

monoton fogyó sorozat alulról nem korlátos, azaz nincs alsó korlátja, akkor adatván akármilyen nagy pozitív
szám, bizonyos tagtól kezdve

Ezt úgy fejezzük ki, hogy ekkor a 35. § (2) sorozat „mínusz végtelenhez tart” vagy „a határértéke minusz
végtelen”, képletben

Ez nyilván aequivalens azzal, hogy a

monoton növekedő sorozat

-hez tart:

36§. . Nevezetes elemi tény, hogy az

1.103. egyenlet - (1)

monoton növekedő sorozat felülről nem korlátos, vagyis (35. §)

1.104. egyenlet - (2)

Ez első pillanatra annál meglepőbb, mert a növekmény, amit az
azaz

-edik tag az előtte állóval szemben mutat,

, folyvást kisebbedik és -hoz tart. A bebizonyítást arra az egyszerűészrevételre alapítjuk, hogy
8

1.105. egyenlet - (3)

8

V. ö. A. L. Cauchy i. m. (29. old.), t. III, p. 117.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Ez valóban igaz, mert a baloldali összegnek
nagyobb, mint

számú tagja van, amelyek közül a legkisebb

, tehát az összeg

.

(3) alkalmazásával mármost

mellett a (2) alatti összeg

1.106. egyenlet - (4)

minthogy az egyes zárójelekben állóösszegek mind nagyobbak
szám, nyilván

ha

-nél. Ha pedig

eléggé nagyra van választva, tehát ekkor 36. § (4) alapján még inkább

Ezzel 36. § (2)-t bebizonyítottuk.
E tételt így is szokás kifejezni: az

harmonikus sor „divergens”.
36. § (2)-ből következik, hogy egyszersmind

1.107. egyenlet - (5)

Ugyanis ez összeg tagjai rendre nagyobbak az

számoknál s így

1.108. egyenlet - (6)

E becslés alapján 36. § (2)-ből valóban folyik 36. § (5).
36. § (5) szerint az

sor is divergens.
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akármilyen nagy pozitív

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
37§. . Az előbbi § (1) sorozatának további fontos tulajdonsága, hogy ha a tagjait rendre elosztjuk az
számokkal, a nyert sorozat már szigorúan monoton fogyó és -hoz tart. Vagyis fennáll a
következő tétel: az

1.109. egyenlet - (1)

sorozat szigorúan monoton fogyó, és zérushoz tart:
Bizonyítás. Legyen

1.110. egyenlet - (2)

Akkor

s mivel

innen

Eszerint 37. § (1) valóban szigorúan monoton fogyó sorozat. Mivel pedig
nyilván

-nek megfelelőleg

tehát

azért adatván akármilyen kis pozitív

szám,

mellett

Az 37. § (1) alatti monoton fogyó sorozatnak tehát nincs pozitív alsó korlátja s így alsó határa
37. § (2).
38§. . A 36. § (5) alatti tételének alkalmazásával megmutatjuk még, hogy az

szigorúan monoton fogyó sorozatban
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, vagyis fennáll

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

1.111. egyenlet - (1)

Ez aequivalens azzal, hogy

1.112. egyenlet - (1*)

Az állítást utóbbi alakjában következőkép láthatjuk be. Nyilván

1.113. egyenlet - (2)

De általában, ha

pozitív számok, akkor

mert a baloldalon a szorzást elvégezve, a nyert összeg tartalmazza a jobboldalon álló tagokat s ezeken kívül még
csupa pozitív tagot. Ezt alkalmazva, 38. § (2)-ből

Ebből pedig a 36. § (5) tétele alapján nyilván folyik 38. § (1*).
39§. . Megmutatjuk most, hogy

1.114. egyenlet - (1)

szigorúan monoton fogyólag.
A monotonitásra vonatkozó állítás speciális esete a következő tételnek:
Legyenek

pozitív számok, és tegyük fel, hogy az

sorozat szigorúan monoton fogyó. Akkor az

sorozat is szigorúan monoton fogyó.
E tételt így láthatjuk be. A feltevés alapján
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Ez egyenlőtlenségeket összeadva

Mindkét oldalhoz hozzáadva az

szorzatot

honnan

Ha speciálisan

akkor az

sorozat nyilván szigorúan monoton fogyó, tehát a fenti tétel értelmében az 39. § (1) alatti sorozat is ilyen.
Legyen mármost

Akkor

1.115. egyenlet - (2)

De

tehát 39. § (2)-ből

1.116. egyenlet - (3)

Mivel pedig nyilván

39. § (3)-ból
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

1.117. egyenlet - (4)

Eszerint az 39. § (1) alatti sorozatnak alsó korlátja. De egyszersmind a legnagyobb alsó korlát, mert bármily
kis pozitív szám is , eléggé nagy -re 36. § (2)

s ekkor 39. § (4) alapján

Tehát

a sorozatnak alsó határa, vagyis fennáll 39. § (1).

40§. . Legyen

pozitív szám és tekintsük az

1.118. egyenlet - (1)

számsorozatot. Ebben minden tag pozitív és a megelőzőnek q-szorosa. Tehát
esetén e sorozat szigorúan
monoton növekedő,
esetén viszont szigorúan monoton fogyó. Képezzük most az 40. § (1) sorozat
két-két egymásra következő tagja közti differenciákat:

1.119. egyenlet - (2)

E sorozat 40. § (1)-ből úgy keletkezik, hogy a tagokat rendre megszorozzuk
-gyel. Ebben tehát szintén
minden tag a megelőzőnek -szorosa. Ha tehát
vagyis
, 40. § (2) tagjai is pozitívok és
folyvást növekednek, ha pedig
, mikor is
, a tagok mind negatívok és abszolút értékük
folyvást csökken s így maguk a tagok ismét növekednek. Szóval 40. § (2) szigorúan monoton növekedő sorozat
(20. ábra).

20. ábra. a.

20. ábra. b.
A mondottakból következik, hogy ha

pozitív szám, akkor

1.120. egyenlet - (3)

Ugyanis
(2) alatti első

vagyis az 40. § (1) sorozat első és
differencia összegével, azaz

-edik tagja közti különbség nyilván egyenlő a 40. §
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

1.121. egyenlet - (4)

S mivel itt a jobboldalon álló
A

helyébe

tagúösszeg legkisebb tagja a fentebbiek szerint

-t téve, a 40. § (3) tételt így is kifejezhetjük: ha

, innen folyik 40. § (3).
és

, akkor

1.122. egyenlet - (3*)

A 40. § (3), ill. 40. § (3*) alatti egyenlőtlenséget Bernoulli-féle egyenlőtlenségnek fogjuk nevezni.9 A 40. § (4)
képlet nyilván mindig érvényes, bármilyen szám is a

. Ha

, akkor

-gyel végigosztva adódik

1.123. egyenlet - (5)

ami a véges geometriai sor ismert összegképlete.
41§. . A Bernoulli-féle egyenlőtlenségnek folyománya a következő fontos elemi tétel: Ha

, akkor az

szigorúan monoton növekedő sorozatban

1.124. egyenlet - (1)

Ugyanis a Bernoulli-féle egyenlőtlenség szerint 33. § (3)

1.125. egyenlet - (2)

s mivel

ha

,a

pozitív szám megadása után

eléggé nagy, t. i. ha már

De ekkor 41. § (2) alapján még inkább

(21 a. ábra), amivel (1)-et bebizonyítottuk. Első pillanatra meglepő, hogy a tétel igaz, bármily kevéssel legyen is
nagyobb az -nél.

9

V. ö. Jakob Bernoulli: Über unendliche Reihen (1685–1704), Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 171, p. 5, IV.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

21. ábra. a.

21. ábra. b.
E tételből folyik a következő: ha

, akkor az

szigorúan monoton fogyó sorozatban

1.126. egyenlet - (3)

Ugyanis a feltevés szerint

ha

, tehát az előbbi tétel értelmében az

pozitív szám megadása után

eléggé nagy, innen pedig

(21 b. ábra).
Ugyancsak a Bernoulli-féle egyenlőtlenségnek folyománya, hogy ha

pozitív szám, akkor

1.127. egyenlet - (4)

fogyólag, vagy növekedőleg aszerint, amint
Tegyük fel u. i. először, hogy

vagy

.

. Akkor

1.128. egyenlet - (5)

és itt

folyvást csökken, mert
miután
következtében az
. Alkalmazva a Bernoulli-féle egyenlőtlenséget, innen

tehát
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-edik hatványokra

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Ebből folyólag nyilván
Legyen most

, amivel 41. § (5)-re tekintettel 41. § (4) be van bizonyítva az
, tehát az előbbiek szerint

. Akkor

fogyólag, tehát (27. §)

esetre.

növekedőleg.

8. 7 A függvény általános definíciója.
42§. . Az egyváltozós egyértékű függvény fogalmát, célszerűség okából mindjárt a lehető legáltalánosabban
definiáljuk. Ez az ú. n. Dirichlet-féle függvényfogalom 10 a következő:
Azt mondjuk, hogy
értéke tartozik.

az

egyértékű függvénye, ha

minden szóbajövő értékéhez

-nak meghatározott

Az -nak, mint
függvényének megadása a legkülönbözőbb módokon történhet. A fenti definíció szerint
függvénnyel állunk szemben pl. akkor is, midőn minden pozitív – végtelen tizedestört alakjában adott –

értékhez az

értéket rendeljük.
A szóbajövő értékek a függvény értelmezési tartományát alkotják, a megfelelő értékek összesége pedig a
függvény értékkészlete. Az -et független változónak vagy a függvény argumentumának mondjuk, az -t
függő változónak is nevezzük.
A függvény rövid jelölésére, ha az
szimbolumok szolgálnak. Ekkor az
értéke az

független változót is fel akarjuk tüntetni, az
és

között fennálló funkcionális kapcsolatot az

stb. egyenlet fejezi ki. Valamely
értéknek megfelelő
„helyen”, vagy az ezen a helyen vett függvényérték.

,

stb.
, vagy

érték a függvény helyettesítési

22. ábra.
V. ö. G. Lejeune Dirichlet: Cher die Darstellung ganz willkürlicher Funktionen durch Sinus- und Cosinusreihen, Repertorium der Physik 1
(1837), Werke I., p. 135–136; Ostwald’s Klassiker Nr. 116, p. 3–4.
10
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Derékszögű koordinátarendszerben (22. ábra) az
függvényt úgy ábrázoljuk, hogy minden szóbajövő
-hez meghátározzuk azt a pontot, amelynek abszcisszája , ordinátája pedig a megfelelő . Az így nyert
pontok összessége a függvény görbéje, grafikonja vagy diagrammája. E görbe egyenlete

Annak analógiájára, miszerint

páros függvény, midőn

azt mondjuk, hogy

. Az első esetben az

görbe az

,

páratlan függvény, midőn

tengelyre, a másodikban az

kezdőpontra

szimmetrikus.
Valamely számközben az
függvény monoton növekedő vagy nem-csökkenő, illetve monoton fogyó
vagy nem-növekvő, görbéje emelkedik, illetve leszáll, ha a számköz bármely két
helyére
, resp.
függvényről beszélünk, midőn
43§. . Jelentse

az

. Szigorúan monoton növekvő, ill. szigorúan monoton fogyó
mellett mindig

, resp.

.

valós számban foglalt legnagyobb egész számot, amelyre tehát

Másszóval legyen

E függvény grafikonja egyenlő egyenesdarabokból áll (23. ábra), amelyek az
tengellyel párhuzamosak.
Mindegyik egyenesdarab baloldali végpontja a grafikonhoz tartozik, a jobboldali nem.

23. ábra.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

24. ábra.
Az

függvény diagrammája a 24. ábrán látható. Ez is egyenlő egyenesdarabokból áll, nevezetesen

Itt is az egyenesdaraboknak csak a baloldali végpontjai tartoznak a diagrammához.
Az
függvény görbéje az
intervallumban az
intervallumban pedig az
egyenessel, végül az

tengellyel, a

számközben
az
, ill.
egyenessel esik össze (25. ábra). Az
egyenesdarabok baloldali végpontjai (amelyek nem tartoznak a görbéhez) az
, a jobboldaliak
(amelyek a görbéhez tartoznak) az
egyenesen vannak. Az
helyen a függvény nincs értelmezve.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

25. ábra.

26. ábra.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Az

függvény diagrammáját a 26. ábra tünteti fel. Valamely
számközben a függvényt az

az

pontig (

esetén a

racionális egész számnak megfelelő

hiperbolának az az íve ábrázolja, amely az
ponttól az

ponttól

tengely végtelen távoli pontjáig) terjed,

az elsőt a görbéhez számítva, a másodikat nem. Ez utóbbi kizárt pontok az
intervallumban a görbe összeesik az
tengellyel. Az
értelmezve. A
(olv. signum ) függvény következőkép van értelmezve:

hiperbolán feküsznek. A
helyen e függvény sincs

Görbéje a 027. ábrán látható.

27. ábra.
A

és

pontok nem tartoznak a görbéhez, az

szemléltethető pl. annak az

kezdőpont viszont pontja a görbének. Már nem

függvénynek grafikonja, amelyet így értelmezünk:

Ugyancsak nem szemléltethető az ú. n. Dirichlet-féle függvény 11 diagrammája, miután e függvény

44§. . Az

pozitív egész kitevőjű hatványaiból alkotott

függvényt, amelyben
megadott számok,
-edfokú racionális egész függvénynek vagy
edfokú polinomnak nevezzük. Ha
, akkor e polinom pontosan -edfokú. Midőn ki akarjuk emelni, hogy
is lehetséges, legföljebb
-edfokú polinomról beszélünk. A -adfokú
polinomot állandónak
(constansnak) nevezzük. Ezt egy az
tengellyel párhuzamos egyenes ábrázolja (28. ábra).

11

V. ö. G. Lejeune Dirichlet’s Werke I, Berlin 1889, p. 132.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

28. ábra.

29. ábra.
Az

elsőfokú racionális egész függvényt olyan egyenes ábrazolja (29. ábra), amely átmegy az

tengely
pontján (az
tengelyből darabot vág le) és iránytangense
speciális esete, midőn
. A pontosan másodfokú

. Az előbbi ennek az a

polinom görbéje oly parabola, amelynek tengelye az
tengellyel párhuzamos
tengelypontja a legmélyebben vagy legmagasabban fekszik aszerint, amint
vagy
b. ábra).
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egyenes, és a
(30 a. és 30

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

30. ábra. a.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

30. ábra. b.
Általában racionális függvénynek nevezzük két racionális polinom hányadosát:

Ennek értelmezési tartományából ki vannak zárva azok az
helyek, amelyeken a nevező . Ha a nevező
állandó, akkor speciálisan racionális egész függvénnyel állunk szemben. Az olyan racionális függvényt, amely
nem racionális polinom, racionális törtfüggvénynek mondjuk. Ennek legegyszerűbb esete a lineáris
törtfüggvény:

Ezt olyan egyenlőoldalú hiperbola ábrázolja, amelynek középpontja a
párhuzamosak a koordináta-tengelyekkel (31 a. ábra) és 31 b. ábra).
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pont és aszimptotái

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

31. ábra. a.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

31. ábra. b.
Ugyanis az osztást elvégezve

tehát a koordinátarendszert párhuzamosan eltolva úgy, hogy a kezdőpont a
egyenlete (ha a koordinátákat ismét és -nal jelöljük) az

pontba kerüljön, a görbe

jelölés mellett

Ez pedig oly hiperbolát jellemez, amelynek aszimptotái a koordináta-tengelyek. A
mint a
nevező zérushelye.

abszcissza nem más,

9. 8 Függvény határértéke.
45§. . Az

függvény az

nagy értékénél (43. §, 026. ábra) közelítőleg -gyel egyenlő, pontosan kifejezve

tetszőleges pontossággal megközelíti az
függvényre (amint a 026. ábráról leolvasható)

értéket, ha

eléggé nagy. Ez nyilvánvaló abból, hogy e
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

pedig tetszőleges kicsiny, hacsak
helyen , képletben

eléggé nagy. E tényt úgy fejezzük ki, hogy

„határértéke” az

vagy

Minthogy

azért

egyben tetszőleges pontossággal megközelíti az

szám, miért is azt mondjuk, hogy

határértéke az

értéket, ha
helyen

eléggé nagy abszolút értékű negatív

, képletben

vagy

Általában valamely
számérték, képletben

függvényről azt mondjuk, hogy az

helyen a „határértéke” a véges

vagy

ha akármilyen kis pozitív

Hasonló az

számhoz található oly

, hogy

helyen vett véges határérték definíciója.

Ha akármilyen nagy pozitív

számhoz található oly

, hogy

akkor azt mondjuk, hogy

határértéke az

helyen

, képletben vagy

Hasonló értelme van a

képleteknek.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Az összeg, szorzat és hányados folytonossága (26., 27. §) alapján nyilvánvalók a következő tételek: Ha

s

és

véges számértékek, akkor

1.129. egyenlet - (1)

1.130. egyenlet - (2)

és

esetén

1.131. egyenlet - (3)

(1) ill. (2)-ből teljes indukcióval rögtön következik, hogy ha

s

véges számértékek, akkor

1.132. egyenlet - (1*)

és

1.133. egyenlet - (2*)

Ugyanezek érvényesek evidenter az
tüstént meghatározhatjuk valamely

helyen vett véges határértékre vonatkozólag. E tételek alapján

1.134. egyenlet - (4)

racionális függvény határértékét az
Ugyanis
e függvény

mellett – amint a

vagy
vagy

helyen.
helyen vett határérték vizsgálatánál nyilván feltehetjük –

1.135. egyenlet - (5)
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Minthogy pedig nyilván

a fenti tételekből következik, hogy

Ennélfogva, ha az 45. § (5) jobboldalán álló első tényező határértéke véges, a 45. § (2) tétel értelmében a
baloldal is ugyanezzel a határértékkel bír. Ez nyilván igaz még akkor is, ha a jobboldali első tényező a
Vagy
határértékhez tart. E tényező

s ebből látható, hogy a határértéke

esetén

esetén . Miután

,

az
helyen vett határérték
esetén evidenter
vagy
aszerint, amint
pozitív
vagy negatív. Az
helyen vett határértéket illetőleg ez
esetben páros
mellett nyilván
ugyanazok, páratlan
mellett ellenben fordítottak a viszonyok. Látjuk, a (4) racionális függvénynek akár
az
, akár az
helyen van (véges vagy végtelen) határértéke, mégpedig

vagyis a határérték megállapításánál a számlálóból és a nevezöből csak a legmagasabb fokú tagok jönnek
tekintetbe. A mondottak értelmében
esetén a határérték

esetén pedig

Ha

, az

helyen vett határérték a fentiek alapján

és ugyanez vagy a fordított érvényes az
páratlan.

helyen vett határértékre aszerint, amint

Például

Speciálisan valamely racionális egész függvény határértéke a

helyen
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páros vagy

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

függvény valamely

Megmutatjuk most, hogy ha az

fogyó, de felülről, resp. alulról korlátos, akkor
növekedő, de felülről korlátos. Akkor van véges
szám, van olyan hely, hogy

. Minthogy

intervallumban monoton növekedő vagy

létezik és véges. Legyen u. i.
p1. monoton
felső határa (28. §) Adatván akármilyen kis pozitív
monoton növekedő, a fortiori

Eszerint a fenti definíció értelmében

Hasonló tétel érvényes az
46§. . Legyen

helyen vett határértékre vonatkozólag.

oly függvény, amely egy

értelmezve van. Magán az

hely bizonyos környezetében (15. §) minden

helyen nem kell értelmezve lennie. Ilyen p1. az

helyen

függvény az

hely környezetében 43. § Lehetséges, hogy
tetszőleges pontossággal megközelít valamely
értéket, ha
az
helyet az -hoz eléggé közel választjuk, mint ahogy az említett függvény nyilván megközelíti az
értéket. Ilyenkor azt mondjuk, hogy
határértéke az
helyen
végesben fekvő
helyen vett véges határérték definíciója a következő:
Az
függvényről azt mondjuk, hogy a végesben fekvő
képletben

helyen vett határértéke a véges

vagy

ha akármilyen kis pozitív

számhoz található oly pozitív

. Részletesebben kifejezve, a

szám, hogy

valahányszor
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számérték,

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

32. ábra.
Az
függvénynek (32. ábra) az
helyen nincs határértéke, e hely akármilyen kis környezetében
nyilván 0 és -1 között ingadozik. Ez leolvasható a 025. ábráról is, tekintve, hogy e függvény

vagyis az

görbe és
abszcisszájú pontjait összekötő egyenes iránytangense. Az összeg, szorzat és hányados
helyen vett határértékére vonatkozó tételekhez hasonlóan (45. §) a végesben vett határértékre is nyilván
érvényesek (26., 27. §) a következő tételek:
Ha

s

és

véges számértékek, akkor

1.136. egyenlet - (1)

1.137. egyenlet - (2)

és

esetén
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

1.138. egyenlet - (3)

46. § (1), ill. 46. § (2)-ből teljes indukcióval rögtön következik, hogy ha

véges számértékek, akkor

s

1.139. egyenlet - (1*)

és

1.140. egyenlet - (2*)

A

, ill.

, mint végesben vett határérték következőkép értelmeztetik:

Azt mondjuk, hogy az

függvénynek az

helyen vett határértéke

, resp.

képletben

vagy

ha akármilyen nagy pozitív

számhoz található oly pozitív

, hogy

valahányszor

Például páros

kitevő mellett

47§. . Ha a végesben fekvő
helyen vett határérték definíciójában csak az helytől jobbra, vagy csak a
tőle balra eső helyekre szorítkozunk, akkor a jobboldali, ill. baloldali határértéket értelmezzük. Eszerint (46.
§) a jobboldali véges határérték definíciója a következő:
Az
függvényről azt mondjuk, hogy az
képletben

helyen a jobboldali határértéke a véges

vagy

ha akármilyen kis pozitív

számhoz található oly pozitív

hogy
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számérték,

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

valahányszor

Hasonlókép definiáltatik az
.

helyen vett baloldali véges határérték. Ezek rövid jele

, ill. /

A 025. ábráról látható pl., miszerint

a 026. ábráról leolvashatjuk, hogy

A 032. ábráról látjuk, miszerint

Ha az a helynek bizonyos
jobboldali környezete belsejében
monoton fogyó, ill. növekedő, de
felülről, resp. alulról korlátos, akkor az helyen van véges jobboldali határértéke. Ez hasonlóan látható be,
mint a
helyen vett határértékre vonatkozó megfelelő tétel 45. §
Hasonlókép, ha az a helynek bizonyos
baloldali környezete belsejében
monoton fogyó, ill.
növekedő, de alulról, resp. felülről korlátos, akkor az helyen van véges baloldali határértéke. Evidens, hogy
ha az a helyen vett jobb- és baloldali határérték ugyanaz a
szám, akkor ez a függvény a helyhez tartozó
határértéke, és fordítva.
A

-nek és

-nek, mint jobboldali határértéknek definíciója a következő:

Az
függvényről azt mondjuk, hogy az
képletben

helyen a jobboldali határértéke

vagy

ha akármilyen nagy pozitív

számhoz található oly pozitív

, hogy

valahányszor

Hasonlóan definiáltatik a

, ill.

, mint baloldali határérték.

Például (31 b. ábra)
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, resp.

,

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Nyilvánvaló, hogy ha az
helyen mind a jobb-, mind a baloldali határérték
függvény helyen vett határértéke is
, resp.
, és fordítva.

, ill.

, akkor a

48§. . Az alábbiakban szükségünk lesz a következő nevezetes segédtételre: Bármely
Bármely

végtelen számsorozatból kiválaszthatunk egy monoton

„részsorozatot”.
Bizonyítás Tegyük fel először, hogy a sorozat tagjai között nincs legnagyobb. Választván valamely
tagot, ez
után kell lenni nagyobb tagnak, mert különben
közül a legnagyobb egyszersmind az egész
sorozat legnagyobb tagja volna. Legyen egy ilyen,
utáni nagyobb tag
Ez után is kell lenni nagyobb
tagnak, mert különben
legnagyobbika a sorozat legnagyobb tagja volna. E kiválasztás vég
nélkül folytatható s oly részsorozatot eredményez, amely konstrukciója szerint szigorúan monoton növekedő:

Ha a sorozat tagjai között van legnagyobb, de el lehet hagyni véges számú tagot úgy, hogy a megmaradók
között már nincs legnagyobb, akkor az előbbiek szerint e megmaradó sorozatból kiválaszthatunk egy monoton
növekedő részsorozatot s ez nyilván az eredeti sorozatnak is részsorozata.
Hátra van még az az eset, midőn bárhogyan hagyva el véges számú tagot a sorozatból, a megmaradók között
mindig van legnagyobb. Ekkor nyilván az eredeti sorozatnak is van legnagyobb tagja, és bármelyik tag után
következők között is van legnagyobb. Legyen mármost
a sorozat legnagyobb tagja (ha több van ilyen,
akkor azok bármelyike),
az utána következők legnagyobbika s így tovább. Akkor az

részsorozat monoton fogyó, mert a konstrukció szerint

Ezzel a fenti segédtételt bebizonyítottuk.
49§. . A függvény
az

helyen vett véges határértéke létezését illetőleg megmutatjuk, miszerint

függvénynek az
számhoz található oly pozitív

helyen akkor és csak akkor van véges határértéke, ha akármilyen kis pozitív
, hogy

1.141. egyenlet - (1)

A feltétel elegendő voltát bebizonyítandó, tegyük fel, hogy minden pozitív -hoz található ily
függvény értelmezési tartományába eső számoknak egy szigorúan monoton növekedő

sorozatát, amelyben

A megfelelő függvényértékek
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. Tekintsük a

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
sorozatából a megelőző §-ban bebizonyított segédtétel értelmében kiválasztható valamely monoton

részsorozat. Ez a föltevés alapján evidenter korlátos. Ennélfogva van véges határértéke (29. §), mondjuk

1.142. egyenlet - (2)

Adassék mármost akármilyen
értelmében

szám. Ha

és

nagyobbak bizonyos

-nál, akkor egyrészt (2)

másrészt a föltevés szerint

Ezekből folyólag

Minthogy bármely pozitív

-hoz található ilyen

, ez éppen azt jelenti (45. §), hogy

1.143. egyenlet - (3)

Ezzel megmutattuk, hogy a feltétel elegendő.
A feltétel azonban szükséges is. Mert ha a 49. § (3) alatti véges határérték létezik, akkor bármely pozitív e
számhoz található oly , hogy

tehát

valahányszor

s ezekből folyik (1).
Hasonló kritériuma van a

helyen vett véges határérték létezésének.

Ugyanígy bizonyítható be a véges jobboldali határérték létezésének kritériuma:
az
függvénynek az
helyen akkor és csak akkor van véges jobboldali határértéke, ha akármilyen
kicsiny pozitív e számhoz található oly pozitív , hogy

valahányszor
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
A véges baloldali határérték létezésének kritériuma ehhez hasonló.

10. 9 Függvény folytonossága.
50§. . Legyen
helyen is.

oly függvény, amely az

hely bizonyos környezetében értelmezve van, tehát magán az

Ha a függvénynek az
helyen vett határértéke létezik és egyenlő az
mondjuk, hogy a függvény az helyen „folytonos”.

helyettesítési értékkel, akkor azt

Tekintettel a végesben vett véges határérték fogalmára (46. §), az
függvény
folytonossága azt jelenti, miszerint akármilyen kis pozitív számhoz található oly pozitív

helyen való
, hogy

valahányszor

Ha a jobb-, ill. baloldali határérték (47. §) egyezik meg a függvényértékkel, akkor jobb-, resp. baloldali
folytonosságról beszélünk.
Az
függvény az

görbét valamely
abszcisszájú pontban akkor mondjuk folytonosnak, ha az
helyen folytonos. A 46. § (1*) és 46. § (2*) képletéből következik, hogy ha
az

összeg és az

helyen folytonosak, akkor ott az

szorzat is folytonos. Legyen most
amelyre

. Akkor a folytonosság következtében az

olyan, az

hely bizonyos környezetében is

értelmezve van és a 46. § (3) képletéből folyólag az
összevetve, nyerjük, hogy ha
folytonos az helyen.

és

az

helyen folytonos függvény,
, tehát

helyen folytonos. Ezt az előbbi tétellel

helyen folytonosak és

, akkor

is

Minthogy az
(ahol állandó) és
függvények nyilván folytonosak, a mondottak szerint valamely
racionális függvény értelmezési tartományának minden helyén folytonos 44. §
Ha a függvény valamely helyen nem folytonos, akkor azt mondjuk, hogy ott „szakadása” vagy
„discontinitása” van. Ennek legegyszerűbb esete az, midőn van ugyan határértéke az illető helyen, de az
különbözik a függvényértéktől. Az ilyent megszüntethető szakadásnak nevezzük. Ekkor u. i. a szakadást
megszüntethetjük azáltal, hogy a szóbanforgó helyen a függvényértéket a határértékkel vesszük egyenlőnek. Ha
a függvény szakadásos, de az illető helyen van úgy jobb-, mint baloldali határértéke (46. §), akkor elsőfajú
szakadásról beszélünk. A megszüntethető szakadás ennek az a speciális esete, midőn a két határérték egymással
egyenlő, de különbözik a függvényértéktől. Például az
határértéke , a baloldali

függvénynek az

helyen a jobboldali

lévén, itt elsőfájú szakadása van, mégpedig nem megszüntethető.

Minden egyéb discontinuitást másodfajú szakadásnak mondunk. Például az
függvényt az
helyen bárhogyan definiálva is, itt másodfajú szakadása van, mert nyilván nincs sem jobb-, sem baloldali
határértéke (32. ábra). Minthogy valamely helynek akármilyen kis jobb- vagy baloldali környezetében evidenter
van akár racionális, akár irracionális hely, a Dirichlet-féle függvénynek (43. §) nincs sem jobb-, sem baloldali
határértéke az illető helyen, azaz mindenütt másodfajú szakadása van.
51§. . Tekintsük a 43. §-ban már említett következő függvényt:

Megmutatjuk, hogy e függvény minden irracionális helyen folytonos, minden racionális helyen pedig
megszüntethető szakadása van.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
E függvény határértéke u. i. mindenütt
Legyen

. Ezt következőkép láthatjuk be.

valamely rögzített hely és adassék akármilyen kicsiny pozitív

amelyekben (a fenti jelölés mellett) a nevező
foglaltatnak:

. Azok a racionális számok,

(43. §), a következő aequidistans skálákban

E skálák mindegyikén határozzuk meg azt az -tól különböző pontot, amely -hoz legközelebb esik. E
pontoknak -tól való távolságai abszolút értékben legyenek
. Ha a pozitív számot e minimális
távolságok mindegyikénél kisebbre választjuk, akkor a fenti skálákon nincs olyan -tól különböző pont, amely
számközbe esnék. Ha tehát valamely

az

környezetébe esik, akkor

racionális hely

-nak ez

, tehát

Az irracionális helyeken felvett függvényérték

lévén, eszerint

Ezzel kimutattuk, hogy

Látjuk, az irracionális helyeken a határérték a függvényértékkel megegyezik s így ezeken a függvény folytonos,
a racionális helyeken pedig különbözik tőle, tehát az utóbbiakon valóban megszüntethető szakadás van.
52§. . Tegyük fel az

függvényekről, hogy az

függvény értékkészlete az

értelmezési tartományához tartozik. Akkor az

1.144. egyenlet - (1)

képlet is egy függvényt definiál; ennél az
meghatározzuk az

-hez rendelt

módon közvetve értelmezett

Ha

az

és

helyen. Ugyanis

hatványa, vagy az

a megfelelő
a

értéket s azután ez
függvényt éppen ezért

függvénynek

valamely

-hez tartozó függvényértéket úgy kapjuk, hogy először
-nak megfelelő

értéket. Az ily

közvetett függvénynek nevezzük. Ilyen pl.
gyök, midőn

.

helyen folytonos, akkor az (1) közvetett függvény is folytonos az

helyen folytonos lévén,

tetszőlegesen megközelíti az

értéket, ha
eléggé közel van
-hoz, ez pedig bekövetkezik midőn
helyet, tekintve, hogy
az helyen folytonos.
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már eléggé megközelíti az

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

11. 10 A folytonos függvények alaptulajdonságal.
53§. . A továbbiakban szükségünk lesz a zárt számközön folytonos függvényeknek három alaptulajdonságára.
Ezek egyikét fejezi ki a következő tétel:
Ha
akkor

az
zárt számközben folytonos függvény és
és között van legalább egy olyan hely, ahol

viszont

vagy fordítva,

( Bolzano 12 tétele.)
Bizonyítás. Legyen például

Vegyük az

intervallum
és

esetben

, akkor

felezőpontját. Ha

, akkor a tétel be van bizonyítva. Ellenkező

közül az egyik olyan, hogy az elején a függvény pozitív, a végén negatív. (Ha
, ha pedig

ez a félintervallum.) Legyen ez a félintervallum

, akkor

, tehát

Vegyük most az

intervallum

felezőpontját. Ha

Ellenkező esetben

egyik fele, mondjuk

, akkor a tétel be van bizonyítva.

olyan, hogy

Ezt folytatva, vagy találunk egyszer egy olyan felezőpontot, ahol a függvényérték
bizonyítva, vagy pedig sohasem lesz a felezőpontban a függvény . Utóbbi esetben az

s akkor a tétel be van

intervallum-sorozathoz jutunk. Minthogy ez intervallumok mindegyike tartalmazza a reá következőt, vagyis ú.
n. „egymásba skatulyázott” intervallumokkal állunk szemben, azért

viszont

tehát a

és

véges határértékek léteznek 29. § Mivel pedig

a két hatérték nyilván megegyezik, mondjuk

1.145. egyenlet - (1)

és mindenesetre

B. Bolzano: Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen j e zwei Werth’en, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren,
wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege, Prag 1817, Ostwald’s Klassiker No 153, p. 31.
12
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

A konstrukció szerint

1.146. egyenlet - (2)

Ennélfogva

lehetetlen, mert ekkor a

helyen való folytonosság következtében (50.§) nyilván

-hez

eléggé közel eső helyeken is
volna, tehát (1)-re tekintettel bizonyos indextől kezdve
állana, ellentétben (2)-vel. Hasonlókép
is lehetetlen, mert ekkor ugyanazon okból bizonyos indextől
kezdve
volna, ami (2)-vel ellenkezik. Tehát az (1) alatti helyen
. Miután az intervallum
és végpontján a függvény nem , szükségkép belső helye az intervallumnak. Qu. e. d.
E tételből következik ez az általánosabb tétel:
Ha
az
zárt számközben folytonos függvény s a
között valamely helyen

számérték

és

közé esik, akkor

és

1.147. egyenlet - (3)

Legyen u. i. például

Tekintsük az

függvényt. Ez szintén folytonos az

zárt intervallumban és

Az előbbi tétel értelmében tehát az intervallum belsejében van olyan

hely, amelyre

vagyis amelyen 53. § (3) érvényes.
Megjegyzendő, hogy ha a függvény nem is folytonos, azért bírhat ezzel a tulajdonsággal.
Legyen pl.

a

intervallumban következőkép értelmezve:

(33. ábra). Nyilvánvaló, hogy e függvény a
egyszer és csak egyszer, de a

,

és

számközben minden a

helyeken discontinuus.
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és

közé eső értéket fölvesz,

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

33. ábra.
Értelmezzük most

-et minden valós

-re a következőképpen:

E függvény nyilván minden valós értéket fölvesz egyszer és csak egyszer, de mindenütt discontinuus, kivéve az
helyet, ahol folytonos.
54§. . Bolzano tételéből folyólag (53. §) valós együtthatós páratlan fokú egyenletnek mindig van legalább egy
valós gyöke.
Legyen u. i. az egyenlet többtagúja

valós számok és

ahol

Ennélfogva az

páratlan. Tudjuk (45. §), ekkor

pozitív számot elég nagyra választva

De
folytonos (50. §), s így Bolzano tétele értelmében
amelyen

E

és

között van legalább egy olyan

valós szám tehát az egyenletnek gyöke.

55§. . Megmutatjuk, miszerint valamely

1.148. egyenlet - (1)
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hely,

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
nem-negatívok, de nem is mind zérusok, azaz

egyenletnek, amelyben

1.149. egyenlet - (2)

egy és csak egy pozitív gyöke van s
egyenlet többtagúja

és

között

,a

hely után

. Ugyanis az 55. § (1)

1.150. egyenlet - (3)

alakban írható, ahol

55. § (2)-re tekintettel nyilvánvaló, hogy e
növekedő, továbbá

tehát a

függvény a

intervallumban szigorúan monoton

pozitív számot eléggé kicsinyre választva

1.151. egyenlet - (4)

Mármost 55. § (4)-ből folyólag Bolzano-tétele értelmében (53. §)
. Ebből a monotonitás folytán következik, hogy a
utána

és

. Ennélfogva 55. § (3)-ra tekintettel egyszersmind

hely után

között van oly

számközben a
,s

és

hely, amelyre

hely előtt
között

,
,a

, amit meg kellett mutatnunk.

56§. . Bolzano tétele mellett (53. §) a zárt számközben folytonos függvények jelzett másik alaptulajdonsága a
következő tételben nyer kifejezést:
Ha

zárt intervallumban folytonos, akkor annak a belsejében vagy a határán található oly

az

, valamint oly
vagyis

hely, hogy

a függvénynek legnagyobb,

a legkisebb értéke az egész számközben,

( Weierstrass-tétele.13)
Minthogy a függvény értékkészlete általában végtelen sok számból áll, egyáltalán nem magától értetődő az
állítás, amely szerint az értékkészletben van legnagyobb és legkisebb szám. Ez csak akkor nyilvánvaló, ha a
függvény véges számú monoton szakaszból áll.
A tételt bebizonyítandó, felezzük az

intervallumot. Nyilvánvaló, miszerint a két fél közül legalább az

egyik, mondjuk
olyan, hogy a neki megfelelő értékkészletet az
egy helyén felvett függvényérték
sem szárnyalja túl. Ez
egyik fele, mondjuk
hasonlókép olyan, hogy a neki megfelelő
értékkészletet az

13

egy helyén felvett függvényérték sem szárnyalja túl. És így tovább, az egyik

Weierstrass e tételt egyetemi előadásaiban bizonyította be. V. ö. Mathematische Werke VII. p. 59.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
félintervallumnak ilyetén kiválasztása végnélkül folytatható. Ily módon az egymásba skatulyázott intervallumok
végtelen sorozatához jutunk:

Legyen (mint az 53. §-ban)

1.152. egyenlet - (1)

mikor is

1.153. egyenlet - (2)

a legnagyobb függvényérték az egész

Megmutatjuk, hogy
értéket a függvény
Tekintsük

intervallumban, vagyis ennél nagyobb

-ben nem vesz fel.

-nek valamely tetszőleges

helyét. A konstrukció értelmében

-ben felvett függvényértékek mindegyikénél, tehát ebben van oly

Hasonlóképen

-ben van oly

nem nagyobb az

, hely, hogy

hely, hogy

s így tovább. Az így nyert

helyeknek megfelelő függvényértékek tehát monoton növekedő sorozatot alkotnak:

1.154. egyenlet - (3)

Ebben

1.155. egyenlet - (4)

Ugyanis a hely 56. § (2) szerint

-hez tartozván,

pontossággal megközelíti az
értéket, ha
bizonyos -től kezdve bekövetkezik, lévén

a

e helyen folytonos, tehát

tetszőleges

helyhez eléggé közel van, ez pedig 56. § (1) alapján

Mármost 56. § (3) és 56. § (4)-ből folyólag

Minthogy ez
-nek bármely
-hez tartozó értékkészletben.

helyére fennáll, azért

valóban a legnagyobb függvényérték az
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Alkalmazzuk most a tételnek eddig bebizonyított részét a
értékét az
helyen veszi fel, akkor
teljesen bebizonyítottuk.

nyilván

függvényre. Ha ez az

-beli legnagyobb

legkisebb értéke ez intervallumban. Ezzel a tételt

E tételből folyik a következő:
számköz belsejében

Ha az

akkor

és

között van olyan

folytonos és

. A feltevés alapján elég kis

Ugyanis legyen

számközökben
zárt intervallumban
értéke, mondjuk

azért

, valamint a
. Az

a feltevés szerint folytonos lévén, ebben Weierstrass tétele értelmében van legkisebb
előtt és

után

a legkisebb függvényérték az egész

és

belsejében.

mellett az

. Ekkor nyilván

. Minthogy

Hasonlókép, ha az

akkor

a legkisebb értékét veszi fel az

hely, ahol

számközre vonatkozólag.

számköz belsejében

között van olyan hely, ahol

folytonos és

a legnagyobb értékét veszi fel az

E tételek nyilván érvényesek az esetben is, midőn az
Ugyanígy látható be, miszerint általában ha

belsejében.

számköz végtelen.
az

számközön belül folytonos és ennek végein van

jobb-, ill. baloldali véges vagy végtelen határértéke, továbbá
belsejében valahol e határértékek
mindegyikénél nagyobb, ill. kisebb értéket vesz fel, akkor
és
között valamely , resp.
helyen a
legnagyobb, ill. a legkisebb értékét veszi fel e számköz belsejében. (A
határérték itt minden számnál
nagyobbnak, a
minden számnál kisebbnek számít.)
57§. . Az alábbi tétel a zárt számközön folytonos függvények harmadik alaptulajdonságát fejezi ki. Ha
zárt számközben folytonos függvény, akkor bármely pozitív

számhoz található oly pozitív

az
,

hogy

valahányszor

és

az intervallüm két olyan helye, amelyekre

A folytonosság definíciójára tekintettel (50. §), a feltevés szerint az megadása után a számköz minden egyes
helyéhez tartozik külön-külön ilyen . Tételünk azt állítja, hogy egyszersmind van egy közös , amely az
helytől független. A tételt röviden így fejezzük ki: zárt számközben folytonos függvény abban egyszersmind
egyenletesen folytonos. Ennek bebizonyítása végett először megmutatjuk, miszerint adatván az e
szám, az
számköz véges számú részre bontható úgy, hogy ha
(34. ábra), akkor

és

egy ilyen részintervallumnak két helye
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Tegyük fel u. i. az állítással ellentétben, hogy ilyen felosztás nem lehetséges.

34. ábra.
intervallum két fele közül legalább az egyiket szintén nem lehet így felosztani, mert ha

Akkor az

mindkettőt lehetne, akkor nyilván

is fel volna osztható ilyen módon. Legyen

-nek ez a fele

. Ennek egyik fele ismét nem osztható fel a jelzett módon; legyen ez
, és így tovább. Ez eljárás
vég nélkül folytatható s az egymásba skatulyázott intervallumok végtelen sorozatát szolgáltatja:

Legyen (mint az 53. §-ban)

1.156. egyenlet - (1)

mikor is

1.157. egyenlet - (2)

Mivel 57. § (2)-re tekintettel a feltevés szerint
megválaszthatóúgy, hogy

hacsak

és

e

helynek

, ha pedig
egyenlőtlenségből folyólag

a

helyen folytonos, a

környezetébe esnek (ha esetleg

pozitív szám

, akkor csak a jobboldali

környezet jön tekintetbe). E két

, akkor csak a baloldali

1.158. egyenlet - (3)

Minthogy 57. § (1) alapján az

számköz bizonyos

bármely két

érvényes. Ez ellenkezik azzal, hogy a konstrtikció szerint

és

helyére

-től kezdve a

helynek ebbe a környezetébe esik,
a

jelzett módon nem osztható fel. Ellentmondásra jutván, kell, hogy

így felosztható legyen. Az egyenletes

folytonosság ebből most már tüstént következik. Adatván ugyanis

, osszuk fel az

számközt véges

számú részre úgy, hogy
valahányszor és
egy ilyen rész két helye. Legyen e részek
legkisebbikének hossza . Megmutatjuk, hogy ez a kívánt közös szám.

35. ábra.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Mert ha
, akkor
és
vagy egy és ugyanazon részintervallumba esnek, vagy ha nem, akkor
mindenesetre két szomszédosba (35. ábra). Az első esetben

A második esetben pedig a két szomszédos rész közös végpontját

-val jelölve

tehát ismét

Ezt kellett bebizonyítanunk.

12. 11 Számsorozat határértéke.
58§. . Valamely

1.159. egyenlet - (1)

végtelen számsorozatot olyan függvénynek tekinthetünk (42. §), amelynek értelmezési tartományát az

számok alkotják. Ennélfogva a függvény
helyen vett véges határértéke fogalmának megfelelően (45. §) a
számsorozat véges határértékének fogalmát következőkép definiáljuk:
Valamely

végtelen számsorozatról azt mondjuk, hogy a „határértéke” a véges
„tart”, képletben

ha adatván akármilyen kicsiny pozitív szám, ehhez mindig található oly
valamennyi tag megközelíti a
értéket -nál kisebb hibával, azaz

számérték, vagy a véges

értékhez

tag a sorozatban, amelytől kezdve

Láttuk (29. §), hogy monoton növekedő korlátos sorozat felső határa, ill. monoton fogyó korlátos sorozat alsó
határa ilyen értelemben a sorozat határértéke. Ez a legegyszerűbb esete a véges határérték létezésének.
A függvény

, helyen vett végtelen határértéke fogalmának megfelelően az

sorozatról azt mondjuk, hogy a határértéke

, vagy

-hez tart, képletben

ha adatván akármilyen nagy pozitív
szám, ehhez mindig található oly
valamennyi tag nagyobb -nél, vagyis
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tag a sorozatban, amelytől kezdve

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
Ha az 58. § (1) sorozat olyan, hogy

, akkor azt mondjuk, hogy a határértéke

Ez tehát azt jelenti, hogy adatván akármilyen nagy pozitív

szám, bizonyos

, képletben

indextől kezdve

A
helyen vett véges határérték létezésének kritériumát (49. §) arra az esetre alkalmazva, midőn a
függvény értelmezési tartományát az
számok alkotják, nyerjük a számsorozat véges határértéke
létezésének következő szükséges és elegendő feltételét:
Valamely

számsorozatnak akkor és csak akkor van véges határértéke, ha adatván akármilyen kis pozitív szám, ehhez
található oly index, amelytől kezdve bármely két tag különbségének abszolút értéke kisebb -nál, vagyis

1.160. egyenlet - (2)

Ez az ú. n. Cauchy-féle konvergencia-principium.14
A 58. § (2) alatti tulajdonságot úgy fejezzük ki, hogy az 58. § (1) sorozat „konvergens”. E terminológiával élve,
a fenti tétel azt mondja, hogy a véges határértékű sorozatok osztálya azonos a konvergens sorozatok
osztályával.
59§. . A fenti definícióknak (akár véges, akár végtelen határértékről van szó) közvetlen folyományai a
következő tételek:
Ha valamely

sorozatnak van határértéke, akkor azt bárhogyan „átrendezvén” egy

sorozattá (ahol is tehát
sorozatnak ugyanaz a határértéke.

indexek tetszőleges sorrendben), az átrendezett

az

Ha az

sorozatban

, akkor abból kiválasztva valamely

részsorozatot (ahol is tehát

), ebben is

.

Legyen az

és

14

V. ö. Cauchy i. m. (29. old.) Oeuvres II série t. III, p. 116.
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

sorozatok mindegyikének ugyanaz a

sorozatnak is van határértéke és ez

határértéke. Akkor az ezek „egyesítésével” keletkező

.

Továbbá az összeg, szorzat és hányados folytonosságára vonatkozó tételekből (26., 27. §) nyilván következik,
hogy ha az

valamint a

sorozatnak véges határértéke van, mégpedig

akkor

1.161. egyenlet - (1)

1.162. egyenlet - (2)

s

esetén (mikor is bizonyos

-től

)

1.163. egyenlet - (3)

Ez utóbbi tételek különben speciális esetei a függvény-határértékre vonatkozó megfelelő tételeknek (45. § (1),
(2), (3)).
Az
tétel akárhány tag,
akárhány tényező esetére is érvényes (26. § (4), (5)). De e tételek (épúgy, mint
általában a függvény határértékre vonatkozóak) csak meghatározott számú tag, illetve tényező esetére
vonatkoznak. A

tétel pl. nem alkalmazható az

sorozat határértékének megállapítására, mert a

tényezők száma

, ami nem állandó. E szorzat nem is az 1, hanem

(40. § (3*)) a

határértékhez tart, bár a tényezők mindegyike

.

Az alábbi tétel a konvergens sorozatoknak nevezetes egyszerű alosztályát ismerteti. Ha az

1.164. egyenlet - (4)

sorozat tagjai közti

1.165. egyenlet - (5)
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folytán

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

különbségek váltakozó előjelűek és abszolút értékben monoton fogyólag
konvergens. ( Leibniz tétele. 15)

-hoz tartanak, akkor e sorozat

Bizonyítás. Legyen az 59. § (5) alatti különbségek közül az első pl. pozitív, mikor is a feltevés szerint

Minthogy e különbségek továbbá abszolút értékben monoton fogynak, nyilvánvaló, miszerint

és

(36. ábra). Tehát
monoton fogyó,
viszont monoton növekedő, alulról, ill. felülről korlátos
sorozat s így mindegyiknek van véges határértéke 29. § De a feltevésből ( ) értelmében következik, hogy
, tehát (1) és (2) felhasználásával

a két sorozatnak ugyanaz a határértéke van. Ebből
szerint következik, hogy az ezek egyesítésével keletkező
eqref(59,4) sorozat is ugyanahhoz a határértékhez tart, tehát konvergens. Qu. e. d.

36. ábra.
Ebbe a sorozat-osztályba tartozik valamely közönséges végtelen lánctört közelítő törtjeinek sorozata 33. §
60§. . Tekintsünk valamely véges A határértékhez tartó

számsorozatot.
Lehetséges, hogy véges számú kivétellel a sorozat minden tagja egyenlő -val. Megmutatjuk, hogy e triviális
esetet kizárva, lényegében a sorozat szigorúan monoton sorozatokból származtatható átrendezéssel és sorozatok
egyesítésével. Bebizonyítjuk u. i. az alábbi tételeket. Ha a A-hoz konvergáló

1.166. egyenlet - (1)

sorozatban a tagok egymástól különbözők és kisebbek
növekedővé.

-nál, akkor a sorozat átrendezhető monoton

(1)-ben csak véges számú oly tag van, amely
-nél kisebb. U. i. a tagok -nál kisebbek lévén,
folytán véges számú kivétellel minden tag
és
közé esik s így nagyobb
-nél. E véges számú tagot és
-et vegyük ki (1)-ből és írjuk fel őket növekedő sorrendben; az utolsó lesz
. Az (1)-ből megmaradó
sorozat szintén -hoz tart (59. §.
) s ennek tagjai már mind nagyobbak -nél és annál inkább a többi már
kivett tagnál. E sorozatban is csak véges számú tag van, amely az elsőnél kisebb. Ezeket és az első tagot vegyük
ki a sorozatból és írjuk őket növekedő sorrendben az előbb felírtak után. Akkor az így megtoldott véges sorozat
még mindig növekedő. Ez eljárást vég nélkül folytathatjuk. Az (1)-ből már kivett tagok mindenkor kisebbek a
V. ö. A. Pringsheim: Nombres irrationels et notion de limite, Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées t. I, vol. 1,
fasc. 1–2, p. 240.
15
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még nem kivetteknél. Ennélfogva ez eljárásnál (1) bármely tagja egyszer sorrakerül, mert amint látjuk, csak
véges számú nála kisebb tag van. Ily módon tehát oly sorozatát alkotunk, amelynek minden tagja (1)-ből való s
melyben (1)-nek minden tagja előfordul egyszer és csak egyszer. E sorozat tehát (1)-nek egy átrendezése. De ez
a konstrukciója folytán monoton növekedő. Ha a -hoz konvergáló

1.167. egyenlet - (2)

sorozatban a tagok egymástól különbözők és nagyobbak
csökkenővé. Ez az előbbihez hasonlóan bizonyítható be. Ha a

-nál, akkor a sorozat átrendezhető monoton
-hoz konvergáló

1.168. egyenlet - (3)

sorozatban a tagok egymástól és -tól különbözők és végtelen sok
nagyobb tag van, akkor a sorozat átrendezhető így:

ahol

monoton növekedő,

-nál kisebb valamint végtelen sok

pedig monoton csökkenő sorozat.

Ugyanis (3)-nak -nál kisebb tagjai annak egy részsorozatát teszik, amely tehát (59. §) szintén
a fentebbiek szerint átrendezhető egy monoton növekedő

sorozattá. Hasonlóan, az -nál nagyobb tagok is
szerint átrendezhető egy monoton fogyó

sorozattá. Mármost

-nál

-hoz tart. Ez

-hoz konvergáló sorozatot alkotnak, amely az előbbi tétel

60. § (3)-nak kívánt átrendezése. Legyen a

-hoz tartó

1.169. egyenlet - (4)

sorozatban végtelen sok -tól különböző tag. Akkor 60. § (S) lényegében olyan, mint vagy az 60. § (1) vagy a
60. § (2) vagy pedig a 60. § (3) sorozat, nevezetesen egy ilyen sorozattól legfeljebb annyiban különbözik, hogy
fellép benne még
végtelen sok A-val egyenlő tag,
az eredeti tagok közül végtelen sok többször is, de mindegyik véges számban,
véges számú tetszőleges tag.
Hogy egy olyan sorozatot, mint az (1), (2) vagy (3), így kibővítve ismét

-hoz tartó sorozatot kapunk, az

triviális (58. §). Most be kell bizonyítanunk ennek a megfordítását. Először is töröljük
-ben az
-val
egyenlő tagokat. Minthogy a feltevés szerint végtelen sok -tól különböző tag van, ily módon visszamarad 60.
§ (S)-ből valamely

1.170. egyenlet - (5)

sorozat, amelynek tagjai már

-tó] különbözők, s melyben (59. §)

számú helyen léphet fel. Ugyanis vegyük pl. az

-at, és legyen
108
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pozitív számhoz találunk oly tagot

-ben, amelytől kezdve valamennyi tag megközelíti

hibával, amelytől kezdve tehát minden tag különbözik

-tól. Mármost

fellép, tartsuk meg, a többi helyről pedig töröljük. Így

-ből oly

-t

-nál kisebb

minden tagját egy helyen, ahol

1.171. egyenlet - (6)

sorozat marad vissza, amelynek tagjai egymástól és
sorozatra három eset lehetséges:
1. végtelen sok tag kisebb
2. végtelen sok tag nagyobb
3. végtelen sok tag kisebb

-tól különbözők s melyben szintén

-nál és véges számú nagyobb

-nál,

-nál és véges számú kisebb

-nál,

-nál és végtelen sok tag nagyobb

. Ez

-nál.

Az 1. esetben hagyjuk el a véges számú -nál nagyobb tagot, a 2. esetben a véges számú
3. esetben pedig tartsuk meg a sorozatot változatlanul. Legyen az így kapott sorozat

-nál kisebb tagot, a

1.172. egyenlet - (7)

Ebben is

és az 1. esetben a sorozat olyan, mint (1), a 2. esetben mint (2), a 3. esetben pedig olyan

mint (3). Világos továbbá, hogy
az
-től legfeljebb annyiban különbözik, hogy ki van bővítve az
és
alatt felsorolt tagokkal. A tétel tehát be van bizonyítva.

,

61§. . Legyenek a nem-negatív számokból álló

számcsoportok úgy választva, hogy bármelyik csoport számtani közepe a következőnek a legnagyobb száma,
vagyis

1.173. egyenlet - (1)

Bebizonyítjuk, hogy e számcsoportok bizonyos

számhoz tartanak:

1.174. egyenlet - (2)

(1)-ből folyólag (16. §)

azaz e számcsoportok legnagyobb számainak sorozata monoton fogyó. E sorozatnak a alsó korlátja, minthogy
tagjai nem-negatívok. Ennélfogva e sorozat fogyólag bizonyos véges határértékhez tart (29. §), mondjuk

1.175. egyenlet - (3)

A sorozat fogyó lévén,

nem nagyobb a tagok bármelyikénél, azaz 60. § (1)-re tekintettel
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ami mellett méginkább áll

1.176. egyenlet - (4)

Ha mármost adatik valamely

szám, 61. § (3) értelmében bizonyos

-tól kezdve

tehát 61. § (4) alapján

Ezzel 61. § (2)-t bebizonyítottuk.
62§. . A határérték definiciója szerint (58. §) az

sorozatról azt mondjuk, hogy a határértéke zérus, képletben

ha akármilyen kis pozitív
értéke kisebb -nál, azaz

-hoz található oly

tag a sorozatban, amelytől kezdve valamennyi tag abszolút

Az ilyen sorozatot zérus-sorozatnak nevezzük.
Nyilvánvaló, hogy
.
Minthogy

aequivalens azzal, hogy

esetén

, és

azt jelenti, miszerint

fogyólag 41. § (3), azért nyilván általában

1.177. egyenlet - (1)

Másik nevezetes alaptény a következő: a q bármely értékénél

1.178. egyenlet - (2)

A bizonyításnál feltehetjük, hogy

esetén azonban
ki, hogy

erősebben tart

pozitív. Ha

, akkor az állítás triviális, mert ez esetben

(41. § (1)), tehát ekkor a bebizonyítandó tétel azt az érdekes tényt fejezi
-hez, mint

. Ez következőkép látható be.
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Válasszunk egy a

-nál nagyobb

és a

pozitív egész számot és legyen már

tényezők kisebbek

. Minthogy

-nél, azért

1.179. egyenlet - (3)

Mivel itt

választása folytán

azért (1) értelmében

tehát a (3) alatti becslésből folyik (2).
Különben (2) nyilván speciális esete a következő általános tételnek:
Ha az

sorozathoz található olyan

pozitív szám, hogy bizonyos

indextől kezdve

1.180. egyenlet - (4)

akkor

1.181. egyenlet - (5)

Bizonyítás. A (4) alatti feltevés szerint

általában

De
hogy

esetén

folytán 62. § (1) szerint

s így ez egyenlőtlenségből következik,

zérus-sorozat, vagyis fennáll 62. § (5) Qu. e. d.
E tételből következik például, hogy akármilyen nagy pozitív egész

kitevő mellett
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1.182. egyenlet - (6)

Ugyanis 59. § (2)

miután
, tehát
és között valamely
hányados abszolút értékben kisebb -nél.

számot választva, bizonyos

indextől kezdve e

63§. . A függvény és a számsorozat határértékének definíciójából (45., 46., 58. §) nyilván folyik, hogy ha az
függvénynek bizonyos
helyen (amely
határértéke, akkor bárhogyan választván valamely

is lehet) van véges vagy végtelen

vagy
-hoz tartó

1.183. egyenlet - (1)

sorozatot, amelynek tagjai mind különböznek

-tól (amennyiben a véges), a megfelelő

1.184. egyenlet - (2)

sorozat

-hoz tart. Nevezetes és fontos, hogy e tétel meg is fordítható:

Ha bárhogyan választva az -hoz tartó 63. § (1) sorozatot (kikötve, hogy amennyiben véges, a tagok
különbözők legyenek) a megfelelő 63. § (2) sorozatnak mindig van véges vagy végtelen határértéke, akkor
mindig ugyanaz a
az

függvénynek az

érték (esetleg

vagy

),

helyen van határértéke, nevezetesen

1.185. egyenlet - (3)

Bizonyítás. Legyen

és

két sorozat, amelyekben

Akkor az

sorozat szintén

-hoz tart (59. §.

) és tagjai

-tól különbözők. Tehát a föltevés szerint az
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sorozatnak van határértéke, mondjuk
kiválasztott

(ez esetleg

). Ennélfogva (59. §.

vagy

) a belőle

és

részsorozatoknak szintén

a határértékük. Ezzel

-et bebizonyítottuk.

A
állítást indirekt úton bizonyítjuk be. Szorítkozhatunk arra az esetre, midőn
lehetséges eset hasonlókép tárgyalható.

és

véges, mert a többi

Adassék akármilyen kicsiny pozitív 63. § (3)-mal ellentétben tegyük fel, miszerint akármilyen kicsinynek
választva is a pozitív számot, mindig van olyan hely, hogy

Ennek értelmében, kiindulva egy tetszőlegesen kiválasztott

-ból, található olyan

sorozat, hogy

összefoglalva

1.186. egyenlet - (4)

Minthogy

, azért a (4) alatti második egyenlőtlenségből folyólag

(4) alatt írt első egyenlőtlenség alapján

tart

. De ennek ellenére a 36. §

-hoz, ami a már bebizonyított

tehát, hogy a számot eléggé kicsinynek választva,
pozitív -hoz található ilyen , tehát valóban fennáll (3) Qu. e. d.

állítással ellenkezik. Kell
. Bármely

legyen, hacsak

Ezekből kitűnik, miszerint a számsorozat határértékének fogalma nemcsak megfelel a függvényhatárérték
fogalmának, hanem az utóbbi az előbbire vissza is vezethető.
64§. . Megmutatjuk, hogy ha az

1.187. egyenlet - (1)

végtelen számsorozat felülről korlátos és nem tart

-hez, akkor van egy meghatározott

következő tulajdonságú: bármely pozitív
mellett
nagyobb tag viszont csak véges számú van a sorozatban.
A föltevés szerint van olyan

és

szám, hogy

-nál nagyobb tag végtelen sok,
-nál nagyobb tag végtelen sok,

pedig csak véges számú van az 64. § (1) sorozatban. Felezve az
hasonló tulajdonságú. Nevezetesen ilyen

szám, amely a
-nál

-nál nagyobb tag

intervallumot, egyik fele, mondjuk

-nak az első vagy a második fele aszerint, amint az
113
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számnál nagyobb tag véges számú, vagy végtelen sok van. Az

intervallum egyik fele, mondjuk

ismét hasonló tulajdonságú s így tovább. Ezt folytatva, az
intervallum-sorozathoz jutunk, ahol is
-nél nagyobb tag végtelen sok,
véges számú van az 64. § (1) sorozatban. Legyen (mint az 53. §-ban)

-nél nagyobb tag ellenben csak

E szám a mondott tulajdonságú. Minthogy u. i.
kezdve
, s mivel
-ra. Minthogy továbbá

csak véges számú van, a fortiori áll ez
tulajdonsága. Mert ha

, azért bármely pozitív

-ra. És ez

-től

, akkor az

-en kívül más számnak nincs meg a szóbanforgó

pozitív számra

, tehát

nagyobb tag csak véges számú van a sorozatban, ha pedig
s így

mellett bizonyos

-nél nagyobb tag végtelen sok van 64. § (1)-ben, annál inkább áll ez
, azért bizonyos -től kezdve
, s mivel
-nél nagyobb tag

, akkor az

-nál
számra

-nál nagyobb tag végtelen sok van.

Az
szám e tulajdonságát úgy fejezzük ki, hogy
superiorja”, képletben

az 64. § (1) sorozat „felső határértéke” vagy „limes

Ha a sorozat felülről nem korlátos, akkor ez azt jelenti, hogy bármely valós számnál végtelen sok nagyobb tag
van a sorozatban. Ez esetben azt mondjuk, hogy az 64. § (1) sorozat felső határértéke
, képletben

Ha pedig
, akkor nyilván bármely valós számnál csak véges számú nagyobb tag van a sorozatban.
Ekkor azt mondjuk, hogy az 64. § (1) sorozat felső határértéke
, képletben

Általában valamely végtelen számsorozat „torlódási helyének” nevezzük az olyan számot, amelynek bármely kis
környezetében végtelen sok tagja van a sorozatnak. Az
nyilván torlódási hely a sorozatra nézve.
A

felső határérték, amennyiben véges,

szám akkor és csak akkor torlódási helye az

1.188. egyenlet - (2)

sorozatnak, ha ennek van olyan

1.189. egyenlet - (3)

részsorozata, amely

-hez tart:

1.190. egyenlet - (4)

A feltétel mindenesetre elegendő, mert ha 64. § (4) fennáll, akkor adatván

, bizonyos

, tehát 64. § (3)-nak s így 64. § (2)-nek is végtelen sok tagja van a
számközben.
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A feltétel szükséges voltát így láthatjuk be. Ha

az 64. § (1) sorozatnak torlódási helye, akkor a

számközben van a sorozatnak valamely
tagja. A
intervallumban okvetlenül van egy
-en
túl levő
tagja a sorozatnak, mert különben csak véges számú tag esnék ebbe a számközbe. Hasonló okból a
számközben van a sorozatnak egy
kiválasztható oly (3) rész-sorozat, amelyre

-n túl levő

tagja s így tovább. Vagyis (2)-ből

E részsorozatra tehát fennáll (4).
E tétel alapján nyilvánvaló, hogy a számsorozat felső határértéke (ha véges) úgy jellemezhető, mint a
legnagyobb érték, amelyhez a sorozatnak valamely részsorozata konvergál.
Ha a sorozat felső határértéke
Amennyiben a felső határérték
egész sorozat.

, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy valamely részsorozata
-hez tart.
, bármely részsorozat
-hez tart (59. §.
), mert ezt teszi maga az

Minthogy korlátos számsorozat felső határértéke mindenesetre véges, tehát torlódási hely, a fenti tételnek
folyománya, miszerint korlátos sorozatból mindig kiválasztható egy konvergens részsorozat. Ez különben
következik már a 48. §-ban bebizonyított segédtételből is, tekintettel arra, hogy korlátos monoton sorozat
mindig konvergens 29. §
A számsorozat alsó határértéke vagy limes inferiorja a felső határértéknek análogonja. Nevezetesen az

végtelen számsorozatról azt mondjuk hogy az „alsó határértéke” vagy „limes inferiorja” a
képletben

céges számérték,

ha bármely pozitív mellett
-nál kisebb tag végtelen sok, viszont
-nál kisebb tag csak véges
számú van a sorozatban. Ez mindig létezik és egyetlen, ha a sorozat alulról korlátos és nem tart
-hez. Ha a
sorozat alulról nem korlátos, akkor azt mondjuk, hogy az alsó határértéke
. Midőn a sorozat
-hez
tart, az alsó határértéke per definitionem
Különben a felső határértékkel kifejezve, nyilván

Ebből következik, miszerint a számsorozat alsó határértéke (ha véges) úgy jellemezhető, mint a legkisebb érték,
amelyhez a sorozatnak valamely részsorozata konvergál. Ha az alsó határérték
, akkor ez azt jelenti, hogy
a sorozat valamely részsorozata
-hez tart. Amennyiben az alsó határérték
, bármely részsorozat
-hez tart, minthogy ezt teszi maga az egész sorozat.
Nyilvánvaló, hogy a számsorozat alsó határértéke akkor és csak akkor esik össze a felső határértékkel, ha a
sorozatnak van véges vagy végtelen határértéke.

13. 12 értékrendszerek tartományai
65§. . Az
jelölünk:

Az
képletben

valós számok ebben a sorrendben

és

n-elemű értékrendszert alkotnak, amelyet így

értékrendszereket akkor és csak akkor tekintjük egyenlőknek,
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ha

A két- és háromelemű értékrendszereket a sík, illetőleg tér pontjaival ábrázoljuk, alapul fektetvén valamely
derékszögű koordinátarendszert. Az
, illetőleg
értékrendszert a síknak, resp. térnek az a
pontja ábrázolja, amelynek koordinátái
, illetőleg
. Háromnál több elemű értékrendszereknél a
geometriai ábrázolás megszűnik, de azért ekkor is használjuk a geometriai kifejezésmódot. Az
-elemű
értékrendszerek összeségét
„ -dimenziós térnek” nevezzük, valamely -elemű értékrendszer a térnek
„pontja” vagy „helye”. Az

és

pontok „távolsága” alatt a

nem-negatív számot értjük, az ezeket összekötő „egyenesdarab” azoknak az
összesége, amelyekre

pontoknak az

. Általában, ha

ahol

számközben folytonos függvények, az ebből vett

bizonyos

pontok „folytonos utat” alkotnak, amely „összeköti” a

értékeknek megfelelő
és

pontokat. Az
hely úgynevezett „ sugarú környezetét” azok az
alkotják, amelyeknek ettől váló távolsága kisebb -nál vagyis amelyekre
16

Ezt

„köralakú környezetnek” nevezzük, a kétdimenziós esetnek megfelelőleg. Az

valamely „négyszögalakú környezetét” azok az

értékhez tartozó
pontok

hely

pontok alkotják, amelyekre

itt
az
-dimenziós négyszög „oldalai” vagy „élei”. Evidens, hogy a hely valamely
köralakú környezete tartalmazza a négyszögalakút, ha ennek oldalai elég kicsinyek s viszont valamely
négyszögalakú környezete tartalmazza a köralakút, ha ennek sugara elég kicsiny. Röviden a hely „környezete”
alatt annak egy bizonyos kör- vagy négyszögalakú környezetét akarjuk érteni, amely tehát a sugárral, resp. az
oldalakkal változik. Az

pontsorozatról azt mondjuk, hogy az

midőn

ponthoz konvergál, ha

. Ez másszóval nyilván azt jelenti, hogy a

pontnak a

ponttól való távolsága
. Az ilyen pontsorozatot konvergensnek nevezzük.
Korlátosnak mondjuk a fenti pontsorozatot, midőn van olyan
szám, hogy

Az itt definiált folytonos út nem tévesztendő össze az alább definiálandó folytonos vonaldarab fogalmával. A vonal szemléleti
fogalmának csak az utóbbi felel meg, az előbbi nem. V. ö. G. Peano: Sur une courbe qui remplit toute une aire plane, Mathematische
Annalen 36 (1890), p. 159–160.
16
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A konvergens sorozat nyilván korlátos.
Az alábbiakban fontos szerepet játszik a következő nevezetes segédtétel: korlátos pontsorozatból mindig
kiválaszthatunk egy konvergens részsorozatot.
Ezt egydimenziós térre már bebizonyítottuk 64. § Általános érvényét teljes indukcióval bizonyítjuk be.
Tegyük fel, hogy a segédtétel
is.
Legyen u. i. az

-dimenziós térre igaz; megmutatjuk, hogy akkor igaz

-dimenziós térre

-dimenziós térben valamely korlátos pontsorozat

1.191. egyenlet - (1)

ahol

Minthogy föltevésünk szerint az állítás

-dimenziós térre igaz, 65. § (1)-ből nyilván kiválasztható a

részsorozat úgy, hogy

1.192. egyenlet - (2)

mind konvergens sorozatok legyenek. És a 64. § idézett tétele értelmében a korlátos

sorozatból kiválaszthatunk egy konvergens

részsorozatot. De az

sorozatok szintén konvergensek (59. §), mert ezek a megfelelő 65. § (2) alatti sorozatoknak rendre részsorozatai.
Eszerint 65. § (1)-nek

részsorozata konvergens, tehát az állítás

-dimenziós térre is igaz.

Ezek alapján az állítás teljes indukcióval igaznak bizonyul akárhány dimenziós térre.
66§. . Az -dimenziós tér bizonyos pontjainak összeségét általában tartománynak nevezzük. Ilyen pl.
valamely helynek kör- vagy négyszögalakú környezete 65. § Valamely
pont a
tartománynak belső
117
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
pontja, ha -nek van olyan környezete, amelynek minden pontja (tehát maga
a. ábra). Ellenben a
tartományra nézve külső pont, ha van olyan környezete,
tartozik -hez (37 b. ábra). Határpont a
tartományra nézve az olyan
pont,
környezetében van -hez tartozó, valamint -hez nem tartozó pont, vagyis amely
külső pont ( 37 c. ábra)

37. ábra. a.

37. ábra. b.
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is) a -hez tartozik (37
amelynek egy pontja sem
amelynek akármilyen kis
sem nem belső, sem nem

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

37. ábra. c.
Ez tartozhatik is -hez, meg nem is. Ha
nem maga az egész tér, akkor okvetlenül van határpontja; ugyanis
könnyen belátható, hogy ha az
pont -hez tartozik,
pedig nem, akkor az
egyenesdarabnak van
olyan pontja, amely -re nézve határpont.
A

korlátos tartomány, ha van olyan

pozitív szám, hogy

A T zárt tartomány, ha minden határpont is

helyére

minden

-hez tartozik. Például zárt négyszögalakú tartomány azoknak az

helyeknek az összesége, amelyekre

ahol
valamint
fix értékek. Nyílt tartomány az olyan, amelynek minden helye
belső hely. Összefüggő tartományról beszélünk, midőn a tartománynak bármely két
és
pontja
összeköthető olyan folytonos úttal (65. §), amelynek pontjai mind a tartományhoz tartoznak.
Könnyen belátható, hogy valamely tartomány határpontjai (ha nem töltik ki az egész teret) mindig zárt
tartományt alkotnak.
Ha valamely zárt tartományból kiválasztunk egy konvergens
pontsorozatot, amely -hez
konvergál, akkor e
pont is a tartományhoz tartozik. Ugyanis
-nek akármilyen kis környezetében van
pontja a scrozatnak, tehát
nem lehet külső pont, s így vagy belső pontja a tartománynak, vagy pedig
határpont, ami a feltevés szerint szintén a tartományhoz tartozik.
Viszont ha a -hez konvergáló
sorozattal együtt
is mindig a tartományhoz tartozik,
akkor a tartomány zárt vagy maga az egész tér. Ugyanis határpontnak akármilyen kis környezetében van pontja
a tartománynak, tehát a tartományból nyilván kiválaszthatunk egy ehhez konvergáló pontsorozatot s így a
feltevés értelmében e határpont is pontja a tartománynak. E tételből egyszerűen következik, hogy két pontot
összekötő folytonos út pontjai mindig zárt tartományt alkotnak.
Korlátos tartomány két tetszőleges
átmérőjének nevezzük.
Ha

és

pontja

korlátos és zárt tartomány, akkor van olyan

Bizonyítás. Legyen

átmérője

. Ez a

és

távolságának felső határát (3. §) a tartomány

pontja, amelyeknek

távolsága

két pontja távolságának felső határa lévén,

pontpárok úgy, hogy
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átmérője.

-ből kiválaszthatók a

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

mikor is

esetén

1.193. egyenlet - (1)

korlátos lévén, a
sorozat is ilyen, tehát ebből kiválasztható (65. §) valamely konvergens
részsorozat, amelyben mondjuk

1.194. egyenlet - (2)

A megfelelő
korlátos pontsorozatból szintén kiválaszthatunk egy konvergens
részsorozatot, amelyben mondjuk

1.195. egyenlet - (3)

Az ennek megfelelő
(59. §) egyben

sorozatnak részsorozata lévén, 66. § (2)-ből folyólag

sorozat a

1.196. egyenlet - (2*)

A 66. § (2*) és 66. § (3) limes-relációkból nyilván következik (26. §), miszerint

S minthogy (1)-ből folyólag (59. §) másrészt

következik, hogy

1.197. egyenlet - (4)

De zárt tartomány lévén, a fentebbiek szerint 66. § (2) és 66. § (3)-ból folyólag
tehát 66. § (4) éppen az állítást fejezi ki. Qu. e. d.

és

is

-hez tartoznak,

Valamely
pont a tartománynak ú. n. torlódási helye, ha -nek akármilyen kis környezetében van tőle
különböző pont a -ből. Ez másszóval nyilván azt jelenti, hogy -nek akármilyen kis környezetében végtelen
sok pontja van a
tartománynak. Alapvető fontosságú a következő tétel:
végtelen sok pontból álló korlátos tartománynak mindig van torlódási helye. (
nyilván aequivalens a 65. §-ban bebizonyított segédtétellel.

Bolzano-Weierstrass-tétel.) Ez

E tételnek folyománya a következő: ha a
korlátos és zárt tartomány tartalmazza a
zárt tartományt, ez a
zárt tartományt s így tovább, akkor mind e
tartományoknak van valamely közös pontjuk.
Ugyanis legyen
-nek valamely pontja
,
-nek valamely pontja
s így tovább. A
pontsorozat korlátos, miután a
korlátos tartományban fekszik. Ebből tehát a tétel értelmében kiválaszthatunk
egy konvergens
részsorozatot, amelyben mondjuk
. E
pont a
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tartományok mindegyikének pontja. Mert ha
-nak nem volna pontja, akkor (mivel
zárt tartomány) erre
nézve külső pont volna, azaz
bizonyos környezete nem tartalmazná
egy pontját sem, tehát eléggé nagy
mellett mentes volna
, pontjaitól, ami a
relációval ellenkezik.
67§. . Ha a
és
zárt tartományok közül legalább az egyik korlátos s közös pontjuk nincsen, akkor
-nek
van olyan ,
-nek olyan
pontja, hogy valahányszor
a
,
pedig a
tartomány pontja, mindig
. Vagyis az ilyen tartományok között van bizonyos minimális pozitív távolság.
Bizonyítás. Minthogy
, e távolságnak mindenesetre van bizonyos
alsó határa (28. §). A
indexek mindegyikéhez
-ből a
-ből pedig a
pont úgy választható, hogy

mikor is

esetén

Ha a két tartomány közül pl.
korlátos, akkor
korlátos sorozat és e limes-relációból nyilván
következik, hogy
is ilyen. Mármost a korlátos zárt tartomány átmérőjére vonatkozó tétel
bebizonyításában követett gondolatmenethez hasonlóan láthatjuk be (66. §), miszerint -nek van olyan ,
-nek olyan
pontja, hogy
. E távolság pozitív, miután
és
a feltevés szerint egymástól
különbözők. S minthogy ez a

távolság alsó határa, azért annak a lehető legkisebb értéke. Qu. e. d.

68§. . Az alábbiakban szükségünk lesz a következő segédtételre: Ha a zárt
tartomány belsejében
tartalmazza a
korlátos és zárt tartományt és
-nek a
határától való minimális távolsága , akkor
minden olyan korlátos tartomány, amelynek
-vel van közös pontja és átmérője kisebb -nél, egészen
belsejébe esik.
Ennek belátására legyen a -nél kisebb átmérőjű korlátos tartomány , ennek
-vel való közös pontja .
Tegyük fel az állítással ellentétben, hogy -nak van egy nem a
belsejéhez tartozó
pontja. Minthogy
egyben -hez is tartozik, az
egyenesdarabon van -nek valamely
határpontja (66. §) s az átmérő
fogalmára és jelentésére tekintettel

tehát

ami ellenkezik a feltevéssel. Ennélfogva

minden pontjának

belsejéhez kell tartoznia. Qu. e. d.

Ennek felhasználásával bebizonyítjuk mindjárt, miszerint nyílt és összefüggő tartománynak bármely két

és

pontjához találhatók oly
pontok a tartományban, hogy az
egynesdarabok pontjai is mind a tartományhoz tartoznak ( 38. ábra).
Bizonyítás. A tartomány összefüggő lévén, az
és
pontokat összeköthetjük egy a tartományban haladó
folytonos úttal 66. § Minthogy a tartomány nyílt, ennek pontjai a tartomány belsejében vannak. Legyen e
folytonos útnak (amely korlátos és zárt tartomány (66. §)) a tartomány határától való minimális távolsága 67.
§ A koordináta-függvények egyenletes folytonossága következtében (57. §) e folytonos úton a
pontokat nyilván úgy választhatjuk, hogy

Ekkor a segédtétel értelmében az
esnek. Qu. e. d.

egyenesdarabok pontjai mind a tartomány belsejébe
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38. ábra.
69§. . Azt mondjuk, hogy a
tartományt bizonyos nyilt körök összesége befedi, ha
közül legalább egynek a belsejében van. Nevezetes és fontos tétel a következő:

bármely pontja e körök

Ha valamely korlátos és zárt tartományt bizonyos körök összesége befed, akkor e körök között van véges számú
olyan, amelyeknek összesége a tartományt ugyancsak befedi. ( Borel befödési tétele.17)
A tételt egydimenziós térben bizonyítjuk be, azaz valamely
számközben fekvő
zárt
számtartományra, amelyet bizonyos nyilt intervallumok összesége befed. Az -dimenziós térben a bebizonyítás
analóg. Tegyük fel az állítással ellentétben, hogy
nem fedhető be az adottak közül véges számú
intervallummal. Akkor felezvén az

számközt, ennek legalább az egyik, mondjuk

felében

oly része fekszik, amely nem fedhető be az adott intervallumok közül véges számúval. Ennélfogva
legalább az egyik, mondjuk
§-ban)

A

felében

-nek
-nek

-nek ismét ilyen része fekszik s így tovább. Legyen (mint az 53.

helynek akármilyen kis környezetében van pontja a

tartománynak, miután eléggé nagy

mellett

e környezetbe esik. Tehát -nek -hez kell tartoznia, mert különben -nek olyan határpontja volna,
amely nem tartozik
-hez s
nem volna zárt, a feltevéssel ellentétben. Ennélfogva
a szóbanforgó
intervallumok közül valamelyiknek a belsejében van. De bizonyos

-től kezdve

is ez intervallum

belsejébe esik, tehát -nek
-ben fekvő részét már ez az egy intervallum befedi, ami ellenkezik azzal,
hogy
-ben a konstrukció szerint -nek olyan része fekszik, amely az adottak közül véges számú
intervallummal nem fedhető be. Az állításnak tehát igaznak kell lennie.
É. Borel: Contribution á l’Analyse arithmétique du continu, Journal des mathématiques peres et appliquées (5) 9 (1903), p. 357. A
tételnek kevésbbé általános alakját Borel már 1894-ben közölte doktori értekezésében (Annales scientifiques de l’école normale supérieure
(3) 12 (1895), p. 51). A tételt gyakran Heine–Borel-tételnek is nevezik. V. ö. A. Rosenthal: Nenere Untersuchungen über Funktionen
reeller Veránderlichen, Enzyklopádie der mathe-matischen Wissenschaften II C 9, p. 882.
17
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14. 13 Többváltozás függvény. Határértéke és
folytonossága.
70§. . Általában azt mondjuk, hogy
értékrendszerhez
fejezzük ki:

az
változók egyértékű függvénye, ha minden szóbajövő
-nak meghatározott értéke tartozik. (V. ö. 42. §). Képletben ezt így

A szóbajövő
értékrendszerek a függvény értelmezési tartományát alkotják, a megfelelő
értékek összesége pedig a függvény értékkészlete. Az
-et független változóknak, az -t
függő változónak nevezzük. A független változók számának megfelelően
-változós függvényről beszélünk.

39. ábra.
Ha minden

értékrendszerhez ugyanaz a

függvényérték tartozik, akkor azt mondjuk, hogy a

függvény „azonosan egyenlő c-vel”, képletben

. Az ilyen függvényt állandónak (

constansnak) nevezzük. A kétváltozós
függvényt valamely térbeli
koordinátarendszerben (39. ábra) egy „felület” ábrázolja. Ennek pontjait úgy kapjuk, hogy a függvény
értelmezési tartományának minden
koordinátái , és a megfelelő . Az

,

helyéhez megszerkesztjük a térnek azt a
változók ú. n. hatványszorzatai az
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függvények. Itt a
-edik sorban azok a hatványszorzatok állanak, amelyek ben a változók kitevőinek
összege -val egyenlő; ezeket -adfokúaknak mondjuk. Ha az első
sorban foglalt hatványszorzatokat
(vagyis a legföljebb -adfokúakat) bizonyos együtthatókkal megszorozzuk s azután összeadjuk, akkor az ,
változók
-adfokú racionális egész függvényét (vagy polinomját) nyerjük, e változók hatványszorzatai
szerint rendezett alakban. Ez pontosan -adfokú lesz, ha benne a -adfokú hatványszorzatok együtthatói nem
mind zérusok. Az , , változók hatványszorzatai

ahol is a
-edik sorban ismét azok a hatványszorzatok állanak, amelyekben a kitevők összege ,
amelyeket ezért
-adfokúaknak mondunk. Az első
sorban foglalt hatványszorzatokat bizonyos
együtthatókkal szorozva és azután összeadva, az , ,
változók -adfokú racionális egész függvényét
(polinomját) nyerjük, hatványszorzatok szerint rendezett alakjában.
Hasonló szerkezetű akárhány változó
-adfokú racionális egész függvénye vagy polinomja. Valamely
racionális egész függvényt
-adfokú homogén függvénynek mondunk, ha a -tól különböző együtthatójú
tagjainak mindegyikében a változók kitevőinek összege
, vagyis ha minden ilyen tagja
-adfokú. Az
elsőfokú homogén racionális egész függvényt máskép elsőfokú alaknak, vagy lineár-alaknak, a másodfokút
másodfokú alaknak, vagy quadratikus alaknak nevezzük s igy tovább.
Két racionális egész függvény hányadosát általában racionális függvénynek nevezzük. Ez minden olyan helyen
értelmezve van, ahol a nevezője nem zérus.
71§. . Legyen
az
függvény értelmezési tartományára nézve torlódási hely
(66. §). Az ilyen helyen vett véges határérték fogalmát (v. ö. 46. §) következőkép definiáljuk:
Az
függvényről azt mondjuk, hogy az
számérték, képletben

helyen a határértéke a véges

1.198. egyenlet - (1)

ha akármilyen kicsiny pozitív

számhoz található olyan pozitív

, hogy

valahányszor
a függvény értelmezési tartományának
amelynek ettől való távolsága kisebb -nál, azaz

-től különböző olyan helye,

A definícióból nyilvánvaló, hogy ha 71. § (1) fennáll, akkor választván az értelmezési tartományból valamely

pontsorozatot, amely
függvényértékek

-hez konvergál, de tagjai ettől különbözők, akkor a megfelelő
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sorozata -hoz tart. E tétel meg is fordítható. Ezt éppen úgy bizonyíthatjuk be, mint egyváltozós függvény
esetében 63. §
Ennek alapján evidens, miszerint két
-változós függvény összegének, szorzatának és hányadosának
határértékére vonatkozólag ugyanazok a tételek érvényesek, mint amelyeket egyváltozós függvény esetében
megállapítottunk 46. § (1), 46. § (2), 46. § (3).
A véges határérték létezéséhez természetesen nem elegendő, hogy bármely egyenes mentén konvergálva az illető
helyhez, a függvényérték mindig egy és ugyanazon határértékhez tartson.
Tekintsük pl. az

kétváltozós függvényt, amely minden az
,
Valamely
egyenes mentén a függvényérték

kezdőponttól különböző helyen értelmezve van.

tehát ez egyenesen konvergálva a kezdőponthoz (mikor is
), a függvényérték -hoz tart. Az
tengely mentén (az
pont kivételével) a függvény eltűnik s így ez egyenes mentén konvergálva a
kezdőponthoz, a határérték szintén . De e függvénynek a kezdőpontban mégsincs határértéke! Ugyanis az
parabola mentén a függvényérték

tehát e görbe mentén konvergálva a kezdőponthoz, a határérték

és nem .

Az

1.199. egyenlet - (2)

függvény (amely az
egyenes pontjain kívül mindenütt értelmezve van), egyszerűsége
mellett is olyan különösen viselkedik, hogy az

1.200. egyenlet - (3)

egyenletrendszerből adódó
helyen nemcsak nincs határértéke, hanem ennek akármilyen kis
környezetében minden valós értéket fölvesz. Ugyanis bármelyértékénél

1.201. egyenlet - (4)

egyenes egyenlete, mert

folytán nem lehet egyidejűleg a

és

. Ez

egyenes nyilván átmegy a 71. § (3) által adott
ponton és különbözik az ezen szintén átmenő a
egyenestől, amelyen a 71. § (2) függvény nincs értelmezve. De e 71. § (4) egyenesnek a
-tól különböző pontjaiban (ahol is tehát
veszi fel. Tehát e függvény valóban a

) a 71. § (2) függvény evidenter a

hely akármilyen kis környezetében felveszi a
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értéket.

értéket

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
72§. . Az
függvényt az
helyettesítési értéke a határértékével megegyezik, azaz

helyen folytonosnak mondjuk, ha itt a

A két függvény összegének, szorzatának és hányadosának határértékére vonatkozó tételekből (71. §) folyik,
hogy ha az

-változós

és

függvények valamely

helyen folytonosak, akkor e helyen

,
, továbbá
(feltéve, hogy
) szintén folytonos. Ebből következik, hogy
valamely racionális függvény mínden olyan helyen folytonos, ahol a nevezője nem zérus, vagyis ahol
értelmezve van.
Ha az

függvények valamely

függvény a megfelelő

helyen folytonosak s az

helyen szintén folytonos, akkor a

közvetett függvény” is folytonos az
az
,
speciális esetben (52. §).

helyen. E tétel általánosságban éppen úgy látható be, mint

Természetesen a folytonossághoz nem elegendő, hogy a függvény bármelyik változónak külön-külön folytonos
függvénye legyen, míg a többi változó rögzítve van.
Például tekintsük az

kétváltozós függvényt. Ez nyilván az bármely rögzített értékénél -nak és az bármely rögzített értékénél
-nek folytonos függvénye. De e függvény az
,
helyen mégsem folytonos! Ugyanis valamely
egyenes mentén a függvényérték

tehát ez egyenesen konvergálva az

helyhez, a határérték

,

és nem , hacsak

Bolzano tételét (53. §) többváltozós függvényre következőkép vihetjük át: ha az
valamely összefüggő tartományban folytonos s annak
előjelű értékeket vesz fel azaz

vagy fordítva, akkor van olyan

Ugyanis a feltevés szerint az

és

.
függvény

helyein ellenkező

helye a tartománynak, amelyen

és

helyek összeköthetők olyan

folytonos úttal, amelynek minden pontja a tartományhoz tartozik (66. §) s mivel ennek mentén a függvény a
paraméternek
tételből következik az állítás.

folytonos függvénye, az euváltezós függvényre vonatkozó Bolzano-
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.
73§. . Ha valamely folytonos függvény egy korlátos és zárt tartományban folytonos, akkor e tartományban van
legnagyobb és legkisebb értéke. ( Weierstrass tétele.)
Bizonyítás. Először is bebizonyítjuk, hogy a függvény a szóbanforgó
Lehetetlen, hogy a függvény felülről ne legyen korlátos. Ekkor u. i.

tartományban korlátos.
-ben az

1.202. egyenlet - (1)

helyeket rendre úgy választhatnók, hogy a megfelelő függvényértékek sorozatában

1.203. egyenlet - (2)

tehát

1.204. egyenlet - (3)

A 65. §-ban bebizonyított segédtétel értelmében az 73. § (1) sorozatból (amely
kiválaszthatnánk oly

korlátos volta miatt korlátos)

1.205. egyenlet - (4)

részsorozatot, amely konvergens, mondjuk
-hoz tart. Minthogy
tartoznék (66. §), tehát a függvény itt folytonos volna, miért is

zárt tartomány, e
esetén

pont is

-hez

1.206. egyenlet - (5)

állana. Ez azonban ellentmondás, mert

a 73. § (2) alatti függvényértékek sorozatának részsorozata volna s így (3)-ból folyólag ennek is
kellene konvergálnia (59. §). Hasonlókép lehetetlen, hogy a függvény alulról ne legyen korlátos.

-hez

Jelöljük a függvény -beli értékkészletének Weierstrass-féle felső, illetve alsó határát (28. §)
Megmutatjuk, hogy e
és
értékeket a függvény -ben fel is veszi.

-vel.

Minthogy u. i.

az értékkészlet felső határa, azért

resp.

-ben az 73. § (1) sorozat úgy választható, hogy

tehát

1.207. egyenlet - (6)

Az 73. § (1) sorozatból az említett segédtétel szerint kiválaszthatjuk a konvergens 73. § (4) részsorozatot, amely
zárt volta folytán -nek bizonyos
pontjához tart. Ekkor a függvény folytonossága miatt 73. § (5) fennáll.
De 73. § (6)-ból folyólag egyszersmind
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1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

s így szükségkép

1.208. egyenlet - (7)

Hasonlókép,

-nek van olyan

helye is, amelyen a függvényérték

1.209. egyenlet - (8)

Miután a függvény
-nél nagyobb és -nél kisebb értéket -ben nem vesz fel, 73.§ (7) és 73. § (8) szerint
a függvénynek legnagyobb,
viszont a legkisebb értéke e tartományban. Qu. e. d.
74§. . Ha az
függvény valamely korlátos és zárt tartományban folytonos, akkor bármely
pozitív számhoz található oly pozitív , hogy

valahányszor
és
kisebb -nál, vagyis amelyekre

a tartománynak két oly helye, amelyeknek távolsága

Ezt máskép úgy fejezzük ki, hogy korlátos és zárt tartományban folytonos függvény abban „egyenletesen
folytonos”. (V. ö. 57. §)
Bizonyítás. Adassék az
pozitív szám. Az, állítással ellentétben tegyük fel, hogy akármilyen kicsinynek
választva is a pozitív számot, mindig van a szóbanforgó
tartományban oly
és
hely, amelyekre

Akkor kiindulva valamely tetszőlegesen választott

-ból, található

-ben oly

1.210. egyenlet - (1)

pontsorozat, hogy

1.211. egyenlet - (2)

A 65. §-ban bebizonyított segédtétel értelmében az (1) sorozatból (amely
kiválasztható valamely konvergens

részsorozat, amely mondjuk

-hez tart. Mivel 74. § (2) szerint

midőn
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korlátos volta folytán korlátos)

, azért az

1. fejezet A valós számok. Egy- és
többváltozós függvény.

sorozat is nyilván

-hez tart. És 74. § (2) értelmében

1.212. egyenlet - (3)

De

zárt lévén, az
esetén

pont is

-hez tartozik (66. §), tehát a függvény folytonossága következtében

Következőleg

ami 74. § (3)-mal ellentmondásban van. Tehát kell oly

számnak léteznie, hogy

Qu. e. d.
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2. fejezet - 2. fejezet
Differenciálhányados. Határozott és
határozatlan integrál.
1. 1 Differenciálhányados. A differenciálás szabályai.
75§. . Legyen az egyváltozós

függvény az

hely bizonyos környezetében értelmezve. Az

áttérve valamely más helyre, a függvény megváltozása, vagy növekménye
változó
növekményéhez való viszonya, azaz

helyről

. Ennek a független

2.1. egyenlet - (1)

ú. n. különbségi hányados, vagy differenciahányados. Utóbbi geometriai jelentése az
abszcisszájú és
pontjain átmenő
szelő iránytangense (40. ábra). Ez szintén az
hely szóbanforgó környezetében az
helyeken értelmezve van.

görbe és
függvénye, amely az

40. ábra.
Az esetben, midőn az 75. § (1) alatti különbségi hányadosnak az

helyen van véges határértéke, azaz

2.2. egyenlet - (2)

létezik és véges, az
függvényt az helyen „differenciálhatónak” vagy „deriválhatónak” mondjuk és e
határértéket a függvény helyen vett „differenciálhányadosának” vagy „deriváltjának” nevezzük. Vagyis (46.
§) részletesen kifejezve, az a helyen való differenciálhatóság fogalmát következőkép állapítjuk meg:
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
az
függvényről azt mondjuk, hogy az a helyen differenciálható és differenciálhányadosa a
számérték, ha akármilyen kis pozitív számhoz található oly pozitív , amely mellett

véges

valahányszor

A differenciálhányados mintegy annak a jellemzésére szolgál, hogy a függvény az illető helyen milyen gyorsan
változik. Azt mondjuk, hogy a differenciálhányados a függvény változásának a „sebessége” az illetd helyen.
Képzelhető, miszerint ennek kiszámítása, az ú. n. differenciálás vagy deriválás elsőrendű fontosságú a
függvény vizsgálata szempontjából, amint az alábbiak majd igazolják is.
függvény differenciálhányadosa szintén függvény, amelynek értelmezési tartományát azok az

Az

helyek alkotják, amelyeken

differenciálható. E függvény jelölésére rendre az

vagy rövidebben

symbolumok szolgálnak. (Az elsőt Lagrange, a másodikat Newton, a harmadikat Leibniz vezette be.) Az utóbbit
még így is szoktuk írni:

mikor is
mint a differenciálás műveleti jele szerepel. Az első jelöléssel az
differenciálhányados a fenti definíció értelmében

helyen vett

2.3. egyenlet - (2*)

Az független változó növekményét
-szel, az függvény megfelelő növekményét
helyen vett differenciálhányados a harmadik jelölésben

2.4. egyenlet - (2**)

Ha

elsőfokú racionális egész függvény, azaz

akkor nyilván

, vagyis

és így egyszersmind
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-nal jelölve, az

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

tehát ekkor a differenciálhányados állandó, mégpedig a függvényt ábrázoló egyenes iránytangense. Ha a
függvény állandó, vagyis az egyenes párhuzamos az
tengellyel, akkor a differenciálhányados
.A
mondottak szerint az
függvény deriváltja

Keressük most az
Az

függvény differenciálhányadosát valamely

helyről áttérve egy más

Minthogy
itt a jobboldal mind az

helyen.

helyre, a különbségi hányados

az helyen rendre az
határértékkel bírnak 26. § (5), azért
tagjának határértéke tehát e különbségi hányados határértéke (46. § (1*))

Eszerint
az helyen differenciálható és differenciálhányadosa
differenciálható, nevezetesen

. Tehát az

függvény mindenütt

2.5. egyenlet - (3)

Az
(
) függvény is minden
helyen, tehát egész értelmezési tartományában
differenciálható. Ugyanis az helyről áttérve -re, a különbségi hányados

erről pedig látható, hogy az

Tehát

deriváltja bármely

helyen vett határértéke (46. § (2*), (1*), (3))

helyen

2.6. egyenlet - (4)

76§. . Ha
növekménye

s mivel

az

helyen differenciálható, akkor ott szükségképpen folytonos. Ugyanis a függvény

és a feltevés szerint 75. § (2*)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

létezik és véges, azért 46. § (2)

Ez éppen azt jelenti, hogy

az

helyen folytonos 50. §

Azonban a differenciálhatóság csak az illető helyen vonja maga után a folytonosságot. Lehetséges, hogy a
függvény egy helyen differenciálható, minden más helyen pedig nem is folytonos. Például értelmezzük az
függvényt így:

Ez esetben a

helyről valamely

helyre áttérve, a különbségi hányados

Világos tehát, hogy

azaz a

helyen van differenciálhányados, mégpedig

Bármely

helyen azonban a függvény nem is folytonos. Legyen u. i.

közel válasszuk is

-hez a helyet (ilyen példának okáért

függvényérték nem közelíti meg tetszőlegesen az
okoskodás, ha
irracionális.

például racionális. Akkor bármily
ha

helyhez tartozó

eléggé nagy), a megfelelő
értéket. Hasonló az

Természetesen a differenciálhatóság sokkal többet jelent a folytonosságnál.
Így pl. az

függvény a helyen folytonos (minthogy itteni értékét éppen a határértékével (46. §) vettük egyenlőnek), de
nem differenciálható. Ugyanis a helyről áttérve -re, a különbségi hányados

ennek pedig a
77§. . Ha az

helyen nincs határértéke (46. §).
függvény valamely helyen nem differenciálható, akkor ez azt jelenti (75. §), hogy az
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
függvénynek e helyen nincs véges határértéke. Ez legegyszerűbben úgy következhetik be, hogy a jobb- és
baloldali határérték külön-külön létezik, de a kettő egymástól különböző. Ezeket az
vett jobb-, ill. baloldali differenciálhányadosának nevezzük.
Például értelmezzük az

függvény

helyen

függvényt így:

Ennek diagrammáját úgy kapjuk, hogy vesszük az
parabolának azt az ágát, amelyen
és ezt
még kiegészítjük az
tengelyre vonatkozó tükörképével (41. ábra). Miután
deriváltja az
helyen

nyilvánvaló, miszerint e helyen függvényünk jobboldali deriváltja

, a baloldali

.

41. ábra.
Ha a különbségi hányados határértéke
vagy
, akkor azt mondjuk, hogy az illető helyen a függvény
differenciálhányadosa
, ill.
, bár a függvény ekkor a szó eredeti értelmében nem differenciálható.
Amennyiben a különbségi hányadosnak a jobb-, ill. baloldali határértéke
vagy
akkor
vagy
jobb-, ill. baloldali differenciálhányadásról beszélünk a szóbanforgó helyen. Például
differenciálhányadosa az
helyen
, mert a különbségi hányados határértéke
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
függvénynek (43. §, 026. ábra) az

Az

e helyen vett deriváltjával vagyis

helyen a jobboldali differenciálhányadosa nyilván megegyezik
75. § (4), a baloldali evidenter

.

78§. . A differenciálhányados fogalmából folynak a differenciálás következő formális törvényei:
Ha

helyen differenciálható függvény és

valamely

állandó, akkor ott

2.7. egyenlet - (1)

Ha

és

valamely

helyen differenciálható függvények, akkor ott

2.8. egyenlet - (2)

Ugyanis ez

helyről áttérve egy más helyre,

különbségi hányadosa nyilván az

különbségi

hányadosának
-szerese, az
összegé pedig az
és
függvények differenciahányadosainak összege, tehát ugyanez érvényes a határértékekre 46. § (1), (2), azaz a megfelelő deriváltakra 75.
§ Ez (1) és (2) képletekből teljes indukcióval következik, miszerint általánosabban

2.9. egyenlet - (3)

hacsak

a szóbanforgó

Minthogy pozitív egész
kitevőre
deriváltja 78. § (3) értelmében

helyen differenciálhatók.
(75. § (3)), általában valamely racionális egész függvény

tehát eggyel alacsonyabb fokú racionális egész függvény.
79§. . A szorzat és a hányados alapvető differenciálási szabályát a következő tétel fejezi ki:
Ha u és v valamely helyen differenciálható függvények, akkor ugyanott ezek szorzata is differenciálható,
nevezetesen

2.10. egyenlet - (1)

amennyiben az illető helyen

, az

hányados ott ugyancsak differenciálható, mégpedig

2.11. egyenlet - (2)

Legyen u. i.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

és a szóbanforgó hely
hányadosa

. Erről áttérve valamely más

helyre, a két függvény szorzatának különbségi

2.12. egyenlet - (3)

Mivel a feltevés szerint

és

az a helyen differenciálhatók, azért (75.§)

2.13. egyenlet - (4)

Továbbá

az

helyen szükségkép folytonos lévén (76. §), egyszersmind

2.14. egyenlet - (5)

Ennélfogva (3)-ból a 46. § (1) és (2) képletei alapján következik, hogy

Eszerint az

helyen (1) valóban fennáll.
, az a hely bizonyos környezetében

Amennyiben

, lévén az

helyen folytonos. Tehát az

környezetben értelmezve van. Ennek különbségi hányadosa

s ebből (4) és (5) alapján folyik

Látjuk, az

függvény az

helyen differenciálható, mégpedig itt

2.15. egyenlet - (6)

Ennélfogva a már bebizonyított 79. § (1) alatti szabályt az

szorzatra alkalmazva

amivel a 79. § (2) szabályt is igazoltuk.ű

136
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Ha
és racionális egész függvények és a -vel nem osztható, akkor racionális törtfüggvény; ennek
differenciálhányadosa (2)-ből folyólag ismét racionális törtfüggvény. Teljes indukcióval (1) kiterjeszthető
akárhány tényező esetére:

2.16. egyenlet - (1*)

Ha speciálisan

, akkor innen

2.17. egyenlet - (1**)

Az (1*) alatti szabálynak folyománya, miszerint az
függvényekből alkotott

) differenciálható

(

-edrendü determináns differenciálhányadosa egyenlő
determináns összegével, amelyeket ebből úgy
kapunk, hogy egy-egy sor elemeit differenciáljuk, a többi elemet pedig változatlanul hagyjuk.
Ugyanis a determináns definiciója szerint

ahol az összegezés kiterjed az
indexek minden
permutációjára és az előjel vagy
aszerint, amint az inverziók száma az illető permutációban páros vagy páratlan. (Ez összeg tagjainak száma
tehát .) Alkalmazva az (1) differenciálási szabályt, innen (78. § (3))

Itt a jobboldalon álló összegek éppen azok a determinánsok, amelyeket a jelzett módon

-ból kapunk.

80§. . Tekintsünk most valamely

2.18. egyenlet - (1)

közvetett függvényt (52. §), mikor is tehát az

függvényekről fel van téve, hogy az

függvény értékkészlete az

Megmutatjuk, hogy ha
valamely
helyen és
akkor az 80. § (1) közvetett függvény is differenciálható az

értelmezési tartományához tartozik.

a megfelelő
helyen, nevezetesen

2.19. egyenlet - (2)
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helyen differenciálható,

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Legyen
ha az

az illető hely. Tegyük fel először, hogy
-hoz elég közel van, tehát az helyről áttérve

. Akkor nyilván 75. § (2*)
,
-re, az 80. § (1) függvény különbségi hányadosa az

2.20. egyenlet - (3)

alakban írható. A feltevés szerint

az

helyen differenciálható, tehát

S minthogy
az
helyen folytonos is (76. §) azaz
differenciálható, azért egyszersmind

, és

a

helyen

Ennélfogva (3)-ból következik (46. § (2)), miszerint

esetben is, mert valahányszor

Ez azonban igaz a
hányados is , ha pedig

, akkor a baloldali különbségi

, akkor érvényes (3), amiből folyólag e különbségi hányados tetszőleges

pontossággal megközelíti az
differenciálási szabályt bebizonyítottuk.

értéket, hacsak

eléggé közel van

-hoz. Ezzel a 80. § (2)

(2) nagyjelentőségű általánosítása az előbbi § (1**) alatti szabályának. Az ottani (6) képlet szintén speciális
esete (2)-nek, lévén

deriváltja

(75. § (4)).

A differenciálhányados másik jelölésével a (2) szabályt röviden így írhatjuk:

2.21. egyenlet - (2*)

81§. . A differenciálhányados fogalmából következik, hogy ha
akkor

az

helyen differenciálható függvény,

2.22. egyenlet - (1)

tetszőleges pontossággal megközelíti az
közel választjuk az

differenciálhányadost, hacsak

2.23. egyenlet - (2)

138
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-et és

-t az

-hoz eléggé

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
megszorítással. 1
Ennek belátására legyen az
és
. Nyilván

görbe

abszisszájú pontja

, az

és

abszcisszájú pontjai pedig

2.24. egyenlet - (3)

aszerint, amint

a

szelő alatt, azon rajta, vagy a felett van (42. ábra). Minthogy

és

iránytangense a feltevésnél fogva tetszőleges pontossággal megközelítik az
értéket, ha
és
az
helyhez eléggé közel vannak, (3)-ból következik, miszerint ugyanaz a
szelő iránytangensére vagyis az (1)
alatti hányadosra is igaz.

42. ábra.

43. ábra.
Megjegyzendő, a (2) megszorítás nélkül (tehát akkor is, midőn
és
egy oldalról közelítik meg az
helyet) a tétel általánosságban nem érvényes még akkor sem, ha a függvény az
hely környezetében
differenciálható. Ennek igazolása céljából legyen

2.25. egyenlet - (4)

1

J. T. Stieltjes: Quelques remarques á propos des dérivées d’une fonction d’une seule variable, Oeuvres I. p. 68–69.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
továbbá minden

-re

2.26. egyenlet - (5)

(43. ábra). E függvény nyilván nemcsak az
egészszámú helyeken is, nevezetesen

helyeken differenciálható, hanem az
és általában (5) alapján

,

2.27. egyenlet - (6)

Tekintsük mármost az

függvényt. Erre

És e függvény az
és

helyeken is differenciálható (79. §, 80. §), miután

helyet jobbról az

ilyen. A

) helyekkel közelítve meg, a megfelelő függvényértékek

(

folytán

tehát

midőn

. Látjuk, az
értékhez, ha

helyeknek megfelelő (1) hányados ez esetben nem tart az

,

, bár e helyek -hoz tartanak.

82§. . Tekintsünk valamely

2.28. egyenlet - (1)

függvényt, amely bizonyos

számközben szigorúan monoton növekedő vagy fogyó. Tegyük föl,

hogy a függvény minden olyan értéket fölvesz ez intervallumban, amely az
közé esik. Ilyen p1.

esetén az

és

függvény 9. § Viszont nem ilyen pl. a

nyilván szigorúan monoton növekedő függvény, amely -tól -ig
(44. ábra); ez ugyanis értékkészletéből kihagyja az és

-szel, azon túl -ig

értékek
számközben az
-szel egyezik meg

közé esőértékeket s még -et is. A tett föltevés mellett

az
zárt intervallum bármely
helyéhez egy és csak egy oly
tartozik az
amelyre (1) fennáll (45. ábra). Vagyis ekkor (1) alatt is az egyértékű függvénye, mondjuk

2.29. egyenlet - (2)
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számközben,

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Ezt az 82. § (1) függvény inverz függvényének nevezzük.

44. ábra.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
45. ábra.
Feltevésünk maga után vonja, hogy
folytonos az
számköz bármely helyén (az
helyen csak
jobb-,
-n baloldali folytonosságról van szó). Ezt következőkép láthatjuk be. Adassék akármilyen kicsiny
pozitív

. Föltehető, miszerint
számközhöz tartozik (

esetén csak

szerepet). Feltevésünk alapján van olyan

és

vagyis

és

A (2) inverz függvény nyilván
és
függvény is folytonos az

az

is az
játszik

intervallumban, hogy

-nél viszont
. Ha mármost az
közé esik, akkor a monotonitás folytán
az

közé fog esni, tehát ekkor

-nál kisebb hibával. Ezzel kimutattuk, hogy

és

esetén csak

, viszont

hely az

mégpedig nbvekedő
mellett
, fogyó
helyet olyan közel választjuk -hoz, hogy szintén és
és

érték mellett

olyan kicsiny, hogy az

megközelíti az

értéket

helyen folytonos.

-szel együtt növekedő vagy fogyó és minden értéket fölvesz, amely az
értékek közé esik. Ebből az éppen mondottak szerint következik, hogy e
zárt intervallumban.

Ha az (1) függvény valamely helyen differenciálható és ott
inverz függvény is differenciálható, nevezetesen

, akkor a megfelelő

helyen a (2)

2.30. egyenlet - (3)

Legyen u. i.
a szóbanforgó hely, amelynek megfelel
helyre, a 82. § (2) függvény különbségi hányadosa

. Az

helyrőláttérve valamely más

2.31. egyenlet - (4)

Minthogy a (2) függvény folytonossága szerint

, azért (1) differenciálhatósága folytán egyidejűleg

2.32. egyenlet - (5)

A föltevés értelmében

lévén, (4) alapján (5)-ből következik (46. § (3)), hogy

2.33. egyenlet - (6)

vagyis

Ezzel a (3) alatti differenciálási szabályt a szóbanforgó

helyre bebizonyítottuk.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
A differenciálhányados Leibniz-féle jelölésével a (3) szabály a

2.34. egyenlet - (3*)

alakot ölti.
Ha a (2) alatti inverz függvény-kapcsolatban is a független változót jelöljük

-szel és a függőt

-nal, akkor az

(1) függvény inverze
. Ennek diagrammáját úgy kapjuk az (1) függvényéből, hogy a koordinátatengelyeket felcseréljük, vagy a görbét a tengelyek szögét felező
egyenesre vonatkozólag tükrözzük.
Az
függvény az
inverz függvénye. Ez páratlan
esetén – mikor is
monoton növekedő (46
a. ábra) és görbéje az kezdőpontra szimmetrikus – minden valós -re értelmezett egyértékű függvény. Páros
esetén azonban – midőn ( 046 b. ábra)
az

tengelyre szimmetrikus – az

számközben fogyó,

a

csak nem-negatív

-ben növekedő, görbéje

-ekre van értelmezve és kétértékű.

46. ábra. a.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

46. ábra. b.
Megállapodunk abban, hogy páros
mellett
a nem-negatív értéket jelentse; ezt a gyök főértékének
nevezzük. Az
diagrammájából a fenti elv szerint egyszerűen adódik grafikonja (47 a. és 47 b. ábra). A
páros -nek megfelelő 47 b ábrán a főértéket a vastagon kihúzott főág ábrázolja.

47. ábra. a.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

47. ábra. b.
A

(3)

alatti

elv

szerint

differenciálhányadosának, vagyis

deriváltja

reciprok

értéke

az

függvény

helyen

vett

differenciálhányadosa

2.35. egyenlet - (7)

Megjegyzendő, Bolzano tételéből folyik (53. §), hogy ha
az
zárt számközben folytonos
szigorúan monoton függvény, akkor ebben minden
és
közti értéket felvesz egyszer és csak
egyszer. Az ilyen függvénynek tehát mindig van egyértékű inverz függvénye.

2. 2 A differenciálhányados geometriai jelentése.
83§. . Legyen
valamely adott
különbségi hányados (75. §)

helyen differenciálható függvény. E helyről áttérve egy más helyre, a

2.36. egyenlet - (1)

aminek geometriai jelentése az

görbe

abszcisszájú

és

abszcisszájú

iránytangense (48. ábra). Fektessük most
-n át az
helyen vett
iránytangensű egyenest, amelynek hajlásszögére tehát

pontján átmenő

szelő

differenciálhányadossal egyenlő

2.37. egyenlet - (2)

Kimutatjuk, miszerint adatván akármilyen kis
képletben

szög, az

2.38. egyenlet - (3)
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ha

eléggé közel van

-hez,

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

48. ábra.
Forgassuk el u. i. az egyenest a
pont körül
048. ábra). Ha
eléggé kicsiny,
-től jobbra (a
jobboldalán)

az

Ha mármost

az

felett,

az

szöggel felfelé az , lefelé az
helyzetbe (
-n átmenő és az
tengellyel párhuzamos egyenes

alatt van, vagyis az

egyenes

iránytangensére

-hez eléggé közel eső hely, akkor az (1) különbségi hányados annyira megközelíti az

differenciálhányadost, hogy egyszersmind

S mivel az (1) hányados az

szelő iránytangense, ez egyenlőtlenség azt jelenti, hogy

alatt és
felett van, tehát nyilván
bebizonyítottuk.
(3)-at úgy fejezzük ki, hogy az
határfekvését a görbe

és a fortiori

egyenes az

-től jobbra

. Ezzel a 83. § (3) limes-relációt

szelő „határfekvése”, midőn

az

-hez tart. A szelőnek ezt a

-beli érintőjének nevezzük. A mondottak értelmében az

abszcisszájú pontjában húzott érintő iránytangense

, amennyiben

Az okoskodást nyilván meg is fordíthatjuk, vagyis abból, hogy az

is az

az

görbe

helyen differenciálható.

görbének valamely

abszcisszájú

pontban van egy az
tengellyel nem párhuzamos érintője (a szelőnek határfekvése), következik
differenciálhatósága az illető
helyen. Az inverz függvény fentebbi differenciálási szabálya (82. §) azt a
geometriai tényt fejezi ki, hogy az
koordinátarendszerből nézett görbe érintője egyben a fordított
rendszerből tekintett

is az érintője.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

49. ábra.
Az
görbe érintőjét valamely
megszerkeszthetjük. Ennek iránytangense u. i. (2) szerint (75. § (3))

hacsak

. Ha tehát a

-re bocsátott merőleges

-ből

abszcisszájú

pontban

talppontjából felrakjuk az

egyenesdarabot (ez
esetén
-tól a negatív irányba esik) ennek
egyenes a -beli érintő (49. ábra), miután iránytangense

végpontját a

könnyen

egyenesre a
-vel összekötő

Az -beli érintő maga az
tengely, mert az
helyen a differenciálhányados . Tehát páratlan
esetén a görbe az -beli érintőt az érintési pontban átmetszi ( 046 a. ábra). Ezt úgy fejezzük ki, hogy az
görbének páratlan
esetén inflexiós pontja, az
egyenes inflexiós érintője.
Az

(

) görbe

abszcisszájú

tehát (50. ábra) a
talppontból felrakva
-re az
irányba esik), ennek végpontját a -vel összekötő

pontjában húzott érintő iránytangense (75. § (4))

egyenesdarabot (ami
egyenes a -beli érintő.
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esetén

-tól a pozitív

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

50. ábra.
84§. . Az előbbi §-ban mondottak értelmében az
görbe
érintő egyenlete (ha a kurrens koordinátákat
és -val jelöljük)

abszcisszájú

pontjához tartozó

2.39. egyenlet - (1)

A

-ben

-re állított

nem párhuzamos az

merőlegest ( 048. ábra) a görbe

-beli normálisának nevezzük. Ha tehát

tengellyel, akkor a normális iránytangense

azaz

s egyenlete

2.40. egyenlet - (2)

Ez a

2.41. egyenlet - (2*)

alakban is írható, ami
esetén is érvényes, mert ekkor a normális valóban a
ponton átmenőés az
tengellyel párhuzamos
egyenes. A görbén és azérintőn rendesen azt a haladási értelmet vesszük
pozitívnak, amely az abszcissza növekedésének felel meg, a normálison pedig azt, amely mellett
. (A síkban a pozitív forgási értelem úgy van választva, hogy
Mik az érintő és a normális irány cosinusai? Legyen

mégpedig vegyük

-nek azt az értékét, amely

és

közé esik:

2.42. egyenlet - (3)
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.)

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

, az érintő iránycosinusai

Minthogy

2.43. egyenlet - (4)

ahol is a négyzetgyöknek pozitív értéke veendő, mert 84. § (3) alapján
vel megegyező előjelü. (4)-ből a normális iránycosinusai

és

a

-vel azaz

-

tengelyen

-

2.44. egyenlet - (5)

Messe

az

tengelyt

-ben,

pedig

-ben ( 048. ábra) és jelöljük

vetületét az

val. A
egyenesdarabot subtangensnek,
-et subnormálisnak nevezzük; minthogy az
tengelyen a
pozitív haladási értelem adva van, ezek méghatározott előjelűek.
az érintőnek az a pontja, amelyre
,s
ekkor (1)-ből

, vagyis a subtangens előjellel

2.45. egyenlet - (6)

Hasonlóan adódik (2)-ből, hogy a subnormális előjellel

2.46. egyenlet - (7)

Az érintőés a normális
, ill.
darabjait szintén érintönek resp. normálisnak nevezzük. Ezeknek is
meghatározott előjelük van, mert az érintőn és a normálison megállapítottuk a pozitív haladási értelmet.
Minthogy a vetületi tétel szerint

84. § (4) és 84. § (6) alapján az érintő

2.47. egyenlet - (8)

S mivel hasonlókép

84. § (5) és 84. § (7)-re tekintettel a normális

2.48. egyenlet - (9)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

51. ábra.
Tekintsük pl. az

2.49. egyenlet - (10)

parabolát (51. ábra). Ez egyenletből (aszerint, amint a görbének az

tengely feletti vagy az alatti részére

szorítkozunk)
, tehát ez
az
-nek differenciálható függvénye a
intervallumban. A (10) egyenlet mindkét oldalán
szerint differenciálva

2.50. egyenlet - (11)

tehát a subnormális 84. § (7) szerint

vagyis a (10) parabola subnormálisa állandó. Ez módot ad a normális, tehát egyben az érintő egyszerű
szerkesztésére. (10) és (11) alapján a (6) alatti subtangens

azaz a (10) parabola
parabola érintőjét.

tengelypontja a

egyenesdarabot felezi. Ez alapon is egyszerűen szerkeszthetjük a
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

52. ábra.
Tekintsük most az

2.51. egyenlet - (12)

ellipszist (52. ábra). Ha a görbének az
ből
mint az
egyértékűés a
világos, hogy a
ordinátáját

tengely feletti vagy az alatti részére szorítkozunk, akkor 84. § (12)számközben differenciálható függvénye fejezhető ki. Eleve

subtangens ugyanazon

mellett

-től független. Ugyanis a 84. § (12) ellipszis minden

-vel szorozva, az

2.52. egyenlet - (13)

kört kapjuk, s mivel ekkor az
differenciálhányados ugyancsak
-vel szorzódik,
tehát és
az ellipszisnek és a körnek ugyanazon abszcisszájú pontjai és a kör
tengelyt -ben metszi, akkor
az ellipszis -beli érintőjé.

nem változik. Ha
-beli érintője az

Az ellipszis subtangensét kiszámítandó, végezzük a számítást a (13) körre. Ez egyenletből
differenciálással

honnan a kör subnormálisa
és az ellipszis közös subtangense

(12)-ből

(ami azt mondja, hogy a kör normálisa a

szerinti differenciálással
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szerinti

sugár). Ennélfogva a kör

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

honnan az ellipszis subnormálisa

85§. . Az

2.53. egyenlet - (1)

görbe az ú. n. cisszois.2 Ez átmegy a kezdőponton, különben pedig nyilván az
tengely és az
egyenes között fekszik, az
tengelyre szimmetrikusan. Ha balról -hoz konvergál, akkor
(1)-ből

, ami differenciálható függvénye

.

-nek (79., 80. §)

V. ö. pl. A. Adler: Theorie der geometrischen Konstruktionen, Leipzig 1906, p. 235-236, vagy Sz. Nagy Gyula: A geometriai
szerkesztések elmélete, Kolozsvár 1943, p. 67–68.
2
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
53. ábra.
E görbe geometriailag következőkép származtatható. Az
átmérőjű kör (53. ábra) -beli érintőjén
(amelynek egyenlete
) vegyünk föl valamely
pontot, határozzuk meg az
egyenesnek a körrel
való másik
metszéspontját s rakjuk fel ez egyenesre -ból
felé az

2.54. egyenlet - (2)

darabot; az így nyert
, tehát

pont geometriai helye a cisszois. Legyen u. i.
vetülete az
tengelyen

. Akkor

2.55. egyenlet - (3)

Ha mármost (2) fennáll, akkor a

pont abszcisszája (3) alapján

ordinátája pedig
. Ezek nyilván kielégítik (1)-et, tehát
a cisszois pontja. Viszont, ha
a
cisszois pontja, akkor
folytán ennek abszcisszájára (1)-ből adódik
, vagyis
, tehát (3)-ra tekintettel

amiből folyik (2).
Az

pontban akár a felső, akár az alsó cisszois-ág érintője az

tengely. U. i. (1)-ből

s ennélfogva
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54. ábra.
Hogyan szerkesztjük meg a cisszois valamely más
és számítsuk ki (6) a

alakban írván, ebből

vagy

pontjában az érintőt? Legyen a

subtangenst (54. ábra). (1)-et az

szerinti differenciálással

-tel szorozva

2.56. egyenlet - (4)

De (1) szerint
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s igy (6)-ból a subtangenssel ellentetten egyenlő

, egyenesdarab meghatározására az

2.57. egyenlet - (5)

egyenlet adódik. Ennek alapján megszerkeszthetjük az érintőt. Legyen u. i.

Akkor (5) szerint

és

vagyis

geometriai középarányosa u. a., mint az

mint
. Ennélfogva
ben metszi az
tengelyt.

és

egyenesdaraboké, azaz nem más

. Ha tehát
-ben a
egyenesre merőlegest állítunk, ez éppen
-vel összekötve, megszerkesztettük a
érintőt.

-t a

-

3. 3 Magasabbrendű differenciálhányadosok.
86§. . Az
függvény differenciálhányadosának a differenciálhányadosát (amennyiben létezik)
második differenciálhányadosnak nevezzük; ennek differenciálhányadosa a harmadik differenciálhányados s
így tovább. Ezek az ú. n. magasabbrendű differenciálhányadosok vagy magasabbrendű deriváltak, amelyeknek
jelölésére rendre a

vagy

symbolumok szolgálnak. Más jelölés:
deriváltat

-tal, ill.

-szel is jelölik. A függvényt magát

-adik differenciálhányadosnak is tekintjük:

. Ennek deriváltja megfelelően az első differenciálhányados.

,
Az

. A második

vagy

függvény differenciálási szabályát (75. § (3)) ismételten alkalmazva, a

Eszerint az

függvénynek

-edik differenciálhányadosa

. Ebből következik miszerint a

racionális egész függvénynél

Határozzuk meg most az A

függvény

-adik differenciálhányados

-edik deriváltját. Minthogy
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és az

függvény

-edik deriváltja nyilván (75. § (4))

azért

Az

függvény

-edik deriváltja az

identitás alapján

87§. . Valamely

2.58. egyenlet - (1)

racionális egész függvény együtthatói egyszerűen kifejezhetők e függvénynek az
deriváltjaival. Nevezetesen (1)-ből

és

helyen vett

-szori deriválással

tehát az (1) alatti együtthatók

Eszerint az

-edfokú

polinom a

2.59. egyenlet - (1*)

alakban írható. Ezt

Maclaurin-formulának nevezzük.3 Az

helyébe

az -nek szintén -edfokú polinomja. Ennek deriváltjai evidenter
erre aMaclurin-formulát alkalmazva

3

V. ö. C. Maclaurin: A treatise of fluxions, Edinburgh 1742, p. 610.
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Az
helyébe ismét
rendezett alakja:

-et téve, adódik az

-edfokú

polinomnak

hatványai szerint

2.60. egyenlet - (1**)

Ez az ú. n. Taylor-formula.4 Az (1*) Maclaurin-formula ennek az a speciális esete, midőn
racionális egész függvény első

Minthogy az

tehát e függvény és első

deriváltjának értéke a

.

deriváltja

helyen

azért az

2.61. egyenlet - (2)

jelölés mellett (1*) szerint

2.62. egyenlet - (3)

Ez az ú. n. binomiális képlet. Az

esetben speciálisan

2.63. egyenlet - (4)

Az itt szereplő

egész számok az ú. n. binomiális együtthatók. Ha még megállapodunk abban, hogy

legyen, akkor a 85. § (3) képlet szummatórius alakban

2.64. egyenlet - (3*)

(itt a

kitevőjű

és

hatvány az

számot jelenti).

(2)-ből folyólag

V. ö. B. Taylor: Methodus incrementorum directa et inversa, London 1715, p.23, coroll. II. Lásd még A. Pringsheim: Zur Geschichte des
Taylorisches Lehrsatzes, Bibliotheca Mathematica (3), 1 (1900), p. 343–345.
4

157
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

vagyis

2.65. egyenlet - (5)

(Ez az

megállapodásra tekintettel még

88§. . Ha az

és

függvények

-ra is érvényes.)

-szer differenciálhatók, akkor az

szorzat

-edik deriváltja

2.66. egyenlet - (1)

( Leibniz-féle differenciálási szabály).
Ezt teljes indukcióval bizonyítjuk be. A tétel
érvényes
-re is. Ekkor u. i. (1)-ből

-re igaz 79. § (1). Megmutatjuk, hogy ha

-re igaz, akkor

2.67. egyenlet - (2)

Minthogy (87. § (5))

azért (2) szerint

vagyis a tétel valóban
Például számítsuk ki az

-re is igaz. Ennélfogva (1) az
függvény

értékek mindegyikére érvényes.

-edik differenciálhányadosát az
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s az
függvény és első
deriváltja az
azért az 88. § (1) alatti szabályt alkalmazva

helyen nyilván

, míg az

-edik deriváltja

,

4. 4 Racionális egész függvény gyökeinek
multiplicitása.
89§. . A 87. §-ban (1**) alatt nyert Taylor-formulából látható, hogy ha az
helyen eltűnik, vagyis
még

osztható

, akkor

racionális egész függvény az

-val. Ha egyben

, akkor

-tel is osztható, s így tovább. Tegyük fel, hogy

2.68. egyenlet - (1)

Akkor a Taylor-formulából

tehát

osztható

-gyel már nem osztható, mert ez azt jelentené, hogy a { }

-mel. De

-ben álló polinom osztható
ellentétben. Viszont, ha

-val, tehát eltűnik az

legmagasabb hatványa, amellyel

az

, a feltevéssel

helyen, vagyis

osztható, azaz

2.69. egyenlet - (2)

-re a Taylor-formulát alkalmazva

akkor

s így az

-re vonatkozó Taylor-formulára tekintettel

A (2) alatti esetben azt mondjuk, hogy
az

helyen

az

-szeresen tűnik el, és

polinomnak

legyen. E feltétel azt fejezi ki, hogy az

helyen

-helye vagy

-szeres gyöke,

gyök multiplicitásának nevezzük. Az előbbiek szerint

-et az

(1) szükséges és elegendő feltétele annak, hogy

-szeres

az

racionális egész függvénynek

első el nem tűnő differenciálhányadosa

-szeres gyöke
-edrendű. (2)-

ből következik (lévén
a folytonossága miatt az a hely bizonyos környezetében
-val megegyező
előjelű), hogy az
polinom az
-szeres a zérushelyen jelet vált vagy nem vált jelet aszerint, amint az
multiplicitás páratlan vagy páros.
Megmutatjuk most, hogy ha
az
rendre
multiplicitásokkal, akkor

racionális egész függvénynek különböző valós gyökei
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racionális egész függvény, amelyre

ahol

A feltevés szerint

2.70. egyenlet - (3)

, 89. § (3)-ból

Minthogy
az

polinomnak

folytán következik, hogy egyszersmind

-szörös gyöke; megmutatjuk, hogy

. Legyen

. Ha u. i.

2.71. egyenlet - (4)

akkor 89. § (3)-ra tekintettel

ahol

vagyis

az

-nek is

-szörös gyöke, tehát valóban

. Mármost (3) és (4) alapján

2.72. egyenlet - (5)

ahol

Mivel

, (5)-ből folyik, hogy
polinomnak is

s az előbbihez hasonlóan látható be, miszerint

az

-szoros gyöke, vagyis

2.73. egyenlet - (6)

Most (5) és (6)-ból következik, hogy

ahol

s így tovább. Az okoskodást mindaddig folytathatjuk, míg ki nem merítettük
E tételnek nyilván folyománya, hogy ha az
összege legfeljebb lehet.

polinom

összes szóbanforgó gyökeit.

-edfokú akkor a valós gyökök multiplicitásainak
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Ebből következik továbbá, hogy valamely racionális egész függvény csak úgy lehet az

minden értékénél

(azonosan ), ha minden együtthatója

, akkor

-nek nem minden együtthatója

. Ha u. i.

vagy

legalább elsőfokú, vagy -tól különböző állandó. Az első esetben
-nek az előbbiek szerint legföljebb a
fokszámával megegyező számú gyöke lehet, a második esetben pedig egyáltalában nincs gyöke.
Többváltozós racionális egész függvény is csak akkor lehet azonosan zérus, ha minden együtthatója zérus. Ez az
egyváltozós racionális egész függvényre vonatkozó előbbi tételből teljes indukcióval következik. Ugyanis
valamely
rendezve

racionális egész függvény az

-változós

alakú, ahol

változók racionális egész függvényei s ezeknek az

az

együtthatói együttvéve éppen a
együtthatói. Ha tehát a tétel
akkor ebből az egyváltozós tétel alapján nyilván következik
-változósra is.
90§. . Ha

hatványai szerint

-változós függvényre igaz,

nem azonosan eltűnő racionális egész függvény és az

2.74. egyenlet - (1)

helyeken váltakozva

2.75. egyenlet - (2)

akkor

legalább

-edfokú.

Bizonyítás. Ha (2) alatt mindenütt az egyenlőség jele érvényes, akkor ez azt mondja, hogy
különböző helyen, tehát fokszáma legalább
(89. §).

eltűnik

Ha pedig (2) alatt mindenütt az egyenlőtlenségi jel érvényes, akkor Bolzano tétele (53. §) értelmében

intervallumok mindegyikében eltűnik legalább egyszer, tehát eltűnik legalább
legalább -nel egyenlő.

az

helyen, s így fokszáma is

Tegyük fel végül, hogy (2) alatt úgy az egyenlőség, mint az egyenlőtlenség jele előfordul. Ha

akkor a

racionális egész függvény (89. §) az

helyeken szintén felváltva
és
. Ez t. i. (2) alapján egyszerűen abból következik, hogy
az
helyeken negatív, az
helyeken viszont pozitív (
esetén az előbbi,
esetén pedig az utóbbi helyek nem szerepelnek). Legyenek (1) alatt
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mindazok a helyek, amelyeken

eltűnik, vagyis amelyekre (2)-ben az egyenlőségi jel érvényes, viszont

2.76. egyenlet - (3)

azok, amelyekre (2)-ben az egyenlőtlenségi jel érvényes. Az előbbi megjegyzést egymás után alkalmazva a

racionális egész függvényekre, arra jutunk, hogy a

2.77. egyenlet - (4)

függvényre a (3) alatti helyeken

E helyek száma
lévén, ebből éppen úgy mint előbb, következik, hogy
edfokú. Ennélfogva (4)-re tekintettel
legalább -edfokú. Qu. e. d.
91§. .

Legyen

midőn

és

racionális egész függvény, amely az
ellentett előjelűek,

-nek

és

legalább

-

helyeken nem tűnik el. Akkor az esetben,
között páratlan számú gyöke van; ha pedig

és
megegyező előjelűek, úgy
-nek
és
között vagy nincs gyöke, vagy páros számú van. Itt
minden gyök annyinak számít, amennyi a multiplicitása. (Bolzano tétele racionális egész függvény esetében.)
Bizonyítás. Tudjuk (53. §), hogy ha
és
ellentétes előjelűek, akkor
és
között legalább egy gyök
mindenesetre van. Csak azt kell tehát kimutatnunk, hogy ha az
és
közé eső összes gyökök

rendre

multiplicitásokkal, akkor
páratlan vagy páros aszerint, amint
vagy megegyező előjelűek. Ez a következőkép látható be. Az

intervallumok mindegyikében
előjele állandó 53. § És
a
aszerint, amint
páratlan vagy páros 89. § Tehát, a pozitív előjelet
(43. §), a
-nal,

-beli előjel a
-ét pedig

-beli előjelnek

vagy
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ellentétes

helyen jelet vált vagy nem vált jelet
-gyel, a negatívot
-gyel jelölve

-szerese. Ennélfogva, ha

-vel jelöljük, fennáll

és

előjelét röviden
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Ebből folyólag, ha

és

és

viszont

ellentett előjélűek, azaz

megegyező előjelűek, vagyis

páratlan, ha

, akkor

páros. Qu. e. d.

, akkor

E tétel alapján páratlan fokú racionális egész függvénynek páratlan számú valós gyöke van, páros fokúnak pedig
vagy nincs gyöke, vagy páros számú van (minden gyököt annyinak számítva, amennyi a multiplicitása). Ugyanis
a

függvényre

míg

aszerint, amint

páratlan vagy páros 45. § Tehát, ha az

összes gyököket tartalmazza és páratlan

pozitív szám elég nagy, a

esetén

számköz az

, páros

esetén pedig

. Ennélfogva a tétel szerint a gyökök száma az első esetben páratlan, a másodikban
pedig páros (esetleg 0).
92§. . A racionális egész függvényre vonatkozó előbbi Bolzano-tételnek folyománya a következő: Ha az
racionális egész függvény az
helyeken eltűnik, de ezek között nem tűnik el, akkor az
deriváltnak
és
között páratlan számú gyöke van, amennyiben minden gyököt annyinak számítunk, amennyi a
multiplicitása. ( Rolle tétele racionális egész függvényre vonatkozólag.5) Ugyanis a föltevés szerint (89. §)

2.78. egyenlet - (1)

racionális egész függvény, amely az

ahol

és

helyen nem tűnik el. De

tűnik el, mert különben ott
is eltűnnék a feltevéssel ellentétben. Ennélfogva
számközben állandó előjelű 53. § Mármost 92. § (1)-ből adódik

az

és

között sem

az

2.79. egyenlet - (2)

ahol

Innen

2.80. egyenlet - (3)

és

Mivel
(91. §)

és

-nek

előjele megegyező, 92. § (3) alapján
között

és

és

-nek páratlan számú gyöke van. Ezek 92. § (2)-re tekintettel ugyanazok, mint

közé eső gyökei.

93§. . Rolle előbbi tételének alkalmazásával kimutatjuk, miszerint a
5

ellenkező előjelűek. Következőleg

M. Rolle alábbi i. h. (160. old.).
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2.81. egyenlet - (1)

polinomnak páratlan
nincs valós gyöke.

esetén egy és csakis egy valós gyöke van és ez egyszeres gyök, páros

Minthogy (91. §)

-nek páratlan

esetén páratlan számú, páros

gyöke van, a tétel be lesz bizonyítva, ha kimutatjuk, miszerint
többszörös gyöke nem lehet.
Tegyük fel ezzel ellentétben, hogy
§ (1)-re tekintettel

esetén pedig

esetén pedig páros (vagy

) számú

-nek egynél több különböző gyöke vagy

-nek van egynél több különböző gyöke. Ezek mind negatívok, mert 93.

mellett

és

. Legyen

gyök nincsen. Akkor az előbbi § szerint
minthogy 93. § (1) a

-nek

és

két szomszédos gyök, amelyek között tehát több
között páratlan számú gyöke van. Másrészt,

2.82. egyenlet - (1*)

alakban is írható,

folytán

2.83. egyenlet - (2)

S mivel

és

§értelmében

mindketten negatívok, 93. § (2) alapján
és

-nek

tehát lehetetlen, hogy

és

egyenlő előjelűek. Tehát a 91.

között vagy nincs gyöke, vagy páros számú van. Ez az előbbivel ellenkezik,

-nek egynél több különböző gyöke legyen. De egy többszörös gyöke sem lehet, mert

ha gyök, akkor ismét
a tételt bebizonyítottuk.

, tehát 93. § (1*)-ból folyólag

, vagyis

egyszeres gyök 89.§ Ezzel

5. 5 A lokális és a monoton növekedés tétele.
94§. . A monoton növekedés, ill. fogyás fogalmától (42. §) megkülönböztetendő a lokális (helyi) növekedés,
resp. fogyás fogalma.
Az
helyeken

függvényről azt mondjuk, hogy az
, az

Viszont fogyónak mondjuk az
, előtte pedig

helyen növekedik, ha ennek elég kis környezetében az

előtti helyeken pedig
függvényt az
.

utáni

.
helyen, ha ennek elég kis környezetében az

hely után

Természetesen, abból, hogy a függvény valamely helyen pl. növekedő, nem következik, hogy e hely
környezetében monoton növekedő. Tekintsük pl. ezt a függvényt:

Ez az
helyen növekedik, mert a
számközben a hely után nyilván pozitív, előtte negatív,
magán e helyen pedig (55. ábra). De evidenter nem monoton növekedő a hely bármily kis környezetében
sem. E függvény a helyen differenciálható is, a differenciálhányadosa nyilván .
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55. ábra.
az a helyen differenciálható és

Ha

, akkor itt

növekedik vagy fogy aszerint, amint

. (A lokális növekedés, ill. fogyás tétele.)

vagy
Legyen u. i. először

. Akkor egyszersmind

2.84. egyenlet - (1)

hacsak

eléggé közel van

-hoz, mert hiszen a különbségi hányados tetszőleges pontossággal megközelíti az

derivált-értéket, hacsak -et az
helyhez eléggé közel választjuk 75. § De
az
hely után
pozitív, előtte pedig negatív, s így az helynek abban a környezetében, ahol 94. § (1) érvényes, az utáni
helyeken

, azaz
. Tehát

az

így az előbbiek szerint a
az helyen fogyó.

előtti helyeken viszont

, az

helyen valóban növekedik. Legyen most
függvény az

, vagyis
. Akkor

s

helyen növekedő. Ebből azonban nyilván következik, hogy

A függvény növekedésére, ill. fogyására vonatkozó ezen feltétel persze csak elegendő, de nem szükséges.
Például az
függvény a helyen növekedő, noha itt a deriváltja zérus. A fenti tételből következik, hogy ha az
függvény az

intervallum valamely belső

értékét veszi fel, akkor
Ha u. i.

volna akkor

, amennyiben
a

helyén ez intervallumbeli legnagyobb vagy legkisebb
e

helyen differenciálható.

helyen növekednék, vagyis elég kis pozitív
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Tehát ekkor

nem volna sem a legnagyobb, sem a legkisebb függvényérték az

Hasonlókép ellentmondásra vezet az

feltevés s így szükségkép

intervallumban.

.

95§. . A lokális és a monoton növekedés fogalma közti különbség mélyebb illusztrálására megmutatjuk most,
miszerint a függvény valamely hely környezetében differenciálható lehet és e helyen növekedhetik anélkül, hogy
a környezetében monoton növekedő volna.
Tekintsük pl. az

2.85. egyenlet - (1)

függvényt, ahol

a 81. § (4) és 81. § (5) alatt definiált függvény és

2.86. egyenlet - (2)

Ennél

vagyis

tehát (2)-re tekintettel
. Ennélfogva e függvény a lokális növekedés tétele értelmében (94. §) az
helyen növekedik (ami különben közvetlenül is tüstént belátható). Másrészt (1)-ből

tehát 82. § (6)

amely érték 95. § (2)-ből folyólag negatív. Következőleg

helyeken fogyó 94. § De e

az

sorozat -hoz tart és így nyilvánvaló, hogy bármilyen kis környezetét jelöljük is ki a
nem monoton növekedő.

helynek, abban

96§. . A lokális növekedés tétele alapján bebizonyítjuk az alábbi tételt, amely a függvények menetének
vizsgálata szempontjából alapvető.
Ha

akkor

zárt számközben folytonos és annak belsejében differenciálható függvény, továbbá

az

e számközben szigorúan, monoton növekedő. ( A monoton növekedés tétele.)

Bizonyítás. Legyen először
tétele értelmében (94. §) az
számköz azon
Miután

,

és

. Minthogy a feltevés szerint

, a lokális növekedés

helytől jobbra és hozzá eléggé közel eső helyeken

. Tekintsük az

számai halmazának felső határát (28. §), amelyekre ez egyenlőtlenség fennáll.
között a

helyet eléggé közel választva
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számközben

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
. Ennélfogva lehetetlen, hogy

ne tartozzék az említett halmazhoz azaz

legyen,

mert akkor e számközben még inkább
állana, tehát nemcsak hanem e számköz pontjai sem
tartoznának a szóbanforgó halmazhoz, ellentétben azzal, hogy
e halmaz felső határa. Tehát szükségképen
. Ebből folyólag az is lehetetlen, hogy
között a

-tő] jobbra és hozzá elég közel eső helyeken

ellentétben

jelentésével. Eszerint

folytán akkor

legyen. U. i.

és

, tehát még inkább

, tehát

volna,

. Ezzel kimutattuk, hogy

az

számköz belsejében szigorúan monoton növekedő. Ki kell még mutatnunk, hogy
valahányszor
sorozatokat úgy, hogy

. Válasszuk e célból

-ben az

és

2.87. egyenlet - (1)

és

2.88. egyenlet - (2)

legyen. Az előbbiek értelmében 96. § (1)-ből folyólag

2.89. egyenlet - (3)

viszont

2.90. egyenlet - (4)

Mivel pedig a függvény az

helyen jobbról, a

helyen pedig balról folytonos, 96. § (2) alapján

fogyólag, ill. növekedőlég. Ennélfogva 96. § (3)-ból következik
. Qu. e. d.
Hasonlókép, ha

az

zárt számközben folytonos és ezen belül

szigorúan monoton fogyó. (Ez az előbbi tételből már következik is, ha azt a

, 96. § (4)-ből

, akkor

-ben

függvényre alkalmazzuk.)

97§. . Alkalmazáskép oldjuk meg a következő feladatot: meghatározandó az

2.91. egyenlet - (1)

ellipszisen a
legyen.

pont úgy, hogy a

-beli normálisnak a középponttól való távolsága a lehető legnagyobb

A szimmetria miatt szorítkozhatunk az ellipszisnek első negyedére. A
egyenlete 84. § (2*) rendezés után

2.92. egyenlet - (2)
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ponthoz tartozó normális

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

A normálisnak az

kezdőponttól való távolságát

-vel jelölve, 97. § (2) alapján

2.93. egyenlet - (3)

Minthogy (1)-ből

azért

tehát (3)-ra tekintettel

Ez

függvény deriváltja

relációra, ez így is írható:

Tekintettel a

2.94. egyenlet - (4)

A

számközben

tehát (4)-ből folyólag itt

függvénnyel ellenkező előjelű. E függvény az

az

hely előtt negatív, utána pozitív, s így f’(x) előtte pozitív, utána negatív. Következőleg
helyig szigorúan kezdve fogy (97. §), e helyen a legnagyobb értékét veszi fel a
Vagyis a keresett
pont abszcisszája

2.95. egyenlet - (5)

A megfelelő ordináta 97. § (1)-ből
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e

intervallumban.

2. fejezet Differenciálhányados.
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2.96. egyenlet - (6)

56. ábra.
97. § (5) alapján a
pont könnyen megszerkeszthető. Ha (56. ábra) az
egyenesdarab, mint átmérő fölé kört rajzolunk s meghatározzuk ennek az
pontban az
merőlegessel való
metszéspontját, akkor

tengelyre állított

-re vigyük rá az

egyenesdarabot s bocsássuk

-ből az

alatti abszcissza. Ugyanis

merőlegest. Az

tengelyre a
tehát

egyenesdarab az 97. § (5)

, azaz

s mivel 97. § (5) az

alakban is írható, látjuk, valóban
-n át az
ellipszisnek

-re rávisszük az

. Ha most

tengellyel párhuzamost fektetünk, ennek
abszcisszájú pontja, vagyis a kersett

egyenesdarabot s

-vel való metszéspontja tudvalevőleg az
pont.
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Az 97. § (5) és 97. § (6) alatti értékeket 97. § (3)-ba helyettesítve, adódik

tehát az 97. § (1) ellipszis normálisának a középponttól való legnagyobb távolsága

98§. . Ha
továbbá

és

zárt számközben folytonos és azon belül differenciálható függvények,

az

2.97. egyenlet - (1)

akkor

2.98. egyenlet - (2)

E tételt a növekmények összehasonlítása elvének nevezhetjük.
Ez folyománya a monoton növekedés-tételének 96. § Ugyanis
folytonos függvény és ezen belül a deriváltja (1) alapján (78. § (3))

tehát e függvény az említett tétel értelmében

-tól

az

zárt számközben

-ig szigorúan monoton növekedő. Ennélfogva

azaz fennáll 97. § (2).
E tételből következik, hogy ha
az
függvény s van olyan
állandó, hogy

zárt számközben folytonos és azon belül differenciálható

2.99. egyenlet - (3)

akkor egyben

2.100. egyenlet - (4)

T. i, az előbbi tételt a 97. § (3) feltevésnél fogva alkalmazhatjuk az

és

függvényekre, tehát

vagyis 97. § (4) érvényes.
Hasonlóképen ha
az
van, olyan
állandó, hogy

zárt számközben folytonos és azon belül differenciálható függvény s
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2.101. egyenlet - (5)

akkor egyszersmind

2.102. egyenlet - (6)

Nyilvánvaló, hogy ha 97. § (3) helyett a gyengébb

feltevés teljesül, akkor 97. § (4) helyett is az

2.103. egyenlet - (4*)

állítás érvényes. Hasonlóan, ha 97. § (5) helyébe a gyengébb

feltevés lép, akkor 97. § (6) helyett

2.104. egyenlet - (6*)

áll fenn.
A 98. § (4*), ill. 98. § (6*) alatti tételnek folyománya, hogy ha
azon belül

, resp.
, akkor e számköz

tehát

, akkor

-ben

számközben folytonos és

az

monoton növekedő, ill. fogyó. Mert ha p1.

helyeire a 98. § (4*) tétel szerint

, azaz

.

Az integrálszámításban alapvető szerepet játszik az utóbbi tételnek következő speciális esete:
Ha

akkor

zárt számközben folytonos és azon belül differenciálható függvény, amelyre továbbá

az

e számközben állandó. (Az integrálszámítás alaptétele.) Ez valóban fennáll, mert a fenti tétel

értelmében az intervallum bármely két

helyére

és egyben

, azaz

.

6. 6 Konvexitás és konkávitás.
99§. . Az

görbéről azt mondjuk, hogy az

intervallumban alulról konvex, resp. alulról konkáv,

ha bárhogyan választván
-ben az
helyeket, a görbének megfelelő
mindig az
húr alatt, ill. a felett van (57 a. ábra) és (57 b. ábra)6

6

A konvexitásnak tágabb értelmezését adja Jensen, alulról konvexnek nevezve az

bármely két különböző

és

helyére

pontjai közül

függvényt az illető intervallumban, ha annak

. Lásd J. L.W. V. Jensen: Sur les fonctions convexes et les

inégalités entre les valeurs moyennes, Acta Mathematica 30 (1906), p. 176. Ez egyenlőtlenség csak azt fejezi ki, hogy az
intervallum felezőpontjához tartozó pont a görbén a végpontoknak megfelelő pontokat összekötő húr alatt van. Ebből következik, hogy

171
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

57. ábra. a.

57. ábra. b.
Másszóval az alulról való konvexitás azt jelenti, hogy a görbe
mindig

abszcisszájú

pontjaira

2.105. egyenlet - (1)

a konkávitás pedig azt, miszerint e pontokra mindig

2.106. egyenlet - (2)

Ugyanis ugyanazon
ponton átmenő két egyenes közül az a nagyobb iránytangensű, amely
másik felett, vagy -től balra a másik alatt van. Tehát aszerint, amint
az
alatt vagy
érvényes
általában

minden

a

és
közé eső
racionális számra
) (Jensen i. m., p. 188. form. (a)), de ez irracionális -ra általánosságban nem áll.
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-től jobbra a
felett van,

(

2. fejezet Differenciálhányados.
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illetve

Látjuk 99. § (1) vagy 99. § (2) áll fenn aszerint, amint
alulról konvex vagy konkáv.
Az esetben, mikor

-ben a görbe (

alatt vagy a felett van, vagyis amint a görbe

számköz belsejében differenciálható, a konvexitás, ill. konkávitás aequivalens

az

a következő tulajdonsággal: ha
akkor
b. ábra).

az

a görbének az

kivételével) mindig a

intervallum valamely belső helyéhez tartozó pontja,
-beli érintő felett, ill. az alatt van (58 a. ábra), ill. (58

58. ábra. a.

58. ábra. b.
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Tegyük fel u. i. először, hogy a görbe alulról konvex (konkáv) az eredeti értelemben. Legyen
abszcisszája
és tekintsük a görbének az intervallum valamely más , helyéhez tartozó
pontját, ahol például
Meg kell mutatnunk, hogy
a -beli érintő felett (alatt) van. Válasszunk evégből valamely

,
.

abszcissza-sorozatot, amelyben

mikor is szükségképen

Legyen a
húr iránytangense
(konkávitás) értelmében
a

; a görbe megfelelő pontjai legyenek

az
érintőé
. Minthogy
húr alatt (felett) van, tehát

De
(75. §) s így ennek alapján
Hasonló a bizonyítás, ha
.

azért a konvexitás

. Ez azt mondja, hogy

az

felett (alatt) van.

Tegyük fel most viszont azt, hogy fennáll ez az utóbbi tulajdonság. Akkor bárhogyan választván
-ben az
helyeket, a görbe megfelelő
pontjai közül
és
a -beli érintő felett (alatt) vannak.
Tehát
iránytangense kisebb (nagyobb), a
-é pedig nagyobb (kisebb), mint a
-beli érintőé.
Következőleg
iránytangense kisebb (nagyobb), mint a
-é. A görbe tehát alulról konvex (konkáv). Ha
az a helyen van jobb-, vagy a b helyen baloldali differenciálhányados (77. §), konvexitás (konkávitás) esetén az
, ill. abszcisszájú ponthoz tartozó érintő is (e pont kivételével) a görbe alatt (felett) van. A fenti okoskodás
u. i. ez érintőkre is alkalmazható.
Az

belsejében való konvexitás (konkávitás) maga után vonja annak fennállását az

abszcisszájú pont beleértésével, hacsak
következőkép láthatjuk be. Legyen pl.

az

az
helyen jobbról, ill. a
helyen jobbról folytonos. Ha

sorozat úgy választható, hogy

a konvexitás (konkávitás) szerint

s az

helyen való jobboldali folytonosság következtében

De ugyancsak a konvexitás (konkávitás) miatt

tehát
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helyen balról folytonos. Ezt
, akkor a

2. fejezet Differenciálhányados.
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Ez azt jelenti, hogy a görbe

abszcisszájú pontja az

van. Hasonlóan látható be, hogy ha

a

és

abszcisszájú pontokat összekötő húr alatt (felett)

helyen balról folytonos, akkor

esetén a

abszcisszájú pont az és abszcisszájú pontokat összekötő húr alatt (felett) van. Midőn
az helyen
jobbról és egyidejűleg a
helyen balról folytonos,
esetén a
abszcisszájú pont az
és
abszcisszájúakat összekötő húr alatt (felett) van. Ez esetben u. i. és között valamely , és között egy
helyet választva, az előbbiek szerint

resp. fordítva, tehát a fortiori

függvényre az

Minthogy az

azonosságból folyólag

valahányszor

vagyis (75. § (3), 83. §) az

görbe érintői a

intervallumban az érintési pontok

kivételével a görbe alatt vannak, azért fenti tételünk értelmében az
páros
Az

görbe a

intervallumban alulról konvex. Ebből már nyilván következik, hogy a
intervallumban
esetén szintén alulról konvex, míg páratlan
mellett alulról konkáv ( 046 a. és b. ábra).
(

) függvényre az

azonosság alapján

valahányszor

vagyis (75. § (4), 83. §) az

görbe érintői a

intervallumban az érintési pontok kivételével a

görbe alatt vannak, tehát a fenti tétel szerint az

görbe a

belsejében alulról konvex (59 a. és 59 b. ábra). Minthogy

intervallum

páros vagy páratlan függvény (42. §) aszerint,

amint páros vagy páratlan, ebből következik, miszerint görbéje a
szintén konvex, a másodikban viszont konkáv.
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intervallumban az első esetben
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59. ábra. a.

59. ábra. b.
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100§. . Alulról konkáv

görbe esetén az

egyenlőtlenséget következőkép általánosíthatjuk:
Ha az
„súlyok” mellett

görbe bizonyos intervallumban alulról konkáv, akkor milyen

pozitív

2.107. egyenlet - (1)

valahányszor
Hasonlókép,

az intervallumba eső helyek.
ha

az
görbe
pozitív „súlyok” mellett

bizonyos intervallumban alulról konvex,

akkor bármilyen

2.108. egyenlet - (2)

hacsak

az intervallum helyei.

100. § (1), ill. 100. § (2) a konkáv, resp. konvex függvényekre vonatkozó Jensen-féle egyenlőtlenség. 7

60. ábra.
A bebizonyításnál szorítkozhatunk 100. § (1)-re, mert 100. § (2) hasonlókép bizonyítható be, ill. 100. § (1)-ből
következik is, ha azt

7

függvényre alkalmazzuk. Tekintsük azt a

Jensen i. m. (146. old.) p. 180.
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2.109. egyenlet - (3)

Ez az
görbe
abszcisszájú
pontjainak súlypontja, ha azokba rendre
az
tömegeket helyezzük. Minthogy a görbe konkávitásából folyólag
konvex
sokszög (60. ábra), az
súlypont ennek belsejébe esik (
esetén a
egyenesdarab egy közbülső
pontjába). Ezt teljes indukcióval láthatjuk be. A
esetben

a

egyenésdarab közbülső pontja, amely azt

Ez

arányban osztja. Megmutatjuk, hogy ha az állítás

-re is érvényes. A

-re igaz, akkor
tekintettel

és

pont az

-nek megfelelő

pont koordinátái 100. § (3)-ra

pontok súlypontja, ha ezekbe rendre az

,

tömegeket helyezzük, tehát az
egyenesdarab közbülső pontja. De
a feltevés szerint a
sokszög belsejében van s így a fortiori a
konvex sokszög belsejében,
tehát abba esik
az állítás minden

is. Eszerint az állítás valóban
-re. Ebből folyólag az
pont a

-re is igaz. Így teljes indukcióval igaznak bizonyul
törtvonal alatt van s így annál inkább az

görbe alá esik, lévén ez alulról konkáv. Ezzel kimutattuk, hogy

ami 100. § (3)-ra tekintettel éppen az 100. § (1) állítás.
Speciálisan (ha a súlyok pozitív egész számok) alulról konkáv

görbére

2.110. egyenlet - (1*)

alulról konvex

görbére viszont

2.111. egyenlet - (2*)

s egyenlőség mindkét esetben csak akkor áll be, ha

.

(2) értelmében például

2.112. egyenlet - (4)
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hacsak

. Az

szám az
számok ú. n.
-edik hatványközepe, ha ezeket rendre
vel
súlyozzuk; ez az az érték, amellyel e számok mindegyikét pótolva, az
összeg
nem változik (v. ö. (16. §, 17. §)). E közép
esetén az ú. n. súlyos számtani közép. Ha a súlyok pozitív
egész számok, akkor ez átmegy az egyszerű számtani középbe. 100. § (4) azt fejezi ki, hogy az -edik
hatványközép

nagyobb a számtani középnél, ugyanazon súlyok mellett.

101§. . Differenciálható függvény görbéje konvexitásának szükséges és elegendő feltételét fejezi ki a következő
tétel:
Ha

az

zárt számközben folytonos és azon belül differenciálható függvény, az

ebben akkor és csak akkor alulról konvex, ha

szigorúan monoton növekedő.

A feltétel szükségességét következőkép láthatjuk be. Ha a görbe alulról konvex (99. §), akkor
és
Tehát

görbe

mellett a

abszcisszájú
és
pontjaihoz tartozó és érintőkre (61. ábra)
az ,
az
felett van.
iránytangense nagyobb az
és kisebb az
iránytangensénél. Ennélfogva az
érintő

iránytangense kisebb, mint az
feltétel valóban szükséges.

érintőé, azaz

. Eszerint a derivált szigorúan növekedő, tehát a

61. ábra.
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62. ábra.
A feltétel elegendő voltát bebizonyítandó, tegyük fel, hogy
számköz belsejében. Legyen
. Megmutatjuk, hogy a

szigorúan monoton növekedő az

e számköz tetszőleges belső helye, az

görbe

abszcisszájú pontja

-beli érintő e pont kivételével a görbe alatt van az egész zárt

intervallumban

(62. ábra). Legyen az érintő egyenlete

; akkor

Ennélfogva

Minthogy feltevésünk szerint
derivált

szigorúan monoton növekedő, innen következik, hogy az

belsejében negatív,

-ben szigorúan fogyó,

belsejében pedig pozitív, tehát (94. §) az
-ben viszont növekedő. Mivel az

különbség

helyen e különbség , ezek szerint

az
intervallumban előtt is és után is pozitív, vagyis az
egyenes az
görbe alatt
van a
pont kivételével. Ez a szóbanforgó vonaldarab bármely közbülső
pontjára érvényes lévén, az alulról
konvex 99. § A feltétel tehát valóban elegendő is. Ezzel a tételt bebizonyítottuk. Ebből már következik (a
függvényre való alkalmazással), hogy ha
differenciálható függvény, az
monoton fogyó.

az

zárt intervallumban folytonos és azon belül

görbe ebben akkor és csak akkor alulról konkáv, ha

szigorúan

A görbe alakjára a második differenciálhányados (86. §) előjeléből is következtethetünk. Ugyanis a mondottak
alapján a 96. § tételeiből, ha azokat az
Ha

az

függvényre alkalmazzuk, folyik a következő:

zárt intervallumban folytonos függvény, továbbá

pozitív (negatív), akkor

-ben az

e számköz belsejében létezik és

görbe alulról konvex (konkáv).

Például tekintsük az

függvényt. Ez az

helyen nincs értelmezve, itt a határértéke

. Az első derivált 79. § (2)
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a második pedig

Látható, hogy

, a

hely előtt

,

és

között

, az

hely után ugyancsak

. Tehát az előbbi tétel szerint a görbe a
íntervallumban alulról konkáv, a
intervallumban ellenben konvex, az hely után szintén konvex. Az
képletéből láthatjuk,
hogy
, a
hely előtt
,
és
között
, az
hely után ismét
.
Ennélfogva (96. §) a függvény a
számközben szigorúan fogyó, a
intervallumban növekedő, az helyen túl újra fogyó. A függvénynek a
helyeken vett határértéke nyilván
. Az
,
, helyeken felvett függvényértékek

a megfelelő derivált-értékek pedig

Ezek szerint a görbe a 63. ábrán látható képet mutatja. A
abszcisszájú pontban, a görbe konkávból
konvexbé menvén át, az e pontbeli érintőt ott átmetszi (99. §), ez tehát inflexiós pont (v. ö. 83. §).

63. ábra.
102§. . Az

és a

2.113. egyenlet - (1)

függvények görbéi között (ha
van. Ugyanis

kétszer differenciálható) az alaki viszonyok tekintetében szoros kapcsolat
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s így

tehát 102. § (1)-ből a Leibniz-féle differenciálási szabály alkalmazásával (88. §) adódik

Ha tehát

intervallumban állandó előjelű és

az

, vagy

megfelelőb a számközben ugyanolyan, illetve ellenkező előjelű s így az
görbének

, akkor

a

görbe alakja

-ban az

-beli alakjával megegyező vagy ellenkező 101. §

Például az előbb vizsgált

függvény görbéjének alaki viszonyaiból következik, hogy az

2.114. egyenlet - (2)

görbe a

intervallumban alulról konkáv, mert ez megfelel a
görbéje konvex. Viszont a

intervallumban a görbe konvex, minthogy

-ben konkáv. Hasonlókép a görbe
görbéje a megfelelő

intervallumnak, amelyben

és

-ben és

görbéje

-ben alulról konvex, miután ilyen az

intervallumokban.

Különben 102. § (2)-ből adódik

ami negatív

-re negatív,

-ban fogyó,
inflexiós pont van, itt

A függvény határértéke a

és

között pozitív, az

-ben növekedő,

helyeken , az

hely után ismét negatív. Tehát (96. §) a (2) függvény
-ben ismét fogyó. A

helyen az előbbiek szerint

helyen akár a jobb-, akár a baloldali határérték
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64. ábra.
Ezek értelmében a (2) függvény görbéje a 64. ábrán látható képet mutatja.

7. 7 Lokális szélsőérték. Inflexiós pont.
103§. . A lokális növekedés fogalmának megfelelően (94. §) az
görbét valamely abszcisszájú
pontban alulról „lokálisan konvexnek” mondjuk, ha az hely bizonyos környezetében
kivételével a -beli
érintő felett van.
Viszont alulról „lokálisan konkávnak” mondjuk az
görbét az
hely bizonyos környezetében
kivételével a -beli érintő alatt van.
Megmutatjuk, hogy ha
konvex.
Legyen a

görbe az

, akkor az

-beli érintő egyenlete

abszcisszájú

abszcisszájú

, tehát az

. Akkor

pontban, ha az

pontban alulról lokálisan

függvény deriváltja

2.115. egyenlet - (1)

folytán az

De

helyeken

derivált az a helyen növekedik (94. §), tehát e hely bizonyos környezetében az
. Ennélfogva 103. § (1) alapján e környezetben

aszerint, amint

. A monoton növekedés tétele értelmében tehát (96. §) az

aszerint, amint

függvény e környezetben az helyig szigorúan monoton fogyó, attól kezdve pedig növekedő.
Mivel magán az helyen , az hely előtt is és az után is pozitív, vagyis az
görbe az hely előtt
is és az után is a

-beli

Hasonlókép, ha

érintő felett van. Ezt kellett megmutatnunk.
, akkor az

görbe az

abszcisszájú pontban alulról lokálisan konkáv.

Természetesen a lokális konvexitás nem jelenti azt, hogy a görbe az illető pont környezetében konvex 99. §
Tekintsük pl. az

2.116. egyenlet - (2)
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görbét, ahol

a 81. §-ban (4) és (5) alatt definiált függvény. Ennél

2.117. egyenlet - (3)

és
ha
, ez tehát a
helyeken 103. § (2)-ből

abszcisszájú pontban (ami a kezdőpont) alulról lokálisan konvex. Az

tehát speciálisan

Mivel pedig 81. § (4)

s általában nyilván

2.118. egyenlet - (4)

innen

Ebből látható, hogy eléggé nagy pozitív egész
is a

pozitív szám, a

. Ennélfogva bármily kicsiny legyen

mellett

intervallum belsejében van olyan hely, ahol

, tehát 103. § (3)-ra tekintettel

ez intervallumban nem monoton növekedő, s így a 103. § (2) görbe ebben nem konvex 101. §
104§. . Általában az
környezetében az

függvényről azt‚ mondjuk, hogy az a helyen „maximuma” van, ha ennek elég kis
helyeken

. Ha pedig az

hely elég kis környezetében az

helyeken
, akkor azt mondjuk, hogy
-nek az a helyen „minimuma” van. A maximumok és
minimumok közös néven a függvény szélsőértékei vagy extremumai.
Differenciálható függvénynek csak ott lehet szélsőértéke, ahol az első differenciálhányadosa zérus. Ha u. i.
az helyen differenciálható, de
nincs szélsőértéke.

, akkor ott

növekedik vagy fogy (94. §), tehát nyilván
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Az első differenciálhányados eltűnése természetesen még nem elegendő ahhoz, hogy a függvénynek
szélsőértéke legyen. Például az
függvény differenciálhányadosa
-nál eltűnik, de a függvénynek itt
még sincs szélsőértéke, lévén e függvény monoton növekedő.
és

Ha

az

helyen jelet vált, akkor itt

-nek szélsőértéke van; mégpedig maximum, ha

pozitívból negatívba, ellenben minimum, ha negatívból pozitívba megy át. Ugyanis az első esetben a
feltevés szerint

és

között

és

,

elég kicsiny, tehát (96. §) ekkor
ellenben monoton csökkenő, s így az
esetben.

között ellenben

az
számközben monoton növekedő,
-ban
helyen nyilván maximuma van. Hasonlóan okoskodhatunk a második

Megjegyzendő, valamely hely környezetében differenciálható függvénynek ez
anélkül, hogy itt fogyóból növekedőbe menne át.
Erre példa a 81. § (4) és 81. § (5) alatt felírt

függvény. Ennek a

helyen pl. minimuma lehet

függvényből alkotott

helyen minimuma van, mert

szám, e függvény a

. De bármily kicsiny legyen is a

ha

számközben nem monoton növekedő és

ugyanis (103. §), hogy eléggé nagy pozitív egész
növekedő. Ebből már következik, hogy

pozitív

-ban nem monoton fogyó. Láttuk
, tehát

mellett

, amely helyen így a függvény fogy (94. §), következőleg.

hely, ahol

pozitív szám

, ha a

és

között van olyan
-ban nem monoton

-ban nem monoton fogyó, lévén páros függvény.

105§. . Általában „inflexiós pontnak” nevezzük valamely görbének az olyan pontját, amelyben a görbe átmetszi
az ugyanezen ponthoz tartozó érintőt. (V. ö. (83. §)) Az inflexiós pontban vett érintőt megfelelőleg inflexiós
érintőnek mondjuk.
A lokális konvexitás-, ill. konkávitásra vonatkozó tételből (103. §) következik, hogy ha

kétszer

differenciálható függvény, akkor az
görbének inflexiós pontja csak oly helyen lehet, ahol az
második differenciálhányados zérus. Azonban a második derivált eltűnése még nem elegendő az inflexiós pont
létezéséhez. Például az
függvény második deriváltja az
sincs inflexiós pontja, a görbe alulról konvex.

helyen , de itt az

görbének még

De ha
és
az a helyen jelet vált, akkor az
görbe
abszcisszájú pontja
bizonyosan inflexiós pont. Ez esetben u. i. az a hely bizonyos környezetében e helyig a görbe alulról konvex és
utána konkáv, vagy fordítva (101. §), tehát e pontban az ehhez tartozó érintőnek egyik oldaláról átmegy a másik
oldalára. Ha a második derivált nem is létezik, de a függvény differenciálható és görbéje valamely pontban
konvexből konkávba megy át, vagy fordítva, e pont ugyanazon okból inflexiós pont.
A fenti esetben, midőn

az

helyen eltűnik és jelet vált, az

első differenciálhányadosnak

szélsőértéke van ezen a helyen 104. § Megmutatjuk, hogy valahányszor az
helyen szélsőértéke van, az

görbe

Legyen a görbe

abszcisszájú pontjához tartozó

E különbség az

hely elég kis környezetében az

mert a feltevés szerint

érintő egyenlete

, tehát

. Akkor

helyeken vagy mindig pozitív, vagy mindig negatív,

vagy lokális minimum, vagy maximum. Ennélfogva

attól kezdve is növekedik vagy fogy 96. § Tehát
az

első deriváltnak valamely

abszcisszájú pontja inflexiós pont.

az

helyig és

folytán a szóbanforgó környezetben

hely előtt negatív és után pozitív vagy fordítva, vagyis az
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az érintő alatt, az után viszont felett van, vagy megfordítva. Eszerint a görbe az
átmetszi az ehhez tartozó érintőt, amit meg kellett mutatnunk.
E tétel nem fordítható meg, az

abszcisszájú pontban

görbe valamely pontjában átmetszheti az ehhez tartozó érintőjét

anélkül, hogy az illető helyen az

differenciálhányadosnak szélsőértéke volna.

Tekintsük pl. az

görbét, ahol

a 81. § (4) és 81. § (5) alatt definiált függvény. Ennél

és
aszerint, amint
Azonban
mellett

, tehát a görbe a kezdőpontban átmetszi ebbeli érintőjét, az

s mivel itt (103. § (4)) pozitív egész

tengelyt.

-ra

folytán

viszont

látható, hogy

a

hely akármilyen kis környezetében felvesz úgy pozitív mint negatív értéket, tehát

nem szélsőérték.

8. 8 A derivált alaptulajdonságai. Az általános Taylorformula.
106§. . Legyen

az

zárt számközben differenciálható függvény, amelyre

Akkor
az intervallum belsejében minden olyan értéket felvesz, amely
Darboux tétele.8)
Az esetben, midőn

és

.
közé esik. (

folytonos, a tétel következik Bolzano tételéből 53. § Azonban lehetséges, hogy

nem mindenütt folytonos. Tekintsük például a 81. § (4) és 81. § (5) alatt definiált

függvényből alkotott

2.119. egyenlet - (1)

8

G. Darboux: Mémoire sur les’fonctions discontinues, Annales scientifiques de l’École Normale Superieure (2), 4 (1875) p. 109–110.
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függvényt. Ez mindenütt differenciálható. Ugyanis ha

, akkor 106. § (1)-ből

2.120. egyenlet - (2)

az

helyhez tartozó differenciálhányados pedig

De

az

helyen nem folytonos. T. i. pozitív egész

-ra 106. § (2)-ből 81. § (6)

míg

s mivel

esetén

, ebből látjuk hogy

valamint

-nek a

helyen nincs is

határértéke 46. § Darboux tételének érdekességét éppen az adja meg, hogy érvényes akár folytonos az
akár nem. A bizonyítás a következő. Legyen
fel pl., hogy

valamely, az

és

,

közé eső érték, mégpedig tegyük

2.121. egyenlet - (3)

Tekintsük a

2.122. egyenlet - (4)

függvényt. Minthogy

differenciálható, azért folytonos is (76. §) s így

szintén folytonos az

zárt intervallumban. Tehát Weierstrass tétele értelmében (56. §) van az intervallumban oly hely, ahol
legnagyobb értékét veszi fel. De 106. § (4)-ből 106. § (3)-ra tekintettel

Ennélfogva (94. §)

az

eléggé közel, eső helyeken

helyen növekedik, a
-nál, a

értéket vesz fel. Következésképpen a
belsejében fekszik. Tehát (94. §)

helyen viszont csökken s így az

-tól jobbra és hozzá

-től balra és ahhoz elég közeli helyeken pedig

hely, ahol

az

a

-nél nagyobb

-beli legnagyobb értékét éri el, az intervallum

vagyis

187
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
amivel a tételt bebizonyítottuk.
E tételből nyilván következik, hogy ha
előjelű.

valamely intervallumban sehol sem

, akkor abban állandó

Darboux tétele értelmében a differenciálhányados bír a zárt számközön folytonos függvénynek azzal a
tulajdonságával, hogy két értéke közti minden értéket felvesz 53. § Megmutatjuk azonban, hogy a folytonos
függvénnyel szemben (56. §) a differenciálhányadosnak valamely zárt számközben nem kell korlátosnak lennie.
Tekintsük pl, a következő függvényt:

ahol
ismét a 81. § (4) és 81. § (5) alatt definiált függvény. Ez az
nevezetesen

Mármost e függvény deriváltja valamely

s így 81. § (6) pozitív egész

Ennélfogva

pl. a

107§. . Legyen
az
függvény, amelyre továbbá

helyen is differenciálható,

helyen

mellett

zárt számközben nem korlátos.
zárt intervallumban folytonos és annak belsejében differenciálható

2.123. egyenlet - (1)

Akkor ez intervallumban található legalább egy olyan belső hely, ahol

2.124. egyenlet - (2)

(Rolle tétele.9) Természetesen az
helyen csak jobboldali, a
helyen viszont csak baloldali folytonosság
kívántatik, mert a függvény az intervallumon kívül szóba sem jön.
Ez alapvető tétel egyik bebizonyítása a következő. Minthogy
az
(56. §) ennek megfelelő értékkészletében van legnagyobb
és legkisebb

zárt számközben folytonos, azért
érték, vagyis

Ha
, akkor ez azt jelenti, hogy
e számközben mindenütt zérus. Ekkor nyilván
is
azonosan zérus e számközben és a tétel evidens. Tegyük fel most, hogy
és
közül az egyik nem zérus. E
V. ö. M. Rolle: Démonstration d’uue méthode Pour résoudré les égalités etc., Paris 1691. Itt először van kimondva a tétel lényege, de csak
racionális egész függvényekre vonatkozólag. V. ö. F. Cajori: Ön Michel Rolle’s book etc., Bibliotheca Mathematica (3), 11 (1910–1911),
p. 300–311.
9
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-tól különböző értéket

mindenesetre

-nek valamely belső helyén veszi fel, mert hiszen 107. § (1)

szerint a végpontokban . Jelöljük e belső helyet -vel. Minthogy az
-beli legnagyobb, vagy legkisebb
függvényérték, azért (94. §) e helyre 107. § (2) szükségképen teljesül. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.
Ha
az
belsejében differenciálható s az a helyen a jobboldali, a helyen a baloldali határértéke ,
akkor a tétel szintén érvényes. Ekkor u. i. az és helyekhez tartozó függvényértéket -nak véve, a függvény
az

zárt számközben folytonos, tehát minden feltétel ki van elégítve.

A tétel kiterjeszthető végtelen intervallum esetére is:
Ha

végtelen intervallum belsejében differenciálható függvény, amelyre továbbá

az

2.125. egyenlet - (3)

akkor ez intervallumban található legalább egy olyan belső hely, ahol
. (Természetesen az
helyen, amennyiben a végesben fekszik, csak a jobb-, ill. baloldali határértéknek kell -nak lennie.)

, ill.

A bizonyítás ugyanaz, mint előbb, tekintve (56. §), hogy ha
a számköz belsejében valahol pozitív, akkor
van legnagyobb, ha valahol negatív, akkor van legkisebb értéke e számközön belül.
Például az
az

függvényre a
helyen pedig

differenciálható

függvényre

intervallumban alkalmazható Rolle tétele, mert ez az

helyen ,

a határértéke (45. §) s különben mindenütt differenciálható. Az
pedig

intervallumban

a

alkalmazhatjuk

a

mindenütt
tételt,

.
Rolle tételét következőkép általánosíthatjuk:
Legyen

s tegyük fel, hogy

az

zárt intervallumban

-szer differenciálható függvény, amelyre

2.126. egyenlet - (4)

ahol

2.127. egyenlet - (5)

Akkor

és

között található legalább egy olyan

hely, amelyen

2.128. egyenlet - (6)
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mivel

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Ez
esetén (mikor is szükségképpen
teljes indukcióval bizonyítjuk be.
Tegyük fel, hogy a tétel

), átmegy Rolle tételébe. Általános érvényét

-re igaz. Megmutatjuk, miszerint akkor

-re is igaz. Minthogy

2.129. egyenlet - (7)

Rolle tétele értelmében
egyszer, tehát

az

,

számközök mindegyikében eltűnik legalább

,

2.130. egyenlet - (8)

ahol

Azonkívül, ha pl.

, 107. § (4) szerint az

helyen

eltűnik. Vagyis 107. § (7) és 107. § (4) értelmében
eleget, melyeknek száma 107. § (5)-re tekintettel

Mivel a tétel feltevésünk szerint

és első

differenciálhányadosa

a 107. § (4) alattiakhoz hasonló feltételeknek tesz

-re igaz, ennélfogva

-nek

-edik differeneálhányadosa,

azaz
eltűnik valamely helyen, amely az
-re vonatkozó feltételekben szereplő két szélső hely,
tehát a fortiori
és
közé esik. Vagyis 107. § (6) fennáll, a tétel -re is igaz.
Tehát a tétel minden

-re igaz.

Megjegyzendő, Rolle tételét magát gyakran még a következő általánosabb alakban is használjuk:
Ha

zárt intervallumban folytonos és azon belül differenciálható olyan függvény, amelyre

az

2.131. egyenlet - (9)

akkor

és

között van legalább egy olyan

hely, ahol

Ez a fentebbinek folyománya, mert 107. § (8) alapján az
függvény az

és

helyeken

s e számk özön belül a deriváltja

zárt számközben folytonos
.

108§. . A függvény és a deriváltja menetének vizsgálatát, jelesen a szélsőértékek és az inflexiós pontok
meghatározását a függvény diszkussziójának nevezzük.
Valamely differenciálható
függvény változásának vizsgálata s egyben a szélsőértékek meghatározása
általánosságban következőkép történhet.
Először is meghatározzuk az első differenciálhányados

-helyeit, vagyis megoldjuk az

2.132. egyenlet - (1)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
egyenletet. Tegyük fel, hogy ennek gyökei

2.133. egyenlet - (2)

(ezek lehetnek véges vagy végtelen számban). Akkor a

számközök belsejében

, tehát ezek mindegyikében állandó előjelű 106. § Ez előjeleket valami

alkalmas módon megállapítjuk. (Legegyszerűbben esetleg úgy, hogy
intervallumok egy-egy alkalmas helyén.) Mármost

értékét kiszámítjuk a fenti

minden ilyen intervallumban vagy szigorúan monoton

növekedő vagy szigorúan fogyó, aszerint, amint benne
96. § Amely helyen a függvény növekedőből
fogyóba megy át, ott maximuma, ahol pedig fogyóból növekedőbe megy át, ott minimuma van.
Az
függvényről láttuk (104. §), hogy az
helyen minimuma van anélkül, hogy itt
monoton fogyóból növekedőbe menne át. De ez esetben nem is teljesül az 108. § (1) egyenlet gyökeinek
elhelyezkedésére tett 108. § (2) alatti feltevés. Könnyen belátható u. i., hogy a gyöknek akármilyen kis
környezetében van ettől különböző gyöke az egyenletnek.
Ha

kétszer differenciálható, akkor az előbbi eljárást az

függvényre alkalmazva, megvizsgálhatjuk

ennek változását, vagyis az
görbe alaki viszonyait (101. §) s egyuttal meghatározhatjuk az inflexiós
pontokat 105. § Az eljárás most tehát abban áll, hogy meghatározzuk az

egyenlet gyökeit s amennyiben ezek

(lehetnek véges vagy végtelen számban), megállapítjuk

előjelét az

számközökben. Aszerint, amint
, a görbe az illető intervallumban alulról konvex vagy konkáv 101. §
Amely helyen a görbe konvexből konkávba megy át vagy fordítva, ott inflexiós pont van.
A függvény diszkussziój ára szolgáló ez az általános eljárás a konkrét esetnek megfelelőleg részben vagy
egészben esetleg mással pótolható.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

65. ábra.
Diszkutáljuk például az

függvényt. Ez az
Deriváltja

ami eltűnik az

helyen

, előtte pozitív, utána negatív, a

helyeken vett határértéke

gyökein. E derivált az

egyenlet

után pozitív, a két gyök között negatív (65. ábra). A függvény tehát az
növekedő, ettől az
minimális érték

A második derivált (

45. §

gyök előtt és
helyig szigorúan

helyig fogyó, onnan kezdve ismét növekedő. E két helyen felvett maximális, ill.

-tel való rövidítés után)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
s előjele a

Ennek -helyei

intervallumokban nyilván rendre

. A görbe tehát a

helyig alulról konvex, onnan

-ig

konkáv, ettől kezdve
-ig ismét konvex, innen kezdve konkáv, inflexiós pontja van a
helyeken. Az inflexiós pontok ordinátái

az inflexiós érintők iránytangensei

Ezek szerint a függvény diagrammája a 66. ábrán látható képet mutatja.
109§. .

Ha

továbbá

és

az

belsejében

számközben folytonos és azon belül differenciálható függvények,
, akkor

-ben található olyan belső

hely, amelyre

2.134. egyenlet - (1)

(Cauchy-féle középértéktéte1.10)

66. ábra.
Bizonyítás. A feltevésből folyólag
valahol

volna. Jelentse

, mert különben Rolle tétele szerint (107. §)
azt a valós számot, amelyet az

2.135. egyenlet - (2)

egyenlet definiál. Akkor az

10

V. ö. A. L. Cauchy: Levens sur le calcul différentiel, Paris 1829, Oeuvres II sórie t. IV. p. 313.
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és

között

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
függvény az

helyen, valamint a

helyen az

értéket veszi fel. E függvény továbbá a zárt

számközben folytonos és azon belül differenciálható, mégpedig a deriváltja
értelmében és között van olyan hely, amelyre

vagyis (mivel feltevésünk szerint

. Tehát Rolle tétele

)

Ezt 109. § (2)-be helyettesítve, rendezés után előáll 109. § (1). Qu. e. d.
Abban a speciális esetben, midőn

, e tétel átmegy a következőbe:

Ha
az
számközben folytonos és azon belül differenciálható függvény, akkor e számköz
belsejében van legalább egy olyan hely, amelyre

2.136. egyenlet - (3)

( Lagrange-féle középértéktétel.11)
A tétel azt fejezi ki, hogy a tett feltevés mellett a derivált értékkészlete (amely az
megfelel), tartalmazza az
Jelöljük (67. ábra) az

számköz belsejének

különbsági hányadost. Geometriai fogalmazásban e tétel igen szemléletes.
görbe

abszciszájú pontjait rendre

-vel. Akkor

az

húrnak,
pedig a görb -beli érintőjének iránytangense. A 109. § (3) tétel értelmében
és
között van legalább egy olyan hely, amelyre ez a két érték megyegyezik; vagyis a görbén az
és
pontok
között található legalább egy olyan
pont, ahol az érintő párhuzamos az
húrral.

11

V. ö. J. L. Lagrange: Théorie des fonctions analytiques, Paris 1797, Oeuvres IX. p. 83.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
67. ábra.
Ha például

akkor 109. § (3)-ban

2.137. egyenlet - (4)

Valóban, ez esetben a 109. § (3) egyenlet:

s ebből

-re éppen a 109. § (4) alatti érték adódik.

109. § (3)-at így is írhatjuk:

vagy

2.138. egyenlet - (3*)

ez nyilván akkor is igaz, ha

.A

helyett

-t téve, 109. § (3*) az

2.139. egyenlet - (3**)

alakot ölti.
Rolle tétele 109. § (1)-nek az a speciális esete, midőn

.

110§. . Legyenek

2.140. egyenlet - (1)

valamely helyen differenciálható függvények s tegyük fel, hogy ennek környezetében legalább az egyik
folytonos és szigorúan monoton növekedő vagy fogyó és differenciálhányadosa e helyen megfelelőleg pozitív
vagy negatív. Ha pl. folytonos és szigorúan monoton, akkor egyértékű függvénye -nek (82. §) és így
is közvetve függvénye:

2.141. egyenlet - (2)

amely az adott -nek megfelelő
differenciálási szabálya alapján

hely környezetében értelmezve van. A közvetett és az inverz függvény
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
vagyis az 110. § (1) egyenletrendszerrel definiált 110. § (2) függvény differenciálhányadosa

2.142. egyenlet - (3)

Hasonlóan, ha

folytonos és szigorúan monoton, akkor

2.143. egyenlet - (4)

és ennek deriváltja

2.144. egyenlet - (5)

Az 110. § (1) egyenletrendszer a 110. § (2), ill. 110. § (4) függvény ú. n. parameteres előállítása.
A 110. § (3) szabály alapján a Cauchy-féle középértéktételnek egyszerű geometriai interpretációját adhatjuk.
Ha (a független változót most

-vel jelölve)

és

a tételben szereplő függvények (109. §), akkor azon

feltevés folytán, hogy
az
számköz belsejében nem zérus,
az és között állandó előjelű
106. § Ebből pedig következik, hogy az
függvény az
zárt intervallumban szigorúan monoton
(96. §) s így folytonossága alapján van egyértékű inverz függvénye (82. §), mondjuk
amely folytonos a

-ig terjedő számközben. Ekkor a

-tól

,

intervallumban értelmezett

2.145. egyenlet - (6)

folytonos függvénynek (52. §) egy parameteres előállítása

2.146. egyenlet - (6*)

s e függvény deriváltja

és

között 110. § (3) értelmében

Ennélfogva az

Cauchy-féle középértéktétel a
, azaz
alatti egyenlettel bíró görbén van olyan
és

abszcisszájú

és

jelöléssel geometriailag azt jelenti, hogy a 110. § (6)
abszcisszájú
pont, amelyben az érintő párhuzamos a

pontokat összekötő

húrral (a 68. ábra a

esetet tünteti

fel).
Látjuk, a Cauchy-féle középértéktétel geometriai jelentése ugyanaz, mint a Lagrange-féle középértéktételé 109.
§
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

68. ábra.
111§. . Rolle tételének birtokában a racionális egész függvényre vonatkozó Taylor-formulát 87. § (1) sokkal
általánosabbá tehetjük.
Föltéve, hogy

az

számköz belsejében

-szer differenciálható függvény (

is lehet) s

a zárt számközben folytonos, tekintsük a

2.147. egyenlet - (1)

függvényt. Ez folytonos a zárt

intervallumban és azon belül differenciálható is, nevezetesen (79. §, 80. §)

2.148. egyenlet - (2)

Legyen
deriváltja
(107. §)

a zárt
számközben folytonos és azon belül differenciálható olyan függvény, amelynek
és között nem zérus. E feltevésből folyólag
, mert különben Rolle tétele szerint
és

között

valahol volna. Jelentse

azt a valós számot, amelyet az

2.149. egyenlet - (3)

egyenlet definiál. Akkor a
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
függvény az

helyen az

helyen 111. § (1)-re tekintettel ugyancsak az

,sa

függvény továbbá a zárt
alapján a deriváltja

értéket veszi fel. E

számközben folytonos és azon belül differenciálható, mégpedig 111. § (2)

vagyis (mivel feltevésünk szerint

)

Ezt (3)-ba helyettesítve, a következő tételhez jutunk;
Ha

számköz belsejében

az

folytonos, továbbá
között

-szer differenciálható függvény és

a zárt számközben

ugyanott folytonos s a számközön belül differenciálható olyan függvény, amelyre

és

, akkor

2.150. egyenlet - (4)

ahol

Ez az helyhez tartozó s
helyre alkalmazott általános Taylor-formula, ahol is a jobboldali utolsó tag
az ú. n. maradéktag egészen általános alakban. Az
esetben e képlet átmegy a Cauchyféle
középértéktételbe 109. §
Legyen speciálisan

ahol

tetszőleges pozitív egész szám. Ez esetben

tehát (4) értelmében

2.151. egyenlet - (5)

A
belül

helyett

-et írva 111. § (5) azt mondja, hogy ha az
létezik (

zárt intervallumban

is lehet), akkor bármely pozitív egész

-re

2.152. egyenlet - (5*)
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folytonos és azon

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

Az itt szereplő

kifejezés a Schlömilch -féle maradéktag. Ez
pedig a Cauchy -féle13 maradéktagba.

esetén átmegy az ú. n. Lagrange-féle12,

esetén

Ezek szerint a Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

2.153. egyenlet - (6)

a Cauchy-féle maradéktaggal pedig

2.154. egyenlet - (7)

amennyiben
A

az

és

között

-szer differenciálható s

jelölés mellett 111. § (5) azt mondja, hogy ha az

folytonos és azon belül

a zárt számközben folytonos.
zárt intervallumban

létezik, akkor

2.155. egyenlet - (5**)

Ebből a Lagrange-féle maradék taggal ellátott Taylor-formula (midőn

)

2.156. egyenlet - (6*)

V. ö. J. L. Lagrange: Théorie des fonctions analytiques, Paris 1797, Oeuvres IX.,p. 83, továbbá ugyanattól: Leons sur le calcul des
fonctions,
éd., Paris 1806, Oeuvres X., p. 94, 100.
13
A. L. Cauchy: Résumé des leons sur le calcul infinitésimal, Paris 1823, Oeuvres 2 série IV, p. 222, form. (13).
12
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

a Cauchy-féle maradéktaggal ellátott Taylor-formula pedig (midőn

)

2.157. egyenlet - (7*)

, 111. § (5**)-ból (

Ha

helyett

-et téve)

2.158. egyenlet - (5***)

az ú. n. Maclaurin-formula (v. ö. 87. §) az általános Schlömich-féle maradéktaggal. (6*). resp. (7*)-ból (
helyébe -et írva) ez
esetben

2.159. egyenlet - (6**)

a Lagrange-féle, míg

2.160. egyenlet - (7**)

a Cauchy-féle maradéktaggal ellátott Maclaurin-formula.
112§. . A Lagrange-féle maradéktaggal ellátott Taylor-formulának 111. § (6) fontos korolláriuma, hogy ha
az

helyen

-szer differenciálható függvény és

2.161. egyenlet - (1)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

akkor

2.162. egyenlet - (2)

Ugyanis
esetén a feltevésből folyólag
Taylor-formula szerint 112. § (1)-re tekintettel

s így

az

hely bizonyos környezetében létezik, tehát itt a

folytán

2.163. egyenlet - (3)

Mivel pedig

az

és

közé esik

esetén a fortiori

, következőleg

S minthogy egyben

112. § (3)-ból folyik 112. § (2). Az

folytán 112. § (2) épen azt mondja ki, hogy

esetben

.
A 112. § (2) limes-relációt úgy fejezzük ki, hogy
A fenti tételt így általánosíthatjuk: ha az

esetén

erősebben tart

függvényre nézve

2.164. egyenlet - (4)

és

létezik, akkor

2.165. egyenlet - (5)

Valóban, az
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-hoz, mint

.

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
függvény és első

deriváltja az

helyen (4) alapján , s mivel

az helyen vett -edik derivált is
függvényre alkalmazva

-edik deriváltja

(86. §),

, tehát az 112. § (1) és 112. § (2) alatti tételt e

vagyis (5) fennáll.
A többszörös gyök fogalmát (89. §) általánosítva, az

2.166. egyenlet - (6)

esetben azt mondjuk, hogy
(5) alapján

függvénynek

az

amit úgy fejezünk ki, hogy

az

helyen

az

páros szám, akkor

most

-nek az

páratlan. Akkor

mégpedig
Tehát amennyiben

, tehát

vagy

az

-val
-hoz eléggé

. Minthogy

,

helyen maximuma, a második esetben pedig minimuma van 104. § Legyen
az

hely előtt negatív, utána pozitív s igy

esetén pozitívból negatívba,
azaz

-szeres gyöke. Ekkor 112. §

-hoz elég közel eső helyeken
hacsak

közeli helyeken negatív vagy pozitív aszerint, amint
az első esetben

-helye vagy

-edrendben válik zérussá.

E (6) alatti esetben (5)-ből folyólag
megegyező előjelű. Ha

-szeres

helyen jelt vált,

esetén viszont negatívból pozitívba megy át.
görbének inflexiós pontja van (105. §).

, ekkor az

A (4) és (5) alatti tételből folyik, hogy ha az
akkor e hely környezetében

is az

helyen a

függvény

2.167. egyenlet - (7)

ahol

2.168. egyenlet - (8)

Ekkor u. i. az

függvényre (4) nyilván teljesül, s mivel egyben
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-edik

deriváltja létezik,

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

(5) értelmében a (7) alatt definiált

függvényre fennáll (8).

9. 9 Görbék érintkezése. Simuló kör.
113§. . Az

és

görbéknek az

abszcisszánál közös pontjuk van, ha

.

, akkor azt mondjuk, hogy a görbék e pontban „érintik” egymást. Aszerint,

Ha egyszersmind

hogy az
különbség az
beszélünk. Mégpedig, ha

helyen milyen rendben tűnik el, különböző rendű érintkezésről

de már

és

akkor azt mondjuk, hogy az
érintkeznek.
Ez esetben
rendszáma

az
az

abszcisszájú közös pontjukban

-edrendben

-edrendben lesz zérussá (112. §), tehát az érintkezés

helyen

zérussá válásának rendszáma. Ha

-gyel kisebb, mint az

páratlan, vagyis

görbék az

páros, akkor

helyen páratlan rendben lesz zérussá, s így ott jelet vált (112. §); ekkor

tehát a görbék az érintési pontban metszik egymást (69 a. ábra). Páratlan esetén
páros,
az
helyen páros rendben lesz zérussá, ott nem vált jelet, tehát ez esetben az érintési pont környezetében
(e pont kivételével) az egyik görbe a másik felett van ( 069 b. ábra). Minthogy (112. § (5))

azért az
az

hely környezetében az

utáni helyeken (ahol

előjele megegyezik

esetben az a görbe van felül, amelynél az

akár páros, akár páratlan
előjelével. Ennélfogva

helyen vett

-tól jobbra mindkét

-edik differenciálhányados nagyobb.

69. ábra. a.
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69. ábra. b.
Ha a két függvényre nézve az helyen vett deriváltak legalább az
legalább -edrendű érintkezésről beszélünk.

-edikig bezárólag megegyeznek, akkor

Ha az
függvényre nézve
, akkor az abszcisszájú pontban az
görbe és az érintője
elsőrendben érintkeznek, mert az érintő lineáris egész függvényt ábrázol, amelynek második deriváltja . Már a
103. §-ból tudjuk, hogy ez esetben a görbe az érintési pont környezetében (e pont kivételével) az érintő felett
vagy az alatt van, aszerint amint

vagy

.

Tekintsük most a magasabbrendű érintkezés esetét. Mivel az érintő által ábrázolt lineáris egész függvénynek a
második és minden magasabbrendű differenciálhányadosa , az érintkezés -edrendű, ha

Ha az érintkezés magasabbrendű, azaz
akkor ez azt jelenti, hogy
az
edrendben zérussá válik. Tehát páratlanrendű érintkezés esetén – mikor is
környezetében (

kivételével)

helyen
páros – az

pozitív vagy negatív aszerint, amint

hely
vagy

(112. §) s ennek megfelelőleg a görbe alulról konvex, ill. konkáv 101. § Párosrendű
érintkezésnél viszont – mikor

páratlan – az

helyen

jelet vált, mégpedig

esetén negatívból pozitívba,
esetén viszont pozitívból negatívba megy át, tehát a görbe alulról
nézve konkávból konvex, ill. konvexből konkáv lesz,
-nál inflexiós pontja van 105. § Ezek szerint a
görbe és az érintő közötti magasabbrendű érintkezés esetén a görbe alakját illetőleg a következő tétel érvényes:
Ha az

függvényre nézve

akkor
páratlan
amint

esetén az

görbe az

hely környezetében alulról konvex vagy konkáv aszerint,

páros esetén az
görbének
-nál inflexiós pontja van s a görbe ott konkávból konvexbe
vagy konvexből konkávba megy át aszerint, amint
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Ebből már következnek (99. §) a görbe és az érintő kölcsönös helyzetére vonatkozó viszonyok, hogy t. i. az
esetben a görbe az érintési pont környezetében az érintő felett, ill. az alatt van, a
esetben viszont az érintő a
görbét átmetszi az érintési pontban, mégpedig attól jobbra a görbe vagy az érintő van felül, aszerint, amint
pozitív vagy negatív. Ha speciálisan

, akkor az

nyilván szélsőértéke van, mégpedig maximuma midőn
fentebbiek szerint akkor is igaz, ha

-nek az

helyen

negatív és minimuma mikor pozitív (ez a

esetben viszont nincs szélsőérték, hanem

); a

növekszik vagy fogy aszerint, amint

esetben

az

helyen

pozitív vagy negatív. Kimondhatjuk tehát a következő tételt:

függvényre nézve

Ha az

akkor
páratlan

esetén vagyis midőn az első

-tól különböző derivált páros rendű, a függvénynek az

szélsőértéke van, mégpedig minimuma ha
páros

esetén azaz midőn

, maximuma ha

;

és a magasabbrendű deriváltak közül az első

páratlan rendű, a függvény az

helyen

helyen növekedik vagy fogy aszerint, amint

-tól különböző
vagy

.
114§. . Az

középpontú és

sugarú kör egyenlete

2.169. egyenlet - (1)

Innen

a négyzetgyököt pozitív előjellel véve, a körnek azt a felét kapjuk, amely az
egyenes felett van, míg a
negatív előjelnek ez egyenes alatti félkör felel meg. Akár az egyik, akár a másik félkörre szorítkozva, az nek akárhányszor differenciálható függvénye az
szükségünk lesz a következő elemi tételre:
Az

valamely rögzített értékéhez tartozó
.

Ugyanis 114. § (1)-ben

-t az

intervallum belsejében. Az alábbiakban

adatok a kört egyértelműen meghatározzák, feltéve, hogy

függvényének tekintve,

szerinti differenciálással adódik

2.170. egyenlet - (2)

s újra differenciálva

szerint

2.171. egyenlet - (3)
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Az 114. § (1), 114. § (2) és 114. § (3) egyenletek alkotta egyenletrendszerből az
ismeretlenek könnyen
meghatározhatók. Először is 114. § (3)-ból
folytán kiszámíthatjuk -t, azután 114. § (2)-ből -t és
végül 114. § (1)-ből

-et; az eredmény

2.172. egyenlet - (4)

2.173. egyenlet - (5)

2.174. egyenlet - (6)

114. § (3)-ból látható, hogy körnél a második differenciálhányados nem lehet zérus; ha u. i.
akkor onnét

volna,

következnék, ami lehetetlen.

114. § (3)-ból további differenciálással

honnan 114. § (3)-ra tekintettel

2.175. egyenlet - (7)

Újabb differenciálással

s innen 114. § (3) alapján

2.176. egyenlet - (8)

Igy folytatva, egymás után meghatározhatjuk a magasabbrendű differenciálhányadosokat.
115§. . Legyen
az
helyen differenciálható függvény. Jelöljük az
görbe a abszcisszájú
pontját -vel s -beli érintőjét -vel. Minden kör, amely az egyenest a
pontban érinti (70. ábra), a
görbével -ben legalább elsőrendűen érintkezik 113. § Kérdés, e körök között van-e olyan, amely legalább
másodrendben érinti a görbét? Az előbbiek alapján nyilvánvaló, hogy ha
differenciálható függvény és
görbével az

, akkor egy és csakis egy olyan

abszcisszájú

az

helyen kétszer
kör van, amely az

pontban legalább másodrendben érintkezik, vagyis amelyre
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E kört a görbe
pontjához tartozó simuló vagy osculáló körnek nevezzük. Ez a
pont környezetében
jobban megközelíti a görbét, mint az előbbi körök közül bármelyik másik, amely a görbével csak elsőrendben
érintkezik.

70. ábra.
Tudjuk (103. §), a görbe a

pont környezetében az érintő felett vagy az alatt van aszerint, amint

pozitív vagy negatív. A simuló körre nézve a második differenciálhányados az helyen megegyezik
val, tehát a simuló kör az érintönek ugyanazon az oldalán van, mint
környezetében maga a görbe.
Az 114. § (4) és 114. § (5) képlete értelmében a simuló kör

-

középpontjának koordinátái

2.177. egyenlet - (1)

Sugara, amelynek az

előjelével egyező előjelet tulajdonítunk, a fenti 114. § (6) képlet alapján

2.178. egyenlet - (2)

A
középpont (éppen úgy, minta görbét
-ben érintő körök bármelyikének középpontja) a
-beli a
normálisra esik. Ha az érintőn és a normálison a pozitív haladási értelmet úgy állapítjuk meg, mint a (84. §)-ban,
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akkor a mondottak értelmében a
középpont -től számítva a normálisnak pozitív vagy negatív felére esik
aszerint, amint a sugár pozitív vagy negatív, vagyis nagyság és előjel szerint

Ha

harmadik differenciálhányadosa létezik is az

helyen, ez általánosságban persze már nem egyezik

meg
-val, vagyis a görbe és a simuló kör érintkezése általában pontosan másodrendű. Ez esetben, vagy
általában, ha az érintkezés párosrendű, a simuló kör -ben metszi a görbét 113. § Ellenben páratlan rendű
érintkezésnél, ami mint -nél magasabbrendű érintkezés kivételszámba megy, a simuló kör -ben nem metszi
a görbét, hanem

környezetében az egyik a másik felett marad

valamely, a görbével
ha

kivételével 113. § Legyen

-ben elsőrendűen érintkező kör, amelyre tehát

, akkor e kör

környezetében a görbe és (mivel

. Tudjuk (113. §), hogy
) egyszersmind a simuló

kör felett van
kivételével,
esetén viszont ezek alatt van. Vagyis a simuló kör ilyen
értelemben mintegy legjobban hozzásimul a görbéhez. Ebből következik, hogy a simuló kör független a
koordinátarendszer választásától.
Ha

, akkor a görbe a abszcisszájú pontjában simuló kör nincsen, mert különben

volna,

ami, mint láttuk, lehetetlen. Tehát pl. az
görbének
-nál nincs simuló köre. Itt az
tengely
fölé eső érintők körök e hely környezetében
kivételével mind a görbe felett vannak (113. §), lévén ezeknél a
második differenciálhányados pozitív, vagyis nagyobb, mint
e helyen eltünő második differenciálhányadosa
(71. ábra).
Az
normálisnak

feltevés mellett megmutatjuk, hogy ha a görbe
pontja -hez tart, akkor a
-nel való metszéspontja a simuló kör
középpontjához konvergál (72. ábra).

71. ábra.

208
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-beli

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

72. ábra.
Bizonyítás. Legyen
abszcisszája ; feltevésünk szerint
. Minthogy az helyen
, az
első differenciálhányados az helyen vagy növekedik vagy fogy (94. §), tehát ha már elég közel van -hoz,
akkor
nem párhuzamos -nel s így az
metszéspont létezik. Legyenek
koordinátái és ; be kell
bizonyítanunk, hogy a
középpont abszcisszájához, pedig annak ordinátájához konvergál, vagyis 115. §
(1)-re tekintettel

2.179. egyenlet - (3)

2.180. egyenlet - (4)

és

kielégítik úgy

mint

egyenletét, tehát (84. §)

2.181. egyenlet - (5)

2.182. egyenlet - (6)

115. § (5)-ből 115. § (6)-ot kivonva

2.183. egyenlet - (7)
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Minthogy pedig

115. § (7)-et

-val végigosztva

2.184. egyenlet - (8)

S mivel

és a differenciálhányados értelmezése szerint

115. § (8)-ból
folytán adódik 115. § (4). Miután
115. § (3) már nyilván következik. Qu. e. d.

és

az

normálisán vannak, 115. § (4)-ből

116§. . (Folytatás.) Az
parabola valamely
abszcisszájú
középpontjának koordinátái az 115. § (1) alatti képletek értelmében

pontjához tartozó simuló kör

2.185. egyenlet - (1)

2.186. egyenlet - (2)

Itt
a
pont ordinátája, tehát 116. § (10) azt mondja, hogy ennek háromszorosához -et hozzáadva,
megkapjuk a simuló kör középpontjának ordinátáját. Megszerkesztvén -ben az érintőt és normálist (84.
§), utóbbinak az
egyenessel való metszéspontja a simuló kör
középpontja (73. ábra). Ha
,
akkor 116. § (9) szerint
, tehát
a normálisnak az
tengellyel való metszéspontján túl van.
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73. ábra.

74. ábra.
Vizsgáljuk meg a parabola és a simuló kör kölcsönös helyzetét a
pont környezetében. Legyen először
. A simuló körre nézve az első és a második differenciálhányados u. a., mint a parabolára nézve, tehát az
előbbire a harmadik differenciálhányadost a 114. § (7) képlet szolgáltatja, ha abban
,
; e
differenciálhányados tehát pozitív. Minthogy a parabolára vonatkozó harmadik differenciálhányados -sal
egyenlő, azért látjuk (113. §),
esetén a parabola és a simuló kör másodrendben érintkeznek és a
pontban úgy metszik egymást, hogy jobbról a kör van felül ( 073. ábra). Legyen most
. Akkor
s
így az idézett 114. § (7) képlet alapján a harmadik differenciálhányados a körre nézve is . A 114. § (8) képletét
alkalmazva adódik, hogy a simuló körre vonatkozó negyedik differenciálhányados
-nál
-gyel egyenlő,
tehát nagyobb, mint a parabolára vonatkozó, amely . Ennélfogva
-nál az érintkezés harmadrendű s e
pont környezetében a parabola és a kör nem metszik egymást, hanem a kör van felül. 116. § (9) és 116. § (10)ből itt

,

vagyis a simuló kör egyenlete
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Eszerint
, hacsak
egészében a parabola felett van (74. ábra).

, ami azt mondja, hogy a simuló kör (a kezdőpont kivételével)

A simuló kör sugara 115. § (2) szerint

Nézzük, hogyan változik ez

-szel? Mivel

függvény változását vizsgálnunk a
hasonlóan viselkedik

is. Eszerint

és páros függvény, elég a

intervallumban. Ez ebben nyilván monoton növekedő, tehát
legkisebb értekét

-nál veszi fel, ahol is

.

Nem véletlen, hogy példánkban a simuló kör sugarának ott volt szélsőértéke, ahol a simuló kör a görbével
harmadrendben érintkezett. Megmutatjuk u. i., miszerint általában, ahol a simuló kör sugarának szélsőértéke
van, ott a simuló kör a görbét legalább harmadrendben érint, hacsak az
differenciálható.

függvény háromszor

Ugyanis a 115. § (2) szerint fennálló

2.187. egyenlet - (3)

egyenletből differenciálással

2.188. egyenlet - (4)

Ha

-nak szélsőértéke van, akkor (104. §)

s ez esetben 116. § (12)-ből 116. § (11)-re tekintettel adódik, miszerint

Ez u. a., mint a simuló körre vonatkozó harmadik differenciálhányados a szóbanforgó helyen 114. § (7), amivel
állításunkat igazoltuk.
117§. . A simuló kör középpontjára vonatkozólag az előbbi § tételén kívül érvényes még az alábbi, amely
azonban többet tételez fel.
Legyen adva az

görbén az a abszcisszájú

pont. Tegyük fel, hogy f(x) az

hely környezetében

kétszer differenciálható,
az
helyen folytonos és
. Akkor a görbe
pontjain
átmenő kör középpontja a
-hez tartozó simuló kör középpontjához konvergál, midőn e pontok
-hez
konvergálnak. (Ebből folyik, hogy e kör sugara a -beli simuló kör sugarához tart.)
Bizonyítás. Legyenek
környezetében

abszcisszái

. Feltevésünk alapján az

hely elég kis

vagy pozitív vagy negatív s ennélfogva (101. §) a görbe ott alulról nézve vagy konvex
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vagy konkáv. Tehát, ha
és
már elég közel vannak -hoz, akkor a
egyenesbe s így rajtuk keresztül kör fektethető. Legyen ennek középpontja

pontok nem esnek egy
, sugara . Tekintsük a

2.189. egyenlet - (1)

függvényt. Minthogy a kör átmegy a

pontokon, azért

Ennélfogva ROLLE tétele értelmében (107. §)

2.190. egyenlet - (2)

és

2.191. egyenlet - (3)

117. § (1)-ből

tehát 117. § (2) és 117. § (3) szerint

2.192. egyenlet - (4)

2.193. egyenlet - (5)

Ha

,

akkor

és

nyilván

,

és

s

a

folytonosság

alapján

. Tehát 117. § (5)-ből

,

s ennek folytán 117. § (4)-ből

E határértékek éppen a

-hez tartozó simuló kör középpontjának koordinátái (115. § (1)). Qu. e. d.

10. 10 Parciális differenciálhányados
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
118§. . A

függvényt az

az egyváltozós

helyen

szerint differenciálhatónak mondjuk, ha

függvény az

, helyen differenciálható; ennek

differenciálhányadosát a
függvény
helyen vett
szerinti „parciális
differenciálhányadosának” vagy parciális deriváltjának” nevezzük. Vagyis a többváltozós függvényt
valamelyik változó szerint úgy kell differenciálnunk, hogy a többi változót konstansnak tekintve, azt mint
egyváltozós függvényt differenciáljuk.
szerinti parciális differenciálhányadosok jelölésére rendre a

Az

illetve

symbolumok szolgálnak. Az utóbbi jelölés különösen célszerű, ha fel akarjuk tüntetni, hogy melyik helyen vett
differenciálhányadosról van szó.
E differenciálhányadosokat a
függvény elsőrendű (vagy első) parciális
differenciálhányadosainak mondjuk. Ezeket differenciálva, a függvény másodrendű (vagy második) parciális
differenciálhányadosaihoz jutunk s így tovább. Az
szerinti első parciális differenciálhányadost
, szerint
differenciálva, a nyert második parciális differenciálhányados jele

Ha

vagyis ha

szerint kétszer egymásután differenciálunk, akkor e differenciálhányados jele

Hasonlóan jelöljük a magasabbrendű parciális differenciálhányadosokat.
A mondottak értelmében pl. valamely kétváltozós
parciális deriváltja mint határérték (75. §)

119§. . Példakép megmutatjuk, hogy ha
akkor a

függvény

jelenti a tér

helyen vett

, ill.

szerinti

pontjának a kezdőponttól való távolságát,

2.194. egyenlet - (1)

függvény eleget tesz a

2.195. egyenlet - (2)

parciális differenciálegyenletnek. (Térbeli LAPLACE-egyenlet.)
Ugyanis az
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függvényre (82. § (6), 80. § (2))

tehát 119. § (1)-ből 75. § (4), 80. § (2)

Ezekből 79. § (2), 80. § (2)

Tehát

vagyis az 119. § (1) függvény valóban kielégíti a 119. § (2) differenciálegyenletet.
120§. . Legyen
oly kétváltozós üggvény, amelynél
környezetében léteznek és e helyen folytonosak. Akkor

2.196. egyenlet - (1)

75. ábra.
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Bizonyítás.

Tekintsük

azt

a

négyszöget
és

. Ha
-nek abba a környezetébe, amelyben

és

(75. ábra),

amelynek

szögpontjai

elég kicsinyek, akkor e négyszög már beleesik
léteznek. A

2.197. egyenlet - (2)

függvényekre nyilván

2.198. egyenlet - (3)

De a LAGRANGE-féle középértéktétel szerint (109. §)

vagyis 120. § (2)-re tekintettel

Itt a []-ben álló különbség

alakban írható ugyancsak a középértéktétel szerint, tehát

2.199. egyenlet - (4)

Hasonlóan

2.200. egyenlet - (5)

120. § (4) és 120. § (5) alapján 120. § (3)-ból

2.201. egyenlet - (6)

Ha

és

, akkor az

, valamint az

hez tart, tehát ekkor a feltételezett folytonosság értelmében 120. § (6) baloldala
-hez konvergál. Ennélfogva 120. § (6)-ból folyik 120. § (1) Qu. e. d.
Az 120. § (1) reláció minden feltétel nélkül általánosságban nem áll fenn. Tekintsük pl. az

függvényt. Ennél
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továbbá – mivel

és

– nyilván

Következőleg

míg

Minthogy valamely
-változós
függvénynek az
második differenciálhányadosa nyilván nem más, mint az

kétváltozós függvény
differenciálhányadosa az
változós függvényre vonatkozó megfelelő tétel:
Ha
helyen folytonosak, akkor

és

helyen vett

helyen, azért a fenti tételből következik az

-

hely környezetében léteznek és e

az

Minthogy egy permutációról ugyanazon elemek más permutációjára szomszédos elemek felcserélésének véges
számú alkalmazásával térhetünk át, azért a fenti tételből folyólag, nyílt tartományban valamely -edrendű
parciális derivált független a differenciálások sorrendjétől, hacsak a parciális deriváltak a -edrendűekig
bezárólag folytonosak.
121§. . Az
egyenlőséget kimondó előbbi tétel többet tesz fel a kelleténél. Nevezetesen
érvényes már a következő tétel is:
Ha az

hely bizonyos környezetében

helyen folytonos, továbbá
mégpedig

létezik és utóbbi magán az

, valamint

létezik e környezet

kordinátájájú pontjaiban, akkor

is létezik,

2.202. egyenlet - (1)

( SCHWARZ tétele.14)
Bizonyítás. Minthogy
derivált az

14

V. ö. H. A.

az

helyen folytonos, a

számot eléggé kicsinynek választva, e

SCHWARZ: Ueber ein vollstöndiges System von einander unabhöngiger Voraussetzungen zum Beweise des Satzes
, Matematische Abhandlungen II, p. 275–284
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2.203. egyenlet - (2)

négyzetben korlátos. Legyen ebben a felső határa

, az alsó határa pedig

2.204. egyenlet - (3)

és az

helyen való folytonosság következtében nyilván

2.205. egyenlet - (4)

76. ábra.
Tekintsük mármost rögzített

mellett a következő függvényt:

2.206. egyenlet - (5)

Ennek deriváltja

ami a LAGRANGE-féle középértéktétel alkalmazásával (109. §) a

2.207. egyenlet - (6)

alakban írható. Ugyancsak a LAGRANGE-féle középértéktétel szerint
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tehát 121. § (6) alapján

2.208. egyenlet - (7)

Amennyiben

és

abszolut értékben olyan kicsinyek, hogy az

esik (76. ábra), 121. § (3)-at az

hely a 121.§ (2) négyzetbe

helyre alkalmazva, 121. § (7)-ből folyólag

vagyis 121. § (5)-re tekintettel

2.209. egyenlet - (8)

Miután rögzített

mellett az

és

parciális deriváltértékek fogalma szerint

és

121. § (8)-ból folyólag egyben

Ebből pedig 121. § (4) alapján evidenter következik, miszerint

Vagyis az

második derivált is létezik és fennáll 121. § (1) Qu. e. d.

11. 11 Többváltozós lokális szélsőérték.
122§. . Többváltozós függvénynél a lokális maximum és lokális minimum (közös néven lokális szélsőérték)
fogalmát éppen úgy definiáljúk, mint egyváltozós függvény esetében 104. § Eszerint
az

függvényről azt mondjuk, hogy az

ennek elég kis környezetében a tőle különböző

ha pedig az

akkor azt mondjuk, hogy az
van.

helyen lokális „maximuma” van, ha
helyeken

hely elég kis környezetében a tőle különböző

függvénynek az
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A szó tágabb értelmében vett lokális maximumról, resp. minimumról beszélünk a
helyen, ha -nak elég kis környezetében a függvény ez
helyen felvett értéknél nagyobb, ill. kisebb értéket
nem vesz fel.
Az egyváltozós függvényre vonatkozó lokális növekedés tételéből (94. §) következik, hogy ha az
helyen az
függvény elsőrendű parciális deriváltjai léteznek és a
függvénynek ott lokális szélsőértéke van (esetleg csak a szó tágabb értelmében), akkor e helyen a parciális
deriváltak zérussal egyenlők:

2.210. egyenlet - (1)

Ugyanis ez esetben az

egyváltozós függvény az
helyen nyilván sem növekvő, sem fogyó nem lehet, tehát az idézett tétel
alapján á differenciálhányadosa e helyen szükségképen eltűnik, vagyis

szóval fennállanak az 122. § (1) alatti relációk.
Az elsőrendű parciális differenciálhányadosok eltűnése természetesen nem elegendő arra, hogy az illető helyen
lokális szélsőérték valóban legyen. Például a kétváltozós

függvénynél

amelyek az
nevezetesen

,

helyen eltűnnek. De itt még sincs szélsőérték, mert e helyen a függvényérték

s e helynek akármilyen kis környezetében felvesz a függvény úgy pozitív, mint negatív értékeket,
aszerint, amint
és megegyező vagy ellenkező előjelűek.

Ha az
függvénynek valamely tartományban van legnagyobb vagy legkisebb értéke s azt a
tartomány egy belső
helyén veszi fel, akkor itt nyilván lokális szélsőértéke is van a szó tágabb
értelmében. E helyen tehát 122. § (1) érvényes, ha itt a függvény az egyes változók szerint parciálisan
differenciálható.
Midőn valamely helyen a függvénynek lokális maximuma, resp. minimuma van, az ezen átfektetett bármely
irányított egyenes mentén vizsgálva a függvényt, mint az e helytől számított
távolság függvényét, ez
egyváltozós függvénynek a
helyen evidenter szintén maximuma, ill. minimuma van. Ez azonban
bekövetkezhetik anélkül, hogy az eredeti függvénynek az illető helyen szélsőértéke volna. Tekintsük p1. az

függvényt.15 Ezt a kezdőponton átmenő

függvénynek a

egyenes mentén vizsgálva, a

,

helyen minimuma van. Ugyanis

s mivel

és

pozitív volta folytán a

Ez PEANO híres példája. Lásd A. GENOCCI-G. PEANO: Calcolo differenziale etc. Torino 1884, p. XXI X., németül G. BOHLMANNA. SCHEPP-től Leipzig 1899, p. 332;1. még L. SCHEffER Theorie der Maxima und Minima einer Function von zwei Variabeln,
Mathematische Annalen 35 (1890), p. 543–596.
15
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másodfokú racionális egész függvény a
eltűnik), azért

, ha

hely környezetében nyilván pozitív (

a -hoz elég közel esik. De ez

esetén

-nál

függvénynek a kezdőpontban még

sincs minimuma, mert az
és
parabolák közti síkrészben (77. ábra) a függvény nyilván
negatív, e parabolákon eltűnik, egyebütt pedig pozitív, tehát a kezdőpont akármilyen kis környezetében felvesz
az
értéknél nagyobb, valamint ennél kisebb értéket.

77. ábra.
123§. . Az

2.211. egyenlet - (1)

függvény

2.212. egyenlet - (2)

esetén az
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egyenletrendszernek megfelelő

2.213. egyenlet - (3)

helyen és csakis ezen a legkisebb értékét veszi fel.
Ez nyilvánvaló, mert az 123. § (1) függvény az egyváltozós

másodfokú racionális egész függvények összege s ezek 123. § (2) folytán a 123. § (3) alatti helyeken és csak
ezeken külön-külön a legkisebb értéküket veszik fel 44. §
Hasonlóképen az 123. § (1) függvény az
ezen a legnagyobb értékét veszi fel.

esetben a 123. § (3) helyen és csakis

Alkalmazáskép oldjuk meg a következő feladatot: az
úgy, hogy az

háromszög sikjában meghatározandó a

négyzetösszeg a lehető legkisebb legyen.

Felvévén a síkban valamely derékszögű koordinátarendszert, legyenek az
megadva rendre

pont

,

,

, a keresett

pont pedig

pontok koordinátáikkal
. Akkor a kérdéses négyzetösszeg

E függvény az 123. § (1) alatti típus alá tartozik, a négyzetes tagok
,
, tehát pozitív együtthatójúak. A
fenti tétel értelmében a feladat egyetlen megoldása az a
pont, amelynek koordinátái az

egyenletrendszert kielégítik. Ebből

Ezek éppen a háromszög súlypontjának (a szögpontokba helyezett egyenlő tömegek alkotta anyagi pontrendszer
súlypontjának) vagyis a három oldalfelező transversalis metszéspontjának koordinátái. Eszerint az
négyzetösszeg akkor és csak akkor a lehető legkisebb, midőn
háromszög súlypontjával.
124§. . Az

2.214. egyenlet - (1)
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kétváltozós függvény az
akkor és csak akkor, ha

helyen és csakis ezen a legnagyobb vagy legkisebb értékét veszi fel

,

2.215. egyenlet - (2)

a legnagyobb vagy legkisebb függvényérték aszerint, amint

Ez esetben

Bizonyítás. Ha a 124. § (2) föltétel teljesül, akkor nyilván a

vagy

.

és az 124. § (1) függvény így írható:

2.216. egyenlet - (3)

Itt a []-ben álló mennyiség pozitív, hacsak
alapján
a []-ben

és

nem mindketten zérusok. Mert ha

tehát még inkább
áll s ez

folytán

, akkor 124. § (2)
és

; ha pedig

. Ennélfogva

esetén

az

, akkor

-val megegyező

előjelű, vagyis valóban
a legnagyobb vagy legkisebb függvényérték aszerint, amint
. Tehát a 124. § (2) feltétel elegendő.
Tegyük fel most fordítva, hogy az 124. § (1) függvény az
vagy legkisebb értékét veszi fel, azaz más
valamely

,

,

helyen és csakis ezen a legnagyobb

helyen vagy mindig negatív, vagy mindig pozitív. Minthogy
, azért az első esetben

helyen

vagy

, az utóbbiban

. Az

helyen 124. § (3)-ból

s miután ez a mondottak szerint
feltétel szükséges is. Qu. e. d.

-val megegyező előjelű, 124. § (2)-nek fenn kell állania. Tehát a 124. § (2)

Az 124. § (1) függvény és -nak quadratikus alakja 70. § Ha a kezdőponttól különböző
helyeken
mindenütt pozitív, akkor definit pozitív alaknak, ha pedig e helyeken mindenütt negatív, akkor qemphdefinit
negatív alaknak mondjuk.
Ha vagy az egyik vagy a másik eset fennáll, akkor 124. § (1)-et definit alaknak, ellenkező esetben indefinit
alaknak nevezzük. Tételünk értelmében az 124. § (1) quadratikus alak akkor és csak akkor definit, ha
; ez esetben definit pozitív vagy definít negatív aszerint, amint
vagy
.(
folytán és egyszerre pozitívok vagy negatívok.)
E tételnek folyománya a következő: a

2.217. egyenlet - (4)

másodfokú racionális egész függvény

2.218. egyenlet - (5)
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esetén az

2.219. egyenlet - (6)

egyenletrendszernek megfelelő

helyen és csakis ezen a legnagyobb vagy legkisebb értékét veszi fel aszerint, amint
Ugyanis rendezzük át a 124. § (4) függvényt az
lehetséges, mert

és

2.220. egyenlet - (7)

Az itt szereplő együtthatókat könnyen meghatározhatjuk. Innét először is

s mivel az

, ill.

szerinti első parciális differenciálhányados az

,

.

másodfokú racionális egész függvényévé. Ez

s ezeket 124. § (4)-be helyettesítvén a függvény nyilván ilyen alakra hozható:

Továbbá az

vagy

helyen

értékrendszer eleget tesz 124. § (6)-nak, nyerjük, hogy

A másodrendű parciális deriváltak 124. § (4)-, ill. 124. § (7)-ből

tehát végül

Ezek szerint a 124. § (7) alatti átrendezés

2.221. egyenlet - (7*)

Ámde 124. § (5)-ből folyólag a fenti tétel értelmében
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az

és

változóknak definit quadratikus alakja, tehát ha

zérusok, azaz

és

, akkor ez pozitív vagy negatív aszerint, amint

124. § (7*) alapján

nem mindketten
vagy

. Vagyis

esetén

Ezzel állításunkat bebizonyítottuk.
125§. . Az éppen bebizonyított tétel alkalmazásakép oldjuk meg az alábbi feladatot.
Tegyük fel, hogy valamely háromszög szögeit megmérvén, a mérési adatok
ahol

abszolút mérőszámban),

2.222. egyenlet - (1)

Határozzuk meg az

korrekciókat úgy, hogy a korrigált

értékekre

2.223. egyenlet - (2)

teljesüljön és

2.224. egyenlet - (3)

a lehető legkisebb legyen. (Hibakiegyenlítés „a legkisebb négyzetek elve” szerint.)
125. § (1) és 125. § (2) szerint

-nek az

2.225. egyenlet - (4)

egyenletet kell kielégíteniök. Ha

derékszögű koordinátáknak tekintetnek, akkor 125. § (4) síknak az

egyenlete. Minthogy
az
pont origótól való távolságának négyzete, a követelés szerint –
geometriai fogalmazásban – a 125. § (4) síknak azt a pontját kell meghatároznunk, amely az origóhoz
legközelebb fekszik.
125. § (4)-ből

2.226. egyenlet - (5)

tehát a 125. § (3) négyzetösszeg

E másodfokú racionális egész függvény együtthatóira az előbbi (124. §) jelöléseivel

Tehát e függvény legkisebb értékét veszi fel az
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egyenletrendszernek megfelelő helyen és csakis ezen. Ez egyenletrendszerből

s ezeknek megfelelőleg 125. § (5)-ből

Tehát a korrigált értékek

12. 12 Riemann szerint integrálható korlátos
függvény.
126§. . Legyen
amelyre

számközben korlátos függvény, vagyis létezzék oly

az

pozitív szám,

2.227. egyenlet - (1)

Osszuk fel az
felírva)

intervallumot

rész-intervallumra s legyenek az osztópontok (a kezdőés végpontot is

2.228. egyenlet - (2)

A részeknek nem kell egyenlőknek lenniök. Szorozzuk meg az
zárt
intervallumok mindegyikének hosszát a benne felvett függvényértékek halmazának felső határával (28. §),
vagyis képezzük a

2.229. egyenlet - (3)

összeget, ahol
a függvényértékek felső határa az
, számközben. Ezt a felosztáshoz tartozó
felsőösszegnek nevezzük. Ha a rész-intervallumok mindegyikének hosszát a benne felvett függvényértékek
halmazának alsó határával szorozzuk és e szorzatokat összeadjuk, előáll a

2.230. egyenlet - (4)

összeg, amelyben tehát

a függvényértékek alsó határa az

intervallumban. Ez utóbbi

összeget a felosztáshoz tartozóalsóösszegnek nevezzük. Midőn
, a 126. § (3), ill. 126. §
(4) összeg azoknak a derékszögű négyszögeknek összes területe, amelyeket nyerünk, ha a rész-intervallumok
226
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mindegyikére mint alapra derékszögű négyszöget állítunk az
görbe megfelelő ordinátáinak felső,
resp. alsó határával mint magassággal (78. ábra). Az alsó-, ill. felsősszegekre vonatkozólag az alábbi három
tételt bizonyítjuk be.

78. ábra.
tétel. Véges számú új osztópont beiktatásával az alsóösszeg növekedik vagy ugyanaz marad, a felsőösszeg
viszont csökken vagy ugyanakkora marad.
Bizonyítás. Ezt nyilván elég egy újabb osztópont beiktatására kimutatnunk. Legyen
az a részintervallum, amelybe az új
osztópontot beiktatjuk, s jelölje
felső, ill. alsó határát az
zárt intervallumokban rendre
resp.
. A felső-, ill. alsóösszeg
beiktatással csak annyiban változik, hogy az

intervallum járuléka helyébe az

intervallumok járulékainak összege lép. Ámde nyilván
. Következőleg

és

, viszont

és
és

míg

vagyis

és

járulékainak összege a felső-, ill. alsóösszegben legfeljebb, resp. legalább akkora, mint

megfelelő járuléka. Ennélfogva beiktatásával a felsőösszeg legfeljebb, az alsóösszeg pedig legalább
akkora, mint volt. Ezzel az
tételt igazoltuk. Qu. e. d.
tétel. Ha

és

két tetszőleges felosztáshoz tartozó alsó-, ill. felsőösszeg, akkor

Ez következőkép látható be.
Bizonyítás. Ha a két felosztás azonos, akkor

és az állítás 126. § (3) és 126. § (4)-re tekintettel evidens,

mert
. Legyen most a két felosztás különböző. Tekintsük azt a felosztást,
amelynek osztópontjai a két felosztás osztópontjai együttvéve. Ez akár az egyik, akár a másik felosztásból újabb
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osztópontok beiktatásával keletkezik; legyen a neki megfelelő felső-, ill. aláóösszeg
értelmében

Mivel pedig

, ill.

. Az

tétel

miután ezek ugyanahhoz a felosztáshoz tartoznak, innen folyik 126. § (5). Qu. e. d.

Tekintsük mármost az összes lehető felosztásokhoz tartozó felsőösszegek, valamint az alsóösszegek halmazát. A
tétel szerint a felsőösszegeknek bármelyik alsóösszeg alsó korlátja, az alsóösszegeknek viszont bármelyik
felsőösszeg felső korlátja. Legyen a felsőösszegek alsó határa , az alsóösszegek felső határa
. Akkor mint
az alsóösszegek legkisebb felső korlátja
bármelyik felsőösszegre, tehát mint az utóbbiak legnagyobb alsó
korlátja

minden esetben. Az egyenlőtlenség érvényes pl. akkor, ha az

Ekkor u. i. bármelyfelosztásnál
,
, szóval
esetben fennáll a következő

függvény így van definiálva:

, tehát

,

és így egyben

,
pl. az esetben, midőn

. Viszont

állandó. Bármelyik

tétel. A felsőösszeg a
alsó határt, az alsóösszeg pedig a
felső határt tetszőleges pontossággal
megközelíti, ha a felosztás részintervallumai eléggé kicsinyek. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a felsőösszeg a
az
alsóösszeg a
„határértékhez” tart, midőn a felosztás legnagyobb intervalluma „0-hoz tart”, képletben

Elegendő pl. az alsóösszegre vonatkozó állítást bebizonyítani, mert a másik hasonlóan bizonyítható be (de
következik is ebből, ha ezt a
függvényre alkalmazzuk). Adassék akármilyen kis pozitív
az alsóösszegek felső határa, van olyan
felosztás, hogy a megfelelő
alsóösszegre

szám. Mivel

2.231. egyenlet - (6)

Legyenek az osztópontok (a kezdőés végpontot is felírva)

Ezt a felosztást rögzítsük.

79. ábra.
Ha mármost az

számközt olyan kis részekre osztjuk, amelyek kisebbek egyrészt az

rész-intervallumánál, másrészt pedig

-nál, akkor ez

felosztásnak megfelelő

2.232. egyenlet - (7)
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Ezt következőkép láthatjuk be. Az

felosztás bármely rész-intervalluma legföljebb egyet tartalmazhat az

pontokból, mert különben az illető rész legalább akkora volna, mint

valamelyik része,

ellentétben a feltevéssel. Minden ilyen részt, ha a tartalmazott
pont neki belső helye, nevezzünk
fedőintervallumnak. Tekintsük azt a felosztást, amelynek osztópontjai az
és
osztópontjai együttvéve
(79. ábra). Ez
-ból újabb osztópontok beiktatásával keletkezik, tehát az
tétel értelmében a neki megfelelő
alsóösszegre

2.233. egyenlet - (8)

s hasonló okból
. Ez s abban különbözik az s alsóösszegtől, hogy minden
fedőintervallum
járuléka helyébe, ama és
intervallumok járulékainakösszege, mondjuk
lépett, amelyekre
ezt a intervallumot az
illető osztópontja felosztja. De a többlet, amivel ez az összeg a
járulékot
meghaladja,
folytán

minthogy 126. § (1)-ből folyólag evidenter
szerint

, e többlet

. S mivel a feltevés

, valamint

. Fedőintervallum legfeljebb

számú van, tehát mind e többletek összege

. Látjuk tehát, miszerint

vagyis

Ennélfogva 126. § (8)-ra tekintettel még inkább

és így 126. § (6) alapján a fortiori fennáll 126. § (7). (Ha fedőintervallumok nincsenek, akkor az
értelmében

, tehát (6) folytán már

tétel

is érvényes). Eszerint eléggé kis részekre osztva az

intervallumot, a megfelelő alsóösszeg az adott
kellett megmutatnunk.

-nál kisebb hibával megközelíti a

felső határt. Ezt

Az alsó és a felső határ fogalmából nyilvánvaló a következő tétel helyessége:
Ha az
korlátos függvényre vonatkozólag az
számköz felosztásainak megfelelő
felső határa egyenlő a felső összegek
alsó határával, akkor ez a

alsó összegek

az egyetlen szám, amelyre bármely felosztásnál

Ez esetben azt mondjuk, hogy az

korlátos függvény az

számközben

RIEMANN szerint

integrálható”, és e
számot a függvény
-re vonatkozó Riemann-féle értelemben vett „határozott
integráljának” (röviden „RIEMANN integráljának”) nevezzük.
Ha

az

intervallumot

a

126.

§

(2)

alatti

osztópontokkal

rész-intervallumokban rendre felvesszük a
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2.234. egyenlet - (9)

ú. n. téglalapösszegre nyilván

Ennélfogva a
tételből folyik, miszerint integrálható függvénynél a 126. § (9) téglalapösszeg tetszőleges
pontossággal megközelíti a
integrálértéket, ha a felosztás intervallumai eléggé kicsinyek, bárhogyan
válasszuk is azokban a
helyeket. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a 126. § (9) téglalapösszeg
határértéke, midőn a felosztás maximális intervalluma -hoz tart, képletben

2.235. egyenlet - (10)

vagy

midőn max
Az

.

integrálérték szokásos jelölése a függvény és az intervallum feltüntetésével

2.236. egyenlet - (11)

(olv. integrál
jelnek,

-tól

). E jelölés a 126. § (9) téglalapösszegre emlékeztet, az

-ig

az

különbségnek,

az

függvényértéknek felel meg. Az

integráljel a
és

helyek az

integráció határai ( az alsó, a felső),
az integrálandó vagy integrandus, x az integrációs változó.
126. § (10) értelmében az integrál mint téglalapösszeg határértéke

2.237. egyenlet - (10*)

midőn
Legyen most
Tekintsük u. i. a sík azon

. 16
. Ez esetben a 126. § (11) integrálnak egyszerű geometriai jelentése van.
pontjainak összeségét, amelyekre

B. RIEMANN: Über die Darstellbarkeit einer Funktion durch eme trigonometrische Reihe, Werke 1. Aufl. Leipzig 1876, p. 225. Ez
RIEMANN híres habilitácíós értekezése, amelyet 1854-ben a göttingeni egyetem bölcsészeti karának benyujtott.
16
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2.238. egyenlet - (12)

szemléletesen kifejezve az
függvény görbéje és az
tengely közti
-tól -ig vett síkrészt (
078. ábra). Ez tartalmazza bármely felosztásnál a pontozott vonalakkal lezárt négyszögek egyesítését, viszont
benne van a vastag vonalakkal fedett négyszögek egyesítésében. Tehát területe alatt csak oly számot érthetünk,
amely egy alsóösszegnél sem kisebb és egy felsőösszegnél sem nagyobb. A fenti tételértelmében egyedül a (11)
integrálérték felel meg e követelésnek. Ennélfogva ha e 126. § (12) alatt definiált síkrésznek területi
mérőszámot akarunk tulajdonítani, ez nem lehet más, mint a 126. § (11) integrálérték.
Célszerű a 126. § (11) integrál
-szeresét
tekinteni, vagyis megállapodni abban, hogy

-től

-ig vett, a

-t pedig

-tól

-ig vett integrálnak

2.239. egyenlet - (13)

és

2.240. egyenlet - (14)

legyen.
Megmutatjuk még, miszerint abból, hogy a téglalapösszeg véges határértékhez tart, midőn a felosztás
maximális intervalluma -hoz tart, következik a függvény korlátos és RIEMANN szerint integrálható volta.
Jelöljük a 126. § (9) téglalapösszeg határértékét -vel. Ádatván
bármely választása mellett
. A

részintervallumban változtatva, folyvást fennáll ez egyenlőtlenség, tehát

az

korlátosnak kell lennie. Vagyis
egész

, van oly felosztás, amelynél a helyek
helyeket rögzítve, -t pedig

e rész-intervallumban korlátos. Hasonló okból a többiben is, tehát az

számközben korlátos. Most még ki kell mutatnunk, hogy

Tegyük fel az állítással ellentétben, hogy

,

éd legyen

A feltevésnél fogva van olyan 126. § (2) felosztás, hogy a helyek
. Mivel

Végigszorozva az
tekintettel

-nek

az

felső határa

-ben, a

bármely választásánál

helyet úgy választhatjuk, hogy

számmal és mindez egyenlőtlenségeket összeadva, 126. § (3) és 126. § (9)-re

tehát h < S fOlytán még inkább

2.241. egyenlet - (15)
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Minthogy pedig

alsó határa

az

-ben, a

Ebből az előbbihez hasonlóan következik, miszerint e

helyet ebben úgy választhatjuk, hogy

helyeknek megfelelő

téglalapösszegre

2.242. egyenlet - (16)

126. § (15) és 126. § (16)-ból folyólag (80. ábra)

Ez azonban ellentmondás, mert oly finom felosztást választottunk, hogy

s így a

és

közti különbség szükségkép kisebb a

fennálljon, vagyis az

pozitív számnál. Ennélfogva kell, hogy

korlátos függyény RIEMANN szerint integrálható is legyen.

80. ábra.
Ezek szerint a függvény korlátos és RIEMANN szerint integrálható volta aequivalens azzal, hogy a
téglalapösszeg véges és meghatározott határértékkel bír, midőn a felosztás maximális intervalluma -hoz tart.
Valamely

állandó

-tól

-ig vett integrálja

2.243. egyenlet - (17)

mert (ha
röviden így írjuk:

) bármely felosztásnál nyilván

. Az

. Ez integrál 126. § (17) szerint
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Általában, egy az

számközben korlátos

függvénynél az alsóösszegek

függvény ú. n. DARBOUX -féle alsó integrálja az
alsó határa az

felső hátára e

intervallumra vonatkozólag, míg a felsőösszegek

DAROUX -féle felső integrálja; képletben

2.244. egyenlet - (18)

Az integrálhatóság azt jelenti, hogy az alsóés felső integrál egymással egyenlő.
127§. . Valamely intervallumban korlátos függvény felső és alsó határa közti különbség abszolút értékben a
függvénynek ú. n. oszcillációja (ingadozása) ebben a számközben. Ez nyilván a függvény két helyen felvett
értéke közti különbség felső határa.
Ha

számközben korlátos függvény, s e számköz valamely

az

2.245. egyenlet - (1)

felosztásánál

felső, ill. alsó határa az

oszcillációkkal kifejezve, a felosztásnak megfelelő
(4)

rész-intervallumban

felső- és

, ill.

, akkor az

alsóösszeg közti különbség 126. § (3), 126. §

2.246. egyenlet - (2)

Ez

az

(1)

felosztáshoz

tartozó

(126. §.

oszcillációs

összeg.

Mivel

és

midőn

), azért bármely korlátos függvénynél

2.247. egyenlet - (3)

ha
. Ha tehát e határérték
különben pedig nem. Vagyis
az

, akkor a függvény RIEMANN szerint integrálható,

intervallumban értelmezett korlátos

függvény itt RIEMANN szerint, akkor és csak akkor

integrálható, ha a 127. § (2) alatti oszcillációs összeg határértéke zérus, midőn
Minthogy

azért
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az oszcillációk számtani közepe, ha mindégyiket a megfelelő rész-intervallum hosszával súlyozzuk. A korlátos
függvények között az integrálhatókat az előbbiek szerint az jellemzi, hogy az oszcillációk e középértéke -hoz
tart, midőn a részintervallumok maximális hossza -hoz konvergál.
Az integrálhatóság e feltételét még így is fogalmazhatjuk:
intervallumban korlátos

emphAz

integrálható, ha adatván akármilyen kis pozitív
oszcillációs összeg kisebb -nál.

függvény itt RIEMANN szerint akkor és csak akkor
szám, mindig van

-nek oly felosztása, amely mellett az

Ugyanis bármely felosztásnál
és
, tehát
, ami 127. § (2)-re tekintettel azt
mondja, hogy
nem nagyobb bármelyik oszcillációs összegnél. Ennélfogva, ha van akármilyen kis
oszcillációs összeg, akkor szükségkép
, azaz a függvény RIEMANN szerint integrálható. Viszont,
ha ez utóbbi fennáll, akkor 127. § (3)-ból folyólag van akármilyen kicsiny oszcillációs összeg.
A kritérium első alakját használva, rögtön belátható a következő

tétel. Ha

létezik és

, akkor

is létezik.

A kritérium második alakjából pedig tüstént következik a

tétel. Ha

és

128§. . Ha az

függvény az

Bizonyítás. Legyen az

létezik, akkor

, valamint

is létezik.

számközben monoton, akkor abban integrálható.

számköz valamely

felosztásánál a rész-intervallumok maximális hossza

Akkor a (126. §) jelöléseivel a felosztásnak megfelelő

Vagyis növekedő

fogyó

oszcillációs összegre 127. § (2) nyilván

esetén

esetén pedig

tehát a két esetet összefoglalva
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Ha mármost

, akkor ebből folyólag bármely pozitív

hacsak oly kis részekre osztjuk az

mellett

intervallumot, hogy

Tehát az integrálhatóság kritériuma teljesül (127. §),
integrálható. Ez
mivel ekkor a függvény állandó. Ezzel a tételt bebizonyítottuk. Qu. e. d.

esetén evidens,

129§. . Ha valamely korlátos és integrálható függvény értékét az intervallum véges számú helyén
megváltoztatjuk, ez sem az integrálhatóságot, sem az integrál értékét nem befolyásolja.
Ezt bebizonyítandó nyilván elég kimutatnunk, hogy ha a függvény értékét az intervallum egy helyén
megváltoztatjuk, ez az integrálhatóságra és az integrál értékére nincs befolyással.
Legyen az intervallum

s egy ebben integrálható korlátos függvény

. Az intervallum

a függvény értékét tetszés szerint megváltoztatván, legyen az új függvény

helyén

. Ugyanazon felosztás és

ugyanazon helyek választása mellett az
-re és
-re vonatkozó téglalapösszegek 126. § (9) csak a
helyet tartalmazó egy – vagy két szomszédos – intervallum járulékában különbözhetnek (teljesen megegyeznek,
ha egyik hely sem esik össze -vel). De e járulékok nyilván -hoz tartanak, midőn a felosztás maximális
intervalluma

-hoz tart, lévén úgy

korlátos. Kövétkezőleg az

, mint

téglalapösszeg határértéke 126. § (10*) egyszersmind az

-re vonatkozó

-re vonatkozónak is határértéke. Eszerint (126. §)

integrálható és

amit meg kellett mutatnunk.
E tételt a megelőző § tételével összevetve, nyerjük, hogy ha
az
számközben korlátos és
annak belsejében monoton függvény, akkor ez intervallumban integrálható. Ekkor u. i. az helyen van jobb-, a
helyen baloldali határértéke a függvénynek (47. §) s e helyeken rendre ezeket véve függvényértékül, a zárt
számközön monoton függvénnyel állunk szemben, amely az idézett tétel szerint integrálható. Ebből a 127. §
alapján következik, hogy ha

számközben korlátos függvény és ez intervallum véges számú

az

olyan részre bontható, amelyek mindegyikének besejében
integrálható.
130§. . Ha

az

ez intervallumban

intervallumban korlátos és integrálható függvény, akkor

Minthogy u. i. az intervallum bármely két

azért nyilván

monoton, akkor

és

helyére (14. §)

bármely rész-intervallumában

oszcillációjánál. S így ugyanazon felosztásnál

is ilyen.

oszcillációja (127. §) nem nagyobb az
oszcillációs összege nem nagyobb az

összegénél. Ennélfogva az integrálhatóság kritériuma alapján (127. §)
integrálhatósága.
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Megjegyzendő, hogy fordítva

létezéséből nem következik

létezése. Legyen u. i. például

Akkor
, tehát valamely
számközben
integrálható. Ellenben
integrálható, mert erre vonatkozólag nyilván bármely felosztásnál a felsőösszeg

maga nem
, az alsóösszeg

.
131§. . Legyen most
az
zárt számközben folytonos függvény. Minthogy ennek
WEIERSTRASS tétele értelmében (56. §) van legnagyobb és legkisebb értéke, eo ipso korlátos. Megmutatjuk,
hogy RIEMANN szerint integrálható is.
Adatván akármilyen kis pozitív

szám, a függvény egyenletes folytonossága következtében (57. §) van olyan

felosztása az
intervallumnak, hogy az
legkisebb függvényértéket
, ill.
-vel jelölve

subintervallumban felvett legnagyobb, ill.

Az e felosztásnak megfelelő oszcillációs összeg (127. §) ennélfogva

Minden pozitív -hoz található ilyen felosztás, tehát az integrálhatóság kritériumának második alakja szerint a
függvény integrálható 127. § Ezzel kimutattuk, hogy zárt számközön folytonos függvény e számközben korlátos
és RIEMANN szerint integrálható.
Ennek általánosítása a következő tétel:
Ha az
függvény az
abban integrálható.

zárt számközben korlátos és véges számú hely kivételével folytonos, akkor

Bizonyítás. A feltevés szerint
akkor abban

Adassék akármilyen kicsiny pozitív

, resp.

egy ilyen szakasz,

korlátos és a belsejében folytonos. A tétel be lesz bizonyítva, ha kimutatjuk, miszerint
integrál létezik (127. §.

mindegyik

s az

véges számú szakaszra bontható úgy, hogy ha

. Az

és

).
helyeket nyilván úgy választhatjuk, hogy

zárt intervallumokhoz tartozó oszcillációkat

, ill.

-val jelölve

(evégből t. i. csak
-t az -hoz,
-t a -hoz eléggé közel kell választanunk). Mivel
az
számközben folytonos, azért ott az előbbiek szerint integrálható is, tehát (127. §) e számköznek van olyan
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felosztása, hogy a megfelelő oszcillációs összeg

. De akkor az előbbi egyenlőtlenség alapján

felosztása olyan, hogy a megfelelő oszcillációs összeg
teljesül az integrálhatóság kritériuma s így

. Tehát az

-nak

intervallumra

létezik. Qu. e. d.

Mint a következő § példája mutatja, az integrálhatósághoz nem szükséges, hogy csak véges számú
discontinuitási hely legyen az intervallumban.
132§. . Lehetséges, hogy bizonyos intervallumban korlátos és integrálható függvény discontinuitási helyei
mindenütt sűrűn tölti ki az intervallumot.
Tekintsük pl. a (43. §)-ban már említett következő függvényt:

Láttuk (51. §), ez minden irracionális helyen folytonos, minden racionális helyen ellenben megszüntethető
szakadása van. A racionális helyek pl. a
intervallumot mindenütt sűrűn tölti ki, ami alatt azt értjük,
hogy ennek bármely két helye között van racionális hely (ez következik abból, hogy végtelen tizedes-tört a
közelítő törtjeinek felső határa (28. §)). Megmutatjuk, hogy e függvény
Minden alsóösszeg (126. §) nyilván
alsó határa szintén

, tehát az alsóösszegek felső határa

, Legyen evégből

ezek járulékainak összege

és

. Kimutatjuk, hogy a felsőösszegek

pozitív egész szám s osszuk a

egyenlő részre, vagyis legyen mindegyik rész hossza
(minthogy a kívánt alakban

-ben integrálható.

és

. Az

intervallumot

helyen a függvényérték lévén

), az első és utolsó részközben a felső határ

, a felsőösszegben

. A többi rész-intervallum közül azokban, amelyek csak

nevezőjű racionális törtet tartalmaznak, a felső határ
. E részek összes hossza
pozitív valódi tört legfeljebb

számú

-nél nagyobb

mert minden ilyen helyen a függvényérték

, tehát járulékaik összege

. Mivel

-nél nem nagyobb nevezőjű

számú van, legfeljebb kétszer ennyi lehet azoknak a belső rész-intervallumoknak a száma, amelyek tartalmaznak
-nél nem nagyobb nevezőjű racionális helyet. (
és

intervallum.) E rész-intervallumokban a felső határ mindenesetre

ezek járulékainak összege legfeljebb

Ez -hoz tart, midőn
korlátos

esetén éppen kettő van, amely -et tartalmazza, t. i. a

függvény a

s így a felsőösszegben

. Szóval e felosztásnál a felsőösszeg

(45. §), tehát a felsőösszegek alsó határa
intervallumban integrálható, mégpedig
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. Ezzel kimutattuk, hogy e

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
133§. . Az azonban már lehetetlen, hogy valamely korlátos és integrálható függvény az intervallumban
mindenütt discontinuus legyen. Sőt érvényes a következő tétel: Ha
integrálható függvény, akkor folytonossági helyei

Ennek bebizonyítása végett nyilván elég kimutatnunk, hogy ha
integrálható, akkor

belsejében van olyan hely, ahol

oszcillációja

intervallumban is integrálható (127. §.
összeg

szám

. Legyen

), azért

intervallumban korlátos és

az

folytonos.

Először megmutatjuk, miszerint adatván akármilyen kis pozitív
intervalluma, amelyben

intervallumban korlátos és

az

-t mindenütt sűrűn töltik ki.

-nek van olyan belső rész. Minthogy

az

-nek van olyan felosztása, amely mellett az oszcillációs

127. § De akkor nyilván legalább az egyik részközben az oszcilláció

. E számköz

-nek belső rész-intervalluma.
Ez észrevétel alapján világos, miszerint
intervalluma, hogy az

-nek van olyan

intervallumban

s i. t. belső rész-

, ennek oly

oszcillációja

2.248. egyenlet - (1)

Minthogy a konstrukció szerint

szigorúan monoton növekedő sorozat, de bármelyik tagja

, azért (29. §)

Ezen a
hogy

folytonos. Ugyanis adassék akármilyen kis pozitív

helyen

. Válaszszuk

-et oly nagyra,

2.249. egyenlet - (2)

Ez

-et rögzítvén, a

pozitív számot válasszuk oly kicsinynek, hogy a

be essék (81. ábra). Akkor

. Mivel akármilyen kis pozitív

, ha
helyen folytonos 50. § E

, ha

az

intervallum

-

tehát (1) és (2) alapján
-hoz található ilyen

,

a

számköznek belső helye, tehát ezzel a tételt bebizonyítottuk.

81. ábra.
134§. . Az integrál fogalmából (126. § (10*)) nylvánvaló, hogy f (x)-szel együtt c f (x) (ahol c állandó), f (x) és
g (x)-szel együtt f (x) + g (x) szintén integrálható, nevezetesen

2.250. egyenlet - (1)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
és

2.251. egyenlet - (2)

E két tulajdonságból következik, miszerint általánosabban

2.252. egyenlet - (3)

hacsak

számközben korlátos és integrálható függvények.

az

Bebizonyítjuk még, miszerint

2.253. egyenlet - (4)

Valahányszor
mind léteznek (127. §.

az integrálhatóság intervallumába eső helyek, mikor is a szóbanforgó integrálok
).

Először megmutatjuk,hogy ha

, akkor

2.254. egyenlet - (5)

(A 127. §.

tétele értelmében a baloldali integrálok létezéséből is folyik a jobboldalié.)

(5) belátására válasszuk az

és

intervallumok egy-egy felosztását s legyenek

megfelelő téglalapösszegek. Akkor a két felosztás együttvéve az

és

ezeknek

számköznek egy felosztása és

2.255. egyenlet - (6)

egy ennek megfelelő téglalapösszeg. Minthogy (126. § (10*)) eléggé kis részekre való felosztásnál
a
rendre tetszőlegesen megközelítik az (5) alatt szereplő integrálokat, (6)-ból következik (26. § (1)), hogy (5)
valóban fennáll.
Tekintettel a 126. §-ban (13) és (14) alatt tett megállapodásunkra, könnyen belátható, miszerint 134. § (5)
érvényes, bárhogyan feküsznek is az
helyek.
Ezek szerint (4) az

esetben igaz. Ebből az általános tétel teljes indukcióval rögtön következik. Valamely

határozott integrál tüstént kiszámítható (amennyiben létezik), ha olyan
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függvénnyel

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
rendelkezünk, amely
a következő tétel:

-tól

-ig folytonos s e helyek között a deriváltja mindenütt

Ha az
zárt számközben
korlátos és integrálható függvény,
függvény, amelyre ez intervallum belsejében

. Nevezetesen érvényes

pedig olyan folytonos

2.256. egyenlet - (7)

akkor

2.257. egyenlet - (8)

Bizonyítás. Legyen

s jelöljük az
§ (7)-re tekintettel

-nek valamely felosztása

rész-intervallumban

alsó határát

-vel, felső határát

-vel. Akkor 134.

2.258. egyenlet - (9)

S minthogy a feltevés szerint
folytonos az
(4*) és 98. § (6*) tételei értelmében egyszersmind

zárt számközben, 134. § (9) alapján a 98. §

vagyis

Ez utóbbi

egyenlőtlenség összeadásával

2.259. egyenlet - (10)

De mivel a feltevés értelmében a

korlátos függvény RIEMANN szerint integrálható az

intervallumban, az
integrálérték az egyetlen, amely minden felosztásnál a 134. § (10) alatti korlátok
(az alsó- és a felsőösszeg) közé esik 126. § Tehát 134. § (10)-ből folyik 134. § (8). Qu. e. d.
A
§ (8) az

különbség képezésére a

jelet vezetve be (olv.

2.260. egyenlet - (8*)
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növekménye

-tól

-ig), 134.

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

alakot ölti. Eszerint pl. 75. § (3)

2.261. egyenlet - (11)

(Az integrál létezik (129. §), mert

az intervallumban vagy fogyó vagy növekedő, vagy pedig egy fogyóés

egy növekedő darabból van összetéve.) E képletet a

intervallumra alkalmazva nyerjük, hogy

Ez eredmény geometriailag igen egyszerűen interpretálható: az
görbe úgy osztja két részre a
intervallumra, mint alapra
magassággal szerkesztett derékszögű négyszöget (82. ábra), hogy az alsó rész
területének a felsőéhez való viszonya
.

82. ábra.
(8*) szerint továbbá (75. § (4))

Racionális egész függvény határozott integrálja 134. § (8*) értelmében 75. § (3)

2.262. egyenlet - (12)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
igy például

13. 13 Korlátos variációjú függvény.
135§. . Az integrálható függvényeknek nevezetes alosztályát képezik a
Ezeket következőkép definiáljuk:
zárt számközben értelmezett

Ha az

korlátos variációjú függvények.17

függvényhez található olyan pozitív

szám, hogy

-nek bármely

2.263. egyenlet - (1)

felosztásánál

2.264. egyenlet - (2)

akkor azt mondjuk, hogy

intervallumban „korlátos variációjú” függvény.

az

Ilyen mindenesetre bármely, az
akkor

zárt számközben monoton függvény. Mert ha

állandó. Továbbá, ha
-ben
korlátos variációjú függvény. Ugyanis

és

pl. monoton fogyó,

korlátos variációjúak, akkor abban

is

tehát a jobboldalon álló összegek korlátosságából folyik a baloldali összeg korlátos volta. Evidens, hogy az
függvénnyel együtt

is korlátos variációjú, ha

állandó.

Nem korlátos variációjú folytonos függvényre egyszerű példa a következő. Legyen (81. § (4), 81. § (5))

17

C. JORDAN: Cours d’anaiyse de l’écoIe polytechnique, 2, éd. t. I., p. 55.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
E függvény még az

helyen is folytonos, lévén itt a határértéke nyilván zérus. Megmutatjuk, hogy p1. a

számközben nem korlátos variációjú. Ugyanis az

pozitív egész számú értékénél a

helyekhez tartozó függvényértékek evidenter

tehát a

számköz e felosztásánál a függvényérték-különbségek abszolút értékeinek összege

ami pedig nem korlátos 36. §
Megmutatjuk most, miszerint a fenti definícióval aequivalens a következő: az

zárt számközben

adott
függvényt ebben korlátos variációjúnak mondjuk, ha korlátos és van olyan
szám, hogy
bármely 135. § (1) alatti felosztásnál az
rész-intervallumokhoz tartozó
oszcillációk összege

2.265. egyenlet - (3)

Először is világos, hogy ha
a szó első értelmében korlátos variációjú, akkor korlátos. Ekkor u. i.
bármely belső
helyére 135. § (2) szerint

és még inkább

s mivel (14. §)

azért a fortiori

Ez

függvény továbbá a szó második értelmében is korlátos variációjú. Mert ha

az 135. § (1) felosztás
alsó határt
, resp.

rész-intervallumában
-vel jelölve

és

valamely pozitív szám,

helyeket úgy választhatjuk, hogy a felső, ill.

következőleg az oszcilláció

és annál inkább
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
ebből pedig következik, hogy

2.266. egyenlet - (4)

A jelölést úgy választhatjuk, hogy

(ellenkező esetben a jelölést megcserélve) s ekkor az

felosztásnál

tehát még inkább

2.267. egyenlet - (5)

Már most 135. § (4) és 135. § (5)-ből

2.268. egyenlet - (6)

vagyis az oszcillációk összege is korlátos,

valóban a szó második értelmében is korlátos variációjú.

Miután az oszcilláció fogalmából folyólag

nyilvánvaló, hogy ha
korlátos variációjú a szó második értelmében, akkor ilyen az eredeti értelemben is.
Ezzel a két definíció aequivalenciáját bebizonyítottuk. Minthogy (6) bármely pozitív -ra érvényes, egyben

Tehát a

korlátok összeesnek a 135. § (3) alatti

-ekkel.

A

jelölés mellett az 135. § (1) felosztásnak megfelelő oszcillációs összeg

tehát korlátos variációjú függvénynél 135. § (3) alapján
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Következőleg ez esetben az oszcillációs összeg
függvény RIEMANN-szerint integrálható.

-hoz tart, midőn

vagyis (127. §) korlátos variációjú

Az összes 135. § (1) alatti felosztásoknak megfelelő

2.269. egyenlet - (7)

összegek
felső határa (28. §) a függvény ú. n.
JORDAN-féle variációja az
intervallumra
vonatkozólag. Ez ugyanaz, mint az oszcillációk összegének felső határa, lévén a
felső korlátok halmaza
azonos az -ek halmazával.
Megmutatjuk, hogy ha

és

az

, valamint a

számközben korlátos variációjú, akkor

-ben is ilyen és

2.270. egyenlet - (8)

Ha az 135. § (1) felosztásban

nem szerepel mint osztópont, hanem mondjuk

akkor

tehát

Ez nyilván fennáll akkor is, ha 135. § (1) alatt
§ (7) összegeknek

osztópont. Vagyis az 135. § (1) felosztásoknak megfelelő 135.

mindenesetre felső korlátja,

variációjú. De
számköznek van olyan

intervallumban is korlátos

egyszersmind a legkisebb felső korlát. Adassék u. i.

-nek pedig olyan

felosztása, hogy

következőleg

az

-nek

felosztásánál a függvényérték-különbségek abszolút értékeinek összege
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

Tehát

a 135. § (7) összegek felső határa, amivel 135. § (8)-at bebizonyítottuk.

Nyilvánvaló, hogy ha

korlátos variációjú valamely

intervallumban és

számközben is korlátos variációja s

az

A 135. § (8) tételből folyik, hogy ha
korlátos variációjú függvény az
ebben monoton növekedő. Ugyanis 135. § (8) értelmében

Megmutatjuk most, hogy ha

Adassék az

számközben, akkor

, innen látható, miszerint

s minthogy fogalma szerint

folytonos, akkor a

akkor

.

az

számközben korlátos variációjú és annak valamely

JORDAN-féle variáció is folytonos e

pozitív szám. Amennyiben

helyén

helyen.

számköznek van olyan

, az

2.271. egyenlet - (9)

felosztása, hogy

2.272. egyenlet - (10)

Továbbá a

helynek van olyan baloldali

környezete, amelyen belül

2.273. egyenlet - (11)

A 135. § (9) felosztás úgy választható, hogy
legyen; ha u.i.
,
és
közé beiktatva még egy osztópontot, ezzel a függvényértékkülönbségek abszolút értékeinek összege nem
kisebbedik, tehát 135.§ (10) annál inkább fennáll. Azonban így 135. § (11)-re tekintettel

Tehát 135. § (10) mellett még inkább érvényes

vagy a 135. § (8) tétel alapján
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
s annál inkább

Minthogy bármely pozitív

-hoz található ily

hely, eszerint

vagyis a 135. § (8) tételre tekintettel

a

helyen balról folytonos. Hasonlóan mutathatjuk meg, hogy amennyiben

helyen jobbról folytonos. Ezzel kimutattuk, hogy
136§. . Nevezetes tétel, hogy ha
az illető számközben.
Tekintsük u. i. a szóbanforgó

a

,

a

helyen folytonos.

korlátos variációjú, akkor két monoton növekedő függvény különbsége

számközben a

2.274. egyenlet - (1)

függvényeket, ahol
különbsége

az

függvény JORDAN-féle varációja az

És e függvények monoton növekedők. Mert ha

-intervallumban 135. § Ezek

, akkor 135. § (8)

tehát 136. § (1)-ből

2.275. egyenlet - (2)

De

és

között valamely

helyet választva

s ennélfogva 136. § (2)-ből látható, miszerint

vagyis

és

valóban monoton növekedők. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

Az előbbi §-ban mondottak szerint e tétel meg is fordítható. Tehát a függvény akkor és csak akkor korlátos
variációjú valamely számközben, ha abban két monoton növekedő függvény különbsége. Minthogy monoton
függvénynek az értelmezési tartomány bármely belső helyén van akár jobb-, akár baloldali véges határértéke, a
fenti tételből következik, hogy ha

az

hely környezetében korlátos variációjú függvény, akkor a
247
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

határértékek léteznek és végesek. Tehát korlátos variációjú függvénynek csak elsőfajú szakadása lehet 50. § A
variáció az
függvény folytonossági helyein folytonos lévén (135. §), az 136. § (1) alatti
függvények is folytonosak e helyeken. S ha mindegyikhez ugyanazt a szigorúon monoton növekedő folytonos
függvényt hezzáadjuk, oly szigorúan növekedő függvényeket kapunk, amelyeknek különbsége ismét
s
amelyek ennek folytonossági helyein szintén folytonosak. A fenti tételt tehát akként egészíthetjük ki, hogy
korlátos variációjú függvény két olyan szigorúan monoton növekedő függvény különbsége, amelyek annak
folytonossági helyein maguk is folytonosak.
137§. . Ha

és

számközben korlátos variációjú függvények, akkor abban az

az

szorzat is korlátos variációjú.
Ugyanis valamely

felosztásnál

De
és
a feltevésből folyólag korlátosak (135. §), tehát van olyan
felosztástól függetlenül

és

pozitív szám, hogy a

Ennélfogva az előbbiből

Minthogy a feltevés szerint a jobboldali összegek korlátosak, ez egyenlőtlenség alapján a baloldali összeg is
korlátos, azaz

korlátos variációjú.

Ha az
számközben
korlátos variációjú.

korlátos variációjú függvény és

, akkor

-ben

is

Valóban a fenti felosztásnál

s mivel a feltevés alapján

, innen

A jobboldali összeg a feltevés értelmében korlátos lévén, ez egyenlőtlenségből folyólag a baloldali is korlátos,
azaz

korlátos variációjú.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
E két tétel kombinációjával adódik, hogy ha az
függvények és

, akkor

intervallumban

és

korlátos variációjú

hányados is korlátos variációjú.

-ben az

14. 14 Szorzat és hányados integrálhatósága.
138§. . Legyenek

és

intervallumban korlátos és integrálható függvények. Akkor

az

-

szorzat is integrálható.

ben az

Bizonyítás. Vegyük az intervallumnak valamely

felosztását. Legyen az
rendre

. Ha

tehát, ha az a

függvények oszcillációja

intervallumban az
és

ez intervallum két helye, akkor

intervallumban

következik, miszerint

Ebből pedig nyilván folyik, hogy egyszersmind

Ennélfogva az oszcillációs összegekre

Ha mármost

, akkor itt a jobboldalon álló két oszcillációs összeg -hoz tart, mert

és

a feltevés szerint integrálható 127. § Tehát akkor a fortiori

integrálható Qu. e. d.

vagyis
Ha az

és

intervallumban

bizonyos pozitív számnál, akkor

korlátos és integrálható függvények és

Ebből

folyólag

pozitív szám, hogy

-ben
az

intervallumban

hányados is integrálható.

-ben az

Bizonyítás. A feltevés értelmében van oly

nagyobb marad

korlátos.

Kimutatjuk,

-nek valamely felosztása és

hogy

oszcillációja az

, akkor a fenti egyenlőtlenség alapján ez intervallum bármely két
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integrálható
és

helyére

is.

Ha

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

Ennélfogva az

függvénynek e felosztáshoz tartozó oszcillációs összege nyilván nem nagyobb, mint

Ez utóbbi azonban a föltevés alapján

-hoz tart, midőn

(127. §), tehát

oszcillációs összege is -hoz tart s így e függvény
-ben integrálható. Minthogy
is korlátos és
integrálható, azért az előbbi tétel szerint a kettő szorzata, vagyis
szintén integrálható Qu. e. d.
139§. . Az alábbiakban szükségünk lesz a következő egyenlőtlenségre:
Legyenek

tetszőleges valós számok. Akkor

valamint

2.276. egyenlet - (1)

(CAUCHY-féle egyenlőtlenség.18)
Ha
nem mind zérusok azaz

, akkor 139. § (1) evidens. A továbbiakban föltehetjük tehát, hogy

Legyen

2.277. egyenlet - (2)

Akkor

tehát

Következőleg

amiből a 139. § (2) alatti értékek behelyettesítésével folyik 139. § (1).

18

CAUCHY i. m. (29. old.) p. 373, Théoréme XVI.
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139. § (1)-nek folyománya, hogy ha

valamint

tetszőleges valós számok, akkor

2.278. egyenlet - (3)

Ugyanis 139. § (1) alapján

Következőleg

azaz

2.279. egyenlet - (4)

De nyilván

tehát 139. § (4) mellett még inkább áll 139. § (3).
140§. . A CAUCHY-féle egyenlőtlenségből folyik a következő, amely integrálható függvények szorzatának
integráljára (138. §) vonatkozik:
Ha

és

az

számközben korlátos és integrálható függvények, akkor

2.280. egyenlet - (1)

a a a (SCHWARZ-féle egyenlőtlenség.19)
Ugyanis osszuk az
intervallumot
egyenlő részre, és szemeljük ki ezekben tetszőlegesen rendre
helyeket. A CAUCHY-féle egyenlőtlenség szerint 139. § (1)

vagy

-tel végigszorozva

2.281. egyenlet - (2)

V. ö. H. A. SCHWARZ: Über ein, die Fächen kleinsten Flächeninhalts betreffendes Problem der Variationsrechnung, Gesammelte
Abhandlungen I. p. 251., form. (21).
19
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Mivel a föltevésből folyólag
integrálható korlátos függvények (138. §), azért 140. §
(2) alatt a zárójelekben foglalt kifejezések rendre tetszőlegesen megközelítik az

integrálokat, hacsak

eléggé nagy 126. § (10). Ennélfogva 26. § (2)-ből folyik 140. § (1).

E nevezetes SCHWARZ-féle egyenlőtlenségnek az előbbi CAUCHY-féle nyilván az a speciális esete, midőn
resp.
az intervallum egymásra következő -edrészeinek belsejében rendre az
ill.
állandó értékekkel bír.

15. 15 Az integrálszámítás első és második
középértéktétele.
141§. . Ha

és

számközben korlátos és integrálható függvények, amelyekre

az

2.282. egyenlet - (1)

akkor

2.283. egyenlet - (2)

E tételt az integrálok összehasonlítása elvének nevezhetjük.
Ez folyománya az integrál fogalmának. Ugyanis választván az

felosztását s az

rész-intervallumokban a

Itt
esetén a baloldal az
126. § (10), tehát ebből folyik 141. § (2).

számköznek valamely

helyeket, 141. § (1) alapján

, a jobboldal a

függvény

Megjegyzendő 141. § (2) alatt az egyenlőség akkor is bekövetkezhetik, ha
szel az

intervallumban. Ha pl.

az (51. §)-ban tárgyalt függvény,

-tól

-ig vett integráljához tart

nem mindenütt egyenlő

pedig azonosan , akkor a

számközben az irracionális helyeken
, a racionális helyeken ellenben
azért a két függvény -tól -ig vett integrálja egyenlő, t. i. mindkettő 132. §
A fenti tételnek folyománya, hogy minden az
függvényre

számközben korlátos és integrálható
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2. fejezet Differenciálhányados.
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2.284. egyenlet - (3)

Minthogy ugyanis

és

szintén integrálható (130. §), a 141. § (2) egyenlőtlenség szerint

vagyis fennáll 141. § (3). Ha

, akkor a fenti tétel értelmében 126. § (17)

tehát 141. § (3) mellett még inkább áll

2.285. egyenlet - (3*)

Megmutatjuk most, hogy ha
amelyekre

és

számközben korlátos és integrálható függvények,

az

2.286. egyenlet - (4)

akkor

2.287. egyenlet - (5)

Feltehetjük (129. §), hogy 141. § (4) az intervallum végein is teljesül. Minthogy 134. § (3)

nyilván csak azt kell bebizonyítanunk, hogy ha az
integrálható, akkor

intervallumban

2.288. egyenlet - (6)
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2. fejezet Differenciálhányados.
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Tudjuk (133. §), e
,e

függvénynek az intervallum belsejében van valamely

folytonossági helye. Mivel

környezetében

hely bizonyos

2.289. egyenlet - (7)

Mármost

-nek olyan felosztását véve, amelynél

és

vonatkozó alsóösszeg rendre az

osztópont, a

függvényre

számközökbe eső rész-intervallumok

járulékainak összege. A két szélsőnek megfelelőösszeg mindenesetre
, lévén e függvény pozitív, a
középsőnek megfelelő pedig 141. § (7) alapján evidenter legalább akkora, mint a

szám. Tehát az e felosztásnak megfelelő összeg határozottan pozitív, következőleg az alsóösszegek felső határa
is pozitív, azaz érvényes 141. § (6).
Ugyanígy látható be, hogy ha

és

zárt számközben folytonos függvények és

az

akkor

2.290. egyenlet - (2*)

s itt az egyenlőség csak abban az esetben áll fenn, midőn
-ben
. Ez azintegrálok
összehasonlításának elve folytonos függvényekre vonatkozólag, amelyek tudjuk, zárt számközön korlátos és
integrálható függvények 131. §
142§. . A megelőző § elején kimondott tételnek folyománya a következő: Ha
számközben korlátos és integrálható függvények s
határa , akkor

, továbbá ugyanott

2.291. egyenlet - (1)

(Az integrálszámítás első középértéktétele.)
Ugyanis

folytán a

egyenlőtlenségekből
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és

az

felső határa

, alsó

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
s mivel az
§ (1).

szorzat is integrálható korlátos függvény (138. §), ebből az idézett tétel szerint folyik 142.

142. § (1)-et így is írhatjuk:

2.292. egyenlet - (1*)

Ez nyilván akkor is érvényes, ha

.

E tételből következik, hogy ha
, akkor egyszersmind a
(tehát
), akkor 142. § (1) még így is írható:

. Ha

2.293. egyenlet - (1**)

Az itt szereplő hányados az

függvény ú. n. integrál-középértéke az

függvény mellett. E középértéket az jellemzi, hogy az

integrálérték nem változik, ha

-ben ezzel egyenlőállandóval pótoljuk. 142. § (1**) azt fejezi ki, hogy az
nem-negatív súly-függvénnyel vett integrál-középértéke az
egyenlő valamelyikkel.
Speciálisan, ha

számközben a

súly-et

függvénynek valamely

alsóés felső határa közé esik vagy legföljebb

, akkor 142. § (1) a

2.294. egyenlet - (2)

142. § (1*) pedig az

2.295. egyenlet - (2*)

alakot ölti. Ez utóbbi akkor is érvényes, ha
Midőn az

számközben

monoton fogyó

esetén viszont

érvényesek, ha
függvény, akkor

.
monoton növekedő, 142. § (2) alatt

,

,

. Mindkét esetben az egyenlőtlenségi jelek

,

szigorúan monoton. Vagyis ha

az

számközben szigorúan monoton növekedő

2.296. egyenlet - (3)
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és megfordulnak az egyenlőtlenségi jelek midőn
szigorúan növekedő
pedig kisebbek a
nagyobbak mint

szigorúan fogyó. Ez közvetlenül abból következik, hogy

esetén az alsóösszegek (126. §) nyilván nagyobbak a
értéknél, míg szigorúan fogyó

esetében az alsóösszegek evidenter

és a felsőösszegek kisebbek mint

középértéktételt folytonos függvényekre így mondhatjuk ki:Ha
folytonos függvények és
hely, amelyre

, a felsőösszegek
. Az 124. § (1) alatti

és

az

nem-negatív, de nem is azonosan zérus, akkor

zárt számközben
belsejében található oly

2.297. egyenlet - (4)

Bizonyítás. Tegyük föl először, hogy 142. § (1)-ben jobboldalt az egyenlőség jele érvényes, azaz

2.298. egyenlet - (5)

Minthogy
és
141. § (2*), miszerint

folytán mindenesetre

, azért 142. § (5)-ből következik

2.299. egyenlet - (6)

Azonban
belsejében a föltevés szerint található oly
alkalmazva adódik

hely, amelyre

s 142. § (6)-ot erre

2.300. egyenlet - (7)

Mivel a föltevés alapján 141. § (2*)

2.301. egyenlet - (8)

142. § (5) és 142. § (7)-ből következik 142. § (4).
Hasonló a bizonyítás, midőn 142. § (1)-ben baloldalt érvényes az egyenlőség jele.
Tegyük fel most, hogy 142. § (1) alatt mindkét oldalon a

jel áll. Akkor 142. § (8)-ra tekintettel

2.302. egyenlet - (9)
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Legyen (56. §)

. 142. § (9) szerint az

,

integrálközépértéke
szükségkép

és

közé esik, tehát BOLZANO tételeértelmében (53. §)

belsejében van olyan

143§. . Legyen
helye. Akkor a

függvény

súllyal vett
és

között s így

hely, amelyre 124. § (4) fennáll. Qu. e. d.

bizonyos intervallumban korlátos és integrálható függvény és

ez intervallum valamely

2.303. egyenlet - (1)

integrál az
Ha az

felső integrációs határnak folytonos függvénye.
integrandus folytonos, akkor itt az 143. § (1) integrál differenciálható is, nevezetesen

helyen az

2.304. egyenlet - (2)

Bizonyítás. Rögzítsük az
határa
134. § (4)

helyet és legyen az

zárt intervallumban

a szóbanforgó intervallumnak valamely

. (Itt

felső határa

az első középértéktétel értelmében 142. § (2*)

2.305. egyenlet - (3)

ahol

2.306. egyenlet - (4)

és

Minthogy

vagyis
Ha

az
az

nyilván korlátosak, azért 143. § (3) és 143. § (4)-ből folyólag

helyen folytonos.

helyen folytonos, akkor

, alsó

-től különböző helye.) Mivel 143. § (1)-ből

mellett evidenter
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2. fejezet Differenciálhányados.
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s így 143. § (4)-re tekintettel egyszersmind

Ennélfogva 143. § (3), alapján

esetén

vagyis 143. § (2) fennáll. Qu. e. d.
A tétel második része a differenciálhányados és a határozott integrál fogalma közti alapvető kapcsolatot fejezi
ki.
Megmutatjuk, hogy ha a szóbanforgó intervallumban
függuénygörbéje alulról konkáv.

szigorúan monoton fogyó, akkor az 142. § (1)

Legyen u. i. három különböző abszcissza

s a görbe megfelelő pontjai

,

és

. Az

monoton fogyása következtében 142. § (3)

vagyis 143. § (1)-re tekintettel 134. § (4)

tehát

Ez éppen azt jelenti, hogy az

görbe alulról konkáv 99. §

Minthogy 143. § (1)-ből 126. § (14)

az
(4)

hacsak a

görbe átmegy az

ponton. Midőn

, a görbe emelkedik, mert ez esetben 141. §

következőleg
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2. fejezet Differenciálhányados.
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Ha tehát

és szigorúan fogyó, az előbbiek szerint az 142. § (1) függvény görbéje a szóbanforgó

intervallumban a 83. ábrán látható képet mutatja. Amennyiben
érintője is, az

folytonos, a görbének mindenütt van

helyen vett érintő iránytangense 142. § (2) értelmében

.

83. ábra.
Minthogy 126. § (13)

a § elején kimondott tételből következik, hogy az
függvénye, és

integrál az

alsó integrációs határnak folytonos

2.307. egyenlet - (5)

amennyiben az

integrandus az

helyen folytonos.

Megmutatjuk még, hogy az 143. § (1) függvény a szóbanforgó
Ha u.i.

, e számköz bármely

felosztásánál 141. § (3*)
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Határozott és határozatlan integrál.
vagyis

Ez éppen azt jelenti, hogy

számközben korlátos variációjú 135. §

az

144§. . A továbbiakban szükségünk lesz a következő fontos segédtételre:
Legyenek az

összeg részletösszegei

2.308. egyenlet - (1)

és legyen

2.309. egyenlet - (2)

Ha ez összeg tagjait rendre oly

faktorokkal szorozzuk, amelyekre

2.310. egyenlet - (3)

összegre

akkor az igy nyert

2.311. egyenlet - (4)

(ABEL-féle egyenlőtlenség.20)
Ezt bebizonyítandó, alkalmazzuk a
abban áll, hogy
helyébe az 144. § (1)-ből nyert

kifejezéseket helyettesítjük s azután

összegre az ú. n. ABEL -féle átalakítást, ami

szerint rendezünk:

2.312. egyenlet - (5)

Mivel a 144. § (3) feltevésből folyólag

és ezek összege

N. H. Abel: Untersuchungen über die Reihe:
, Journal für die reine und
angewandte Mathematik Bd. I (1826,) Ostwald’s Klassiker Nr. 71, p. 6 vagy Oeuvres I., 2’ éd. p. 222. Journal íür die reine und angewandte
Mathematik Bd. I (1826,) Ostwald’s Klassiker Nr. 91, p. 6 vagy Oeuvres I., 2’ éd. p. 222.
20
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azért 144. § (5)-ből 144. § (2) alapján folyik 144. § (4).
145§. . BOLZANO és WEIERSTRASS tételei alapján (53. §), (56. §) az előbbi egyenlőtlenség felhasználásával
most már bebizonyíthatjuk az alábbi nevezetes tételt.
Ha az
intervallumban
monoton csökkenő (nem-növekvő) és nem-negatív,
tetszőleges korlátos és Riemann szerint integrálható függvény, akkor

pedig

2.313. egyenlet - (1)

ahol

(Az integrálszámítás második középértéktétele.)
Vegyük az

intervallumnak valamely

2.314. egyenlet - (2)

felosztását. A

szorzatra vonatkozó

2.315. egyenlet - (3)

téglalapösszegre a

2.316. egyenlet - (4)

választás mellett alkalmazhatjuk az ABEL-féle egyenlőtlenséget 144. § (4), mert a feltevésértelmében

Evégből az

összegekre egy felső és egy alsó korlátot kell megállapítanunk. Minthogy
egy az
integrált megközelítő
téglalapösszeg, azért az integráltól való eltérése legfeljebb akkora, mint a megfelelő oszcillációs összeg, ez
viszont legfeljebb akkora, mint az egész

intervallumban a 145. § (2) felosztáshoz tartozó

2.317. egyenlet - (5)
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oszcillációs összeg 127. § Vagyis

2.318. egyenlet - (6)

Legyen az

folytonos függvénynek (141. §) az

legnagyobb értéke

zárt intervallumban a legkisebb értéke

,

56. § Akkor 145. § (6) mellett még inkább áll

2.319. egyenlet - (7)

Tehát a 145. § (3) összegre a 145. § (4) alatti választás mellett az ABEL-féle egyenlőtlenséget alkalmazva, 145.
§ (7)-re tekintettel

2.320. egyenlet - (8)

Ha mármost

, akkor az eqref(145,5) alatti oszcillációs összeg

145. § (3) alatti téglalapösszeg pedig az
nyilván folyik, miszerint

(127. §), a

integrálhoz tart (126. §), 137. § Tehát 145. § (8)-ból

Ennélfogva BOLZANO tétele értelmében (53. §) a

, folytonos függvénynek az

terjedő zárt intervallumban valamely helyen fel kell vennie az
bebizonyítottuk.

-tól

-ig

értéket. Ezzel 145. § (1)-et

E tételnek a következő általánosabb alakot adhatjuk:
Ha az
intervallumban
integrálható függvény, akkor

pedig tetszőleges korlátos és RIEMANN szerint

monoton,
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2.321. egyenlet - (1*)

ahol

.

Legyen u. L
például monoton fogyó. Akkor
az előbbi tétel értelmében

monoton fogyó nem-negatív függvény, tehát

Innen

vagyis 145. § (1*) valóban fennáll. Ha
függvényre alkalmazva és

monoton növekedő, akkor a formulát a monoton fogyó

-gyel végigszorozva, újra előáll 145. § (1*).

16. 16 Határozatlan integrál.
146§. . Legyen az

függvény bizonyos intervallumban értelmezve. Ha található olyan

amelynek differenciálhányadosa ez intervallumban mindenütt létezik és

függvény,

-szel egyenlő, akkor ezt

határozatlan integráljának vagy primitív függvényének nevezzük. Ha
a szóbanforgó intervallumban
folytonos, akkor van határozatlan integrálja. Ugyanis kiválasztván az intervallum valamely helyét, a (143.
§)-ban bebizonyított tétel értelmében a létező

határoz ott integrál (131. §) az

felső integrációs határnak oly függvénye, amelynek deriváltja

-nek határozatlan integrálja.
Ha

a

-nek valamely primitív függvénye, akkor

alakú függvények alkotják, ahol
Mert először is, a

primitív függvényeinek összeségét a

tetszőleges állandó.

bármely értékénél 78. § (2)
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. Ez tehát

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
szintén primitív függvénye

vagyis
azaz

-nek. Viszont, ha

primitív függvénye

-nek,

akkor

tehát az integrálszámítás alaptétele értelmében (98. §)
állandóval egyenlő s így valóban

a szóbanforgó intervallumban valamely

határozatlan integráljainak bármelyikét így jelöljük:

Az

(olv. integrál

). Ha

Nyilvánvaló, miszerint

-nek egy primitív függvénye

, akkor a mondottak értelmében

primitív függvényéből

2.322. egyenlet - (1)

ha

állandó, és az

,

függvények határozatlan integráljaiból

2.323. egyenlet - (2)

a szóbanforgó integrálok bármelyikét véve. Ugyanis 146. § (1)-ben a jobboldal deriváltja
pedig

, 146. § (2)-ben

.

146. § (1) és 146. § (2)-ből következik, hogy általában

határozatlan integráljaiból

2.324. egyenlet - (3)

az integrálok bármelyikét véve, amennyiben

állandók.

A 75. § (3) képlete alapján

2.325. egyenlet - (4)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

az ottani 146. § (4) képletre tekintettel pedig

2.326. egyenlet - (5)

(ez utóbbit a
, vagy a
intervallumban véve). Valamely racionális egész függvény
határozatlan integrálja 146. § (3) és 146. § (4) alapján

tehát eggyel magasabbfokú racionális egész függvény.

Az

határozott integrál (amennyiben létezik) tüstént kiszámítható, ha az integrálandó

függvénynek valamely

primitív függvénye ismeretes. Sőt elég, hogy

számközben folytonos és azon belül
szerint:

a zárt

primitív függvénye legyen. Nevezetesen ekkor a 134. § (8*) képlete

2.327. egyenlet - (6)

E képlet a

jelentésének feltüntetésével

2.328. egyenlet - (6*)

(Itt az

, ill.

helyettesítés a jobb-, resp. baloldali határérték meghatározását jelenti.)

A határozott integrál kiszámításának ez a módja rendkívül hasznos és fontos. Látni fogjuk azonban, miszerint
igen sok esetben ki tudjuk számítani a határozott integrált anélkül, hogy a határozatlan integrált elő kellene
állítanunk. Az
független változó, az
függvény és ennek
differenciálhányadosa közti egyenletet
általában
elsőrendű közönséges differenciálegyenletnek nevezzük; a neki eleget tevő függvények a
differenciálegyenlet megoldásai. Például

megoldása az

differenciálegyenletnek. Az
vagy
hiányozhatik az egyenletből, de -nek szerepelnie kell benne, hogy
differenciálegyenlet legyen. Az előbb mondottakból folyik a következő tétel:
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Ha

bizonyos számközben folytonos függvény, a

2.329. egyenlet - (7)

differenciálegyenletnek valamely tetszőleges

2.330. egyenlet - (8)

„kezdeti érték” megadása után egyetlen megoldása

2.331. egyenlet - (9)

A 146. § (7) differenciálegyenletnek a 146. § (8)
quadratúrának nevezzük.

„kezdeti feltétel” melletti megoldását elsőrendű

147§. . Legyenek és bizonyos számközben differenciálható függvények s tegyük fel még azt is, hogy az
szorzatnak van primitív függvénye 146. § Akkor az összeg és a szorzat differenciálási szabályára
tekintettel (78. §), (79. §)

vagyis az

szorzatnak ugyancsak van primitív függvénye, mégpedig

2.332. egyenlet - (1)

Ez az ú. n. parciális integrálás elve a határozatlan integrálra vonatkozólag.
147. § (1)-ből következik a határozott integrálra vonatkozó megfelelő

2.333. egyenlet - (2)

képlet 146. § (6), amennyiben
és
az
intervallumban korlátos ésRIEMANN-szerint integrálható
függvények. Ez utóbbi feltevés magában is elegendő 147. § (2) érvényességéhez, miután 134. § (2), 134. § (8*)

Ha
és
differenciálhatóságának feltevése csak az
számköz belsejében teljesül (
és
integrálhatóságát a végpontokban felvett függvényértékek tudjuk nem érintik (129. §)), akkor 147. § (2)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
érvényességének biztosítására az
szorzat folytonosságát kell feltennünk a végpontokban jobbról, ill. balról,
lévén az integrál akár az alsó, akár a felső határának folytonos függvénye 143. §
147. § (1) alatt

, 147. § (2) alatt

az ú. n. kiintegrált rész. Ha p1.

és

pozitív egész számok, az

választás mellett 134. § (1)

Itt a kiintegrált rész

, s minthogy

adódik 134. § (2)

honnan

Ez ú. n. redukciós formula, amely az
kitevőnek megfelelő integrált ugyanazon
kitevőnek megfelelőre vezeti vissza. Ennek ismételt alkalmazásával nyerjük, hogy

Miután

Midőn

végeredményül

és

pozitív egész számok, az

választással parciálisan integrálva

Ezt ismételten alkalmazva
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mellett az

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

s minthogy

a végeredmény így írható:

Állítsuk elő most az

határozatlan integrált. Az

választás mellett, mikor is 146. § (5), (80. §)

vehető, parciálisan integrálva

Hasonlóképen

s mivel itt már

végül nyerjük, hogy

148§. . Legyen

bizonyos számközben differenciálható függvény és tegyük fel, hogy a megfelelő

értékkészletet képező intervallumban az

függvénynek van primitív függvénye 146. § Akkor az
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
közvetett függvény differenciálhányadosa (80. §)

Tehát az

függvénynek is van határozatlan integrálja, nevezetesen

2.334. egyenlet - (1)

Ez az ú. n. helyettesítés elve a határozatlan integrálra vonatkozólag.
függvény szigorúan monoton is, tehát van egyértékű inverz függvénye (82. §), a

Amennyiben az

jelöléssel 148. § (1)-ből

2.335. egyenlet - (2)

Tegyük fel most, hogy
valamint
folytonos. Akkor
a fortiori folytonos (52. §), (50.
§) s a határozott integrál kiszámításának szabálya szerint 146. § (6*) 148. § (1)-ből következik, hogy

2.336. egyenlet - (3)

hacsak

és

annak az intervallumnak két helye, amelyben a

integrálra vonatkozó helyettesítés elve folytonos
ipso léteznek 131. §
148. § (3) szerint a jobboldali integrálon az
vel,
-et a

és

függvény értelmezve volt. Ez a határozott
esetében, mikor is a szóbajövő integrálok eo

helyettesítést úgy hajtjuk végre, hogy

-et

-

határokkal pótoljuk. Ha

nem

egyenletből formálisan adódó

kifejezéssel, végül a

és

határokat rendre a megfelelő

,

monoton, a
és
függvényértékek esetleg nem határozzák meg egyértelműen az
és
helyeket. A
baloldali integrál átalakításánál ezeket a lépéseket ellenkező irányban végezzük. A határozatlan integrál
átalakítása (1), ill. (2) értelmében hasonlókép történik, csak a határok helyettesítése helyett az új integrálba
végül

, ill.

helyettesítendő.

Például az
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
integrál az

helyettesítéssel, mikor is

148. § (1) értelmében ebbe megy át:

Minthogy itt

végeredményül

Az

határozott integrált kiszámítandó, alkalmazzuk az

helyettesítést. Ezt tehetjük, mert az

függvény értékkészlete a

tartalmazza a
intervallumot. Az
értéknek, tehát 148. § (3) szerint

, ill.

intervallum, amely

érték megfelel a

, ill.

vagyis végeredménykép

Az új határoknak a

és

helyeket is választhattuk volna, mert ezeknek is

meg, de akkor
amíg
vonatkozó integrálok összegére kell bontanunk.

, tehát az új integrált a

Megmutatjuk még, miszerint valamely

270
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

és

felel

intervallumokra

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

lineáris helyettesítésnél mindig

2.337. egyenlet - (4)

hacsak

az

számközben korlátos és integrálható függvény.

Legyen pl.

s az

számköz valamely felosztása

A megfelelő

helyek az
intervallumot osztják fel (
aszerint, amint
mindegyikében egy-egy
helyet választva, a megfelelő

az

). A

számközök

intervallumba esik és

2.338. egyenlet - (5)

Hamármost

akkor egyszersmind (az

esetben, mikor is

)

tehát a feltevés értelmében

Ennélfogva 148. § (5) alapján

midőn
. Ez éppen azt jelenti (126. §), hogy a 148. § (4) jobboldalán álló integrál
ugyancsak létezik és egyenlő a baloldalival. Ezt kellett megmutatnunk. Ennél általánosabban érvényes a
következő tétel: ha

az

zárt intervallumban folytonos és annak belsejében differenciálható
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
szigorúan monoton függvény, továbbá
függvény pedig

a megfelelő

számközben, az

-ban korlátos és integrálható, akkor

2.339. egyenlet - (6)

Bizonyítás. Legyen pl.

s az

számköz valamely felosztása ismét

A megfelelő

intervallumot osztják fel (

helyek a
Válasszuk

-ben a

aszerint, amint

növekedő vagy fogyó).

helyet úgy, hogy

legyen 109. § (3). Akkor a

érték

és

közé esik és

2.340. egyenlet - (7)

A feltevés alapján

2.341. egyenlet - (8)

midőn

Mithogy

az

zárt intervallumban egyenletesen folytonos (57. §), ekkor egyszersmind

tehát a feltevés értelmében

2.342. egyenlet - (9)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

148. § (8) és 148. § (9) alapján 148. § (7)-ből folyik 148. § (6). Qu. e. d.
149§. . Az integrálszámítás alaptételének (98. §) és a határozatlan integrál fogalmának (146. §) folyománya a
következő tétel:
Ha az

2.343. egyenlet - (1)

függvény bizonyos

számközben folytonos és azon belül eleget tesz valamely

2.344. egyenlet - (2)

elsőrendű differenciálegyenletnek s

az

számközben folytonos függvény, akkor

,

pedig az ennek 149. § (1) révén megfelelő

-ban

2.345. egyenlet - (3)

ahol C állandó.
Ugyanis a határozatlan integrál fogalma szerint

2.346. egyenlet - (4)

s ennek folytán 149. § (2)-ből a közvetett függvény differenciálási szabályára tekintettel (80. §) következik,
hogy

az
függvény

intervallum minden belső helyén. Tehát az integrálszámítás alaptétele értelmében a { }-ben álló
-ban állandó, vagyis 149. § (3) valóban fennáll.

Fordítva, 149. § (3)-ból folyik a 149. § (2) differenciálegyenlet, hacsak az 149. § (1) függvény az
számközön belül differenciálható. Ez 149. § (4)-ből a közvetett függvény differenciálási szabálya alapján
nyilvánvaló.
A 149. § (2) differenciálegyenletről azt mondjuk, hogy benne a változók szét vannak választva. Ha valamely
elsőrendű differenciálegyenlet ilyen alakra hozható, akkor ezt úgy fejezzük ki, hogy benne
a változók
szétválaszthatók.
Példakép állítsuk elő azokat az
görbéket, amelyeknek subnormálisa minden pontban ugyanazzal a
egyenesdarabbal egyenlő. A keresett függvényeknek az
273
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

differenciálegyenletet kell kielégíteniök 84. § (7). Tehát a mondottak értelmében ezekre

vagyis e görbék egyenlete

E görbék parabolák, amelyeknek tengelye az
tengely s az
tengelyt tekintve abszcissza-tengelynek
alulról konvexek. Ezeknek (az
tengely feletti, vagy az alatti részre szorítkozva) valóban megvan a kívánt
tulajdonságuk 84. §
Valamely

2.347. egyenlet - (5)

kezdeti feltétel mellett 149. § (3) szerint

s ebből és 149. § (3)-ból kivonással adódik 146. § (6) az

2.348. egyenlet - (3*)

egyenlet. Tehát a 149. § (2) differenciálegyenlet megoldásának az 149. § (5) kezdeti feltétel mellett azonosan ki
kell elégítenie az

2.349. egyenlet - (3**)

egyenletet. Ezt a 149. § (2) differenciálegyenlet integráljának nevezzük.
Megmutatjuk most, hogy ha

az

,

pedig valamely

számközben folytonos függvény és

belsejében

2.350. egyenlet - (6)

továbbá

, az

belsejében tartalmazó

,

a

intervallum adott belső helye, akkor
részében egy és csak egy olyan

-nek bizonyos, az

helyet

folytonos függvény van, amelynek

értékkészlete
-be esik s amely
belsejében differenciálható és kielégíti a 149. § (2)
differencicálegyenletetet, valamint az 149. § (5) kezdeti feltételt. E függvényt a 149. § (3**) egyenlet definiálja;
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
ha
, akkor
Szemléletesen kifejezve, az

vagy

s ugyanúgy

esetén

vagy

.

négyszög minden
pontján a 149. § (2) differenciálegyenletnek egy és csak egy integrálgörbéje halad
át, mégpedig „határtól határig” (84. ábra).

84. ábra.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
85. ábra.
Tekintsük u. i. a

és

folytonossága alapján az

intervallumban létező

, resp.

függvényeket (131. §), amelyek folytonosak, sőt differenciálhatók is, nevezetesen 143. § (2)

2.351. egyenlet - (9)

Mivel
belsejében a 149. § (6) feltevésből folyólag
vagy
re tekintettel
-ben
szigorúan növekedő vagy fogyó 96. § Legyen

(akár

, akár

alapján

is, mint határérték); minthogy 149. § (8) értelmében

lehet

függvény értéke

környezetében mindenesetre a
számköz azon

,a

intervallumba esik. Legyen

számköznek az a legnagyobb részintervalluma, amelyben
értelmezhető

, a mondottak

vagy fordítva (85. ábra). Miután 149. § (7)-re tekintettel

,

határa az

(53. §), azért 149. § (9)-

nem lép ki a

helyeinek, amelyekre

, mint felső határ (28. §)). Akkor

-ban

minden

folytonos
az

intervallumból
a

az alsó

-be esik s hasonlóan

helyéhez egy és csak egy oly

tartozik a

számközből, amelyre

2.352. egyenlet - (10)

nevezetesen a

függvény inverzét (82. §)

-gyel jelölve, ez

2.353. egyenlet - (11)

E függvény deriváltja

belsejében 149. § (6) és 149. § (9) alapján (80. §), (82.§)

tehát ez eleget tesz a 149. § (2) differenciálegyenletnek. De az 149. § (5) kezdeti feltételnek is megfelel, mert
és

folytán 149. § (11)-ből

Más megoldása 149. § (2)-nek az 149. § (5) feltétel mellett nincsen, mert 149. § (7) és 149. § (8)-ra tekintettel
149. § (10) nem más, mint a 149. § (3**) egyenlet, ami pedig a fentebbiek szerint szükséges feltétele annak,
hogy

kielégítse a 149. § (2) differenciálegyenletet és az 149. § (5) kezdeti feltételt. Az

helyek értelmezéséből nyilván következik, miszerint
vagy a értékkel egyenlő. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

esetén

276
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

, illetve

esetén

és
a

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
150§. . Tekintsük az

2.354. egyenlet - (1)

egyenlőoldalú hiperbola-ágak seregét. Az első quadrans minden belső pontján a seregnek egy és csak egy
görbéje megy át. Keressük a quadranson belül e görbesereg ortogonális trajektoriáit, vagyis az olyan görbéket,
amelyek bármely pontjukban derékszögben metszik az adott görbeseregnek ezen a pontón átmenő elemét.
Minthogy az 150. § (1) görbe érintőjének iránytangense az

az első quadrans belsejébe eső valamely
(1) görbeseregnek, ha

pontban

görbe akkor és csak akkor ortogonális trajektoriája az 150. §

differenciálhányadosa az előbbinek negatív reciprok értéke:

E differenciálegyenlet a változók szétválasztásával

tehát megoldásai (149. § (3)) az

vagyis

2.355. egyenlet - (2)

egyenletű egyenlőoldalú hiperbolák (
mellett az
egyenespár) megfelelő darabjai által ábrázolt
függvények. Tehát az 150. § (1) görbesereg ortogonális trajektoriái a 150. § (2) alatti görbéknek az első
quadransba eső darabjai (86. ábra).
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

86. ábra.
Tekintsük most az

2.356. egyenlet - (3)

parabola-ágakat. E görbeseregből is az első quadrans minden belső pontján egy és csak egy görbe megy át. Egy
ilyen parabola-ág valamely

pontjában az érintő iránytangense

tehát e görbesereg ortogonális trajektoriáinak a

differenciálegyenletet kell kielégíteniök. A változókat szétválasztva, e differenciálegyenlet

s ennek megoldásai az
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
azaz

2.357. egyenlet - (4)

ellipsziseknek az

tengely feletti vagy az alatti részével ábrázolt függvények.

Tehát a 150. § (3) görbesereg ortogonális trajektoriái az első quadrans belsejébe eső 150. § (4) egyenletű
negyedellipszisek (87. ábra), amelyeknek az
kezdőpont hasonlósági pontjuk, a nagy- és a kistengely
viszonya mindegyikben

.

87. ábra.
151§. .
A határozott integrálra vonatkozó parciális integrálás képletét (147. § (2)) következőkép
általánosíthatjuk:
Ha és az
integrálható, akkor

zárt számközben

-szer differenciálható függvények s

és

ugyanott korlátos és

2.358. egyenlet - (1)

Ugyanis parciális integrálással (minthogy a feltevésből folyólag a szóbajövő integrálok mind léteznek (131. §),
(138. §))
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

s ez egyenleteket összeadva, összevonás után előáll 151. § (1).
Hasonlókép nyerhető a határozatlan integrálra vonatkozó megfelelő képlet:

2.359. egyenlet - (2)

hacsak
létezik.

és

a szóbanforgó számközben

-szer differenciálható függvények s

primitív függvénye

Az 151. § (1) képlet alkalmazásával könnyen előállíthatjuk a racionális egész függvényekre vonatkozó
TAYLOR-formulának 87. § (1**) következő általánosítását:
Ha
az hely bizonyos környezetében
és integrálható, akkor e környezetben

-szer differenciálható függvény és

2.360. egyenlet - (3)

Ugyanis a határozott integrál kiszámításának szabálya szerint 134. § (8)

(miután

a feltevésből folyólag folytonos s így korlátos és integrálható (131. §)), s mivel

ezt így írhatjuk:

Itt a jobboldali integrálra a parciális integrálás 151. § (1) alatti általános képletét alkalmazva, adódik
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ott korlátos

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

amivel 151. § (3)-at bebizonyítottuk.
E fontos képletet integrálmaradéktaggalellátott TAYLOR-formulának nevezzük ; ebben

2.361. egyenlet - (4)

a maradéktag integrálalakja. Ha
legföljebb
a tétel átmegy az eredeti TAYLOR-formulába.

-edfokú racionális egész függvény akkor a maradéktag és

Tegyük fel most, hogy
folytonos (mikor is a fortiori integrálható 131. § Akkor az integrálszámítás
első középértéktétele értelmében 142. § (4) a maradéktag

2.362. egyenlet - (5)

ahol

bizonyos, az

és

közé eső hely, képletben

Látjuk, 151. § (5) jobboldala a maradéktag CAUCHY-féle alakja 111. § (7).
A

LAGRANGE-féle maradéktagot (111. § (6)) szintén megkaphatjuk 151. § (2)-ből. Legyen először

Akkor

az

számközben nem-negatív, tehát ismét az első középértéktétel szerint a maradéktag

2.363. egyenlet - (6)

ahol

Ha pedig

ami

, akkor

nem-negatív az

számközben s így az első középértéktétel értelmében

-nel való végigszorzással átmegy 151. § (6)-ba. Tehát 151. § (6) minden esetben igaz. Minthogy
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

151. § (6) -ból

2.364. egyenlet - (5*)

s itt a jobboldali kifejezés már a maradéktag LAGRANGE-féle alakja.
A CAUCHY-, resp. LAGRANGE-féle maradéktag előállítására szolgáló fentebbi módszer (111. §) általánosabb
az itteninél, mert az

-edik derivált folytonosságát nem teszi fel.

152§. . Az független változó, az függvény, továbbá ennek
differenciálhányadosai közti
egyenletet általában
-edrendű közönséges differenciálegyenletnek nevezzük. Az integrálmaradéktaggal
ellátott előbbi TAYLOR-formulából következik, hogy ha
akkor a

az

hely környezetében folytonos függvény,

2.365. egyenlet - (1)

-edrendű differenciálegyenletnek az

2.366. egyenlet - (2)

„kezdeti értékek” megadása után egyetlen megoldása

2.367. egyenlet - (3)

Ugyanis 152. § (1)-nek összes megoldásai a

-ből

alakú

állandókat

függvények.

A

egymásutáni integrációval adódó

meghatározza

az

a

követelés,

hogy

a megadott értékek legyenek (87. §), mert ezzel a

legföljebb
-edfokú polinom és első
deriváltja az helyen meg van adva. Tehát a 152. § (2)
alatti értékeket szabadon előírván; 152. § (1)-nek mindenesetre egy és csak egy megoldása van. E függvény
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
azonban az integrálmaradéktaggal ellátott előbbi TAYLOR-formula szerint (ha azt
helyett
-re
alkalmazzuk) éppen a 152. § (3) alakban írható. Nevezetes, hogy a 152. § (3) képlet alapján 152. § (1)
megoldásához csak egyszeri integrációra van szükségünk. Ez ezen
-edrendű quadratúra problémájának
CAUCHY-féle megoldása.21

17. 17 A Jordan-féle területfogalom.
153§. . A sokszögek területmérésének felhasználásával (v. ö. (10. §)) a sík minden korlátos
tartományára
megállapítjuk a belső terület és a külső terület fogalmát.22 Vegyünk valamely
sokszöget, amely a
tartományt és a határát belsejében tartalmazza s osszuk fel kisebb sokszögekre. Ez alakzatot -re borított
sokszögrácsnak fogjuk nevezni.
határa a rács kerete, a kis sokszögek a rács részsokszögei vagy szemei.
Utóbbiak közül -be eső szem az olyan, amelynek minden pontja -hez tartozik, -ből kinyúló szem pedig az,
amely tartalmazza -nek legalább egy pontját, de nem minden pontja tartozik -hez.
-be eső szeme esetleg nincs a rácsnak de -ből kinyúló szem mindig van. Ezt következőkép láthatjuk be.
Legyen -nek valamely határpontja
(66. §) ; ez feltevés szerint a
sokszög belsejében van. Ha
egyben a rács valamely szemének belsejébe esik, akkor az nyilván kinyúló. Nézzük most azt az esetet, midőn
valamely szemnek a határára esik. Akkor
nyilván több szem közös határpontja s ezek egyesítésének a
belsejében van (88. ábra). Vegyük
-nak olyan kis környezetét, amely már az egyesítésbe esik. E
környezetben legyen
a -hez tartozó,
a -hez nem tartozó pont. Ha mármost
maga -hez tartozik,
akkor a
pontot, ha
nem tartozik -hez, akkor az
pontot tartalmazó szem nyilván kinyúló.

88. ábra.
A

határára borított rács egyben

-re borított rács is.

CAUCHY i. h. (169. old.) p. 209–212, form. (12), (22).
Más, a sokszögek területmérését is felölelő részletes tárgyalást nyujt E. SCHMIDT:t iber die Darstellung der Lehre vom Inhalt in der
Integralrechnung, Mathematische Zeit-schrift 12 (1922), p. 298–316.
21
22
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

89. ábra.
Mert tegyük fel, hogy a rács keretén, vagy a rácson kívül volna egy -hez tartozó
pont. Vegyünk fel a
kereten kívül egy
-hez nem tartozó
pontot; ilyen van, mert különben
nem volna korlátos. A
egyenesdarabok

pontok a kereten kívül úgy választhatók (68. §), hogy az
közbülső
pontjai
is
a
kereten
kívül
vannak
(89. ábra).
Legyen
az
pontok között
az utolsó, amely (mint
) még -hez tartozik. Akkor

már nem tartozik -hez, tehát a
egyenesdarabon van
hogy a határpontok mind a kereten belül vannak.

-nek határpontja (66. §), ellentétben azzal,

90. ábra.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Jelölje a rács -be eső szemeinek összes területét (ha ilyen szem nincs, akkor
), pedig a -be eső
és a -ből kinyúló szemek területének összegét. (A 90. ábrán a
-be eső szemek pontozással, a -ből
kinyúlóak vonalkázással vannak jelölve.) Minthogy a megjelölt síkrész tartalmazza a
tartományt, tehát a
fortiori bármely rács pontozott részét, azért két tetszőleges
és
rácsnak megfelelő és
területekre
mindig

2.368. egyenlet - (1)

A

-re borítható összes rácsoknak megfelelő

területének”, a

számok alsó határát viszont

számok halmazának felső határát a

tartomány „ belső

„külső területének” nevezzük; ezek jele legyen

, ill.

. Tehát a belső terület mintegy a legnagyobb terület, amelyet a tartományból sokszögráccsal kivághatunk,
a külső terület viszont mintegy a legkisebb terület, amelybe a tartomány sokszögráccsal beszorítható.
152. § (1)-ből következik, hogy a belső terület legföljebb akkora, mint a külső:

2.369. egyenlet - (2)

Sokszögnek akár a belső, akár a külső területe egyenlő a sokszög területével.
Bizonyítás. Jelöljük a sokszöget

-vel. Ezt bármely ráccsal beborítván, mindenesetre

2.370. egyenlet - (3)

továbbá

2.371. egyenlet - (4)

miután a -be eső szemek egyesítése része -nek (esetleg összeesik vele), ez viszont valódi része a -be
esőés -ből kinyúló szemek egyesítésének. Adatván
, a
sokszöget eléggé keveset kisebbítve, ill.
nagyítva (91. ábra), egy a
belsejébe eső és egy a -t belsejében tartalmazó
sokszöget nyerhetünk,
amelyekre

2.372. egyenlet - (5)

Legyen
-nek és
határának minimális távolsága
(67. §), a -nek és
határának minimális távolsága
. Vegyünk olyan -re borított rácsot, amelyben a szemek átmérői mind kisebbek -és
-nél. Ennek azok
a szemei, amelyeknek van pontjuk
-ben, mind -be esnek (68. §), azok a szemek pedig, amelyeknek van
pontjuk -ben, mind
-be esnek. Ennélfogva a -be eső szemek egyesítése tartalmazza -t és a -be
esőés -ből kinyúló szemek egyesítése része
-nek, tehát

Így 153. § (5) alapján annál inkább

következőleg
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

Minthogy akármilyen kis pozitív

számhoz található ilyen rács, 153. § (3) és 153. § (4)-ből következik, hogy

Qu. e. d.

91. ábra.
154§. . Ha

része a

korlátos tartománynak, akkor

2.373. egyenlet - (1)

Borítsunk u. i.
-re valamely sokszögrácsot. Ez egyben
-ra borított rács is, és a
-ba eső szemek
egyszersmind -be esnek, a
-nak legalább egy pontját tartalmazók eo ipso tartalmazzák -nek legalább
egy pontját, tehát (a
-ra vonatkozó összegeket
- és
-gal jelölve (153. §))

2.374. egyenlet - (2)

Ha
területe

volna, akkor boríthatnánk
, vagyis e rácsot kiegészítvén

alatti első egyenlőtlenségből s

-ra olyan rácsot, amelynél a
-re borított ráccsá, ebben

. De így a 154. § (2)

következnék, ami ellentmondás, miután a belső terület fogalma szerint

. Ha továbbá

volna; akkor boríthatnánk

-re olyan rácsot, amelynél

és így a 154. § (2) alatti második egyenlőtlenségbél folyólag
ellentmondás, mert a külső terület fogalma szerint
egyenlőtlenségeknek fenn kell állaniok.
Közös belső ponttal nem bíró

-ba eső szemek összes

és

korlátos tartományok

. Ez ismét

. Tehát az 154. § (1) alatti
egyesítésére

2.375. egyenlet - (3)

286
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

Bizonyítás. Borítsunk
-re valamely rácsot. Jelölje
az egészen
-be,
a -be, a
-be eső szemek területének összegét. Minthogy
és
közös belső ponttal nem bír, azért a rácsnak egy
egészen
-be eső szeme nem eshetik egészen
-be és fordítva, tehát nyilván mindig

2.376. egyenlet - (4)

Mármost lehetetlen, hogy 154. § (3)-mal ellentétben

2.377. egyenlet - (5)

legyen. Mert tegyük fel, hogy ez fennáll. Akkor
összes területe

-t pedig olyannal, amelynél a

-et beboríthatjuk oly ráccsal, amelynél a

-be eső szemek

-be eső szemek területének összege

mikor is

azaz tekintettel 154. § (5)-re

2.378. egyenlet - (6)

Nyilván vehetünk egy, a
-re borított olyan rácsot, amelyben mind a két előbbi rács oldalai és
osztóvonalai osztóvonalak. Amely szem a
-re borított rácsban
-be esett, az ebben az új rácsban vagy
megmarad ilyennek, vagy ily szemekre esik szét s hasonlóérvényes a -re borított rács szemeire. Világos tehát,
hogy az új rácsra vonatkozólag

tehát 154. § (4) alapján

Ennélfogva 154. § (6) mellett még inkább állana

Ez azonban ellentmondás, miután a belső terület fogalma szerint
kell állania. Qu. e. d.
Ha

és

két tetszőleges korlátos tartomány, ezek

egyesítésére

2.379. egyenlet - (7)
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. Tehát 154. § (3)-nak fenn

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Bizonyítás. Egy a

-re borított rácsban jelölje

a

-ből,

, a

-ből,

legalább egy pontot tartalmazó szemek összes területét. Amely szemnek van pontja
és
közül legalább az egyikből kell pontot tartalmaznia, minélfogva nyilván mindig

a

-ből
-ben, annak

2.380. egyenlet - (8)

Tegyük fel, hogy 154. § (7)-tel ellentétben

2.381. egyenlet - (9)

Akkor

beborítható oly ráccsal, amelynél a

pedig olyannal, amelyben a

-ből legalább egy pontot tartalmazó szemek összes területe

-ből legalább egy pontot tartalmazó szemek területének összege

mikor is

azaz tekintettel 154. § (9)-re

2.382. egyenlet - (10)

Vegyünk egy, a
-re borított olyan rácsot, amelyben mindkét rács oldalai és osztóvonalai
osztóvonalak. Amely szem a
-re borított rácsban tartalmazta
valamely pontját, az újban vagy megmarad
ilyennek, vagy olyanokra esik szét, amelyeknek legalább egyike ilyen s hasonlót mondhatunk a
-re borított
rácsról. Az új rácsnak a
-re borított rács keretéből kieső szemei nem tartalmazzák -nek egy pontját sem,
miután
e rács keretén belül van, és hasonló érvényes a -re borított rács keretéből kieső szemekre. Világos
tehát, hogy az új rácsra vonatkozólag

tehát 154. § (8) alapján

Ennélfogva 154. § (10) mellett még inkább állana

De ez ellentmondás, mert a külső terület fogalma szerint
fennálljon. Qu. e. d.
A két utóbbi tételt összevetve, kimondhatjuk, hogy ha
tartományok, akkor azok
egyesítésére

. Kell tehát, hogy 154. § (7)
és

közös belső ponttal nem bíró korlátos

2.383. egyenlet - (11)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

A 154. § (3), 154. § (7) és 154. § (11) egyenlőtlenségek teljes indukcióval akárhány tartományra kiterjeszthetők.
154. § (11) általánosításából következik, hogy véges számú egymás belsejébe nem nyúló sokszög egyesítésének
akár a belső, akár a külső területe e sokszögek területének összege, miután ez egy sokszögre igaz 153. §
155§. . A külső és a belső terület fogalmából (153. §) nyilvánvaló, hogy ha a korlátos tartomány belső és
külső területe ugyanaz a számérték, akkor e az egyetlen szám, amelyre a -re borított bármely rácsnál

Ez esetben azt mondjuk, hogy
területének nevezzük; jele legyen

Jordan szerint „mérhető területű” és a

számot a tartomány JORDAN-féle

.

E területfogalomnak megvan a területszámítástól megkívánt következő két tulajdonsága:
Mérhető területű tartománnyal kongruens tartomány szintén mérhető területű és ugyanazzal a területtel bír.
Ha
és
közös belső ponttal nem bíró mérhető területű tartományok, akkor ezek egyesítése is mérhető
területű és területe

Az
tulajdonság folyománya annak az evidens ténynek, hogy kongruens tartományok ugyanazzal a belső és
külső területtel bírnak, miután kongruens sokszögek egyenlő területűek.
pedig folyik a 154. § (11)
egyenlőtlenségéből.
Az előbbi § végén kimondott tétel értelmében véges számú egymás belsejébe nem nyúló sokszög egyesítése
mérhető területű és JORDAN-féle területe az egyes sokszögek területének összege.

92. ábra.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Igen általános típusú mérhető területű tartomány a következő. Legyen
és integrálható nem-negatív függvény és tekintsük a sík azon

az

pontjainak

zárt számközben korlátos
tartományát, amelyekre

2.384. egyenlet - (1)

Ez az

függvényt ábrázoló görbe és az

tengely közti,

-tól

-ig vett síkrész (92. ábra). Vegyük az

számköznek valamely

2.385. egyenlet - (2)

felosztását s állítsunk az
részintervallumok mindegyikére mint alapra először olyan derékszögű
négyszöget, amelynek magassága a függvény megfelelő
alsó határa, azután olyant, amelynek magassága a
függvény
felső határa. Az előbbi négyszögek egyesítése az 155. § (1) idomnak része, az utóbbiaké viszont
tartalmazza ezt az idomot. Mivel pedig az imént mondottak szerint ez egyesítések területe a 155. § (2)
felosztásnak megfelelő alsó-, ill.
felsőösszeg, azért 153. § (2), 154. § (1)

De a RIEMANN-integrál fogalma szerint (126. §)

2.386. egyenlet - (3)

az egyetlen szám, amelyre bármely felosztásnál

tehát szükségkép

Eszerint az
számközben korlátos és integrálható
tartomány mérhető területű és területe a 155. § (3) integrálérték.

függvénynek megfelelő 155. § (1)

A körcikk, ill. kör, valamint az ellipszis fentebb megállapított területe (24. §), (25. §) nyilván a JORDAN-féle.
Az előbbi § 155. § (1) alatti egyenlőtlenségeiből következik, hogy ha valamely mérhető területű
tartománynak mérhető területű része
, akkor

2.387. egyenlet - (4)

156§. . Ha valamely korlátos tartomány külső területe , akkor a belső a fortiori az 153. § (2). Tehát ekkor a
tartomány mérhető területű és területe
. És ez a definíció értelmében (155. §) csakis külső terület mellett
következik be. Tekintettel a külső terület fogalmára, ezek szerint valamely korlátos
tartományt akkor
mondunk területűnek, ha akármilyen kis pozitív -hoz található olyan -re borított rács, amelynél a -nek
legalább egy pontját tartalmazó szemek területének összege kisebb mint .
Fontos megjegyeznünk, miszerint
-területűségére elegendő, hogy bármely pozitív -hoz található legyen
olyan -re borított rács, amelyben bizonyos szemek, amelyeknek összes területe kisebb mint , a tartományt
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
fedik. U. i. a beborító szemek egyesítésének külső területe a területeik összege lévén (154. §), ekkor
154. § (1) s mivel ez bármely pozitív

-ra igaz, szükségkép

.

Már a definíció alapján is triviális, hogy
területű tartománynak bármely része területű. És a 154. § (7)
egyenlőtlenségéből következik, miszerint két területű tartomány egyesítése ugyancsak területű.
Valamely egyenesdarab mindig területű. Legyen u. i. a hossza . Adatván
, egy alapú és
magasságú derékszögű négyszög úgy helyezhető el (93. ábra), hogy az egyenesdarab a négyszög átlójának
közbülső része legyen, lévén az átló hossza nagyobb az alapnál. E négyszög az egyenesdarabot belsejében
tartalmazza és területe
. Tehát az egyenesdarab külső területe -nál kisebb. Mivel ez minden -ra
igaz, a terület . Ebből az előbbiek alapján következik, hogy véges számú egyenesdarab egyesítése területű.
Ilyen tehát pl. minden sokszög határa.
Valamely korlátos tartomány akkor és csak akkor mérhető területű, ha a határa

területű.

93. ábra.

94. ábra.
Bizonyítás. Legyen a tartomány . Egy a -re borított rácsnál a
különbség (153. §) a -ből kinyúló
szemek összes területe. Minden ilyen szem tartalmazza
-nek valamely határpontját; ezt következőkép
láthatjuk be. Legyen valamely kinyúló szemnek
a -hez,
nem a -hez tartozó pontja. E szemnek
pontjait úgy választhatjuk, hogy az

egyenesdarabok is hozzá
tartozzanak. Ha a
pontok sorozatában
az utolsó, amely – mint
maga
– még
-hez tartozik, mikor is
, már nem tartozik
-hez (94. ábra), akkor a
egyenesdarabon van
-nek határpontja (66. §), amely tehát a szóbanforgó kinyúló szemhez tartozik.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Ennélfogva a kinyúló szemek összes területe legfeljebb annyi, mint a
-nek legalább egy határpontját
tartalmazóké. Ha
határa területű, akkor adatván
, van olyan e határra borított rács, amelynél a
legalább egy határpontot tartalmazó szemek területének összege
. Ez egyszersmind a -re borított rács is
(153. §), és ebben az éppen mondottakból folyólag a kinyúló szemek összes területe
. Mivel
bármely pozitív -hoz található ilyen -re borított rács és 153. § (2)

következik, hogy
vagyis

mérhető területű. Tegyük fel most, hogy

, azaz

mérhető területű,

2.388. egyenlet - (1)

Ekkor bármely

számhoz található olyan

-re borított

rács, amelynél

2.389. egyenlet - (2)

és olyan

rács is, amelynél

2.390. egyenlet - (3)

Nyilván vehetünk olyan

-re borított

Ebben (v. ö. (154. §))

viszont

rácsot, amelyben

és

oldalai és osztóvonalai osztóvonalak.

, tehát 156. § (2)és 156. § (3) alapján

ebből pedig (1)-re tekintettel folyik, hogy a kinyúló szemek összes területe
. De -nek minden
határpontját tartalmazza valamely kinyúló szem (153. §), tehát
határát fedik az
rácsnak olyan szemei,
amelyeknek összes területe
. Mivel akármilyen kis pozitív -hoz található ilyen rács, ezzel kimutattuk,
hogy határa területű. Ezzel a tételt bebizonyítottuk. Qu. e. d.
E tételnek folyoniányai az alábbiak.
Ha valamely korlátos és mérhető területű
tartományból egy mérhető területű
megmaradó tartomány is mérhető területű (95. ábra).

részt elhagyunk, a

T. i. a maradék bármely határpontja és
közül legalább az egyiknek határpontja, mert különben nyilván
-nek belsejébe és
-nek külsejébe esnék, tehát a maradéknak belső pontja volna, ami ellentmondás. Mivel
pedig a feltevésből folyólag úgy a , mint a
határa területű lévén, a két határ egyesítése is területű, azért
a maradék határa (amely az egyesítés része) a fortiori az, vagyis a maradék mérhető területű.
A mérhető területű

és

tartományok közös része szintén mérhető területű (96. ábra).

U. i. a közös rész bármely határpontja nyilván nem lehet sem -en sem
-n kívül és nem lehet mind a kettőn
belül, tehát legalább az egyiknek határpontja. Ebből mint előbb következik, hogy a közös rész határa területű,
azaz a közös rész is mérhető területű.
A mérhető területű
és
tartományoknak az egyesítése is mérhető területű (97. ábra). U. i. az egyesítés
valamely határpontja nyilván nem lehet sem -en sem
-n belül és nem lehet mind a kettőn kívül, tehát
legalább az egyiknek határpontja. Ebből ismét a fenti módon következik, hogy az egyesítés mérhető területű.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

95. ábra.

96. ábra.

97. ábra.
Megjegyzendő még, hogy mérhető területű tartomány területe egyben a belsejének a területe (ha egyáltalában
van belső pontja). Minthogy t. i. a határ a feltevésnél fogva területű, annak bármely része is az (154. § (1)) s
így 0 területű a tartományhoz tartozó határpontok halmaza is, tehát az ennek elhagyásával nyert maradék – a
tartomány belseje –
szerint szintén mérhető területű és ugyanazzal a területtel bír (155. § ).
157§. . Jelöljük a korlátos
tartomány belsejét
tartomány) legyen
. Megmutatjuk, miszerint

-vel, ennek és

határának egyesítése (ami nyilván zárt

2.391. egyenlet - (1)
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

Borítstunk -re valamely sokszögrácsot. A rács -be eső szemei egyesítésének belseje nyilván -ben van és
területe (tehát a belső területe) ugyanaz, mint az egyesítés területe (156. §), vagyis a rácsnak megfelelő s
területösszeg (153. §), (155. §) sígy a 154. § (1) alatti első egyenlőtlensége szerint

2.392. egyenlet - (2a)

Továbbá a -ből legalább egy pontot tartalmazó szemek egyesítése evidenter tartalmazza
-t és területe
(tehát a külső területe) a rácsnak megfelelő területösszeg (153. §), (154. §) következőleg a 154. § (1) alatti
második egyenlőtlenségeértelmében

2.393. egyenlet - (2b)

Miután pedig
a s felső,
a
alsó határa, 157. § (2a) és 157. § (2b)-ból folyik 157. § (1).
Tekintettel a belsőés külső terület eredeti definíciójára (153.§), 157. § (1) azt mondja, hogy valamely korlátos
tartomány belső területe a -re borított rács belsejébe eső szemei összes területének felső határa, a külső
területe pedig a belsejének vagy határának legalább egy pontját tartalmazó szemek területei összegének
alsó határa. Ugyanis a
-re borított rács nyilván kiegészíthető oly -re borított ráccsá, amelyben a
-be
beeső szemek ugyanazok, a -re borított rács pedig
-re borított is és fordítva.

98. ábra.
Osszunk most egy a
tartományt tartalmazó mérhető területű tartományt tetszés szerinti módon mérhető
területű részekre (98. ábra). Mindegyik részhez számítsuk a határát is hozzá. Legyen a
belsejébe eső részek
összes területe a, a
belsejének vagy a határának legalább egy pontját tartalmazók területének összege
(a
98. ábrán az előbbi részek pontozva, az utóbbiak közül az előbbiekhez nem tartozók vonalkázva vannak.)
Bebizonyítjuk, hogy
a
belső,
a
külső területét tetszőleges pontossággal megközelíti, ha a felosztás részeinek átmérői
eléggé kicsinyek, függetlenül a -t tartalmazó mérhető területű tartomány választásától. Ezt úgy fejezzük ki,
hogy a belső, ill. külső területe a , ill. összeg „határértéke” vagy a belső, viszont a
külső
területéhez „tart”, képletben

2.394. egyenlet - (3)

vagy

2.395. egyenlet - (3*)

midőn a felosztás maximális átmérője „ -hoz tart”. (JORDAN tétele.23)

C. JORDAN: Remarques sur les intégrales définies, Journal de mathématiques pures et appliquées (4) 8 (1892), p. 76–79, továbbá
ugyanattól i. m. (206. old.) 2e éd. I. (1893), p. 28–31.
23
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Bizonyítás. Adassék akármilyen kis pozitív szám. A -re borított
és
rácsok úgy választhatók, hogy
az
rács
belsejébe eső szemeinek összes területét
-vel, az
-rács -ből vagy annak határából
legalább egy pontot tartalmazó szemeinek területösszegét pedig
-vel jelölve

2.396. egyenlet - (4)

lévén az előbbiek szerint
rácsot, amelyben
és

a
felső,
a
alsó határa. Nyilván vehetünk olyan -re borított
oldalai és osztóvonalai mind osztóvonalak. Ebben evidenter (v. ö. (154. §))
, tehát 157. § (4) alapján a fortiori

viszont

2.397. egyenlet - (5)

Legyen a
összterületű szemek egyesítésének a
határától való minimális távolsága , a
összterületű
szemek egyesítése határának a
belseje és határa egyesítésétől való minimális távolsága
. Ezek pozitív
számok (67. {§}), mert az első fajta szemek egyesítése
belsejében lévén, ennek határával nincs közös pontja,
a belseje és határa pedig nyilván a másik fajta szemek egyesítésének belsejébe esvén, ez egyesítés határával
hasonlókép nincs közös pontja. Vegyük mármost egy a -t tartalmazó mérhető területű tartománynak mérhető
területű részekre való olyan finom felosztását, amelyben a részek átmérői mind kisebbek -és -nél. Ennek
azok a részei, amelyeknek van pontjuk a
összterületű szemek egyesítésében, valamennyien
belsejébe
esnek (68. §), tehát a belsejébe eső részek egyesítése tartalmazza e szemek egyesítését. Hasonlókép azok a
részek, amelyeknek van pontjuk
belsejében vagy a határán, mind a
összterületű szemek egyesítésének
belsejébe esnek. Ennélfógva e felosztásnál 154. § (1)

és (5) alapján még inkább

Eszerint ilyen finom felosztásnál
alulról a
-nál kisebb hibával megközelíti. Qu. e. d.

belső,

viszont felülről a

külső területet az adott

Természetesen még inkább igaz az állítás, ha a összeget a -be eső összes részek területösszegével,
pedig a -ből legalább egy pontot tartalmazó részek területének összegével pótoljuk.
E tétel értelmében speciálisan egy a korlátos
területe a

belső, a

tartományra borított. rácsnál a

-t

belsejébe eső szemek összes

belsejének vagy a határának legalább egy pontját tartalmazók területének összege

a
külső területet tetszőlegesen megközelíti (alulról, ill. felülről), ha a szemek átmérői eléggé kicsinyek,
függetlenül a rács választásától.
158§. . JORDAN szerint nem mérhető területű korlátos tartományra könnyen adhatunk példát.
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

99. ábra.
Tekintsük azt a

tartományt, amelyet egyrészt valamely

2.398. egyenlet - (1)

négyszög pontjai, másrészt

mellett az

2.399. egyenlet - (2)

alulról nyilt négyszög racionális abszcisszájú pontjai alkotnak. Osszuk az 158. §
és 158. §
egyesítését az oldalakkal párhuzamos egyenesekkel kis négyszögekre úgy, hogy az

négyszögek
egyenes is

osztóvonal legyen (99. ábra). Akkor a minden pontjukkal

-be esők, a

-hez tartozó négyszögek az 158. §

-nek legalább egy pontját tartalmazó, de nem minden pontjukkal -hez tartozók pedig az 158. §
-ben
levők, minthogy az utóbbiak mindegyikében van racionális, valamint irracionális abszcisszájú pont.
Bármennyire finomítsuk is a felosztást, ezek szerint az egészen -be eső részek összes területe mindig

a

-nek legalább egy pontját tartalmazóké

Tehát az előbbi § tétele értelmében e tartományra

Látjuk, ez esetben
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
e tartomány a JORDAN-féle értelmében nem mérhető területű.24
159§. . A poliéderek köbtartalmának mérése alapján a fentebbiekhez analóg módon vezethetjük be a JORDAN
-féle köbtartalom fogalmát. Az analógia kiterjeszthető akárhány dimenziós térre is, ekkor JORDAN -féle
kiterjedésről beszélünk.25 Tekintsünk valamely sugarú,
magasságú egyenes körhengert. Legyen egy az
alapjába írt a-szög területe
, a megfelelő köré írt sokszögé
. A
, ill.
területű sokszöggel, mint
alappal bíró
magasságú egyenes hasábot a hengerbe beírt, illetve a henger köré írt hasábnak nevezzük. Ezek
köbtartalma
, illetve
s így a hengernek
belső és
külső köbtartalmára (v. ö. 154. § (1))

2.400. egyenlet - (1)

(Az egyenlőtlenség érvényes mind a két helyen, mert nyilván van
-nél nagyobb köbtartalmú beírt, és
-nél kisebb köbtartalmú köréírt hasáb.) Minthogy (24.§) az
sugarú kör
területe az egyetlen szám,
amelyre mindig

159. § (1)-ből következik, miszerint

Vagyis az egyenes körhenger mérhető köbtartalmú és köbtartalma az alap területének és a magasságnak
szorzata:

2.401. egyenlet - (2)

100. ábra.

Először LEBESGUE és OSGOOD szerkesztettek olyan nem mérhető területű korlátos tartományokat, amelyeknek határa egyszerű,
folytonos zárt görbe (alábbi (269. §)). Lásd H. LEBESGUE Intégrale, longueur, aire, Annali di matematica (3) 7 (1902), p. 247., továbbá Sur
le probléme des aires, Bulletin de la Société Mathématique de France 31 (1903), p. 197–203, és L. W. OSGOOD, A Jordan curve of positive
area, Transaction of the American Mathematical Society 4. (1903), p. 107–112.
25
Más, a poliéderek köbtartalommérését is felölelő tárgyalást nyujt E. SCHMIDT i. h. (240. old.).
24
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.
Az
zárt számközben folytonos nem-negatív
függvény görbéje és az
tengely közti -tól -ig
vett síkrészt az
tengely körül forgatva, ú. n. forgási test keletkezik. (2) alapján megmutatjuk, hogy e
forgási test mérhető köb-tartalmú és köbtartalma

2.402. egyenlet - (3)

Vegyük u. i.

-nek valamely

felosztását és legyen az

számközben

derékszögű négyszög, amelynek alapja az

maximuma

, minimuma

intervallum, magassága pedig

, ill.

56. § Az a
(100. ábra), a

forgatásnál 159. § (2) értelmében
ill.
köbtartalmú hengert ír le. Minthogy
a
sugarakkal bíró hengerek egyesítése nyilván tartalmazza a forgási testet, ez viszont a
sugarakkal bíró
hengerek egyesítését, azért e forgási testre (v. ö. 154. § (1), 155. §
)

2.403. egyenlet - (4)

Mivel pedig (126. §), (131. §) az

integrálérték az egyetlen szám, amelyre bármely felosztásnál

azért (4)-ből folyólag e forgási testre

vagyis 3) valóban fennáll.
(3) alkalmazásával pl. az
és
körkúp köbtartalma (101. ábra)

vagyis az

sugarú alappal bíró

befogójú derékszögű háromszöget az

magasságú egyenes körkúp köbtartalma

2.404. egyenlet - (5)

298
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

befogó körül forgatva, a nyert

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

az alap területének a magasság harmadával való szorzata.

101. ábra.

102. ábra.
Minthogy
sugarú alappal és
magassága a

sugarú fedőlappal bíró

magasságú csonkakúp kiegészítő kúpjának

egyenletből (102. ábra)

s így a megfelelő teljes kúpé
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2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

az 159. § (5) alatti eredményből folyólag a csonkakúp köbtartalma

160§. . Számítsuk ki annak a gömbcikknek a köbtartalmát, amelyet
egyik szára körüli forgással leír.

sugarú

nyílású körcikk a

szög

103. ábra.
Válasszuk a koordinátarendszert a 103. ábrán látható módon. A gömbcikknek megfelelő gömbszelet
köbtartalma (a gömbcikk alkotójának a tengelyen léVő vetületét -val jelölve) az előbbi 159. § (3) képlete
szerint

2.405. egyenlet - (1)

A megfelelő körkúp köbtartalma pedig (mivel alapjának sugara
képlete értelmében

A gömbcikk köbtartalma e kettő összege:

2.406. egyenlet - (2)
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és magassága a megelőző 159. § (5)

2. fejezet Differenciálhányados.
Határozott és határozatlan integrál.

Minthogy

eredményünk a

2.407. egyenlet - (2*)

alakban írható. 160. § (2) alatt
a cikknek megfelelő gömbszelet magassága, tehát 160. § (2) szerint a
gömbcikk köbtartalma adott sugár mellett arányos a megfelelő gömbszelet magasságával.
Az

jelöléssel 160. § (1) jobboldalán

tehát 160. § (1) értelmében az

sugarú gömbből levágott

magasságú gömbszelet köbtartalma

2.408. egyenlet - (3)

Ezt az

esetre alkalmazva, az

sugarúfélgömb köbtartalma következőleg az egész gömbé

2.409. egyenlet - (4)
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3. fejezet - 3. fejezet Elemi
függvények.
1. 1 A logaritmus és az exponenciális függvény.
161§. . Legyenek

és

pozitív számok. Az

helyettesítéssel (148. § (1)) nyerjük, hogy

3.1. egyenlet - (1)

Vagyis az

integrál értéke nem változik, ha az integrációs határokat ugyanazzal az

szorozzuk. Geometriailag kifejezve: az
hiperbola és az
(amelyet
esetén negatív előjellel veszünk) ugyanaz, mint az

pozitív számmal

tengely közti -tól -ig vett terület
-tól
-ig vett terület (104. ábra).

104. ábra.
Ez elemi ténynek folyománya, hogy az

3.2. egyenlet - (2)
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3. fejezet Elemi függvények.

függvény, amely minden pozitív

számra értelmezve van, eleget tesz az

3.3. egyenlet - (3)

ú. n. függvényegyenletnek. Valóban, 161. § (1) felhasználásával 134. § (4)

E (2) alatti függvényt az pozitív szám természetes logaritmusának nevezzük és így jelöljük: log x. Vagyis
képletben kifejezve valamely pozitív szám természetes logaritmusa

3.4. egyenlet - (2*)

(3) értelmében az

és

bármely pozitív értékénél fennáll a

3.5. egyenlet - (3*)

függvényegyenlet. A 161. § (2*) definiáló képlet geometriai kifejezéssel azt mondja, hogyaz
természetes logaritmusa az
hiperbola és az
tengely közti
esetén negatív elő jellel véve (105 a. és 105 b. ábra). (1) alapján általában

-től

pozitív szám

-ig vett terület, ezt

3.6. egyenlet - (4)

vagyis a természetes logaritmussal kifejezve az

hiperbola és az

terület
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tengely közti

-tól

-ig vett

3. fejezet Elemi függvények.

105. ábra. a.
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3. fejezet Elemi függvények.

105. ábra. b.
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3. fejezet Elemi függvények.

106. ábra.
(2*)-ra tekintettel a (143. §)-ban mondottak értelmében a
görbéje alulról konkáv, átmegy az
különböző ordináták tartoznak, vagyis

ponton (106. ábra). Az

függvény folytonos, monoton növekedő és
és

3.7. egyenlet - (5)

mert 161. § (3*) szerint

Minthogy 161. § (3*) értelmében

161. § (5) felhasználásával látjuk, hogy az

és

bármely pozitív értékénél

3.8. egyenlet - (6)

Ebből következik, hogy valahányszor az
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

abszcisszákhoz csak előjelben

3. fejezet Elemi függvények.

pozitív számok geometriai haladványt alkotnak, a megfelelő

s ez állandó, mert feltevésünk értelmében
állandó. Miután a geometriai, ill. számtani haladványt az
jellemzi, hogy három egymásutáni tag közül a középső a két szélsőnek geometriai resp. számtani közepe, e tétel
így is kifejezhető: az
görbénél két abszcissza geometriai közepéhez a megfelelő ordináták számtani
közepe tartozik mint ordináta.

107. ábra.
161. § (3*)-ból teljes indukcióval tüstént következik, miszerint az

pozitív számokra mindig

3.9. egyenlet - (7)

H a speciálisan

, akkor innen

3.10. egyenlet - (8)

Ezt alkalmazva

3.11. egyenlet - (9)

(2*) alatt az
integrandus folytonos függvény lévén, a 143. § (2) képlete értelmébena természetes logaritmus
differenciálhányadosa

3.12. egyenlet - (10)
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3. fejezet Elemi függvények.

görbe

E szerint az

abszcisszájú

pontjában az érintő iránytangense

lévén, az érintőt

következőkép szerkeszthetjük meg: az kezdőpontotösszekötjük az
ponttal (107. ábra) s -n át az
összekötő egyenessel párhuzamost fektetünk. A konkávitás folytán az érintők az érintési pontok kivételével a
görbe felett vannak 99. § Ezt speciálisan az
alkalmazva nyerjük, hogy

egységponthoz tartozó

egyenletűérintőre

3.13. egyenlet - (11)

A

függvény nem korlátos, hanem ellenkezőleg

3.14. egyenlet - (12)

3.15. egyenlet - (13)

Ugyanis
hogy

lévén, a

pozitív szám megadása után az

pozitív egész számot megválaszthatjuk úgy,

azaz 161. § (8) alapján

legyen. Mivel pedig

monoton növekedő, ebből folyólag

3.16. egyenlet - (14)

Ezzel 161. § (12)-t bebizonyítottuk. 161. § (14)-ből (5)-re tekintettel következik, hogy

s ezzel 161. § (13) is be van bizonyítva.
161. § (12) és 161. § (13)-ból következik, hogy a
valamely valós szám, 161. § (12) és 161. § (13) alapján az

függvény minden valós értéket felvesz. Ha u. i. c
pozitív számok úgy választhatók, hogy

tehát BOLZANO tétele értelmében (53. §) és között van oly hely, amelyen
minden valós értéket csak egyszer vesz fel, lévén szigorúan növekedő.

. Természetesen

Speciálisan
valamely helyen felveszi az
értéket. Azt a pozitív számot, amelynek természetes
logaritmusa , a természetes logaritmusok alapszámának nevezzük, és -vel jelöljük. E számot tehát a
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3. fejezet Elemi függvények.

3.17. egyenlet - (15)

képlet definiálja.
Megmutatjuk, hogy az

3.18. egyenlet - (16)

sorozat, szigorúan növekedőj és

-hez tart azaz

3.19. egyenlet - (17)

Ugyanis

az
görbe és
abszcisszájú pontjain átmenő szelő iránytangense s mivel a görbe alulról
konkáv és az abszcisszájú pontban vett érintőjének iránytangense , e viszony az növesztésénél szigorúan
növekedőleg -hez tart. Ebből következik, hogy a 161. § (16) sorozat is szigorúan növekedő és felülről korlátos
(lévén
szigorúan növekedő és felülről nem korlátos), tehát mindenesetre létezik a 161. § (17) jobboldalán
álló határérték (29. §) s nyilván pozitív. De a
függvény folytonossága következtében

amely határérték az előbbiek szerint
képlet az

, tehát 161. § (15)-re tekintettel valóban fennáll 161. § (17). E 161. § (17)

szám közelítő meghatározására nem alkalmas, mert

162§. . Legyen

3.20. egyenlet - (1)

és

3.21. egyenlet - (2)

Akkor

szigorúan monoton növekedő, viszont
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igen lassan konvergál

-hez.

3. fejezet Elemi függvények.

szigorúan monoton fogyó sorozat s ezeknek közös
féle állandónak nevezzük.

határértéke van, amelyre

. E számot EULER-

E nevezetes elemi tény következőkép látható be. Minthogy 161. § (7)

azért 161. § (1)-re tekintettel

Itt az egyes tagok mind pozitívok 161. § (11) s így nyilvánvaló, hogy

folyvást növekedik. Mivel továbbá

161. § (2)-re tekintettel

és hasonlóan

Ezekből 161. § (4)

tehát 142. § (3)

vagyis

folyvást csökken. Végül 161. § (1) és 161. § (2)-ből

e különbség tehát pozitív és monoton fogyólag
-hoz tart 161. § Ezekből következik (mint az (53. §)ban
és
-re), hogy
és
közös határértékhez tartanak növekedőleg, ill. fogyólag. Minthogy 161. §
(1), ill. 161. § (2)-ből

e közös

határértékre nyilván

Mivel
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3. fejezet Elemi függvények.

fogyólag és a tétel értelmében

szintén fogyólag, nyilvánvaló (59. §), hogy a kettő szorzata

másszóval

3.22. egyenlet - (3)

fogyólag. E 162. § (3) relációt máskép úgy fejezzük ki, hogy az
-nel egyenlő, képletben

öszszeg „aszimptotikusan”

3.23. egyenlet - (3*)

Míg 162. § (3) csak annyit mond, hogy az
összeg és a
közti különbség
hez képest (ami
-hez tart) tetszőlegesen kicsiny, ha
elég nagy, addig a fenti tétel értelmében ez összeg
az
nagy értékeinél olyan jól pótolható
-nel, hogy a különbség tetszés szerint megközelíti a véges és
meghatározott értéket, hacsak -et elég nagyra választjuk. Az utóbbi tényt kifejező aszimptotikus formula

3.24. egyenlet - (4)

ahol

fogyólag.

163§. . Ha
, az
jelentése nyilván (161. §) az

függvényt

modulusú logaritmusnak nevezzük. Ennek geometriai

hiperbola és az
tengely közti -től -ig vett terület. (Az
tengely alatti területek is pozitívnak vagy
negatívnak veendők aszerint, amint pozitív vagy negatív körüljárásúak.)
Minthogy
szigorúan monoton növekedő és minden valós értéket fölvesz (161. §), következik, hogy az
modulusú logaritmus szigorúan monoton növekedő vagy fogyó aszerint, amint
vagy
, és
minden valós értéket felvesz.
Tehát az
modulusú logaritmus is fölveszi valahol az
modulusú logaritmusa , vagyis amelyre

értéket. Azt a pozitív

3.25. egyenlet - (1)
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számot, amelynek

3. fejezet Elemi függvények.

az
modulusú logaritmusok alapszámának nevezzük. Minthogy
, a monotonitásból folyólag az
alapszám nagyobb vagy kisebb -nél, aszerint, amint a modulus pozitív vagy negatív.
Az alapszám feltüntetésével az

tehát a természetes (

alapú vagy

alapú logaritmust így jelöljük:

. Ennek modulusa 163. § (1)-ből

modulusú) logaritmussal kifejezve

3.26. egyenlet - (2)

, 163. § (2) alapján

Minthogy

vagyis az

és

alapú logaritmusok diagrammái egymásnak az

(108. ábra), az egyik modulusa a másikénak
(161. §), világos, hogy
esetén (midőn
(midőn
), leszáll és alulról konvex.

-szerese. Mivel
), az

tengelyre vonatkozó tükörképei
görbéje emelkedik és alulról konkáv
görbéje is ilyen, viszont
esetén
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3. fejezet Elemi függvények.

108. ábra.
163. § (2)-ből következik, hogy
ugyanannak a függvényegyenletnek tesz eleget, mint maga
§ (3*), vagyis az
és
bármely pozitív értékénél

161.

3.27. egyenlet - (3)

Hasonlókép, a 161. § (6)-161. § (9) képletei
folyólag

-re is érvényesek. Az 161. § (12) és 161. § (13) képletből

3.28. egyenlet - (4)

3.29. egyenlet - (5)

A log x differenciálhányadosának képlete alapján 161. § (10) 163. § (2)-ből nyilván következik az is, hogy az
differenciálhányadosa

3.30. egyenlet - (6)

Az
görbének ismerjük az és az
abszcisszájú pontját, amelyeknek ordinátája , ill. . E
görbének 163. § (2)-re tekintettel nyilván szintén megvan az a tulajdonsága, hogy két abszcissza geometriai
közepéhez a megfelelő ordináták számtani közepe tartozik, mint ordináta 161. § Ennélfogva az
és
pontokból kiindulva, a görbének akárhány pontját megszerkeszthetjük körzővel és vonalzóval. Speciálisan az

abszcisszákhoz rendre a

ordináták tartoznak (109. ábra).
164§. . Minthogy az alapú logaritmus-függvény minden valós értéket fölvesz egyszer és csak egyszer (163.
§), azért bármely valós számhoz található egy és csak egy olyan pozitív szám, amelyre

3.31. egyenlet - (1)

Ez 164. § (1) reláció tehát -nek egy egyértékű függvényét definiálja; ez nem más, mint az
alapú
logaritmus inverz függvénye 82. § Ennek értelmezési tartománya felöleli a valós számok összeségét, viszont
értékkészlete a pozitív számoköszszesége.
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3. fejezet Elemi függvények.

109. ábra.

110. ábra.
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3. fejezet Elemi függvények.

Ha speciálisan
pozitív egész szám, akkor 164. § (1)-ből
, mert
163.
§ Mármost megállapodunk abban, hogy az
bármely valós értékénél az -nek 164. § (1) szerint megfelelő
értéket az
pozitív szám -edik hatványának nevezzük és így jelöljük:
. Eszerint
ha
pozitív szám és
tetszőleges valós szám,
logaritmusa -szel egyenlő (110. ábra).

azt a pozitív számot jelenti, amelynek

alapú

E definíció annál is inkább jogosult, mert amint most és alább megmutatjuk, a hatványozás formális törvényei a
hatvány fogalmának ez általánosítása után is érvényben maradnak.
Legyenek

és

tetszőleges valós értékek. Minthogy a hatvány értelmezése szerint

azért (163. § (3))

honnan újra az értelmezés szerint

3.32. egyenlet - (2)

E függvényegyenlet az egyenlő alapú hatványok szorzásának törvénye, ugyanaz, mint pozitív egész kitevők
esetében.
164. § (2)-ből teljes indukcióval következik, hogy általában

3.33. egyenlet - (2*)

Ha speciálisan

, innen

3.34. egyenlet - (3)

Ezt

-re alkalmazva

tehát

3.35. egyenlet - (4)

Innen pozitív egész

-re 164. § (3) szerint

3.36. egyenlet - (5)

Minthogy

, az értelmezés szerint

3.37. egyenlet - (6)
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3. fejezet Elemi függvények.

S mivel 164. § (2) értelmében

164. § (6) alapján

3.38. egyenlet - (7)

igy pl. 164. § (5)-re tekintettel 164. § (7)-ből

A 163. § (2) képlete és a hatvány értelmezése szerint

tehát

3.39. egyenlet - (8)

E képlet akármilyen alapú logaritmusra érvényes, evégböl csak végig kell szoroznunk a modulussal. Mivel a
természetes logaritmusok alapszáma , tehát
inverz függvénye , 164. § (8)-at így is írhatjuk:

3.40. egyenlet - (8*)

Az
függvényt
alapú exponenciális függvénynek nevezzük; ez értelmezése szerint az
inverz
függvénye. Az
diagrammája ( 109. ábra) tehát (82. §) az
-ébe megy át, ha a koordináta-tengelyeket
felcseréljük, vagy a görbét az
egyenesre tükrözzük (111. ábra).
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111. ábra. a.
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3. fejezet Elemi függvények.

111. ábra. a.
Abból, hogy
miszerint ekkor
Mivel

esetén viszont

ilyen. Különben
szerint 161. § (5)

Mivel

esetén
görbéje emelkedik és alulról konkáv (163. §), egyszerűen következik,
görbéje is emelkedik, de alulról konvex.

és

görbéje leszáll és alulról konvex, azért
görbéi egymás tükörképei az

görbéje ez esetben szintén

tengelyre vonatkozólag, minthogy 164. § (8*)

minden pozitív értéket felvesz növőleg, ill. fogyólag, nyilvánvaló, hogy

3.41. egyenlet - (9)

míg

3.42. egyenlet - (10)
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3. fejezet Elemi függvények.

Mint az
inverz függvénye, maga is folytonos. Állítsuk elő most a differenciálhányadosát. Ez a 82. §
(3) képlete értelmében valamely
helyen reciprokértéke az
függvény
helyen vett deriváltjának,
vagyis az

értékkel egyenlő. Eszerint az

függvény differenciálhányadosa

3.43. egyenlet - (11)

E függvénynek tehát az a figyelemreméltó tulajdonsága van, hogy
függvényértékkel.
Minthogy

, 164. § (11)-ből speciálisan az

differenciálhányadosa arányos a

függvény differenciálhányadosa

3.44. egyenlet - (11*)

azaz mindenütt egyenlő magával a függvényértékkel. Ez alapon az
könnyen megszerkeszthetjük ( 112. ábra).
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3. fejezet Elemi függvények.

112. ábra.
Az
függvény definicióját kiterjesztjük még arra az esetre, midőn
abban, hogy az bármely valós értékénél

. Nevezetesen megállapodunk

3.45. egyenlet - (12)

legyen. Akkor a 164. § (8), ill. 164. § (8*) képlet

-re is érvényes. Ennek alkalmazásával
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3. fejezet Elemi függvények.

továbbá 164. § (2) alapján

vagyis 161. § (3*)

szóval

és

mellett az

és

bármely valós értékénél

3.46. egyenlet - (13)

és

3.47. egyenlet - (14)

164. § (13) szerint a hatvány hatványozása, 164. § (14) értelmében az egyenlő kitevőjű hatványok szorzása, is
ugyanazt a törvényt követi, mint pozitív egész kitevők esetében.
165§. . A 161. § (17) képletét általánosítva, megmutatjuk, hogy az

bármely valós értékénél

3.48. egyenlet - (1)

Ez

-ra evidens. Ha

, akkor

3.49. egyenlet - (2)

hacsak már olyan nagy, hogy
. Minthogy
helyen vett deriváltja -gyel egyenlő 161. § (10), azért

esetén

tehát 165. § (2)-ből

s így az exponenciális függvény folytonossága alapján

amivel 165. § (1)-et bebizonyítottuk. Ha

, akkor az

3.50. egyenlet - (3)
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függvény

3. fejezet Elemi függvények.

sorozat szigorúan növekedő. Minthogy u. i.

folytán

görbe konkávitása értelmében fennáll

az

honnan 161. § (8)

De

szigorúan növekedő lévén, ez aequivalens azzal, hogy

amint állítottuk.
Az 165. § (1) képlet szerint a 165. § (3) alatti sorozatban

E képletnek kamatos-kamatszámítási interpretációját adhatjuk. Legyen egyszerű kamatozás mellett forint tőke
évi kamatja , tehát forint felszaporodott értéke egy év mulva
. Ha nem elégszünk meg az egyszerű
kamattal, hanem az év minden
-edrészének végén tőkésítjük a megfelelő kamatot, akkor az
forint
felnövekedett értéke az év végén nyilván
. Ez 165. § (1) értelmében tetszőleges pontossággal
megközelíti az
értéket, ha
eléggé nagy. Ezt úgy fejezzük ki, hogy
az forint tőke felszaporodott
értéke egy év mulva „folytonos tőkésítés” mellett, ha az évi egyszerű kamat .
166§. . Az

szám közelítő értékét könnyen meghatározhatjuk a következő tétel alapján: Legyen

3.51. egyenlet - (1)

és

3.52. egyenlet - (2)

Akkor

növekedőleg, viszont

fogyólag.
Bizonyítás. 166. § (1)-ből közvetlenül látható, hogy

3.53. egyenlet - (3)
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Megmutatjuk, hogy viszont

3.54. egyenlet - (4)

Ugyanis 166. § (1) és 166. § (2) szerint

s mivel

világos, hogy

amivel 166. § (4)-et bebizonyítottuk.
Minthogy 166. § (1) és 166. § (2)-re tekintettel

166. § (3) és 166. § (4) alapján bármelyik
az
számoknak felső, viszont bármelyik
a
alsó korlátja. Ennélfogva
és
létezik 29. § De mivel 166. § (1) és 166. § (2)-ből

számoknak

nyilvánvaló, hogy

3.55. egyenlet - (5)

Ki kell még mutatnunk, miszerint

3.56. egyenlet - (6)

A LAGRANGE-féle maradéktaggal ellátott MACLAURIN-formulát 111. § (6**) az

függvényre alkalmazva a

számközben, adódik

miután
akárhanyadik deriváltja
(6). Qu. e. d.

s ez az

helyen

. Minthogy itt

E tétel értelmében

3.57. egyenlet - (7)
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, innen folyik 166. §

3. fejezet Elemi függvények.

Ezzel megbecsültük azt a hibát, amivel az 166. § (1) összeg az számot megközelíti. Látjuk, a hiba
növekedésével rohamosan csökken. Például
-re a hiba kisebb, mint

Ennek alapján az

számot két tizedesig könnyen meghatározhatjuk. A számítás igy alakul:

Eszerint

, ahol

Megmutatjuk most, hogy az

volna, akkor 166. § (7)-et

, azaz (2.§

,

szám irracionális. Ha u. i. az

-ra alkalmazva és

) az

szám tizedes tört alakja így kezdődik:

szám racionális, mondjuk

-val végigszorozva, adódnék

Ez azonban lehetetlen, mert

pozitív egész szám, s így a
racionális szám.

pozitív egész szám nem eshetik

és

közé. Tehát

valóban nem lehet

167§. . A JENSEN-féle egyenlőtlenséget 100. § (1) a
függvényre alkalmazva, nyerjük, hogy ha
és
tetszőleges pozitív számok, akkor

3.58. egyenlet - (1)
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Ez egyenlőtlenséget a 164. § (8) és a 161. § (7) képlete alapján így írhatjuk

s mivel

monoton növekedő, ez azt jelenti, hogy

3.59. egyenlet - (1*)

Itt a baloldal az
számok súlyos számtani közepe (100. §), a jobboldal pedig ezek súlyos
geometriai közepe, ha e számokat rendre
-vel súlyozzuk (v. ö. (17. §)). E
terminológiával 167. § (1*) úgy fejezhető ki, hogy az
különböző pozitív számokat pozitív
súlyokkal ellátva, a számtani közép nagyobb, mint a geometria közép.
168§. . Minthogy

, a 134. § (8) képlete értelmében az

monoton függvény integrálja (128. §)

3.60. egyenlet - (1)

Hasonlókép

3.61. egyenlet - (2)

168. § (2)-ből következik 164. § (9), miszerint

Ezt úgy fejezzük ki, hogy az

függvény

-tól

-ig vett „improprius integrálja” konvergens és értéke

3.62. egyenlet - (3)

168. § (1)-ből

s ezért az előbbinek megfelelően azt mondjuk, hogy az
integrálja konvergens és értéke

függvény
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3.63. egyenlet - (4)

Ha

racionális egész függvény, az

határozatlan integrál parciális integrálások sorozatával számítható ki. Ugyanis az

választás mellett, mikor is

(80. §), parciális integrálással 147. § (1)

3.64. egyenlet - (5)

E redukciós formula (v. ö. (147. §)) az integrált ugyanolyan típusúra vezeti vissza, amelyben azonban
helyett az eggyel alacsonyabb fokú
kiszámítása végül a már ismert

polinom szerepel. E formulát ismételten alkalmazva, az integrál

integrálra redukálódik. Az eredmény nyilván ilyen alakú:

ahol

a

-ével megegyező fokszámú polinom.

Például állítsuk elő az

integrált. 168. § (5) alkalmazásával.

Itt hasonlókép

tehát

Ugyancsak parciális integrálással

326
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. fejezet Elemi függvények.

Ennélfogva

határozott integrálja valamely

számközre vonatkozólag

3.65. egyenlet - (6)

169§. . Legyen

adott szám és határozzuk meg mindazokat az

függvényeket, amelyekre

3.66. egyenlet - (1)

Először is evidens 164. § (11*), (70. §), hogy a

bármely értékénél az

3.67. egyenlet - (2)

függvény eleget tesz 169. § (1)-nek. Megmutatjuk, hogy fordítva is, minden függvény, amely 169. § (1)-et
kielégíti, a 169. § (2) alakkal bír.
Ha u. i. az y függvény 169. § (1)-et kielégíti, akkor
(1)

differenciálhányadosa az

minden értékénél 79. §

tehát az integrálszámítás alaptétele szerint (98. §) e függvény valamely állandóval egyenlő:

amiből (2) folyik.
Ezek szerint (146. §) az
ahol
tetszőleges állandó. Itt
Ez eredmény alapján az

differenciálegyenlet összes megoldásai az
nyilván az
helyhez tartozó függvényérték.

alakú függvények,

az exponenciális függvényt azzal jellemezhetjük, hogy eleget tesz az

differenciálegyenletnek

kezdeti feltétel mellett 164. § (8*).

113. ábra.
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Az 169. § (1) differenciálegyenlet számos fizikai törvényben szerepel. Ilyen például a fényabszorpció törvénye.
Tekintsünk valamely planparallel lemezt, amelyen fény halad át a lemezre merőlegesen (113. ábra). A lemezben
a fény
intenzitása a belépéstől számított
távolságnak monoton csökkenő függvénye, az
távolságban a fényerősség kisebb, mint volt -nél, mert amíg a fény a
vastagságú rétegen áthalad, a lemez
anyaga annak egy részét elnyeli. Tehát az
távolságnak megfelelő fényerősséget
-vel jelölve,
(ha
) vagyis a
szakaszra eső elveszett fényerősség
. Ez a tapasztalat szerint arányos
-szel, amíg
kicsiny, továbbá arányos az -hez tartozó intenzitással:
azaz

ahol az
arányossági tényező ( abszorpcióegyüttható) a lemez anyagától, fizikai állapotától és a fény
hullámhosszától függ. E törvény közelítőleg érvényes, annál pontosabban, minél kisebb
. Ennek alapján
azonban feltehető, hogy az
fényerősség szigorúan véve a

differenciálegyenletnek tesz eleget. Ez a fényabszorpció törvényének pontos matematikai alakja. E
differenciálegyenletből a fentebbiek szerint

Itt
jelenti a fényerősséget
-nál, vagyis a belépés pillanatában. Ha tehát a fény
vastagságú,
abszorpcióegyütthatójú lemezen halad át arra merőlegesen, és intenzitása a belépésnél , akkor a kilépő fény
intenzitása

170§. . Megmutatjuk, hogy ha

jelenti a sík

pontjának a kezdőponttól való távolságát, akkor az

3.68. egyenlet - (1)

függvény eleget tesz a

3.69. egyenlet - (2)

parciális differenciálegyenletnek. (Síkbeli LAPLACE-egyenlet.) Ugyanis az

függvényre 82. § (6), 80. § (2)

tehát 170. § (1)-ből 161. § (10), 80. § (2)

Ezekből 79. § (2), 80. § (2)
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Tehát vagyis az 170. § (1) alatti függvény valóban kielégíti 170. § (2)-t.
, azért a

Minthogy

függvény is megoldása 170. § (1)-nek.

2. 2 A hatvány, mint az alap függvénye.
171§. . Ha tetszőleges valós szám, minden pozitív értékhez meghatározott
érték tartozik 164. § Tehát
adott valós mellett
az egyértékű függvénye, amelynek értelmezési tartománya a pozitív számok összesége
42. § A 164. § (8*) képlete szerint

3.70. egyenlet - (1)

Minthogy 161. § (12)

azért nyilván

s így (1) alapján 164. § (9), 164. § (10)

3.71. egyenlet - (2)

Mivel pedig 161. § (13)

azért evidenter

tehát 171. § (1)-ből folyólag

3.72. egyenlet - (3)

171. § (1)-ből a logaritmus és az exponenciális függvény folytonossága alapján (161. §), (164. §) következik
(52. §), hogy
az értelmezési tartomány minden helyén folytonos, vagyis
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Állítsuk elő most
differenciálhányadosát. A közvetett függvény differenciálási szabálya értelmében (80. §)
171. § (1)-ből 161. § (10)

vagyis az értelmezési tartomány bármely helyén

differenciálhányadosa tetszőleges valós

mellett

3.73. egyenlet - (4)

(Ez még

esetén is érvényes, mert akkor a differenciálhányados valóban

.) Speciálisan a

esetben

megegyezésben a 82. § (6) képletével.
171. § (4)-et a

alakban írva, látható, hogy
esetén a differenciálhányados monoton növekedik (161. §), (164. §),
esetén viszont fogy, a
esetben ismét növekedik. Ennélfogva (101. §) az
görbe
esetén alulról konvex, a
esetben alulról konkáv,
esetén ismét alulról konvex.
Maga az
függvény 171. § (1)-re tekintettel az első két esetben monoton növekedő, a harmadikban fogyó
(114 a., 114 b. és 114 c. ábra). (4)-ből (2), ill. (3)-ra tekintettel következik, hogy
esetén a
differenciálhányados határértéke a három esetnek megfelelőleg rendre
, , míg
esetén rendre
.

114. ábra. a.
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114. ábra. b.

114. ábra. c.
Ha megállapodunk abban, hogy
esetén
-nál az
függvény értéke -sal, vagyis 171. § (3)
szerint a jobboldali határértékkel egyenlő legyen, akkor itt a függvény jobbról folytonos 50. § E helyen a
különbségi hányados határértéke 171. § (3)-ra tekintettel

Ez azt jelenti (77. §), hogy az
vagy

helyen

jobboldali differenciálhányadosa

vagy

görbe valamely

. Amennyiben az
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abszcisszájából az – egyenesdarab megszerkeszthető körzővel és vonalzóval (tehát pl. racionális
-beli érintőt is könnyen megkonstruálhatjuk. U. i. a
-ből
-re bocsátott merőleges
felrakva
-re a egyenesdarabot (ami a negatív vagy a pozitív irányba esik aszerint, amint
), az ennek végpontját -vel összekötő egyenes iránytangense

ez egyenes tehát 171. § (4)-re tekintettel éppen a

esetén), a
talppontjából
vagy

-beli érintő (115 a., b., c. ábra)

115. ábra. a., b., c.
Minthogy
helyen
ábra).

aszerint, amint
, és
monoton növekedő, a (1) képletből látható, hogy rögzített
esetén annál nagyobb, minél nagyobb a Íz, viszont
. esetén fordítva (116 a., b. és c.

116. ábra. a., b., c.
(4) értelmében az

függvény eleget tesz az

3.74. egyenlet - (5)

differenciálegyenletnek. Megmutatjuk, miszerint a
intervallumban az (5) differencálegyenlet
összes megoldásai a
alakú függvények, ahol
tetszőleges állandó.
Evidens, hogy minden ilyen függvény eleget tesz (171. § (5)-nek. Viszont, ha
79. § (2)
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minden pozitív

ahol

-re, tehát (98. §)

állandó. Ezzel állításunkat igazoltuk. A

Ez eredmény alapján az
differenciálegyenletnek

állandó az

helyen felvett függvényérték.

függvényt azzal jellemezhetjük, hogy eleget tesz az
kezdeti feltétel mellett.

172§. . Az
(
) görbe alakjáról előbb mondottak másszóval azt jelentik, hogy a
intervallumban a görbe érintői az érintési pontok kivételével a görbe alatt vannak, ha
vagy
,
viszont felette vannak, midőn
. Tekintve, hogy az
abszcisszájú pontban az érintő
iránytangense
171. § (4), eszerint bármely
pozitív számra

3.75. egyenlet - (1)

viszont

3.76. egyenlet - (2)

A BERNOULLI-féle egyenlőtlenség 40. § (2) az 171. § (1) alattinak az a speciális esete, midőn
A JENSEN-féle egyenlőtlenséget alkalmazva (100. §) nyerjük, hogy ha az
konkáv, akkor bármilyen pozitív
mellett

görbe alulról

3.77. egyenlet - (3)

ha pedig konvex, akkor

3.78. egyenlet - (4)

hacsak

.

Az

szám az
pozitív számok ú. n.
-edik hatványközepe, ha ezeket rendre
vel súlyozzuk (v. ö. (100. §); ez az az érték, amellyel e számok mindegyikét pótolva az
összeg nem változik (v. ö. (16. §), (17. §)). Az
függvény
esetén monoton növekedő,
esetén monoton fogyó lévén, 172. § (3) és 172. § (4) azt mondja, hogy ha
vagy
, akkor a -edik hatványközép kisebb a számtani középnél (ugyanazon súlyok mellett),
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viszont nagyobb annál, ha
. Eszerint az egyszerű harmonikus középhez hasonlóan (16. §),
esetnek megfelelő súlyos harmonikus közép kisebb a számtani középnél ugyanazon súlyok mellett. Az

egyenlőtlenségből ((167. § (1*)) következik (164. § (13), (14)), hogy
monoton növekedő, évényes

esetén, midőn

szigorúan

ha pedig itt
, tehát
szigorúan monoton fogyó, akkor a fordított áll fenn. Eszerint a
-edik
hatványközép nagyobb; vagy kisebb a geometriai középnél aszerint, amint
vagy
(ugyanazon súlyok
mellett).
173§. . Ha
, az
, függvény
kitevő. Ez alatt pontosan azt értjük, hogy

Ez nyilvánvaló, mert

Megmutatjuk most, hogy
pozitív kitevőjű hatványa, vagyis

esetén annál erősebben tart

-hez, minél nagyobb a

folytán a reciprok érték limese 171. § (2)

esetén

„gyengébben” tart

-hez, mint az

akármilyen

3.79. egyenlet - (1)

Először bebizonyítjuk, hogy 173. § (2) igaz

-re, azaz

3.80. egyenlet - (2)

Az

számhoz határozzuk meg azt az

pozitív egész számot, amelyre

akkor

3.81. egyenlet - (3)

De

mert ezek különbsége monoton növekedik (162. §) s már
mellett még inkább áll

-re
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3.82. egyenlet - (4)

Mármost adatván akármilyen kis pozitív

s így 173. § (5)-ből az

szám, bizonyos

-től kezdve (37.§)

számközre

3.83. egyenlet - (5)

valahányszor

. Vagyis

-re fennáll 173. § (6), amivel 173. § (3)-at bebizonyítottuk.

173. § (3)-ból most már 173. § (2) tüstént következik. U. i. 164. § (8)

3.84. egyenlet - (6)

folytán

s minthogy

, midőn

171. § (2) tehát 173. § (3) alapján

azért 173. § (7)-ből folyik 173. § (2).
173. § (3)-ből ugyancsak tüstént következik, hogy

esetén bármely pozitív

-re

3.85. egyenlet - (7)

Valóban 164. § (8)

s mivel

folytán log
, itt 173. § (3)-ból folyólag a jobboldali kitevő nyilván
-hez tart midőn
, tehát innen következik 173. § (8) 164. § (10). Ezt úgy fejezzük ki, hogy ha
, akkor
esetén
„erősebben” tart
-hez, mint akármilyen pozitív kitevőjű hatványa. 173. § (8)-at

a

3.86. egyenlet - (8*)
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alakban írva, azt mondjuk, hogy
akármilyen negatív kitevőjű hatványa.

esetén

mellett

„erősebben” tart -hoz, mint az

173. § (8), ill. 173. § (8*) szerint speciálisan
esetén
erősebben tart
-hez, mint az
bármely pozitív kitevőjű hatványa, ill.
erősebben tart -hoz, mint az bármely negatív kitevőjű hatványa.
173. § (2)-ből következik, hogy

mellett

3.87. egyenlet - (8)

Ugyanis

s így az

jelöléssel 173. § (2) értelmében

173. § (9)-et úgy fejezhetjük ki, hogy
esetén (midőn
-hez, mint az akármilyen negatív kitevőjű hatványa.

jobbról -hoz tart) az

„gyengébben” tart

A 168. § (6) képlete szerint

tehát 173. § (9) alapján

Ezt úgy fejezzük ki, hogy a

függvény -tól

-ig vett „improprius integrálja” konvergens és értéke

3.88. egyenlet - (9)

Itt azért beszélünk improprius integrálról, mert az integrálandó
válik”, a jobboldali határértéke
174§. . Ha az
mellett
helyen
miszerint

1

Midőn

konvergál

függvénynek az

helyen

függvény az

helyen „végtelenné

a határértéke és található olyan pozitív

szám, amely

esetén,
zérustól különböző véges határértékkel bír, akkor azt mondjuk, hogy
az
-adrendben válik zérussá. 1 Ilyen a szám mindenesetre csak egy létezhetík. Tegyük fel u. i.
esetén

nem egész szám, e definiciónak csak akkor van értelme, ha

, tehát

-hoz, akkor a definició annyiban módosul, hogy

lép.

helyébe
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és

ahol

véges értékek. Akkor ebből következik, hogy a két függvény hányadosa

ahol
. Ez csak úgy lehetséges, hogy
(és szükségképen
határértéke zérus vagy végtelen volna aszerint, amint
vagy
az

helyen

-edrendben,

pedig

és

hogy ha
válik zérussá.

) mert különben
171. § A definíció szerint

-edrendben válik zérussá. Tudjuk (112. §),
, akkor

az

helyen

-edrendben

Lehetséges azonban, hogy a zérussá válás nem történik meghatározott rendben, vagyis a definícióban szereplő
szám nem mindig létezik. Tekintsük pl. a 81. § (4) és 85. § (5) alatt definiált

függvényt, amelynek

s ha

a határértéke. Ennél

-nál

esetén -hoz tart, míg

, akkor ez
között ingadozik.

Ha az

helyen

esetén

függvényből alkotott

hatérértéke

esetén

és található olyan pozitív

és ,

függvény

végtelenné, ha

ugyanott

-adrendben válik zérussá. Ha

az
helyen
-adrendben válik végtelenné, ha
határértéke van. Ellenben pl. az
helyen
a

pedig

175§. . Legyen
integrálja (128. §)

helyett

az
függvény
,
-et téve), hogy az

vagy

is)

-adrendben válik

véges szám, e definíció értelmében

-nek
-nál -tól különböző véges
-adrendben válik végtelenné, ha
esetén

-tól különböző véges határértékkel bír. Az

edrendben,

helyen

-nál meghatározott rendben -sá válik, ami pedig mint előbb láttuk, nem áll.

függvényről azt mondjuk, hogy valamely helyen (amely lehet

Az

az

helyre.) Eszerint pl.

helyen -edrendben,
pedig -edrendben válik zérussá. Az
esetén nem meghatározott rendben válik -sá; ebből u. i. következnék (

és

szám, amely mellett

zérustól különböző véges határértékkel bír, akkor azt mondjuk, hogy

-adrendben válik zérussá. (Hasonló a definíció az

esetén pedig

függvény

esetén

-

-edrendben válik végtelenné.
. Feltéve, hogy

, a (134. §) tétele értelmében az

3.89. egyenlet - (1)
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mert

171. § (4).

Különben, az
intervallumot megfelelően osztva
részre, könnyen előállíthatunk olyan
téglalapösszeget, amely triviálisan az 175. § (1) integrálértékhez tart, midőn a felosztás minden határon túl
finomul (tehát
).
Tekintsük a

3.90. egyenlet - (2)

pozitív számot (ami

folytán -nél nagyobb) s osszuk fel az

számközt

részre az

osztópontokkal. A nyert rész-intervallumok hossza rendre

3.91. egyenlet - (3)

Ezek legnagyobbika 175. § (2)-re tekintettel

S minthogy itt 41. § (4)

3.92. egyenlet - (4)

(
folytán fogyólag), e maximális intervallum-hossz az
növesztésénél fogyólag -hoz tart. A 175. § (3)
alatti intervallum-hosszakat rendre megszorozva az egyes intervallumok elején felvett

függvényértékekkel és e szorzatokat összeadva, az így kapott téglalapösszeg (ami
megfelelő alsó,
esetén viszont a felsőösszeg)

esetén a felosztásnak

Alkalmazva a véges geometriai sor összegképletét, innen 175. § (2) alapján

3.93. egyenlet - (5)

A jobboldalon álló nevező 175. § (4) folytán az
tart, midőn
, vagyis 171. § (4)

függvény
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helyen vett differenciálhányadosához

3. fejezet Elemi függvények.

(
és
esetén fogyólag,
esetén viszont növekedőleg, minthogy az
görbe ez eseteknek megfelelően alulról konvex, ill. alulról konkáv (171. §)). Ennélfogva ez 175. § (5) képletből
folyik (59. §), miszerint

amint 175. § (1) kívánja.
Ha itt
, mikor is
az
helyen és a
számközben monoton növekedő (171. §), a tól -ig vett integrál is létezik. Ez 175. § (1)-hez hasonlóan (134. §)

3.94. egyenlet - (6)

Ez eredmény geometriailag igen egyszerűen interpretálható: az

(

) görbeúgy osztja két részre a

intervallumra mint alapra
magassággal szerkesztett derékszögű négyszöget, hogy az alsó rész
területének a felsőéhez való viszonya
(v. ö. 134. §, 082. ábra).
Egyébként a (6) képlet (1)-ből már következik, mert

lévén a jobboldali integrál

-nak folytonos függvénye (143. §).

Alkalmazzuk (1)-et arra az esetre, midőn

negatív, mondjuk

. Ekkor (1)-ből

3.95. egyenlet - (7)

Minthogy 171. § (2) 175. § (7)-ből látjuk miszerint

Tehát (v. ö. 168. § (3))
értéke

A

esetén az

függvény

-tól

-ig vett improprius integrálja konvergens és

esetben ismét azt mondjuk, hogy az
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3. fejezet Elemi függvények.

improprius integrál divergens. Ez integrál még a, = 1 esetén is divergens, mert 164. § (4), 164. § (12)

A

, tehát 175. § (7)-ből folyólag

esetben

Vagyis (v. O. 173. § (10))
konvergens és értéke

esetén az

függvény

-tól

-ig vett improprius integrálja

3.96. egyenlet - (8)

Itt ismét azért beszélünk improprius integrálról, mert az integrálandó
válik, a jobboldali határértéke
. Az
esetben

divergens improprius integrál, lévén

Ez integrál még

függvény az

, tehát 175. § (7) alapján

esetén is divergens, mert

176§. . Az

integrálra az

választás mellett a parciális integrálás elvét alkalmazva 147. § (1), adódik
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helyen végtelenné

3. fejezet Elemi függvények.

Itt a jobboldalon fellépett integrál ugyanolyan típusú, mint a baloldali, csakhogy ebben
már -gyel
alacsonyabb hatványon szerepel. E redukciós formula ismételt alkalmazásával elérjük, hogy az integrál jele alatt
végül csak maga

áll, aminek integrálja

. Az eredmény nyilván ilyen alakú lesz:

Például

tehát végeredménykép

A

esetben a fenti integrál közvetlenül 161. § (10), (80. §)

3. 3 Trigonometrikus és ciklometrikus függvények.
177§. . Vegyünk fel a síkban valamely derékszögű koordinátarendszert (117. ábra).
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3. fejezet Elemi függvények.

117. ábra.
A pozitív forgási értelmet válasszuk úgy, hogy az
tengelyt körül pozitív értelemben
-kal elforgatva,
az átmenjen az
tengelybe az irányítás megtartásával. Legyen az origó mint középpont körül
sugárral leírt ú. n. egységkörnek egy az
tengelytől jobbra eső pontja
s messe
a kör
-beli
érintőjét

-ben. Tekintsük az

ív hosszát (21. §), mint a

pont

ordinátájának függvényét, ezt

az -ével megegyező előjelűnek, vagyis pozitívnak, vagy negatívnak véve aszerint, amint az
pozitív forgási értelemnek megfelelő, vagy azzal ellenkező értelmű.
Megmutatjuk, miszerint ez
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ív befutása a

3. fejezet Elemi függvények.

3.97. egyenlet - (1)

függvény deriváltja

3.98. egyenlet - (2)

A

pont

honnan

koordinátáira egyrészt

, másrészt

, tehát

folytán

s így

E függvényeket differenciálva adódik

3.99. egyenlet - (3)

Jelöljük az -beli- érintő
ordinátájú pontjának megfelelő
pont koordinátáit és
a
és
pontokat összekötő húr hossza , megállapodva abban, hogy
aszerint, amint
is

3.100. egyenlet - (4)

Az

helyről áttérve

-re,

különbségi hányadosa

3.101. egyenlet - (5)

s itt

3.102. egyenlet - (6)

amit következőkép láthatunk be.
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-lal s legyen
mikor

3. fejezet Elemi függvények.

118. ábra.
Miután

; tehát

, aszerint, amint

. Legyen a
A (21. §) értelmében

húr felezőpontja

-val megegyező előjelű, feltehetjük, hogy

, a végpontjaihoz tartozó érintők metszéspontja

(118. ábra).

tehát

3.103. egyenlet - (7)

Ha

akkor nyilván
, tehát nyilvánvalóan

s így
folytán
. Ennélfogva (177. § (7))-ből következik, miszerint

vagyis 177. § (6) valóban fennáll. Mivel pedig

azért

tehát a 177. § (3) alatti képletek alapján
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3. fejezet Elemi függvények.

s így 177. § (4)-re tekintettel

3.104. egyenlet - (8)

Mármost 177. § (6) és 177. § (8) alapján 177. § (5)-ből

Eszerint
Minthogy

bármely

helyen differenciálható és deriváltja

folytonos függvény és

amivel 177. § (2)-t bebizonyítottuk.

, 177. § (2)-ből következik 146. § (9), miszerint

3.105. egyenlet - (9)

E 177. § (9) függvényt geometriai jelentése alapján az
valós szám arcustangense főértékének nevezzük és így
jelöljük:
. Vagyis képletben kifejezve valamely valós szám arcustangensének főértéke

3.106. egyenlet - (9*)

A jelölés arra akar emlékeztetni, hogy ez az a negyedkörnél kisebb abszolútértékű
ív (arcus), amelynél a
megfelelő középponti szög tangense -szel egyenlő. Ehhez a félkör
hosszúságának (20. §), (22. §)
egészszámú többszöröseit hozzáadva, nyilván megkapjuk a kört általában többször körülfutó mindazon
íveket, amelyeknél a középponti szög tangense ; képletben

3.107. egyenlet - (10)

Ez
(olv. arcus tangens
(177. § (9*) alatti (
).

) végtelen sok értékű függvény, amelynek főértéke a

178§. . Vizsgáljuk most tisztán analitikailag (a geometriai szemlélettől függetlenül) az

3.108. egyenlet - (1)
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értékhez tartozó

3. fejezet Elemi függvények.

függvényt.
E definiáló képletből először is következik (143. §), miszerint
deriváltja

folytonos, sőt differenciálható, a

3.109. egyenlet - (2)

Miután
a

páros függvény, nyilvánvaló, hogy
helytől

szigorúan növekedő páratlanfüggvény. S mivel

-ig szigorúan fogyó, azért (101. §) (

alulról konkáv, következőleg a

görbéje a

intervallumban konvex, az

Az 178. § (1) függvény korlátos. Ugyanis

intervallumban

kezdőpont inflexiós pontja 105. §

mellett nyilván 134. § (4), 141. § (5)

s mivel itt 134. § (8)

látjuk

mégpedig minden pozitív -re, mert
folyólag véges határértékhez tart, midőn
evidenter a negyedkör

hosszúsága. Azért a

esetén
. A függvény monoton növekedő lévén, ebből
45. § E határérték a geometriai interpretációban (177. §)
szám analitikai definíciója

3.110. egyenlet - (3)

vagy más jelölésben (v. ö. 168. § (3))

178. § (3)-ból a függvény páratlan volta folytán
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3. fejezet Elemi függvények.

Megmutatjuk, hogy

mellett

3.111. egyenlet - (4)

Először is 178. § (3) értelmében

De ez összeg állandó (98. §), mert a deriváltja 178. § (2) alapján

Tehát ez összeg mindenütt

-lel egyenlő, vagyis 178. § (4) érvényes.

119. ábra.
178. § (4)-ből az

helyettesítéssel

, azaz

3.112. egyenlet - (5)

A mondottak értelmében az 178. § (1) függvény görbéje a 119. ábrán látható képet mutatja, az
szimmetrikus. Az -beli inflexiós érintő iránytangense 178. § (2)-ből
os szöget alkot az OX tengellyel.

kezdőpontra

, ez érintő tehát

-

A végtelen sok értékű

3.113. egyenlet - (6)

függvényt 177. § (9*), 177. § (10) a 120. ábra szemlélteti. 179. § (6) alatt a
egy-egy egyértékűága tartozik,
és 178. § (6)-ból következik, hogy

mindenértékéhez az

-nak megfelel az
főág (az ábrán vastagon kihúzva). 178. § (2)
bármely ágának deriváltja
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3. fejezet Elemi függvények.

3.114. egyenlet - (2*)

Az

függvény a
az

és

közti minden értéket fölvesz egyszer és csak egyszer. Ha ugyanis

helyet úgy választhatjuk, hogy

lévén a függvény páratlan
értelmében (53. §), az és

határértéke a
helyen , a
között a függvény felveszi az

egyszer. Ebből folyólag általában az
minden értéket felvesz egyszer és csak egyszer.

helyen
. De így BOLZANO tétele
értéket s mivel szigorúan növekedő, csakis

függvényág a

és

közé eső

120. ábra.
179§. . Az éppen mondottakból következik, hogy bármely
csak egy olyan , amelyre

3.115. egyenlet - (1)
348
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valós számhoz található egy és

3. fejezet Elemi függvények.

Ez 179. § (1) reláció tehát -nek egy egyértékű függvényét definiálja; ez nem más mint a végtelen sok értékű
függvény 177. § (10) inverz függvénye (v. ö. (82. §)). Ennek értelmezési tartományát az
Megállapodunk abban, hogy az

számok alkotják, értékkészlete nyilván a valós számok összesége.
-nek (179. § (1) szerint megfelelő értéket az
valós számtangensének

nevezzük és így jelöljük:
: Definíciónk értelmében ha
azt
a valós számot jelenti, amelynek egyik arcustangense -szel egyenlő (121. ábra). Geometriailag kifejezve,
annak a szögnek a tangense, amelynek abszolút mérőszáma előjellel -szel egyenlő (122. ábra).

121. ábra.
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3. fejezet Elemi függvények.

122. ábra.
A megelőző § (6) képletéből folyólag
szemlélet is mutatja) vagyis

-hez és

-hez mindig ugyanaz a

3.116. egyenlet - (2)

Ezt úgy fejezzük ki, hogy

a

szerint periodikus függvény.
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érték tartozik (amint a

3. fejezet Elemi függvények.

123. ábra.
Az

függvény diagrammája az inverz

tengelyeket felcseréljük vagy a görbét az

függvényébe megy át (v. ö. (82. §)), ha a koordinátaegyenesre tükrözzük (123. ábra). Az

páratlan volta folytán
páratlan függvény, görbéje az
függvény az értéket veszi fel 178. § (5) azaz

kezdőpóntra szimmetrikus. A

3.117. egyenlet - (3)
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függvény
helyen a

3. fejezet Elemi függvények.

Miután az

szigorúan monoton növekedő s minden
számközben

a
§), hogy

és

szigorúan növekedőés minden valós értéket fölvesz. Ebből következik (82.
számközben folytonos, továbbáa

a

köztiértéket fölvesz, nyilvánvaló, hogy
helyen a baloldali határértéke

3.118. egyenlet - (4)

a

helyen pedig a jobboldali határértéke

3.119. egyenlet - (5)

A

szerinti periodicitás alapján az előbbiből már következik, hogy

helyén folytonos s 179. § (4) és 179. § (5)-ből folyólag a
baloldali határérértéke

azértelmezési tartomány minden

helyek bármelyikén

, jobboldali határértéke

. Az

intervallumban szigorúan növekedőés görbéje alulról konkáv lévén, evidens, hogy
intervallumban alulról konvex, ebből folyólag a
görbéjének inflexiós pontja (105. §). Természetesen a

a
görbéje a

intervallumban alulról konkáv, az O kezdőpont
helyek mind inflexiós pontok.

A 178. § (4) képletből következik, hogy

3.120. egyenlet - (6)

A

értéket az

szám cotangensének nevezzük és így jelöljük:

tartományát evidenter az

. E függvény értelmezési

számok alkotják. Képletben kifejezve valamely
szám cotangense

3.121. egyenlet - (7)

Geometriailag ez annak a szögnek a cotangense, amelynek abazolut mérőszáma
értelmében

valahányszor

és

. A (7) definiáló képletből folyólag

diagrammája a
görbéjének az
szerint periodikus páratlan függvény, a
Görbéje az

-szel egyenlő. 179. § (6)

egyenesre vonatkozó tükörképe (124. ábra). E
szintén
számközben szigorúan fogyó, minden valós értéket felvesz.

kezdőpontra szimmetrikus, a

intervallumban alulról konvex, a

intervallumban viszont konkáv, inflexiós pontjai a
jobboldali határértéke
, baloldali határértéke

helyek. A
, képletben

3.122. egyenlet - (8)
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helyeken

3. fejezet Elemi függvények.

függvény differenciálhányadosa a

A

számköz valamely

helyén az

differenciálhányadosának reciprok értéke a megfelelő
helyen 82. § (3) vagyis 178. § (2) az
érték. Tehát a szerinti periodicitás folytán
értelmezési tartományának minden helyén

3.123. egyenlet - (9)

Ebből 179. § (7)-re tekintettel következik (80. §), hogy

értelmezési tartományában

3.124. egyenlet - (10)

A
Vagyis

függvény inverze végtelen sok értékű, amelyet így jelölünk:
jelenti mindazokat a számokat, amelyeknek cotangense
számközben szigorúan fogyóés minden valós értéket fölvesz, az

és csak egy és
közé esik, ezt nevezzük
szerint periodikus lévén,
összesértékei

(olv.arcus cotangens
-szel egyenlő. Minthogy

végtelen sok értéke közül egy

főértékének, jele:

. A

3.125. egyenlet - (11)

A

minden értékéhez tartozik

egy-egy ága,

-hoz az

353
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

).
a

főág.

függvény

3. fejezet Elemi függvények.

124. ábra.
179. § (7)-re tekintettel nyilvánvaló, hogy

s ebből 179. § (11) és a 178. § (6) képlete alapján következik, hogy általában
az

ágai az

3.126. egyenlet - (12)

képlettel adódnak és viszont.
A 178. § (2*) képletére tekintettel 179. § (12)-ből folyik, hogy

bármely ágának deriváltja

3.127. egyenlet - (13)
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ágaiból

3. fejezet Elemi függvények.

A

függvény grafikonja a koordináta-tengelyek felcserélésével vagy az

egyenesre vonatkozó

tükrözéssel átmegy az
diagrammájába. (82. §) Ezt az
görbéjéből az
vonatkozó tükrözéssel nyerhetjük. A 125. ábrán a főág képe vastagon van kihúzva.

125. ábra.
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egyenesre

3. fejezet Elemi függvények.

126. ábra.
180§. . Nevezetes elemi tény, hogy valamely
mégpedig

szög sinusa és cosinusa a

racionális kifejezései,

3.128. egyenlet - (1)

hacsak

Ezt következőkép láthatjuk be.
Ha először
kerületi szöge tehát a

A

pont

, akkor az egységkörben (126. ábra) az
pontot a

ponttal összekötő szelő iránytangense

a koordinátáira egyrészt

másrészt
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a középponti szög

3. fejezet Elemi függvények.

tehát

vagy a közös

tényezővel osztva

honnan

s ennek alapján

vagyis

jelentésére tekintettel fennállanak az (1) alatti képletek. Minthogy az

vagy csökkentve

,

és

szöget

-kal növelve

nem változnak, e képletek érvényesek általában az
esetben.

Ennek megfelelően valamely
így értelmezzük: legyen

valós szám sinusát és cosinusát, a
(45. §)

és

függvényeket analitikailag

esetén

3.129. egyenlet - (2)

míg

3.130. egyenlet - (3)

Ez utóbbi értékek a (2) alattiak határértékei midőn

(45. §), minthogy ekkor

179. § (4), 179. § (5). Tekintettel
geometriai jelentésére (179. §), e definíció
geometriailag kifejezve azt mondja, hogy
és
annak az
szögnek sinusa és cosinusa,
amelynek abszolút mérőszáma elő jellel -szel egyenlő (127. ábra). Az ábrán
a
pont abszcisszája,
az ordinátája.
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3. fejezet Elemi függvények.

127. ábra.
a
a

szerint periodikus folytonos függvény lévén (179. §), a (2) és (3) alatti definícióból folyólag
szerint periodikus folytonos függvények (ami a geometriai interpretációból is látható). (2)-ből

és

3.131. egyenlet - (4)

és 179. § (3)

3.132. egyenlet - (5)

Miután
páratlan függvény, a definícióból az is tüstént következik, hogy
páros függvény, azaz

3.133. egyenlet - (6)

Az előbbi 179. § (6) képlete alapján (2)-ből

és
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páratlan függvény, viszont

3. fejezet Elemi függvények.

s e képletek (3) és (4)-re tekintettel az

helyeken is érvényesek. Tehát az

minden értékénél

3.134. egyenlet - (7)

egyenlő,

vagyis a -re szimmetrikus helyeken
(7)-ből következik, hogy

viszont elleritetten egyenlő értékeket vesz fel. (6) és

3.135. egyenlet - (8)

A

3.136. egyenlet - (9)

jelöléssel a (2) alatti definiáló képletek a

3.137. egyenlet - (2*)

alakot öltik. Ezekből

s (3)-ra tekintettel e négyzetösszeg az

helyeken is . Tehát az

3.138. egyenlet - (10)

(ami a geometriai jelentésből evidens). Ennek folyománya, hogy

3.139. egyenlet - (10*)

Minthogy a (9) függvény deriváltja (179. § (9), 80. §)

(2*)-ból (79. § (2), 80. §)
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míg

Ezekből (4)-re tekintettel

s a (7) képletek alapján nyilvánvaló, hogy

,

míg

És a

szerinti periodicitás folytán általában

Tehát az előbbi differenciálási képletek (3)-ra tekintettel az
minden helyen

helyeken is érvényesek. E szerint

3.140. egyenlet - (11)

Ezekből következik, hogy

3.141. egyenlet - (12)

A (11) képletek az

helyre alkalmazva azt fejezik ki, hogy

3.142. egyenlet - (13)

Tekintettel a

függvény menetére (179 §), a (2) alatti első képletből látható, hogy

3.143. egyenlet - (14)

A (2) alatti második képletból pedig a

érték figyelembe vételével 179. § (3) látjuk, miszerint

3.144. egyenlet - (15)

Mármost (11) és (15)-ből folyólag
alapján

a

zárt számközben szigörúan növekedő (96. §), tehát (1)

-ben fogyó. Minthogy (5) és (6) szerint

(53. §)
a
intervallumban minden
mégpedig csak egyszer, lévén itt szigorúan növekedő.

és
és

, BOLZANO tétele értelmében

közti értéket felvesz ezek beleértésével,
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128. ábra.
(12) és (14)-ből pedig következik, hogy

görbéje a

intervallumban alulról konkáv (101. §),

tehát a
intervallumban konvex. Ennélfogva az kezdőpont inflexiós pontja (105. §), itt az
inflexiós érintő iránytangense (11)-ből
. Ebből (7) alapján folyik, hogy a
hely is inflexiós pont
iránytangensű érintővel s a
szerinti periodicitás folytán a
helyek mind inflexiós
pontok. Ezek szerint az
görbe ezt a képet mutatja: Bebizonyítjuk most, hogy az és bármely
értékénél

3.145. egyenlet - (16)

míg

3.146. egyenlet - (17)

Tekintsük evégből az

függvényt. A (4) alatti értékekre tekintettel

De ez

tehát

függvény deriváltja a (11) képletekből folyólag

állandó (98. §), következőleg minden

helyen

vagyis

amit bizonyítanunk kellett.
(16) és (17)-ből

esetére speciálisan

3.147. egyenlet - (18)

Az

esetre pedig (5) alapján

3.148. egyenlet - (19)
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3. fejezet Elemi függvények.

és (6) tekintetbe vételével

3.149. egyenlet - (20)

Az
az

görbét az
görbét:

tengely mentén -el visszatolva, a (19) alatti első képlet értelmében megkapjuk

129. ábra.
A (20) alatti második képletet az

vagyis (18) felhasználásával

helyre alkalmazva

s innen

amiből (10) alapján

Ezekből (20) szerint

A (20) képleteket az
következőleg

(16) és (20) szerint a

, tehát (1) értelmében

helyre alkalmazva

függvény eleget tesz a

3.150. egyenlet - (21)

függvényegyenletnek, (17) és (20) értelmében pedig a

függvény kielégíti a

3.151. egyenlet - (22)
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3. fejezet Elemi függvények.

függvényegyenletet. (17)-ből következik még a

3.152. egyenlet - (23)

függvényegyenlet.
A (11) képletekből folyólag az
,

függvény deriváltjai (86. §)

,

,

vagyis

Ezt röviden nyilván így írhatjuk:

Az

függvénynél pedig

,

,

,

azaz

vagy röviden

Megjegyezzük, miszerint az

különbség (az

érintő megfelelő ordinátájától való eltérése) oly rohamosan tart
reláció mellett még

görbe ordinátájának az
-hoz midőn

3.153. egyenlet - (24)

is érvényes (112. §), minthogy (12)-re tekintettel

.

A (13) alatti második reláció mellett

3.154. egyenlet - (25)

Ugyanis (10) és (18) alapján
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alatti első

3. fejezet Elemi függvények.

tehát a (13) alatti első relációból folyik (25).
181§. . Minthogy a
végpontokon felvett
bármely

függvény a
és

számközben szigorúan monoton növekedő s a

érték közti minden értéket fölvesz (180. §), azért a

valós számhoz található egy és csak egy olyan

érték a

zárt számközbe eső

zárt intervallumban, amelyre

3.155. egyenlet - (1)

S mivel az előbbiből folyólag
a
zárt számközben szigorúan fogy -től
-ig és minden ezek
közé esőértéket fölvesz, azért ebben is van egy és csak egy olyan , amely (1)-nek eleget tesz. Ugyanez
érvényes mindazokra az intervallumokra, amelyek a
származnak
sok megoldása van, hacsak

, lévén

ill.

számköznek

eltolásából

a
szerint periodikus. Tehát az (1) egyenletnek végtelen
, az említett számközök mindegyikében egy-egy. Az (1) reláció

ennélfogva -nek egy végtelen sok értékű függvényét definiálja a
zárt intervallumban; ez a
inverz függvénye (v. ö. 82. §), amit így jelölünk:
(olv. arcus sinus ). Eszerint
esetén
jelenti mindazokat a számokat, amelyeknek sinusa -szel egyenlő. Megállapodunk abban, hogy
végtelen sok értéke közül azt, amely a
nevezzük és így jelöljük:
A főértékkel kifejezve,

zárt számközbe esik, az

„főértékének”

.
összes értékei nyilván ebbe a két seriesbe foglalhatók:

3.156. egyenlet - (2)

Például

(2) alatt a

minden egész számú értékéhez az

első, akár a második seriesben,

függvénynek egy-egy egyértékű ága tartozik akár az

-nak megfelel az elsőben az
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főérték, ez az ú. n. főág.

3. fejezet Elemi függvények.

130. ábra.
Az
függvény grafikonja az (1) egyenletű görbe, amelyet tehát úgy kapunk, hogy az
tengelyt
abszcissza- és
-et ordináta-tengelynek tekintve ábrázoljuk a
függvényt (130. ábra). E diagrammát
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3. fejezet Elemi függvények.

természetesen úgy is megkaphatjuk, hogy a
függvény görbéjét az
tükrözzük. A grafikonnak vastagon kihúzott része a főágat ábrázolja. A görbe az
minthogy a
függvény görbéje is ilyen.
Nyilvánvaló, hogy

felező
egyenesre
kezdőpontra szimmetrikus,

számközben monoton növekedő és minden értéket fölvesz a

a

intervallumból. Ebből pedig következik, hogy

zárt intervallumban folytonos

a

82. §
Az
függvény differenciálhányadosát az inverz függvény differenciálási szabálya szerint
számíthatjuk ki. Ennek értelmében 82. § (3) a differenciálhányados a
számköz valamely
helyén a

függvény deriváltjának reciprok értéke a megfelelő

helyen, vagyis az

érték. Itt a négyzetgyöknek pozitív értéke veendő, mert
Eszerint
főértékének differenciálhányadosa

folytán

.

3.157. egyenlet - (3)

A

függvény inverz függvényét így jelöljük:

mindazokat a számokat, amelyeknek cosinusa
fogyó és minden értéket fölvesz a

-szel egyenlő. Minthogy

intervallumból, az

egy a
számközbe esik, ezt nevezzük
összes értékei nyilván

esetén

. Vagyis
a

számközben monoton

végtelen sok értéke közül egy és csak

főértékének, jele:

. Ezzel kifejezve a függvény

3.158. egyenlet - (4)

Ezek az

függvény ágai,

-nak az első seriesben megfelel az (

) főág.

Nyilvánvaló, hogy

3.159. egyenlet - (5)

s ebből (2) és (4)-re tekintettel következik, hogy általában

ágai az

képlettel adódnak és viszont,
(5)-ből (3) alapján következik, hogy

jelenti

főértékének differenciálhányadosa

3.160. egyenlet - (6)
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3. fejezet Elemi függvények.

131. ábra.
A

függvény grafikonja a koordinátatengelyek felcserélésével átmegy az

grafikonjába

(131. ábra). Ezt az
görbéjéből úgy kapjuk, hogy azt az
tengely mentén negatív irányban -el
eltoljuk. A grafikon vastagon kihúzott része a főágat tünteti fel. A görbe az
tengelyre nyilván
szimmetrikus, lévén
görbéje
-ra ilyen.
Miután

folytonos és az

helyen a

értékét veszi fel, (3)-ból következik 146. § (9), hogy

3.161. egyenlet - (7)

Ennek alapján az

függvényt177. § (9*) kifejezhetjük az

Ugyanis alkalmazzuk az integrálra
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3. fejezet Elemi függvények.

helyettesítést. Ekkor 79. § (2), 82. § (6), (80. §)

tehát 148. § (3)

vagyis (7)-re tekintettel

3.162. egyenlet - (8)

E (8) összefüggés értelmében

számközben

szigorúan növekedő, ebből következik, miszerint

s minthogy

3.163. egyenlet - (9)

E számközben

lévén, a 180. § (10) képlet alapján folyik, hogy

3.164. egyenlet - (10)

Miután

180.

és

§

(8)

valahányszor

(9)

és

(10)-ből

folyólag

minden

helyen érvényes a

3.165. egyenlet - (11)

képlet. Ebből 180. § (20) képletei alapján a 179. § (7) képletére tekintettel következik, hogy minden
helyen

3.166. egyenlet - (12)
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3. fejezet Elemi függvények.

A (11) és (12) összefüggések felhasználásával az 180. § (10) képletéből folyólag a 179. § (9) és 179. § (10)
képletei a

3.167. egyenlet - (13)

alakban is írhatók.
Az
és
, valamint az
függvényeknek nevezzük, míg
és
trigonometrikus függvények.

és

függvényeket (178. §), (179. §) ciklometrikus
(180. §), továbbá
és
(179. §) az ú. n.

182§. . Nevezetes másodrendű differenciálegyenlet a következő:

3.168. egyenlet - (1)

Ha az egyenesen a
pont (132. ábra) úgy mozog, hogy az egyenes valamely
pontjától számított
kitérés (melyet az egyik irányban pozitívnak, az ellenkező irányban negatívnak számítunk) mint az
idő
függvénye az (1) differenciálegyenletnek tesz eleget, akkor e mozgás ú. n. „egyszerű rezgőmozgás” vagy
„harmonikus mozgás”. (1) azt fejezi ki, hogy az
Keressük

e

differenciálegyenlet

összes

gyorsulás az
megoldásait.

kitéréssel arányos és vele ellentett irányú.
Minthogy

azért a

és

(180.

§),

(80.

§)

függvények megoldásai

(1)-nek. Egyszersmind nyilvánvaló, hogy az

3.169. egyenlet - (2)

alakú függvények, ahol
és
tetszőletes állandó, mind eleget tesznek (1)-nek. Bebizonyítjuk, miszerint
ezzel (1) összes megoldásait kimerítettük, vagyis, hogy (1)-nek minden megoldása a (2) alakkal bír.
Először megmutatjuk, hogy ha

és

(1)-nek két tetszőleges megoldása, akkor

3.170. egyenlet - (3)

Mivel u. i. a feltevés szerint

azért az

minden értékénél 79. § (1)

tehát (3) valóban fennáll 98. §
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3. fejezet Elemi függvények.

132. ábra.
Legyen mármost
és

(1)-nek bármely megoldása. A (3) alatti segédtételt az
függvényekre alkalmazva

Az első egyenletet

-szel, a másodikat pedig

és

, illetve

-szel szorozva s a kettőt összeadva

amiből a

jelölés mellett folyik (2).
Ezek szerint az
függvények, ahol

és

differenciálegyenlet összes megoldásai az
tetszőleges állandó.
esettől, ami az

Eltekintve a

+

alakú,

pontban való nyugvás esete volna, (2)-t az

3.171. egyenlet - (2*)

alakban is írhatjuk, ahol

Ezzel világos képet kaptunk a mozgás lefolyásáról. Látjuk, a mozgás periodikus, mégpedig a legkisebb periodus

ez az ú. n. teljes rezgési (lengési) idő.
-t, vagyis a kitérés abszolút értékének maximumát amplitudónak
nevezzük. A (2*) alatti sinus argumentumát, vagyis
-t a mozgás fázisának mondjuk, az
idöpontnak megfelelő kezdőfázis.
(2)-ből

tehát az
, ill.

és

kezdeti értékek megadásával (1) megoldása meg van határozva. Ez eredmény alapján a
függvényt azzal jellemezhetjük, hogy megoldása az

differenciálegyenletnek az
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kezdeti feltétel mellett.
183§. . Minthogy

180. § (11), (80. §), a 134. § (8) képlete értelmében

3.172. egyenlet - (1)

(Az integrál létezik (129. §), miután
(1)-ből folyólag

szakaszonként monoton függvény.) Minthogy

, 183. §

3.173. egyenlet - (2)

Hasonlókép

3.174. egyenlet - (2*)

Ez elemi tényből és az integrál fogalmából következik ez a később felhasználandó fundamentális tétel:
Ha

az

számközben korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvény, akkor

3.175. egyenlet - (3)

valamint

3.176. egyenlet - (4)

Ez az ú. n. RIEMANN -féle lemma.2 (A feltevésből már következik
integrálhatósága (138. §)).

és

A bebizonyításnál szorítkozhatunk a 183. § (3) állítás bebizonyítására, mert 183. § (4) hasonlókép bizonyítható
be.
Legyen az

2

intervallum valamely felosztása (a kezdő és végpontot is felírva)

RIEMANN i. h. (195. old.), p. 240–241.
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3. fejezet Elemi függvények.

3.177. egyenlet - (5)

Akkor 134. § (4), 134. § (3)

következőleg

3.178. egyenlet - (6)

Minthogy az
nem nagyobb

függvény abszolútértéke nyilván

subintervallumban az
ez intervallumra vonatkozó

oszcillációjánál (127. §), azért, (141. §)

S mivel 183. § (2) értelmében

183. § (6) mellett még inkább áll

3.179. egyenlet - (7)

E becslésből most már az állítás tüstént következik. Adassék u. i. akármilyen kicsiny pozitív
feltevés szerint
hogy (127.§)

korlátos és integrálható az

számközben, az 183. § (5) felosztás megválaszthatóúgy,

3.180. egyenlet - (8)

E felosztást rögzítvén,

szám. Miután a

fix szám, tehát -hez található oly

, hogy
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3.181. egyenlet - (9)

Mármost (7)-ből (8) és (9) alapján következik, miszerint

Mivel bármely pozitív

-hoz található ilyen

, ezzel 183. § (3)-at bebizonyítottuk.

E RIEMANN-féle lemmának korlátos variációjú függvény esetében (135. §) a következő pontosabb alakot
adhatjuk:
Ha
mellett

az

számközben korlátos variációjú függvény, akkor van olyan

állandó, hogy

3.182. egyenlet - (10)

Bizonyítás. A feltevésnél fogva

ahol

és

az

számközben monoton növekedő függvények 136. § Tehát

3.183. egyenlet - (11)

De az integrálszámítás második középértéktétele szerint (145. §)

3.184. egyenlet - (12)

s mivel
értékben legfeljebb

és

integrálja (2) és (2*) értelmében bármely számközre vonatkozólag abszolút

, innen

Hasonlóan
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Ezek alapján (11)-ből következik, hogy

sa

pozitív számot a

állandónál nagyobbra választva, innen folyik 183. § (10). Qu. e. d.

184§. . A leggyakrabban előforduló trigonometrikus összegképleteket magában foglalja ez:
Ha

(

), akkor az

bármely értékénél

3.185. egyenlet - (1)

E képletet következőkép állíthatjuk elő. Alkalmazva a

formulát, rendre adódik

Ez egyenleteket összeadva

honnan 184. § (1) folyik, mert a feltevés alapján
Az

helyett

.

-et téve, 184. § (1)-ből előáll a

3.186. egyenlet - (2)

összegképlet.
Az

helyébe

-et,

helyébe

-et téve, 184. § (1)-, ill. 184. § (2)-ből nyerjük, hogy

mellett bármely

-ra

3.187. egyenlet - (3)
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illetve

3.188. egyenlet - (4)

Megjegyezhetjük, hogy az 184. § (1)-184. § (4) összegképletekben a jobboldali második tényező a baloldali
argumentumok számtani középének cosinusa vagy sinusa aszerint, amint a baloldalon cosinusok vagy sinusok
állanak.
Ha speciálisan

, 184. § (1)-ből

3.189. egyenlet - (1*)

184. § (2)-ből

3.190. egyenlet - (2*)

184. § (3)-ból

3.191. egyenlet - (3*)

(4)-ből

3.192. egyenlet - (4*)

Minthogy

184. § (1*) még az

3.193. egyenlet - (1**)

alakban is írható. Ezt rendre alkalmazva
felhasználásával adódik

-re és ez egyenleteket összeadva, 184. § (4*)
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3.194. egyenlet - (5)

Az 184. § (1) képlet alkalmazásával közvetlenül is kiszámíthatjuk a
vonatkozó határozott integrálját. Ez létezik (129. §) mert
Osszuk az

az

függvény valamely

számközre

-ben szakaszonként monoton.

számközt n egyenlő részre, amelyeknek hossza tehát

Mindegyik rész hosszát az illető rész végén felvett függvényértékkel szorozva, a téglalapösszeg 126. § (9)

3.195. egyenlet - (6)

Minthogy 180. § (3)

(6)-ből a

esetén

függvény folytonossága következtében

vagyis

Miután

, e képletnek folyománya 141. § (3*), miszerint

3.196. egyenlet - (7)

Ebből következik 180. § (19), hogy egyben

3.197. egyenlet - (7*)

4. 4 Logaritmikus derivált. Zárt analitikai kifejezések
differenciálása
376
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185§. . Ha

differenciálható függvény, akkor

differenciálhányadosa (80. §, 161. § (10))

és differenciálható, akkor

ha pedig

Ez alapon

-et az

függvény logaritmikus differenciálhányadosának nevezzük.

A szorzat differenciálási szabályára tekintettel (79. § (1*))

(amennyiben
nem 0), vagyis szorzat logaritmikus differenciálhányadosa egyenlő a tényezők
logaritmikus differenciálhányadosainak összegével. Ez csak más kifejezése a szorzat differenciálási szabályának
(midőn a tényezők 0-tól különbözők). Ha a tényezők logaritmikus differenciálhányadosai egyszerűen
képezhetők, akkor a szorzat differenciálását célszerű úgy végezni, hogy először a fenti szabály szerint előállítjuk
a logaritmikus differenciálhányadosát, azután ezt megszorozzuk magával az adott szorzattal. Tekintsük pl. ezt a
függvényt:

Ennek logaritmikus differenciálhányadosa

s ezt magával a függvénnyel megszorozva, adódik

A logaritmikus derivált értékkészletére vonatkozólag érvényes a következő tétel:
Legyen

zárt számközben folytonos és azon belül differenciálható függvény, amelyre

az

továbbá de Akkor az
értéket felvesz. ( WARING tétele.3)
Ugyanis legyen

logaritmikus differenciálhányados e számköz belsejében minden valós

tetszőleges valós szám és tekintsük a következő függvényt:

3.198. egyenlet - (3)

Ez az

zárt intervallumban folytonos és annak belsejében differenciálható s 185. § (1) folytán

Tehát ROLLE tétele értelmében (107. §)
tekintettel
3

és

között van olyan hely, ahol

V. ö. M. CANTOR: Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik, Bd. IV. Leipzig 1908, p. 106.

377
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

, azaz 185. § (3)-ra

3. fejezet Elemi függvények.

Innen 185. § (2) alapján

amivel a tételt bebizonyítottuk.
E tétel verifikálható pl. a
függvényen a
intervallumban. A logaritmikus differenciálhányados
s ez 0 és között valóban minden értéket felvesz (179. §).
186§. . Az

függvényt differenciálandó, azt először is az exponenciális függvénnyel fejezzük ki:

(164. § (8). Innen (80. §)

Minthogy (79. § (1), (80. §) §, 161. § (10))

végül

Például az

Ha az

függvény differenciálhányadosa

függvényt kell differenciálnunk, akkor ezt először a természetes logaritmussal fejezzük ki:

(163. § (2)). Innen (79. § (2))

vagy

187§. . A logaritmus és az
ill.
függvény (163. §, 164. §, 171. §), továbbá a trigonometrikus és
ciklometrikus függvények (178–181. §) képezését a négy racionális alapművelettel együtt
analitikai
alapműveleteknek nevezzük. És ez elemi függvényeken kívül a szó általánosabb értelmében
elemi
függvényének mondjuk -nek minden zárt analitikai kifejezését, vagyis amely
-ből és megadott számokból
az analitikai alapműveletek véges számú alkalmazásával keletkezik.
Ilyen függvények például
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Ismerve a megelőzőkből a szó eredeti értelmében vett elemi függvények differenciálhányadosait, az összeg,
szorzat és hányados, továbbá a közvetett függvény differenciálási szabálya alapján (78. §, 79. §, 80. §) általában
minden zárt analitikai kifejezéssel adott függvény differenciálható s a deriváltja ismét zárt analitikai kifejezés.
Az alábbi példák átszámítása a differenciálási szabályok gyakorlására szolgálhat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
188§. . A 98. § (4) és 98. § (6) alatti tételeinek alkalmazásával megmutatjuk, hogy ha az
deriváltjának az
helyen van véges határértéke és
differenciálható, nevezetesen

Ha e határérték

, akkor megfelelően

ugyanott folytonos, akkor

függvény
ezen a helyen is

.

Legyen először

véges. Akkor adatván akármilyen kis
számközön belül

hacsak

ha már

szám, a feltevésnél fogva

-tól

-ig

folytonos és e

eléggé kicsiny. Az idézett tételek értelmében ezekből következik,miszerint

a 0-hoz eléggé közel van. Ez éppen azt jelenti, hogy

helyen is differenciálható, mégpedig

az

Tegyük fel most, hogy

Akkor adatván akármilyen nagy

szám,

-tól

-ig

folytonos és e helyek között
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eléggé kicsiny. A 98. § (4) tétele értelmében tehát

amennyiben

hacsak

eléggé közel esik a 0-hoz. Ez éppen azt mondja, hogy

Hasonlóan következik a 98. § (6) tételéből, hogy
. Ezzel állításunkat igazoltuk.

deriváltja az
esetén az

helyen

(77. §).

helyen a differenciálhányados

Például tekintsük ezt a függvényt:

Ha

, akkor a differenciálhányados

Minthogy

midőn

Az

, látjuk, hogy ez esetben

folytonos, tehát a fenti tétel szerint

helyen

5. 5 A L’Hospital-szabály.
189§. . Ha az

és

függvényekre akkor valahányszor a jobboldali véges vagy végtelen határérték

létezik. Itt fel van téve, hogy
differenciálhatók és

és

az

hely környezetében (az

helyet nem számítva)

, ( indexL’Hospital-szabaly@L’Hospital-szabályL’HOSPITAL-szabály. 4)

Megállapodván u. i. abban, hogy

legyen, 189. § (1) alapján
értelmében (109. §)

és

az

helyen folytonosak. Tehát a CAUCHY-féle középértéktétel

3.199. egyenlet - (3)

ahol az és között alkalmasan választott hely. Ha mármost az
hányadosnak az
van véges vagy végtelen határértéke, akkor 189. § (3)-ból nyilván folyik 189. § (2). Qu. e. d.

helyen

Ez valójában BERNOULLI JáNOS-tól származik, de először közölte G. F. H. de L’HOSPITAL: Analyse des infiniments petits pour
l’intelligence des lignes courbes c. könyvében (Paris 1696). Ez volt a differenciálszámítás első tankönyve.
4
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Legyen például

és

Akkor

tehát

Ennélfogva a tétel értelmében egyszersmind

Megjegyzendő lehetséges, hogy 189. § (1) mellett

-nek az

helyen van határértéke, ellenben

-nek nincsen. Tekintsük pl. az

függvényeket, amelyeknek az

helyen 0 a határértékük. Ez esetben

3.200. egyenlet - (4)

Minthogy a

Mivel pedig

függvény differenciálhányadosa az

midőn

helyen 1-gyel egyenlő, azért

, 189. § (4)-ből

Ezzel szemben az

függvénynek
esetén nyilván nincs határértéke, mert ekkor
és
között ingadozik.
190§. . Számítsuk ki ezt a határértéket:

A L’HOSPITAL-szabályt alkalmazva, e határérték
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amennyiben az utóbbi limes létezik. Ismét a L’HOSPITAL-szabály alapján

A

tényező határértéke pedig nyilván 1, tehát

A

határértéket meghatározandó, írjuk a függvényt

3.201. egyenlet - (1)

alakban (164. §). Ily módon a

hányados határértékének meghatározására vagyunk utalva. A L’HOSPITAL-szabály értelmében

3.202. egyenlet - (2)

190. § (1)-ből 190. § (2) alapján – minthogy az

függvény az

helyen folytonos–

191§. . A L’HOSPITAL-szabály (189. §) akkor is érvényes, ha
végtelenné válnak. Vagyis fennáll a következő tétel:

és

az

helyen abszolút értékben

Ha akkor valahányszor a jobboldali véges vagy végtelen határérték létezik. Itt természetesen ismét fel van
téve, hogy

és

az

hely környezetében (magát az

helyet nem számítva) differenciálhatók és

.
Bizonyítás. Legyen

Ha
és
elég közel vannak
-hoz, akkor az
középértéktétel (109. §), amely szerint

intervallumban alkalmazható a CAUCHY-féle

3.203. egyenlet - (3)
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191. § (1) alapján
írható:

és

az

-hoz elég közel eső helyeken 0-tól különböző s ekkor 191. § (3) így

3.204. egyenlet - (4)

Ha -et rögzítjük, míg
, akkor 191. § (1) folytán a 191. § (4) baloldalán álló második tényező 1-hez
tart, tehát a reciprok értéke is 1-hez tart, vagyis

3.205. egyenlet - (5)

ahol

3.206. egyenlet - (6)

Tegyük fel mármost először, hogy

3.207. egyenlet - (7)

ahol
hogy az

véges. Adatván akármilyen kicsiny
számköz belsejében

pozitív szám, 191. § (7) alapján
mindenütt

és

-et megválaszthatjuk úgy,

közé esik. Tehát ekkor

3.208. egyenlet - (8)

bárhol legyen is

az

közben. Ha

már elég közel van

-hoz, akkor 191. § (6)-ra tekintettel

s így 191. § (4)-ből 191. § (5) és 191. § (8) alapján következik, hogy

3.209. egyenlet - (9)

De 191. § (6) folytán
ből nyilvánvaló, miszerint az

, valamint
zérushoz tart, midőn
-t jobbról eléggé megközelítő -ekre
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Minthogy -t eredetileg akármilyen kicsinynek választhatjuk, ezzel be van bizonyítva, hogy
-nál a jobboldali határértéke . Ugyanígy látható be, hogy a baloldali határérték is , tehát

-nek

3.210. egyenlet - (10)

191. § (7) és 191. § (10) szerint 191. § (2) valóban érvényes.
Legyen most

3.211. egyenlet - (7*)

Akkor adatván akármilyen nagy pozitív
számköz belsejében

szám, az előbbi

mindenütt nagyobb

helyet úgy rögzíthetjük, hogy az

-nél, tehát a

helyre is

3.212. egyenlet - (8*)

191. § (4)-ből 191. § (5) és 191. § (8*) alapján következik, miszerint

3.213. egyenlet - (9*)

ha ismét oly közel van már -hoz, hogy
folyik, hogy az -t jobbról eléggé megközelítő -ekre

Ezek szerint
baloldali határértéke is

. 191. § (6)-ra tekintettel 191. § (9*)-ból nyilván

-nek
-nál a jobboldali határértéke
. Hasonlóan láthatjuk be, hogy a
. Tehát a 191. § (7*) alatti esetben is 191. § (2) valóban fennáll. Ebből már nyilván

következik a tétel arra az esetre, midőn

. Qu. e. d.

Vizsgáljuk pl. a

függvényt, midőn

jobbról 0-hoz tart. Itt a számláló és nevező

-hez konvergál. Mivel

és

a tételt alkalmazva (180. § (13))
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192§. . Meghatározandó

Minthogy

azért a

függvény határértékét kell meghatároznunk, midőn
-hez tart, tehát az előbbi §értelmében

lévén

-nál

-nek 0,

. Ebben a számláló

-hez, a nevező pedig

-nek pedig 1 a határértéke. (180. § (13)). Ennélfogva

193§. . A 189. § és 191. §-ban bebizonyított indexL’Hospital-szabaly@L’Hospital-szabályL’HOSPITALszabály akkor is érvényes, ha
vagy
.
Legyen ugyanis pl.

. A jelzett tételek értelmében

amennyiben az utóbbi határérték létezik. Ez másszóval nyilván éppen azt mondja, hogy

Például számítsuk ki a

határértéket. (Itt

természetesen a főértéket jelenti.)

Minthogy

azért az
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függvény határértékét kell kiszámítanunk, midőn
L’HOSPITAL-szabály értelmében

. Itt a számláló és nevező 0-hoz tart, tehát a

Következőleg

194§. . Gyakorlásul szolgálhat a következő határértékek kiszámítása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.

195§. . Megjegyzendő, a fenti L’HOSPITAL-szabályon kívül, határértékek kiszámítására néha az alábbi tételt is
alkalmazhatjuk.
és

Legyenek

az

helyen

-szer differenciálható függvények. Tegyük fel, hogy

valamint

de

és

már nem mindketten zérusok, hanem pl.

3.214. egyenlet - (1)
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Ez folyománya a 112. § (4) és 112. § (5) alatti tételének. Feltevésünk alapján u. i. e tétel szerint

3.215. egyenlet - (2)

és

3.216. egyenlet - (3)

Minthogy

195. § (2) és 195. § (3)-ból

folytán következik 195. § (1) (46. §).

Számítsuk ki például a

határértéket. Közös nevezőre hozva

ahol

Nyilván

ellenben

és a LEIBNIZ-szabályt (88. §) alkalmazva

Tehát a fenti tétel értelmében

6. 6 Harmadfokú racionális egész függvény.
196§. . Vizsgáljuk közelebbről az

3.217. egyenlet - (1)
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harmadfokú racionális egész függvényt.
196. § (1)-ből

3.218. egyenlet - (2)

tehát

3.219. egyenlet - (3)

Mivel pedig a TAYLOR-formula szerint (87. § (1**))

196. § (2) és 196. § (3) alapján

ahol

Ha tehát a koordinátarendszer párhuzamos eltolásával a kezdőpontot az 196. § (1) görbe
abszcisszájú
pontjába helyezzük át, akkor – az új rendszerre vonatkozó koordinátákat ismét
és -nal jelölve – a görbe
egyenlete ez lesz:

3.220. egyenlet - (4)

A 196. § (4) görbe átmegy a kezdőponton és arra szimmetrikus, lévén 196. § (4) jobboldala páratlan függvény.
Ennélfogva elegendő a görbét a
intervallumban vizsgálni. Feltehetjük, hogy
esetben u. i. a görbének az
tengelyre vonatkozó tükörképe felel meg e feltevésnek.
E vizsgálatot arra az egyszerű tényre alapíthatjuk, hogy

, ellenkező

esetén a 196. § (4) alatti függvényre

mellett

3.221. egyenlet - (5)

Ez nyilvánvaló, mert a

azonosság alapján
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A 196. § (4) alatti függvény differenciálhányadosa
99. §), hogy ha

, a görbe

s így 196. § (5)-ből tüstént következik (v. ö.

abszcisszájú pontjához tartozó érintő a

intervallumban e pont

kivételével a görbe alatt van, a 196. § (4) görbe a
intervallumban
esetén alulról konvex.
Ennélfogva a kezdőpont (amelyre a 196. § (4) görbe szimmetrikus) a görbének inflexiós pontja. (105. §). Az
inflexiós érintő iránytangense
.
A függvény további taglalásánál két esetet kell megkülönböztetnünk.
Ha

, akkor a differenciálhányados

s így 196. § (5)-ből folyik, hogy a függvény

-ben monoton növekedő, következőleg
-ban is monoton növekedő, lévén páratlan függvény.
Ekkor tehát egészében monoton növekedő függvénnyel állunk szemben.
Ha

, akkor a

helyeken. Minthogy ekkor

derivált eltűnik a

számközre szorítkozva

azért 196. § (5)-ből következik, hogy
monoton növekedő. Tehát a

számközben monoton fogyó,

a

intervallumban a függvény a

itt lokális minimuma van (104. §). Ebből folyólag a
értékét a függvény, itt lokális maximuma van.
A mondottak értelmében az

(

-ben viszont

helyen veszi fel legkisebb értékét s így

intervallumban a

helyen veszi fel legnagyobb

) függvény grafikonjának ezek a változatai vannak:

133. ábra.
Ha
görbéje

, akkor a
függvénynek van ilyen diagrammája, tehát az
esetén ezeket a változatokat mutatja:
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134. ábra.
A 196. § (4) függvény határértéke a

, ill.

helyen (45. §)

esetén

Az előbbiekből folyik, miszerint az 196. § (1) görbének egy és csak egy inflexiós pontja van, amelynek
abszcisszája
iránytangense

. Ez az a hely, amelyen a második differenciálhányados zérus. Az inflexiós érintő

Ha
, akkor
esetén a függvény monoton növekedő,
esetén viszont az inflexiós pont előtt
egy lokális maximuma, utána egy lokális minimuma van. E helyek az első differenciálhányados zérus-helyei. A
görbe az inflexiós pontra szimmetrikus.
197§. . Keressük most az

függvény zérus-helyeit, vagyis az

3.222. egyenlet - (1)

harmadfokú egyenlet gyökeit (54. §). Ezeket az

3.223. egyenlet - (2)

görbének az
Mivel

tengellyel való metszéspontjai ábrázolják.
, a koordinátarendszer párhuzamos eltolásával a kezdőpontot az

tengely

abszcisszájú pontjába helyezve át ( helyébe
-t téve), 197. § (2)-ben az
együtthatója zérus lesz
(87. § (1**)), s ennek megfelelőleg az 197. § (1) egyenlet (ha még -val végigosztunk) az

3.224. egyenlet - (1*)

alakot ölti. Az
(196. §).

görbe inflexiós pontja a

pont s ebben az inflexiósérintő iránytangense
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135. ábra.
Legyen először
(135. ábra). Minthogy ekkor az
197. § (1*) egyenletnek csak egy gyöke van. Keressük e gyököt

függvény monoton növekedő (196. §), az

3.225. egyenlet - (3)

alakban; és -t úgy akarjuk meghatározni, hogy 197. § (1*) ki legyen elégítve. A 197.§ (3) helyettesítéssel
197. § (1*) átmegy az

vagy

egyenletbe. Ez bizonyosan teljesül, ha

3.226. egyenlet - (4)

és

azaz

3.227. egyenlet - (5)

197. § (4) és 197. § (5) szerint

és

a
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3.228. egyenlet - (6)

másodfokú egyenlet gyökei. E gyökök

Tehát

vagyis 197. § (1*) keresett gyöke

3.229. egyenlet - (7)

, akkor e gyök

Ha

, amint 197. § (1*)-ból is látható.

136. ábra.
Legyen most

függvénynek vannak szélsőértékei (196. §). A szélsőértéki

. Ez esetben az
derivált zérus-helyei:

helyek a

3.230. egyenlet - (8)

helyen maximum, -nél mimimum van. Legyenek a megfelelő függvényértékek
ill. . Ha ezek egyike
sem zérus, akkor három eset lehetséges:
,
vagy
,
vagy pedig
,
(136. ábra). BOLZANO tételéből következik (53. §), miszerint az első esetben a
a
,

, másodikban viszont

számközben van egy gyöke az 197. § (1*) egyenletnek, míg a harmadik esetben a
intervallumok mindegyikében van egy-egy gyök. Minthogy 197. § (8)-ra tekintettel

viszont
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,

3. fejezet Elemi függvények.

azért

Tehát az első vagy második eset akkor következik be, ha

a harmadik pedig akkor, midőn

Ha
, akkor a 197. § (6) alatti másodfokú egyenletnek valós gyökei vannak, s így a 197. § (7)
képlet ismét megadja az 197. § (1*) egyenlet egyetlen valós gyökét.
esetén a három gyök trigonometrikus alakban állítható elő. Ezt a következő észrevételre
alapítjuk: a egyenlet gyökei

3.231. egyenlet - (10)

Ez egyenlet éppen a szóbanforgó eset alá tartozik, mert ha 4-gyel osztunk, akkor itt
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,

, tehát

3. fejezet Elemi függvények.

137. ábra.
Mármost a goniometriai formulák alapján (180. § (17), 180. § (18)) egyszerűen adódik, hogy

s , helyébe rendre ,
,
értékeket téve, látjuk, miszerint a 197. § (10) alatt felírt
számok 197. § (9)-et valóban kielégítik; ezek egymástól különbözők, mert
folytán

s így (137. ábra)

197. § (9)-et

-nal végigszorozva

tehát a

3.232. egyenlet - (11)

egyenlet gyökei
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,

,

,

3. fejezet Elemi függvények.

és

azonban megválaszthatók úgy, hogy 197. § (11) megegyezzék 197. § (1*)-gal, vagyis a

egyenlettel. E végből

és

-t úgy kell választanunk, hogy

legyen. E követelésnek megfelel

3.233. egyenlet - (12)

0 és

között van egy és csak egy ilyen

, mert a

,

föltevés folytán

s így

Minthogy és ilyen választása mellett 197. § (11) megegyezik 197. § (1*)-gal, ennek gyökei
, azaz 197. § (10) és 197. § (12)-re tekintettel

,

,

Vizsgálatunk eredménye tehát a következő:
Ha

, vagy

és

, akkor az 197. § (1*) egyenletnek egyetlen valós gyöke

Ha pedig
(mikor is a fortiori
valós gyöke van, nevezetesen

), akkor az 197. § (1*) egyenletnek három különböző

ahol
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3. fejezet Elemi függvények.

138. ábra. a.

138. ábra. b.
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3. fejezet Elemi függvények.

Abban a speciális esetben, midőn
mellett
,
(138. ábra), egyenletünknek kétszeres gyöke

, mikor is vagy

az egyszeres gyök pedig (mivel ekkor 197. § (6)-nak egy kétszeres gyöke van)
racionális kifejezései. U. i. az egyszeres gyököt 197. § (1*)-ba helyettesítve

honnan

s mivel az egyenlet többtagúja (89. §)

tehát benne

koeﬃciense

a kétszeres gyök

198§. . Példakép diszkutáljuk az

3.234. egyenlet - (1)

függvényt, amelynél a fenti jelölésben

Az inflexiós pont abszcisszája (196. §)

a megfelelő ordináta

A derivált
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és

. E gyökök

, vagy

és

-nak

3. fejezet Elemi függvények.

Ez utóbbi abszcisszáknak megfelelő ordináták, a minimum, ill. maximum (196. §)

Az inflexiós érintő iránytangense

Ezek alapján a függvény görbéje a 139. ábrán látható képet mutatja.

139. ábra.
A zérus-helyeket meghatározandó, toljuk el a kezdőpontot az
tegyünk

helyett

tengely

-et. Ekkor a megoldandó egyenlet

vagyis

3.235. egyenlet - (2)

Ebben
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abszcisszájú pontjába, vagyis

3. fejezet Elemi függvények.

tehát ennek három gyöke (197. §)

ahol

és

azaz

Eszerint a 198. § (2) egyenlet gyökei

következőleg az 198. § (1) függvény 0-helyei

vagy numerikusan

7. 7 Maximum-minimum feladatok.
199§. . Adott hosszúságú, körív és a húrja közti terület mikor a legnagyobb?

140. ábra.
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3. fejezet Elemi függvények.

Válasszuk a hosszegységet a körív hosszával egyenlőnek. Az ívnek megfelelő középponti szöget
a kör sugara

-szel jelölve,

és így (24. § (4)) a kérdéses terület kétszerese (140. ábra)

(Ha
, akkor
érvényes.) Ez

és az

területe a körcikkéhez hozzáadódik, tehát a képlet ekkor is

függvény deriváltja

számközben a

Ez a

helyen 0, különben pedig, midőn

, írható

Ebből látjuk, hogy

Tehát (96. §)
a
legnagyobb értékét az

számközben szigorúan monoton növekedő,
helyen veszi fel.

-ben szigorúan fogyó,

Eszerint adott hosszúságú körív és a húrja közti terület akkor a legnagyobb, midőn az ív félkör.
200§. .

Valamely

szög szárai között adva van a

pont, amelynek a szárakra, mint pozitív

koordinátatengelyekre vonatkozó parallel-koordinátái
. Egy a -n átmenő egyenes messe a szárakat az
, ill.
pontban. Meghatározandó ez egyenesnek az a helyzete, amelyben az
hosszúság a lehető
legrövidebb. 5

141. ábra.
Jelöljük a szög csúcsát -val és legyen az
háromszög
ábráról látható, miszerint a sinus-tétel értelmében.

5

, ill.

csúcsú szöge

V. ö. S. LHUILIER: Principiorum calculi differentialis et integralis etc., Tübingn 1795, p. 270.
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, ill.

(141. ábra). Az

3. fejezet Elemi függvények.

tehát ezek összege

3.236. egyenlet - (1)

E függvény legkisebb értékét kell keresnünk a

3.237. egyenlet - (2)

számközben, amelynek végein a függvény nyilván végtelenné válik.
200. § (1)-ből a differenciálhányados

tehát

Miután

, innen látható, miszerint a

3.238. egyenlet - (3)

jelölés mellett

a

3.239. egyenlet - (4)

harmadfokú polinommal ellenkező előjelű.
A 200. § (4) polinom görbéje inflexiós pontjának abszcisszája (196. §) a

egyenletből

tehát

aszerint, amint

. Továbbá
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3. fejezet Elemi függvények.

és

s így, mivel

folytán

,

aszerint, amint

polinom diszkussziójából (196. §) nyilván következik, hogy e
intervallumban a 142. ábrán látható képet mutatja, bizonyos
, utána

.

142. ábra. a.

142. ábra. b.
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. Ezek alapján a harmadfokú
polinom görbéje a
értéknél

, a

hely előtt

3. fejezet Elemi függvények.

142. ábra. c.
Midőn

növekedőleg átfutja a 200. § (2) számközt, a 200. § (3) szerint neki megfelelő

fogyólag a

intervallumot futja át. Minthogy 200. § (4)-ből

azért

tehát

menetére tekintettel

az előbbi
intervallum belsejében van. A 200. § (3) alapján
hely ennélfogva a 200. § (2) számköz belsejébe esik.

Tegyük föl mármost először, hogy
része a

s így a

. Akkor

számköznek, amelyben

hely előtt
, utána
növekedtével
fogy. Következőleg (96. §)

számköz

aszerint, amint

. Tehát a 200. § (2) számközben az

, tekintve, hogy
az

a
-vel ellenkező előjelű és
helyig szigorúan fogy, attól kezdve

növekedik, tehát legkisebb értékét éppen ez
számköz összeesik a

-nak megfelelő

helyen éri el. Ha

akkor a

intervallummal s az imént mondottak ismét érvényesek.

Legyen most
. Akkor a
számköz, amelynek 200. § (3) szerint éppen a
intervallum felel meg, csak egy része a 200. § (2) alattinak. Ekkor tehát az előbbi okoskodásból csak az tűnik ki,
hogy

a

számközben legkisebb értékét az

helyen veszi fel. Azonban 200. §

(1)-ből közvetlenül látható, hogy ez esetben
a
számközben szigorúan monoton
növekedő, tehát az
helyen felvett érték az egész 200. § (2) intervallumra vonatkozólag is a
legkisebb függvényérték.
Ezek értelmében a kérdéses
jelölt szögnek megfelelő

hosszúság akkor és csak akkor a legrövidebb, midőn a 141. ábrán
érték a egyenlet egyetlen pozitív gyöke.
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-szel

3. fejezet Elemi függvények.

143. ábra.
Abban a speciális esetben, midőn

(143. ábra), az 200. § (5) egyenlet

, tehát pozitív gyöke

Ekkor

és

tehát 200. § (1)-ből a legkisebb érték

Szóval

esetén az

hosszúság lehető legkisebb értéke

201§. . Meghatározandó az
háromszög síkjának az a
távolságok összege a lehető legkisebb.

pontja, amelyben az

Fölvévén a síkban valamely derékszögű koordinátarendszert, legyenek az
rendre

Akkor a kérdéses összeg
405
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,

,

,

,

,

pontok koordinátái

3. fejezet Elemi függvények.

3.240. egyenlet - (1)

E függvény nyilván mindenütt folytonos. Feladatunk meghatározni azt a helyet, ahol a függvényérték a lehető
legkisebb.
Mindenekelőtt bebizonyítjuk e hely létezését. Legyen
valamely fix hely. Evidens, hogy a kezdőpont
mint középpont körül eléggé nagy sugárral leírt körön kívüli helyeken a függvényérték nagyobb, mint az
helyen. E kör belső és kerületi pontjai korlátos zárt tartományt alkotnak, amely nyilván tartalmazza az
helyet. WEIERSTRASS tétele értelmében (73. §) e tartománynak van oly
függvény a legkisebb értékét veszi fel ebben a köralakú tartományban. Ha
választása folytán

e körön kívül van, akkor a kör
, lévén

, s mivel

függvényérték a körre vonatkozólag, azért még inkább
függvény lehető legkisebb értéke az egész síkra nézve.

helye, ahol a

. Ezek szerint

a legkisebb
a

144. ábra.
A szóbanforgó
összeg a háromszögön kívüli
pontban nem lehet minimum. Ha u. i.
az
háromszögön kívül van (144. ábra), akkor van oly egyenes, amelynek
az egyik, viszont
,
, és
a másik oldalán van. Ekkor -ből az -re bocsátott merőleges mentén -ből felé haladva,
nyilván egyidejűleg közeledünk az
,
, és
pontokhoz, vagyis a három távolság összegét apasztjuk. E
pontban tehát nincs minimum.
Ennélfogva a minimumot szolgáltató

pont a háromszögön belül vagy annak kerületén van.

Az 201. § (1) függvény az
,
,
pontok kivételével nyilván mindenütt parciálisan differenciálható akár
, akár szerint. Az
,
,
pontokban azonban nem. Mert pl. az
helyen az 201. § (1)
alatti összeg két utolsó tagja
és
szerint differenciálható, míg az elsőnek
vagy
szerinti jobboldali
differenciálhányadosa nyilván 1, a baloldali pedig
, tehát ez összeg e helyen sem , sem szerint nem
differenciálható.
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3. fejezet Elemi függvények.

145. ábra.
Mármost először kimutatjuk, hogy ha az
,
,
háromszögnek mindegyik szöge kisebb
az 201. § (1) függvénynek a szögpontokban nem lehet minimuma. Legyen ugyanis

Tekintsük az
távolság

összeget pl. az

-nál, akkor

belső szögfelezője mentén (145. ábra) mint a

függvényét. E függvény nyilván

Ennek differenciálhányadosa

tehát

mert
folytán
Ennélfogva, ha a szögfelezőn -t az

az

. E
függvény tehát a
-hez elég közel választjuk, akkor

pontban tehát nincs minimum.
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helyen csökken (94. §).

3. fejezet Elemi függvények.

146. ábra.
Ezek szerint, az esetben, midőn
, a minimumot szolgáltató
pont a háromszögnek
valamely, a szögpontoktól különböző pontja. Itt tehát az 201. § (1) függvény és szerint differenciálható. E
pontban a szó tágabb értelmében mindenesetre helyi minimum is van, tehát (122. § (1))

Ez egyenleteket egyszerűen interpretálhatjuk. Tekintsük u. i. az

,

,

vektorokkal rendre

egyenlő irányú és értelmű
,
,
egységvektorokat (146. ábra). A 201. § (2) egyenlet szerint ez
egységvektorok
tengely menti komponenseinek összege 0, 201. § (3) értelmében pedig az
tengely
menti komponensek összege 0. Következőleg e három egységvektor összege

Ha tehát e vektorokat valamely pontból kiindulva egymás után felrakjuk, egyenlőoldalú háromszöget kapunk (
146. ábra). Ennek minden szöge
, tehát

vagyis az esetben midőn az
háromszög minden szöge kisebb
pontban veszi fel a legkisebb értékét, amelyből a háromszög oldalai
módon könnyen megszerkeszthető.
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-nál, az
a
alatt látszanak. E pont ismert

3. fejezet Elemi függvények.

147. ábra.
Most még bebizonyítjuk, hogy ha pl.
, akkor az
összeg az
pontban
veszi fel a legkisebb értékét (szóval olyan helyen, ahol a függvény nem differenciálható egyik változó szerint
sem). Legyen u. i.
az
háromszög belsejének vagy kerületének az
-től különböző pontja.
Megmutatjuk, miszerint

3.241. egyenlet - (4)

Feltehető, hogy

sem

nyilván

-vel, sem
, valamint

-mal nem esik egybe, mert különben 201. § (4) triviális, lévén most
. Legyen (147. ábra)

Akkor

3.242. egyenlet - (5)
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3. fejezet Elemi függvények.

, azért

Minthogy

Továbbá

s az utóbbi két egyenlőtlenség egyikében okvetlenül a < jel érvényes, mert
és közül az egyik bizonyosan
nem 0, lévén
az
-től különböző. Ezek alapján 201. § (5)-ből folyik 201. § (4), qu. e. d.

8. 8 Néhány függvény diszkussziója.
202§. . Diszkutáljuk az

3.243. egyenlet - (1)

függvényt, ahol
Minthogy

,
a

.

szerint periodikus, azért 202. § (1)-re tekintettel

s így a

számközben a függvény és a deriváltja változását illetőleg hasonlók a viszonyok, mint

a
intervallumban, csakhogy
értékeknek.

és

értékei

-szorosai az utóbbiban felvett megfelelő

202. § (1)-ből

tehát

, ha

lehetetlen, miután ezzel egyidejűleg fennállana

vagyis (minthogy itt

Ez egyenletnek 0 es

közé eső gyökei

3.244. egyenlet - (2)

410
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

is)

3. fejezet Elemi függvények.

(ahol
ennélfogva

a főértéket jelenti). A
,
,
ezek mindegyikében szigorúan monoton. Miután

intervallumokban tehát

állandó előjelű s

továbbá

míg

evidens, hogy
-ban
-nál maximuma,

növekedő,
-ben fogyó,
-ban ismét növekedő, következőleg
-nél minimuma van. Mivel 202. § (1) alapján

3.245. egyenlet - (3)

azért a

számköz minden egyes helyén

és

helyén felvett értéknél, t. i. az abszolút érték azénak

abszolút értékben kisebb

intervallum megfelelő

-szorosa.

202. § (1)-ből a LEIBNIZ-féle differenciálási szabály alkalmazásával (88. §) adódik

3.246. egyenlet - (4)

tehát

, ha

azaz

esetén

3.247. egyenlet - (5)

esetén pedig

Az utóbbi esetben tehát 0 és
szerint

és

, látjuk, miszerint
-ban

, és

között

a

, ha

vagy

. Minthogy ez esetben 202. § (4)

-szel ellenkező előjelű, vagyis

-ban ismét

. Következőleg

-ban

esetén az 202. § (1) görbe a

intervallumban alulról konkáv, a
-ben konvex, míg
-ban ismét konkáv, a
helyeken inflexiós pontja van. A maximum és minimum helye ez esetben 202. § (2) szerint
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, viszont
és

3. fejezet Elemi függvények.

Az általános

esetben az 202. § (5) egyenlet gyökei 0 és

között

mellett

3.248. egyenlet - (6)

míg

mellett

3.249. egyenlet - (6*)

Minthogy 202. § (4)-ből

nyilvánvaló, miszerint
állandó előjele a
,
,
számközökben rendre
,
,
Következőleg az 202. § (1) görbe ez intervallumokban alulról nézve rendre konkáv, konvex, konkáv, az
helyeken inflexiós pontja van. Az
esetén 202. § (6*)-ra tekintettel

esetben 202. § (6) alapján
(148 b. ábra).

148. ábra. a.
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(148 a. ábra), míg

.
és

3. fejezet Elemi függvények.

148. ábra. a.
esetén

Mivel

, 202. § (1)-ből következik, hogy

abszcisszákhoz tartozó ordináták 202. § (3) értelmében geometriai haladványt

Az
alkotnak, amelynek hányadosa

.

203§. . A következő függvények diszkussziója gyakorlásul szolgálhat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.

204§. . Az alábbiakban szükségünk lesz a következő tételre:
Az egyenlet pozitív gyökei olyan sorozatot alkotnak, amelyben továbbá monoton fogyólag.
Bizonyítás. A 204. § (3)-nak eleget tevő

gyök nyilván úgy is felfogható (149. ábra), mint az

3.250. egyenlet - (5)

egyenlet gyöke. Ennek létezését (ami különben folyománya BOLZANO tételének (53. §)) itt az ú. n. szukcesszív
approximáció (fokozatos közelítés) módszerével bizonyítjuk be.
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3. fejezet Elemi függvények.

149. ábra.
Induljunk ki egy tetszés szerint választott

értékből és képezzük azt az

számsorozatot, amelyben

3.251. egyenlet - (6)

Ha véletlenül

, akkor

az 204. § (5) egyenletnek gyöke (s ezzel egyenlők a sorozat összes tagjai),

tehát ekkor a gyök létezése már ki van mutatva. Legyen most pl.
növekedő függvény, nyilván

. Minthogy

monoton

E monoton növekedő sorozat tagjai azonban kisebbek maradnak
sorozatnak tehát van véges határértéke (29. §), mondjuk

-nél, mert

. A

3.252. egyenlet - (7)
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3. fejezet Elemi függvények.

Az

folytonos lévén (179. §), nyilván

tehát 204. § (6)-ból 204. § (7) alapján következik, hogy

3.253. egyenlet - (8)

Eszerint a 204. § (7) alatti határérték 204. § (5)-nek gyöke. Ez mindenesetre pozitív, tekintve, hogy
. Tehát 204. § (8) alatt

és

s így fennáll 204. § (3).

Két különböző gyöke a 204. § (3) alatti határok között nem lehet az 204. § (1) egyenletnek. Ez u. i. azt jelentené,
hogy az

egyenes két pontban metszi az

görbének az

számközhöz tartozó

szakaszát. Ez azonban lehetetlen, mert
, a görbe és abszcisszájú pontjain átmenő
egyenes e görbe-szakasz konvexitása folytán (179. §) nyilván a görbe
abszcisszájú pontja alatt vonul, tehát
nem lehet az
egyenes.
A 204. § (3) alatti számközön kívül eső pozitív szám nem lehet 204. § (1)-nek gyöke, mert 0 és
(179. §), az
és
határok között pedig
határpontjai szintén nem gyökhelyek, mert a felső határpontokon
értelmezve. Tehát az éppen meghatározott és 204. § (3)-nak megfelelő
összes pozitív gyökei.

között

. Ez intervallumok
, az alsókon pedig
nincs
számok 204. § (1)

204. § (4)-et bebizonyítandó, legyen

3.254. egyenlet - (9)

akkor 204. § (3)-ra tekintettel

3.255. egyenlet - (10)

és

3.256. egyenlet - (11)

204. § (11)-ből 204. § (3) alapján következik, hogy
helyen

növekedőleg, tehát 204. § (10)-ből folyólag

szintén növekedőleg, lévén
a
számközben monoton növekedőés baloldali határértéke a
(179. § (4)). Ebből 204. § (9) és 204. § (3)-ra tekintettel folyik 204. § (4).

204. § (4)-ből nyilván következik (59. §), hogy

növekedőleg, tehát (v. ö. 162. § 162. § (3))
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3. fejezet Elemi függvények.

vagyis az 204. § (1) egyenlet pozitív gyökeinek 204. § (2) sorozatában
vel.

aszimptotikusan egyenlő

-

205§. . Megmutatjuk mármost (megtartva az előbbi jelöléseket), hogy az függvény a

számközökben váltakozva szigorúan monoton fogyó és növekedő, az
viszont az
helyeken maximuma van.

helyeken minimuma,

Ugyanis e függvény deriváltja

3.257. egyenlet - (2)

esetén

s mivel

vagyis pozitív

, ez akkor és csak akkor 0, ha

-ekre szorítkozva éppen az

§ (2)-ből
szigorúan

számközbe eső

helyeken. A
, tehát az egész intervallumban

fogyó

(96. §).

Az

számközbe

, tehát ez intervallumban

eső
, itt

abszolút értéke szigorúan fogyólag -hoz tart. Valóban

ez pedig szigorúan fogyólag 0-hoz tart, miután

helyen 205.

(106. §), ebben
helyen

205.

§

(2)-ből

növekedő s így tovább.
folytán (204. § (9))

a fentebbiek szerint növekedőleg

-hez konvergál.

Az 205. § (1) görbe alaki viszonyait tanulmányozandó, képezzük a második deriváltat. A LEIBNIZ-féle
differenciálási szabály alkalmazásával (88. §)

tehát a

3.258. egyenlet - (3)

jelöléssel

3.259. egyenlet - (4)

s így e 205. § (3) alatti függvény előjelének vizsgálatára vagyunk utalva. Ennek deriváltja
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3. fejezet Elemi függvények.

ami a
intervallumokban váltakozva negatív és pozitív s így
felváltva szigorúan monoton csökkenő és növekedő. Mivel pedig 205. § (3)-ra tekintettel

az előbbiből következik, miszerint
a
eltűnik egyszer és csak egyszer (53. §), mondjuk az

ezekben

intervallumok mindegyikében

3.260. egyenlet - (5)

helyeken, és

előjele a

3.261. egyenlet - (6)

számközökben rendre

205. § (4) alapján e 205. § (6) alatti számközökben
rendre ugyanezekkel az előjelekkel bír. Tehát az 205. §
(1) görbe ezekben az intervallumokban váltakozva alulról konkáv és konvex (101. §), az 205. § (5) alatti helyek
az inflexiós pontok abszcisszái (105. §).
Az 205. § (1) függvény páros lévén, görbéje az
nincs értelmezve, de mivel (180. § (13))

tengelyre szimmetrikus. Az

helyen a függvény

3.262. egyenlet - (7)

természetes abban megállapodnunk, hogy
legyen. Ekkor a függvény a 0 helyen is folytonos. A
fentebbiek értelmében a függvényt ilyen görbe ábrázolja: A
szélsőértéki helyek 205. § (3) szerint
a
intervallumok első felében vannak, míg az inflexiós pontok
mondottak értelmében ezeknek második felébe esnek, vagyis

150. ábra.
Minthogy

3.263. egyenlet - (8)
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abszcisszái a

3. fejezet Elemi függvények.

a fentebb mondottakból folyik, miszerint az

függvény az

számközökben váltakozva szigorúan monoton növekedő és fogyó, az

helyeken minimuma, viszont az

helyeken maximuma van. Itt

egyenlet pozitív gyökei, tehát (204.§ (3))

a
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3. fejezet Elemi függvények.

151. ábra.
E függvény menetét a 151. ábrán látható görbe ábrázolja. Mivel

folytán evidenter

azért természetes megállapodnunk abban, hogy az
helyen a függvényérték 0 legyen, mert akkor itt a
függvény folytonos (50. §). Ezzel az
kezdőpontot hozzászámítottuk a görbéhez. Minthogy
a
helyeken jelet vált, azért a görbe a

helyeken metszi az

tengelyt. S mivel

a görbének

abszcisszájú pontjai az

egyenesre esnek. A görbe az

abszcisszájúak az

, viszont a

nyilván páros függvény.

tengelyre szimmetrikus, mert

Tekintettel a 205. § (7) relációra, 205. § (8)-ból nyilván folyik, hogy

3.264. egyenlet - (9)

A

görbéjének alaki viszonyaiból (180. §) már következik (102. §), miszerint az

görbe az

intervallumokban alulról nézve váltakozva konkáv és konvex.
Ebből folyólag a

görbének inflexiós pontjai (105. §).

helyek az

Megjegyzendő, az
folytonos függvénynek az
helyen, ahol is a függvényértéket 0-nak vettük,
nincs sem jobb-, sem baloldali differenciálhányadosa. Ugyanis a 0 helyről áttérve -re, a különbségi hányados
ennek pedig

esetén nincs határértéke, mert a 0 hely akármilyen kis környezetében valamely

helyen mindig 1-gyel, míg valamely
helyen mindig
egyenlő. A függvény páros lévén,
esetén sincs a különbségi hányadosnak határértéke.
206§. . A

menetéből (180. §) rögtön következik, hogy a

A függvény páratlan lévén, a görbe az

-gyel

függvény változását ilyen görbe ábrázolja:

kezdőpontra szimmetrikus. A

helyeken maximuma, a

helyeken viszont minimuma van, a függvényérték az előbbieken 1, az utóbbiakon pedig
.A
0 helynek akármilyen kis környezetére szorítkozzunk is, a függvény minden értéket fölvesz, amely 1 és
közé esik, e helyen másodfajú szakadása van (50. §), a függvényérték bármely választása mellett. Minthogy
esetén

, azért
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3. fejezet Elemi függvények.

152. ábra.
A görbe alakját tanulmányozandó, vizsgálhatjuk a

3.265. egyenlet - (1)

függvény második differenciálhányadosának előjelét (102. §). 206. § (1)-ből (88. §)

3.266. egyenlet - (2)

hacsak

. Látjuk,

zérus-helyei nem egyebek, mint a

egyenlet gyökei. BOLZANO tétele (53. §) alapján nyilvánvaló, hogy ez egyenletnek végtelen sok pozitív gyöke
van, amelyek rendre a

számközökbe esnek (153. ábra). Legyenek e gyökök

. 206. § (2) alapján látható, hogy

a

intervallumokban váltakozva pozitív és negatív. Tehát a 102. §-ban mondottak
értelmében

második differenciálhányadosának előjele az
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3. fejezet Elemi függvények.

intervallumokban rendre

vagyis az
görbe ezekben alulról nézve felváltva konvex és konkáv, az
helyeken inflexiós pontja van. A mondottak szerint

tehát az
tengelyen a kezdőpont felé haladva, egy zérus-hely és a következő szélsőértéki hely között,
mindig egy-egy olyan hely található, ahol a görbének inflexiós pontja van (152. ábra).

153. ábra.
207§. . Vizsgáljuk az

3.267. egyenlet - (1)

függvényt.
Ez

-ra nincs értelmezve. De nyilván
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3. fejezet Elemi függvények.

s így természetes abban megállapodnunk, hogy

legyen. Akkor a függvény az
Szorítkozhatunk pozitív
207. § (1) értelmében

helyen is folytonos.

-ekre, mert a függvény páratlan s ennélfogva görbéje a kezdőpontra szimmetrikus.

s az

számközökben
és

váltakozva pozitív és negatív. Minthogy
egyenesek közé esik. S mivel

mondhatunk, hogy itt a görbe az
eléri, nevezetesen 207. § (1)-ben

, 207. § (1)-ből látható, hogy a görbe az
, a

és

intervallumban annyival többet

parabolák közé esik; de ezeket bizonyos pontokban

és

207. § (1)-ből

3.268. egyenlet - (2)

tehát az előbbi helyeken
, resp.
görbe és a parabola érintik egymást.
207. § (2)-ből látjuk, hogy

, vagyis itt a görbének az illető parabolával közös érintője van, a

pozitív 0-helyei nem mások, mint a

egyenlet pozitív gyökei. Legyenek a

egyenlet pozitív gyökei

akkor az előbbiek
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3. fejezet Elemi függvények.

Nyilvánvaló (154. ábra), hogy

3.269. egyenlet - (3)

Kérdés, mi az

előjele a

intervallumokban? Minthogy 207. § (2)-ből

míg

azért 207. § (3)-ra tekintettel ez előjelek rendre

Ennélfogva

ez intervallumokban felváltva monoton növekedő és csökkenő, a

helyeken minimuma, a

helyeken pedig maximuma van.
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3. fejezet Elemi függvények.

154. ábra.
Az 207. § (1) függvény görbéjének alaki viszonyai már következnek (102. §) az
görbe alaki
viszonyaiból (205. §). Ha tehát az utóbbi görbe inflexiós pontjainak abszcisszái az origótól jobbra most

(ezek mint láttuk a

egyenlet pozitív gyökei), az 207. § (1) görbe az

intervallumokban alulról nézve váltakozva konkáv és konvex. Az
mondottak szerint

rendre inflexiós pont van.
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helyeken, amelyekre a 205. §-ban

3. fejezet Elemi függvények.

155. ábra.
E függvény görbéje a 155. ábrán látható.
Az

és

helyen

de itt nyilván nincs sem szélsőérték, sem pedig inflexiós pont, mert e helynek akármilyen kis környezetében
(akár jobbról, akár balról) újra és újra pozitív és negatív is lesz. E helyen
nem folytonos, mert
esetén 207. § (2) jobboldalán az első tag 0-hoz tart, míg a második 1 és
között ingadozik. Tehát itt
is differenciálható, azaz e helyen
nem létezik.

nem

9. 9 Aszimptota.
208§. . Azt mondjuk, hogy az
csökkenő -ek irányában, ha resp.

görbének az

egyenes aszimptotája a növekedő resp.

3.270. egyenlet - (1*)

Eszerint az

egyenes aszimptota a növekedő (csökkenő)
helyen

-ek irányában, ha

-vel egyenlő.

208. § (1)-ből következik, hogy egyszersmind
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határértéke az

3. fejezet Elemi függvények.

s mivel

határértéke 0, innen

vagyis

3.271. egyenlet - (2)

Tehát a növekedő -ek irányában vett aszimptota létezésének szükséges feltétele, hogy a 208. § (2) alatti
határérték létezzék és véges legyen.
Ha a 208. § (2) alattin kívül még, a határérték is létezik és véges, akkor az
egyenes valóban
aszimptota a növekedő -ek irányában. Ugyanis 208. § (3) ugyanazt fejezi ki, mint 208. § (1).
Természetesen hasonló érvényes az ellenkező irányban vett aszimptotára.
Legyen például

Akkor (205. § 205. § (9))

tehát amennyiben van aszimptota, erre

. De létezik a

határérték is. Ugyanis

s ez nem más, mint az
esetén

görbe 0 és
, ennek határértéke a

abszcisszájú pontjait összekötő húr iránytangense. Mivel
függvény differenciálhányadosa az

helyen, vagyis

(180. § (24)). Tehát az
görbének (207. §) az
egyenes aszimptotája. Minthogy a görbe a
kezdőpontra szimmetrikus, ez természetesen mindkét irányban aszimptota.
Tekintsük most az

3.272. egyenlet - (4)

görbét. Ennél
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3. fejezet Elemi függvények.

Továbbá

mert
Eszerint az

esetén

s az
függvény differenciálhányadosa
-nál
-gyel egyenlő.
egyenes a 208. § (4) görbének aszimptotája mindkét irányban (156. ábra). E görbe két

darabból áll, mert az

helyen a függvény jobboldali határértéke 0, míg a baloldali

intervallumban alulról konvex a görbe és folyvást emelkedik,

.A

-ban ellenben konkáv és

-nél

maximuma van, amint arról könnyen meggyőződhetünk. Bebizonyítjuk még, hogy a görbe a
intervallumban az aszimptota felett,
-ban pedig az alatt van. Tudjuk (164. §), hogy az
alulról konvex, tehát a 0 abszcisszájú pontjához tartozó érintő felett van e pont kivételével, azaz

következőleg

Ebből folyik, miszerint

ellenben

ami állításunkat igazolja.
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görbe

3. fejezet Elemi függvények.

156. ábra.
Az

3.273. egyenlet - (5)

görbénél

továbbá (173. §)

és

Tehát e görbének az
egyenes (vagyis az
tengely) aszimptotája a növekedő, az
egyenes
pedig a csökkenő -ek irányában (157. ábra). A függvény diszkussziója arra az eredményre vezet, hogy
maximum van a és inflexiós pont az ill.
helyen, ahol az
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. fejezet Elemi függvények.

egyenlet egyetlen gyöke,

egyenlet gyökei. A
látható,
, ha

és

pedig az

intervallumban a görbe az

aszimptota felett van, mert amint 208. § (5)-ből

.

157. ábra.
209§. . Az

görbe

abszcisszájú pontjában az érintő iránytangense

, az érintő által az

tengelyből levágott darab pedig
. Tegyük fel, hogy a görbének van aszimptotája a növekedő ek irányában, amelynek megfelelő adatai
és , vagyis egyenlete
. Azt mondjuk, hogy az
aszimptota az érintő határfekvése, ha és

3.274. egyenlet - (2)

Tekintsük pl. az

3.275. egyenlet - (3)

görbét. Ennek aszimptotája, mint az előbbi §-ban láttuk, az

egyenes 209. § (3) alapján

és
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3. fejezet Elemi függvények.

midőn

, tehát e görbénél az aszimptota valóban az érintő határfekvése.

Ez eset azonban nem következik mindig be. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 209. § (1)-nek nem kell okvetlenül
fennállania. De többet is mondhatunk: lehetséges, hogy 209. § (1) fennáll és az aszimptota az érintőnek mégsem
határfekvése, vagyis 209. § (2) már nem áll fenn. Például az és bármely értékénél az

görbének az

midőn,

egyenes nyilván aszimptotája és

; ezzel szemben

nem konvergál

-hez, mert

, míg

Bebizonyítjuk azonban, hogy ha bizonyos
az aszimptota az érintő határfekvése.

az 1 és

között ingadozik.

intervallumban a görbe alulról konvex, vagy konkáv, akkor

egyenes aszimptota, azért (208. §)

Minthogy az

3.276. egyenlet - (4)

és

3.277. egyenlet - (5)

; a LAGRANGE-féle középértéktétel szerint (109. §)

Legyen

3.278. egyenlet - (6)

De 209. § (4) alapján nyilvánvaló, hogy

midőn
pozitív

míg

rögzítve van. Tehát bármily nagy legyen is

-hoz található a

feltevés szerint

-n túl oly

hely, hogy

az

-t

, 209. § (6) alapján akármilyen kicsiny
-nál kisebb hibával megközelíti. Mivel a

szigorúan monoton növekedő vagy csökkenő (101. §), ebből 209. § (1) nyilván folyik.

209. § (2)-t bebizonyítandó, először is megmutatjuk, miszerint a

3.279. egyenlet - (7)
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3. fejezet Elemi függvények.

függvény bizonyos -től kezdve szintén monoton. Tegyük fel pl., hogy a görbe alulról konvex azaz
szigorúan monoton növekedő. Legyen
. A görbe abszcisszájú pontjához tartozóérintő egyenlete
(ha a kurrens koordinátákat
és -nal jelöljük)

s mivel a görbe a konvexitás értelmében

-ben az érintő felett van (99. §), azért

azaz

3.280. egyenlet - (8)

a feltevés szerint továbbá

3.281. egyenlet - (9)

209. § (7)-ből

s innen 209. § (8) és 209. § (9) alapján látjuk, hogy ha már

vagyis

, akkor

monoton csökkenő. Ebből következik (illetve hasonlóan bizonyítható), hogy ha a görbe alulról

konkáv, akkor

monoton növekedő.

Mármost 209. § (2)-t úgy bizonyíthatjuk be, hogy kimutatjuk, miszerint bármilyen nagy
hely, amelyre

-en túl található oly

3.282. egyenlet - (10)

Legyen

; 209. § (4) értelmében

vagyis a

függvény az
helyen folytonos. A LAGRANGE-féle középértéktétel szerint (109. §) a
intervallumban található oly hely, hogy

azaz
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3. fejezet Elemi függvények.

Itt
helyébe -et és
helyébe -t téve, előáll 209. § (10). Minthogy az
függvény
mint láttuk vagy monoton növekedő vagy pedig monoton csökkenő, 209. § (5)-bőt 209. § (10) alapján nyilván
következik 209. § (2). Ezzel a tételt bebizonyítottuk.
A tételnek folyománya, hogy az

intervallumban a görbe az aszimptota felett vagy az alatt van

aszerint, amint alulról konvex vagy konkáv. Ugyanis az első esetben
pedig csökkenő lévén, 209. § (1) alapján

monoton növekedő, a másodikban

azaz

aszerint, amint a görbe konvex vagy konkáv. Tehát az első esetben
a másodikban monoton növekedő (96. §). De e függvény 0-hoz tart, midőn
egyenes aszimptota. Ennélfogva ez eseteknek megfelelőleg

monoton csökkenő, míg
, mert hiszen az

vagyis a görbe az aszimptota felett, illetve az alatt van.
Természetesen hasonló tételek érvényesek a csökkenő

-ek irányában vett aszimptotára.

210§. . Keressük az

3.283. egyenlet - (1)

görbe aszimptotáját. 210. § (1)-ből

esetén

továbbá

mert az

függvény differenciálhányadosa az

helyen 1-gyel egyenlő s így

Tehát az

egyenes az 210. § (1) görbének aszimptotájaa mindkét irányban.
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158. ábra.
Legyen

3.284. egyenlet - (2)

akkor 210. § (1) így írható:

3.285. egyenlet - (1*)

Ennek alapján az 210. § (1) függvény diszkusszióját visszavezethetjük a 210. § (2)-ére. Ez utóbbi evidenter
monoton fogyó, határértéke a
helyen 0, a
helyen pedig 1. Meggyőződhetünk továbbá, hogy
görbéje a
intervallumban alulról konvex,
-ban ellenben konkáv,
-nál inflexiós pontja
van (158. ábra). Ezekből 210. § (1*) alapján evidenter következik, hogy az 210. § (1) függvény monoton
növekedő, és görbéje a
, valamint a
intervallumban alulról konvex (102. §). A görbe tehát
az előbbi tétel szerint az aszimptota felett van (159. ábra).
-nál a függvény nem differenciálható,
amennyiben itt a jobboldali differenciálhányados 0, míg a baloldali 1-gyel egyenlő, minthogy
, viszont

(164. §).

159. ábra.
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3. fejezet Elemi függvények.

10. 10 Parameteres és polárkoordinátás előállítású
görbék.
211§. . Ha valamely görbe pontjainak abszcisszáját és ordinátáját megadjuk mint bizonyos
függvényét, mondjuk

parameter

3.286. egyenlet - (1)

akkor a görbe analitikailag ú. n. parameteres előállításban van adva.

160. ábra.
Például az

ellipszisnek (160. ábra) egy parameteres előállítása

Itt
az
szög abszolút mérőszáma, ahol
a főkörnek az a pontja, amelynek ugyanaz az
abszcisszája van, mint az ellipszis
pontjának és ordinátája az utóbbiéval egyenlő előjelű. Valóban
lévén, nyerjük, hogy

Az
maga az

előállítás az 211. § (1) alatti parameteres előállításnak az a speciális esete, midőn a parameter
abszcissza. Ennek hátránya, hogy az ordináta ki van tüntetve, továbbá az is, hogy a görbének
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rendesen csak egy darabját adja meg (pl. a fenti ellipszisnek csak az abszcissza-tengely felett vagy az alatt fekvő
darabját).
Ha az 211. § (1) alatti függvényekre a 110. § feltevése teljesül, az ottani 110. § (3), ill. 110. § (5) képlet
értelmében az érintő iránytangense az
koordinátarendszerben míg az
koordinátarendszerben

3.287. egyenlet - (2*)

Parameteres előállítás esetén a görbén azt a haladási értelmet tekintjük pozitívnak, amely a parameter
növekedésének felel meg s az érintőt ennek megfelelőleg irányítjuk.
Ha a szóban forgó hely környezetében
monoton növekedő, akkor ez irányítás a régebbivel megegyezik
(84. §), tehát 211. § (2) alapján az érintő iránycosinusai (84. § (4))

miután ez esetben a föltevés szerint
. Ha viszont környezetében
monoton fogyó, akkor az új
irányítás a régivel ellenkező értelmű s így az iránycosinusok (mivel most föltevésünk értelmében
, tehát
)

Látjuk, mindkét esetben az

érintő iránycosinusai a megállapított irányítás mellett

3.288. egyenlet - (3)

Ez természetesen akkor is érvényes, ha a
helyen
.
211. § (3)-ból folyólag az

hely környezetében az

folytonos és szigorúan monoton s a

normális iránycosinusai

3.289. egyenlet - (4)

Az érintő egyenlete 211. § (4) alapján – ha a kurrens koordinátákat

és
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3. fejezet Elemi függvények.

a normálisé pedig 211. § (3)-ra tekintettel

Számítsuk ki most a simuló kör sugarát (115. §). Ha az előbbiek mellett még azt is föltesszük, hogy a
és

helyen

is léteznek, akkor

s mivel a közvetett és az inverz függvény differenciálási szabálya (80. §, 82. §) alapján 211. § (2)-ből

nyerjük, miszerint

3.290. egyenlet - (5)

Tegyük fel, hogy a szóbanforgó helyen

Akkor 211. § (5) alapján

, tehát a simuló kör létezik (115. §). 211. § (2)-ből

s így 211. § (5)-re tekintettel

3.291. egyenlet - (6)

Ez volna a simuló kör sugara előjellel, ha a görbén azt a haladási értelmet választanók pozitívnak, amely az
növekedésének felel meg s a sugarat pozitívnak vagy negatívnak vennők aszerint, amint a simuló kör
középpontja a megfelelő irányításúérintőnek pozitív vagy negatív oldalára esik (115. §). Ha az 211. § (1) görbén
a parameter növekedésének megfelelő haladási értelmet választjuk pozitívnak, akkor ez
esetén az
előbbivel megegyezik, mert ekkor
növekedésével
növekszik,
esetén azonban az előbbivel
ellenkező, mivel ekkor növekedésével fogy. Tehát e haladási értelemnek megfelelő irányítás az érintőn is
az előbbivel megegyező vagy azzal ellenkező, aszerint, amint
vagy
. Ennélfogva, ha
megállapodunk abban, hogy asimuló kör sugarát pozitívnak vagy negatívnak vesszük aszerint, amint a
parameter növekedésének megfelelő pozitív haladási értelem mellett a középpontja az érintőnek pozitív vagy
negatív oldalára esik, akkor 211. § (6) alapján a simuló kör sugara előjellel

3.292. egyenlet - (7)
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212§. . Egyenesen gördülő kör kerületének valamely pontja ú. n. cyclois görbét ír le. Amíg a kör (161. ábra)
előre gördül -tól -ig, a kerület
pontja abba a
pontba jut, amelyre

3.293. egyenlet - (1)

a körnek ilyen mozgását nevezzük éppen gördülésnek. Amíg a kör egy teljes, gördülést végez,
-tól
-ig,
addig a
pont az
görbe-ívet írja le. Az egész cyclois ez ívvel kongruens ívekből áll. (Ha a kör már
számú teljes gördülést végzett, akkor 212. § (1) baloldalához még a kerület -szerese hozzáadandó.)

161. ábra.
Legyen a kör sugara

, és válasszuk a koordinátarendszert az ábrán jelzett módon. Fejezzük ki a cyclois

pontjának
,
gördülés alatt váltózik 0-tól
tengellyel párhuzamos
nyilván

koordinátáit a
-gel mint parameterrel. (Az
-tól
-ig való
-ig.) A
ponton át az
tengellyel párhuzamosan fektetett egyenesnek az
egyenessel való metszéspontját
-rel jelölvén, 212. § (1)-re tekintettel

Vagyis a cyclois parameteres előállítása

3.294. egyenlet - (2)

Szerkesszük meg a cyclois

-beli érintőjét. 212. § (2)-ből

3.295. egyenlet - (3)
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tehát az érintő iránytangense (211. § (2))

3.296. egyenlet - (4)

Mivel nyilván
-ra (vagyis

, tehát
a normális).

iránytangense

, 212. § (4) azt fejezi ki, hogyaz érintő merőleges

E számítás a
helyeken nem érvényes, mert ekkor 212. § (2) szerint
.
Egyben
, e helyeken monoton fogyóból növekedőbe megy át, tehát az előbbi § 211. § (2*) képlete
sem alkalmazható. Közvetlenül könnyen meggyőződhetünk azonban arról, hogy e helyeken -nak mint
függvényének jobboldali differenciálhányadosa
, a baloldali pedig
. Szorítkozhatunk az
helyre, mert a
szerint periodikus. 212. § (2)-ből

3.297. egyenlet - (5)

Ha

a pozitív számokon át 0-hoz tart, akkor nyilván ezt teszi

is. Ámde ekkor 212. § (5) jobboldalán a

számláló -hez, a nevező pedig a pozitív számokonát 0-hoz konvergál (180. § (24), 180. § (25)) s így 212. § (5)ből következik, miszerint

3.298. egyenlet - (6)

Mivel a görbe az

Ennek alapján az

tengelyre szimmetrikus, 212. § (6)-ból már folyik

pontban az

egyenest tekintjük a görbe érintőjének.

212. § (3)-ból

tehát

3.299. egyenlet - (7)

és

s így a simuló kör sugara (211. § (7))

3.300. egyenlet - (8)
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A 161. ábrán nyilván

nagyság és előjel szerint. Tehát 212. § (8) értelmében a simuló kör középpontja az
pontja, amelyre
.

normálisnak az a

213§. . Ha az
derékszögű koordinátarendszer mellett (162. ábra) oly polárkoordinátarendszert veszünk
fel, amelynek pólusa , polár-tengelye
s melyben a pozitív forgási értelem úgy van megállapítva, hogy
, akkor a

polár-koordinátái és

,

pont

derékszögű koordinátái között (u. a. hosszegység mellett) az

összefüggés van. (A 162. ábrán

.) Ennélfogva, ha valamely görbe polár-koordinátákban adott egyenlete

, akkor e görbének egy parameteres előállítása

3.301. egyenlet - (1)

ahol

a parameter.

162. ábra.
Tegyük fel, hogy valamely
helyen
differenciálható s e hely környezetében az 213. § (1) alatti
függvényekre a 110. § feltevése teljesül. 213. § (1)-ből

3.302. egyenlet - (2)

tehát
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3.303. egyenlet - (3)

s így az

érintő iránycosinusai (211. § (3))

3.304. egyenlet - (4)

Ebből folyólag az

normális iránycosinusai (211. § (4))

3.305. egyenlet - (5)

Az
egyenes iránycosinusai
(4) alapján

,

, tehát az érintő és az

egyenes közötti szög cosinusa 213. §

3.306. egyenlet - (6)

a normális és az

egyenes közötti szög cosinusa pedig 213. § (5)-re tekintettel

3.307. egyenlet - (7)

Minthogy

azért

tehát 213. § (7) és 213. § (6) alapján

3.308. egyenlet - (8)

213. § (6) és 213. § (8)-ból (ha

)

3.309. egyenlet - (9)
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163. ábra.
Szerkesszük meg -ban az
egyenes normálisát (163. ábra). Messe ezt a görbe -beli érintője -ben,
normálisa
-ben (feltévén, hogy az érintő nem merőleges
-re, ami 213. § (6)-ra tekintettel azt jelenti, hogy
). A
egyenesdarabot polártangensnek,
-et polárnormálisnak nevezzük (előjellel). Továbbá
neve polársubtangens,
-é polársubnormális. Minthogy – az előjel szem előtt tartásával –

és

213. § (6) és 213. § (7)-re tekintettel adódik

3.310. egyenlet - (10)

S mivel

213. § (8) és 213. § (10)-ből folyólag

3.311. egyenlet - (11)

Tekintsük pl. az
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3.312. egyenlet - (12)

görbét; ez az ú. n. archimedesi spirális (164. ábra). Ennél a polársubnormális 213. § (11) szerint
. Tehát a 213. § (12) archimedesi spirális polársubnormálisa állandó (
).
Az

3.313. egyenlet - (13)

görbe neve hiperbolikus spirális (165. ábra). Ennél
értelmében

s így a polársubtangens 213. § (11)

. Tehát a 213. § (13) hiperbolikus spirális polársubtangense állandó (

164. ábra.
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165. ábra.
Az

3.314. egyenlet - (14)

görbe az ú. n. logaritmikus spirális (166. ábra). Ez esetben
egyenes közötti szög cotangense 213. § (9) szerint
spirális -beli érintője az
egyenessel állandó szöget zár be (

, tehát az érintőés az
. Eszerint a 213. § (14) logaritmikus
).
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166. ábra. a.
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166. ábra. b.
E tételek módot nyujtanak a 213. § (12), 213. § (13), 213. § (14) görbék érintőinek egyszerű megszerkesztésére.
213. § (2)-ből

s így

tehát 213. § (3)-ra tekintettel a simuló kör sugara előjellel (211. § (7))

3.315. egyenlet - (15)

amennyiben az 213. § (1) alatti parameteres előállítás a megkívánt feltételeket teljesíti.
Tekintsük pl. a 213. § (14) alatti logaritmikus spirálist. Ennél

s így
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tehát 213. § (15)-ből a simuló kör sugara

Látjuk, ez egyenlő a 213. § (10) alatti
középpontja az
normálisnak az
metszéspontja (166. ábra).
214§. . Tekintsük a sík ama
és

polárnormálissal, következőleg ez esetben a simuló kör
kezdőpontban az
rádiuszvektorra emelt merőlegessel való

pontjainak geometriai helyét, amelyekre nézve (167. ábra) az abszcissza-tengely
pontjaitól való távolságok szorzata az

állandóval egyenlő:

167. ábra.
E görbe neve lemniszkáta. Állítsuk elő ennek egyenletét polárkoordinátákban, pólusnak az
kezdőpontot,
polár-tengelynek
-et véve. Mivel a
pont , koordinátáival kifejezve (ha pozitívnak vétetik)

tehát

a lemniszkáta egyenlete polárkoordinátákban nyilván

3.316. egyenlet - (1)

vagy

3.317. egyenlet - (1*)

Ebből látjuk, hogy amíg

monoton növekszik 0-tól

megfelelő vonaldarabot az

monoton fogy a

tengelyre tükrözve, megkapjuk a

darabot. Ezt az előbbivel együtt az
darabját nyerjük. A
ezekben
.

-ig, addig

és

tengelyre tükrözve, a görbének a

értéktől 0-ig. A

számköznek megfelelő
intervallumhoz tartozó

intervallumnak nem felelnek meg a görbének pontjai, mert
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214. § (1*)-ból az is látható, hogy hacsak
214. § (1)-ből
szerinti deriválással

vagy

,

a

-nak differenciálható függvénye. Mármost

-tel osztva

3.318. egyenlet - (2)

Ez a megelőző§ 213. § (9) képletére tekintettel azt jelenti, hogy a
érintőre

vagyis az

polárszögnek megfelelő

ponthoz tartozó

normálisra

A görbe adott

pontjában tehát egyszerűen megszerkeszthetjük a normálist s ezzel az érintőt (168. ábra).

168. ábra.
Kivételt képez az
kezdőpont, amely mint a görbe pontja a
első és a harmadik quadransba eső lemniszkáta-darab érintője az

értékekhez tartozik. Ebben az
, a második és a negyedik quadransba

esőé viszont az
egyenes, mert 214. § (1)-ből folyólag az első quadransban
pont a görbének ú. n. kettőspontja.
Minthogy a

polárszögnek megfelelő

pont derékszögű koordinátái

a görbe 214. § (1) alatti egyenlete derékszögű koordinátákban írva
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3. fejezet Elemi függvények.

3.319. egyenlet - (3)

Ez

-re másodfokú egyenlet, amelyből

E képlet is mutatja, hogy a
számközben minden -hez két ellentetten egyenlő
tartozik s
ezek -nek differenciálható függvényei. A 0 helyen a jobboldali differenciálhányados 1, ill.
, mert 214. §
(3)-ból
-tel való osztással adódik

s így

folytán

következőleg

215§. . Általában

CASSINI-féle görbének nevezzük a sík ama

nézve a rögzített

és

pontoktól való

és

pontjainak geometriai helyét, amelyekre

távolságok szorzata valamely

3.320. egyenlet - (1)

A lemniszkáta (214. §) ennek az a speciális esete, midőn

.

169. ábra.
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Legyen
egyenesdarab
Ekkor

s állítsuk elő a görbe egyenletét először a , polárkoordinátákban, pólusnak az
felezőpontját, polár-tengelynek az
egyenest véve,
-től
felé irányítva (169. ábra).

tehát (v. ö. 214. §)

következőleg a CASSINI-féle görbe egyenlete 215. § (1) szerint

3.321. egyenlet - (2)

A megfelelő derékszögű koordinátarendszerben

tehát a 215. § (2) egyenlet derékszögű koordinátákban kifejezve

3.322. egyenlet - (2*)

A görbe diszkussziójánál szorítkozhatunk a koordinátarendszer első negyedére (a tengelyek pozitív felét is
számítva), lévén mind
, mind
nyilván szimmetria-tengely. A 215. § (2*) egyenletet az

vagy

alakban írhatjuk s innen

3.323. egyenlet - (3)

ahol is a négyzetgyök pozitívnak veendő, lévén

. S ugyanezért

csak olyértékeket vehet fel, amelyekre

vagyis

Ez azt jelenti, hogy

azaz
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Ennélfogva az a számköz, amelyben (3) az

-et s ezzel

-t is definiálja

(3) alapján nyilvánvaló, hogy bármelyik esetben akárhányszor differenciálható pozitív függvénye -nek, a
megfelelő számköz belsejében. Az
esetben az intervallum végén, a
és
esetben az elején és végén
. A zárt számközben folytonos.
(2*)-ból deriválással, 4-gyel való osztás után

honnan

3.324. egyenlet - (4)

A polárkoordinátákkal kifejezve tehát

3.325. egyenlet - (4*)

Minthogy az első quadrans belsejébe eső pontokra
előjelétől függ.

, 215. § (4*)-ból folyólag

előjele csak

(3) szerint

ez tehát az
esetben 0-tól
esetnek

növelésénél folyvást növekedik, mégpedig az
-ig, végül a
alesetében

esetben

-től a

esetben az

értéktől

-ig, a

értékig. Ennélfogva (4*)-ból látható, hogy az

a szóbanforgó számközön belül, különben pedig a számköz egy belső

helyén 0, előtte pozitív, utána negatív. Ebből folyólag (96. §)
esetén szigorúan monoton fogyó, a
többi esetben azonban bizonyos helyig növekedik, azután fogy, e helyen a legnagyobb értékét éri el (170. ábra).
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170. ábra. a., b., c
Minthogy (2)-ből

3.326. egyenlet - (5)

azért az

esetben az

növesztésénél, mikor is

szintén növekedik,

is növekedik, tehát

fogy -

től 0-ig. A
esetben a -től csökken 0-ig. A
esetben természetesen nem áll fenn e monotonitás, mert
az intervallum elején és végén 0. Tüstént meggyőződhetünk, hogy egy darabig növekedik, azután fogy. Ugyanis

3.327. egyenlet - (6)

az előbbiek szerint az
-nek szigorúan monoton növekedő folytonos függvénye lévén, ezt tekinthetjük
független változónak (82. §) s ekkor 215. § (5)-ből

Tehát a

esetben, midőn

, látjuk
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3. fejezet Elemi függvények.

következőleg a
helyig
minimális értéke 215. § (5)-ből

E

fogy, utána növekedik s így

-ra a fordított érvényes. A

helyekre (5) és (6)-ból

ami oly lemniszkáta egyenlete polárkoordinátákban (214. §), amelynek fókuszai a
és
pontok. Eszerint rögzített mellett a különböző
értékeknek megfelelő CASSINI-féle görbéknek a
maximális -t szolgáltató pontjai ezt a lemniszkátát alkotják (a 170 c. ábrán kipontozva).
A
első differenciálhányados változását vizsgálandó, ezt is a (6) alatti változó függvényének tekinthetjük. A
(2) egyenletből – amely a
polárszöget nyilván mint a
differenciálható függvényét definiálja a
szóbanforgó intervallum belsejében – deriválással

honnan

3.328. egyenlet - (7)

Mármost (4*)-ot a

3.329. egyenlet - (8)

alakban írva, ebből 215. § (7)-re tekintettel differenciálással

Végigszorozva

-tel, 215. § (8) tekintetbe vételével adódik

Mivel pedig

innen

vagyis
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3. fejezet Elemi függvények.

3.330. egyenlet - (9)

Itt a jobboldal a

-ben másodfokú

polinom értéke a

helyen. E polinom gyökei

együtthatója pozitív, e gyökök között

s mivel

-re viszont

, mindkettőnél nagyobb, vagy mindkettőnél kisebb
folytán

. Minthogy

azért a szóbanforgó intervallumon belül mindenesetre

tehát a mondottak alapján 215. § (9)-ből következik, hogy

3.331. egyenlet - (10)

viszont

3.332. egyenlet - (11)

Az

eset

alesetében fennáll 215. § (10) a szóbanforgó számköz minden belső

minimális értéke

sígy

, míg

. A

és

helyén, mert ekkor
esetben szintén

fennáll 215.§ (10), mert ekkor 215. § (5) alapján
. Mindezen esetekben tehát
szigorúan monoton
fogyó a és ezzel az
növekedésénél, következőleg a görbe alulról konkáv (101. §). Az
esetnek
alesetében viszont 215. § (5) és 215. § (6)-ra tekintettel 215. § (11) vagy 215. § (10) áll fenn
aszerint, amint

vagyis
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3. fejezet Elemi függvények.

ami egyaránt lehetséges, mert ekkor

s éppen
-től
-ig változik. Ez esetben tehát
a
helyig növekedik, utána
fogy, a görbe megfelelőleg konvex, ill. konkáv, e helyen inflexiós pontja van. Erre a helyre a mondottak szerint

tehát az

különböző értékeinek megfelelő CASSINI-féle görbék inflexiós pontjai a polárkoordinátákban

egyenletű görbét alkotják. Ez lemniszkáta, amelynek fókuszai az
(a 170 b. ábrán kipontozva).

és

tengely

pontjai

Az
esetben a 215. § (3) egyenlet az egész
intervallumban mint
differenciálható függvényét definiálja
-t s a függvény páros voltából következik, hogy a 0 helyen a
differenciálhányados 0, a görbe érintője párhuzamos az

tengellyel. Az

differenciálhányados mind a három esetben
,a
Ugyanis 215. § (2*)-ból 215. § (3)-hoz hasonlóan

esetben az

ami akár a

-et, mint

, akár a

jel mellett (a

esetben)

hely környezetében, s a függvény páros volta folytán a
hányados

helyen a baloldali
helyen a jobboldali

differenciálható függvényét definiálja az

derivált az

helyen 0. A

mellett negatív, ill. pozitív lévén, ebből következik, hogy a

differenciálhányados a megfelelő

, resp.

.

helyen

resp.

különbségi

bal-, ill. jobboldali
.

11. 11 Hiperbolás függvények.
216§. . Legyen az

3.333. egyenlet - (1)

egyenletű egységhiperbola valamely
abszcisszájúés
ordinátájú pontja
, ennek az
tengelyre vonatkozó tükörképe
, a hiperbola 1 abszcisszájú pontja
(az
tengely egységpontja).
Feladatul tűzzük ki a
hiperbolaív s az
és
egyenesdarabok által határolt
idom (171.
ábra) területének meghatározását.
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3. fejezet Elemi függvények.

171. ábra.
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3. fejezet Elemi függvények.

172. ábra.
Az 216. § (1) hiperbolának az

és

aszimptotákra vonatkozó egyenlete

3.334. egyenlet - (2)

Ha tehát az
(4))

és

pontok vetületei az

tengelyen

és

(172. ábra), az

Minthogy

(amint a 171. ábráról is látható), e terület

A 172. ábráról egyrészt
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idom területe (161. §

3. fejezet Elemi függvények.

és másrészt

Mivel pedig 216. § (2)-re tekintettel

ezekből látható, miszerint

vagyis

A kérdéses

ennek a kétszerese, azaz

3.335. egyenlet - (3)

Tekintve, hogy 216. § (1) szerint

3.336. egyenlet - (1*)

tehát

216. § (3) érvényes
esetén is, ha ekkor a
esetben a
idom ellenkező körüljárású.)

területet negatívnak vesszük. (Ez megfelel annak, hogy ez

Ha
átfutja fölfelé haladva a jobboldali hiperbola-ágat, akkor
nyilván átfutja növekedőleg a pozitív
számokat ( 171. ábra) s így 216. § (3)-ból folyólag végigfut növekedőleg a valós számokon (161. §).
A

pont

,

koordinatái egyszerűen kifejezhetők a

területtel. U. i. 216. § (3)-ból

s így 216. § (1*)-ra tekintettel

ez egyenletekből pedig

3.337. egyenlet - (4)
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3. fejezet Elemi függvények.

173. ábra.
Ha az egységkörben (173. ábra) az

tengelyre szimmetrikus

szektor területe

, akkor nyilván

(25. §), tehát a
pont abszcisszája
, ordinátája
(180. §). Vagyis
esetén
és
geometriailag úgy is értelmezhető, mint az egységkör ama
pontjának abszcisszája, ill.
ordinátája, amelyre nézve
. A fentebbiek szerint a 216. § (4) alatti függvények geometriailag
hasonlókép úgy is értelmezhetők, mint az egységhiperbola azon
pontjának abszcisszája, ill. ordinátája,
amelyre nézve
. Ez analógiának megfelelően a 216. § (4) alatti függvényekre a cosinus
hyperbolicus, ill. sinus hyperbolicus elnevezést vezetjük be; jelölésük legyen
, resp.
(vagy
részletesebben
, ill.
). Vagyis a hiperbolás cosinus és sinus függvény

3.338. egyenlet - (5)

Ezek között 216. § (1)-ből folyólag a

3.339. egyenlet - (6)

alapvetőösszefüggés van, ami a

képletnek felel meg. A

nyilván szigorúan monoton

növekedő páratlan függvény,
viszont páros függvény, amely a
intervallumban szigorúan
monoton növekedő (ez analitikailag 216. § (6) alapján következik
monoton növekedő voltából). Mindkét
függvény folytonos (50. §), miután és
ilyen.
Az
függvény differenciálhányadosa
függvények differenciálhányadosai

lévén (164. § (11)), 216. § (5)-ből tüstént következik, hogy e

3.340. egyenlet - (7)
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3. fejezet Elemi függvények.

Megmutatjuk, miszerint az

és

bármely értékénél míg

3.341. egyenlet - (9)

U. i. 216. § (5)-ből

tehát

viszont

Már a geometriai értelmezésből folyik, hogy az
függvény minden valós értéket fölvesz egyszer és
csak egyszer, tehát van egyértékű inverz függvénye (82. §). Ezt így jelöljük:
(olv. area sinus
hyperbolicus
); ez az a szám (geometriailag az a terület), amelynek sinus hyperbolicusa -nal egyenlő.
Minthogy 216. § (1)-ből

(ez pozitív, mert a jobboldali hiperbolaág egy pontjának abszcisszája), a 216. § (3) területképletből az
függvény inverze

3.342. egyenlet - (10)

E függvény értelmezési tartománya és értékkészlete egyaránt a valós számokösszesége.
Az
-hez és

függvény inverzének jele:
(olv. area cosinus hyperbolicus
-hez mindig ugyanazon tartozik. Miután 216. § (1)-ből

216. § (3)-ból az

). Ez kétértékű, mert

függvény inverze

3.343. egyenlet - (11)

Ennek értelmezési tartománya az 1-nél nem kisebb számok, értékkészlete a valós számok összesége. A két érték
közül főértéknek nevezzük a pozitívot, amely 216.§ (11) alatt a
jelnek felel meg.
A
függvény differenciálhányadosa valamely
helyen az
differenciálhányadosának
reciprok értéke a megfelelő helyen (82. § (3)), vagyis 216. § (7) és 216. § (6) alapján az
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3. fejezet Elemi függvények.

érték. Tehát

differenciálhányadosa

3.344. egyenlet - (12)

A
függvény főértékének differenciálhányadosa valamely
differenciálhányadosának reciprok értéke a megfelelő
helyen, vagyis az

érték (a gyök pozitív előjellel veendő, mert
differenciálhányadosa

folytán

3.345. egyenlet - (13)
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helyen az

). Eszerint

főértékének

3. fejezet Elemi függvények.

174. ábra.
Ha valamely

derékszögű koordinátarendszerben az

és

függvényeket már ábrázoltuk, a

függvények diagrammái (174. ábra) könnyen megszerkeszthetők. A
az
görbe (ú. n. láncgörbe) az
tengelyre, az
szimmetrikus. Az előbbi a

páros a
páratlan függvény lévén,
görbe pedig az
kezdőpontra

intervallumban, az utóbbi pedig folyvást emelkedik, minthogy

a

a
számközben szigorúan monoton növekedő. Mindkét görbén
,
midőn
, miután ez esetben
, míg
(164. § (9), 164. § (10)). Az
helyen
az első görbe érintője párhuzamos az
tengellyel, az utóbbié viszont ahhoz
alatt hajlik, lévén itt e
függvények differenciálhányadosa 216. § (7)-re tekintettel 0, resp. 1.
,

Miután

s ez szigorúan növekedő, azért (101. §) az

különben nyilván folyománya már annak, hogy az

és
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görbe alulról konvex. (Ez
görbék alulról konvexek (164. §)). S

3. fejezet Elemi függvények.

mivel

a

számközben ugyancsak szigorúan növekedő, az

görbe a

intervallumban szintén alulról konvex. E görbe az
kezdőpontra szimmetrikus lévén, az előbbiből
már következik, hogy a
intervallumnak megfelelő része alulról konkáv. Tehát az
kezdőpont e
görbének inflexiós pontja.
217§. . A tangens hyperbolicus és cotangens hyperbolicus függvények, jelben
részletesebben
, resp.
), a
és
analogiájára

, ill.

(vagy

3.346. egyenlet - (1)

Utóbbi az

helyen nincs értelmezve.

Miután

és

(216. § (7)), 217. § (1)-ből (79. § (2))

vagyis (216. § (6)) az 217. § (1) alatti függvények differenciálhányadosai

3.347. egyenlet - (2)

Tekintettel a 216. § (6) képletére, 217. § (1)-ből

3.348. egyenlet - (3)

Tehát a
menetéből folyólag e függvény a
számközben szigorúan monoton növekedő, minden 1nél kisebb pozitív értéket felvesz,
-nál a 0értéket veszi fel, az
helyen pedig 1 a határértéke;
ez intervallum belsejében nyilván pozitív, következőleg hasonlóan viselkedik (175. ábra). Ebből folyólag
függvény a
számközben monoton fogyó, minden 1-nél nagyobb értéket felvesz, az
helyen a jobboldali határértéke
, az
helyen a határértéke 1 (176. ábra). A
páratlan,
a
viszont páros függvény lévén,
és
páratlan függvények, tehát görbéik az
kezdőpontra
szimmetrikusak.
a
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3. fejezet Elemi függvények.

175. ábra.
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3. fejezet Elemi függvények.

176. ábra.
Az
görbe a
intervallumban alulról konkáv (101. §), minthogy 217. § (2) alatti deriváltja itt
nyilván szigorúan fogyó (216. §). A görbe az
kezdőpontra szimmetrikus lévén, ebből folyólag
a görbének
inflexiós pontja. Hasonlókép következik, hogy az

görbe a

intervallumban alulról konvex,

-ban ennélfogva konkáv.
A
függvény inverzét (a független változót ennél is -szel jelölve) így jelöljük:
(olv. area
tangens hyperbolicus
); ez az a szám, amelynek tangens hyperbolicusa -szel egyenlő. E függvény a
számközben van értelmezve és értékkészlete a valós számok összesége, amint a
függvényről mondottakból következik.
Az
függvény differenciálhányadosa valamely
helyen az
reciprok értéke a megfelelő helyen (82. § (3)), vagyis 217. § (2)-re tekintettel a

464
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

differenciálhányadosának

3. fejezet Elemi függvények.

érték. Tehát

differenciálhányadosa

3.349. egyenlet - (4)

A függvény explicit alakja egyszerűen nyerhető. Nevezetesen az

egyenletből

vagyis

3.350. egyenlet - (5)

A
függvény inverze,
(olv. area cotangens hyperbolicus
) az
és
intervallumok belsejében van értelmezve, értékkészlete a pozitív és negatív számok összesége.
Differenciálhányadosa valamely helyen az
függvény differenciálhányadosának reciprok értéke a
megfelelő helyen, vagyis 217. § (2) alapján a

érték. Eszerint

differenciálhányadosa

3.351. egyenlet - (6)

Nyilván

tehát 217. § (5) alapján e függvény explicit alakja

3.352. egyenlet - (7)

A
és

és

függvények diagrammáiból ( 175., 176. ábra) a koordinátatengelyek felcserélésével az
grafikonjait nyerjük (177., 178. ábra).
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3. fejezet Elemi függvények.

177. ábra.

178. ábra.
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3. fejezet Elemi függvények.

218§. . Állítsuk elő azokat az
adott
.
A keresett

görbéket, amelyeknél az érintő-darab mérőszáma minden pontban

függvénynek a követelés szerint ki kell elégítenie a

3.353. egyenlet - (1)

differenciálegyenletet (84. § (8)). Ebből
Nyilván feltehetjük, hogy
folyólag

folytán következik, hogy

, ami 218. § (1) alapján maga után vonja, hogy

és 218. § (1) az

-re megoldott alakban

3.354. egyenlet - (1*)

ami a változók szétválasztásával (149. §) a

alakot ölti. Tehát az

, tehát

függvényre (149. § (3))

3.355. egyenlet - (2)

A 218. § (2) baloldalán álló integrált kiszámítandó, alkalmazzuk az

helyettesítést, mikor is

Ezáltal adódik (216. § (6), 217. § (5))

] Tehát a 218. § (2) egyenlet más alakban

3.356. egyenlet - (2*)

Mivel (216. § (11))
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állandó előjelű (53. §).
. Ekkor 218. § (1)-ből

3. fejezet Elemi függvények.

ez még az

3.357. egyenlet - (2**)

alakban is írható.
218. § (2)-ből

3.358. egyenlet - (3)

ami az
föltevés folytán negatív az egész
számközben, tehát ebben
fogyó függvénye -nak. 218. § (2*)-ból látható továbbá, hogy

Ezekből folyólag (82. §)
-nek és 218. § (3)-ból

Tehát az

szigorúan monoton

intervallumban folytonos és szigorúan monoton fogyó függvénye

a

függvény valóban kielégíti az 218. § (1*) s ezzel az 218. § (1) differenciálegyenletet a
intervallumban.

A koordinátarendszer kezdőpontját eltolva az

tengely

abszcisszájú pontjába, a 218. § (2**) egyenlet az

3.359. egyenlet - (2***)

alakot ölti. A mondottak értelmében e 218. § (2***) egyenlet jellemzi azt a
görbét, amelynél az érintő-darab minden más pontban -val egyenlő.
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pontból kiinduló folytonos

3. fejezet Elemi függvények.

179. ábra.
E görbét az
tengelyre vonatkozó tükörképével együtt (amelyen az érintő-darab
(179. ábra). Minthogy

) tractrixnak nevezzük

e görbének az
tengely baloldalára eső felét is 218. § (2***) jellemzi, ha abban a négyzetgyököt mindkét
helyen negatív előjellel vesszük. E görbén
mint az
függvénye az
helyen nem differenciálható,
nevezetesen 218. § (3)-ból folyólag itt a jobboldali differenciálhányados
s a szimmetria folytán a
baloldali
.

12. 12 A Cauchy-féle függvényegyenletek.6
219§. . Láttuk (164. § (2)), hogy az

függvény eleget tesz az

3.360. egyenlet - (1)

függvényegyenletnek. Most megmutatjuk, miszerint
az 219. § (1) függvényegyenlet egyetlen folytonos megoldása (amely nem azonosan zérus) ahol
pozitív szám.
Tegyük fel ugyanis, hogy
következik, hogy
bármely helyre adódnék

megoldása 219. § (1)-nek és nem azonosan zérus. Akkor ebből először is
bármely helyen. Mert ha

volna, akkor 219. § (1)-et alkalmazva,

a feltevéssel ellentétben. S mivel 219. § (1) alapján

egyszersmind látjuk, hogy

6

tetszőleges

mindenütt pozitív. Minthogy továbbá 219. § (1) értelmében

V. ö. Cauchy i. h. (29. old.), p. 98–113.
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3. fejezet Elemi függvények.

azért

folytán az

helyen felvett függvényérték

3.361. egyenlet - (3)

Megmutatjuk mármost, hogy az

bármely értékénél

3.362. egyenlet - (4)

Legyen először
racionális, mondjuk
indukcióval következik, hogy általánosabban

, ahol

és

pozitív egész számok. 219. § (1)-ből teljes

Ezt alkalmazva pedig

tehát

s ennek felhasználásával

3.363. egyenlet - (5)

Minthogy pedig 219. § (1) értelmében

219. § (3) és 219. § (5) alapján

3.364. egyenlet - (6)

219. § (3), 219. § (5) és 219. § (6) szerint 219. § (4) minden racionális
Ha

-re érvényes.

irracionális szám, amelynek végtelen tizedestört alakja

akkor az
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3. fejezet Elemi függvények.

racionális számok monoton sorozatában (29. §)

Ennélfogva az

függvény folytonossága (164. §) következtében az

sorozatban, amely szintén monoton, nyilván

3.365. egyenlet - (7)

De az

feltételezett folytonossága alapján e monoton sorozatban másrészt

3.366. egyenlet - (8)

219. § (7) és 219. § (8)-ból folyólag 219. § (4) ez irracionális

helyre is fennáll.

Az
értéket tetszés szerint előírván, a mondottak értelmében 219. § (1) egyetlen folytonos
megoldása a 219. § (2) függvény. Qu. e. d.
E tétel felhasználásával megmutatjuk még, hogy a függvényegyenlet egyetlen folytonos megoldása (amely nem
azonosan zérus) ahol tetszőleges valós szám.
A 219. § (10) függvény 219. § (9)-et tényleg kielégíti (164. § (14)). Be kell bizonyítanunk, hogy fordítva is: ha a
folytonos és nem azonosan eltünő függvény 219. § (9)-nek eleget tesz, akkor szükségkép a 219. § (10)
alakkal bír.
Minthogy pozitív

és

értékekre szorítkozunk, azért bevezethetjük az

jelölést, mikor is 219. § (9) így írható:

Eszerint az

3.367. egyenlet - (11)

függvény eleget tesz az

3.368. egyenlet - (12)

függvényegyenletnek. De
folytonos függvény (52. §), mert az exponenciális függvény folytonos (164. §),
s a feltevés szerint
is az. És
nem lehet azonosan zérus, mert akkor – mivel
minden pozitív
értéket felvesz – a
függvény is minden pozitív
alapján a fenti tétel szerint

-re eltűnnék, ellentétben a föltevéssel. Tehát 219. § (12)
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3. fejezet Elemi függvények.

vagyis 219. § (11)-re tekintettel (164. § (8*), 164. § (13))

Ez a

jelölés mellett átmegy 219. § (10)-be, qu. e. d.
220§. . Az függvényegyenlet egyetlen folytonos megoldása ahol

tetszőleges állandó.

A 220. § (2) alatti függvény 220. § (1)-nek valóban megoldása. Megmutatjuk, miszerint 220. § (1)-nek más
folytonos megoldása nincsen.
Tegyük fel u. i., hogy 220. § (1)-et valamely
indukcióval rögtön következik, hogy általában

Ennek pedig folyománya, miszerint racionális

folytonos függvény kielégíti. 220. § (1)-ből teljes

-re

3.369. egyenlet - (3)

ez hasonlóan látható be, mint a megelőző§ 219. § (4) képlete. Mivel
is az, következik (mint az előbbi §-ban), hogy 220. § (3) irracionális
§ (2) alakkal bír. Qu. e. d.

folytonos és a föltevés szerint
-re is érvényes. Tehát

a 220.

E tétel alapján kimutatjuk továbbá, hogy a függvényegyenlet egyetlen folytonos megoldása ahol
állandó.

tetszőleges

Az 220. § (5) alatti függvény valóban kielégíti 220. § (4)-et (161. § (4*)). Viszont, ha
(4)-nek eleget tesz, akkor az

folytonos és 220. §

3.370. egyenlet - (6)

függvény, amely szintén folytonos (52. §), megoldása az

függvényegyenletnek. Ennélfogva a fenti tétel szerint

azaz 220. § (6)-ra tekintettel

3.371. egyenlet - (7)

De

minden pozitív értéket fölvesz, tehát az

jelöléssel 220. § (7) átmegy 220. § (5)-be, qu. e. d.

221§. . Az

3.372. egyenlet - (1)
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3. fejezet Elemi függvények.

függvényegyenletet akár az

, akár az

(9)). Nyilván eleget tesz neki az

függvény kielégíti (180. § (23), 216. §

azonosan eltűnő függvény is. Bebizonyítjuk, miszerint

az 221. § (1) függvényegyenletnek nincs más folytonos és nem azonosan eltűnő megoldása, mint

ahol

tetszőleges állandó.

Ha valamely

, akkor 221. § (1)-ből

helyen

helyettesítéssel adódik

3.373. egyenlet - (2)

221. § (1)-et

tehát

Eszerint

-re alkalmazva és

helyébe

-t téve

folytán 221. § (1)-re tekintettel

páros függvény (42. §).

Legyen
valamely tetszőleges rögzített hely. Az
folytonossága következtében 221. § (1)-ből adódik (46. §)

határátmenettel a függvény feltételezett

vagyis 221. § (2) tekintetbe vételével

3.374. egyenlet - (3)

Tegyük fel mármost először, hogy valamely

Akkor (216. §) van olyan

helyen

pozitív szám, amelyre

3.375. egyenlet - (4)

s így 221. § (3) felhasználásával (216. § (6), 216. § (9))

3.376. egyenlet - (5)

Megmutatjuk, hogy általában

3.377. egyenlet - (6)
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3. fejezet Elemi függvények.

U. i. 221. § (1) értelmében

tehát föltéve, hogy 221. § (6)

-re és

-re igaz, következik, miszerint

vagyis 221. § (6) érvényes
-re is. S mivel 221. § (4) és 221. § (5) értelmében 221. § (6) az
és
esetekben fennáll, teljes indukcióval minden pozitív egész -re igaznak bizonyul. 221. § (3) alapján
221. § (6)-ból következik, hogy

tehát

s így tovább, teljes indukcióval

3.378. egyenlet - (7)

Nyilvánvaló azonban, hogy bármely
pozitív szám ilyen
alakú számokkal tetszőleges pontossággal
megközelíthető. Ha ezeknek valamely sorozatát választjuk, amelyben

akkor

tehát 221. § (7)-ből az

és a

függvény folytonossága (216. §) alapján következik, hogy

3.379. egyenlet - (8)

Ez negatív -re is érvényes, mert amint láttuk
fennáll, szóval minden -re érvényes.
Tegyük fel most, hogy valamely

Akkor van olyan

páros függvény, az

helyen

pozitív szám (180. §), amelyre

Ebből a fentebbiekhez hasonlóan következik, miszerint most
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helyen 221. § (2) szerint szintén

3. fejezet Elemi függvények.

3.380. egyenlet - (9)

Ha nincs olyan hely, amelyen a függvényérték 1-nél nagyobb, vagy 1-nél kisebb pozitív szám, akkor minden
re

-

3.381. egyenlet - (10)

Ellenkező esetben u. i, ez
és valamely
van 1-nél nagyobb,

folytonos függvény BOLZANO tétele értelmében (53. §) a 221. § (2) alatti
érték közti minden értéket felvesz, tehát értékkészletében

esetén

esetén pedig 1-nél kisebb pozitív szám.

A 221. § (8), 221. § (9) és 221. § (10) alatti eseteket összefoglalva látjuk, hogy 221. § (1) folytonos és nem
azonosan eltűnő megoldása tényleg vagy
ben

, 221. § (10))-ben pedig

vagy

alakú, a 221. § (8) esetben

.
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, 221. § (9)-

4. fejezet - 4. fejezet Az
integrálszámítás egyes részei.
1. 1 Alapintegrálok.
222§. . Speciális differenciálási szabályaink alapján közvetlenül adódnak az alábbi alapintegrálok:
(171. § (4))

1.

(180. § (11))

2.

(181. § (13))

3.
(181. § (3))

4.

(178. § (2))

5.
6.

(161. § (10))

7.

(164. § (11*))
(216. § (10), 216. § (12),

8.
216. § (11), 216. § (13))
(217. § (4), 217. § (5)).

9.

Mindezek a formulák a megfelelő intervallumban érvényesek. Így pl.
érvényes a
intervallumban, de nem érvényes a
intervallumban; ez utóbbiban a helyes formula

A
alatti első formula érvényes pl. a
számközben.
Az

számközben, a második pedig a

alatti képletet így általánosíthatjuk:

4.1. egyenlet - (1)

a

alattit pedig így:

4.2. egyenlet - (2)

Ezeknél fel van téve, hogy a szóbanforgó intervallumban

.

222. § (1) alkalmazásával például
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

222. § (2)-t alkalmazva pedig

Valamely határozatlan integrált sokszor megfelelő felbontással a fenti alapintegrálokra vezethetünk vissza.
Például

s mivel 222. § (1) értelmében

nyerjük, miszerint

Vagy pl. a

tehát

számközben

és 222. § (1) alapján

Számítsuk ki most az

integrált.
Az integrandus

s így 222. § (1)- és 222. § (2)-re tekintettel adódik

223§. . Meghatározandó
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Minthogy az integrandus

esetén

azért

vagyis (222. § (1))

Ez ismét redukciós formula (v. ö. 147. §), amely az
kitevőnek megfelelő integrált az
megfelelőre vezeti vissza. Ennek ismételt alkalmazásával páros
esetén adódik

páratlan

kitevőnek

esetén pedig

Tehát a végeredmény (222. § (2))

224§. . Adva lévén a
ból felé irányított

szám, állítsuk elő azokat a görbéket, amelyeken a
egyenesen levő vetülete mérőszáma előjellel állandóan
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normális-darabnak az
(180. ábra).

-

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
180. ábra.
Tudjuk (84. § (9)), a

ponthoz tartozó normális-darab előjellel

4.3. egyenlet - (1)

A normális iránycosinusai (84. § (5))

az

egyeneséi pedig

tehát a közbezárt

szög cosinusa

4.4. egyenlet - (2)

A keresett

függvénynek 224. § (1) és 224. § (2)-re tekintettel ki kell elégítenie az

4.5. egyenlet - (3)

differenciálegyenletet.
(3)-ból látható, hogy
szorítkozva

negatív

, tehát állandó előjelű (53. §). Tegyük föl pl., hogy

, s legyen pozitív

-ekre

-ekre szorítkozva pedig

mindkét esetben a főértéket véve (177. §, 179. §). E polárszög az
ezzel kifejezve

-nek szintén differenciálható függvénye s

és
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Ezeket (3)-ba helyettesítve, a

4.6. egyenlet - (3*)

differenciálegyenletet nyerjük a

függvény számára.

(3*)-ban a változók szét vannak választva, tehát valamely

kezdeti feltétel mellett (
esetén pozitív,
függvénynek azonosan ki kell elégítenie (149. § (3**)) az

esetén negatív

4.7. egyenlet - (4)

egyenletet.
Minthogy (222. § (1),

)

a 224. § (4) egyenlet

Ebből

Ez egyenlet pedig azt jelenti, hogy a keresett görbe egyenlete polárkoordinátákban

4.8. egyenlet - (5)

Ha a görbe

, abszcisszájú pontjának rádiuszvektora

akkor 224. § (5) alatt ez eseteknek megfelelőleg

esetén
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-ekre szorítkozva) a

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
esetén pedig fordítva. Tehát ekkor a görbe

fókuszú,

kúpszelet: ellipszis, parabola, vagy hiperbola, aszerint, amint
két esetnek megfelelőleg

mellett

paraméterű és

melletti tengelypont abszcisszája a

, az

mellett fordítva (181. ábra).

, viszont

Midőn

az 224. § (5) egyenlet

, vagyis ekkor a görbe az

numerikus excentricitású

középpontú,

sugarú kör.

181. ábra. a.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

181. ábra. b.
225§. . Minthogy nyilván

és

azért a
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

képletekből következik, hogy az függvénysorozat bármely két különböző tagja szorzatának 0-tól
-ig vett
integrálja 0-sal egyenlő. E nevezetes elemi tényt úgy fejezzük ki, hogy a 225. § (4) alatti függvények a
intervallumban „ortogonális rendszert” alkotnak.
Számítsuk ki most a 225. § (4) sorozat valamely tagja önmagával való szorzatának, azaz négyzetének integrálját
0-tól
-ig. Ez integrálok

Ez eredményt az előbbivel összefoglalva, látjuk, hogy az sorozatban két különböző tag szorzatának 0-tól
-ig
vett integrálja 0, bármely tag négyzetének 0-tól
-ig vett integrálja pedig 1. Azt mondjuk, hogy a 225. § (4*)
alatti függvények a

intervallumra vonatkozólag „normált ortogonális rendszert” alkotnak.

Az

valamint a

függvények rendszere már a
intervallumban ortogonális, mert
szerint periodikus páros függvények lévén, bármelyikre

és

a

Az

4.9. egyenlet - (5)

függvényt a

független változó

polinom együtthatói. Ha

és

-edrendű trigonometrikus polinomjának nevezzük;
közül legalább az egyik nem 0 azaz

-edrendű. Ha speciálisan
, akkor
, akkor cosinus-polinomnak mondjuk.
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, akkor
-t

e
pontosan

sinus-polinomnak, ha pedig

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Mint látjuk, minden trigonometrikus polinom
szerint periodikus. A cosinus-polinomok egyszersmind páros,
a sinus-polinomok viszont páratlan függvények. Ennélfogva valamely cosinus-polinom a -re szimmetrikus
és
, helyeken megegyező, sinus-polinom pedig ellentetten egyenlő értékeket vesz fel.
Ha 225. § (5) alatt -vel, majd
sorozatról mondottak alapján adódik

, ill.

-vel végigszorozzuk és 0-tól

-ig integrálunk, a 225. § (4*)

4.10. egyenlet - (6)

Ezek az 225. § (5) trigonometrikus polinom együtthatóinak nevezetes FOURIER-féle integrálalakjai.
Amennyiben 225. § (5) cosinus-polinom, 225. § (6)-ból

4.11. egyenlet - (7)

mert

-val együtt ekkor

, is páros,

szerint periodikus függvény, tehát ezekre

. Ha viszont 225. § (5) sinus-polinom,akkor 225. § (6)-ból

4.12. egyenlet - (8)

lévén ez esetben a páratlan
-val szemben
ismét páros,
szerint periodikus függvény.
Ugyancsak 225. § (6)-ból látható, hogy ha a trigonometrikus polinom páros függvény, akkor cosinus-polinom,
ha páratlan függvény, akkor sinus-polinom.

2. 2 Néhány integrál kiszámítása.
226§. . A gyakran előforduló

4.13. egyenlet - (1)

határozatlan integrálokat következőkép állítjuk elő.
Parciális integrálással (147. § (1)) az
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
választás mellett

4.14. egyenlet - (2)

az

választás mellett pedig

4.15. egyenlet - (3)

226. § (2)-t

-val, 226. § (3)-at

Viszont 226. § (2)-t

Tehát, ha

és

-vel végigszorozva és a kettőt összeadva, adódik

-vel, 226. § (3)-at pedig

-val szorozva és a kettőt összeadva, nyerjük:

nem mindketten zérusok, azaz

, előáll

4.16. egyenlet - (4)

és

4.17. egyenlet - (5)

Ha

racionális egész függvény, az

4.18. egyenlet - (6)

integrálok visszavezethetők az előbbiekre.
Alkalmazzuk u. i. a parciális integrálás elvét az első integrálra az

a másodikra pedig az
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

választás mellett. Akkor 226. § (4)-, ill. 226. § (5)-re tekintettel adódik

4.19. egyenlet - (7)

illetve

4.20. egyenlet - (8)

Ezzel a 226. § (6) alatti integrálok kiszámítása vissza van vezetve az

integrálok meghatározására. Ezek ugyanolyan típusúak, csakhogy ezekben

helyett az 1-gyel alacsonyabb

fokú
racionális egész függvény szerepel. Ha ezekre úgy, mint előbb, újra alkalmazzuk a parciális
integrálást s i. t., a 226. § (6) alatti integrálok kiszámítása végre az 226. § (1) alattiakéra redukálódik. Az
eredmény nyilván ilyen alakú:

ahol

,

,

,

a

-ével megegyező fokszámú racionális egész függvények.

Például állítsuk elő ezt az integrált:

Először előállítjuk

és

határozatlan integrálját. A fenti eljárással

mely egyenletekből

4.21. egyenlet - (9)

Ennélfogva, parciálisan integrálva

4.22. egyenlet - (10)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Hasonlóan

és

Ezeket összeadva, 226. § (9) alapján

Ezt 226. § (10)-be helyettesítve

vagyis végeredményül

Az

integrálok a 226. § (6) alattiaknak azon speciális esetei, midőn
redukciós formulák:

. Ekkor a 226. § (7) és 226. § (8) alatti

4.23. egyenlet - (7*)

és

4.24. egyenlet - (8*)

227§. . Számítsuk ki most ezt a fontos határozott integrált:
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ez nyilván u. a., mint

, lévén az

görbe az

görbének tükörképe az

egyenesre vonatkozólag. Minthogy

esetén a parciális integrálás elve szerint (147. § (2))

Itt a kiintegrált rész zérussal egyenlő, mert az
Ennélfogva – ha

helyébe

helyen a

, az

helyen pedig a

-et írunk –

Ez egyenletből

4.25. egyenlet - (1)

Mármost e redukciós formula ismételt alkalmazásával nyerjük, hogy páros

páratlan

esetén

esetén viszont

Minthogy

végeredményül

4.26. egyenlet - (2)

Ez eredmény alapján egy nevezetes határérték-relációt vezethetünk le. Minthogy ugyanis
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zérus.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

lévén

, ha

, azért (141. §)

Tehát páros

esetén 227. § (2) alapján

honnan

4.27. egyenlet - (3)

Itt az alsó korlát a

növesztésénél növekedik, a felső viszont fogy, mert

A felső és az alsó korlát különbsége tehát folyvást csökken. De 0-hoz is tart, mert e különbség

vagyis az alsó korlátnak

-szöröse, tehát a

alatti első egyenlőtlenség alapján kisebb

Ennélfogva 227. § (3)-ból következik, hogy mind az alsó, mind a felső korlát
fogyólag), midőn
, vagyis

4.28. egyenlet - (4)

Ez az ú. n. WALLIS-formula.1 Ezt máskép így írjuk:

4.29. egyenlet - (4*)

s azt mondjuk, e két „végtelen szorzat” konvergens és értékük

.

Minthogy a mondottak szerint

azért egyszersmind
1

V. ö. J. WALLIS: Arithmetica infinitorum etc., Oxford 1656, Opera mathematica I, p. 468.
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-nél.

-höz tart (növekedőleg, ill.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ez aequivalens azzal, hogy

4.30. egyenlet - (5)

Ezt úgy fejezzük ki (v. ö. 162. §), hogy

aszimptotikusan

-vel egyenlő, képletben

4.31. egyenlet - (5*)

A 227. § (3) alatti egyenlőtlenségeket összefoglalja a

4.32. egyenlet - (3*)

képlet, amely más alakban

Ebből folyólag

tehát

Ez számot ad a pontosságról is, midőn a
számot a nagy értékénél az 227. § (5*) alatti
aszimptotikus értékkel pótoljuk, sőt mutatja, miszerint a hiba tetszőleges kicsiny, hacsak eléggé nagy.
Az előbbihez hasonlóan redukálható az

integrál is, ha

vagy

. Minthogy ugyanis

a parciális integrálás elvét alkalmazva (ha

)
490
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Itt a kiintegrált rész ismét 0, tehát ha

helyett,

-et írunk, adódik

honnan

4.33. egyenlet - (6)

Ha

páratlan, a 227. § (6) redukciós formula ismételt alkalmazásával adódik

S mivel

4.34. egyenlet - (7)

ez esetben – midőn

páratlan –

4.35. egyenlet - (8)

Jelentse
(olv.
„szemi-faktoriális”) a
számok szorzatát, vagyis legyen

-val megegyező paritásúés

E jelölés mellett – ha 227. § (8) jobboldalán a számlálót és nevezőt
írható:

Ez akkor is érvényes, ha

páros és

páratlan, mert nyilván
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-nál nem nagyobb pozitív egész

-sal szorozzuk – 227. § (8) így

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

lévén az
vonatkozólag.
Legyen most úgy

görbe az
mint

görbének tükörképe az

egyenesre

páros. 227. § (6) alapján akkor

tehát 227. § (2)-re tekintettel

(

és

páros). Ez eredményeket összefoglalva

Ha megállapodunk abban, hogy
§ (7)-re tekintettel

Az esetben, midőn és
képlet így egyszerűsbödik:

legyen, e képlet akkor is érvényes, ha

mindketten páratlanok, mondjuk

,

vagy

, mert 227.

, a 227. § (8) alatti

Ami az

határozatlan integrálok meghatározását illeti, ez szintén a parciális integrálás ismételt alkalmazásával történhet,
a fentebbiekhez hasonlóan.
228§. . Kiszámítandó

Alkalmazzuk az
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
helyettesítést. Akkor

s ha

átfutja a

intervallumot,

átfutja

-et. Tehát (148. § (3))

4.36. egyenlet - (1)

A jobboldalon álló integrált könnyen meghatározhatjuk. Ugyanis

tehát

4.37. egyenlet - (2)

De az

görbék egymás tükörképei az

egyenesre vonatkozólag s így nyilván

Ennélfogva 228. § (2)-ből

Vagyis 228. § (1)-re tekintettel

229§. . Kiszámítandó

Alkalmazzuk most az
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

helyettesítést. Akkor

s ha

monoton változik 0-tól

-ig,

monoton változik 0-tól 1-ig. Tehát (148. § (3))

4.38. egyenlet - (1)

Ez utóbbi integrált könnyen meghatározhatjuk. Nevezetesen

s mivel

nyerjük, hogy

4.39. egyenlet - (2)

De az
így nyilván

és

görbék egymás tükörképei az

Tehát 229. § (2)ből

Vagyis 229. § (1) alapján

230§. . Gyakorlásul szolgálhat a következő integrálok előállítása, illetve kiszámítása:
1.
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egyenesre vonatkozólag s

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

.

231§. . Állítsuk elő az

határozatlan integrált.
Parciális integrálással (147. § (1))

4.40. egyenlet - (1)

Mivel pedig
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
vagyis

és egyben

az

esetben 231. § (1)-ből (

)

4.41. egyenlet - (2)

az

esetben viszont 222. § (2),)

4.42. egyenlet - (3)

231. § (2)-ből folyik (134. § (8)), miszerint például

tehát páros

páratlan

esetén

esetén viszont

231. § (3)-ból pedig adódik

232§. . Gyakorlásul szolgálhat a következő integrálok kiszámítása, ill. előállítása:
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

1.
2.

3.

4.

5.

.

3. 3 Területszámítások.
233§. . Legyen

az

intervallumban nem-negatív vagy nem-pozitív folytonos függvény és

tekintsük azt az idomot (182 a. és b. ábra), amelyet az
továbbá az abszcissza-tengely határol.

görbe az

182. ábra. a.
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és

egyenesek,

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

182. ábra. b.
Ez idom területe (126. §) előjellel (ha az

esetben negatívnak vesszük)

4.43. egyenlet - (1)

Ha a görbe valamely parameteres előállítása

ahol is
integrálra az

átfutja az

intervallumot, midőn

átfut bizonyos

helyettesítést alkalmazva (148. § (3))
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számközt, akkor az 233. § (1)

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.44. egyenlet - (2)

feltéve, hogy

-ben

létezik és folytonos.

Például az

cyclois-ív (212. §) és az abszcissza-tengely közti terület

(227. § (2)), azaz a gördülő kör területének háromszorosa.
234§. . Az

4.45. egyenlet - (1)

félellipszisnek (183. ábra) az

abszcisszákhoz tartozó

és

ordináták közti területrésze (233. § (2))

4.46. egyenlet - (2)

ahol 234. § (1)-re tekintettel

4.47. egyenlet - (3)

Minthogy

és 234. § (1) alapján

234. § (2) és 234. § (3)-ból

4.48. egyenlet - (4)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

183. ábra.
Írjuk 234. § (4)-et a

4.49. egyenlet - (5)

alakban. A 183. ábrán
az
pozitív körüljárású háromszögnek pozitív,
pedig az
negatív körüljárású háromszögnek negatív területe. Ennélfogva a
ellipszis-szektor területe nem más
mint az 234. § (5)által szolgáltatott érték. Ez nyilván akkor is igaz, ha

vagy

.
Ha

,

(mikor is

tehát az egész ellipszis területe
Midőn

, 234. § (5)-ből a

), 234. § (4) szerint a félellipzsis területe

, amint már a 25. §-ban találtuk.
körszektor (184. ábra) területe

Itt a zárójelben nyilván a
körív hossza áll (181. §), ez tehát régi eredményünk, amely szerint a körszektor
területe egyenlő az ív és a sugár szorzatának felével (24. §).
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

184. ábra.

185. ábra.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Analóg számítással nyerjük, miszerint az

4.50. egyenlet - (6)

negyedhiperbolának (185. ábra) az

abszcisszákhoz tartozó

és

ordináták közti területrésze

4.51. egyenlet - (7)

Minthogy 234. § (6)-ból a

parametert kiküszöbölve

a 216. § (11) képletének alkalmazásával

és hasonlókép

Tehát a 234. § (7) képletet így is írhatjuk:

4.52. egyenlet - (7*)

A 185. ábrából látható, miszerint a

hiperbola-szektor területe nem más, mint a 234. § (7*)-ból adódó

érték. Ez általánosítása a 216. § (3) képletének.
235§. . Számítsuk ki az

„astroid” által bezárt területet (186. ábra).
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

186. ábra.
Elegendő a
intervallumnak megfelelő
vonaldarab és a koordináta-tengelyek által, határolt
idom területét számítani. Ugyanis a szimmetria folytán nyilvánvaló, hogy az
,
,
idomok területe abszolút értékben egyenlő
területével, tehát az egész idom területe az utóbbiénak
négyszerese.
E negyed-terület (233. § (2))

Tudjuk (227. § (2)), hogy
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
tehát

s így

vagyis az

sugarú kör területének háromnyolcada.

236§. . Tekintsük most azt a

szektorszerű idomot, amelyet a polárkoordinátákban kifejezett

egyenletű folytonos vonaldarab, továbbá a
rádiuszvektorok határolnak ( 187. ábra).

és

értékeknek megfelelő

187. ábra.
E görbe-szektor mérhető területű és területe

4.53. egyenlet - (1)

Erre az eredményre a következő meggondolás vezet (v. ö. 155. §).
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és

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Osszuk az

intervallumot részközökre az

4.54. egyenlet - (2)

értékekkel, amelyeknek a görbén az

pontok felelnek meg. Legyen a
legkisebb értéke
resp.
(56. §). Ha

zárt intervallumban az
mint középpont körül

folytonos függvény legnagyobb, ill.
, ill.
sugárral körívet rajzolunk az

, és
, félegyenesek közé
, a keletkező
, sugarú körszektorokkal beborított
síkrész tartalmazza az
görbe-szektort, ez viszont magában foglalja a
, sugarú körszektorokkal
befödött síkrészt. Ennélfogva a görbe-szektor belső és külső területére bármely 236. § (2) alatti felosztásnál
(24. §, 154. § (1))

De az 236. § (1) alatti integrálérték az egyetlen, amely mindig e két korlát közé esik (126. §, 131. §), lévén
folytonos az

számközben. Tehát valóban

Például az

4.55. egyenlet - (3)

archimedesi spirális-darab, továbbá az

és

rádiuszvektorok által határolt terület (188. ábra)

Ez 236. § (3)-ra tekintettel így is írható:

azaz e görbe-szektor területe az

és

körszektorok területe különbségének harmadrésze.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

188. ábra.
237§. . Számítsuk ki az

4.56. egyenlet - (1)

„cardioid”által bezárt területet. (E görbe nyilván az sugarú kör kerületének
pontjából a kör érintőjére
bocsátott merőleges
talppontjának geometriai helye, ha a pólus és az -ból a középpont felé irányított
átmérő a polár-tengely (189. ábra)).

506
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

189. ábra.
A keresett terület (236. § (1))

4.57. egyenlet - (2)

Mivel (225. §)

237. § (2)-ből az 237. § (1) cardioid területe

vagyis az

sugarú kör területének másfélszerese.

4. 4 Elsőrendű lineáris differenciálegyenlet.
238§. . Legyenek

és

bizonyos számközben folytonos függvények. A

4.58. egyenlet - (1)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

differenciálegyenletet elsőrendű lineáris differenciálegyenletnek nevezzük; ha
homogén lineáris differenciálegyenletről beszélünk.

, akkor elsőrendű

Keressük 238. § (1) megoldását valamely

4.59. egyenlet - (2)

kezdeti feltétel mellett. E feladatot rögtön elsőrendű quadratúrára (146. §) vezethetjük vissza.

Feltéve ugyanis, hogy megoldása 238. § (1)-nek, szorozzuk ez egyenletet
-vel. Ekkor a szorzat, a
közvetett függvény és a határozott integrál differenciálási szabályára tekintettel (79. §, 80. §, 143. §) adódik

4.60. egyenlet - (3)

Az

függvény 238. § (2) folytán az

helyen

-lal egyenlő, tehát 238. § (3)-ból (146. § (9))

vagyis

4.61. egyenlet - (4)

Behelyettesítéssel tüstént meggyőződhetünk, hogy e függvény valóban kielégíti az 238. § (1)
differenciálegyenletet és a 238. § (2) kezdeti feltételt.
Ezek szerint az 238. § (1) elsőrendű lineáris differenciálegyenletnek a 238. § (2) kezdeti érték megadása után
egyetlen megoldása a 238. § (4) alatti függvény.
Speciálisan a elsőrendű homogén lineáris differenciálegyenletnek az

kezdeti feltétel mellett egyetlen megoldása

4.62. egyenlet - (6)

238. § (4)-et alkalmazva, pl. a
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

differenciálegyenlet megoldása a 238. § (2) feltétel mellett

Parciálisan integrálva

tehát a megoldás

vagyis

238. § (6) szerint pl. a

4.63. egyenlet - (7)

differenciálegyenlet megoldása a 238. § (2) kezdeti feltétel mellett

4.64. egyenlet - (8)

(V. ö. 169. §.)
A 238. § (4) képletet, minthogy

tetszőlegesen választható, így is írhatjuk:

4.65. egyenlet - (4*)

Mivel pedig a

ahol

függvény primitív függvényeinek összesége (146. §)

tetszőleges állandó, 238. § (4*) alapján az 238. § (1) elsőrendű lineáris differenciálegyenlet összes

megoldásait az képlettel adhatjuk meg. Itt
függvényt jelenti.

természetesen mindkét helyen ugyanazt a primitív

Speciálisan az 238. § (5) elsőrendű homogén lineáris differenciálegyenlet összes megoldásai az függvények.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
239§. . Ha valamely ellenállású,
önindukcióegyütthatójú lineáris zárt vezetőben (amelynek kapacitása
elhanyagolható) az indukciótól független elektromotoros erő mint a idő függvénye

áramintenzitás az

az

4.66. egyenlet - (1)

differenciálegyenletnek tesz eleget. Ez azt fejezi ki, hogy az áramerősség változásával együtt jár bizonyos
indukált elektromotoros erő, nevezetesen
mindenkor egyenlő az
szorzattal.

, s az összes elektromotoros erőOHM törvényének megfelelően

Tegyük fel először, hogy az áramot a vezetőben állandó
§ (1) a

elektromotoros erejű elem hozza létre, mikor is 239.

4.67. egyenlet - (2)

alakot ölti. Az áramzárás (bekapcsolás) pillanatától számítva az időt, a kezdeti feltétel
(2)-ből az intenzitás idő mulva (238. § (4))

, tehát 239. §

vagyis

Látjuk,
Az

a -nek szigorúan monoton növekedő függvénye és

, midőn

.

áramnyitás (kikapcsolás) esete még egyszerűbb. Most az önindukciótól független elektromotoros erő
, tehát 239. § (1) a

homogén lineáris differenciálegyenletbe megy át. Ha tehát a kikapcsolás
,

pillanatában az intenzitás

idő mulva

Eszerint ez, esetben

a

-nek szigorúan monotón fogyó függvénye és

Legyen most az önindukciótól független elektromotoros erő

Ekkor 239. § (1) a

4.68. egyenlet - (3)

510
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

, midőn

.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

alakot ölti. A bekapcsolás

pillanatában

, tehát 239. § (3)-ból (238. § (4))

Alkalmazva a 226. § (5) képletét, innen

Vagyis a szóbanforgó esetben az

kezdeti feltétel mellett az áramerősség mint a

idő függvénye

Bevezetve a

jelölést, e képlet

A 239. § (4) alatt bevezetett az ú. n. látszólagos ellenállás, az 239. § (5) alatti
fáziskésése az elektromotoros erő fázisával szemben.

az áram

240§. . Tekintsünk valamely, a levegőre vonatkozólag
törésmutatójú üvegből készült plan-konvex
lencsét, amelynek forgástengelye az
tengely s meridián-görbéje (amely
körüli forgással a lencse
konvex felületét leírja) az
vonaldarab (190. ábra). Kérdés, hogy adva lévén az
pont, az
görbe mely választásánál fognak a lencse síklapjára merőlegesen beeső (tehát a lencsén
párhuzamosan áthaladó) sugarak a konvex felületen kilépve pontosan az
pontban találkozni?
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meridián-szel

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

190. ábra.
Válasszuk az

pontot a polárkoordinátarendszer kezdőpontjának,

. Keressük a kérdéses görbének polárkoordinátákban írt
Ha a

kilépési pontban a beesési szög , a törési szög

-et polártengelynek s legyen
egyenletét.

, a törési törvény szerint

4.69. egyenlet - (1)

Minthogy a polárkoordinátarendszerhez tartozó
iránycosinusai (213. § (4))

az

derékszögű koordinátarendszerben a

félegyenes iránycosinusai pedig

azért

4.70. egyenlet - (2)

Továbbá nyilvánvaló, hogy

az

normális második iránycosinusa, vagyis (213. § (5))

Ezeket 240. § (1)-be helyettesítve, adódik
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-beli

érintő

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Mivel 240. § (2) alapján

ha

, ez utóbbi egyenletből folyólag

azaz

4.71. egyenlet - (3)

s így ez egyenletet a

4.72. egyenlet - (1*)

alakban írhatjuk. Ez elsőrendű homogén lineáris differenciálegyenlet, amelynek megoldása a

kezdeti feltétel mellett (238. § (6))

4.73. egyenlet - (4)

240. § (3)-ra tekintettel

, tehát

s így 240. § (4)-ből a keresett görbe egyenlete

4.74. egyenlet - (4a)

Eszerint a görbe, amelyen az
excentricitása

ívet választanunk kell, egyik ága annak a hiperbolának, amelynek numerikus

4.75. egyenlet - (5)

s másik ágához tartozó fókusza

. Minthogy – a hiperbola középpontját

240. § (5) alapján a hiperbola valós tengelye

4.76. egyenlet - (6)
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-vel jelölve –

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

lineáris excentricitása

4.77. egyenlet - (7)

240. § (6) és 240. § (7)-ből a képzetes tengely

4.78. egyenlet - (8)

Az aszimptoták iránytangensei 240. § (6) és 240. § (8)-ra tekintettel

miért is

megegyezésben azzal, hogy a

polárszögnek a 240. § (3) alatti határok közé kell esnie.

241§. . Tekintsük a
és
fókuszokkal bíró összes, CASSINI-féle görbék (215. §) azon íveinek
seregét, amelyek az első quadrans belsejének a polárkoordinátákban
egyenletű lemniszkátán
kívüli, illetve azon belüli részében feküsznek ( 191. ábra).
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
191. ábra. a.

191. ábra. a.
Egy ilyen Cassini-féle görbe egyenlete polárkoordinátákban (215. § (2))

4.79. egyenlet - (1)

s ez a mondott íven az rádiuszvektort mint a polárszög egyértékű differenciálható függvényét definiálja. A
szóbanforgó síkrész minden
pontján a seregnek egy és csak egy görbéje megy át, az
rádiuszvektor és a
-beliérintő közötti szög cotangense (213. § (9)) az 241. § (1)-ből deriválással nyert egyenletből

tehát valamely e síkrészben fekvő

görbe e seregnek akkor és csak akkor ortogonális trajektoriája

(150. §), ha reá vonatkozólag az előbbinek negatív reciprok értéke, vagyis ha

4.80. egyenlet - (2)

differenciálegyenletet.
E 241. § (2) differenciálegyenlet az

függvényre átírva, a

4.81. egyenlet - (2*)
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kielégíti az

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
lineáris differenciálegyenletbe megy át. Minthogy

241. § (2*) összes megoldásai (238. § (4**)) az

4.82. egyenlet - (3)

függvények, ahol
Az

tetszőleges állandó.
derékszögű koordinátákban a 241. § (3) egyenlet

,

4.83. egyenlet - (3*)

ami a
ponton átmenő,
középpontú egyenlőoldalú hiperbolát jellemez. Tehát a szóbanforgó síkrészben
a 241. § (2)-vel jellemzett CASSINI-ívek seregének ortogonális trajektoriái a 241. § (3*) egyenletű
egyenlőoldalú hiperbolák e síkrészbe esőívei (191. ábra).

5. 5 Improprius integrálok.
242§. .

Legyen

az

subintervallumában korlátos és

intervallum minden

RIEMANN-szerint integrálható függvény (126. §). Ha az

integrálnak, mint

helyen véges határértéke van, akkor azt mondjuk, hogy az
„konvergens” és értéke

ha ellenben az

integrálnak

függvényének, az
improprius integrál

esetén nincs véges határértéke akkor azt mondjuk, hogy az

improprius integrál „divergens”. (V. ö. 168. § (3), 175. § (8), 178. § (3*)).
Hasonlóképen per definitionem

(V. ö. 168. § (4)). Itt fel van téve, hogy

a

intervallumnak minden

korlátos és integrálható függvény. Megállapodunk továbbá abban, hogy ha az
és

intervallumokra vonatkozó improprius integráljai konvergensek, akkor
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subintervallumában
függvénynek a

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

(Könnyen belátható, hogy ha a jobboldalon álló improprius integrálok egy bizonyos
bármely mellett is azok, és összegük -től független.)
Legyen most az

függvény valamely alulról nyilt véges

subintervallumában korlátos és integrálható, de

-re konvergensek, akkor

számköz minden

-ben nem korlátos. Ha az

integrálnak, mint

függvényének, az
helyen van véges határértéke, akkor azt mondjuk, hogy az
integrál „konvergens” és értéke

integrálnak

ha ellenben az
az

improprius

-nál nincs véges jobboldali határértéke, akkor azt mondjuk, hogy

improprius integrál „divergens”. (V. ö. 173. § (10), 175. § (9)).

Hasonló a definíció az esetben, midőn
subintervallumában korlátos és integrálható, de

a felülről nyilt

számköz minden

-ben nem korlátos.

E másik típusú improprius integrálnál a leggyakoribb eset az, mikor az integrandusnak az intervallum egyik
végpontján
, vagy
a határértéke, mint pl. az
, ill.
függvénynek a
számköz
elején. De az improprius integrál konvergens lehet anélkül, hogy az integrandusnak az intervallum megfelelő
végpontján végtelen határértéke volna. Tekintsük pl. az

függvényt a
számközben, ahol is folytonos, tehát minden
integrálható (131. §). Mivel a

subintervallumban korlátos és

helyeken rendre a

értékeket veszi fel, amelyek

-hez tartanak, az

helyeken viszont a 0 értéket, azért e függvény a 0 hely jobboldali környezetében nem korlátos, de e helyen nincs
jobboldali végtelen határértéke sem. Minthogy azonban
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

és

-val jobbról közeledve 0-hoz monoton növekedik az integrál, azért az

határérték létezik és véges (47. §), vagyis ez improprius integrál konvergens.
Megállapodunk még abban, hogy ha
a véges
számköz minden belső subintervallumában korlátos
és integrálható, de sem az hely jobboldali, sem a hely baloldali környezetében nem korlátos, akkor

amennyiben a jobboldali integrálok konvergensek. (Nyilvánvaló, miszerint ez összeg a
választásától független.)

hely speciális

Az improprius integrálok harmadik fő típusa az, amelyben az intervallum
vagy
és a
függvény az hely jobboldali, ill. a hely baloldali környezetében nem korlátos. Megállapodunk abban, hogy
ez esetben

illetve

amennyiben a jobboldalon álló integrálok konvergensek s ekkor a baloldali integrált is konvergensnek mondjuk.
(Nyilvánvaló, hogy az így megállapított integrálérték független a hely speciális választásától.)
Mind a három típusú improprius integrál definícióját összefoglalja a következő képlet:

4.84. egyenlet - (1)

amennyiben a jobboldalon álló határértékek léteznek és végesek; és 242. § (1) akkor is érvényes, ha
közönséges integrál, azaz

véges számköz, amelyben

korlátos és integrálható. Ugyanis

4.85. egyenlet - (2)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

mert ha a baloldali integrál improprius, akkor ez a definíció, ha pedig közönséges integrál, akkor ez érvényes
azon oknál fogva, hogy

mint

függvénye folytonos az

helyen (143. §), hasonlóan

4.86. egyenlet - (3)

Ámde

nyilván akkor is, ha ez improprius integrál, s így 242. § (2) és 242. § (3)-ból folyik 242. § (1).
Ha az

intervallum minden belső subintervallumában korlátos és integrálható

számköz belsejében van

függvénynek e

határozatlan integrálja, akkor (146. § (6))

tehát az 242. § (1) jobboldalán álló határértékek akkor és csak akkor léteznek és végesek, ha
létező véges határértékek. (Ha
akkor

a

, akkor

a

helyen vett, s ha

és
,

helyen vett határértéket jelenti.) Ez esetben 242. § (1) alapján

vagy rövidebb jelölésben

4.87. egyenlet - (4)

Eszerint a határozott integrálnak a határozatlanból való kiszámítását illető szabály (146. § (6)) improprius
integrálra is érvényes.
A határozott integrálra vonatkozó parciális integrálás valamint a helyettesítés elve (147. §, 148. §) az 242. § (1)
alatti definícióból folyólag nyilván szintén megtartja érvényességét, föltéve, hogy a szóbajövő integrálértékek
léteznek.
Végül megállapodunk abban, hogy ha az
olyan

intervallumnak (ahol lehet

519
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és lehet

) van

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
felosztása, hogy a
függvény az
belső subintervallumában korlátos és integrálható, akkor

intervallumok mindegyikének bármely

amennyiben a jobboldali integrálok az 242. § (1) alatti értelemben léteznek.

243§. . Az

helyen vett véges határérték létezésének kritériumát (49. §) a

függvényre alkalmazva, az első típusú
és elegendő feltételét nyerjük:
Ha

az

az
oly

, hogy

improprius integrál konvergenciájának következő szükséges

intervallum minden

subintervallumában korlátos és integrálható függvény,

improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha akármilyen kis pozitív

valahányszor

,

.

Hasonló kritériuma van az

integrál konvergenciájának.

A fenti kritérium alkalmazásával bebizonyítjuk, hogy ha
konvergens (feltéve, hogy az

-hoz található

subintervallumokban maga

Ugyanis a feltevés szerint a kritérium értelmében valamely adott
hogy

konvergens, akkor

pozitív számhoz mindig található oly

Azonban (141. § (3))

tehát még inkább

Ennélfogva ismét a kritérium értelmében

is

is korlátos és integrálható).

konvergens.
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részei.

Ilyenkor – midőn

az

subintervallumokban korlátos és integrálható s

konvergens –

improprius integrált abszolút konvergensnek mondjuk.

az

Megmutatjuk, miszerint az integrál konvergens, de nem abszolút konvergens.
Tekintsük az

4.88. egyenlet - (2)

számsorozatot. Ennek tagjai nyilván váltakozva pozitívok és negatívok. Megmutatjuk még, miszerint abszolút
értékben folyvást csökkennek és 0-hoz tartanak. Minthogy u. i. az

számközben

azért (141. §)

vagyis (mivel

)

4.89. egyenlet - (3)

A

számköz belsejében

tehát

4.90. egyenlet - (4)

243. § (3) és 243. § (4)-et összefoglalva

4.91. egyenlet - (5)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
amiből a 243. § (2) sorozatra vonatkozó előbbi állításunk folyik. Ezekből LEIBNIZ tétele szerint (59. §)
következik, hogy az

integrál
midőn

esetén véges határértékhez tart. De ugyanazzal a határértékkel bír általában
, mert ha

és
konvergenciáját kimutattuk.

nem többszöröse

, akkor nyilván az

-nek, hanem

értékek közé esik ez az integrál. Ezzel az 243. § (1) improprius integrál

Az

integrál azonban már divergens, mert 243. § (5) alapján

következőleg (36. §)

esetén

Az 243. § (1) alatti konvergens integrál tehát nem abszolút konvergens.
Ez integrál értékét a következő §-ban számítjuk ki.
244§. . A

bármely pozitív értékénél

4.92. egyenlet - (1)

(A baloldalon az integrandus határértéke
függvény a

Először is világos, hogy e határérték létezik és

s mivel

-nál nyilván

, tehát itt a függvényértéket

-nek véve, a

zárt intervallumban folytonos sígy korlátos és integrálható (131. §)).

folytán

-vel együtt

-tól független. Ugyanis az

, ebből következik, hogy

4.93. egyenlet - (2)
522
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

mert ez az improprius integrál konvergens (243. §).
A határérték meghatározásánál tehát föltehetjük, hogy

.

Az

függvénynek
a függvény a
értelmében (183. §)

-nál a határértéke 0 lévén (180. § (24), 180. § (13)), e helyen a függvényértéket 0-nak véve,
zárt intervallumban folytonos, tehát integrálható. Ennélfogva a RIEMANN-féle lemma

4.94. egyenlet - (3)

tehát

4.95. egyenlet - (4)

(A jobboldalon az integrandus határértéke

-nál

(180. § (13)), tehát itt ezt véve függvényértéknek, a függvény a

zárt intervallumban folytonos.)

Ez utóbbi határérték meghatározásánál szorítkozhatunk
páratlan egészszámú értékeire (63. §). Ha azonban
páratlan egész szám, mondjuk
, akkor (184. § (1**))

honnét tagonkénti integrálással

4.96. egyenlet - (5)

Tehát a 244. § (4) alatti határérték

-lel egyenlő, s ezzel a mondottak alapján 244. § (1) be van bizonyítva.

244. § (2)-re tekintettel ezzel egyszersmind bebizonyítottuk, miszerint
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.97. egyenlet - (1*)

Megjegyzendő, 244. § (3)-nál általánosabban, valahányszor

mert az

függvény

, a RIEMANN-féle lemma értelmében

-ben korlátos és integrálható. Tehát általában

s így 244. § (1)-re tekintettel

4.98. egyenlet - (1**)

245§. . Tudjuk (175. §), az

improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha
. Ez elemi tény alapján az
konvergenciájára vonatkozólag fontos elegendő feltételt nyerünk:
Ha
az
olyan pozitív
konvergens.
Ugyanis legyen
(141. §)

integrál

intervallum minden
subintervallumában korlátos és integrálható függvény és van
állandó és oly
kitevő, hogy eléggé nagy -re akkor az improprius integrál abszolút

oly nagyra választva, hogy a

intervallumban már 245. § (1) érvényes. Akkor

tehát

4.99. egyenlet - (3)
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De

-nak monoton növekedő függvénye, s mivel 245. § (3) szerint korlátos, a

az

határérték létezik és véges (45. §). Vagyis a 245. § (2) integrál valóban abszolút
konvergens (243. §).
Az 245. § (1) alatti föltevés azt jelenti, hogy
valamely 1-nél nagyobb kitevőjű hatványa. Ugyanis legyen

esetén

. Tehát

s itt a jobboldal 0-hoz tart, mert

erősebben tart 0-hoz, mint
; akkor 245. § (1)-ből

-nek

erősebben tart 0-hoz, mint

, vagyis

. Viszont, ha ez utóbbi feltétel teljesül, akkor bármely pozitív

mellett elég nagy

-re

azaz

tehát az 245. § (1) feltétel

Amíg az

-nal és

-gal ki van elégítve.

integrál nem abszolút konvergens (243. §), addig a fenti kritérium alapján például

már abszolút konvergens integrál.
246§. . Az

integrálok mindenesetre konvergensek (245. §), mert
hoz, mint

folytán

akármilyen magas hatványa (173. §),

és

esetén
pedig korlátos.

E fontos integrálokat könnyen kiszámíthatjuk a parciális integrálás elvének felhasználásával.
Legyen először

akkor a jelzett szabály szerint

4.100. egyenlet - (1)
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erősebben tart 0-

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Ha pedig

akkor

4.101. egyenlet - (2)

246. § (1) és 246. § (2)-ből

4.102. egyenlet - (3)

Ezekre visszavezethetjük az általánosabb

4.103. egyenlet - (4)

integrálokat, amelyek nyilván szintén konvergensek (245. §). A parciális integrálás elvét alkalmazva, az

választás mellett

4.104. egyenlet - (5)

míg az

választásnál

4.105. egyenlet - (6)

246. § (5) és 246. § (6)-ból adódnak a

redukciós formulák. Ezek ismételt alkalmazásával
vezethetjük vissza.

-et és

-et végül a 246. § (3) alatti
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és
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Ugyancsak parciális integrálással

s e redukciós formulát ismételten alkalmazva

vagyis végeredményül

4.106. egyenlet - (7)

247§. . Az

konvergens integrálra (245. §) a parciális integrálás elvének alkalmazásával szintén redukciós formulát
vezethetünk le. Legyen ugyanis

akkor a jelzett szabály szerint

Vagyis

honnan

vagy

helyett

-t téve

4.107. egyenlet - (1)

Ha

páratlan, mondjuk

, akkor 247. § (1) alapján

vagyis, mivel
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nyerjük, hogy

4.108. egyenlet - (2)

Ellenben páros

esetén 247. § (1)-ből folyólag

4.109. egyenlet - (3)

Megmutatjuk2, miszerint

4.110. egyenlet - (4)

tehát

4.111. egyenlet - (5)

Tekintsük -nek ezt a másodfokú racionális egész függvényét:

Ez nyilván pozitív a

bármely valós értékénél. Ennélfogva minimuma is pozitív, tehát

4.112. egyenlet - (6)

s mivel 247. § (1) szerint

, innen még következik, miszerint

4.113. egyenlet - (7)

247. § (6) és 247. § (7) értelmében

2

V. ö. T. J. STIELTJES: Note sur l’intégrale

, Oeuvres II, p. 263–264.
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azaz 247. § (2)-re tekintettel

Behelyettesítve ide

247. § (3) alatti értékét, adódik

Ha most
, akkor a WALLIS-formula értelmében (227. § (4)) itt mind az alsó, mind a felső korlát
hez tart. Következőleg

-

amivel 247. § (4)-et bebizonyítottuk.

248§. . Megjegyzendő, az

integrál konvergenciájához nem szükséges, hogy

legyen. Sőt megmutatjuk, miszerint lehetséges, hogy
értéket is felvesz.

konvergens, bár
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192. ábra.
Legyenek ugyanis ( 192. ábra)
pontjai,

pedig az

az

egyenesnek

görbének

abszcisszájú pontjai, ahol

Tekintsük azt az
függvényt, amelyet a
egyenesdarabokból összetett

ívekből és a
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abszcisszájú

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
vonal ábrázol. Minthogy az
intervallumban pedig

intervallumban

legkisebb értéke

legnagyobb értéke

, az

, azért (142. § (3))

Ennélfogva világos, hogy – durva becsléssel –

Tehát egyszersmind bármily nagy

s mivel ez integrál

-ra

-nak monoton növekedő függvénye, ebből következik (45. §), hogy

véges és meghatározott szám, vagyis az
helyeken rendre az
növekednek.

integrál konvergens. Az
függvény azonban az
értékeket veszi fel, amelyek minden határon túl

249§. . A függvény jobboldali véges határértéke létezésének kritériumát (49. §) a
integrálra alkalmazva, az
második típusú improprius integrál konvergenciájának következő
szükséges és elegendő feltételét nyerjük:

improprius integrál, ahol

Az

számköz

az

subintervallumaiban korlátos és

integrálható, de
-ben nem korlátos függvény, akkor és csak akkor konvergens, ha akármilyen kis pozitív
-hoz található valamely pozitív úgy, hogy

valahányszor

.

Hasonló a kritérium, midőn

számköz subintervallumaiban korlátos és integrálható, de

az

-ben nem korlátos függvény.
Ebből rögtön következik, hogy ha
konvergens, akkor

az

, ill.

subintervallumokban korlátos és integrálható s

is konvergens (v. ö. 243. §). Ilyenkor azt mondjuk, hogy az

improprius integrál abszolút konvergens.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
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Az

improprius integrál konvergens, de nem abszolút konvergens. Ugyanis ha
helyettesítéssel (148. § (3)) adódik

s mivel
esetén a baloldalt álló integrálnak véges határértéke van, t. i. az
integrál (243. §), azért egyszersmind

ami nyilván azt mondja, hogy

improprius

már divergens, mert (243. §)

konvergens. De

250§. . Az improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha
Ugyanis

, az

.

esetén

4.114. egyenlet - (2)

ha

, akkor

tehát 250. § (2)-ből látjuk, hogy

Vagyis az 250. § (1) integrál
esetén divergens,
250. § (1) integrál ismét divergens, mert

esetén viszont konvergens. Ha
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, akkor az

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Legyen mármost

az

számköz minden

subintervallumában korlátos és integrálható, de

-ben nem korlátos függvény. Az előbbi tételből folyik az
következő elegendő feltétele:
Ha van olyan pozitív
állandó és oly
integrál abszolút konvergens.
Ugyanis legyen

a

pozitív kitevő, hogy a

-hez oly közel választva, hogy

integrál konvergenciájának
-hez elég közeli

-ekre akkor az

-ben már 250. § (3) érvényes. Akkor (141. §)

vagyis
az -nak felülről korlátos monoton növekedő függvénye s így (47. §)
van véges határértéke. Ennélfogva az

integrálnak is véges határértéke van, midőn
Hasonló tétel érvényes az esetben, midőn
és integrálható, de

, tehát a 250. § (4) integrál abszolút konvergens.
számköz minden

az

subintervallumában korlátos

-ben nem korlátos függvény.

251§. . Tekintsük az

4.115. egyenlet - (1)

integrált, ahol
Ez integrál

pozitív egész szám.
esetén divergens. Ugyanis

4.116. egyenlet - (2)

s mivel

folytán

esetén

divergens (175. §), azért 251. § (2) alapján

nyilván szintén divergens improprius integrál, tehát az 251. § (1) integrál is divergens.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Legyen most
hogy

. Akkor 251. § (1) konvergens improprius integrál. Válasszuk u. i. az
. Minthogy
folytán (173. §)

azért az
függvényt
-nál 0-nak véve, ez a
korlátos (56. §), s így van oly
állandó, amelyre

számot úgy,

zárt számközben folytonos, tehát

azaz

Ebből
Végül, ha

folytán következik (250. §), hogy az 251. § (1) integrál konvergens.
, akkor 251. § (1) nem is improprius integrál. Ez esetben t. i.

tehát az
helyhez tartozó függvényértéket 0-nak véve, az integrandus a
folytonos s így eo ipso korlátos és integrálható (131. §).
Ezek szerint az 251. § (1) integrálérték akkor és csak akkor létezik, ha

s e redukciós formulát ismételten alkalmazva, végül

vagyis

252§. . Tekintsük most ezt az integrált:

4.117. egyenlet - (1)
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zárt intervallumban

. Ez esetben parciális integrálással

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
, ez mindenesetre improprius integrál. Rögtön beláthatjuk azonban, hogy
esetén

Minthogy
konvergens. Ugyanis

mert (180. § (13), 173. § (9))

Tehát a
függvény – ha
-nál 0-nak vesszük – a
így korlátos (56. §), vagyis van oly
állandó, hogy

zárt intervallumban folytonos és

Ebből pedig következik (250. §), hogy az 252. § (1) integrál konvergens.
Mivel az

görbe az

egyenesre szimmetrikus, nyilvánvaló, hogy az

improprius integrál szintén konvergens és egyenlő az 252. § (1) alattival. Ennélfogva (242. §)

vagyis

4.118. egyenlet - (2)

Ennek alapján az 252. § (1) integrál könnyen kiszámítható. Az

helyettesítéssel u. i.

4.119. egyenlet - (3)

De a
és
ennélfogva nyilván

függvények diagrammái egymásnak az

Ennek tekintetbe vételével 252. § (2)- és 252. § (3)-ból
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egyenesre vonatkozó tükörképei s

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

honnan

253§. . Gyakorlásul szolgálhat a következő integrálok kiszámítása:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

.

6. 6 Racionális törtfüggvények integrálása.
254§. . Az

4.120. egyenlet - (1)

integrált, ahol
feltesszük, hogy
Először is az
deriváltja, vagyis

pozitív egész szám, az alábbi eljárással állíthatjuk elő. Nem lényeges megszorítás, ha
a szóbanforgó számközben.
számlálót rendezzük a nevezőben szereplő
szerint:
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másodfokú egész függvény

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Akkor

4.121. egyenlet - (2)

Mivel (222. § (1), 222. § (2))

254. § (2)-ből nyerjük, miszerint

esetén

esetén pedig

4.122. egyenlet - (3*)

254. § (3) és 254. § (3*) alapján az 254. § (1) alatti integrál vissza van vezetve erre:

4.123. egyenlet - (4)

Ha

, akkor ez integrált tüstént kiszámíthatjuk, ez esetben t. i.

tehát

Tegyük fel most, hogy

Minthogy ekkor

4.124. egyenlet - (5)

a

4.125. egyenlet - (6)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

helyettesítés alkalmazásával

4.126. egyenlet - (7)

A jobboldali integrálra redukciós formulát vezethetünk le. Ugyanis

s mivel parciális integrálással

adódik

4.127. egyenlet - (8)

E redukciós formula ismételt alkalmazásával integrálunkat az

integrálra vezethetjük vissza. Ha a

jel szerepel, ez (

)

4.128. egyenlet - (9)

s midőn a

jel szerepel, ez integrál (

)

4.129. egyenlet - (9*)

Miután föltevésünk szerint
az elsővel állunk szemben, ha

, 254. § (5) és 254. § (6)-ra tekintettel az utóbbi két eset közül
, ellenben a másodikkal, ha
.

A 254. § (7), 254. § (8) és 254. § (9) resp. 254. § (9*) képletek alapján
esetén is
meghatározhatjuk a 254. § (4) alatti integrált. Az 254. § (1) alatti azután 254. § (3), ill. 254. § (3*)-ból adódik.
255§. . Az előbbi §-ban leírt módon határozzuk meg pl. ezt az integrált:
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

-nek az

szerint rendezett alakja

tehát

4.130. egyenlet - (1)

Minthogy

helyettesítés alkalmazásával

a

4.131. egyenlet - (2)

Az utóbbi integrál redukciója (254. §) most így alakul:

4.132. egyenlet - (3)

Mivel (

)

255. § (2) és 255. § (3)-ból adódik

S így 255. § (1) alapján

vagy a racionális részt összevonva

Határozzuk meg most az
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

integrált.
-et az

szerint rendezve

tehát

4.133. egyenlet - (4)

Minthogy

a

helyettesítés alkalmazásával

4.134. egyenlet - (5)

Ez utóbbi integrált a fenti módon redukálva

s így 255. § (5)-ből

Tehát 255. § (4)-re tekintettel

vagy végeredmény ül

256§. . Tekintsük most általánosságban a

racionális törtfüggvényt oly intervallumban, amelyben a

nevezőnek nincs gyöke, ahol is tehát e függvény mindenütt értelmezve van. Ez intervallumban e
törtfüggvény folytonos (50. §), tehát az
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

határozatlan integrál mindenesetre létezik (146 §). Meg fogjuk mutatni, hogy ez integrál előállítható zárt
alakban s ehhez a racionális függvényeken kívül csak a logaritmus és az arcustangens függvényre van szükség.
Elegendő lesz azzal az esettel foglalkoznunk, midőn
nevezőnél alacsonyabb fokú. Ha u. i.
-szel osztva, meghatározhatjuk a
amelyekre

valódi törtfüggvény, azaz a

magasabb vagy ugyanolyan fokú mint
hányadost és a

-nél alacsonyabb fokú

számláló a
, akkor

-et

maradékot,

tehát

és

A

racionális egész függvény integrálja szintén racionális egész függvény, amit tagonkénti integrálással

meg tudunk határozni (146. § (3)), tehát most már az
utalva.

valódi törtfüggvény integrálására vagyunk

Valamely valódi racionális törtfüggvény integrálása e törtfüggvénynek ú. n.
alapszik.

parciális törtekre bontásán

valódi törtfüggvény nevezője (az egyenlő tényezők szorzatát halvány alakjában írva) ahol
azaz a másodfokú tényezők nem esnek szét két elsőfokú valós tényező szorzatára, akkor e
törtfüggvény ilyen alakban írható:
Ha a

4.135. egyenlet - (2)

Ez e valódi törtfüggvénynek ú. n. valós parciális törtekre bontott alakja; az

típusú tagok a valós parciális törtek. Az 256. § (1) alatti
, resp.
(
)
tényezőket valós gyöktényezőknek nevezzük. Az algebra alaptétele szerint az 256. § (1) gyöktényezős
előállítás mindig létezik.3 Ez utóbbi tételt e fejezet függelékében fogjuk bebizonyítani (300. §).

3

De ennek tényleges előállítása véges számú lépésben általában nem lehetséges.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
E 256. § (2) alatti felbontás lehetőségét bebizonyítandó, először három speciális esetben valósággal elvégezzük
a felbontást.
Legyen

4.136. egyenlet - (3)

két különböző lineáris gyöktényező s keressük az
(3)-ból

tehát

törtfüggvény parciális törtekre bontott alakját. 256. §

-vel végigosztva

folytán adódik

honnan

Legyen

egy lineáris és egy quadratikus gyöktényező s keressük az

törtfüggvény parciális törtekre bontott alakját.

az -lel nem osztható (mert különben két lineáris valós tényező szorzata volna), azért

Minthogy

-val végigosztva

Itt

folytán

honnan

Legyen

4.137. egyenlet - (4)

két különböző quadratikus gyöktényező s állítsuk elő az
alakban.
Lehetséges, hogy
, mikor azután szükségképpen
különbözők. Ekkor 256. § (4)-ből

tehát

törtfüggvényt parciális törtekre bontott
, mert különben

-vel végigosztva
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és

nem volnának

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

folytán

s innen

Tegyük fel most, hogy

. Mivel

a

lineáris függvénnyel nem osztható (mert különben két elsőfokú valós tényező szorzata volna), azért

-vel végigosztva

Ezt

amiből

Az

,

alapján

eseteket összefoglalhatjuk abban, hogy ha

,

és

két különböző gyöktényező, akkor

4.138. egyenlet - (5)

ahol

az

-nél,

az

-nél alacsonyabb fokú (tehát mindkettő legfeljebb elsőfokú).

Ennek alapján megmutatjuk, hogy ha a
valódi törtfüggvény nevezőjének van legalább két
különböző gyöktényezője, akkor
fölbontható oly valódi törtfüggvények összegére, amelyek
mindegyikének nevezője csak egy gyöktényezőt tartalmaz.
Legyen ugyanis

ahol

és

különböző gyöktényezők. 256. § (5) alatt

-szel végigszorozva

Itt a jobboldalon álló törtfüggvényekben az egész részt (amennyiben nem valódi törtfüggvényekkel van
dolgunk) válasszuk külön a valódi tört résztől:

Mivel itt a baloldalon valódi törtfüggvény áll s valódi törtfüggvények összege vagy különbsége nyilván
ugyancsak valódi törtfüggvény, azért a jobboldalon az egész részek összegének azonosan zérusnak kell lennie,
vagyis
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ha a jobboldalon álló valódi törtfüggvények valamelyikének nevezője még mindig tartalmaz különböző
gyöktényezőket, akkor az előbbi felbontás erre újraalkalmazható, s így tovább. Azonban a nevezők fokszáma
nyilván folyvást csökken, tehát véges számú lépés után
csupa olyan valódi törtfüggvény összegére
bomlik fel, amelyek mindegyikének nevezője csak egy gyöktényezőt tartalmaz.
256. § (1)-re tekintettel az alkalmazott eljárással

-nek nyilván ilyen alakú felbontásához jutunk:

4.139. egyenlet - (6)

legfeljebb

-edfokú lehet, tehát

hatványai szerint rendezve

s így

Ha

legalább másodfokú, akkor ezt

-sel osztva

amiből

Ha még

is legalább másodfokú, akkor hasonlóan

s így tovább. Mivel a
függvények fokszáma folyvást csökken, véges számú lépés után
olyanra kell jutnunk, amely legfeljebb elsőfokú. Legyen ez

vagyis

Ezekből

Hasonlóan bonthatjuk fel a 256. § (6) jobboldalán álló többi valódi törtfüggvényt.
Ezek szerint
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

amivel 256. § (2)-t bebizonyítottuk.
már a legrövidebb alakra van hozva, 256. § (2)-ben

Amennyiben

Ha u. i. például
következnék, hogy

ahol

-szel végigszorozva 256. § (2)-ből 256. § (1)-re tekintettel

volna, akkor

racionális egész függvény, vagyis

osztható volna

-val, tehát

a

-nek és

együttható igen egyszerű szabály szerint számítható ki. Ugyanis 256. § (2*) alatt

-val

-nek közös osztója volna a feltevéssel ellentétben.
Ha 256. § (1)-ben

, azaz

4.140. egyenlet - (1*)

akkor a 256. § (2) alatti felbontás:

4.141. egyenlet - (2*)

Ez esetben az
végigszorozva

4.142. egyenlet - (7)

Ha most
, akkor a jobboldal második tagja 0-hoz tart, mert
meghatározott határértéke van. A baloldalon pedig

továbbá – mivel

és itt

az

és a

függvénynek véges és

helyen eltűnik –

, lévén 256. § (1*) szerint

a

-nek egyszeres gyöke. Tehát 256. § (7)-ből folyólag

545
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.143. egyenlet - (8)

Ha
-nek csak elsőfokú gyöktényezői vannak és a gyöktényezős alakban mindegyik az első hatványon
szerepel, vagyis ha

akkor a 256. § (8) alatti szabály értelmében

ahol

Az általános esetben 256. § (2) alatt

-val végigszorozva

4.144. egyenlet - (9)

ahol is a
racionális függvény az helyen értelmezve van, tehát akárhányszor differenciálható. 256. § (9)et
-ra alkalmazva nyerjük, hogy

4.145. egyenlet - (10)

S mivel az

szorzatnak még első

differenciálva

és

deriváltja is eltűnik az

helyen (86. §),

téve, adódik

vagyis

4.146. egyenlet - (11)

A 256. § (2) alatti fölbontás alapján a

valódi törtfüggvény integrálása vissza van vezetve az
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-ször

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
integrálok meghatározására. Az első nyilván

(Az első esetben a formula érvényes akár az

, akár a

intervallumban. A második esetben

csak
-ben érvényes a formula,
-ban az integrál
) A második integrál
a 254. §-ban elintézett osztályba tartozik. Ezzel a jelen §elején kimondott tétel be van bizonyítva.
257§. . A megelőző § 256. § (2) képletének jobboldalán szereplő együtthatókat sokszor legcélszerűbb
koeﬃciens-összehasonlítással határozni meg. Ez úgy történik, hogy a

nevezővel végigszorozván, a

baloldalon maradó
polinom együtthatóit rendre egyenlővé tesszük a jobboldalon előálló polinom
megfelelő együtthatóival s az így nyert elsőfokú egyenletrendszerből számítjuk ki az
ismeretleneket. (Ezt az eljárást a határozatlan együtthatók módszerének is nevezik.)
Állítsuk elő pl. az

integrált.
Az integrandus nevezője gyöktényezős alakban

tehát integrandusunk valós parciális törtekre bontva

alakú. Végigszorozva

-gyel (a hasonló tagokat egymás alá írva)

honnan koeﬃciens-összehasonlítással nyerjük az

egyenletrendszert az
alapján

257. § (I) és 257. § (III)-ból

ismeretlenekre. 257. § (II) és 257. § (IV)-ből

s így 257. § (IV)-re tekintettel
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, tehát 257. § (I)

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Ezek szerint valós parciális törtekre bontva

következőleg

4.147. egyenlet - (1)

Minthogy

az

szerint rendezve

257. § (1) jobboldalán az első integrál

4.148. egyenlet - (2)

Hasonlóan, az 257. § (1) jobboldalán álló második integrál

4.149. egyenlet - (3)

257. § (1)-, 257. § (2)- és 257. § (3)-ból

4.150. egyenlet - (4)

Mivel

a

helyettesítéssel

Hasonlókép

tehát 257. § (4)-ből a keresett integrál
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.151. egyenlet - (5)

258§. . Gyakorlásul szolgálhat a következő integrálok előállítása, illetve kiszámítása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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részei.

20.

.

7. 7 Racionális függvény integráljára visszavezethető
integrálok.
259§. . Ha az integrandus
-ből és
-ből racionális műveletekkel állítható elő, akkor az integrált
racionális függvény integráljára vezethetjük vissza a helyettesítéssel.
Ugyanis

és

a

-nek racionális függvényei, nevezetesen (180. § (2*))

4.152. egyenlet - (2)

tehát ezekből racionális műveletekkel összetett minden kifejezés a -nek szintén racionális függvénye. Továbbá
259. § (1)-ből

4.153. egyenlet - (3)

ami -nek ugyancsak racionális függvénye. Ennélfogva, a helyettesítés elvét alkalmazva (148. § (2)),
nyilvánvaló, hogy az 259. § (1) alatti helyettesítéssel a
-bőlés
-ből racionális műveletekkel összetett
függvény integrálja racionális függvény integráljába megy át.
Például számítsuk ki ezt az integrált:

259. § (2)-ből

Ha átfutja a
intervallumot, akkor 259. § (1) alapján
még 259. § (3)-ra, a helyettesítés elve értelmében

monoton változik 0-tól 1-ig, tehát tekintettel

Vagyis az eredmény

260§. . Kiszámítandó
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Az integrandus

szerint periodikus lévén, először is a kérdéses integrál

4.154. egyenlet - (1)

Az előző§-ból tudjuk, hogy racionális függvény integráljára vezethetjük vissza ez integrált a
helyettesítéssel. Ekkor az ottani 259. § (2), 259. § (3) képletek szerint

és

tehát az új integrandus

4.155. egyenlet - (2)

Amíg átfut a
és 260. § (2) alapján

Minthogy

számköz belsején, addig

folytán

átfutja a

intervallumot, tehát 260. § (1)

, innen

Vagyis a végeredmény

4.156. egyenlet - (3)

Ebből következik – az integrandusban számlálót és nevezőt
miszerint

-tel osztva és
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-tel jelölve –

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.157. egyenlet - (3*)

261§. . Megmutatjuk most, hogy ha az integrandus a
változik, ha
és
helyébe rendre
és
integráljára vezethetjük vissza a helyettesítéssel is.
Legyen u. i. a

és

és

-nek oly racionális kifejezése, amely nem
tétetik, akkor az integrált racionális függvény

szóbanforgó racionális kifejezése

, ez így írható:

Minthogy

4.158. egyenlet - (2)

Jelöljük a számlálóban a páros
kitevőknek megfelelő tagok összegét röviden -vel, a páratlanoknak
megfelelőkét
-val, a nevezőben pedig a páros
kitevőjű tagok összegét
-mel, a páratlan
kitevőjűekét -nel. Miután a föltevés szerint

e jelölés mellett 261. § (2)-ből

következőleg

4.159. egyenlet - (3)

Tehát ha

és

nem azonos 0, akkor

s így

Eszerint ekkor 261. § (2) a
és
racionális kifejezése alakjában írható. Ha
, akkor egyben
, mert különben 261. § (3) folytán
is fennállana, vagyis a 261. § (2) alatti számláló
volna,
amit természetesen kizárunk. Hasonlókép
esetén egyszersmind
, mert különben
is
állana s így 261. § (2) nevezője
volna, ami lehetetlen. Ebben a
esetben 261. § (2) alatt a
számlálót és nevezőt
-szel osztva, ismét a
és
racionális kifejezését nyerjük. Minthogy pedig
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a 261. § (2) integrandus egyszersmind a

racionális kifejezése, mondjuk

Ennélfogva az 261. § (1) helyettesítéssel (148. §)

s itt az új

integrandus már valóban racionális függvény.

Például számítsuk ki az

integrált.
Az integrandus reciprok értéke

tehát integrálunk az 261. § (1) helyettesítéssel

vagyis a végeredmény

Az

integrálban

s így az 261. § (1) helyettesítéssel ez integrál
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azaz végeredményül

262§. . Gyakorlásul szolgálhat a következő integrálok kiszámítása:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
263§. . Ha az integrandus -ből és a
lineáris függvény racionális kitevőjű hatványaiból
racionális műveletekkel van összetéve, akkor racionális függvény integráljára jutunk a helyettesítéssel, hacsak
racionális egész szám és
-, -, …,
-nek közös többszöröse.
E helyettesítésnél u. i. az 263. § (1) alatti hatványok
függvényeibe) mennek át, és 263. § (2)-ből
integrandus így nyilván racionális (148. §).

a

-nek nyilván egész kitevőjű hatványaiba (tehát racionális
-nek szintén racionális függvényeként fejezhető ki. Az új

Számítsuk ki pl. az

improprius integrált, amely mindenesetre konvergens (250. §). Ezt ama végtelenbe nyúló idom területe
mérőszámának tekintjük, amelyet az
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cisszois-ág (85. §), továbbá az abszcissza-tengely és az

egyenes határol (193. ábra).

193. ábra.
Az

helyettesítés mellett

s amíg

változik 0-tól

-ig, addig

és ezzel együtt

is változik 0-tól

4.160. egyenlet - (3)

Alkalmazva a

helyettesítést
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-ig. Tehát

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

vagyis (227. § (2))

4.161. egyenlet - (4)

263. § (3) és 263. § (4)-ből végül

Ebből következik, miszerint – geometriai kifejezéssel – az
által határolt végtelenbe nyúló idom területe

cisszois és az

egyenes

, vagyis az alapkör területének háromszorosa.

264§. . Kiszámítandó

A

intervallumban mindkét radicandus pozitív, minthogy nyilván

Tehát az integrandus ez intervallumban valóban értelmezve van.
Tegyük fel először, hogy

Most nyilván
ábrázolja:

. Ha pl.

, akkor írjuk integrálunkat így:

, tehát a négyzetgyök alatt álló lineáris törtfüggvényt (44. §) ilyen hiperbola
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részei.

194. ábra.
Legyen

4.162. egyenlet - (1)

Az

4.163. egyenlet - (2)

egyenletekből

4.164. egyenlet - (3)

264. § (2)-ből

szerinti differenciálással adódik

amiből 264. § (3) alapján
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Ha

változik

az

-től

-től 1-ig, az 264. § (1) alatti lineáris törtfüggvény változik

-től

-ig, tehát

-ig.

Ezekre tekintettel az 264. § (1) alatti helyettesítés mellett integrálunk átmegy a következőbe:

Mivel

és a

intervallumban (miként az ábráról látható) az 264. § (1) alatti lineáris törtfüggvény nagyobb

nél, tehát

, azért a megfelelő

-

intervallumban

Következőleg

4.165. egyenlet - (4)

Ez még lényegesen egyszerűsíthető. A
rel, második tényezőjét pedig

jel alatt álló törtben a számlálóés nevező első tényezőjét

-rel szorozva e tört

Tehát 264. § (4)-ből a keresett integrál

Ez nyilván akkor is érvényes, ha

.

265§. . Gyakorlásul szolgálhat a következő integrálok kiszámítása:

1.

.
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2.

.

3.

.

4.

.

5.

.

6.

.

266§. . Tegyük föl, hogy az

másodfokú racionális egész függvény bizonyos intervallumban

pozitív, de nem teljes négyzet, azaz

.

Az -ből és
-ből racionális műveletekkel összetett függvény integrálja racionális függvény
integráljába megy át, ha az kúpszelet valamelyik fix pontját e görbe abszcisszájú változó pontjával összekötő
egyenes iránytangensét vezetjük be új változónak.
Legyen u. i. az 266. § (1) görbe valamely fix pontja

. Megmutatjuk, miszerint ez

görbe
pontjával összekötő egyenes iránytangensével az
Itt természetesen fel van téve, hogy
.
Mivel az egyenes átmegy az

és

,

koordináták racionálisan fejezhetők ki.

pontokon, azért

4.166. egyenlet - (2)

Mindkét oldalon négyzetre emelve és tekintetbe véve 266. § (1) mellett még, hogy

4.167. egyenlet - (1*)

(lévén

az 266. § (1) kúpszeleten), adódik

vagy

-lal osztva, innen

4.168. egyenlet - (3)

A tett föltevések mellett

pontot a

lehetetlen. Ekkor u. i. 266. § (3)-ból következnék
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részei.
vagy négyzetre emelve

honnan 266. § (1*)-ra tekintettel folynék
, amit kizártunk. Tehát
, minélfogva 266. § (3)-ból
kifejezhető, mint a
változó racionális függvénye. Ezt 266. § (2)-be helyettesítve,
is
racionális
függvényeként áll elő.
Ha tehát e

iránytangenst vezetjük be új változónak (148. §), akkor

racionális függvények lépnek, s mivel
racionális függvény lesz.

és az

helyébe

a fortiori racionális, világos, hogy az új integrandus már valóban

Számítsuk ki pl. ezt az integrált:

Ez improprius integrál, de nyilván konvergens (250. §).
Az

4.169. egyenlet - (1’)

görbe az egységkör. Válasszuk ezen fix pontnak az
összekötő egyenes iránytangense , akkor

pontot. Ha ezt a kör változó

4.170. egyenlet - (2’)

Mindkét oldalon négyzetre emelve, 266. § (1’) alapján

s itt

-szel végigosztva

4.171. egyenlet - (3’)

266. § (2’) és 266. § (3’)-ből

és

Minthogy még
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
az új integrandus lesz

Ha
átfutja a
intervallumot, akkor az
és
pontokat összekötő egyenes
iránytangense nyilván fogy 0-tól
-ig (195. ábra). Tehát integrálunk ebbe megy át:

Vagyis végeredményül

195. ábra.
267§. . Gyakorlásul szolgálhat a következő integrálok kiszámítása:

1.

.

2.

.
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3.

.

4.

5.

.

.

268§. . Speciális esetekben a fentebbi általános módszereken kívül valamely ad hoc eljárás természetesen
gyorsabban vezethet célhoz.
Ha például az

integrált kell kiszámítanunk (3.), a 266. §-ban ismertetett általános eljárás helyett egyszerűbb a következőkép
eljárni.
Először is alkalmazzuk az

helyettesítést, mikor is

. Ekkor integrálunk (216. § (6))

Most alkalmazzuk az

helyettesítést, amelynél

. Minthogy nyilván

és

e helyettesítéssel ez integrál folytatva (

)

Vagyis a keresett integrál
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részei.

8. 8 Rektifikálható folytonos görbék a síkban.
269§. . Legyenek

4.172. egyenlet - (1)

bizonyos

4.173. egyenlet - (2)

számközben folytonos függvények és tegyük fel, hogy különböző értékekhez a koordinátarendszer különböző
pontjai tartoznak. A 269. § (2) számközből vett
egyszerű folytonos vonaldarabnak nevezzük.

értékeknek megfelelő

pontok halmazát

Jelölje a
értéknek megfelelő pontot , a
értéknek megfelelőt . A
parameterértékekhez
tartozó ,
pontokról azt mondjuk, hogy
-tól
felé haladva
megelőzi
-t, viszont -től
felé
haladva
követi
-t. E megállapítás független az 269. § (1) és 269. § (2) alatti parameteres előállítás
speciális választásától! Ezt következőkép láthatjuk be.
Legyenek

4.174. egyenlet - (3)

folytonos függvények valamely

4.175. egyenlet - (4)

számközben s tartozzanak különböző értékekhez különböző
pontok. Tegyük fel, hogy a 269. § (3) és
269. § (4) definiálta vonaldarab összeesik az 269. § (1) és 269. § (2) alatt megadott vonaldarabbal. Minthogy nek minden 269. § (2)-beli értékéhez tartozik egy
egyértékű függvénye:

pont s ez meghatározott

értéknek felel meg, azért

a

4.176. egyenlet - (5)

Megmutatjuk, hogy folytonos. Legyen

4.177. egyenlet - (6)

a 269. § (2) számközben felvett konvergens sorozat. A feltevés szerint az 269. § (1) függvények folytonosak
lévén, az

4.178. egyenlet - (7)
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részei.

és

4.179. egyenlet - (8)

sorozatok is konvergensek. Tekintsük a 269. § (6)-nak 269. § (5) révén megfelelő

4.180. egyenlet - (9)

sorozatot a 269. § (4) számközben. Erre

tehát

4.181. egyenlet - (7*)

azonos a 269. § (7), viszont

4.182. egyenlet - (8*)

azonos a 269. § (8) sorozattal. Ennélfogva ez utóbbi sorozatok konvergensek, mondjuk

4.183. egyenlet - (10)

Kiragadva 269. § (9)-ből valamely

4.184. egyenlet - (11)

konvergens részsorozatot (64. §), amelyben

a 269. § (3) alatti függvények folytonossága következtében

4.185. egyenlet - (12)

De mivel

a 269. § (7*),

pedig a 269. § (8*) sorozat részsorozata, 269. § (10) és 269. § (12) alapján
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Eszerint 269. § (9) bármely 269. § (11) alatti konvergens részsorozatának ugyanaz a
határértéke van, vagyis
269. § (9) maga is konvergens (64. §). Ezzel kimutattuk, hogy az 269. § (5) függvény folytonos (50. §, 63. §).
Ebből továbbá következik, hogy e függvény szigorúan monoton. Mert legyen
különböző , és
meg; tegyük fel, hogy

értékeknek különböző

Akkor lehetetlen, hogy

pontok, tehát különböző

és

,

és

értékek felelnek

legyen. Ekkor u. i. vagy
volna. A folytonosság következtében

esetben

. A

között felvenné a

ellentmondásban van azzal, hogy különböző

vagy

BOLZANO tétele szerint (53. §) az első

, a második esetben

és

között a

értékeknek különböző

értéket. Ez

értékek felelnek meg. Tehát

. Ebből pedig egyszerűen következik, hogy az 269. § (5) alatti folytonos függvény szigorúan
monoton. Vagyis ha átfutja a 269. § (2) számközt, a megfelelő
ponthoz tartozó
irányban átfutja a 269. § (4) intervallumot s nyilván ez az, amit meg kellett mutatnunk.
Véges számú
vonaldarabnak nevezni. Ha
alapján az

érték valamelyik

egyszerű folytonos vonaldarab összetételét fogjuk az alábbiakban folytonos
összeesik
-mel, akkor folytonos zárt görbéről beszélünk. A fentebbiek

folytonos vonaldarabon két

haladási értelem lehetséges. Az egyiknél t. i. az

egyszerű vonaldarabokon -ból , -ből ,…, -ből
felé haladunk; a másiknál
viszont
-ből ,… -ből
,
-ből
felé; az első az
-ból
felé, a második az
-ből
felé
való haladás. Az ilyen folytonos vonaldarab parameteres előállítása

ahol

és

az

zárt számközben folytonosak s ez véges számú

rész-

intervallumra bontható úgy, hogy ugyanazon rész különböző helyeihez különböző
270§. . Szemeljük ki az

folytonos vonaldarabon (269. §)

-ból

pontok tartoznak.

felé haladva egymás után az

pontokat, amelyek azt az
ívekre osztják.
Mindegyik ív két végpontját (amelyek össze is eshetnek) húrral összekötve, a vonaldarabba beírt
poligon keletkezik, amelynek hossza

Az összes lehető felosztásoknak (midőn tehát
valamint
más és más) megfelel a poligonhosszak bizonyos halmaza. Lehetséges, hogy ez felülről korlátos, mint pl. körív esetében (21. §), de lehetséges
az is, hogy nem korlátos, amint alább látni fogjuk (272. §).
Ha a beírt poligonoknak megfelelő poligon-hosszak halmaza felülről korlátos, akkor a folytonos vonaldarabot
„rektifikálhatónak” mondjuk és e halmaz felső határát a vonaldarab „ívhosszúságának” nevezzük.4 (V. ö.
21. §.)
A definícióból nyilván következik, miszerint valamely rektifikálható folytonos vonaldarabba beírt poligon
hossza legfeljebb akkora, mint a vonaldarab ívhosszúsága, továbbá, hogy rektifikálható folytonos
vonaldarabnak részét képező folytonos vonaldarab ugyancsak rektifikálható.

4

C. JORDAN i. m. (206. old.), p. 100–103.
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Kimutatjuk még az ívhosszúságnak két tulajdonságát. Legyen az

vonaldarab valamely közbülső pontja

, amely azt az
és
vonaldarabokra osztja. E részek ívhosszát szintén
jelzett tulajdonságok a következők:

folytonosan változik, vagyis adatván akármilyen kicsiny
pont úgy választható, hogy a

vonaldarab bármely közbülső

pozitív szám,

és

-mel jelölve, a

előtt a

és

után a

pontjára

4.186. egyenlet - (1)

Az

tulajdonság ugyanúgy bizonyítható be, mint a körív speciális esetében (22. §).

196. ábra.
A

tulajdonságot következőkép bizonyítjuk be. Adatván
sokszöget (196. ábra), hogy

Ez lehetséges, miután

, írjunk az

vonaldarabba olyan

a poligonhosszak felső határa. Feltehetjük, hogy egyben

mert egy új szögpont beiktatásával a poligonhossz nem kisebbedik és folytonos vonaldarabról lévén szó, ez
utóbbi egyenlőtlenség fennáll, hacsak
egyenlőtlenségből következik, hogy

-et az

ívnek bizonyos

tehát még inkább

4.187. egyenlet - (2)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Hasonlóképen, a

Az

vonaldarabon található olyan

pont, hogy

tulajdonság szerint

tehát ekkor

4.188. egyenlet - (3)

Ha mármost

vonaldarab közbülső pontja, akkor az

a

tulajdonságból folyólag

s így 270. § (2) és 270. § (3) alapján még inkább áll 270. § (1). Tehát
pontnak a
szögpontot választva, a
tulajdonságot bebizonyítottuk.

vonaldarab közbülső

Ugyanígy látható be, hogy

a

adatván

ívdarab közbülső

közbülső

, bizonyos
pontjaira pedig

előtti

utáni

pontjaira 270. § (1) teljesül. Ezzel a

pontban balról, a

pontban jobbról folytonos, vagyis

pontjaira

. (Az első igazolásánál a

és

pontnak a

, bizonyos
pont, az utóbbiénál a

ívdarab

nem szerepel.)

E két tulajdonság alapján a rektifikálható folytonos vonaldarab valamely

parameteres előállításánál az
növekedő folytonos függvénye.
271§. . Legyen

számköznek megfelelő vonaldarab ívhosszúsága -nek szigorúan monoton

rektifikálható folytonos vonaldarab s osszuk ezt

ívre az

osztópontokkal. Megmutatjuk, hogy az
ívhosszúság az
határértéke midőn az ívek legnagyobbika 0-hoz tart, képletben ha

beírt poligon hosszának

4.189. egyenlet - (2)

Bizonyítás. Adassék
. Miután
sokszög, hogy

felső határa a beírt poligonok hosszának, van olyan

4.190. egyenlet - (3)
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hosszúságú beírt

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Ezt a beírt sokszöget rögzítsük. Ha mármost az

ívekre

vonaldarabot olyan kis

osztjuk, amelyek kisebbek egyrészt az
akkor

ívek mindegyikénél, másrészt pedig

-nél,

4.191. egyenlet - (4)

Ezt következőkép láthatjuk be. Az
pontokból,

mert

különben

az

ívek bármelyike legföljebb egyet tartalmazhat az
illetőív legalább akkora volna, mint az

ívek valamelyike, ellentétben a feltevéssel. Minden ilyen ívet, ha a tartalmazott
pont neki közbülső pontja, nevezzünkfedőívnek. Tekintsük azt a
hosszúságú beírt sokszöget, amelynek
szögpontjai az
és
tehát 271. § (3) mellett még inkább érvényes

pontok együttvéve (197. ábra). Nyilván

,

4.192. egyenlet - (5)

E
hosszúságú beírt poligon áll egyrészt az
sokszögnek a nem fedőívekhez tartozó
oldalaiból, továbbá a fedőívekben fekvő oldal-párokból (a 197.ábrán vastagon kihúzva). Minden ilyen oldal-pár
együttes hossza legföljebb akkora, mint az illető fedőív, tehát kisebb
oldalpár van, ezek együttes hossza

-nél. S mivel legföljebb

ilyen

. Tehát 271. § (5) alapján

és így még inkább

vagyis fennáll 271. § (4). Eszerint a

poligonhossz alulról az

-nál kisebb hibával megközelíti az

ívhosszúságot, hacsak az
ívek eléggé kicsinyek. Minthogy
volt választható, ezzel az 271. § (1) és 271. § (2) alatti limes-relációt bebizonyítottuk.
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akármilyen kicsinyre

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

197. ábra.
Hasonló gondolatmenettel bizonyítható be, hogy ha az

parameteres előállítású

folytonos vonaldarab nem rektifikálható, akkor az

felosztásnak megfelelő beírt

poligon hossza

-hez tart, midőn

.

272§. . Folytonos vonaldarab rektifikálhatóságának feltételét igen könnyen kifejezhetjük a korlátos variációjú
függvény fogalmával (135. §).
Valamely

parameteres előállítású folytonos vonaldarab akkor és csak akkor rektifikálható, ha az
függvények korlátos variációjúak.
Ugyanis ez

vonaldarabba beírt

és

poligon szögpontjai feleljenek meg az

parameter-értékeknek. Akkor a poligon hossza

tehát
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folytonos

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ha
és
korlátos variációjúak, akkor a jobboldali összegek korlátosak, s így ez egyenlőtlenségből ez
esetben folyik a poligon-hossz korlátossága, vagyis a vonaldarab rektifikálható volta. Mivel pedig a poligonhossz fenti képletéből folyólag

azért rektifikálhatóság, azaz a poligon-hossz korlátossága esetén
variációjúak.

és

szükségkép korlátos

Minthogy pl. a 135. § példájának analógiájára az

folytonos függvény a

számközben nem korlátos variációjú, azért az

folytonos vonaldarab nem rektifikálható. Erről különben közvetlenül is könnyen meggyőződhetünk. Tekintsük a
görbének

abszcisszájú

pontjait (198. § ábra). A
beírt poligon hosszúsága – durva becsléssel – nyilván nagyobb a
pontok ordinátáinak összegénél:

Ez utóbbi
nem korlátos.

esetén

-hez tart (36. §), tehát a beírt poligonok hosszúságainak halmaza valóban

A fenti tétel felhasználásával kimutatjuk még a 136. § tételének következő fontos kiegészítését: korlátos
variációjú folytonos függvény két szigorúan monoton növekedő folytonos függvény különbsége (ami különben
speciális esete az idézett §végén kimondott tételnek).
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

198. ábra.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

199. ábra.
Legyen

a szóbanforgó függvény, amelyről tehát föltesszük, hogy bizonyos

folytonos és korlátos variációjú. Akkor a fenti tétel szerint az
Jelöljük a görbe abszcisszájú
pontjától az abszcisszájú
-szel. Tudjuk (270. §),

intervallumban

görbe megfelelő darabja rektifikálható.
pontig (199. ábra) számított ívhosszúságot

folytonos függvény tehát a

4.193. egyenlet - (1)

függvények is folytonosak. Ezek különbsége éppen

4.194. egyenlet - (2)

Megmutatjuk, hogy
abszcisszájú pontja

és
szigorúan monoton növekedők is. Legyen u. i.
. 272. § (1)-ből

és a görbe

4.195. egyenlet - (3)

és

4.196. egyenlet - (4)

Azonban
még inkább

a

vonaldarab ívhosszúsága (

), tehát mindenesetre
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s így nyilván

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Ennélfogva 272. § (3) és 272. § (4)-ből következik, hogy

vagyis
és
kívánt előállítása.

valóban szigorúan monoton növekedők. Ezek szerint 272. § (2) az

függvénynek

273§. . Ha
az
számközben folytonos és azon belül differenciálható függvény, továbbá
korlátos, akkor az vonaldarab rektifikálható, és ívhosszúsága amennyiben ez integrál létezik.
Bizonyítás. Osszuk föl

osztópontokkal, ahol

-t az

A megfelelő

beírt poligon (270. §) hossza

4.197. egyenlet - (3)

Ámde a LAGRANGE-féle középértéktétel szerint (109. §)

s így 273. § (3)-ból

4.198. egyenlet - (3*)

Mivel a föltevés szerint

korlátos, azaz van olyan

pozitív szám, hogy

azért 273. § (3*) alapján

tehát a beírt poligonok hossza korlátos, vagyis 273. § (1) rektifikálható vonaldarab.
A 273. § (3*) alatti összeg nem egyéb, mint egy a

függvényre vonatkozó téglalapösszeg. Ez

tehát szükségkép az
integrálértékhez tart midőn
, hacsak ez integrál
létezik (126. §). Ekkor tehát az ívhosszúságot valóban a 273. § (2) képlet szolgáltatja. Qu. e. d.
Természetesen

korlátossága nem szükséges a rektifikálhatósághoz. Erre példa bármely monoton

folytonos függvény (135. §, 272. §), amelynek deriváltja nem korlátos, pl.
Megmutatjuk, miszerint a 273. § (2) integrál létezése biztosítva van, ha
és RIEMANN szerint integrálható. Legyen ugyanis
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a
az

számközben.
számközben korlátos

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
a föltevés szerint korlátos és integrálható, azért

Minthogy

hogy
is korlátos és integrálható. Mivel
korlátos. Továbbá az intervallum két tetszőleges

tehát

és

és

is ilyen (138. §). Meg kell mutatnunk,

folytán
helyére

, azért

folytán

Ebből azonban nyilván következik, hogy az intervallum bármely felosztásánál a
oszcillációs összeg (127. §) nem nagyobb a
midőn

függvényre vonatkozó

-re vonatkozónak a felénél. Ez utóbbi azonban 0-hoz tart,
integrálható. Tehát ekkor a

, mert

összeg is 0-hoz tart, azaz
Az

a fortiori

-re vonatkozó oszcillációs

integrálható.

intervallumnak megfelelő vonaldarab ívhosszúsága 273. § (2) értelmében

Tehát (143. §) föltéve, hogy

helyen folytonos, itt az ívhosszúság differenciálhányadosa

az

4.199. egyenlet - (4)

273. § (2) értelmében pl. az

4.200. egyenlet - (5)

láncgörbe-darab (216. §) ívhosszúsága

Ezzel egyenlő hosszúságú egyenesdarabot könnyen szerkeszthetünk (geometriai rektifikáció), ha az 273. § (5)
görbe
átfogóra olyan

abszcisszájú

pontja adva van. Ugyanis

ordinátája

derékszögű háromszöget szerkesztünk, amelyben

vagyis egyenlő hosszúságú az 273. § (5) alatti

, tehát ha erre mint
, akkor a másik befogó

láncgörbe-darabbal (200. ábra).
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

200. ábra.
Megjegyzendő, a

s így

egyenes a láncgörbe

-beli érintője. Valóban, a szerkesztésből folyólag

iránytangense

ami éppen az 273. § (5) görbe

-beli érintőjének iránytangense.

274§. . Számítsuk ki most valamely

4.201. egyenlet - (1)

parabolaív hosszúságát.
274. § (1)-ből

4.202. egyenlet - (2)

tehát a kérdéses ívhosszúság (273. § (2))
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ebből az

helyettesítéssel (216. § (6), 216. § (7), 216. § (9))

tehát (216. § (8))

vagyis az 274. § (1) parabolaív keresett hossza

4.203. egyenlet - (3)

201. ábra.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Fejezzük ki még ez ívhosszat az abszcisszájú
ponthoz tartozó érintő és az
(201. ábra). Ennek tangense az 274. § (1) függvény inverzének deriváltja az
tehát 274. § (2)-re tekintettel (82. §)

tengely közti a szöggel
helynek megfelelő helyen,

Ennélfogva 274. § (3)-ból a 216. § (10) képlete alapján

azaz

4.204. egyenlet - (3*)

275§. . Legyen valamely folytonos vonaldarab parameteres előállítása

4.205. egyenlet - (1)

Tekintsük először azt az egyszerű esetet, midőn az
folytonosak, továbbá pl.
, mikor is
növekedő vagy fogyó (96. §). Ekkor (110. §)

zárt számközben

állandó előjelű (106. §), tehát

és

léteznek és

szigorúan monoton

tehát

Ennélfogva az

jelölés mellett, a helyettesítés elvét alkalmazva (148. §), a két esetnek megfelelőleg

4.206. egyenlet - (2)

Ha

, akkor

és a baloldali integrál megadja az 275. § (1) vonaldarab ívhosszát (273. §), ha ellenben

, akkor
és az integrál az ívhossz
esetben az 275. § (1) vonaldarab ívhosszúsága

-szeresével egyenlő. Tehát 275. § (2) alapján mind a két

4.207. egyenlet - (3)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

E képlet sokkal általánosabban is érvényes, nevezetesen fennáll a következő tétel:
Ha valamely folytonos vonaldarab 275. § (1) alatti parameteres előállításában

és

az

számköz belsejében differenciálható függvények, továbbá
valamint
korlátos és RIEMANN szerint
integrálható függvény, akkor a vonaldarab rektifikálható és ívhosszát a 275. § (3) képlet fejezi ki.
Bizonyítás. Feleljenek meg egy az 275. § (1) vonaldarabba beírt
szögpontjai rendre az

poligon

4.208. egyenlet - (4)

parameterértékeknek. E poligon hossza a LAGRANGE-féle középértéktétel alkalmazásával (109. §)

4.209. egyenlet - (5)

ahol

Az

és

deriváltak feltételezett korlátossága értelmében van olyan

és

szám, hogy

tehát 275. § (5)-ből következik, miszerint

vagyis a beírt poligonok hossza korlátos, a vonaldarab rektifikálható.
Ki kell még mutatnunk, hogy az

ívhosszúság a 275. § (3) alatti integrál.

Először megmutatjuk, hogy a
275. § (4) felosztásnál

korlátos függvény
oszcillációját a

-ban integrálható. Jelölje evégből a

intervallumban

, az

-ét pedig

. (Az

és

helyeken, ahol
és
esetleg nem is létezik, tetszés szerint írhatjuk elő ezek értékét, mert ez az
integrálhatóság kérdését nem érinti, sőt az integrál értékét sem (129. §)). E számközben tetszés szerint felvéve a
,
helyeket, a 139. § (3) egyenlőtlensége értelmében

tehát

és

jelentésére tekintettel még inkább

Ebből következik, hogy
275. § (4) felosztás mellett

oszcillációja a

számközben legfeljebb
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s így a

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Az

és

feltételezett integrálhatósága folytán a jobboldalon álló oszcillációs összegek 0-hoz tartanak,

midőn

, tehát ekkor a baloldali oszcillációs összeg a fortiori

, vagyis

integrálható (127. §).
Válasszunk mármost a 275. § (4) felosztás minden
139. § (3) egyenlőtlensége szerint

rész-intervallumában egy-egy

helyet. A

tehát még inkább

Következőleg 275. § (5)-re tekintettel

Minthogy minden határon túl finomuló felosztásnál a jobboldali oszcillációs összegek 0-hoz tartanak, ez
egyenlőtlenség maga után vonja, hogy egyben

4.210. egyenlet - (6)

midőn

. Ekkor azonban

továbbá a 271. § tétele értelmében

mert az 275. § (1) vonaldarabon a

parameterértéknek megfelelő pontig számított ívhosszúság -nek folytonos

függvénye lévén az
zárt számközben (270. §), ugyanott egyenletesen folytonos (57. §), tehát a 275. § (4)
felosztásnak megfelelő ívdarabok hosszának legnagyobbika 0-hoz tart. Ennélfogva 275. § (6)-ból folyik 275. §
(3). Qu. e. d.
275. § (3)-at alkalmazva, pl. az

cyclois-ív (212. §) hossza
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
tehát a gördülő kör sugarának nyolcszorosa.
Az

negyed-astroid (235. §) esetében

s így

tehát az egész astroid kerületének negyedrésze (minthogy 0 és

között

,

)

Ennélfogva az egész astroid kerülete

Az 275. § (1) vonaldarab azon darabjának ívhossza, amely bizonyos
értelmében

intervallumnak felel meg, 275. § (3)

Ennélfogva minden olyan helyen, ahol

ívhosszúság

és

folytonosak, az

szerinti deriváltja

4.211. egyenlet - (7)

Megmutatjuk még, hogy amennyiben a fenti feltételek mellett az
folytonosságán kívül akkor

és

deriváltaknak a

helyen való

4.212. egyenlet - (9)

Vagyis ez esetben az ív és a húr viszonya 1-hez tart, midőn
tart).
Jelölje u. i. a
275. § (3) alapján

számközben

(ami aequivalens azzal, hogy az ív 0-hoz

felső határát

e jelölés mellett az első középértéktétel értelmében (142. §)
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, alsó határát

. Minthogy

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.213. egyenlet - (10)

ahol

4.214. egyenlet - (11)

és a LAGRANGE-féle középértéktétel alkalmazásával

4.215. egyenlet - (12)

ahol

4.216. egyenlet - (13)

A deriváltak

helyen való folytonossága következtében nyilván

tehát 275. § (11) alapján egyben

továbbá 275. § (13)-ra tekintettel egyszersmind

Ennélfogva 275. § (10) és 275. § (12)-ből 275. § (8) alapján folyik 275. § (9).
276§. . Polárkoordinátákban adott valamely

4.217. egyenlet - (1)

vonaldarab parameteres előállítása, a

polárszöget választva parameternek

4.218. egyenlet - (2)

Amennyiben

differenciálható, most

tehát

s így (275. § (3)) az 276. § (1) vonaldarab ívhosszúsága

4.219. egyenlet - (3)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

ha 276. § (2) a kívánt feltételeket teljesíti.
Számítsuk ki pl. a

polárkoordinátás egyenletű cardioid (237. §) kerületét. Itt

tehát 276. § (3) értelmében a kerület

Minthogy

a 0 és

között pozitív, viszont

és

között negatív, innen

Eszerint a cardioid kerülete az alapkör sugarának nyolcszorosa.
277§. . Számítsuk ki a

4.220. egyenlet - (1)

logaritmikus spirális (213. §) azon darabjának ívhosszúságát, amelynek végpontjai a
pontok

,

.

277. § (1)-ből

tehát a megelőző § 276. § (3) képlete szerint a keresett ívhosszúság

vagyis 277. § (1)-re tekintettel

4.221. egyenlet - (2)

Eszerint a logaritmikus spirális-darab ívhosszúsága arányos a végpontok rádiuszvektorainak különbségével.
esetén
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

tehát ekkor 277. § (2) alapján

Ezt úgy fejezzük ki, hogy

mellett az 277. § (1) logaritmikus spirálisnak a

ponttól számított

és az
kezdőponthoz folyvást közeledő végnélküli darabja a véges
ívhosszúság tehát arányos a
pont rádiuszvektorával.

ívhosszúsággal bír. Ez

278§. . Legyen az

folytonos vonaldarab rektifikálható, és tegyük föl, hogy
intervallumában korlátos és integrálható, de

az

minden belső

rész-

-ben nem korlátos.

Az

rész-intervallumnak megfelelő vonaldarab ívhosszúsága (273. § (2))

Ha

és

, akkor

mert ez ívhosszúságok

-nek és

Vagyis a szóbanforgó esetben

-nek folytonos függvényei (270. §). Tehát ekkor

konvergens improprius integrál (242. § (1)) és éppen az

ívhosszat fejezi ki:

Például a monoton csökkenő

függvényt ábrázoló s így mindenesetre rektifikálható (272. §, 135. §) astroid-darabnál (v. ö. 235. §)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
és az ívhosszúság

megegyezésben a 275. § eredményével.
Hasonló észrevétel tehető parameteres előállítású rektifikálható folytonos vonaldarabra vonatkozólag.
279§. . Legyen
az

bizonyos intervallumban differenciálható függvény és

ugyanott folytonos. Akkor

4.222. egyenlet - (1)

görbe megfelelő darabja mindenesetre rektifikálható (273. §). Válasszuk a görbén azt a haladási értelmet
pozitívnak, amely mellett
növekedik. Ennek megfelelőleg a görbe
resp. abszcisszájú és
pontja
közti
vonaldarab ívhosszát vegyük pozitív vagy negatív előjellel aszerint, amint
előtt van. Akkor azívhosszúság előjellel (273. § (2))

4.223. egyenlet - (2)

Legyen (202. ábra) a

- és

-beli érintő

E szögek végtelen sok értéke közül a

resp.

és

és

közti értéket véve

4.224. egyenlet - (3)

főértékben.
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a

után vagy az

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

202. ábra.
Tekintsük az

és

érintők által bezárt

4.225. egyenlet - (4)

szöget, mint az

4.226. egyenlet - (5)

ívhosszúság függvényét. (Miután
azért fordítva,

és ezzel együtt az

az

-nek folytonos és szigorúan monoton növekedő függvénye (270. §),
is az -nek egyértékű függvénye (82. §)).

A 279. § (4) szögnek az 279. § (5) ívhosszúság szerinti differenciálhányadosát az
helyen, vagyis a
határértéket, az 279. § (1) görbe
-beli „görbületi mértékének” nevezzük, amennyiben létezik és véges. Ez
mintegy annak jellemzésére szolgál, hogy a
pont környezetében az érintő iránya milyen gyorsan változik az
ívhosszúsággal.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

203. ábra.
Kör esetén az érintők közti
sugár mellett

a

ívnek megfelelő középponti szöggel egyenlő (203. ábra) azaz

aszerint, amint az alsó vagy a felső félkört tekintjük. Ennélfogva ekkor az

ívtől függetlenül

Szóval a kör görbülete abszolút értékben a sugár reciprok értékével egyenlő állandó, az adott
koordinátarendszerben az alsó félkörön pozitív, a felsőn negatív. Általánosságban érvényes a következő tétel:
Ha
az
hely környezetében folytonos és az
-beli görbületi mérték

helyen

másodszor is differenciálható, akkor a

4.227. egyenlet - (7)

Ugyanis

-nek

szerinti differenciálhányadosa az

helyen 279. § (2)-ből (273. § (4))

tehát az inverz függvény differenciálási szabálya értelmében (82. §)

Továbbá 279. § (3)-ból (178. § (2), 80. §)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Tehát a közvetett függvény differenciálási szabálya szerint (80. §)

amivel 279. § (6)-ra tekintettel 279. § (7) be van bizonyítva.

204. ábra.
Alkalmazzuk a 279. § (7) képletet példakép az

4.228. egyenlet - (8)

parabolára, amelynek tehát az
a fókusza (204. ábra). Ez esetben

tengely a direktrixe, az

tengely a szimmetria-tengelye s a

s így a görbület 279. § (7) szerint
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pont

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.229. egyenlet - (9)

Minthogy a normális-darab (84. § (9))

279. § (9)-ből

4.230. egyenlet - (10)

Vagyis a 279. § (8) parabola görbülete fordítva arányos a normális-darabbal. Az
tengelypontban

abszcisszájú

, tehát 279. § (10) értelmében itt a görbület

A 279. § (7) képletet a simuló kör sugarának képletével (115. § (2)) összevetve, látjuk, hogy ha
hely környezetében folytonos s az

másodszor is differenciálható és

helyen

az
, akkor az

görbe
abszcisszájú
pontjában a görbületi mérték a simuló kör sugarának reciprok értéke.
Ezért ez esetben a simuló kört máskép görbületi körnek, sugarát görbületi sugárnak, középpontját görbületi
középpontnak nevezzük.

9. 9 Térgörbe ívhosszúsága és érintője.
280§. . A folytonos vonaldarab fogalma (269. §) és a rektifikáció tárgyalása (270–272. §, 275. §) közvetlenül
átvihető a síkról a térre. A 275. § tételének megfelel a következő:
Ha valamely térbeli folytonos vonaldarab

parameteres előállításában
továbbá
,
valamint
rektifikálható és ívhosszúsága

,

és

számköz belsejében differenciálható függvények,

az

RIEMANN-szerint integrálható korlátos függvénv, akkor a vonaldarab

4.231. egyenlet - (1)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

205. ábra.
Tekintsük például az

4.232. egyenlet - (2)

parameteres előállítású görbét, az ú. n. körhengerre írt csavarvonalat. Ennek pontjai azon az
sugarú
hengeren feküsznek, amelynek tengelye az
tengely (205. ábra). E görbét az jellemzi, hogy valamely
pontjának koordinátája arányos a

szöggel, amelyet az
(2)-ből

félegyenes

vetülete az

síkon az
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tengellyel bezár. Minthogy 280. §

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

azért e görbe valamely

intervallumnak megfelelő darabja 280. § (1) szerint

hosszúságú. Ennek értelmében valamely

intervallumnak megfelelő

Tehát a körhengerre írt csavarvonalon valamely

csavarvonal-darab hossza

ív oly derékszögű háromszög átfogójával egyenlő

hosszúságú, amelynek egyik befogója a megfelelő
egyenesdarabbal egyenlő ( 205. ábra).

körív hosszával, másik befogója pedig a

281§. . Legyen

4.233. egyenlet - (1)

valamely térbeli egyszerű folytonos vonaldarabnak (v. ö. 269. §) egy parameteres előállítása. A parameterértékhez tartozó pontot a
értékhez tartozó
ponttal összekötő
szelő iránycosinusai arányosak
az

koordináta-különbségekkel, tehát maguk ez iránycosinusok (csak az elsőt írva ki)

ha a szelőt
-től
felé vagy ellenkezőkép irányítjuk aszerint, amint
nevezőt -val osztva, ez iránycosinusok az

. Számlálót és

vagy

alakban írhatók (a négyzetgyök alatti három tagú összegből csak az első tagot írva ki). Ebből pedig látható, hogy
amennyiben az 281. § (1) alatti koordináta-függvények a helyen differenciálhatók és
mind zérusok, e három iránycosinus
esetén rendre az

,

,

nem

4.234. egyenlet - (2)

határértékhez tart. Ennek nyilván folyománya, hogy ha a
ponton át azt az irányított egyenest fektetjük,
amelynek iránycosinusai rendre e 281. § (2) alatti értékekkel egyenlők, akkor a
és
pontokon átmenő
szelő és ez

egyenes közti

-re (a szelő fenti irányítása mellett)

4.235. egyenlet - (3)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ez alapon az 281. § (1) görbe
parameterértékhez tartozó
pontján átmenő és a 281. § (2) alatti
iránycosinusokkal bíró egyenest a görbe
-beli érintőjének nevezzük. A 281. § (3) alatti limes-relációt
röviden úgy fejezzük ki, hogy az érintő a szelő határfekvése. Megfelelően az érintő irányításának, a görbén azt
a haladási értelmet tekintjük pozitívnak, amely a parameter növekedésének felel meg.
Ha az 281. § (1) alatti koordináta-függvények a

hely bizonyos környezetében differenciálhatók s

,

valamint

ott korlátos és integrálható, akkor a megfelelő vonaldarab rektifikálható (275. §). És amennyiben

, ,
a
(275. § (7))

helyen folytonosak, a görbe valamely pontjától számított

ívhosszúság deriváltja e

helyen

4.236. egyenlet - (4)

Miután a parameternek szigorúan monoton növekedő folytonos függvénye (270. §), azért fordítva az
függvénye (82. §) s így az 281. § (1) alatti koordináta-függvények is közvetve függvényei. Amennyiben ,
,
a szóbanforgó helyen nem mind 0-ok, tehát 281. § (4) alatt
szabálya szerint (82. §) a megfelelő helyen

, az inverz függvény differenciálási

Ennélfogva a közvetett függvény differenciálási szabálya értelmében (80. §) ez

Látjuk, a

parameter-értéknek megfelelő

alakban is írhatók (e deriváltakat az

helyen

pontban vett érintő 281. § (2) alatti iránycosinusai az

ívhosszúságnak

-hez tartozó értékénél véve), hacsak az 281. § (1)

koordináta-függvények
,
,
deriváltjai a
integrálhatók s a helyen folytonosak és nem mind zérusok.

hely környezetében léteznek, korlátosak és

282§. . Keressünk most a körkúpra írt olyan vonalat, amelynek érintője állandó hegyesszöget képez a kúp
tengelyével; az ilyet körkúpra írt csavarvonalnak nevezzük. (Kizárva természetesen a kúp alkotóit).
Válasszuk a kúp csúcsát a koordinátarendszer
valamely
pontjának az
síkon levő

kezdőpontjának, tengelyét
vetülete által meghatározott

szöget pedig parameternek (206. ábra). Ha a kúp tengelye és alkotója közti
jelöljük, a görbe parameteres előállítása

4.237. egyenlet - (1)

alakú, ahol a
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tengelynek, a kúpra írt görbe

-et

-val

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
függvény a
rádiuszvektor. E függvényt úgy kell meghatároznunk, hogy az 282. § (1) görbe érintője
állandó hegyesszöget képezzen az
tengellyel.
Feltéve

differenciálhatóságát, 282. § (1)-ből

s így

4.238. egyenlet - (2)

tehát az érintő iránycosinusai (281. § (2))

4.239. egyenlet - (3)

A követelés szerint
hogy egyben

állandó, amiből nyilván következik (a számlálót és nevezőt a

számmal osztva),

4.240. egyenlet - (4)

állandó. Tudjuk (169. §), e differenciálegyenlet összes megoldásai a

4.241. egyenlet - (5)

alakú függvények. Tehát a körkúpra írt csavarvonal valóban létezik, parameteres előállítása 282. § (1)-ből

4.242. egyenlet - (6)

Látható, hogy
a
parameterértéknek megfelelő pont
közti szög cosinusa 282. § (3)-ból 282. § (4)-re tekintettel

-koordinátája. Az érintőés az
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tengely

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

206. ábra.
282. § (2), 282. § (4) és 282. § (5)-ből

tehát valamely

Minthogy a

mellett

intervallumnak megfelelő ív hosszúsága (280. § (1))

parameterértékhez tartozó pontnak az

kezdőponttól való távolsága 282. § (6)-ra tekintettel

4.243. egyenlet - (7)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

ez ívhosszúság az

4.244. egyenlet - (8)

alakban is írható, ahol
midőn

és
a végpontok távolsága a kúp
, tehát ekkor 282. § (8)-ból

csúcsától. Ha

, akkor 282. § (7) alapján

Ezt úgy fejezzük ki, hogy a körkúpra írt csavarvonalon valamely ponttól a kúp csúcsa felé befutott végnélküli
darab ívhosszúsága véges és arányos e pontnak a csúcstól való távolságával.
283§. . Adva lévén a gömbön valamely földrajzi koordinátarendszer (nullameridián és irányított aequator),
rajzoljunk a gömbre olyan vonalat, amely a meridiánokat állandó
hegyesszögben metszi.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
207. ábra.
Legyen ( 207. ábra) a gömb középpontja , sugara , a 0-meridián és az aequator metszéspontja . A 0meridiánnak azt a
végpontját nevezzük északi pólusnak, amelyből nézve az aequator irányítása az óramutató
járásával ellenkező értelmű. Ezzel szemben van a déli pólus. A gömb valamely a pólusoktól különböző
pontjának az aequator síkján levő derékszögű vetületét
-val, az
félegyenesnek az aequatorral való
metszéspontját
-lal jelölve,
földrajzi koordinátái

az aequator síkjában az adott irányításnak megfelelő, a
értelmet tekintve pozitívnak, amely mellett
szélességet

és

-n átmenő meridián síkjában pedig azt a forgási
.A

hosszúság tetszőleges valós szám lehet, a

között választjuk:

Abban a jobbsodrású derékszögű koordinátarendszerben, amelynek pozitiv
tengelye az
tengelye az
félegyenes,
koordinátái (amint a 207. ábráról leolvashatjuk)

, pozitiv

4.245. egyenlet - (1)

Ha valamely gömbi vonalon

annak parameteres előállítása 283. § (1) alapján

4.246. egyenlet - (2)

ahol is a parameter a
tulajdonságú legyen?
283. § (2)-ből a

szélesség. Kérdés, választható-e a

-szerinti deriváltak (feltéve, hogy a

függvény úgy, hogy a görbe a kívánt

differenciálható)

s így ezek négyzetösszege

4.247. egyenlet - (3)

Tehát a 283. § (2) görbe érintőjének iránycosinusai a

pontban (281. § (2))

4.248. egyenlet - (4)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Meridiánnál

állandó s így

ugyanazon

, minélfogva e képletek értelmében a meridiánérintőjének iránycosinusai

pontban

4.249. egyenlet - (5)

283. § (4) és 283. § (5)-ből a két érintő hajlásszögének cosinusa

a követelés tehát az, hogy

legyen. Minthogy

hegyesszög, itt

, következőleg állandó előjelű (106. §) s így innen

4.250. egyenlet - (6)

Vagyis a keresett függvény

4.251. egyenlet - (7)

Ez integrált kiszámítandó, alkalmazzuk a

helyettesítést (259. §). Ekkor

tehát (

)

Miután
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
innen

Tehát 283. § (7) szerint a meridiánokat állandó
koordinátákban

hegyesszögben metsző gömbi vonal egyenlete földrajzi

4.252. egyenlet - (7*)

A jel választásánál a görbe keletre, a
jel választásánál viszont nyugatra csavarodik, mert az első esetben
283. § (6) alapján
, a másodikban
, tehát (96. §) a
növekedésénél (délről északra haladva) a
földrajzi hosszúság növekedik, illetve fogy. E görbét gömbre írt loxodromának nevezzük. Ha
átfutja
növekedőleg a

számköz belsejét, akkor

nyilván átfut növekedőleg a valós

számokon, tehát 283. § (7*)-ból látható, hogy ekkor
is átfutja a
intervallumot, növekedőleg
vagy fogyólag aszerint, amint a
vagy a
jelet választjuk. A loxodroma tehát a pólusok körül végtelen
sokszor csavarodik.
Ha a loxodroma átmegy a gömb

pontján, akkor 283. § (7*) értelmében

tehát

4.253. egyenlet - (8)

Ez azon loxodroma egyenlete földrajzi koordinátákban, amely a gömb
pontjánátmegy és a
meridiánokat az hegyesszögben metszi (a
vagy a
jel választandó aszerint, amint keletre vagy nyugatra
csavarodik).
Számítsuk ki a 283. § (8) loxodroma azon ívének hosszát, amely a
terjed.

ponttól a görbe

pontjáig

283. § (3)-ból 283. § (6) alapján

tehát (280. § (1)) a kérdéses ívhosszúság (pozitívnak vagy negatívnak véve aszerint, amint
)

vagy

4.254. egyenlet - (9)

Eszerint a gömbre írt loxodroma valamely, ívének hossza arányos a végpontok földrajzi szélességeinek
különbségével.
283. § (9)-ből látható, miszerint
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ezt úgy fejezzük ki, hogy az
véges

sugarú gömb meridiánjait

hegyesszögben metsző végnélküli loxodroma a

ívhosszúsággal bír.

284§. . A megelőző § 283. § (8) képlete az

jelölés mellett (a

-nek megfelelő értéket

-gyel jelölve) a

alakot ölti. Ennélfogva, ha a gömb minden
pontját (a pólusokat kizárva) egy síkbeli derékszögű
koordinátarendszerben azzal a ponttal ábrázoljuk, amelynek koordinátái

4.255. egyenlet - (1)

akkor a meridiánokat
hegyesszögben metsző loxodromának képe oly egyenes, amely az ordináta-tengellyel
párhuzamos egyeneseket ugyancsak
szögben metszi (208. ábra). A gömb pontjainak ez a síkon való 284. §
(1) alatti ábrázolása a híres MERCATOR-térkép, vagy MERCATOR-projekció.5 Ezen a meridiánok képei az
ordináta-tengellyel párhuzamos egyenesek, a szélességi köröket pedig az abszcissza-tengellyel párhuzamos
egyenesek ábrázolják. A

pontot végtelen sok pont ábrázolja, miután ez

pontnak is

tekinthető
, vagyis a MERCATOR-térkép
szerint periodikus az
tengely
irányában. Ennélfogva ugyanazon loxodromát végtelen sok, egymással párhuzamos egyenes ábrázolja.

Az eredeti G. MERCATOR: Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium emendate accomodata, Duisburg 1569,
természetesen közelítés volt. V. ö. M. ECKERT: Die Kartenwissenschaft Bd. II., Berlin u. Leipzig 1925, p. 65.
5
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
208. ábra. a.

208. ábra. b.

209. ábra.
A Mercator-térképről tüstént lemérhetjük azt az
metszenünk kell, ha a gömb

hegyesszöget, amelyben a meridiánokat állandóan

pontjából az irány megtartásával a

pontba akarunk jutni. E szög

t. i. a gömb adott pontjait ábrázoló
és
pontokon átmenő egyenesnek az
tengellyel bezárt
szöge (209. ábra). Természetesen végtelen sok ilyen szöget kapunk a
szerinti periodicitás folytán. Minthogy

ez szög akkor a legkisebb, ha
a lehető legkisebb, vagyis midőn az adott pontoknak egymáshoz
legközelebb eső képeit (nem mindig a 0 és
közti sávra esőket) kötjük össze a térképen. Tekintettel a
megelőző § 283. § (9) képletére, ez
legrövidebb.

szög mellett lesz a

és
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pontok közti loxodroma-ív a

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Kimutatjuk a MERCATOR-térképnek egy nevezetes tulajdonságát.
Legyenek a gömb

pontjából kiinduló folytonos gömbi vonaldarab parameteres előállításában

és
egyszerre el nem tűnő folytonos deriváltakkal bíró függvények és jelölje a
ponttól a
pontig számított ívhosszúságot s, a MERCATOR-térképen ennek megfelelő vonaldarab hosszát . Akkor ahol
a gömb sugara.
Bizonyítás. A 284. § (2) görbe képének parameteres előállítása 284. § (1)-re tekintettel

tehát

4.256. egyenlet - (4)

következőleg (275. § (7))

4.257. egyenlet - (5)

Viszont a 284. § (2) görbe térbeli

parameteres előállításából

4.258. egyenlet - (6)

s így

4.259. egyenlet - (7)

tehát

4.260. egyenlet - (8)

Miután
a
parameternek szigorúan monoton növekedő folytonos függvénye (270. §), azért
az
egyértékű függvénye és az inverz függvény differenciálási szabálya szerint 284. § (8) alapján (mivel a
feltevésnél fogva

)

4.261. egyenlet - (9)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

284. § (5) és 284. § (9)-ből végül a közvetett függvény differenciálási szabályaértelmében

Tekintve, hogy
-nál
(3) alatti állítás. Qu. e. d.

és

, ez utóbbi képlet az

helyre alkalmazva éppen a 284. §

A tétel érdekessége abban áll, hogy eszerint a
határérték csak a
ponttól (sőt csak annak
földrajzi szélességétől) függ, a rajta átmenő 284. § (2) görbe speciális választásától független.
Ezzel összhangzásban van, hogy a gömbfelület MERCATOR-féle ábrázolása „szögtartó”. Ez alatt azt értjük,
hogy a gömb

pontján átmenő két gömbi vonal e pontban vett érintői ugyanakkora szöget zárnak be

(nagyság és értelem szerint), mint az őket a MERCATOR-térképen ábrázoló görbék érintői a megfelelő
pontban. Itt olyan görbék jönnek tekintetbe, amelyeknek
és

parameteres előállításában

,

egyszerre el nem tűnő deriváltakkal bíró függvények a szóbanforgó helyen.

Ennek igazolásánál nyilván feltehetjük, hogy az egyik görbe a
érintőjének iránycosinusai (délről északra való befutásnál) a

(283. § (5)), míg valamely
(6) és 284. § (7)-ből (281. § (2))

,

ponton átmenő meridián. E meridián
pontban

görbe érintőjének iránycosinusai ugyanezen pontban 284. §

tehát az érintők közötti szög cosinusa

4.262. egyenlet - (10)

A térképen a megfelelő görbe érintőjének iránycosinusai a
tekintettel

pontot ábrázoló pontban 284. § (4)-re

4.263. egyenlet - (11)

284. § (10) és 284. § (11)-ből
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
tehát a gömbi vonal érintője mindenesetre ugyanakkora szöget zár be a meridián érintőjével, mint képének
érintője a megfelelő pontban az
tengellyel párhuzamos egyenessel, vagyis a meridián képével. A térkép
284. § (1) alatti definíciójából nyilvánvaló, hogy e szögek értelemre nézve is megegyeznek.
E két tulajdonságot együttesen úgy fejezzük ki, hogy a gömbfelület MERCATOR-féle ábrázolása „konformis”.
285§. . A MERCATOR-térképen kívül a gömbfelület másik nevezetes síkbeli konformis ábrázolása az ú. n.
stereografikus projekció. Ehhez a fentebbiek alapján következőkép juthatunk.
A meridiánokat hegyesszögben metsző gömbi loxodroma földrajzi koordinátákban írt egyenlete (283. § (7*))
a
számmal való szorzás után exponenciális alakban

Ez pedig a

jelölés bevezetésével a

4.264. egyenlet - (1)

alakra hozható. Ebből látjuk, hogy ha a gömb minden
pontját (a déli sark kizárásával) egy
síkbeli polárkoordinátarendszerben azzal a
ponttal ábrázoljuk, amelynek polárszöge , rádiuszvektora

4.265. egyenlet - (2)

vagyis a megfelelő derékszögű koordinátái

4.266. egyenlet - (3)

akkor az 285. § (1) loxodroma képe a

logaritmikus spirális (213. §). Ez a kezdőpont felé irányított félegyeneseket ugyancsak a szögben metszi (210.
ábra). A délről észak felé irányított meridiánokat az említett félegyenesek ábrázolják, a szélességi körök képei a
kezdőpont, mint középpont köré írt körök. A gömb pontjainak ezt a síkon való 285. § (3) alatti ábrázolását
nevezzük stereografikus projekciónak. Ez 285. § (2) alapján úgy nyerhető, hogy a gömbfelület pontjait a déli
sarkból, mint projekciócentrumból az északi sarkon vett érintősíkra vetítjük ( 211. ábra).
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

210. ábra. a.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

210. ábra. b.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

211. ábra.
A Mercator-térképhez hasonlóan a stereografikus projekció is azzal a tulajdonsággal bír, miszerint a gömb
valamely pontjából kiinduló hosszúságú gömbi vonaldarabnak olyan hosszúságú felel meg a stereografikus
projekcióban, hogy a
határérték csak ettől a ponttól (sőt ennek csak a földrajzi szélességétől) függ, a rajta
átmenő gömbi vonal speciális választásától független. Nevezetesen érvényes a következő tétel:
Legyenek a gömb
és
hosszát

pontjából kiinduló folytonos gömbi vonaldarab parameteres előállításában

folytonos deriváltakkal bíró függvények, amelyekre
pontig számított ívhosszúságot
. Akkor

és jelölje a

ponttól a

, a stereografikus projekcióban ennek megfelelő vonaldarab

4.267. egyenlet - (6)

Bizonyítás. A 285. § (4) görbe képének parameteres előállítása 285. § (3)-ra tekintettel

tehát

4.268. egyenlet - (7)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

következőleg (275. § (7))

4.269. egyenlet - (8)

Viszont a 285. § (4) görbe térbeli

parameteres előállításából

4.270. egyenlet - (9)

s így

4.271. egyenlet - (10)

tehát

4.272. egyenlet - (11)

285. § (5)-re tekintettel 285. § (8) és 285. § (11)-ből az inverz és a közvetett függvény differenciálási szabálya
alapján következik (mint az előbbi §-ban), hogy

Ez pedig az

helyre alkalmazva éppen a 285. § (6) állítás. Qu. e. d.

606
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Megmutatjuk ezzel kapcsolatban, miszerint akárcsak a MERCATOR-térkép, a gömbfelület stereografikus
projekciója szögtartó ábrázolás: a gömb
pontján átmenő két gömbi vonal e pontban vett érintői
ugyanakkora szöget zárnak be (nagyság és értelem szerint), mint a nekik megfelelő görbék érintői a
-t
ábrázoló pontban. Itt olyan görbék jönnek tekintetbe, amelyeknek
előállításában

és

,

differenciálhatő függvények a szóbanforgó helyen, amelyekre itt 285. § (5) teljesül.

Ezt ismét nyilván elég arra az esetre bizonyítanunk, midőn az egyik görbe a
délről északra futva be, érintőjének iránycosinusai a

míg a
(281. § (2))

,

parameteres

ponton átmenő meridián. Ezt

pontban (283. § (5))

görbe érintőjének iránycosinusai ugyanezen pontban 285. § (9) és 285. § (10)-ből

tehát az érintők közötti szög cosinusa

Minthogy a délről észak felé bejárt meridiánnak a kezdőpont felé irányított félegyenes felel meg, amelynek
iránycosinusai tehát
és
, 285. § (7) és 285. § (8)-ból következik, hogy az előbbinek megfelelő
szög cosinusa ugyanaz. Miután e szög nyilván ugyanolyan értelmű is, ezzel állításunkat igazoltuk.
Ezek szerint a gömb felület stereografikus projekciója is konformis ábrázolás (v. ö. 284. §).

10. 10 Forgási test palástjának felszíne.
286§. . Tekintsünk valamely síkbeli

4.273. egyenlet - (1)

folytonos

vonaldarabot, amelyre

test palástjaáll elő. Osszuk fel az
is felírva) nagyság szerint

ha

tengely körül forgatva, forgási

. Ezt az

intervallumot -részre s legyenek az osztópontok (a kezdőés végpontot

az 286. § (1) görbe megfelelő pontjai

s ezek ordinátái rendre

(212. ábra). Megmutatjuk, hogy ha az
vonaldarab rektifikálható, akkor az
beírt
poligon oldalai által a forgatásnál leírt csonkakúp-, ill. hengerpalástok összege meghatározott véges
határértékhez tart, midőn
607
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

E határértéket az

vonaldarab forgásával előálló palást felszíne mérőszámának tekintjük.

212. ábra.

213. ábra.
A
poligon-oldal által leírt palást felszíne per definitionem egyenlő annak a körgyűrű-cikknek, ill.
derékszögű négyszögnek területével, amelyet nyerünk, ha a palástot a síkra kiterítjük. A körgyűrű-cikk két íve
az
, ill.
sugarú kör kerülete, szélessége
. Jelöljük a megfelelő középponti szöget
-vel, a belső ív
sugarát -vel (213. ábra). Ekkor a körgyűrű-cikk területe (24. §)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
vagy mivel
területe

és

a belső és külső ív hossza, azaz (a sorrendtől eltekintve)

, ill.

,

4.274. egyenlet - (2)

Ugyanez a

oldal által leírt palást felszíne, midőn

mert ekkor a kiterítéssel nyert derékszögű négyszög alapja

, vagyis hengerpalásttal állunk szemben,
, magassága

. Minthogy

értékek közé esik vagy ezek közös értéke, BOLZANO tétele értelmében (53. §) az
számközben van olyan
hely, hogy

Tehát a 286. § (2) terület

és

az

zárt

s így az összes poligon-oldalak által leírt palástok felszíneinek összege

4.275. egyenlet - (3)

Bevezetve a

ívdarab

hosszúságát, ez összegnek a

4.276. egyenlet - (3*)

alak adható. Legyen

legnagyobb értéke az

zárt számközben

4.277. egyenlet - (4)

Az

ív hosszát

-val jelölve, tudjuk (270. §)

tehát

Ez pedig 0-hoz tart, midőn

, mert ekkor (271. §)

Ennélfogva 286. § (4)-ből következik, miszerint
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(56. §). Akkor 286. § (3*) alatt

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.278. egyenlet - (5)

midőn

ívhosszúság az

. Mivel az 286. § (1) görbe valamely

abszcisszájú

pontjáig számított

-nek folytonos és szigorúan monoton növekedő függvénye (270. §), azért fordítva

folytonos függvénye

-nek (82. §), tehát az

folytonos függvénye
téglalapösszeg

ordináta az

is

ívhossznak bizonyos

számközben (52. §). Következőleg, mint e függvényre vonatkozó

4.279. egyenlet - (6)

midőn
, ami bekövetkezik, ha
, lévén egyenletesen folytonos az
zárt számközben (57. §). Mármost 286. § (5) és 286. § (6) alapján a 286. § (3) összeg 286. § (3*) alatti alakjából
látható, hogy ez összegnek valóban van véges határértéke, nevezetesen

midőn

. Ezzel állításunkat bebizonyítottuk.

Eszerint az 286. § (1) vonaldarab
tengely körüli forgatásával keletkező palást felszíne
vonaldarab hosszúsága és az elejétől számított ívhosszúság a görbe valamely pontjáig.
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ahol a

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

214. ábra.
Például alkalmazzuk e képletet a gömbsüvegre, amelyet valamely
ábra) az
egyenes körüli forgással leír.
A körív valamely

pontjának ordinátája, mint az

középpontú

sugarú

körív (214.

ívhossz függvénye

tehát most 286. § (7) alatt

4.280. egyenlet - (8)

Mivel

és a

ív húrja

286. § (8) alapján 286. § (7)-ből

Vagyis a gömbsüveg felszíne egyenlő oly kör területével, amelynek sugara a süveg tetőpontjának a szélétől való
távolsága.
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
A gömbsüveg

magasságával kifejezve, 286. § (7) és 286. § (8)-ból az
szerint az sugarú gömb felszíne
, lévén ennél
Tudjuk, ha

-ben

differenciálható és

sugarú
.

magasságú gömbsüveg felszíne

.E

folytonos, akkor (273. § (2), (4)

4.281. egyenlet - (9)

és

Ez esetben tehát a 286. § (7) alatti integrálra a 286. § (9) helyettesítést alkalmazva

4.282. egyenlet - (7*)

Legyen most az 286. § (1) vonaldarab valamely

parameteres előállításban adva, ahol
és
növekedésének megfelelő értelemben számítva

folytonosak. Akkor (275. § (3), 275. § (7)) az

4.283. egyenlet - (10)

és

Most tehát a 286. § (10) helyettesítés alkalmazásával 286. § (7)-ből

4.284. egyenlet - (7**)
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ívhosszat a

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
287§. . Számítsuk ki az

ellipszis

tengely körüli forgásával keletkező nyújtott forgási ellipszoid felszínét.

Az

parameteres előállításnál

s így

továbbá a

számköznek a felső félellipszis felel meg. Tehát a kérdéses felszín (286. § (7**))

Ezt a

alakban írhatjuk, minélfogva az

helyettesítést alkalmazva, az

numerikus excentricitás bevezetésével

Innen az

helyettesítés alkalmazásával (amit tehetünk, miután

)

S mivel
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
tehát

végül nyerjük, hogy a nyujtott forgási ellipszoid felszíne

4.285. egyenlet - (1)

Analog számítással adódik, miszerint az

tengely körüli forgatással előálló lapos forgási ellipszoid felszíne

4.286. egyenlet - (2)

ahol

Az 287. § (1), illetve 287. § (2) képletből rögzített

az

mellett

sugarú gömb felszíne.

288§. . A 286. § (7) képletét egyszerűen fejezhetjük ki a vonaldarab súlypontja fogalmával.
Tekintsük a
hosszúságú vonaldarabot egységnyi sűrűségű anyagból levőnek. Ezt a
hosszúságú azaz ilyen tömegű részekre osztván, egyesítsük mindegyik
rész tömegét annak valamely
koordinátájú pontjába. Az így nyert pontrendszer súlypontjának koordinátái

4.287. egyenlet - (1)

Ha a vonaldarab

pontjának koordinátái, mint az elejétől számított

ívhosszúság függvényei

4.288. egyenlet - (2)

akkor (mivel ezek folytonos függvények a

midőn

zárt számközben (270. §, 52. §, 82. §)

. Tehát ez esetben a pontrendszer súlypontjának 288. § (1) alatti koordinátái rendre a

4.289. egyenlet - (3)
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,

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

határértékhez tartanak. Ennek alapján e 288. § (3) alatti koordinátákkal bíró pontot a 288. § (2) vonaldarab
súlypontjának nevezzük.
Mármost a 286. § (7) képlete 288. § (3) tekintettel a

4.290. egyenlet - (4)

alakban írható. Vagyis valamely vonaldarab tengely körüli forgásával keletkező palást felszíne a vonaldarab
hosszának és a súlypontja által leírt kör kerületének szorzata. ( GULDIN-szabály.6)
Ennek alapján bizonyos esetekben meghatározhatjuk a vonaldarab súlypontját. Tekintsük pl. az

4.291. egyenlet - (5)

cyclois-ívet. Láttuk (212. § (7)) ennél

tehát az

tengely körüli forgatással előálló palást felszíne (286. § (7**))

S mivel (227. § (2))

nyerjük, hogy e felszín

Miután pedig az 288. § (5) cyclois-ív hossza (275. §)

288. § (4)-ből a

súlypont ordinátája

A szimmetria folytán

abszcisszája evidenter

P. GULDIN: De centro gravitatis (máskép Centrobaryca), liber secundus, Wien 1640., p. 147. Megjegyzendő, úgy látszik, hogy e tételt
már PAPPUS is ismerte. V. ö. PAPPI ALEXANDRINI collectionis uae supersunt, edidit F. HULTSCH, vol. II., Berlin 1877, p. 683.
Különben a tétel GULDIN-nál sincs általánosságban bebizonyítva.
6
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
(215. ábra).

215. ábra.
289§. . Határozzuk meg az

negyed-astroid (235. §) súlypontját.
Itt (275. §)

tehát az

tengely körüli forgással leírt palást felszíne (286. § (7**))

A negyed-astroid ívhosszúsága pedig
szerint (288. § (4))

(275. §). Ennélfogva a súlypont

ordinátájára a GULDIN-szabály

honnan

A görbe az

egyenesre szimmetrikus lévén, a súlypont abszcisszája ugyancsak

(216. ábra.)
290§. . Határozzuk meg az

4.292. egyenlet - (1)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
fél-cardioid (237. §) súlypontját.
A 288. § (3) alatti képleteit alkalmazandó, ki kell számítanunk az

integrálokat, ahol
hossza.

a

értéknek megfelelő

ponttól számított ívhosszúság,

216. ábra.
Láttuk (276. §§)

tehát (275. § (7))

4.293. egyenlet - (2)

s így a

polárszöget vezetve be integrációs változónak, 290. § (1)-re tekintettel
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pedig a fél-cardioid

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Minthogy (227. § (1), 227. § (2))

innen

4.294. egyenlet - (3)

(2) alapján továbbá (1)-re tekintettel

4.295. egyenlet - (4)

Miután az 290. § (1) fél-cardioid hossza

4.296. egyenlet - (5)

(276. §), a 288. § (3) alatti képletei szerint a

súlypont koordinátái 290. § (3) és 290. § (4) alapján

4.297. egyenlet - (6)

(217. ábra).
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

217. ábra.
Ebből nyilván következik, hogy az egész cardioid-vonal súlypontja az
abszcisszájú pontja.

szimmetria-tengelynek

290. § (5) és 290. § (6) alapján a GULDIN-szabály szerint (288. § (4)) az 290. § (1) fél-cardioid
tengely
körüli forgásával előálló forgási test felszíne (mint a 286. § értelmében vett két palást felszínének összege,
amelyet nyilván szintén az ottani 286. § (7) képlet ad meg)

11. FÜGGELÉK.A komplex számok. Az algebra
alaptétele.
291§. . A valós számok körének alábbi bővítése egyelőre csak azt a célt szolgálja, hogy egyszerűen és
szemléletesen bebizonyítsuk az algebra alaptételét (300. §), amelyre a fentebbiekben szükségünk volt (256. §).
A függvény és a differenciálhányados fogalmának a tágabb számkörre való átvitele az ú. n. komplex változós
függvénytanra vezet majd. Ez szoros belső törvényszerűségeiben rejlő önértéke mellett, hatalmas és
nélkülözhetetlen segédeszköz is a valós analízis szempontjából.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

218. ábra.
Tekintsük a valós számokból álló
számpárokat, ahol is különbség tétetik az első , és a második szám
szerepe között. Ezek tehát másszóval a valós két elemű értékrendszerek (65. §), amelyeket a síkon
ábrázolhatunk, alapul vévén valamely derékszögű koordinátarendszert: az

számpár képe az

abszcisszájú,
ordinátájú pont (218. ábra). Valamely
számpárt, amelyet az abszcissza-tengely
abszcisszájú pontja ábrázol, az valós szám bonyolultabb jelének tekinthetünk. Az ilyenekkel szemben azokat
az
számpárokat, amelyekben
vagyis amelyeket a síknak az
tengelyen kívüli pontjai
ábrázolnak, új számok, az ú. n. képzetes (imaginárius) számok jeleinek tekintjük, mégpedig különböző ilyen
számpárokat különböző számok jelének. A valós és a képzetes számok együttvéve a komplex számok. Az
értelmezés szerint

és

csak akkor áll fenn, ha

Az
komplex számban az ú. n. valós rész, a képzetes rész. A
komplex számok
esetén
tiszta képzetes számoknak neveztetnek; ezeket az
tengely -tól különböző pontjai ábrázolják. Azért is az
tengelyt e vonatkozásban képzetes tengelynek nevezzük, szemben az
valós tengellyel. A sík,
amelyen a komplex számokat ábrázoljuk az ú. n. GAUSS-féle számsík. Az
pont mellett az

komplex számot ábrázoló

vektor is szolgálhat e szám ábrázolására.

A komplex számok persze ismét csak azáltal válnak valóban számokká, hogy az összeadás és szorzás műveletét
körükben értelmezzük. Ez értelmezésnek természetesen olyannak kell lennie, hogy valós számokra alkalmazva a
régi értelemben vett összeget, illetve szorzatot adja (12. §). És arra kell törekednünk, hogy a műveleti szabályok
a komplex számkörben is érvényben maradjanak.
A komplex számok összeadását így értelmezzük:

4.298. egyenlet - (1)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Eszerint két komplex szám összeadásánál úgy a valós, mint a képzetes részeket összeadjuk. 291. § (1) értelmében

tehát az így értelmezett összeadás valós számokra alkalmazva a régivel egyező eredményre vezet. Az 291. § (1)
alatti definícióknak különben igen egyszerű geometriai interpretációja van: az
ábrázoló

és

pontokból úgy kapjuk az

vektorhoz vektoriálisan hozzáadjuk az

vektor

összeget ábrázoló

és

számokat

pontot, hogy az

vektort s az így nyert

végpontját vesszük (219. ábra).

219. ábra.
A szorzás szemléletes értelmezése céljából nevezzük az

komplex szám abszolút értékének a

4.299. egyenlet - (2)

nem-negatív számot, arcusának (argumentumának) pedig
kifejezett szögeknek bármelyikét, amelyekre a

esetén azoknak az abszolút mérőszámban

4.300. egyenlet - (3)

A
szám abszolút értékének jele
, arcusáé
vagy
. Geometriai kifejezéssel egy az
kezdőponttól különböző pont ábrázolta komplex szám abszolút értéke az
távolság, arcusa az
szög abszolút mérőszáma. A 0 szám abszolút értéke 0, arcusa bármely valós szám. Az abszolút érték ilyetén
megállapítása valós számok esetén nyilván a régi abszolút értékre vezet. Pozitív szám arcusa 0-sal, negatív
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
számé viszont

. A 291. § (2), ill. 291.§ (3) alatt definiált

-vel kongruens

arcus feltüntetésével jelöljük az

számot máskép

abszolút érték és

-val.

Mármost a komplex számok körében a szorzás értelmezése ez:

4.301. egyenlet - (4)

Vagyis két komplex szám szorzásánál az abszolút értékeket egymással szorozzuk, az arcusokat viszont
összeadjuk. Geometriailag kifejezve az

és

számokatábrázoló

és

pontokból úgy kapjuk az

szorzat
képét, hogy az
egyenesdarabot
körül
szöggel elforgatjuk és -szorosra
nagyítjuk az
egyenesdarabbá. Az
tengely
egységpontját -vel jelölve, a mondottak szerint
megszerkesztése úgy történhet, hogy az
egyenesdarabra az
háromszöghöz hasonlóés azéval
megegyező körüljárású
háromszöget szerkesztjük (220. ábra). Minthogy pozitív szám arcusa 0, negatív
számé , a 0 arcusa pedig tetszőleges, valós számokra alkalmazva a szorzásnak ez az értelmezése nyilván fedi a
régit.

220. ábra
Az 291. § (1) és 291. § (4) alatti értelmezésekből közvetlenül folyik az összeadás és a szorzás kommutatív
törvénye:
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
valamint az asszociatív törvény:

S az összeadás és a szorzás geometriai jelentéséből rögtön látható a disztributív törvény:

Ennek szemléltetésére u. i. csak az
parallelogrammát kell ( 219. ábra)
elforgatnunk és
-szeresen nagyítanunk. A bizonyítást analitikailag végzendő, legyen

körül

szöggel

4.302. egyenlet - (5)

Ez az összeadás értelmezése szerint 291. § (3) alapján azt jelenti, hogy

4.303. egyenlet - (6)

Szorozzuk az 291. § (5) alatti összeget a

számmal, vagyis képezzük az

4.304. egyenlet - (7)

komplex számot. A 291. § (6) alatti első egyenletet
s a kettőt összeadva, adódik

viszont 291. § (6) alatt az első egyenletet

-vel, a másodikat pedig

-, a másodikat

-vel szorozva

-vel szorozván, összeadással

Tehát az összeadás definiciója értelmében

ami a szorzás értelmezésére tekintettel folytatva

Ez eredményt 291. § (7)-tel összehasonlítva látjuk, hogy

ez pedig 291. § (5)-re tekintettel éppen a disztributív törvényt fejezi ki.
Az 291. § (1) és 291. § (4) alatti definiciók értelmében a
vele való szorzást illetőleg, bármely komplex számra

4.305. egyenlet - (8)
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komplex szám hozzáadását és a

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Az

számmal való szorzás eredménye pedig

4.306. egyenlet - (9)

291. § (4)-ből folyik továbbá az az alapvető tény, hogy szorzat csak akkor zérus, ha egyik tényezője zérus.

221. ábra.
A
be:

komplex számra, amelyet az

tengely 1 ordinátájú pontja ábrázol (221. ábra), az

Ennek abszolút értéke 291. § (2) szerint 1, arcusa 291. § (3) alapján
értelmében

jelet vezetjük

lévén, önmagával való szorzata 291. § (4)

4.307. egyenlet - (10)

És mivel valamely valós szám mint komplex szám is
esetén viszont , a valós számmal szorozva

Ez

mellett is igaz, miután

abszolút értékkel bír, míg arcusa

esetén 0,

. Ebből az összeadás 291. § (1) alatti értelmezésére tekintettel

következik, miszerint minden
komplex szám az alakban írható; ez az
Minthogy 291. § (2) és 291. § (3)-ból folyólag

innen az ú. n. trigonometrikus alak

4.308. egyenlet - (12)
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szám ú. n. normálalakja.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Valamely komplex szám ellentettje (a vele ellentetten egyenlő) a
-szerese, amelyet
origóra vonatkozó tükörképe ábrázol (222. ábra); ezt
-vel jelöljük, vagyis

képének az

4.309. egyenlet - (13)

A
komplex szám konjugáltja alatt az
komplex szám a konjugáltjának a konjugáltja, képletben

számot értjük, ennek jele:

. Nyilván minden

A
számot ábrázoló pont a képének tükörképe a valós tengelyre vonatkozólag (223. ábra). Az összeg
definiciójából folyik, hogy az összeg konjugáltja a tagok konjugáltjainak összege:

4.310. egyenlet - (14)

S mivel a
szám konjugáltja
konjugáltja a tényezők konjugáltjainak szorzata:

, a szorzat értelmezéséből következik, hogy szorzat

4.311. egyenlet - (15)

A 291. § (14) és 291. § (15) képletek teljes indukcióval kiterjeszthetők akárhány tag, ill. tényező esetére.

222. ábra.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

223. ábra.
Bármely komplex számnak a konjugáltjával való szorzata az abszolút értékének négyzete, képletben

mert 291. § (10) alapján

4.312. egyenlet - (16)

A nagyobb és kisebb fogalmát a komplex számkörben nem vezetjük be, mert ez a formális törvények
megtartásával nem is lehetséges.
292§. . A komplex számok összeadásának értelmezéséből tüstént következik, hogy e bővebb számkörben is a
kivonás mindig elvégezhető egyértelmű művelet. Valóban, az

követelésnek valamely

komplex szám akkor és csak akkor felel meg, ha (291. § (1))

vagyis

Eszerint a különbség

vagy a számokat normálalakban írva (291. § (11))

4.313. egyenlet - (1)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Tekintettel a megelőző§-ban 291. § (13) alatt tett megállapodásunkra, 292. § (1)értelmében a
különbsége

Speciálisan

és

számok

és (291. § (8))

224. ábra.
A
és
számokat ábrázoló pontokból a
különbség képét úgy szerkeszthetjük meg, hogy a
ponttól -ig húzott vektort az
origóból felrakjuk (224. ábra); ennek végpontja a keresett.
A szorzat definíciójából következik, hogy az osztás mindig elvégezhető egyértelmű, művelet, ha az osztó nem
zérus. Valóban a

követelésnek valamely

ahol

komplex szám akkor és csak akkor felel meg, ha (291. § (4))

racionális egész szám, vagyis

esetén

Ennek értelmében a hányados

vagy a számokat trigonometrikus alakban írva (291. § (12))
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.314. egyenlet - (2)

A normálalak használata mellett a

számok hányadosát úgy állíthatjuk elő, hogy a számlálót és nevezőt megszorozzuk a nevező
konjugáltjával. Minthogy (291. § (16))

ily módon nyerjük, hogy

4.315. egyenlet - (2*)

Itt felhasználtuk, hogy komplex számokra is egyrészt

(291. § (9)), másrészt pedig

ami a szorzás formális törvényei alapján tüstént igazolható.
A
és
számokat ábrázoló pontokból a
hányados képét úgy szerkeszthetjük meg, hogy a 0 pontot -vel
összekötő egyenesdarabra a 0, 1,
pontok alkotta háromszöghöz hasonló és azéval megegyező körüljárású
háromszöget állítunk (225. ábra); ennek a 0-t
pont.

összekötő oldallal szemben fekvő szög-pontja nyilván a

225. ábra.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
293§. . A szorzat definíciójából (291. § (4)) teljes indukcióval következik, miszerint akárhány tényezős szorzat
abszolút értéke a tényezők abszolút értékeinek szorzata, arcusa viszont azok arcusainak összege. Eszerint a
trigonometrikus alakban adott

komplex számok szorzata ugyanilyen alakban

Ennélfogva valamely

komplex szám

-edik hatványa

4.316. egyenlet - (1)

E képlet negatív egész
), mert

kitevőre is érvényes (megállapodva abban, hogy

legyen valahányszor

vagyis (291. § (2))

4.317. egyenlet - (2)

tehát

Sőt nyilván igaz a képlet az

kitevőre is, ha megállapodunk abban, hogy valamely

komplex szám

0-adik hatványa
legyen. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy valamely
komplex szám racionális egész kitevőjű hatványa

4.318. egyenlet - (3)

Ez az ú. n. MOIVRE-képlet.
E képletet alkalmazva, például

293. § (1) értelmében pozitív egész

kitevőre

s ha itt a baloldalt a binomiális képlet szerint kifejtjük (amely nyilván komplex számokra is érvényes, miután
csak az összeadás és szorzás formális törvényeit használja fel), a két oldal valós, ill. képletes részének
összehasonlításával adódik
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ezekből a
egész kifejezése alakjában.

reláció felhasználásával előállítható

, ill.

a

racionális

A
vagy
valamely pozitív egész kitevőjű hatványát a MOIVRE-képlet alkalmazásával könnyen
előállíthatjuk cosinus-, ill. sinus-polinom alakjában, aszerint, amint a
páros vagy páratlan függvényével
állunk szemben (v. ö. 225. §). Evégből legyen

Akkor 293. § (1), ill. 293. § (2) szerint

Ezeket összeadva, resp. egymásból kivonva adódik

4.319. egyenlet - (4)

Speciálisan

-re

Mármost a binomális képlet szerinti kifejtéssel, innen például

s így 293. § (4) alapján nyerjük, miszerint

Hasonlóképpen például

tehát 293. § (4)-re tekintettel

294§. . A komplex számok összeadásának geometriai interpretációjából (291. §) tüstént látható (226. ábra),
miszerint a
komplex számokra s az egyenlőség csak akkor áll fenn, ha

vagyis midőn a

-et ábrázoló pontok az

kezdőpontból húzott ugyanazon félegyenesen vannak.
630
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

226. ábra.
A tételt analitikailag következőkép bizonyíthatjuk be. Legyen először

. A trigonometrikus alakban írt

komplex számok összege

s ez összeg abszolút értékének négyzete nyilván

Midőn

és

, innen

folytán látható, hogy

s az egyenlőség valóban csak akkor következik be, ha
pedig
vagy
, az állítás triviális.
Tegyük fel most, hogy a tétel
értelmében

, azaz

-re igaz; megmutatjuk, miszerint érvényes

4.320. egyenlet - (2)

s minthogy feltevésünk szerint

mindenesetre még inkább
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. Mikor

-re is. Az előbbiek

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ha az arcusok kongruensek egymással
, akkor itt nyilván az egyenlőség jele érvényes. Ha viszont
nem mind kongruensek egymással
, akkor vagy már az első számú
nem mind kongruens egymással, vagy pedig

Az első esetben a feltevés értelmében

tehát 294. § (2)-ből a fortiori

4.321. egyenlet - (3)

A második esetben pedig nyilván

következőleg az

esetre már bebizonyított tétel szerint

s minthogy itt

az arcusok kongruenciája folytán, azért 294. § (3) most is fennáll. Tehát a tétel valóban
Ennélfogva teljes indukcióval minden -re igaznak bizonyul.
E tételnek folyománya, hogy a

komplex számokra másrészt

4.322. egyenlet - (4)

Ugyanis

tehát a fenti tétel értelmében

ami más rendezésben a 294. § (4) egyenlőtlenség.
Az

esetben 294. § (4) szerint

s éppen így

tehát

4.323. egyenlet - (5)
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-re is igaz.

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

mint a valósban (14. §).
Mint már mondottuk (293. §), szorzat abszolút értéke egyenlő a tényezők abszolút értékeinek szorzatával,
képletben

4.324. egyenlet - (6)

Az 294. § (1) tétel alapján az ABEL-féle egyenlőtlenséget (144. §) a komplex számokra nyilván így vihetjük át:
Ha az

összeg részletösszegeire és

akkor

4.325. egyenlet - (8)

Minthogy 294. § (7)-ből folyólag az

összegekre

a tételből következik, miszerint ha 294. § (7) mellett

akkor

4.326. egyenlet - (9)

295§. . A komplex számok összeadásának és szorzásának alkalmazására két példát hozunk fel a geometriából.
Először megmutatjuk, hogy parallelogramma átlóinak négyzetösszege egyenlő a nem párhuzamos oldalak
négyzetösszegének kétszeresével.
Ugyanis a két nem párhuzamos oldalt egy pontból felrakott vektoroknak tekintve, ezek a koordinátarendszer
felvétele után bizonyos

komplex számokat ábrázolnak. E számok összege, illetve különbsége

tehát
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
Ezeket összeadva

ami éppen a fenti tételt fejezi ki (227. ábra).
Bebizonyítjuk most, hogy ha a síkban az
háromszög oldalaira az
hasonló és megegyező körüljárású háromszögeket szerkesztjük, akkor az
összeesik az
háromszögével (228. ábra).
Legyenek u. i. a koordinátarendszer felvétele után az , ,
rendre , , ,
,
, . A feltevés szerint van olyan

,

,

,
egymáshoz
háromszög súlypontja

, ,
pontok ábrázolta komplex számok
komplex szám, hogy

Innen pedig összeadással

tehát

De a jobboldali komplex számot nyilván az
tehát ezzel a tétel be van bizonyítva.

, a baloldalit az

227. ábra.
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háromszög súlypontja ábrázolja,

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

228. ábra.
296§. . A komplex számok körében minden másodfokú egyenlet megoldható, a megoldásoknak normálalakban
való előállításához a racionális műveleteken kívül csak pozitív számokon végzett négyzetgyökvonásokra van
szükség. Ennek belátására keressük először a

4.327. egyenlet - (1)

ú. n. másodfokú binom egyenlet megoldását, feltéve, hogy
megoldás nyilván
).

(ellenkező esetben az egyetlen

Minthogy valamely

komplex szám négyzete

e szám akkor és csak akkor elégíti ki az 296. § (1) egyenletet, ha

Ez utóbbi két egyenletből álló valós egyenletrendszert kell tehát megoldanunk. Négyzetre emelve és összeadva,
ez egyenletekből

tehát

A 296. § (2) egyenletet ehhez hozzáadva, illetve ebből levonva adódik

innen pedig
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

4.328. egyenlet - (4)

Ezek bármelyik előjel mellett megfelelnek 296. § (2)-nek, 296. § (3)-nak azonban csak akkor, ha
esetén
megegyező,
esetén viszont ellenkező előjeleket választunk. Vagyis az 296. § (1) egyenlet megoldása
esetében

4.329. egyenlet - (5)

Ha

, akkor

, tehát 296. § (4) alatt

ellenben

tehát

esetén 296. § (1) megoldása

Látjuk, az 296. § (1) egyenletnek
egyenlők; ezek összefoglaló jele

mellett két megoldása (gyöke) van, amelyek ellentetten
. Ez a négyzetgyök tehát kétértékű.

Egyszerűbben írhatjuk fel a négyzetgyök két értékét, ha a szám trigonometrikus

alakban van adva. Nevezetesen MOIVRE képlete alapján (293. § (3))

következőleg a másik (229. ábra).
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egyik értéke

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

229. ábra.
Az általános

4.330. egyenlet - (6)

másodfokú egyenletet (ahol , , tetszőleges komplex számok) úgy oldhatjuk meg, hogy az egyenlet
baloldalát elsőfokú tényezők szorzatára bontjuk, miután megszoroztuk -val:

4.331. egyenlet - (6*)

Ez u. i. nyilván akkor és csak akkor teljesül, ha vagy

4.332. egyenlet - (7)

vagy

4.333. egyenlet - (8)

Itt a négyzetgyök két értéke közül bármelyik vehető, természetesen mind a két helyen ugyanaz.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
A 296. § (7) és 296. § (8) alatti gyökök bevezetésével a 296. § (6*) egyenlet baloldala

vagyis

4.334. egyenlet - (9)

Ez a 296. § (6) egyenlet többtagújának (baloldalának) ú. n. gyöktényezős alakja,
és
a
gyöktényezők. Ha az ú. n. diszkrimináns
, akkor
; ezt az egyetlen gyököt most kétszeres
gyöknek mondjuk, mert a megfelelő gyöktényező a gyöktényezős alakban kétszer szerepel mint tényező.
A 296. § (9) gyöktényezős alakból

s innen

helyettesítéssel

4.335. egyenlet - (10)

következőleg

4.336. egyenlet - (11)

Ezek a gyököknek ú. n. elemi szimmetrikus formái az egyenlet együtthatóival kifejezve. Ha tehát a
gyökök adva vannak, akkor az egyenlet ( -val végigosztva)

4.337. egyenlet - (12)

Példakép oldjuk meg a

egyenletet. A 296. § (7), 296. § (8) képletek szerint a megoldás

Itt a négyzetgyök 296. § (5) képlete értelmében

tehát végeredményben az egyenlet keresett megoldása
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,

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
ahol is mindkét helyen a

jel veendő.

vagy a

A 296. § (7), 296. § (8) gyökképletekből látható, hogy ha a 296. § (6) egyenlet együtthatói valósak, akkor
pozitív
diszkrimináns mellett a gyökök konjugált komplex értékek.
297§. . Az ú. n.

-edfokú binom egyenlet

4.338. egyenlet - (1)

ahol

adott komplex szám. Ez egyenletnek

körbe írt szabályos

esetén

különböző gyöke van s ezeket egy 0 középpontú

-szög szögpontjai ábrázolják;összefoglaló jelük

.

Legyen u. i. trigonometrikus alakban

Valamely

komplex szám MOIVRE képletére tekintettel (293. § (3)) akkor és csak akkor elégíti ki az 297. § (1) egyenletet,
ha

Ez azt jelenti, hogy

vagyis

Itt a

argumentumok között valóban

különböző van

, mert

aequivalens azzal, hogy

vagyis

Tehát a

egyenlet összes megoldásai

Látjuk, az ezeket ábrázoló pontok a 0 középpontú
szög szögpontjai (230. ábra).
Ezek szerint speciálisan a

egyenletnek

sugarú körön vannak s nyilván egy beírt szabályos

különböző gyöke van, mégpedig
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

ezeket az egységkörbe írt azon szabályos -szög szögpontjai ábrázolják, amelynek egyik szögpontja a
pont. Ez egyenlet gyökeit -edik egységgyököknek nevezzük. Ezek egyike

s ebből az összesek MOIVRE képlete alapján

4.339. egyenlet - (2)

(231. ábra).

230. ábra.
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231. ábra.
és az 297. § (1) egyenlet egyik gyöke

Ha

, akkor összes gyökei

4.340. egyenlet - (3)

vagyis ezeket úgy kapjuk, hogy a 297. § (2) alatti egységgyököket
§ (3) alatt felírt számok mind gyökei 297. § (1)-nek, mert

és mind különbözők, miután a 297. § (2) alattiak ilyenek s
Az

-lal rendre megszorozzuk. Valóban, a 297.

.

-edik egységgyökök összege zérus. Valóban, a 297. § (2) alatti számok összege

minthogy

folytán (ha

.

Általában, ha racionális egész szám, akkor az -edik egységgyökök -edik hatványainak összege 0 vagy
aszerint, amint nem osztható vagy osztható -nel. Ugyanis ha nem osztható -nel, akkor nyilván
s így
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)

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
viszont ha

osztható

-nel, akkor

A harmadik egységgyökök (232. ábra)

a negyedik egységgyökök pedig (233. ábra)

298§. . Állítsuk elő most az ötödik egységgyököket normálalakban.

232. ábra.
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233. ábra.
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234. ábra.
Legyenek ez egységgyökök a 234. ábrán látható sorrendben (297. § (2))

Először előállítjuk azt a másodfokú egyenletet, amelynek gyökei

Mivel (297. §)

és

e másodfokú egyenlet

Ennek gyökei (miután a 234. ábráról

,

)
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Tehát

vagyis

és

a következő másodfokú egyenlet gyökei:

Ebből a gyökök (minthogy a 234. ábráról láthatóan

képzetes része negatív)

S mivel

azért

és

a

egyenlet gyökei, amiből az előbbiekhez hasonlóan (

helyett

-öt téve)

Az ötödik egységgyök ismeretében tüstént kiszámíthatjuk az egységkörbe írt szabályos ötszög
Ugyanis

tehát ez oldal négyzete

Ezt az
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
alakban írva, az
oldal egyszerű szerkesztéséhez jutunk: ha a
ponton át körívet rajzolunk a két pozitív féltengely közé, ennek húrja

pontból mint középpontból a
(235. ábra).

235. ábra.
Különben a 234. ábráról

az egységkörbe írt szabályos 10-szög oldala. Ez utóbbi tehát a

(V. ö. 34. §.) Ez eredményt az

Tehát az
ábra).7

egyenlet pozitív gyöke:

előbbi képletével összevetve, látjuk, miszerint

szerkesztésénél használt körív a pozitív abszcissza-tengelyből éppen az

oldalt vágja le ( 235.

Megjegyzendő, a hetedik vagy kilencedik egységgyökök már nem fejezhetők ki négyzetgyökökkel s ennélfogva szabályos hét- vagy
kilencszöget nem szerkeszthetünk körzővel és vonalzóval. GAUSS híres tétele: az -edik egységgyökök akkor és csak akkor fejezhetők ki
négyzetgyökökkel, ha vagy
és törzsszám, vagy
, vagy pedig különböző ilyen alakú számok szorzata. Lásd GAUSS:
Disquisitiones arithmeticae, 1801, art. 365, 366 vagy Werke I, Göttingen 1870, p. 461–463. Ebben és csakis ebben az esetben a szabályos
-szög körzővel és vonalzóval szerkeszthető. Ilyen pl. a szabályos 17-szög, miután
és törzsszám. A körosztást magyar nyelven
tárgyalja Sz.-Nagy Gyula i. m. (129. old.), p. 16–26.
7
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
299§. . Legyen
rögzített komplex szám. Valamely változó
hogy „az
számhoz tart”, képletben

komplex számról azt mondjuk,

4.341. egyenlet - (1)

ha

4.342. egyenlet - (2)

Minthogy (292. § (1))

és így (291. § (2))

azért (2) nyilván aequivalens azzal, hogy

és

vagyis

4.343. egyenlet - (1*)

Tehát az (1) limes-reláció másszóval az (1*) valós limes-relációk fennállását jelenti. Geometriai kifejezésben
(1) azt mondja, hogy az
komplex számotábrázoló
pont az
szám
képéhez tart vagyis
(236. ábra).
Az (1) és (2) alatt definiált kifejezésmóddal élve, az összeg és a szorzat folytonosságára vonatkozó tétel (26. §) a
komplex számkörben is érvényes a következő formában:

236. ábra.
Ha

és

rögzített komplex számok és
647
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

akkor valamint

4.344. egyenlet - (4)

Ez nyilvánvaló, mert a mondottak szerint (3) azt jelenti, hogy

(4) pedig azt, hogy

s e limes-relációk a valós számok összegének és szorzatának folytonossága alapján valóban fennállanak, miután
a feltevés szerint

4.345. egyenlet - (5)

Ha

és

rögzített komplex számok és

akkor

4.346. egyenlet - (6)

Ez utóbbi reláció u. i. a mondottak értelmében azt jelenti (292. § (2*)), hogy

s ez az (5) alatti feltevés folytán valóban fennáll (26., 27. §).
A (3), (4) és (6) alatti tételeket ismét úgy fejezzük ki, hogy az összeg a tagjainak, a szorzat a tényezőinek, a
hányados a számlálónak és a nevezőnek folytonos függvénye. A (3), ill. (4) tételt teljes indukcióval
kiterjeszthetjük akárhány tag, ill. akárhány tényező esetére.
(1) és (2)-nek megfelelően valamely komplex tagú végtelen számsorozatról azt mondjuk, hogy a „ határértéke”
a komplex szám vagy -hez „tart”, képletben ha

Vagyis a számsorozat véges határértékének fogalmát a komplex számkörben ugyanúgy definiáljuk, mint a
valósban (58. §).
Most is speciálisan zérus-sorozatnak mondjuk a (299) sorozatot, midőn
A (8) limes-reláció aequivalens azzal, hogy
.
Például
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(v. ö. 62. §).

4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

mert

és

(41. §). Általában

4.347. egyenlet - (9)

sőt (62. § (6))

4.348. egyenlet - (10)

és (62. § (2)) a

bármely komplex értékénél

4.349. egyenlet - (11)

A számokat normálalakban írva, a fenti definíció értelmében

annyit jelent, hogy

S minthogy

nyilvánvaló, miszerint a CAUCHY-féle konvergencia-principium (58. §) a komplex számkörben is megtartja
érvényességét: a (7) sorozatnak akkor és csak akkor van véges határértéke, ha akármilyen kicsiny pozitív
számhoz található olyan index, amelytől kezdve

Az ilyen sorozatot most is konvergensnek mondjuk.
A komplex számkörben nincs külön
és
mint határérték, hanem a (7) sorozatról azt mondjuk, hogy a
határértéke „végtelen” vagy „végtelenhez tart”, képletben

ha

A határérték definíciójának az 59. §-ban felsorolt folyományai evidenter érvényesek komplex tagú sorozatra is.
S (3)-, (4)- és (6)-ból folyólag az összeg, szorzat és hányados határértékére vonatkozó tételek (59. § (1), (2), (3))
komplex számsorozatokra szintén megtartják érvényességüket.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.
300§. . A komplex számkör megteremtésével érvénybe lép az algebra alaptétele abban a formában, hogy
minden legalább elsőfokú racionális egész függvénynek (ahol is
komplex állandók) van 0-helye.
Ez a gyönyörű egyöntetűség is egyik előnye a képzetes számok bevezetésének.
E fundamentális tételnek itt következő, lényegében ARGAND–CAUCHY-féle elemi bebizonyítása8 három
segédtételen alapul.
segédtétel. Adatván

, található oly

, hogy

4.350. egyenlet - (2)

Ugyanis az (1) racionális egész függvényre (294. § (4))

-hez tart, midőn

s itt a jobboldal
fennáll.

(45. §), következőleg (2) eléggé nagy pozitív

segédtétel. Az kétváltozós függvény folytonos. Ugyanis (299. §) adatván
található oly
, hogy

, a

számra

helyhez

De (294. § (5))

s így még inkább

jelöléssel azt jelenti, hogy a (3) függvényre

Ez a

vagyis

helyen folytonos (72. §).

az

segédtétel. Ha

, akkor az

helynek akármilyen kis környezetében van oly

hely, ahol

4.351. egyenlet - (4)

hatványai szerint rendezve

Legyen

a

sa

együtthatók közül az első 0-tól különböző

, vagyis

Akkor

4.352. egyenlet - (5)
Az idevágó kiterjedt irodalmat illetőleg lásd E. NETTO–R. LE VAVASSEUR: Les fonctions rationelles, Encyclopédie des sciences
mathématiques, t. I, vol. 2, p. 195–197; továbbá G. H. HARDY: A course of pure mathematics, fourth ed, Cambridge 1925, p. 442–443.
8
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Válasszuk a

számot oly kicsinynek, hogy

mellett

tehát

következőleg (5) alapján

4.353. egyenlet - (6)

Amíg

átfutja az
az

számsíkon az
síkon nyilván

középpontú,

-szor futja át a

sugarú kör kerületét (237. ábra), addig
középpontú

(291. § (4))

Ha tehát

továbbmenőleg oly kicsiny, hogy

akkor bizonyos

komplex értéknél

(238. ábra). Ekkor azonban (6)-ból folyik (4).

237. ábra.
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

238. ábra.
Az algebra alaptételét e segédtételek alapján most már következőkép bizonyíthatjuk be.

239. ábra.
Legyen

tetszőleges komplex szám. Az

segédtétel értelmében eléggé nagy

4.354. egyenlet - (7)
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4. fejezet Az integrálszámítás egyes
részei.

Ekkor

az

középpontú

sugarú körön belül fekszik (239. ábra). Mivel a

segédtétel szerint

a

pont koordinátáinak folytonos függvénye, WEIERSTRASS tétele értelmében (73. §) a
zárt körben van
legkisebb értéke. Ezt nem veheti fel a kerületen, mert a belső pontban a függvény (7) szerint kisebb mint a
kerületen. Tehát a legkisebb értéket szolgáltató
segédtétel értelmében a kör valamely

hely is a körön belül fekszik. Ha

volna, akkor a

belső helyére (4) állana, ami ellenkeznék azzal, hogy

függvény legkisebb értéke e zárt körben. Tehát szükségkép

a

. Qu. e. d.

A tételnek folyománya, hogy minden legalább elsőfokú (1) alatti racionális egész függvény alakban írható,
ahol
pozitív egész számok.
Ugyanis a tétel szerint

-nek van valamely

ahol
pozitív egész szám és
hasonlóan

gyöke. Erre mint a valósban (89. §)

-edfokú polinom. Ha

csak

s így tovább. Minthogy
rendre
lépésben 0-adfokú polinomra, azaz valamely állandóra jutunk és nyerjük

nem 0-adfokú, akkor

fokszámúak, legföljebb

Itt szükségkép

mert

pontosan

-edfokú, tehát

a

együtthatója

-ben, vagyis

Minthogy szorzat csak akkor zérus, ha egyik tényezője zérus, azért (1*) alatt
egész

függvény

, amivel (1*) igazolva van.
a

racionális

összes

gyökei. E felbontás a
ú. n.
gyöktényezős alakja, ebben
a gyöktényezők, az
kitevők (ha e felírásban
különbözők) a megfelelő gyökök, ill. gyöktényezők multiplicitásai (v. ö. 89. §). Ezzel a terminológiával az
algebra alaptételének e folyományát úgy fejezhetjük ki, hogy pontosan -edfokú racionális egész függvénynek
éppen gyöke van, ha minden gyököt annyinak számítunk, amennyi a multiplicitása.
Az (1) polinom konjugáltja alatt a

polinomot értjük, amelynek együtthatói az eredeti együtthatóknak konjugáltjai.
Ha az
komplex szám a
polinomnak
-szeres gyöke, akkor az
konjugált komplex szám a
konjugált polinomnak szintén
-szeres gyöke. Ez azon alapul, hogy összeg konjugáltja a tagok konjugáltjainak
összege, szorzat konjugáltja pedig a tényezők konjugáltjainak szorzata (291. § (14), (15)). Valóban, a feltevés
szerint

s mivel ennek együtthatói
megjegyzésből folyólag

-ból és

együtthatóiból összeadás- és szorzással adódnak, azért az előbbi
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De
a

lévén, egyben
polinomnak
-szeres gyöke.

, mert a fenti megjegyzés alapján ez éppen a konjugált érték. Tehát

Ha a polinom együtthatói speciálisan valósak, akkor a konjugáltja vele megegyezik, tehát az előbbi tétel ez
esetben azt mondja, hogy ha a valós együtthatós
-szeres gyöke. Ha normálalakban

polinomnak

-szeres gyöke, akkor

ennek szintén

a megfelelő gyöktényezők szorzata

valós együtthatós másodfokú polinom. Az (1*) alatti felbontásból tehát következik, miszerint valós együtthatós
polinom felbontható olyan valós tényezők szorzatára, amelyek mindegyike első vagy másodfokú. Ezt használtuk
fel a 256. §-ban.
E tétel azonban nemcsak folyománya az algebra alaptételének, hanem aequivalens is vele, amennyiben ebből,
fordítva, következik az algebra alaptétele. Ugyanis legyen valamely legalább elsőfokú komplex együtthatós
polinom

ahol is tehát
konjugáltja

és

valós együtthatós polinomok és legalább az egyik fokszáma

. Nyilván

tehát

Az előbbi tételből folyólag e valós együtthatós polinomnak (amely evidenter legalább másodfokú) van gyöke
(296. §). Ez mindenesetre gyöke vagy
-nek gyöke, akkor
akartunk mutatni.

gyöke a

-nek, vagy

-nek. De a fentebbiekből tudjuk, hogy ha

a

polinomnak. Ennek tehát mindenkép van gyöke, amit meg

Az (1) polinom gyökei és együtthatói között egyszerű formális kapcsolatot állapíthatunk meg az (1*)
gyöktényezős előállítás alapján. Legyenek a gyökök

4.355. egyenlet - (8)

mindegyiket annyiszor írva fel, amennyi a multiplicitása. Ezek ú. n. elemi szimmetrikus formái

4.356. egyenlet - (9)

e gyökökből képezett 1-, 2-,…, -edosztályú ismétlésnélküli kombinációknak mint szorzatoknak összegei (ahol
is különböző indexű gyökök különbözőeknek tekintetnek akkor is, ha egyenlők). Mármost az (1) racionális
egész függvény együtthatói a (8) alatti gyökökkel abban a kapcsolatban vannak, hogy a (9) alatt felírt elemi
szimmetrikus formák az együtthatókkal kifejezve

4.357. egyenlet - (10)
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részei.

Ugyanis a szorzást elvégezve

amint teljes indukcióval könnyen belátható. Minthogy pedig (1*) értelmében (ha

koeﬃciens-összehasonlítás éppen a (10) alatti relációkat adja.
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-lal végigosztunk)

5. fejezet - 5. fejezet Végtelen sorok.
1. 1 Aszimptotikus egyenlőségek.
301§. . Általában azt mondjuk, hogy az

és

sorozatokban

aszimptotikusan egyenlő

-nel képletben

ha

(V. ö. 162. §.) Ez másszóval azt jelenti, hogy (62. §)

vagyis az

különbség az

és

-hez képest abszolút értékben tetszőleges kicsiny, ha

Megmutatjuk, hogy az

5.1. egyenlet - (1)

reláció mellett (162. § (3*)) egyszersmind

5.2. egyenlet - (2)

Ugyanis

tehát (1)-re tekintettel

vagyis (2) valóban fennáll.
302§. . Legyen

. Minthogy (36. §)
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eléggé nagy.

5. fejezet Végtelen sorok.

annál inkább

5.3. egyenlet - (1)

Ez utóbbi összeg is egyszerű aszimptotikus alakban írható. Nevezetesen

5.4. egyenlet - (2)

Ezt következőkép mutatjuk meg.

240. ábra.
Minthogy az
függvény a
vett integráljára nyilván (141. §)

intervallumban szigorúan monoton fogyó (171. §), azért 1-től

(240. ábra). Innen

amiből (1)-re tekintettel következik, hogy
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5. fejezet Végtelen sorok.

Eszerint

folytán evidenter

s mivel

egyszersmind

ami éppen a (2) reláció.
303§. . A WALLIS-formula felhasználásával (227. § (5)) az

nevezetes aszimptotikus értékét állíthatjuk elő.1

241. ábra.
Tekintsük az
(168. § (6))

a

a

görbének

abszcisszájú

pontjait (241. ábra). Minthogy

nyilt poligon alatti terület pedig (mint trapézek összege)

görbe-ív és a

poligon közti (vonalkázással feltüntetett) terület

5.5. egyenlet - (1)

1

Az alábbi tárgyalást illetőleg v. ö. Veress Pál: A Stirling-formula egy elemi bizonyítása, Mat. és Fiz. Lapok 42 (1935), p. 50–53.
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Ez a terület az

növelésénél nyilván folyvást növekedik. Megmutatjuk, hogy bizonyos korlát alatt marad.

Messe a
egyenes a
pont ordinátájának meghosszabbítását
-ben
Akkor a szóbanforgó vonalkázott terület mindenesetre kisebb a
háromszögek területének összegénél, miután az
görbe alulról konkáv (161. §). A
egyenes és a

pont ordinátájának metszéspontját
háromszögnek a

-nel jelölve,

.

, s mivel a

alaphoz tartozó magassága 1, e háromszög területe

vagyis

Az

helyébe rendre

-et téve s ez egyenlőségeket összeadva

Tehát a jelzett háromszögek területeinek összege kisebb

-nél s így még inkább az (1) alatti terület

Ennélfogva (29. §) az (1) terület szigorúan monoton növőleg bizonyos

határértékhez tart:

Másszóval

fogyólag, vagy exponenciális alakban

5.6. egyenlet - (2)

szintén fogyólag, lévén
A (2) alatti

szigorúan monoton növekedő folytonos függvény.

határértéket a WALLIS-formula birtokában könnyen meghatározhatjuk. Legyen

5.7. egyenlet - (3)

mikor is (2) értelmében

5.8. egyenlet - (4)

fogyólag. (3)-ból
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s mivel a WALLIS-formula szerint

innen következik, hogy

5.9. egyenlet - (5)

De (4) értelmében

s ezt (5)-tel összevetve látjuk (59. § (2))

Másrészt azonban (4) alapján

tehát szükségkép

honnan a (2) alatti határérték

5.10. egyenlet - (6)

Mivel (2) és (6) értelmében

5.11. egyenlet - (7)

fogyólag, látjuk (301. §), az

-nel egyenlő, képletben

aszimptotikusan

5.12. egyenlet - (7*)

Ez eredményt magában foglalja a később előállítandóáltalános STIRLING-formula (382. §), amely majd
számot ad a közelítés pontosságáról is, midőn
helyébe az nagy értékénél ezt az aszimptotikus értéket
tesszük.

2. 2 A Cauchy- és a Toeplitz-féle határértéktétel.
304§. . A 37. § tételét következőkép általánosíthatjuk:
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Ha

zérus-sorozat azaz és az

pozitív számokra akkor egyben

5.13. egyenlet - (3)

Bizonyítás. Adassék akármilyen kis pozitív

szám. Az (1) föltevésnél fogva a

Ekkor egyszersmind (14. §)

5.14. egyenlet - (4)

A

indexet így rögzítvén, (2) alapján eléggé nagy

-re

5.15. egyenlet - (5)

Mivel azonban

és itt

azért

Tehát (4) és (5)-ből következik, hogy

ha

eléggé nagy. E szerint fennáll (3), qu. e. d.

Ennek részben folyománya a következő általánosabb tétel:
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Ha az

sorozatban és az

pozitív számokra

akkor egyszersmind Ez érvényes az esetben is, midőn a
Ha u. i.

határérték

vagy

véges, akkor (6) értelmében

tehát az előbbi tételt alkalmazva

vagyis

ami éppen a (7) állítás.
Tegyük fel most, hogy

Akkor adatván akármilyen nagy

pozitív szám, a

index úgy választható, hogy

mikor is egyben

5.16. egyenlet - (8)

Minthogy pedig

(8)-ból következik, miszerint

(2) alapján itt a jobboldal határértéke

, tehát bizonyosan

662
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

.

5. fejezet Végtelen sorok.

ha

eléggé nagy. Ez azt jelenti, hogy

Hasonló a tétel bizonyítása, midőn

.

Az

jelölés mellett a tétel ezt az alakot ölti:
Ha az

és

sorozatokra

továbbá

és

akkor egyszersmind Itt a

határérték

is lehet. ( CAUCHY első határértéktétele. 2)

vagy

E tételt alkalmazva, adódik pl., hogy

viszont

305§. . A 302. § (2) képletét következőkép terjeszthetjük ki: ha

Ugyanis
(304. §)

folytán

, akkor

növekedőleg, tehát a CAUCHY-féle határértéktétel értelmében

V. ö. CAUCHY i. m. (29. old.). Oeuvres II série t. III. p. 63, továbbá O. STOLZ: Über die Grenzwerte der Quotienten, Mathematische
Annalen 14 (1879), p. 232.
2
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tekintve, hogy

differenciálhányadosa az

helyen

-gyel egyenlő és így

Tehát

vagyis a fenti aszimptotikus képlet valóban fennáll.
Midőn
, a
számközt
vonatkozó felsőösszeg (126. §)

Tehát aszimptotikus képletünk

egyenlő részre osztva, a monoton növekedő

függvényre

esetén azt jelenti, hogy

amint már a 175. §-ban láttuk.
306§. . CAUCHY első határértéktételének folyománya a következő:
Ha az

pozitív-tagú sorozatban akkor egyszersmind Ez abban az esetben is érvényes, midőn a
CAUCHY második határértéktétele3.)

határérték

.(

Ugyanis (1) alapján

(
esetén a
értelmében

határérték

,

esetén pedig

amiből folyik (2).
Legyen például

3

CAUCHY i. h. (29. old.).
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), tehát az említett tétel (304. § (7*))

5. fejezet Végtelen sorok.

Akkor

tehát a tétel szerint

Az

jelöléssel a fenti tétel így fejezhető ki:
Ha a pozitív tagú

sorozatban

akkor egyszersmind

307§. . Legyen

E sorozatban

s mivel a jobboldali első tényező 4-hez tart (45. §), a második viszont

-hez (165. §), innen

Tehát az előbbi §tétele szerint

Hasonlókép adódik, hogy

Tekintsük most valamely

számnak megfelelőleg a következő sorozatot:

Ebben
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(41. § (4)), látjuk, itt

Minthogy

Tehát ugyanazon tétel értelmében

308§. . Cauchy határértéktételét (304. § (7)) magában foglalja a következő általánosabb tétel:
Ha az

számcsoportokra rögzített

index mellett és van oly pozitív

szám, hogy akkor bármely

zérus-sorozatra egyben Feltéve még, hogy bármely véges határértékű

sorozatra Ha akkor az (I) és (III) feltevés mellett (2) az esetben is igaz, midőn
tétele.4).
Bizonyítás. Minthogy a feltevés szerint
hogy

, akármilyen kis pozitív

szám mellett van olyan

tehát (II) alapján

5.17. egyenlet - (3)

A

indexet így rögzítvén, (I)-ből folyólag

s így eléggé nagy

-re

5.18. egyenlet - (4)

Mármost (3) és (4) alapján

4

V. ö. O. TOEPLITZ: Über lineare Mittelbildungen, Prace matematyczno-fizyczne 22 (1911), p. 113–119.
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ha

eléggé nagy, vagyis (1) valóban fennáll.

A (2) állítás ebből tüstént következik. Mert ha

5.19. egyenlet - (5)

ahol

véges, akkor

tehát (1) értelmében

vagyis

honnan a (III) feltevés folytán

Ez (5)-re tekintettel éppen a (2) állítás.
Meg kell még mutatnunk, hogy az (I), (III) és (II*) feltevés mellett (2) akkor is igaz, midőn

.

Legyen pl.

Akkor adatván

,a

index úgy választható, hogy

5.20. egyenlet - (6)

Minthogy (I) alapján

(III)-ból folyólag

5.21. egyenlet - (7)

tehát a (II*) szerint nem-negatív
(6) mellett egyben

számok nem mind zérusok ha

következőleg
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Itt (I) és (7) alapján a jobboldal határértéke

ha

, tehát bizonyára

eléggé nagy. Ez éppen azt jelenti, hogy

Ebből már nyilván következik, hogy (2) a

esetben is érvényes. Qu. e. d.

E tétel értelmében pl. minden véges vagy végtelen határértékű

5.22. egyenlet - (8)

Ugyanis az

számokra (I), (III) és (II*) teljesül, mert

folytán rögzített

mellett (62. § (6))

és

tehát

309§. . TOEPLITZ tételének folyománya a következő tétel:
Ha

és.

véges határértékű sorozatok, amelyekben akkor

5.23. egyenlet - (2)
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Legyen u. i. először

számcsoportokra rögzített

. Akkor az

mellett

és (304. § (3))

s így korlátos. Ennélfogva TOEPLITZ tételének első része értelmében

amint (2) kívánja.
Tegyük fel most, hogy pl.

számcsoportokra rögzített

. Akkor az

mellett

és (304. § (7))

s így korlátos, továbbá

Tehát TOEPLITZ tételének második része szerint

aminek folytán (2) ismét fennáll.

3. 3 Végtelen sor konvergenciája és divergenciája
310§. . Valamely

sorozat tagjait az összeadás jelével összekötvén, a keletkező

5.24. egyenlet - (1)

669
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. fejezet Végtelen sorok.

alakzatot „végtelen sornak” nevezzük. Itt

a sor „n-edik tagja”. Az

5.25. egyenlet - (2)

összegek a sor „részletösszegei” , vagy „szeletei”. Az (1) sort röviden így írjuk:

vagy egyszerűen

.
Az esetben, midőn a (2) alatti részletösszegek konvergens sorozatot alkotnak (58. §), az 310. § (1) sort
„konvergensnek” mondjuk és az
határértéket a sor „összegének” nevezzük, képletben
. Ha a részletösszegek sorozata nem konvergens, akkor a sort „divergensnek”
mondjuk.
Eszerint pl. valamely

végtelen tizedestört az

konvergens sor alakjában írható. Divergens sor például

vagy akár az

harmonikus sor (36. §).
Minthogy 310. § (2)-ben két tetszőleges tag különbsége

5.26. egyenlet - (3)

a fenti definícióértelmében az 310. § (1) sort akkor mondjuk konvergensnek, ha akármilyen kicsiny pozitív
számhoz található oly
, hogy a
értékek mindegyikére. A 310. § (3) összeget
„maradékösszegnek” nevezzük.
Az 310. § (1) sor konvergenciájának szükséges feltétele, hogy legyen. Ugyanis
egytagú
maradékösszeg, tehát a definíció szerint a konvergenciához mindenesetre szükséges, hogy– adatván akármilyen
kis pozitív

szám–, eléggé nagy n-re

legyen. Ez azonban éppen azt jelenti, hogy 310. § (5) fennáll.

Hogy az 310. § (1) sor konvergenciájához az 310. § (5) feltétel nem elegendő, arra klasszikus példa a
harmonikus sor.
A konvergencia 310. § (4) alatti definíciójának evidens folyománya, hogy az

és
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sorok (amelyek csak „elejükben” különböznek egymástól) egyszerre konvergensek vagy divergensek. Ebből
következik, hogy véges-számú tag elhagyása vagy beszúrása a sor konvergenciáját, ill. divergenciáját nem
érinti.
Nyilvánvaló továbbá, hogy
-sal egyenlő tagok elhagyása vagy beszúrása (akár végtelen számban) a sor
konvergenciáját vagy divergenciáját és konvergencia esetén a sor összegét nem befolyásolja.
311§. . A véges összeg asszociatív sajátságával minden konvergens végtelen sor is rendelkezik.
Ha

akkor egyben

Ugyanis az utóbbi sor részletösszegei az első részletösszegeinek részsorozatát alkotják, tehát szükségkép
ugyancsak az határértékhez tartanak (59 § 2-es tétel).
Megjegyzendő, ez a tétel nem fordítható meg. Ha a sor tagjai zárójelekbe foglalt véges összegek, a zárójeleket
általában nem hagyhatjuk el, mert így a sor divergenssé válhat. Például

de elhagyva a zárójeleket, az

sor már divergens, ami közvetlenül látható abból, hogy részletösszegei

s e sorozat nem konvergens. De ha a zárójelek elhagyásával nyert sor is konvergens, akkor a fenti tétel
értelmében ugyanazzal az összeggel bír.
A zárójelek elhagyhatásának szükséges és elegendő feltétele a következő:
Az

konvergens sorban a zárójeleket akkor és csak akkor hagyhatjuk el, ha adatván akármilyen kis pozitív
bizonyos
-nál nagyobb -ra a
-edik zárójelben foglalt
részletösszegei abszolút értékben mind kisebbek -nál, vagyis

midőn

összeg

.

E feltétel elegendő. Ugyanis a zárójelek elhagyásával nyert sor

-edik szelete (ha már

5.27. egyenlet - (1)
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)
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alakú, ahol

5.28. egyenlet - (2)

Minthogy pedig a feltevés szerint akármilyen kis pozitív

mellett eléggé nagy k-ra

311. § (1)-ra tekintettel

ha

eléggé nagy, ami 311. § (2) folytán nyilván bekövetkezik, ha
, vagyis

De a feltétel szükséges is, mert az
(310. §).

-et eléggé nagyra választjuk. Tehát

összeg az utóbbi sornak maradékösszege

Ez a feltétel nyilván teljesül p1. az esetben midőn

ha

.

312§. . Két konvergens sor összeadása a következő egyszerű szabály szerint történhet:
Ha és akkor s itt a zárójelek el is hagyhatók.
Ugyanis a 312. § (1) alatti sor

-edik szelete az

alakban írható, s mivel 312. § (1) és 312. § (2) értelmében

következik (59. § 59. § (1)), hogy e részletösszeg határértéke
, azaz 312. § (3) fennáll. S 312. § (3)-ben a
zárójelek valóban elhagyhatók (311. §), mert
(310. § 310. § (5)).
Általánosabban: az 312. § (1) és 312. § (2) sorokból

5.29. egyenlet - (3*)

E sor eléggé nagy indexű

részletösszege t. i. a tagok átrendezésével

alakban írható, ahol is nyilván
(1) szerint

-nel együtt

valamint
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s így

, vagyis 312. § (3*) érvényes.

Az 312. § (3*) alatti sort az 312. § (1) és 312. § (2) alattiak „összetételének” nevezzük és hasonlóan
értelmezhető több sor összetétele. A tétel nyilván erre is igaz.
Másik egyszerű szabály, hogy konvergens végtelen sort valamely számmal tagonként szorozhatunk:
Ha

akkor bármely c számra:

Ez utóbbi sor részletösszegei t. i. az előbbi részletösszegeinek a
határértékének -szerese (59. § 59. § (2)).

-szeresei, tehát határértékük azok

313§. . Ha az

végtelen sorban

monoton fogyó pozitív számok és

akkor e sor konvergens. (LEIBNIZ tétele. 5) Ez nyilván aequivalens az 59. §-ban bebizonyított tétellel.
Az ilyen sor konvergenciájához tehát az
elegendő is. Eszerint pl. az

-edik tag -hoz tartása nemcsak szükséges (310. § 310. § (5)), hanem

5.30. egyenlet - (1)

sor konvergens. Összegét könnyen meg is határozhatjuk. Ugyanis a

-edik részletösszeg

5.31. egyenlet - (2)

Ez nem más, mint az függvényre vonatkozó alsóösszeg (126. §), ha az
számközt egyenlő részre
osztjuk. Ha
, akkor a felosztás minden határon túl finomul, tehát ez összeg határértéke

V. ö. A. Pringsheim Nombres irrationels et notion de limite, Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées t. I, vol. 1, p.
240.
5
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5.32. egyenlet - (3)

vagyis

5.33. egyenlet - (3*)

Megjegyzendő, a fenti tétel érvényét veszti, ha az
hoz. Vagyis

divergens lehet, bár

és

sorozat nem monoton fogyólag tart -

. Ha például

pozitív tagú konvergens sor, viszont

olyan pozitív tagú divergens sor, amelyben

, akkor az

sor a kívánt tulajdonságú. Ugyanis
konvergenciája folytán
(310. § (5)) s mivel a föltevés
szerint egyben
, azért (59. §
) az
pozitív számok -sorozatot alkotnak. De a
sor mégis divergens, mert a
-edik részletösszeg,

nyilván
-hez tart, tekintve, hogy a jobboldalon a kisebbítendő véges értékhez, a kivonandó ellenben
-hez tart a föltevés szerint.
314§. . Tekintsünk valamely

5.34. egyenlet - (1)

konvergens sort, amelynek tagjai bizonyos konvergens sorok összegei:

5.35. egyenlet - (2)
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Tegyük föl, hogy a jobboldalon az egy-egy oszlopban álló tagok sorai mind konvergensek és legyen

5.36. egyenlet - (3)

Kérdés, hogy e sorösszegek

5.37. egyenlet - (4)

sora mikor lesz szintén konvergens és az 314. § (1) alatti sorral megegyezőösszegű?
Legyenek a 314. § (2) alatti sorok

indexű maradékai

5.38. egyenlet - (5)

Minthogy

e maradékok sora 314. § (3)-ból folyólag nyilván konvergens, nevezetesen (312. §)

Eszerint a 314. § (4) sor

-edik szelete

Ebből látható, miszerint a 314. § (4) sor akkor és csak akkor konvergens és 314. § (1)-gyel egyező összegű, ha
. Vagyis fennáll a következő tétel:
Ha az 314. § (1) alatti konvergens sor tagja a 314. § (2) alatt írt konvergens sorok s ezek egy-egy oszlopban álló
tagjai a 314. § (3) alatti konvergens sorokat alkotják, az 314. § (1) sor összege akkor és csak akkor írható a sor
alakjában, ha
esetén az 314. § (5) alatti maradékok a fortiori konvergens sorának

összege
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(MARKOV-féle sortranszformáció .6).
315§. . Az éppen talált – majdnem triviális – tételnek bemutatjuk egy nevezetes alkalmazását.
Előrebocsátjuk a következőket. Valamely

5.39. egyenlet - (1)

számsorozat ú.n. első differenciái

E differenciák sorozatának első differenciái az eredeti sorozat második differenciái, képletben

ez újabb sorozat első differenciái az eredetinek harmadik differenciái, képletben

s így tovább. Megállapodva abban, hogy

e differenciák definicióját összefoglalja a

rekurziós formula. A definíció szerint

ennélfogva

Teljes indukcióval megmutathatjuk (v. ö. 88. §), hogy általában az 315. § (1) sorozat

-edik differenciái

5.40. egyenlet - (2)

Alkalmazzuk mármost a MARKOV-féle sortranszformációt (314. §) valamely konvergens

5.41. egyenlet - (3)

sorra. (Jelölés dolga, hogy a

indexü tagot itt

-val jelöljük.) Ennek tagjai az

5.42. egyenlet - (4)

6

A. MARKOff Mémoire sur la transformation des séries, Mém. de l’Acad. Imp. de St. Pétersbourg 37 (1891).
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sorok alakjában írhatók, mert 315. § (2) értelmében

tehát (308. § 308. § (8)) rögzített

mellett

5.43. egyenlet - (5)

minthogy a 315. § (3) alatti konvergens sorban

(310. § 310. § (5)) E sorok

-edik tagjainak sora

vagy mivel

ez utóbbi sor

Rögzített

mellett

esetén

miután 315. § (3) konvergenciája következtében ez összegnek mind az
előbbi sor összege

5.44. egyenlet - (6)

Továbbá a 315. § (4) alatti sorok

indexű maradékai 315. § (5) alapján
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tagja -hoz tart. Ennélfogva az

5. fejezet Végtelen sorok.

s így ezek sora (amely a fortiori konvergens (314. §))

Mivel pedig

mint a 315. § (3) sor maradékainak sora -sorozat, ebből következik (308. § 308. § (8)), hogy

Ezek szerint a 315. § (4) alatti sorokra teljesülnek a MARKOV-féle sortranszformáció érvényességi feltételei,
tehát ennek értelmében (314. § 314. § (6)) a 315. § (3) alatti konvergens sor összege más alakban

5.45. egyenlet - (7)

(EULER-féle sortranszformáció.

7

)

Alkalmazzuk e képletet példaképp a

5.46. egyenlet - (8)

sorra (313. § 313. § (3*)). Itt az

sorozat és differenciái

(5.47)

Teljes indukcióval megmutatjuk, hogy általában

5.48. egyenlet - (9)

7

V. ö. L. EULER: Institutiones calculi differentialis etc., Pétervár 1755, Opera omnia (1) t. X, p. 222.
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Valóban, ha e képlet

-re helyes, akkor

tehát

vagyis a képlet

azaz 315. § (9)

-re ugyancsak helyes. Mivel pedig

-re fennáll, azért érvényes minden

-re. 315. § (9)-ből speciálisan

s így 315. § (7) szerint a 315. § (8) alatti sor összege más alakban

4. 4 Példák hatványsorba fejtésre
316§. . Az

5.49. egyenlet - (1)

összegképletből látható, hogy ha

, akkor

esetén

5.50. egyenlet - (2)

Ekkor u.i.

(62. §), tehát egyszersmind
s így 316. § (1)-ből folyik 316.§ (2). Eszerint a
számközben érvényes az sorfejtés. E sort geometriai sornak nevezzük.

Ha
, akkor a sor divergens, mert ez esetben
, tehát a tagok nem alkotnak -sorozatot, amint a
konvergencia kívánná (310. § 310. § (5)). Az
helyen a sor divergenciája annyiban egyszerű természetű,
hogy az első
részletösszeg számtani közepe az véges határértékhez tart midőn
függvénynek e helyen vett értéke. Valóban, a részletösszegek sorozata az
helyen
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s ez éppen az

5. fejezet Végtelen sorok.

tehát az első

részletösszeg számtani közepe

esetén

,

esetén pedig

.
Megjegyzendő, hogy a 316. § (2*) sor

részletösszegei a
számközben nem tartanak „egyenletesen” az
határértékhez, vagyis az ettől
való eltérés nem lesz az -től függetlenül bármely adott pozitív -nál kisebb abszolút értékű, hacsak
eléggé
nagy. Ugyanis 316. § (1)-re tekintettel az eltérés

tehát az

helyen

számközre szorítkozva az

Azonban valamely
egyenletesen tart

ha

-hez, mert ekkor

részletösszeg már

-től függetlenül

, ami pedig bizonyos

-től kezdve bekövetkezik, minthogy

. Ez utóbbi

tényt úgy fejezzük ki, hogy a 316. § (2*) alatti geometriai sor valamely
számközben „egyenletesen konvergens”.
Megmutatjuk most, hogy a 316. § (2*) sor a

számközben tagonként differenciálható, vagyis

5.51. egyenlet - (3)

Az 316. § (1) összegképletet ismételten alkalmazva

s ezek összeadásával

Vagyis 316. § (1)-re tekintettel, a 316. § (3) alatti sor

-edik szelete
680
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Minthogy
látjuk, hogy

esetén

és egyben

(68. § 68. § (1), 68. § (6)), ez utóbbi összegképletből

amivel 316. § (3)-at bebizonyítottuk.
317§. . Az

függvény deriváltja (178. §) az

alakban írható. Tehát

mellett

5.52. egyenlet - (1)

aszerint, amint
páros vagy páratlan. Ennélfogva pozitív
összehasonlításának elve (98. § 98. § (2)) értelmében

-ekre szorítkozva a növekmények

5.53. egyenlet - (2)

aszerint, amint páros vagy páratlan, miután 317. § (1) bal-, ill. jobboldala a 317. § (2) bal-, ill. jobboldalán
álló függvény deriváltja s a helyen 317. § (2) mindkét oldala ugyanazon t. i. értékkel bír. 317. § (2)
értelmében

ahol is a felső vagy az alsó egyenlőtlenségi jelek érvényesek aszerint, amint páros vagy páratlan. Negatív re a fordított érvényes, minthogy 317. § (2) alatt mindkét oldalon páratlan függvény áll. Ezekből folyólag
esetén

tehát amíg

Mivel

, a fortiori

esetén

, innen látható, miszerint a

egyenletesen áll fenn (v. ö. 316. §). Másszóval (310. §) a

zárt számközben

zárt intervallumban érvényes az
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5.54. egyenlet - (3)

sorfejtés és e sor ugyanitt egyenletesen konvergens. 317. § (2) értelmében a sor szeletei pozitív
váltakozva nagyobbak és kisebbek
-nél. E sor az
függvény hatványsora.
Ha

mellett

, akkor 317. § (3) már nem érvényes, mert ez esetben

(62. § (6)), tehát a sor divergens (310. § 310. § (5)).
318§. . Ha a megelőző § 317. § (3) képletébe

-et helyettesítünk, a nevezetes

5.55. egyenlet - (1)

LEIBNIZ-féle sort8 nyerjük. Ez a
lassan konvergál.

szám numerikus meghatározására nem alkalmas, mert – mint látjuk – igen

A -et azonban könnyen kifejezhetjük olyan kicsiny arcusokkal, melyeknek tangensei kicsiny racionális
számok, amelyekre az idézett sor gyorsan konvergál. Legyen például

5.56. egyenlet - (2)

Ennek -szerese a

-nél igen kevéssel nagyobb. Valóban

ami közel esik a

értékhez. A

különbség tangense

vagyis

5.57. egyenlet - (3)

Mármost 318. § (2) és 318. § (3)-ból

5.58. egyenlet - (4)
8

G. W. LEIBNIZ De vera proportione circuli ad quadratum circumscriptum, Acta Eruditorum 1682, p. 41.
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(MACHIN képlete.9)
A

értékét öt decimálisig most már következőkép határozhatjuk meg. Az előbbi § 317. § (3) képlete alapján

és

Tehát 318. § (4)-ből

5.59. egyenlet - (5)

ahol – miután

és

–

s még inkább

5.60. egyenlet - (5*)

318. § (5) alatt a

-ben álló pozitív tagok véges tizedestörtekbe fejthetők, azonban a negatív tagokat,

valamint
et végtelen tizedestörtek ábrázolják s így ezeket csak közelítőleg fejezhetjük ki véges
tizedestörtekkel. A számítást így rendezzük be:

9

V. ö. M. CANTOR Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik, Bd. III, 2. Aufl., Leipzig 1901, p. 367.
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Itt

tehát

Ennélfogva 318. § (5*)-ra tekintettel 318. § (5)-ből

319§. . A
hatványsorba.
Ugyanis

függvényt a

tizedestört alakja

számközben, az

függvényhez hasonlóan fejthetjük

deriváltja (161. §) az

alakban írható. Tehát pozitív

mellett

5.61. egyenlet - (1)

aszerint, amint páros vagy páratlan. Ennélfogva a növekmények összehasonlításának elve (98. § 98. § (2))
értelmében pozitív -ekre

5.62. egyenlet - (2)
684
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aszerint, amint páros vagy páratlan, minthogy 319. § (1) bal-, ill. jobboldala a 319. § (2) bal-, ill. jobboldalán
álló függvény deriváltja s a helyen 319. § (2) mindkét oldala értékkel bír. Eszerint pozitív
esetén

ahol is a felső vagy az alsó egyenlőtlenségi jelek érvényesek aszerint, amint
Következőleg

tehát amíg

Mivel

páros vagy páratlan.

, még inkább

midőn

, innen látható, miszerint ekkor a

zárt számközben

5.63. egyenlet - (3)

egyenletesen áll fenn (v. ö. 316. §).
Megmutatjuk, hogy ha
Tekintsük evégből a

, akkor 319. § (3) egyenletesen áll fenn a

függ- vényt. Ennek deriváltja

intervallumban a

Legyen

vagyis

5.64. egyenlet - (4)

Az így definiált

zárt számközben is.

függvényre

5.65. egyenlet - (5)
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Miután

a

számközben nyilván növekedik, azért

görbéje ugyanott alulról konvex (101. §),

tehát a és abszcisszájú pontjait összekötő húr az e pontokhoz tartozóérintők fölött van, vagyis a húr
és az érintők 319. § (5) alatti iránytangenseire

azaz

5.66. egyenlet - (6)

esetén

Minthogy

és

(41. §), továbbá

egyenletesen áll fenn a

egyenletesen áll fenn a

, a 319. § (6) alatti egyenlőtlenségből látható, hogy
intervallumban. Ez 319. § (4)-re tekintettel azt jelenti, hogy

zárt számközben, ami pedig a fenti állítással aequivalens.

A mondottakból folyólag

esetén

egyenletesen áll fenn a
számközben érvényes a

zárt intervallumban. Ez azt jelenti, hogy a

alulról nyílt

5.67. egyenlet - (7)

sorfejtés, és e sor

zárt intervallumban egyenletesen konvergens. Ha

mellett a

, a sor szeletei 319. § (2) értelmében váltakozva nagyobbak és kisebbek
Ha

, akkor 319. § (7) már nem érvényes, mert ez esetben

divergens. 319. § (7)-ben

helyébe

-et téve és

-nél.
(62. § 62. § (6)), tehát a sor

-gyel végigszorozva, előáll

5.68. egyenlet - (7*)

320§. . (Folytatás.) Legyen
(312. §), adódik

; akkor úgy 319. § (7) mint 319. § (7*) érvényes s ezeket összeadva
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5.69. egyenlet - (8)

Ha

átfutja a

intervallum belsejét, akkor

5.70. egyenlet - (9)

nyilván átfutja a pozitív számokat. Tehát 320. § (8)-ból a 320. § (9) alatti helyettesítéssel

5.71. egyenlet - (8*)

valahányszor
. E sor az
gyorsan tartanak -hoz. De ha
mert
(1)).

hely közelében gyorsan konvergál, mert ott
kicsiny s így a tagok
-től akár jobbra, akár balra távolodik, a sor mind lassabban konvergál,

az

mindinkább megközelíti az értéket, tehát a tagok mindig gyengébben tartanak

Legyen most

-hoz (62. § 62. §

pozitív egész szám és

Akkor 320. § (8*)-ból

5.72. egyenlet - (10)

Ha
már ismeretes, e formulával meghatározhatjuk
konvergál, minél nagyobb az .
Nézzük, mekkora hibát követünk el, ha 320. § (10) alatt a
Akkor a jobboldalon elhagyott rész nyilván kisebb, mint

-et. S látnivaló, e sor annál gyorsabban

-ben álló sorból csak az első

5.73. egyenlet - (11)

Eszerint például

5.74. egyenlet - (12)
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tagot vesszük?

5. fejezet Végtelen sorok.

ahol

5.75. egyenlet - (13)

Minthogy

320. § (13)-ból folyólag

5.76. egyenlet - (13*)

Számítsuk 320. § (12) alatt a
s így 320. § (13*) alapján

-ben álló tagokat
pontossággal, hogy ezekösszegének kétszeresét
-t
pontossággal kapjuk. A számítás a következő:

Tehát

5.77. egyenlet - (14)

ahol

5.78. egyenlet - (15)

320. § (14) és 320. § (15)-ből látjuk, hogy
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A

-alapú logaritmusok modulusa (163. §)

Ennek értékét meghatározandó, számítsuk ki még

-et. Mivel

5.79. egyenlet - (16)

ahol 320. § (11) szerint

5.80. egyenlet - (17)

Minthogy

320. § (17) alapján

5.81. egyenlet - (17*)

Hét decimálisig számítva:

Mivel 320. § (14) és 320. § (15) értelmében

és 320. § (16) alatti számításunk alapján
689
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320. § (17*)-ra tekintettel nyerjük, miszerint

Ebből látjuk, hogy

Eszerint

5.82. egyenlet - (18)

ahol

5.83. egyenlet - (19)

320. § (18)-ból (316. §)

következőleg

s mivel

, még inkább

5.84. egyenlet - (20)

Minthogy 320. § (19)-ből

azért 320. § (20) alapján

s így a

alapú logaritmusok modulusa

321§. . Az
görbe alulról konvex és érintőjének iránytangense valamely
lévén (164. §), bármely pozitív -re

5.85. egyenlet - (1)

690
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

abszcisszájú pontban

5. fejezet Végtelen sorok.

miután a és
abszcisszájú pontokat összekötő húr az e pontokhoz tartozóérintők fölött van (99. §). Ez
egyenlőtlenség szerint

5.86. egyenlet - (1*)

tehát még inkább

Ebből a növekmények összehasonlításának elve értelmében (98. § 98. § (2)) következik (79. § 79. § (1)), hogy
pozitív -re

vagyis

5.87. egyenlet - (2)

Ebből hasonlókép következik

Ez okoskodást folytatva, nyerjük, hogy

mellett

5.88. egyenlet - (3)

A görbe valamely –
abszcisszájú pontjához tartozó érintőjének iránytangense
hasonlóan pozitív -re a konvexitás folytán

vagyis

Ebből 321. § (2)-höz hasonlóan következik, hogy

vagy

Így folytatva látjuk, hogy

mellett váltakozva
691
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5.89. egyenlet - (4)

A 321. § (3) és 321. § (4) alatt nyert egyenlőtlenségeket összefoglalhatjuk abban, hogy

mellett

5.90. egyenlet - (5)

(Ez különben az

függvényre alkalmazott MACLAURIN-formula a LAGRANGE-féle maradéktaggal

(111. § 111. § (6**)). Mivel
62. § (2),
folyománya, hogy az
bármelyértékénél

pedig az

-től függetlenül és

közé esik, e képletnek

(ez nyilván
-ra is érvényes). Másszóval minden helyen érvényes az sorfejtés. A sor szeletei negatív
mellett a 321. § (4) alatti egyenlőtlenségek szerint váltakozva nagyobbak és kisebbek -nél.
321. § (6) értelmében minden

-re

s ezt 321. § (6)-hoz hozzáadva, ill. belőle levonva (312. §), adódik a

5.91. egyenlet - (7)

illetve

5.92. egyenlet - (8)

sorfejtés (216. § 216. § (5)).
322§. . A
és
függvény hatványsoralakjához szintén a növekmények összehasonlításának elve
(98. § 98. § (2)) alkalmazásával juthatunk, t. i. a következőképpen.
Legyen

. Akkor (180. §)

tehát az említett tétel szerint

vagyis
692
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amiből hasonlóan következik, hogy

Ebből folyólag

vagyis

aminek következtében

s így tovább. Látjuk,
mellett az összegek váltakozva nagyobbak és kisebbek
összegek váltakozva kisebbek és nagyobbak
-nél. Ennélfogva

-nél, viszont a

5.93. egyenlet - (3)

ahol

Tehát (62. § 62. § (2))

esetén

5.94. egyenlet - (4)

Ez negatív

-re is érvényes, lévén 322. § (1), ill. 322. § (2) szerint

függvény, mint a
, ill.
. Az
helyen
egyenlő a
értékkel, tehát a 322. § (4) alatti limesrelációk minden -re érvényesek.
A mondottak értelmében az

páratlan,
,

viszont páros
pedig az

minden értékénél érvényes a valamint a sorfejtés.

323§. . A megelőző § 322. § (3) alatti első egyenlőtlenségét

-re alkalmazva, nyerjük, miszerint

ahol
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, ennek alapján a

Minthogy

számközben

5.95. egyenlet - (1)

Ennek alkalmazásával számítsuk ki példakép

közelítő értékét. Miután

5.96. egyenlet - (2)

A 318. §-ban talált eredmény szerint

s mivel

adódik

5.97. egyenlet - (3)

Miután

azért

ahol is

Minthogy

és

innen

5.98. egyenlet - (4)

Ámde

tehát
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Ennélfogva 323. § (4)-ből

5.99. egyenlet - (5)

Mármost 323. § (3) és 323. § (5) értelmében

tehát 323. § (2) alapján

Látjuk,

tizedestört alakja

5. 5 Feltételes és abszolút konvergencia
324§. . Ellentétben a véges összeggel, valamely konvergens végtelen sor általában nem rendelkezik a
kommutatív tulajdonsággal. Vagyis lehetséges, hogy valamely konvergens sor tagjait más sorrendben írva, a
sor összege megváltozik.
Tekintsük pl. a

5.100. egyenlet - (1)

sort (313. § 313. § (3*)). Ugyanezeket a tagokat tartalmazza, csak más sorrendben ez a sor:

5.101. egyenlet - (2)

Itt a

-edik részletösszeg nyilván

5.102. egyenlet - (3)

Mivel pedig az 324. § (1) sor

-edik szelete
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valamint a

-edik szelet (313. § 313. § (2), 313. § (3))

324. § (3)-ból látjuk, hogy a 324. § (2) sornál

Minthogy

azért egyben

Ezekből következik (59. § 59. § (3)), miszerint 324. § (2) részletösszegeinek sorozatában

azaz

Az eszközölt átrendezéssel tehát az 324. § (1) sor olyanba ment át, amelynek az összege más.
325§. . Az előbbi jelenség minden olyan sornál előfordulhat, amelynél a tagok abszolút értékeiből alkotott sor
divergens, ami a fenti példában éppen a harmonikus sor (36. §). Sőt érvényes a következő nevezetes, tétel:
Ha az

5.103. egyenlet - (1)

sor konvergens, de a tagok abszolút értékeiből alkotott

5.104. egyenlet - (2)

sor divergens, akkor adatván akármilyen
(RIEMANN tétele 10)

valós szám, a sort álrendezhetjük ügy, hogy összege

legyen.

Bizonyítás. Az 325. § (1) sornak végtelen sok pozitív és végtelen sok negatív tagot kell tartalmaznia, mert
különben vele együtt 325. § (2) is nyilván konvergens volna. Föltehetjük, hogy a tag nem is lép fel, mert sal egyenlő tagok beszúrása vagy elhagyása a konvergenciát és a sor összegét nem érinti (310. §).
Legyenek 325. § (1) pozitív tagjai

negatív tagjai

10

RIEMANN i. h. (195. old.), p. 221.
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Kell, hogy

és

, divergens sor legyen. Ugyanis

mellett nyilván

ahol is

és

határértékhez tart, ha tehát az

. Mivel 325. § (1) konvergens, itt a baloldal véges
és

értékhez tartana, vagyis megfelelőleg a
, ill.
határértékhez konvergálna. De ez esetben, az

összegek egyike szintén véges
sor konvergens volna, akkor a másik összeg is véges

összeg is véges határértékkel bírna, azaz 325. § (2) konvergens volna, a feltevéssel ellentétben.
Adassék mármost valamely
szám. Tegyük föl pl.., hogy
rendezni 325. § (1)-et úgy, hogy összege
legyen.
Mivel és

és

divergens, van egy meghatározott

azután egy meghatározott

majd egy meghatározott

. Egészen határozott utasítás szerint át fogjuk

index, amelyre

, index, amelyre

index, amelyre

s így tovább. Mármost rendezzük át 325. § (1)-et így:

5.105. egyenlet - (3)

Megmutatjuk, hogy e sor összege C.
Ugyanis e sor részletösszegei közül

5.106. egyenlet - (4)

-től való eltérése az előbbi egyenlőtlenségek szerint rendre legföljebb akkora, mint

Ezek azonban 325. § (1) konvergenciája folytán -hoz tartanak (310. § 310. § (5)), tehát a 325. § (4) sorozat
határértéke . Minthogy a 325. § (3) alatti sor többi részletösszegének bármelyike (kivéve
et) nagyságra nézve nyilván a 325. § (4) sorozat két-két egymásutáni tagja közé esik, következik, hogy az egész

sorozat határértéke is
Hasonló a bizonyítás, ha

, vagyis a 325. § (3) sor összege valóban

-vel egyenlő.

. Qu. e. d.
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A tett feltevés mellett 325. § (1) átrendezhető úgy is, hogy a részletösszegek határértéke
legyen.
Ugyanis a

sor divergenciájából folyólag az

vagy

indexek meghatározhatók úgy, hogy

Nyilvánvaló, hogy ekkor az

sor részletösszegei

-hez tartanak, e sor pedig 325. § (1)-nek egy átrendezése. Hasonlóan készíthetünk – a

sor divergenciája folytán – 325. § (1)-ből olyan sort, amelynek részletösszegei

-hez tartanak.

Ezek alapján az olyan
konvergens sort, amelynél a tagok abszolút értékeiből alkotott
divergens, „feltételesen konvergens” sornak nevezzük.

sor

326§. . A sor összege a tagok sorrendjének megváltoztatásával nem változhatik az olyan sornál, amelynél a
tagok abszolút értékeiből alkotott sor konvergens. Ez utóbbi sor konvergenciájából az eredetié már következik
is. Vagyis fennáll a következő tétel:
Ha az sor tagjainak abszolút értékeiből alkotott sor konvergens, akkor e sor maga is konvergens és összege
független a tagok sorrendjétől.
Bizonyítás. Állításunk első része a konvergencia fogalmából tüstént következik. Ugyanis 326. § (2)
konvergenciája azt jelenti (310. §), miszerint bármely pozitív -hoz található oly , hogy

De akkor még inkább

vagyis az 326. § (1) sor is konvergens.
Legyen mármost 326. § (1)-nek valamely átrendezése

5.107. egyenlet - (3)

Az 326. § (1), ill. 326. § (3) sor részletösszegei legyenek

és legyen 326. § (1) összege

, vagyis

5.108. egyenlet - (4)

Adassék akármilyen kicsiny pozitív
index, hogy

szám. Minthogy 326. § (2) a föltevés szerint konvergens sor, található oly

5.109. egyenlet - (5)
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Emellett még inkább áll

amiből folyólag nyilván

vagyis

tehát 326. § (4)-re tekintettel

5.110. egyenlet - (6)

Ha

és eléggé nagy, akkor

csupa olyan tagot tartalmaz, amelyeknek indexe -nél nagyobb, tehát

326. § (5) alapján e különbség abszolút értékben kisebb -nél. Vagyis valamely

index úgy választható, hogy

5.111. egyenlet - (7)

Most már 326. § (6) és 326. § (7)-ből nyilván következik, miszerint

Mivel bármely

-hoz található ilyen

index, ez azt mondja, hogy

vagyis 326. § (3) konvergens és összege

. Qu. e. d. Qu. e. d.

Az ilyen sort, amelynél a tagok abszolút értékeiből alkotott sor konvergens, „abszolút konvergens sornak”
nevezzük.
A fenti tételt az előbbi § tételével összevetve, látjuk, valamely konvergens sor összege akkor és csak akkor
független a tagok sorrendjétől, ha a sor abszolút konvergens.
Azért is az ilyen sort máskép „feltétlenül konvergens sornak” nevezzük.

6. 6 Pozitív tagú sorokra vonatkozó konvergencia- és
divergencia-kritériumok
327§. . Az abszolút konvergens sorok indokolttá teszik, hogy a pozitív tagú sorok konvergenciájának kérdésével
behatóbban foglalkozzunk.
A konvergencia fogalmából (310. §) folyik a pozitív tagú sorok konvergenciájának következő általános
szükséges és elegendő feltétele:

699
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. fejezet Végtelen sorok.

Pozitív tagú sor akkor és csak akkor konvergens, ha részletösszegei korlátosak.
Az ilyen sornál u.i. a részletösszegek monoton növekedő sorozatot alkotnak, ez pedig akkor és csak akkor
konvergens azaz véges határértékű (58. §), ha korlátos (29. § , 35. §).
Ez a kritérium – éppen általánossága miatt – konkrét esetekben ritkán alkalmazható. Az alábbiakban bemutatjuk
a pozitív tagú sorok konvergenciájának több csupán elegendő feltételét, amelyek gyakran alkalmazhatók.
Egyszerű, de fontos megjegyzés, hogy valamely pozitív tagú sor egyszerre konvergens vagy divergens a
tagösszevonásokkal nyert sorral és konvergencia esetén a két sor összege ugyanaz. Ez nyilvánvaló annak
alapján, hogy 327. § (2) szeletei az 327. § (1) sor szeleteinek részsorozatát képezik és 327. § (1) szeletei
monoton növekednek.
328§. . Legyen adva két pozitív tagú sor

5.112. egyenlet - (A)

és

5.113. egyenlet - (B)

Ha 328. § (B) konvergens és bizonyos indextől kezdve akkor 328. § (A) is konvergens. (Konvergens sor
minoránsa konvergens.)
Ha 328. § (B) divergens és bizonyos indextől kezdve akkor 328. § (A) is divergens. (Divergens sor majoránsa
divergens.)
T. i. az első esetben 328. § (B) részletösszegei korlátosak, amiből 328. § (1) alapján következik, hogy 328. § (A)
részletösszegei is korlátosak, tehát 328. § (A) konvergens (327. §). Viszont a második esetben 328. § (B)
részletösszegei nem korlátosak, amiből 328. § (2) alapján folyik, hogy 328. § (A) részletösszegei sem
korlátosak, tehát 328. § (A) divergens.
Ha 328. § (B) konvergens és bizonyos indextől kezdve akkor 328. § (A) is konvergens.
Ha 328. § (B) divergens és bizonyos indextől kezdve akkor 328. § (A) is divergens.
Ugyanis az első esetben 328. § (3)-ból folyólag

tehát

5.114. egyenlet - (5)

Mivel a föltevés alapján

korlátos, 328. § (5)-ből következik, hogy
is az. Az 328. § (A) sor részletösszegei tehát nyilván korlátosak s így 328. § (A)
konvergens. A második esetben (4)-ből hasonlóan következik, miszerint

5.115. egyenlet - (6)
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Mivel most a feltevés alapján
nem korlátos, 328. § (6)-ból következik, hogy
sem az s ebből folyólag 328. § (A) részletösszegei szintén nem korlátosak, tehát
328. § (A) divergens.
A fenti konvergencia- és divergencia-kritériumokat összehasonlító kritériumoknak nevezzük. Az első kettőben a
két sor megfelelő tagjait hasonlítjuk össze, a másik kettőben pedig az egyik sor két egymásutáni tagjának
viszonyát a másik sor megfelelő tagjainak viszonyával. Az alábbi §-okban 328. § (B) helyébe speciális
konvergens, ill. divergens sorokat téve, speciális konvergencia-, resp. divergencia-kritériumokhoz fogunk jutni.
329§. . Ha az

pozitív tagú sorban bizonyos

-től kezdve akkor e sor kongervens. (Cauchy-féle gyök-kritérium .11)

Ugyanis az

folytán konvergens (316. §), s mivel 329. § (1) szerint

geometriai sor

azért (328. §)

konvergens.

Ha az

pozitív tagú sorban bizonyos

-től kezdve akkor e sor konvergens. (CAUCHY-féle hányados-kritérium .12)

329. § (2) szerint ugyanis

s így

konvergenciájából folyik (328. §)

konvergenciája.

pozitív tagú sor konvergenciáját vagy divergenciáját most már rögtön eldönthetjük, ha azzal az

A

egyszerű esettel állunk szemben, midőn
szám.
Mert ha

, akkor bizonyos

konvergens. Viszont, ha

vagy

így

divergens, minthogy

bizonyos

-től kezdve teljesül 329. § (2) s így

Például a

11
12

-től különböző

-től kezdve nyilván teljesül 329. § (1), tehát ekkor

, akkor bizonyos
nem tart

divergens, mert akkor bizonyos

véges és meghatározott

-től kezdve

következőleg

-hoz (310. § 310. § (5)). Ha pedig
, ismét konvergens. Ellenben

-től kezdve

, tehát

sor konvergens, mert itt

V. ö. CAUCHY i. h. (29 old.), p. 121, Théoréme I.
V. ö. CAUCHY i. h. (29. old.), p. 123, Théoréme II.
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s
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sor szintén konvergens, mert ennél

A

tehát (161. §)

Ugyancsak konvergens

a minden értékénél a

sor, mert ebben (171. §)

330§. . Az

5.116. egyenlet - (1)

ú.n. hiperharmonikus sorra a CAUCHY-féle gyök- vagy hányados-kritérium nem alkalmazható, mert
(173. §) folytán

s

az

helyen folytonos és -gyel egyenlő lévén, egyben

A konvergenciát vizsgálandó, pótoljuk e sort a tagösszevonásokkal nyert

5.117. egyenlet - (1*)

sorral (327. §). A
összege

-adik zárójelben foglalt tagok legnagyobbika a legelső, a tagok száma

Eszerint az 330. § (1*) sor minoránsa az
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geometriai sornak. Ha
, akkor
, tehát ekkor e geometriai sor konvergens (316. §) és ebből folyólag
330. § (1*) s vele 330. § (1) is konvergens (328. §). (Ez már a gyökkritérium alkalmazása az 330. § (1*) sorra.)
Ha
, akkor 330. § (1) majoránsa az

harmonikus sornak amely divergens (36. §), tehát ekkor 330. § (1) is divergens.
Látjuk, az 330. § (1) hiperharmonikus sor

esetén konvergens, viszont

Ennek felhasználásával megmutatjuk, hogy az sor

mellett konvergens, míg

esetén divergens.
mellett divergens.

Az előbbiekhez hasonlóan, pótoljuk 330. § (2)-t az

5.118. egyenlet - (2*)

sorral. Minthogy a -adik zárójelben foglalt
elsőnek
-szorosa, ami

tagúösszeg kisebb, mint a legnagyobb tagnak, vagyis az

e 330. § (2*) sor minoránsa az

sornak. Ez a fentebbiek szerint
esetén konvergens, tehát ekkor 330. § (2*) s vele 330. § (2) is
konvergens. Mivel pedig a -adik zárójelben foglalt összeg tagjai nagyobbak a következő zárójelben álló első
tagnál, ez összeg nagyobb e tag
-szorosánál, ami

tehát a 330. § (2*) sor majoránsa az

sornak. Ez az előbbiek értelmében a
divergens. Ezeket kellett megmutatnunk.

mellett divergens, tehát ez esetben 330. § (2*) s vele 330. § (2) is

331§. . Az éppen talált eredményeket magában foglalja a következő általános tétel:
Ha pozitív tagú divergens sor, amelynek

akkor az sor

-edik szelete

esetén konvergens, viszont

esetén divergens. (ABEL-DINI-tétel .13)

V. ö. N. H. ABEL : Note sur un mémoire de M. L. Olivier, etc., Journal für die reine und angewandte Mathematik 3 (1828), Oeuvres
completes I, nouv. éd. Christiania 1881, p. 399-402, továbbá ugyanattól: Sur les séries, Oeuvres II, p. 197-199, és U. Dini serie a termini
positivi, Ann. Univ. Toscana 9 (1867) p. 41.
13
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Bizonyítás. Legyen először
. Az
érintő felett lévén (171. §), e pontot az

mert itt a jobboldal éppen az
Vagyis

görbe az
abszcisszájú pontjában vett
abszcisszájú ponttal összekötő egyenes iránytangensére

helyen vett differenciálhányados (171. §), a megfelelő érintő iránytangense.

Eszerint 331. § (2) az első tag elhagyása után minoránsa az

sornak. Ez azonban konvergens, mert

és

tekintve, hogy
Az

-edik szelete

folytán

. Tehát

mellett 331. § (2) konvergens.

esetnek megfelelő

sor divergens. Ugyanis

lévén, e sor maradékösszege (310. §)

ha tehát rögzített
nél.
Ha

mellett a

oly nagy, hogy már

, akkor e maradékösszeg mindig nagyobb -

, akkor 330. § (2) majoránsa az előbbi divergens sornak, tehát szintén divergens. Qu. e. d. Qu. e. d.

331. § (1) helyébe az

divergens sort téve, e tétel szerint előáll a hiperharmonikus sorra vonatkozó fenti eredmény (330. §).
Ha pedig az ugyancsak divergens

harmonikus sorra alkalmazzuk a tételt, nyerjük, hogy a
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sor

esetén konvergens,

mellett viszont divergens. Minthogy azonban (162. §)

nyilvánvaló, miszerint ugyanez érvényes a

sorra, amint az előbbi §-ban szintén találtuk.
332§. . További egyszerű konvergens, ill. divergens sorokat szerkesztendő előrebocsátjuk a következő tételt:
Ha

5.119. egyenlet - (1)

pozitív tagú divergens sor, amelynek

-edik szelete

és

5.120. egyenlet - (2)

akkor

5.121. egyenlet - (3)

Ugyanis a

függvény deriválja az

helyen

lévén, a 332. § (2) föltevés folytán

vagy

tehát a reciprok érték is

Ebből a CAUCHY-féle határértéktétel szerint (304. § 304. § (7*)) következik, hogy egyszersmind
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mert itt a nevező
valóban fennáll (301. §).

szigorúan növekedőleg, miután a feltevés szerint

Megjegyezzük még, hogy ha az 332. § (1) sor
képletben

ezt teszi. Tehát 332. § (3)

-edik részletösszegének valamely aszimptotikus alakja

,

5.122. egyenlet - (4)

akkor 332. § (3) mellett egyben

5.123. egyenlet - (5)

Mert először is a 332. § (3) baloldalán állóösszeg monoton növekedőleg
határértéktétel értelmében

amely határérték 332. § (4) szerint

, vagyis

5.124. egyenlet - (6)

Másrészt, mivel

és 332. § (4) értelmében

, azért

vagyis

5.125. egyenlet - (7)

332. § (3), 332. § (6) és 332. § (7)-ből pedig nyilván folyik 332. § (5).
Mármost a

sor divergens lévén (330. §), az ABEL-DINI-tétel értelmében a

5.126. egyenlet - (8)

sor

esetén konvergens, viszont

mellett divergens. De mivel
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az előbb mondottakat a divergens

harmonikus sorra alkalmazva

Így pedig 332. § (7)-cal egyetemben nyilván a

sor is

mellett konvergens, míg az

mellett divergens. Ugyanezt az okoskodást most a divergens

sorra alkalmazva, adódik, hogy a

sor

esetén konvergens, a 1 esetén divergens.

Ezt folytatva, látjuk, hogy általában a

sor konvergens ha
, ellenben divergens, ha
nevezőben szereplő logaritmusok már mind pozitívok.)

. (E sor olyan nagy

-nel kezdődik, amelyre a

333§. . Legyenek

pozitív tagú konvergens sorok, amelyekben az
sor „gyengébben” („lassabban”) konvergál a

-edik részletösszeg

, ill.

. Azt mondjuk, hogy a

sornál, ha

5.127. egyenlet - (1)

(Analog kifejezéssel ekkor a
sor „erősebben” vagy „gyorsabban” konvergál, mint
feltételt szolgáltat a következő tétel:
Ha

, akkor

gyengébben konvergál, mint

Ugyanis adatván akármilyes kis pozitív
következőleg

.) Erre elegendő

.

, a feltevés szerint bizonyos
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vagyis 333. § (1) fennáll.
Legyenek most
hogy a

és

divergens sorok, amelyeknek

sor „gyengébben” („lassabban”) divergál a

-edik szelete ismét

, ill.

. Azt mondjuk,

sornál, ha

5.128. egyenlet - (2)

(Ellenkezőkép kifejezve ez esetben
fennállására elegendő feltételt ad ez a tétel:
Ha

, akkor

„erősebben” vagy „gyorsabban” divergál, mint

gyengébben divergál, mint

.) Ennek

.

Valóban, a feltevésből folyik 333. § (2), minthogy’ a CAUCHY-féle határértéktétel szerint (304. § 304. § (7))

Például a

5.129. egyenlet - (K)

konvergens sorok (332. §) egyre gyengébben konvergálnak. T. i. az
tagjának a következő sor általános tagjához való viszonya

(173. §), minthogy

folytán

kitevőnek megfelelő sor általános

.

Ennek megfelelőleg a

5.130. egyenlet - (D)

divergens sorok (332. §) egyre gyengébben divergálnak, mert a
megelőző soréhoz való viszonya

kitevőhöz tartozó soráltalános tagjának a

lévén
Nyilvánvaló, hogy valamely 333. § (K) alatti sor annál gyengébben konvergál, minél kisebb
kitevőhöz
tartozik, és valamely 333. § (D) alatti sor annál gyengébben divergál, minél magasabb
kitevőnek felel meg.
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Ha a
pozitív tagú sornak a 333. § (K) sorok sorozatában van majoránsa, akkor e sor konvergens, viszont,
ha a 333. § (D) sorok sorozatában van minoránsa, akkor e sor divergens (328. §). Ezzel a konvergencia- és
divergencia-kritériumoknak végtelen sorozatához jutottunk; ezeket logaritmikus kritériumoknak nevezzük.
Fogalmazzuk meg részletesen az első logaritmikus kritériumot. Ezt a
összehasonlítással nyerjük, amely
(161. §, 164. §)

esetén konvergens,

alakú hiperharmonikus sorral való
esetén viszont divergens. Mivel nyilván

aszerint, amint

(ha már

, tehát

), az első logaritmikus kritérium a következő:

Ha a
pozitív tagú sorban bizonyos
kezdve akkor e sor divergens.
A következő sorosztályt alkotó
divergensek. S mivel nyilván

-től kezdve akkor e sor konvergens; ha ellenben bizonyos n-től

alakú sorok

esetén konvergensek,

esetén

aszerint, amint

(ha már
Ha a

, tehát

), a második logaritmikus kritérium ez:

pozitív tagú sorban bizonyos

akkor e sor konvergens; ha pedig bizonyos

-től kezdve

-től kezdve

akkor e sor divergens.
E kritériumok megalkotását vég nélkül folytathatjuk. Minél távolabbi valamely kritérium ebben a sorozatban,
annál gyengébben konvergáló, resp. divergáló sorokra alkalmazható.14
Vizsgáljuk meg pl. konvergencia szempontjából az

Megjegyzendő, van olyan pozitív tagú konvergens sor, amely a 333. § (K) sorok mindegyikénél gyengébben konvergál (P. DU BOIS–
REYMOND Eine neue Theorie der Convergenz und Divergenz von Reihen mit positiven Gliedern, Journal für die reine und angewandte
Mathematik 76 (1873), p. 88–91); és van olyan pozitív tagú divergens sor, amely a 333. § (D) sorok mindegyikénél gyengébben divergál (A.
PRINGSHEIM Allgemeine Theorie der Divergenz und Convergenz von Reihen mit positiven Gliedern, Mathematische Annalen 35 (1890),
p. 352-355). E soroknál tehát a fenti logaritmikus kritériumok mind felmondják a szolgálatot.
14

709
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. fejezet Végtelen sorok.

sort. Ennek tagjai mindenesetre -hoz tartanak (164. §). Most

, tehát

Ennélfogva az első logaritmikus kritérium értelmében sorunk konvergens, ha

, de divergens ha

Az

sor konvergens. Ennél u.i.

tekintve, hogy (173. §)

és a föltevés folytán

, tehát bármely

számra 333. § (3) bizonyos

-től kezdve teljesül.

Ezzel szemben pl.

divergens sor, bár tagjai -hoz tartanak. Itt u.i.

tehát bizonyos n-től kezdve 333. § (3*) teljesül.
334§. . Ha a
viszonyát a
kezdve

pozitív tagú sorhoz található olyan

szám, hogy a sor két egymásutáni tagjának

konvergens sor (330. §) megfelelő tagjainak viszonyával összehasonlítva, bizonyos

5.131. egyenlet - (1)

akkor e

sor szintén konvergens (328. §). Kérdés, mikor van ilyen

Minthogy

differenciálhányadosa az

helyen a (171. §), azért

vagyis
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Ennélfogva 334. § (1)-et nyilván így is írhatjuk:

5.132. egyenlet - (1*)

Ha tehát a

akkor

-t az

sor olyan, hogy bizonyos

és

-től kezdve

között választva, eléggé nagy

-re 334. § (1*) s ezzel 334. § (1) is fennáll. Tehát ekkor a

sor konvergens.
Ha azonban bizonyos

-től kezdve

akkor

s mivel

divergens sor, ebből következik (328. §), hogy

is divergens.

Vagyis a következő kritériumhoz jutottunk:
Ha bizonyos -től kezdve akkor a
pozitív tagú sor konvergens; ha azonban bizonyos
sor divergens. (RAABE-féle kritérium .15)

-től kezdve akkor e

Megmutatjuk pl., hogy az

sor konvergens. Ennél

tehát

és

Ennélfogva (45. §)

esetén

V. ö. J. L. RAABE : Note zur Theorie der Convergenz und Divergenz der Reihen, Journal für die reine und angewandte Mathematik 11
(1834), p. 309.
15
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Ha tehát

-től kezdve 334. § (2) teljesül s így a sor valóban konvergens.

, akkor bizonyos

Ezzel szemben az

sor már divergens. (De tagjai

-hoz tartanak (38. §)). Most ugyanis

tehát

vagyis fennáll 334. § (3), amiből a divergencia következik.
Hasonlóan mutathatjuk meg, miszerint általában a

sor divergens (de tagjai -hoz tartanak).
335§. . Ha a

pozitív tagú sorban

akkor e sor

esetén konvergens,

esetén divergens. (Általánosított GAUSS-féle kritérium. )

Bizonyítás. Mivel föltevésünkből folyólag

a RAABE-féle kritérium alapján (334. §)
Legyen most

esetén konvergens,

, azaz

5.133. egyenlet - (1)

Be kell bizonyítanunk, hogy a sor ekkor is divergens.
Evégből megmutatjuk, miszerint e

sort a

5.134. egyenlet - (2)
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divergens sorral (331. §) összehasonlítva, bizonyos

-től kezdve

5.135. egyenlet - (3)

Legyen rövidség kedvéért

5.136. egyenlet - (4)

tehát

akkor

5.137. egyenlet - (5)

Mármost 335. § (1) és 335. § (5)-ből

5.138. egyenlet - (6)

De

folytán (173. §)

s mivel 335. § (4)-re tekintettel

tehát

(162. §), nyilván egyszersmind

lévén, a fortiori

Ennélfogva 335. § (6)-ból következik, hogy bizonyos

-től kezdve

vagyis 335. § (3) valóban fennáll.
Miután a 335. § (2) alatti sor divergens, 335. § (3) alapján következik (328. §), hogy a
Qu. e. d. Qu. e. d.
A fentebbinek speciális esete az, midőn
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5.139. egyenlet - (7)

Ez u. i. nyilván így írható:

5.140. egyenlet - (7*)

ahol

az

-nek legföljebb

-edfokú racionális egész függvénye. Bevezetve a

5.141. egyenlet - (8)

jelölést, 335. § (7*) az

alakot ölti. De
az -nek legföljebb
-edfokú polinomja lévén, a 335. § (8) alatti
-ben a
számláló legföljebb -adfokú, s mivel a nevező pontosan -adfokú,
esetén
mindenesetre
véges határértékhez tart (45. §), kövétkezéskép korlátos. Vagyis a 335. § (7) alatti esetben

Tehát a fenti általános tételnek speciális esete a következő:
Ha a

akkor a sor

pozitív tagú sorban

esetén konvergens,

esetén divergens. ( Gauss-féle kritérium .16)

Az alkalmazásnál nem kell figyelemmel lennünk arra, hogy a sor pozitív tagú-e. 335. § (7)-ből u.i. következik,
miszerint

tehát eléggé nagy indextől kezdve a tagok bizonyosan vagy mind pozitívok, vagy mind negatívok. Ha az utóbbi
eset forog fenn, akkor a tagokat
-gyel szorozva, bizonyos indextől kezdve már minden tag pozitív és 335.
§ (7) fennáll az új sorra is, amely az eredetivel egyszerre konvergens vagy divergens. Ez a megjegyzés nyilván
érvényes a fenti általános esetben is.

C. F. Gauss Disquisitiones generales circa seriem infinitam etc., Göttingen 181 2 § 16, IV–V., Werke III, p. 141-142; németül H. Simontól: Allgemeine Untersuchungen über die unendliche Reihe etc. von Carl Friedrich Gauss, Berlin 1888, p. Ez Gauss híres értekezése,
16

alakú sorról.

amelyet hipergeometrikus sornak nevezett
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Tekintsük pl. ezt a sort:

5.142. egyenlet - (9)

ahol

Itt az

-edik tag

tehát

Ennélfogva a GAUSS-féle kritérium értelmében a 335. § (9) alatti sor

esetén konvergens,

esetén divergens.
336§. . A pozitív tagú sorokra vonatkozó konvergencia- és divergencia-kritériumokat kiegészíthetjük még a
következővel:
Legyen

az

intervallumban pozitív monoton fogyó folytonosfüggvény, továbbá

Akkor a pozitív tagú sor (amelynek tagjai -hoz tartanak) konvergens vagy divergens aszerint, amint az
improprius integrál konvergens vagy divergens. ( Cauchy-féle integrál-kritérium 17.)
Bizonyítás. Mivel

integrál

pozitív folytonos függvény, az

-nak pozitív monoton növekedő függvénye az

intervallumban. Ennélfogva (45. §)

vagy véges és meghatározott szám, vagy
. Az első esetben a 336. § (2) integrál konvergens, a másodikban
pedig divergens. Tekintsük mármost ezt a végtelen sort:

5.143. egyenlet - (3)

17

A. L. Cauchy Exercices de mathématique t. 2, Paris 1827, Oeuvres (2) t. VII, p. 272–273, Théoréme II.
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Ennek

-edik részletösszege

. Ha a 336. § (2) integrál konvergens, akkor a

határérték létezik és véges, ha ellenben a 336. § (2) integrál divergens, akkor e határérték az előbb mondottak
szerint
. Vagyis a 336. § (2) alatti improprius integrál és a 336. § (3) alatti végtelen sor egyszerre
konvergens vagy divergens. Azonban a föltevés értelmében
(142. § 142. § (2))

monoton csökkenő folytonos függvény, tehát

(242. ábra). Ebből látjuk, miszerint a

5.144. egyenlet - (1*)

sor 336. § (3)-nak minoránsa, 336. § (1) pedig 336. § (3)-nak majoránsa. Ha tehát a 336. § (2) integrál s ezzel a
336. § (3) sor konvergens, akkor 336. § (1*) is konvergens és így 336. § (1) szintén, ha ellenben a 336. § (2)
integrál s vele együtt a 336. § (3) sor divergens, akkor 336. § (1) is divergens (328. §). Qu. e. d. Qu. e. d.

242. ábra.
Alkalmazzuk ezt a kritériumot először is az

5.145. egyenlet - (4)

hiperharmonikus sorra. E sor tagjait úgy foghatjuk föl, mint a

függvény értékeit az

helyeken. Tudjuk (175. §),
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Tehát az előbbi integrál-kritérium alapján a 336. § (4) alatti hiperharmonikus sor konvergens, ha
ellenben divergens, ha

,

, amint más úton már a 330. §-ban találtuk.

Tekintsük most ezt a sort:

5.146. egyenlet - (5)

E sor tagjai a

5.147. egyenlet - (6)

függvény értékei az
föltételeknek. Kérdés, hogy az

helyeken. E függvény a

intervallumban megfelel a fenti

integrál mikor konvergens?
Ha

, akkor (222. § 222. § (2))

tehát

Legyen most

. Ez esetben (222. § 222. § (1))

tehát

Ezek szerint a 336. § (6) integrál konvergens, ha

, ellenben divergens, ha
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Ennélfogva az 336. § (5) alatti sor
330. §-ban talált eredménnyel.

esetén konvergens,

esetén divergens, megegyezésben a

Hasonlóan nyerhető a 332. § végén előállított eredmény.

7. 7 Abszolút konvergens sor felbontása rész-sorokra
337§. . Valamely

5.148. egyenlet - (1)

sorból kiragadott

5.149. egyenlet - (2)

sort, ahol is

az eredeti sor rész-sorának nevezzük.
Ha az 337. § (1) sor abszolút konvergens, akkor a 337. § (2) rész-sor is ilyen. Ugyanis az

5.150. egyenlet - (3)

sor maradékösszegére

Itt a jobboldal az

sor maradékösszege, amely a feltevés szerint kisebb bármely adott pozitív -nál, ha
eléggé nagy (310. §),
tehát annál inkább áll ez a baloldalra, vagyis 337. § (3) konvergens. Ez éppen azt jelenti, hogy 337. § (2)
abszolút konvergens.
Nyilvánvaló, hogy ha valamely abszolút konvergens sort véges számú rész-sor összetételének (312. §) tekintünk
(amelyek az előbbi tétel szerint konvergensek), akkor e sor összege egyenlő a rész-sorok összegeiből alkotott
véges összeggel. Ez kiterjeszthető arra az esetre is, midőn a sort a rész-sorok végtelen sorozatára bontjuk fel,
azaz kiragadunk egy rész-sort, a megmaradt sorból ismét egy rész-sort s így tovább oly módon, hogy a sor
bármely tagja egyszer sorra kerüljön (itt természetesen megkívántatik, hogy mindíg végtelen sor maradjon
vissza). Nevezetesen érvényes a következő tétel:
Ha az (1) sor abszolút konvergens és az
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rész-sorok összetétele, akkor e rész-sorok összegeiből alkotott sor abszolút konvergens, és összege ugyanaz,
képletben

5.151. egyenlet - (4)

Bizonyítás. Legyen rövidség kedvéért

5.152. egyenlet - (5)

Minthogy az 337. § (1) sor abszolút konvergens és összege
index megválaszthatóúgy, hogy

, valamely

szám megadása után az

5.153. egyenlet - (6)

és

5.154. egyenlet - (7)

Ha eléggé nagy, akkor az
mind tartalmazza s ennélfogva

összegű rész-sorok összetétele az

nyilván oly sor összege (312. §), amelynek tagjai az
alapján eléggé nagy mellett nyilván

tagokat már

tagok közül valók. Tehát 337. § (6)

Ezt 337. § (7)-tel összevetve, nyerjük, miszerint

ha

eléggé nagy. Ez éppen azt jelenti, hogy

ami az 337. § (5) alatti jelölésben már a 337. § (4) képlet.
Ki kell még mutatnunk, hogy a 337. § (4) jobboldalán álló sor abszolút konvergens. E sor tagjainak abszolút
értékeiből képezett

5.155. egyenlet - (8)
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sor nyilván minoránsa a

sornak. Ez utóbbi sor azonban a tétel már bebizonyított része szerint konvergens és összege a
soréval megegyezö, tekintve, hogy a föltevés értelmében az utóbbi sor az itt

szereplő

rész-sorok összetétele. Ennélfogva a 337. § (8) alatti sor is konvergens (328. §),
vagyis a 337. § (4) jobboldalán álló sor abszolút konvergens. Qu. e. d. Qu. e. d.
E tétel nem fordítható meg. A rész-sorok abszolút konvergensek lehetnek és az összegeik sora is, anélkül, hogy
az összetételük egyáltalában konvergens volna. Például a

sorok

abszolút

alkotnak

konvergensek miután
konvergens, és az összegeik
sora szintén, mindazáltal bármely összetételük divergens, minthogy tagjai nyilván nem
-sorozatot (310. §).

338§. . Az utóbbi tétel megfordítása bizonyos megszorító feltétel mellett már igaz. Fennáll t. i. ez a tétel:
Ha az sorok abszolút konvergensek és a

összegekből alakított

sor konvergens, akkor e sorok bármely összetétele abszolút konvergens. (Minthogy

a föltevés maga után vonja, hogy a 338. § (S) alatti sorok összegeinek sora abszolút konvergens (328. §)).
Bizonyítás. Legyen a 338. § (S) alatti sorok valamely összetétele

5.156. egyenlet - (1)

Tekintsük az

5.157. egyenlet - (2)

sor

-edik szeletét. A

tartalmazza az

indexet eléggé nagyra választva, a
tagokat, tehát nyilván

Ennélfogva még inkább
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Eszerint a 338. § (2) sor szeletei korlátosak. Tehát a 338. § (2) sor konvergens (327. §), vagyis 338. § (1)
abszolút konvergens. Qu. e. d. Qu. e. d.
Megmutatjuk még, hogy a tett feltevés mellett

5.158. egyenlet - (3)

A 338. § (S) alatti sorok egy összetétele

5.159. egyenlet - (4)

Ez a tétel értelmében abszolút konvergens lévén, tetszés szerint átrendezve is az, ésösszege ugyanaz marad
(326. §). Rendezzük át így:

5.160. egyenlet - (5)

E sor úgy tekinthető, mint az

rész-sorok összetétele, tehát (337. §) e sorok is abszolút konvergensek, továbbá összegeik sora konvergens és
egyenlő az 338. § (5) sor összegével. Hasonlókép a 338. § (S) alatti sorok összegei sorának összege egyenlő a
338. § (4) sor összegével. Minthogy a 338. § (4) és 338. § (5) alatti sorok összege ugyanaz, ezek szerint 338. §
(3) valóban fennáll.
339§. . Ha

, akkor
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abszolút konvergens sorok (316. §), amelyek a megelőző § 338. § (3) képletének érvényességi feltételét
teljesítik. Ugyanis a
összegekből alkotott

-adik sor tagjainak abszolút értékeiből képezett sor összege

sor konvergens (328. §), mert

folytán (62. §), eléggé nagy

-ra

és az ezekből az

, tehát e pozitív tagú

sor minoránsa a
konvergens geometriai sornak. Látható, hogy a -adik sorban azok és csak azok az
tagok szerepelnek, amelyekre
osztható -val. Ennélfogva az előbbi § 338. § (3) képlete szerint e sorok
összeadásával előáll a

sorfejtés, amelyben
jelenti az osztóinak számát. ( LAMBERT-féle sor .18) A jobboldalon a törzsszámkitevőjű tagoknak és csak ezeknek együtthatója .

8. 8 Szummábilis sor
340§. . Az alábbiakban alapvető szerepet játszik a következő elemi tény:
Ha
következőkép láthatjuk be.

, akkor a

sorozatnak nincs határértéke, bármi legyen is

Tegyük föl az állítással ellentétben, hogy

5.161. egyenlet - (2)

Akkor

vagyis

folytán

Minthogy

és – az

helyett

, ebből következik, hogy

-et téve – egyszersmind

Ezeket összeadva, ill. egymásból kivonva

18

J. LAMBERT Anlage zur Architektonik Bd. 2, Riga 1771., p. 507.
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Mivel az

feltevés alapján

és

, ezekből folynék

Ez azonban lehetetlen, mert

Tehát a 340. § (2) alatti feltevés helytelen, az 340. § (1) sorozatnak valóban nincs határértéke.
Ebből már következik, miszerint
bármely mellett. Ugyanis
átmegy a 340. § (3) alattiba.
Ha pedig 340. § (1) alatt

esetén a sorozatnak nincs határértéke,
-et téve és a tagokat

helyett

helyett

hogy

-et és

helyett

-et, ill.

-gyel szorozva az 340. § (1) sorozat

-et teszünk, nyerjük,

esetén a

és

sorozatnak szintén nincs határértéke.
Ezeknek folyománya, hogy a

5.162. egyenlet - (4)

5.163. egyenlet - (5)

5.164. egyenlet - (6)

5.165. egyenlet - (7)

sorok bármely mellett divergensek. A konvergenciához t. i. szükséges volna, hogy a tagok zérus-sorozatot
alkossanak (310. § 310. § (5)).
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E sorok részletösszegeit a 184. §-ban előállítottuk zárt alakban. Az ottani 340. § (1) és 340. § (2) képletből
látható, hogy a 340. § (4) vagy 340. § (5) sor -edik szelete abszolút értékben nem nagyobb
-nél, ha
, a 340. § (3) és 340. § (4) összegképletek pedig mutatják, miszerint 340. § (6) és 340. § (7) -edik
szelete abszolút értékben legföljebb
, ha
sorok részletösszegeinek végtelen sem lehet a határértéke.

. Ennélfogva e 340. § (4)-340. § (7) divergens

341§. . Az előbbi §-ban 340. § (4) alatt felírt sor divergeneiája annyiban egyszerű természetű, hogy az első
részletösszeg számtani közepének már van véges határértéke. Nevezetesen megmutatjuk, hogy e sornál a
részletösszegek
sorozatára

5.166. egyenlet - (1)

Ugyanis

mellett e sor

-adik szelete (184. § 184. § (1))

tehát

S minthogy (184. § 184. § (4))

adódik

5.167. egyenlet - (2)

Mivel pedig

innen folyik 341. § (1).
Az 341. § (1) határérték-relációt úgy fejezzük ki, hogy

sor „szummábilis” és „szummája”

5.168. egyenlet - (1*)
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Ezt

-re alkalmazva, nyerjük, hogy

helyett

esetén a

sor szummája

Az
helyébe
esetén a

helyébe

-et,

sor szummája

-et téve, a mondottak szerint

,a

sor szummája pedig
Ha speciálisan

.
, akkor ezek értelmében

sor szummája

,a

soré pedig

, továbbá

esetén a

esetén a

sor szumája 0, míg a

soré

.

342§. . Általában, ha valamely végtelen sor

részletösszegeiből képezett

számtani közepek sorozata konvergens, akkor a sort „szummábilisnek” mondjuk és a határértéket a sor
„szummájának” nevezzük.
Ha az 342. § (1) sor konvergens és összege

, vagyis
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akkor ebből következik, hogy egyben (304. § 304. § (7))

tehát konvergens sor szükségképpen szummábilis és szummája egyenlő a sor összegével. Azonban valamely sor
szummábilis lehet anélkül, hogy konvergens volna, amint az előbbi § példái is mutatják. A konvergens sorok
tehát a szummábilis soroknak speciális osztályát képezik.
Az 342. § (1) sor szummábilitásának szükséges feltétele, hogy legyen. Ha u.i. 342. § (1) szummábilis, azaz 342.
§ (2) határérték létezik és véges, akkor ez a

alakban írható, tehát

5.169. egyenlet - (4)

folytán egyszersmind

5.170. egyenlet - (5)

342. § (2)- és 342. § (5)-ből kivonással

vagyis 342. § (3) valóban fennáll. De a 342. § (3) feltétel a szummábilitáshoz nem elegendő. Például az

harmonikus sornál e feltétel teljesül (37. §), de a sor mégsem szummábilis, mert itt
(36. §), egyszersmind a 342. § (2) határérték is
(304. § 304. § (7)).

lévén

342. § (3)-ból következik, miszerint szintén szükséges feltétele az 342. § (1) sor szummábilitásának, hogy
legyen. Ugyanis 342. § (4)-re tekintettel 342. § (3) mellett egyben

s ezeket egymástól kivonva, előáll 342. § (6).
Ha
és
szummábilis és szummája

szummábilis sorok és szummájuk
.

, resp.

Legyenek u.i. a két sor részletösszegei

Akkor a

sor részletösszegei nyilván
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sor is

5. fejezet Végtelen sorok.

De a föltevés szerint

tehát összeadással (59. § 59. § (1))

amivel az állítást igazoltuk.
Ha a
sor szummábilis és szummája , akkor a
Ugyanis az első sor részletösszegeit ismét
és ezekre a föltevés alapján

sor is szummábilis és szummája
.
-nel jelölve, az utóbbi sor részletösszegei

343§. . Ha az

sorban

és

akkor e sor szummábilis.
A föltevésből u.i. következik (59. §), hogy úgy a páratlan indexű, mint a páros indexű részletösszegek
sorozatának véges határértéke van, mondjuk

Ebből pedig továbbá következik (304. § 304. § (7)), hogy

5.171. egyenlet - (1)

5.172. egyenlet - (2)

343. § (2)-ben

helyett

-et téve s tekintve, hogy

, egyszersmind

5.173. egyenlet - (3)

Mármost 343. § (1) és 343. § (2)-ből folyólag (59. § 59. § (1))
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5.174. egyenlet - (4)

Úgyszintén 343. § (1) és 343. § (3)-ból

folytán

5.175. egyenlet - (5)

343. § (4) és 343. § (5)-ből azonban következik (59. §

), miszerint

sorunk tehát valóban szummábilis.
Így pl. az

sor szummábilis és szummája

amint már a 316. §-ban láttuk.

344§. . A későbbiekben szükségünk lesz az alábbi nevezetes tételre, amely bizonyos egyszerű feltétel mellett a
szummábilis sor konvergenciáját mondja ki.
Ha az

szummábilis sorban

alulról vagy felülről korlátos, akkor e sor konvergens. ( HARDY-LANDAU-tétel . 19)

Bizonyítás. Legyen pl.

;, alulról korlátos vagyis találtassék oly

pozitív szám, hogy

tehát

5.176. egyenlet - (1)

Legyenek a sor részletösszegei

és az első

részletösszeg számtani közepe

A föltevés szerint

, azaz

-nek véges a határértéke van:

5.177. egyenlet - (2)
V. ö. G. H. HARDY Theorems relating to the convergence and summability of slowly oscillating series, Proceedings of the London
Mathematical Society (2), 8 (1910), p. 302, továbbá E. LANDAU Die Bedeutung einiger neuen Grenzwertsatze der Herren Hardy u. Axer.,
Prace matamatyczno-fizyczne 21 (1910), p. 97.
19
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Be kell bizonyítanunk, hogy egyszersmind
Legyen

valamely

.

-nél kisebb pozitív egész szám s tekintsük

5.178. egyenlet - (3)

és az

5.179. egyenlet - (4)

összeget. 344. § (1)

5.180. egyenlet - (5)

ha

viszont

5.181. egyenlet - (6)

ha

Az 344. § (5), ill. 344. § (6) alatt nyert egyenlőtlenségeket összeadva, 344. § (3) és 344. § (4)-re tekintettel
adódik, miszerint

míg

tehát összefoglalva

5.182. egyenlet - (7)

Adatván mármost akármilyen kicsiny

pozitív szám, válasszuk a

pozitív számot oly kicsinyre, hogy

5.183. egyenlet - (8)
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legyen. Jelentse

-ban foglalt legnagyobb egész számot, amelyre tehát

az

5.184. egyenlet - (9)

és a fortiori

. Eléggé nagy

, tehát 344. § (7) érvényes. Ha

-re

s minthogy

, akkor

. Tehát 344. § (2)-ből folyólag

, egyben

5.185. egyenlet - (10)

Továbbá 344. § (9) alapján

következőleg

5.186. egyenlet - (11)

344. § (10) és 344. § (11)-re tekintettel 344. § (7)-ben az alsó korlát határértéke nyilván
korláté pedig
. De 344. § (8) alapján

tehát ezekből folyótag 344. § (7)-ből következik, hogy eléggé nagy

a felső

-re

Eszerint qu. e. d. Qu. e. d.
Hasonló a bizonyítás, midőn

felülről korlátos. De a tételnek ez az esete az előbbiből következik is, ha azt a

sorra alkalmazzuk.

9. 9 Konvergens sorok szorzása
345§. . Két konvergens sor összeszorzására vonatkozólag általános érvényű a következő tétel:
Ha és akkor és itt a záró jelek el is hagyhatók.
Bizonyítás. Legyenek az 345. § (1) alatti sor részletösszegei

5.187. egyenlet - (4)

a 345. § (2) alatti részletösszegei pedig

5.188. egyenlet - (5)

Mivel 345. § (1) és 345. § (2) szerint
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azért az

sorozat határértéke

(59. § 59. § (2)). Ez másszóval azt jelenti, hogy

Ez azonban éppen a 345. § (3) alatti sor, mert 345. § (4) és 345. § (5)-re tekintettel

Meg kell még mutatnunk, hogy 345. § (3)-ban a zárójelek el is hagyhatók. Az
első részletösszege

és nyilván

-edik zárójelben foglalt összeg

5.189. egyenlet - (6)

a többi

pedig

5.190. egyenlet - (7)

De 345. § (1) és 345. § (2) konvergenciája folytán

valamint

(310. § 310. § (5)), továbbá a

és

összegek (mint részletösszegek, ill. ilyenek különbségei) korlátosak. Ebből következik (26. §), hogy adatván
, a 345. § (6) és 345. § (7) alatti kifejezések abszolút értéke kisebb -nál, ha
eléggé nagy, tehát
(311. §) a zárójeleket 345. § (3)-ban elhagyhatjuk. Qu. e. d. Qu. e. d.
A 345. § (3) sor a zárójelek elhagyása után

5.191. egyenlet - (3*)

Ez utóbbi sort az
szorzatok alkotják egy meghatározott sorrendben. Ez a sorrend úgyáll elő, hogy az
négyzetes szkémában az
tagtól kiindulva rendre a kirajzolt derékszögek mentén haladunk, először mindig
vízszintesen balról jobbra, majd függőlegesen alulról fölfelé.
Ha a 345. § (3*) sor abszolút konvergens, akkor tetszés szerint átrendezhető (326. §). Erre nézve elegendő
feltételt szab a következő tétel:
Ha az 345. § (1) és 345. § (2) sorok abszolút konvergensek, akkor a 345. § (3*) sor is abszolút konvergens. Ez
természetesen maga után vonja 345. § (3) abszolút konvergenciáját (311. §, 328. §).
Ugyanis a 345. § (3*) tagjainak abszolút értékeiből alkotott

sor a fenti tétel szerint (ha azt a

és

sorokra alkalmazzuk) konvergens.

A mondottak értelmében speciálisan érvényes ez a gyakran alkalmazott tétel:
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Ha

és

abszolút konvergens sorok, akkor s itt a záró jelek el is hagyhatók. Ez az abszolút konvergens sorok nevezetes
CAUCHY-féle szorzási szabálya .20 A 345. § (8) sor t. i. a zárójelek elhagyása után

5.192. egyenlet - (8*)

ami a 345. § (3*) sornak egy átrendezése. A tagoknak ez a sorrendje úgy adódik, hogy az szkémában az
tagon kezdve rendre a kirajzolt ferde egyenesek (átlók) mentén haladunk, mindig felülről lefelé.
A tett feltevés mellett 345. § (8) és 345. § (8*) abszolút konvergens, minthogy 345. § (3*) abszolút
konvergenciája maga után vonja az átrendezéssel nyert 345. § (8*) s ezé a 345. § (8) sor abszolút
konvergenciáját.
A CAUCHY-féle szorzási szabály szerint például

hacsak az összeszorzandó sorok abszolút konvergensek.
346§. . Ha a két konvergens sor összegének szorzatát előállító sor (345. § 345. § (3*)) nem is abszolút
konvergens; azért a CAUCHY-féle módon átrendezhető, ha legalább az egyik sor abszolút konvergens. Vagyis
fennáll a következő tétel:
Ha az és konvergens sorok egyike abszolút konvergens, akkor

5.193. egyenlet - (3)

s itt a záró jelek el is hagyhatók. (MERTENS tétele.21)
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az 346. § (1) sor abszolút konvergens. Legyenek 346. § (1) és 346. § (2)
részletösszegei

a 346. § (3)) alatti sor szeletei pedig

Akkor nyilván

tehát

5.194. egyenlet - (4)

20
21

CAUCHY i. m. (29. old.) chapitre VI., § III., théoréme VI., Oeuvres III série t. III., p. 132–133.
V. MERTENS Vber die Multiplicátionsregel für zwei unendliche Reihen, Journal für die reine und angewandte Mathematik 79 (1875), p.
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Minthogy 346. § (1) abszolút konvergenciája folytán
és
korlátos, továbbá
, miután
a 346. § (2) sor
-edik szelete,TOEPLITZ tételének első része értelmében
(308. § eqref(308,1)) ez utóbbiösszeg

5.195. egyenlet - (5)

De másrészt

folytán

tehát összeadással

amivel 346. § (3)-at bebizonyítottuk.
A zárójelek elhagyhatását az a körülmény biztosítja (311. §), hogy

ami éppen úgy következik, mint 346. § (5) a 346. § (4) alatti összegre vonatkozólag, miután 346. § (2)
következtében
(310. § 310. § (5)). Ezzel a tételt teljesen bebizonyítottuk. Qu. e. d.
347§. . Tekintet nélkül a konvergenciára, az
nevezzük.

sorokból alkotott sort a két sor CAUCHY-féle szorzatának

Például22 tekintsük ezt a két sort:

5.196. egyenlet - (1*)

és

5.197. egyenlet - (2*)

Ezek divergensek (310. §), mert tagjaik nyilván

ill.

-hez tartanak. E két sorCAUCHY-féle szorzata

Minthogy

és

22

K. KNOPP Theorie und Anwendung der unendlichen Reihen, 3. Aufl., Berlin 1931, p. 151.
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e sor

-edik tagja

Vagyis az 347. § (1*) és 347. § (2*) divergens sorok CAUCHY-féle szorzata az

abszolút konvergens geometriai sor.
A 345. §-ban mondottak szerint két abszolút konvergens sor CAUCHY-féle szorzata mindig abszolút
konvergens, még a zárójelek elhagyása után is.
Példával igazoljuk most, hogy konvergens sorok CAUCHY-féle szorzata divergens lehet.
Tekintsük az

és

sorokat. Ezek konvergensek (313. §), mert tagjaik váltakozó előjelűek és abszolút értékben monoton fogyólag
-hoz tartanak. E két sor CAUCHY-féle szorzata

Ennek tagjai nem is tartanak -hoz, mert

tehát ha

, még inkább (162. §§)

A szóbanforgó két konvergens sor CAUCHY-féle szorzata tehát divergens.
Kimutatjuk azonban, hogy konvergens sorok CAUCHY-féle szorzata mindig szummábilis és szummája a két sor
összegének szorzata. (CESáRO tétele.23)
Legyenek u.i. 347. § (1) és 347. § (2) részletösszegei

a 347. § (3) sor szeletei pedig

23

E. CESáRO : Sur la multiplication des séries, Bulletin des sciences mathématiques (2), 14 (1890), p. 14.
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Akkor nyilván

s ennélfogva

5.198. egyenlet - (5)

Az 347. § (1) sor összegét

-val, a 347. § (2) sorét

-val jelölve

Tudjuk (309. §), ezekből következik, miszerint

vagyis 347. § (4)-re tekintettel

Ez éppen azt jelenti, hogy a 347. § (3) sor szummábilis és szummája

(342. §), amit bizonyítani akartunk.

Tekintve, hogy valamely konvergens sor mindig szummábilis és szummája egyenlő a sor összegével, a fenti
tételnek folyománya a következő:
Ha két konvergens sor CAUCHY-féle szorzata konvergens, akkor összege egyenlő a két sor összegének
szorzatával. (ABEL tétele.24)
A két konvergens sor CAUCHY-féle szorzatának konvergenciája MERTENS tétele értelmében (346. §)
biztosítva van, ha legalább az egyik sor abszolút konvergens. Megmutatjuk, hogy e feltétel csak elegendé, de
nem szükséges: két feltételesen konvergens sor CAUCHY-féle szorzata is lehet esetleg konvergens.
Tekintsük pl. az

és

5.199. egyenlet - (6)

feltételesen konvergens sorokat (313. §, 325. §). Ezek CAUCHY-féle szorzata

5.200. egyenlet - (7)

N. H. ABEL : Untersuchungen über die Reihe:
, Journal für die reine und
angewandte Mathematik 1 (1826), Ostwald’s Klassiker Nr. 71, p. 11, vagy Oeuvres I, nouv: éd., Christiania 1881, p. 226.
24
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Ennek tagjai váltakozó előjelűek, továbbá abszolút értékben monoton fogyólag 0-hoz tartanak, amit
következőkép láthatunk be. Az

-nel jelölve, az abszolút érték

-edik tagot

5.201. egyenlet - (8)

a következő tag abszolút értéke pedig

Ezekből

Itt a jobboldalon az első tényezők pozitívok, a második tényezők legkisebbike pedig

, következőleg

5.202. egyenlet - (9)

tehát

vagyis 347. § (6) tagjai abszolút értékben monoton fogynak. Annak igazolására, hogy
már kimutatnunk, miszerint

-hoz tartanak, elég most

5.203. egyenlet - (10)

347. § (7)-re tekintettel

Minthogy az első zárójelben a nevezőkben álló második tényezők, a másodikban pedig a nevezőkben álló első
tényezők nagyobbak -nél, innen látható, hogy

Mivel pedig itt a jobboldali két tört -hoz tart (304. § 304. § (3)), ebből folyik 347. § (9). Ezzel bebizonyítottuk,
hogy a 347. § (6) sor tagjai abszolút értékben monoton fogyólag -hoz tartanak. E sor tehát, vagyis a 347. § (4)
és 347. § (5) alatti feltételesen konvergens sorok CAUCHY-féle szorzata, konvergens (313. §).
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10. 10 Hatványsorok
348§. . Az

hatványai szerint haladó

5.204. egyenlet - (1)

sort általában hatványsornak nevezzük. A

állandók a hatványsor együtthatói. Ilyen pl. a geometriai sor

(316. §), az
és
sora (317. §, 319. §), valamint
,
és
sora (321. §; 322. §).
Mindezekben a példákban azt láttuk, hogy azok az
helyek, amelyekre a hatványsor konvergens, egy
intervallumot alkotnak, amelynek középpontja a kezdőpont. Ez intervallum a geometriai sor esetében nyilt,
soránál zárt, a
soránál csak egyik oldalról zárt, az
,
és
függvények sorai
esetében pedig kiterjed a valós számok összeségére. Mindezeket a tényeket magában foglalja s a szóbanforgó
intervallumot is megadja (eltekintve a végpontoktól) ez az alapvető tétel:
Ha az 348. § (1) hatványsor együtthatóira véges pozitív szám, akkor e hatványsor a

számköz

belsejében abszolút konvergens, e számközön kívül pedig divergens. Midőn (tehát evidenter
),
a hatványsor minden -re abszolút konvergens, végül esetén csak az
helyen konvergens. ( CAUCHYHADAMARD-tétel . 25)
Bizonyítás. Tekintsük először a 348. § (I) esetet. Ekkor az

rögzített értékénél nyilván (64. §)

5.205. egyenlet - (2)

Ha mármost
bizonyos

vagyis
indextől kezdve

, akkor

és

között valamely

számot választva, 348. § (2) alapján

5.206. egyenlet - (3)

tehát a gyök-kritérium szerint (329. §) a sor konvergens vagyis 348. § (1) abszolút konvergens. Ha pedig
azaz

, 347. § (2)-re tekintettel

5.207. egyenlet - (4)

s ennélfogva az 348. § (1) sor divergens (310. §).
A 348. § (II) esetben az

bármely rögzített értékénél nyilván

s így valamely
pozitív számot választván, ismét fennáll 348. § (3), tehát mint előbb, a gyök-kritérium
alapján 348. § (1) abszolút konvergens.
Tekintsük végül a 348. § (III) esetet. Ekkor a

V. ö. CAUCHY i. m. (29. old.), chapitre VI, § IV, théoréme I, Oeuvres II série t. III, p. 136, továbbá J. HADAMARD : Sur le rayon de
convergence des séries ordonnées suivant les puissance d’une variable, Comptes Rendus 106 (1888), p. 259.
25
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sorozat felülről nem korlátos (64. §), tehát

esetén

5.208. egyenlet - (5)

vagyis fennáll 348. § (4), miért is 348. § (1) divergens. Qu. e. d. Qu. e. d.
A
számköz a hatványsor ú. n. konvergencia-intervalluma (ez a 348. § (II) esetben kiterjed a valós
számok összeségére, a 348. § (III) esetben viszont összezsugorodik a pontra);
a konvergencia-sugár (a
348. § (II) esetben
, a 348. § (III) esetben
). A fenti tételt röviden úgy fejezhetjük ki, hogy az
348. § (1) hatványsor konvergencia-sugara

(ha a nevező , akkor

, ha a nevező

, akkor

).

Tekintsük pl. az

hatványsort, amelyben az együtthatók

Itt

tehát nyilván

Ennélfogva e hatványsor konvergencia-sugara a tétel értelmében

Az

hatványsor konvergencia-sugara

, mert

U. i. adatván akármilyen nagy
szám, eléggé nagy
tehát
, ha elegendő nagy.

-re

, minthogy (62. § 62. § (2))

A tételből következik, hogy az 348. § (1) tagonkénti differenciálásával nyert hatványsornak ugyanaz a
konvergencia-sugara van, mint magának 348. § (1)-nek. Ez 348. § (5) hatványsor u. i. nyilván (312. §)
ugyanazokon az helyeken konvergens, mint

s mivel

folytán (173. §)
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azért a

sorozat bármely részsorozatának határértéke (ha létezik) ugyanaz, mint a megfelelőé a

sorozatban, következőleg

349§. . Tekintsünk valamely

hatványsort, amelynek konvergenciasugara

.

Az függvény a konvergencia-intervallum belsejében differenciálható, nevezetesen

5.209. egyenlet - (2)

Eszerint a hatványsort a konvergencia-intervallum belsejében tagonként lehet differenciálni, akárcsak a
racionális egész függvényt.
E fundamentális tételt közvetlenül következőkép láthatjuk be.
Legyen

tehát

a

számköz valamely belső helye. Akkor 348. § (1)-ből (312. §)

-ról áttérve valamely más

helyre, a különbségi hányados

5.210. egyenlet - (3)

A megelőző §-ból tudjuk, hogy az 349. § (1) alatti hatványsor tagonkénti differenciálásával nyert hatványsor
konvergenciasugara ugyancsak R. Jelöljük e sor összegét

-szel, mikor is

5.211. egyenlet - (4)

349. § (3) és 349. § (4)-ből

5.212. egyenlet - (5)
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Minthogy
már annyira megközelíti

, az
pozitív számot úgy választhatjuk, hogy egyben
-t, hogy egyszersmind
, akkor az 349. § (5) alatti sorban

. Ha

vagyis e sor tagjai abszolút értékben rendre nem nagyobbak a

sor megfelelő tagjainál. De ez utóbbi sor konvergens, mert az 349. § (1) alattiból kétszeri tagonkénti
differenciálással nyert

hatványsor konvergencia-sugara is

számköz belsejébe eső

(348. §), ez tehát a

helyen abszolút konvergens. Ennélfogva 349. § (5)-ből nyilván következik,

hogy

Ebből pedig folyik, miszerint

Ez éppen azt jelenti, hogy az
(4) alatti

függvény az

helyen differenciálható és differenciálhányadosa a 349. §

érték. Ezzel a 349. § (2) alatti állítást bebizonyítottuk.

A tételt ismételten alkalmazva, látjuk, hogy a hatványsor a konvergencia-intervallum belsejében akárhányszor
differenciálható, mégpedig tagonként.
Például az

geometriai sor

-szori differenciálásával adódik

Az 349. § (1) függvény

-edik differenciálhányadosa az

helyen a mondottak értelmében

tehát
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. fejezet Végtelen sorok.

Eszerint az 349. § (1) alatti hatványsor az alakban írható.
350§. . A hatványsor összege a konvergencia-intervallum belsejében a megelőző § szerint differenciálható
lévén, ugyanott szükségkép folytonos (76. §). Az alábbi klasszikus tétel azt fejezi ki, hogy ha a hatványsor a
konvergencia-intervallum végén konvergens, akkor összege még a végpontban is folytonos (balról).
Ha az hatványsor konvergencia-sugara
, továbbá a sor az
helyen konvergens és összege itt ,
vagyis akkor ( ABEL folytonossági tétele . 26) Ebből már nyilván következik, hogy hasonló érvényes (t.i. jobb
oldali folytonosság) az
helyre, ha ott a hatványsor konvergens.
Bizonyítás. Legyen
350. § (1)-ből

, mikor is

azt jelenti, hogy

. Minthogy

esetén

továbbá egyidejűleg (316. § 316. § (2*))

5.213. egyenlet - (4)

és e sorok abszolút konvergensek (348. §), a CAUCHY-féle szorzási szabály szerint (345. § 345. § (6))

vagy az

5.214. egyenlet - (5)

jelöléssel

5.215. egyenlet - (6)

De 350. § (4) alapján

tehát 350. § (6)-ból folyólag

5.216. egyenlet - (7)

Minthogy 350. § (2) és 350. § (5)-re tekintettel
26

, azért adatván

ABEL i.h. (221. old.), p.7, Lehrsatz IV, ill. p. 223, théoréme IV.

741
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

,a

indexúgy választható, hogy

5. fejezet Végtelen sorok.

intervallumban bármely

Ekkor a

-ra

Másrészt, a 350. § (7) jobboldalán álló összeg első része mint
folytonos és ott -sal egyenlő lévén, az -hoz található oly

-nak racionális egész függvénye az
pozitív szám, hogy

helyen

Ezek alapján 350. § (7)-ből

Bármely pozitív

Ez a

-hoz található ilyen

, tehát

jelölésre tekintettel éppen a (3) alatti állítást fejezi ki. Qu. e. d. Qu. e. d.

A tétel megfordítása nem érvényes. Például az

hatványsornál a sor összege

de e hatványsor

-nél az

divergens sorba megy át.
351§. . ABEL imént bebizonyított folytonossági tételének általánosítása a következő:
Ha az hatványsor konvergencia-sugara
akkor

s a sor az

helyen szummábilis és szummája

5.217. egyenlet - (3)

( FROBENIUS tétele.

27

)

Bizonyítás. Legyen

, mikor is a bebizonyítandó 351. § (3) állítás a

5.218. egyenlet - (3*)

27

G. FROBENIUS Über die Leibnizsche Reihe, Journal für die reine und angewandte Mathematik 89 (1880), p. 262–264.
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alakot ölti. Minthogy

esetén 351. § (1)-ből

továbbá (316. § 316. § (3)) egyidejűleg

5.219. egyenlet - (4)

és e sorok abszolút konvergensek (348. §), a CAUCHY-féle szorzási szabály szerint (345. §)

Innen az

5.220. egyenlet - (5)

jelöléssel

5.221. egyenlet - (6)

Mivel 351. § (4) szerint

351. § (6) így írható:

vagy

5.222. egyenlet - (7)

Adassék mármost valamely
szám. Minthogy 351. § (5)-re tekintettel a 351. § (2) feltevés értelmében
, a 351. § (7) alatti index úgy választható, hogy

Ekkor a

intervallumban bármely

-ra
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tehát 351. § (4) alapján még inkább

Másrészt, a 351. § (7) jobboldalán álló összeg középső része mint
helyen folytonos és ott -sal egyenlő lévén, az -hoz található oly

-nak racionális egész függvénye az
pozitív szám, hogy

Ezek alapján 351. § (7)-ből

Akármilyen kis pozitív

-hoz található ilyen

, tehát 351. § (3*) fennáll. Qu. e. d. Qu. e. d.

352§. . Gyakran alkalmazásra talál a következő egyszerű tétel:
Ha az

sorozatban és s az

és

hatványsorok összege az

helyeken megegyezik, azaz akkor e hatványsorok azonosak, vagyis

(Koeﬃciens-összehasonlítás elve. )
Ez következik a hatványsor összegének folytonosságából, azt is csak az
Tekintsük u.i. a

hatványsort. Erre a 352. § (3) föltevés szerint

5.223. egyenlet - (4)

De mivel

az

helyen folytonos, azért 352. § (1) alapján másrészt

tehát

Eszerint a
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jelöléssel

Ebből 352. § (2) és 352. § (4) alapján

Tehát – mint előbb – következik, hogy

s így tovább.
E tételnek folyománya, hogy ha valamely
akkor ha pedig páratlan függvény, akkor

konvergencia-sugarú hatványsor összege páros függvény,

5.224. egyenlet - (7)

Ugyanis 352. § (5)-ből (312. §, 337. §)

5.225. egyenlet - (8)

Ha mármost

páros függvény, akkor

helyébe

-et téve, innen egyben

tehát

minden

-re a konvergencia-intervallumban. Ennélfogva ekkor a fenti tétel értelmében fennáll 352. § (6). Ha

viszont

páratlan függvény, akkor 352. § (8) alatt

helyébe

-et téve, adódik

amit 352. § (8)-hoz hozzáadva, előáll

a konvergencia-intervallum minden helyén. Ebből tételünk értelmében folyik 352. § (7).
353§. . Legyen

sort az
speciálisan

az

helyen akárhányszor differenciálható függvény. Akkor az

függvény a helyhez tartozó TAYLOR-sorának
, akkor a megfelelő

28

nevezzük. Ez

-ban hatványsor. Ha

V. ö. B. TAYLOR Methodus incrernentorum directa et inversa, London 1915, p. 23, coroll. II. Lásd még A. PRINGSHEIM: Zur Geschichte
des Taylorschen Lehrsatzes, Bibliotheca Mathematica (3), 1 (1900), p. 433–435.
28
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hatványsor az
függvény ú.n. MACLAURIN-sora .29 A 349. § 349. § (1*) képlete szerint valamely
konvergencia-sugárral bíró hatványsor az összegének MACLAURIN-sora.
Az
,a
, valamint a
függvény MACLAURIN-sora az bármely értékénél konvergens és összege
egyenlő magával a függvénnyel (321. § 321. § (6), 322. § 322. § (5),322. § (6)).
Megjegyzendő, a TAYLOR-sor konvergens lehet anélkül, hogy összege egyenlő volna a függvénnyel. Például
legyen30

5.226. egyenlet - (1)

E függvénynek az
bizonyítjuk be.

helyen akárhányadik differen ciálhányadosa

Először meghatározzuk a differenciálhányadosokat a

-sal egyenlő. Ezt következőkép

-tól különböző helyeken. Legyen

akkor 353. § (1)-ből kiindulva egymásután adódik

ahol is

Látjuk, az

-edik derivált ilyen alakú:

5.227. egyenlet - (2)

ahol

az

-nek racionális egész függvénye. A -adik differenciálhányados alatt magát a függvényt

értve (86. §), 353. § (2) nyilván
-ra is igaz, ekkor
. Mármost teljes indukcióval
megmutatjuk, hogy az
helyen szintén akárhányadik differenciálhányados létezik, még pedig -sal
egyenlő. Tegyük fel, hogy

. Akkor 353. § (2)-re tekintettel

Itt a jobboldal

29
30

V. ö. C. MACLAURIN A treatise of fluxions; Edinburgh 1742, p. 610.
V. ö. CAUCHY i.m. (169. old.) p. 230, (1).
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alakú tagok összege, ahol
és

pozitív egész szám. És

esetén minden ilyen tag

-hoz tart, mert ekkor

folytán egyszersmind (173. §)

Ennélfogva innen

vagyis

, ezért tehát egymásután adódik

. Minthogy

amit meg akartunk mutatni.
Ezek szerint az 353. § (1) függvény MACLAURIN-sora

Ez minden
helyen konvergens és összege
. Tehát ebben az esetben a MACLAURIN-sor összege nem
egyenlő az
függvénnyel (kivéve az
helyet, ahol a függvény maga is ). E függvény diagrammája
a 243. ábrán látható. A görbe az
tengelyre szimmetrikus, lévén a függvény páros. Az
helyen
minimum van, a függvény a
differenciálással

intervallumban monoton növekedik. Miután 353. § (1)-ből kétszeri

látható, hogy
-ben a
hely előtt
, utána
a görbe a abszcisszájú pontig konvex, attól kezdve konkáv. Az

tehát (101. §) ez intervallumban
helyeken a függvény határértéke .

243. ábra.
354§. . Az alábbi tétel, elegendő feltételt mond ki arra nézve, hogy a függvény TAYLOR-sora konvergens legyen
és előállítsa a függvényt.
Ha az a hely valamely környezetében
akárhányszor differenciálható függvény és differenciálhányadosai e
környezetben abszolút értékben bizonyos közös korlát alatt maradnak, akkor a függvény e helyhez tartozó
TAYLOR-sora konvergens és előállítja a függvényt, vagyis hacsak
az hely szóbanforgó környezetébe
esik.
Legyenek u.i. a TAYLOR-sor részletösszegei
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5.228. egyenlet - (2)

s legyen

5.229. egyenlet - (3)

A 111. § (6) képlete szerint az

maradéktag az

5.230. egyenlet - (4)

alakban írható, ahol az

és

közé esik. Mivel a föltevés értelmében

354. § (4)-ből látható, hogy

5.231. egyenlet - (5)

De rögzített

mellett (62. § 62. § (2))

tehát 354. § (5)-ből folyólag

Ez 354. § (2) és 354. § (3)-ra tekintettel éppen az 354. § (1) alatti állítást fejezi ki.
E tétel alkalmazható pl. az
,
,
már fentebb megtörtént (321. §, 322. §).

függvényekre, amelyeknek MACLAURIN-sorba fejtése más úton

11. 11 A binomiális sor
355§. . Állítsuk elő az
mindig értelmezve van, ha
A függvény deriváltjai (a

s ezek az

függvény MACLAURIN-sorát. Bármily valós számot jelent is
, mert ekkor
(171. §).
-adrendűt, vagyis magát a függvényt is felírva

helyen az

értékeket veszik fel. Tehát a
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jelölésssel az

függvény MACLAURIN-sora

5.232. egyenlet - (1)

E hatványsort binomiális sornak nevezzük.
Ha
, az 355. § (1) binomiális sor konvergencia-sugara
második határértéktétel szerint (306. §)

. Ugyanis a CAUCHY-féle

tehát a CAUCHY–HADAMARD-tétel értelmében (348. §) a konvergencia-sugár is .
A konvergencia-intervallum végeit illetőleg először is megmutatjuk, hogy az 355. § (1) sor az
esetén konvergens, viszont

helyen

esetén divergens.

E helyen a sor

5.233. egyenlet - (2)

tehát két egymásutáni tag hányadosa (a

kikötés mellett)

5.234. egyenlet - (3)

Innen látható, hogy ha
vagyis
, akkor bizonyos -től kezdve 355. § (2) tagjai váltakozó
előjelűek és abszolút értékben folyvást csökkennek. Megmutatjuk még, hogy
-hoz tartanak. Ugyanis
folytán (172. § 172. § (1))

vagyis

s mivel 355. § (3)-ból bizonyos

-től kezdve
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ez egyenlőtlenség értelmében

Eszerint

általában

De

lévén, itt (171. §)

s így ez egyenlőtlenségből folyólag

vagyis 355. § (2) tagjai valóban -hoz tartanak. Ezekből LEIBNIZ tétele szerint következik (313. §), hogy a
355. § (2) sor
esetén tényleg konvergens.
Ha

, akkor

tehát 355. § (2) tagjai nem tartanak -hoz, következőleg ekkor a sor divergens.
Megmutatjuk most, hogy az 355. § (1) sor az
divergens.

helyen

mellett konvergens, míg

Itt a sor

5.235. egyenlet - (4)

Ennek részletösszegei
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s így tovább, általában

5.236. egyenlet - (5)

Ha

, tehát mint előbb következik, hogy

, akkor

minélfogva 355. § (5) alapján

a 355. § (4) sor konvergens.
A

esetben 355. § (5)-ből

vagyis ekkor

következőleg (36. §)

a sor divergens.
Amennyiben
, az 355. § (1) sor tagjai bizonyos tagtól kezdve mind -ok, ekkor tehát a sor
bárinely helyen konvergens. Ezzel minden esetben meghatároztuk azokat a helyeket, amelyeken 355. § (1)
konvergens.
356§. . A binomiális sor összegét illetőleg bebizonyítjuk, miszerint a
a sor konvergens.
Legyen először
Tekintsük a

bármely valós értékénél valahányszor

, mikor is a sor az előbbi §-ban mondottak szerint mindenesetre konvergens.

5.237. egyenlet - (2)
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függvényt. Ennek deriváltja (349. §)

tehát

Itt

együtthatója

vagyis eszerint a 356. § (2) függvényre

Ebből folyólag

az egész

Minthogy e tört az

számközben, következőleg (98. §)

helyen 356. § (2)-re tekintettel , eszerint

vagyis 356. § (1) valóban érvényes a

intervallumban.

Az
helyen
folytonos lévén, ABEL tételéből (330. §) következik, hogy konvergencia esetén
356. § (1) itt is érvényes. (A megelőző §-ból tudjuk, hogy a konvergencia e helyen akkor és csak akkor
következik be, ha

helyen a sor az előbbi § szerint csak

). Az

esetén konvergens s

mivel ekkor

itt jobbról folytonos (171. §), ABEL tétele értelmében 356. § (1) ez esetben szintén

érvényes, ha

jobboldali határértékét tekintjük e helyen függvényértéknek.

Ha
, akkor a binomiális sor csak
esetén konvergens, mikor is a
-edik tagon túl
mindegyik tag , mert minden más esetben a konvergencia-sugár (355. §). A sor összege ekkor a binomiális
képlet szerint (87. § 87. § (4)) valóban

.

Ezzel az 356. § (1) alatti kifejtésre vonatkozó állításunkat teljesen bebizonyítottuk.
357§. . Példakép fejtsük binomiális sorba az

függvényt.

Minthogy
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a keresett sorfejtés (356. § 356. § (1))

5.238. egyenlet - (1)

A 355. §értelmében ez még

-re is érvényes, tehát

Hasonlóan adódik

5.239. egyenlet - (2)

Ez a 355. § szerint még az

és

helyeken is érvényes, tehát

és

vagyis

Miután

az

függvény binomiális sorba fejtve

amit már a 316. §-ban 316. § (3) alatt találtunk.
358§. . Az
függvény (181. §) főértékének deriváltja (az előbbi § egybeírja 357. § (1) képletében
helyébe -et téve)
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Itt a jobboldal a

5.240. egyenlet - (1)

hatványsor deriváltja (349. §). Tehát

az egész

számközben, következőleg (98. §) ebben

helyen e különbség

Minthogy az

, azért az egész intervallumban

5.241. egyenlet - (2)

Mivel az 358. § (1) hatványsor még az
helyeken is konvergens (334. §), s
,a
zárt számközben folytonos, ABEL tételéből (350. §) következik, miszerint 358. § (2) az egész zárt számközben
fennáll, vagyis

5.242. egyenlet - (2*)

E sorfejtést az

helyre alkalmazva, nyerjük, hogy

12. 12 Függvénysorozat és függvénysor egyenletes
konvergenciája
359§. . Legyenek

bizonyos

intervallumban értelmezett függvények s tegyük fel, hogy az

5.243. egyenlet - (1)

határérték ennek minden
Rögzítsük az

helyén létezik és véges.

helyet. Akkor adatván akármilyen kicsiny pozitív

szám, 359. § (1) értelmében

5.244. egyenlet - (2)
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ha eléggé nagy. Legyen
Két eset fordulhat elő:

az a legkisebb index, amelytől kezdve az

lehetséges, hogy bármely pozitív e-nál a megfelelő

függvény az

lehetséges, hogy van olyan pozitív e, amelynél a megfelelő
Az

-hoz tartozó

esetben, ha az

intervallumban, valahányszor

intervallumban korlátos;

függvény

valamely felső korlátja
. Ekkor azt mondjuk, hogy az

helyen 359. § (2) már fennáll.

-ben nem korlátos.

, 359. § (2) minden
számközben

-re fennáll az

egyenletesen tart az

határfüggvényhez. (V. ö. 316. §)
A
esetben a szóbanforgó -hoz nem található oly
, hogy
mellett 359. § (2) minden -re
fennálljon az intervallumban. Bármely kisebb -hoz nyilván szintén nem található ily . Ekkor azt mondjuk,
hogy

egyenlőtlenül tart

-hez a

számközben.

Ezek szerint a függvénysorozat egyenletes, ill. egyenlőtlen konvergenciájának fogalma31 így definiálható:
Bizonyos

számközben adott

függvénysorozatról azt mondjuk, hogy -ben „egyenletesen” tart az
pozitív -hoz található oly , hogy minden helyén

valahányszor
Ha az
nagyra választva is

határfüggvényhez, ha bármely

.
határték
-et, bizonyos

akkor azt mondjuk, hogy

-ben

-ben mindenütt létezik és véges, de van olyan pozitív
indexre a számköz valamely helyén

„egyenlőtlenül” tart

, hogy akármilyen

-hez.

Legyen például32

Tekintsük e függvénysorozatot a

intervallumban. A sorozat határfüggvénye

és

V. ö. PH. L. SEIDEL Note über eine Eigenschaft der Reihen, welche discontinuierliche Functionen darstellen, München 1847, Oswald’s
Klassiker etc. No. 116, p. 35-45; továbbá G. G. STOKES On the Critical Values of the Sums of Periodic Series, Cambridge 1847,
Mathematical and Physical Papers, Vol. I., p. 279–281.
32
STOKES: i. h. p. 280.
31
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(244. ábra). Adatván

esetén

,

akkor és csak akkor áll fenn, ha

esetén

Amennyiben

,

tehát a fenti

függvény az

a

hely jobboldali környezetében nem korlátos. Vagyis e függvénysorozat

-hely jobboldali környezetében egyenlőtlenül tart az

nagyobb
et az

tehát

vagyis az

-től kezdve lesz

, amint

-et jobbról a

határfüggvényhez. Mind nagyobb és
-hoz közelítjük. Ha azonban

intervallumra szorítjuk, akkor

-nek az

határértéktől való eltérése

intervallumban a konvergencia már egyenletes.

244. ábra.
Tekintsünk most valamely

756
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

-

5. fejezet Végtelen sorok.

függvénysort , amely bizonyos
intervallum minden
helyén konvergens. E függvénysort
-ben
egyenletesen konvergensnek mondjuk, ha szeletei egyenletesen tartanak a sor összegéhez. Ellenkező esetben a
függvénysor -ben egyenlőtlenül konvergens.
Ezek értelmében valamely

függvénysorozat egyenletes konvergenciája aequivalens az

függvénysor egyenletes konvergenciájával .
360§. . A függvénysor egyenletes konvergenciájának általános szükséges és elegendő feltétele a következő:
Az függvénysor a intervallumban akkor és csak akkor egyenletesen konvergens, ha bármely pozitív
található oly
, hogy minden helyén ha
.
Ez valóban szükséges. Mert tegyük fel, hogy az 360. § (1) sor
összegét
-szel, szeletei pedig legyenek
folytán ehhez található oly
, hogy

-hoz

-ben egyenletesen konvergens és jelöljük a sor
. Adatván

, az egyenletes konvergencia

5.245. egyenlet - (3)

tehát egyszersmind

5.246. egyenlet - (4)

360. § (3) és 360. § (4)-ből folyik, miszerint

vagyis 360. § (2) teljesül.
De a 360. § (2) alatti feltétel elegendő is. Ha u.i. ez teljesül, akkor ebből először is következik (310. §), miszerint
360. § (1) konvergens minden helyén. És 360. § (2) alapján

vagyis

függetlenül az

helytől. Tehát ekkor

-ben 360. § (1) egyenletesen konvergens.

361§. . A fenti kritérium általánossága miatt konkrét esetekben ritkán alkalmazható. Gyakran talál azonban
alkalmazásra az egyenletes konvergenciának a következő, csupán elegendő kritériuma:
Ha az függvénysor tagjaira az intervallumban és az numerikus sor konvergens, akkor e függvénysor
egyenletesen konvergens. ( WEIERSTRASS-féle kritérium .33)
Ugyanis adatván akármilyen kicsiny pozitív

33

, a 361. § (3) sor konvergenciája folytán található oly

-ben

, hogy

K. WEIERSTRASS Zur Functionenlehre, Monatshefte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 1880, Werke II., p. 220.
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De akkor 361. § (2) alapján még inkább áll

a
számköz minden helyén. Ebből pedig következik (360. §), miszerint
konvergens.

-ben 361. § (1) egyenletesen

Például az

5.247. egyenlet - (4)

és

5.248. egyenlet - (5)

sorok

esetén egyenletesen konvergensek a

sa

sor

intervallumban, mert

folytán konvergens (316. §).

E sorok összegét könnyen meghatározhatjuk. Ugyanis 361. § (4)-et szorozva

5.249. egyenlet - (6)

Minthogy

a 361. § (6) jobboldalán álló három sor összege (312. §)

. Továbbá az

bármely értékénél

5.250. egyenlet - (7)

ugyanis
inkább

folytán

azaz
, s mivel
, tehát 361. § (7) valóban fennáll. Ennélfogva 361. § (6)-ból

5.251. egyenlet - (8)

Hasonlóan adódik, hogy

5.252. egyenlet - (9)
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361. § (8) alatt -vel végigszorozva s azután mindkét oldalból

-et kivonva, e képlet az

5.253. egyenlet - (8*)

alakban írható. 361. § (9)-et pedig így is írhatjuk:

5.254. egyenlet - (9*)

A WEIERSTRASS-féle kritériumból következik, hogy ha a

hatványsor konvergencia-sugara
és
, akkor e hatványsor a
zárt számközben
egyenletesen konvergens. Ennek tagjai u. i. e számközben abszolút értékben nem nagyobbak a

sor tagjainál, amely pedig konvergens, mert a feltevés folytán hatványsorunk az
konvergens (348. §).

helyen abszolút

362§. . Az alábbi tételek az egyenletes konvergenciának további fontos elegendő feltételeit fejezik ki:
tétel. Ha bizonyos

intervallumban az

függvénysor szeletei abszolút értékben valamely közös korlát alatt maradnak, továbbá

olyan függvények, hogy rögzített

függvénysor

-nél e sorozat monoton fogyó és

-ben egyenletesen -hoz tart, akkor az

-ben egyenletesen konvergens.

Bizonyítás. Legyenek a

Föltevésünk szerint van olyan

függvénysor szeletei

korlát, hogy

-ben

Ebből folyólag az

összegekre
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Ennélfogva az ABEL-féle egyenlőtlenség szerint (144. §)

miután a föltevés értelmében

Mármost adatván akármilyen kicsiny pozitív

mert a föltevés szerint
mellett

szám, eléggé nagy

-re

-ben

itt egyenletesen áll fenn. Tehát az előbbi egyenlőtlenségből folyólag

az egész
intervallumban. Vagyis a
függvénysorra teljesül az egyenletes konvergencia
általános szükséges és elegendő föltétele (360. §), tehát e sor -ben egyenletesen konvergens. Qu. e. d. Qu. e. d.
E tétel értelmében pl. az valamint az sor a
számköz bármely belső subintervallumában egyenletesen
konvergens, ha az
számsorozat monoton fogyólag -hoz tart. Ugyanis a 184. § 184. § (1*)
és 184. § (2*) képleteiből látható, miszerint a
nem nagyobbak az

sor szeletei abszolút értékben

, ill.

korlátnál, hacsak

.

Megjegyezzük itt, hogy ha az előbbi föltevés mellett
divergens, akkor
esetén a 362. § (2) sor is feltételesen konvergens.

esetén az 362. § (1), és

Mert tegyük föl ezzel ellentétben, hogy pl. az 362. § (1) sor abszolút konvergens, bár

. Mivel nyilván

vagyis

a
De

sor konvergenciájából következnék, hogy a
folytán az előbbiek értelmében a

sor is konvergens (328. §).
sor is konvergens, tehát e két sor összege, azaz

, szintén konvergens volna (312. §) a föltevéssel ellentétben. Hasonló a bizonyítás
esetén a 362.
§ (2) sorra vonatkozólag. Erre azonban az állítás nyilván akkor is igaz, ha
, minthogy ez
esetben a tagok váltakozó előjelűek és abszolút értékben monoton fogyólag -hoz tartanak (313. §).
tétel. Ha bizonyos

számközben az

függvénysor egyenletesen konvergens, továbbá

olyan nem-negatív függvények, hogy rögzített
korlátos, akkor az

-nél e sorozat monoton fogyó, és
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függvénysor

-ben szintén egyenletesen konvergens.

Bizonyítás. Válasszunk valamely

pozitív számot, amelyre

, tehát a föltevés alapján a fortiori

5.255. egyenlet - (3)

Mivel
mellett

egyenletesen konvergens, azért (360. §) adatván akármilyen kis pozitív

Ennélfogva – mivel
egyenlőtlenség szerint

szám, eléggé nagy

monoton fogyó nem-negatív számok – az ABEL-féle

és 362. § (3)-ra tekintettel még inkább

minden -re a
intervallumban. Minthogy bármely pozitív
függvénysor egyenletesen konvergens. Qu. e. d. Qu. e. d.

-hoz található ily

, a

E tétel szerint pl. az

sor a

intervallumban egyenletesen konvergens, valahányszor a
monoton növekedő pozitív számok.

Ugyancsak folyománya a

hatványsor valamely

tételnek, hogy ha a

helyen konvergens, akkor a

Minthogy u.i. a feltevés szerint
egyenletesen konvergens a
át.
Megjegyezzük, hogy az

numerikus sor konvergens és

zárt számközben egyenletesen konvergens.

konvergens numerikus sor, a tétel értelmében
intervallumban, ami az

, valamint a

helyettesítéssel éppen állításunkba megy

tétel numerikus sorokra vonatkozó használható konvergencia-

kritériumot szolgáltat abban a speciális esetben, midőn az
függvényekyek állandók.

és az

363§. . Ha

a
helyen folytonos függvények és ennek bizonyos környezetében egyenletesen tartanak valamely
határfüggvéynhez, akkor
a helyen szintén folytonos.
Adassék u.i. akármilyen kicsiny pozitív szám. Az egyenletes konvergencia folytán
index, hogy a hely szóbanforgó környezetében

5.256. egyenlet - (1)
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feltevésünk szerint folytonos a

S mivel

helyen, -hoz található oly pozitív

, hogy

5.257. egyenlet - (2)

363. § (1)-et speciálisan

-re alkalmazva, továbbá

5.258. egyenlet - (3)

Minthogy pedig

363. § (1), 363. § (2) és 363. § (3) alapján

Minden pozitív

-hoz található ilyen

, tehát

a

helyen folytonos.

Ha a függvénysorozat nem egyenletesen konvergens, akkor a függvénynek – bár a sorozat tagjai folytonosak –
nem kell folytonosnak lennie. Például a
függvények, de a határfüggvény az

számközben az
helyen nem folytonos, mert

sorozat tagjai folytonos

E sorozat egyenlőtlen konvergenciája különben közvetlenül is látható abból, hogy

az

helyen

mindig -del egyenlő.
Azonban az egyenletes konvergencia a folytonosságnak nem szükséges feltétele. Tekintsük például34 az

függvénysorozatot. Ennek határfüggvénye a

, és

intervallumban , mert

esetén

midőn
(173. §). Tehát e sorozat határfüggvénye folytonos. De a sorozat konvergenciája nem
egyenletes. Ugyanis

tehát

34

mellett

nem áll fenn minden

-re, bármily nagy is az

DARBOUX i. h. (159. old.), p. 77–79.
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Minthogy folytonos függvényekből álló véges összeg maga is folytonos (50. §), a fenti tétel aequivalens (359. §)
a következővel:
Ha

a

helyen folytonos függvények és az

függvénysor ennek környezetében egyenletesen konvergens, akkor e sor összege a

helyen szintén folytonos.

364§. . A fentebbiek alkalmazásakép megmutatjuk, miszerint van olyan mindenütt folytonos függvény, amely
sehol sem differenciálható, sőt deriváltja sem nem
, sem nem
. Ezt az első pillanatra fölötte meglepő
tényt WEIERSTRASS 35 igazolta először, az alábbi híres példával.
Legyen

és a olyan páratlan szám, hogy Akkor az függvény a mondott tulajdonságú.

Bizonyítás. A 364. § (2) sor tagjai abszolút értékben nem nagyobbak az

konvergens geometriai sor megfelelő tagjainál, tehát e sor egyenletesen konvergens (361. §). Minthogy tagjai
folytonos függvények, a sor összege, vagyis az
függvény, szintén folytonos (363. §).
A függvény különbségi hányadosa

5.259. egyenlet - (3)

ahol

5.260. egyenlet - (4)

5.261. egyenlet - (5)

Minthogy általában (184. § 184. § (7*)

azért

WEIERSTRASS’s Mathematische Werke II, p. 71–74. A példát először P. DU BOIS-REYMOND közölte (Journal für die reine und
angewandte Mathematik 79 (1875), p. 29). WEIERSTRASSt megelőzte BOLZANO, de az ő példája nem terjedt el. V. ö. G. KOWALEWSKI
Bolzanos Verfahren zur Herleitung einer nirgends differenzierbaren stetigen Funktion, Berichte über die Verhandlungen der k. sachs.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 74 (1922), p. 91-95, továbbá ugyanattól: Über Bolzanos nichtdifferenzierbare stetige Funktion,
Acta Mathematica 44 (1923), p. 323–329. Azóta számos új példát konstruáltak, az 1918-ig terjedő irodalmat lásd A. ROSENTHAL: Neuere
Untersuchungen über Funktionen reeller Veranderlichen, Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften II C 9., p. 1091–1092.
35
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következőleg a 364. § (4) alatti összeg abszolút értéke

5.262. egyenlet - (6)

lévén 364. § (1)-ből folyólag
. Az 364. § (5) alatti összeg abszolút értékére alsó korlátot akarunk
megállapítani, a növekményt speciálisan választva.
Rögzítve az

helyet, jelentse

, az

-hez legközelebb eső egész számot. Akkor

5.263. egyenlet - (7)

Legyen továbbá

5.264. egyenlet - (8)

és

5.265. egyenlet - (9)

Minthogy 364. § (8)-ra tekintettel

, 364. § (7) alapján e

növekményre

5.266. egyenlet - (10)

tehát mivel 364. § (1) folytán

Az páratlan szám és
tehát

. 364. § (7)- és 364. § (9)-ből

, mindenesetre

lévén, az

egész szám paritása egyenlő

Továbbá 364. § (7) alapján

tehát

Ennélfogva a 364. § (3) különbségi hányadost a

növekménnyel képezvén, 364. § (5)-ből

5.267. egyenlet - (11)
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A jobboldalon álló nem-negatív tagú sor összege legalább akkora, mint az első tag, vagyis
Miután 364. § (7) szerint
re tekintettel

, azért

, tehát e tag legalább

.

-vel egyenlő s így 364. § (11)-

és 364. § (10) alapján még inkább

5.268. egyenlet - (12)

Mármost 364. § (3)-ból (14. §)

5.269. egyenlet - (13)

Az 364. § (1) alatti kikötés szerint

s 364. § (6) és 364. § (12) alapján 364. § (13)-ból még inkább

Ebből

folytán következik, hogy

5.270. egyenlet - (14)

Ezzel kimutattuk, hogy az
függvénynek az
helyen nincs véges differenciálhányadosa. De a
differenciálhányados
vagy
sem lehet. Ugyanis 364. § (1) alapján 364.§ (6) és 364. § (12)-ből
folyólag
az
-nél nagyobb abszolút értékű lévén, a
növekménnyel képezett 364. § (3) különbségi
hányados előjele

5.271. egyenlet - (15)

Azonban 364. § (11) alapján

5.272. egyenlet - (16)
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s mivel 364. § (9)-ből

folytán

364. § (8)-ra tekintettel 364. § (15) és 364. § (16)-ból

Ennélfogva 364. § (14)-ből folyólag a

növekményeknek megfelelő differencia-hányadosok sorozata

-hez, a

növekményeknek megfelelő sorozat viszont
nem
. Qu. e. d. Qu. e. d.

helyen tehát a derivált sem nem

-hez tart. Az

365§. . Legyenek

a véges

számközben differenciálható függvények s tegyük fel, hogy

egyenletesen áll fenn

-ben. Akkor ez intervallumban valamely

helyet választván, benne

szintén egyenletesen érvényes.
Ugyanis adatván

az

, a feltevés szerint

-től függetlenül, hacsak

Vagyis eléggé nagy

-re

Minthogy pedig

az egész

eléggé nagy. De ekkor egyben (98. § 98. § (4), 98. § (6))

-ben, bizonyos

, még inkább

-től kezdve. Ezt kellett megmutatnunk.

Ez egyszerű tételnek néhány érdekes alkalmazását mutatjuk be a következő szakaszban.

13. 13 Példák trigonometrikus sorba fejtésre
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366§. . A 184. § 184. § (5) képlete szerint

5.273. egyenlet - (1)

Legyen

számközben

. Akkor a

tehát 366. § (1)-re tekintettel

Ebből látható, hogy
.

esetén

egyenletesen áll fenn a

Ez elemi tényből kiindulva, megmutatjuk,36 miszerint a
sor a

számközben, ha

számköz belsejében érvényes a sorfejtés és e

zárt intervallumban egyenletesen konvergens, ha

.

Ugyanis 366. § (2)-ből a megelőző § tétele szerint következik, hogy

5.274. egyenlet - (4)

egyenletesen áll fenn a

deriváltja s a

zárt számközben, mert a 366. § (2) alatti függvény az

helyen

366. § (4) más alakban

5.275. egyenlet - (5)

egyenletesen

-ban. De (184. § (2*) itt

tehát

egyenletesen áll fenn e
36

számközben s így ugyanebben 366. § (5)-ből folyólag

A követett módszer lényegében Fejér Lipót professzor úr szíves szóbeli közlése, az ő módszerének elementarizált alakja.
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szintén egyenletesen érvényes. Ezzel a 366. § (3) alatti sorra vonatkozó állítást bebizonyítottuk.
A 366. § (3) alatti sor összege az
helyeken zérussal egyenlő, mert ezeken minden tagja
. A sor összege továbbá
szerint periodikus, mivel tagjai ilyenek. Tehát a 366. § (3) alatti sor összegét ez a
szakadásos görbe ábrázolja:

245. ábra.
Látjuk, szakadási helyen a függvényérték a jobb- és baloldali határérték számtani közepe. Meglepő első
pillanatra, hogy két egymásutáni szakadási hely között a sor összegét egyenesdarab ábrázolja, a sor összege itt
oly alakban állítható elő, amely nem periodikus
szerint.
366. § (3)-ban

helyébe

-et téve

5.276. egyenlet - (6)

E sor összege ismét

szerint periodikus és a

helyen

, diagrammája tehát ez:

246. ábra.
A
számköz belsejében 366. § (3) és 366. § (6) egyszerre érvényesek lévén, ezeket összeadva és
osztva, adódik (312. §) a

-vel

5.277. egyenlet - (7)

sorfejtés. E sor összege páratlan függvény (mint az előbbi kettőé is), lévén a tagjai ilyenek és összege a
helyen ismét . A
szerinti periodicitásra tekintettel tehát e sorösszegének grafikonja:
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247. ábra.
366. § (7)-ben

helyébe

-et téve, nyerjük a

5.278. egyenlet - (8)

sorfejtést. E sor tagjai a

-re szimmetrikus helyeken ellentetten egyenlőértékeket vesznek fel, tehát a sor

összege is így viselkedik. Mivel még
ábrázolja:

szerint periodikus és a

helyen zérus, ez a szakadásos görbe

248. ábra.
367§. . Az előbbi § 366. § (3)(3) alatti sorfejtéséből további érdekes sorfejtéshez juthatunk.
Legyen

. Láttuk, akkor

5.279. egyenlet - (1)

a

zárt számközben egyenletesen áll fenn. Ebből a 365. § tétele szerint következik, hogy

5.280. egyenlet - (2)

ahol

5.281. egyenlet - (3)
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az 367. § (1) alatti függvény u.i. az

deriváltja s a 367. § (3) alatti jelöléssel a
helyen
számközben egyenletesen áll fenn. 367. § (2)-ből

. Az idézett tétel szerint 367. § (2) e

s mivel 367. § (3))-ra tekintettel (313. §) a

5.282. egyenlet - (4)

határérték mint konvergens sor összege létezik, eszerint

5.283. egyenlet - (5)

Minthogy

eleve akármilyen kicsinyre választható, e sorfejtés a

számköz egész belsejében érvényes.

sor egyenletesen konvergens az egész

intervallumban (361. §), miután

Azonban a

tagjai abszolút értékben nem nagyobbak a
konvergens sor (330. §) tagjainál. A sor tagjai folytonosak
lévén, azösszege is folytonos (363. §). Mivel pedig 367. § (5) a mondottak értelmében és
között minden
-re érvényes, a két oldal folytonosságából következik, miszerint az egyenlőség a és
helyeken is fennáll.
Tehát

5.284. egyenlet - (6)

Innen

helyettesítéssel

5.285. egyenlet - (7)

de 367. § (4)-ből másrészt

s e két sort összeadva (312. §)
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Ez utóbbi sort
összege

-vel szorozva s belőle a 367. § (7) alattit levonva, adódik

, vagyis a 367. § (4) sor

5.286. egyenlet - (8)

Ennélfogva 367. § (6) értelmében a
diagrammája tehát az

zárt intervallumban érvényes a

sorfejtés. E sor összegének

parabolaív periodikus ismétlésével áll elő (249. ábra).

249. ábra.
(9)-ből az

helyettesítéssel adódik a nevezetes

5.287. egyenlet - (10)

sor. Ezt a 367. § (8) alattihoz hozzáadva

vagyis

5.288. egyenlet - (11)

367. § (9) alatt

helyébe

-et téve, az

5.289. egyenlet - (12)

sorfejtés áll elő.
A

számközben 367. § (9) és 367. § (12) egyszerre állván fenn, kivonással (312. §) nyerjük, hogy
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5.290. egyenlet - (13)

amiből folyólag – a jobboldali sor tagjai páros függvények lévén – a

számközben

5.291. egyenlet - (14)

E sor összegének grafikonja tehát ez:

250. ábra.
Az

helyébe

-et téve, 367. § (14)-ből adódik

Ez utóbbi sor összegét a 251. ábra tünteti fel.
367. § (12)-t a megelőző § 366. § (6) képletével összevetve nyerjük, miszerint a
bármely másodfokú
racionális egész függvény a

számköz belsejében

5.292. egyenlet - (15)

sorba fejthető. Az

helyen a 367. § (12) sor összege

, az idézett soré pedig

lévén, a 367. § (15)

jobboldalán álló sor összege
-nél
, vagyis a
függvény által a
helyeken felvett függvényértékek számtani közepe. Tehát a 367. § (15) alatti sor összege az a
periodikus függvény, amely
esetén
-tel egyenlő, a
jobb- és baloldali határértéke számtani közepét veszi fel (252. ábra) E függvénynek
elsőfajú szakadása van (50. §).
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251. ábra.

252. ábra.
A 367. § (14) alatti sor tagjai abszolút értékben nem nagyobbak a
tagjainál, tehát e sor egyenletesen konvergens (361. §) vagyis

konvergens sor megfelelő

egyenletesen áll fenn. Ebből a 365. § tétele szerint következik, hogy

mert a haloldalon álló függvény az

helyen minden

Behelyettesítve ide a megelőző § 366. § (6) képletéből
adódik az

-re

. Másszóval

soralakját, amely

esetén érvényes,

5.293. egyenlet - (16)

sorfejtés. 367. § (15) és 367. § (16)-ból a harmadfokú

racionális egész függvénynek

5.294. egyenlet - (17)
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soralakja áll elő a
számköz belsejében. Miután a 367. § (15) alatti sorhoz hasonlóan a 367. § (16) alatti
is a helyen az
függvény
és
helyen felvettértékeinek számtani közepét, t. i. a értéket veszi fel,
nyilvánvaló, hogy a 367. § (17) jobboldalán álló sor összege az a
szerint periodikus függvény, amely
esetén
-nal, a
határértéke számtani közepével egyenlő (253. ábra).

helyen pedig az ottani jobb- és baloldali

A 367. § (9) alatti egyenletesen konvergens sorból a 365. § tétele alapján az

5.295. egyenlet - (18)

a 367. § (13) alattiból pedig a

5.296. egyenlet - (19)

sorfejtés származik. A 367. § (18) sor összegének diagrammája az
harmadrendű parabolaív periodikus ismétléséből áll elő (254. ábra).

254. ábra.
A 367. § (19) alatti sor összege is
az
ismételjük (255. ábra).

szerint periodikus páratlan függvény lévén, grafikonját úgy kapjuk, hogy
parabolaívet az origóra tükrözzük s e két ív összetételét periodikusan

255. ábra.
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368§. . Legyen

a koordinátarendszer valamely pontja, ahol

periodikus páratlan függvényt, amelyet
pedig az

-tól

-ig a kezdőpontot

. Tekintsük azt a
-vel összekötő egyenes,

szerint
-tól

-ig

ponttal összekötő egyenes ábrázol (256. ábra). E függvényt a megelőző § 367. § (9)

-t a

alatti sorfejtésének felhasználásával könnyen kifejthetjük

alakú sorba.

256. ábra.
Ugyanis az idézett sorfejtés szerint

5.297. egyenlet - (1)

és

5.298. egyenlet - (2)

hacsak

vagyis
a
és
zárt intervallumok közös részébe, az
intervallumha esik. Mármost 368. § (1) és 368. § (2)-ből kivonással (312. §)

Ebből az

és

szerepének felcserélésével következik,hogy a baloldali sor összege

és
vagyis
. De akkor ez szükségkép igaz a
számközben is, lévén a sor összege páratlan függvény, az
helyen . Ezek szerint

Végigszorozva

-val, innen nyerjük, hogy
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

, ha

5. fejezet Végtelen sorok.

Itt a jobboldal éppen a 256. ábrán feltüntetett függvény a
zárt számközben. A baloldali sor
összege
szerint periodikus lévén, mindenütt a szóbanforgó, a 256. ábrán felrajzolt függvényt állítja elő.
369§. . Tudjuk (362. §), hogy a

sor konvergens, hacsak
meggondolással.37
A 341. § 341. § (2) képletét

sor első

. E sor összegét is előállíthatjuk, a 366. §-ban követetthez hasonló
-re alkalmazva, a

szeletének összege

vagyis

5.299. egyenlet - (1)

Legyen

számközben

. Akkor a

tehát 369. § (1)-re tekintettel

Ebből látható, hogy

esetén

5.300. egyenlet - (2)

egyenletesen áll fenn a

számközben, ha

. Ennélfogva a 365. § tétele értelmében

5.301. egyenlet - (3)
37

Lásd a 2085. old. jegyzetét.
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egyenletesen áll fenn a

deriváltja s a

számközben, mert a 369. § (2) alatti függvény az

helyen

369. § (3) más alakban

5.302. egyenlet - (4)

De (184. § 184. § (1*))

esetén

5.303. egyenlet - (5)

tehát

5.304. egyenlet - (6)

továbbá

és (313. § 313. § (3*))

s minthogy nyilván

azért

Ezek alapján pedig 369. § (4)-ből folyik, miszerint
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5.305. egyenlet - (7)

Ez azt fejezi ki, hogy a

intervallum belsejében érvényes a sorfejtés. Minthogy 369. § (3) vagy más

alakban 369. § (4)
esetén a
zárt számközben egyenletesen áll fenn és 369. § (5) alapján
ugyanez érvényes 369. § (6)-ra, azért ez intervallumban 369. § (7) is egyenletesen áll fenn. Vagyis a 369. § (8)
alatti sor a
zárt intervallumban egyenletesen konvergens, ha
. E sor összegének
diagrammája a 257. ábrán látható. A sor
-nál divergens (36. §). A görbe alulról konvex darabokból áll
(101. §), mert az

függvény differenciálhányadosa

és

között szigorúan növekedő.

257. ábra.

258. ábra.
Az

helyébe

-et téve, 369. § (8)-ból

5.306. egyenlet - (9)

A sor
kongruens.

-nél divergens, összegének grafikonját a 258. ábra tünteti fel. E görbe az előbbivel nyilván
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259. ábra.
A

számköz belsejében 369. § (8) és 369. § (9) egyaránt érvényes lévén, összeadással előáll az

5.307. egyenlet - (10)

sorfejtés. E sor a és
az

helyeken divergens (36. § 36. § (5)), összegének grafikonja a 259.ábrán látható. Miután

függvény deriváltja

-ben növekedik,
-ben viszont fogy, azért a görbe
konkáv, e pont inflexiós pontja (105. §).
370§. . A 366. § (3) képletét
összeadással adódik a

és

között

-ig konvex, attól kezdve

-val, a megelőző § 369. § (8) képletét pedig

-val végigszorozván,

5.308. egyenlet - (1)

képlet, amely mind a két idézett képletet magában foglalja, t.i.
azonos.
370. § (1)-ben

helyett

-et, s

helyébe

-ra az elsővel,

-et téve előáll a

5.309. egyenlet - (2)
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sorfejtés.
Diszkutáljuk az

5.310. egyenlet - (3)

függvényt. A

5.311. egyenlet - (4)

függvény bevezetésével 370. § (3) az

5.312. egyenlet - (5)

alakot ölti. 370. § (4)-ből

, innen látható, hogy a

s mivel

Tehát

-tól

mert

fogy (96. §), következőleg a

-ig

tekintve, hogy

számköz belsejében

a

számközben

-re szimmetrikus helyeken nyilván egyenlő értékeket vesz fel. Továbbá

deriváltja

s így
az
helyig fogy, attól kezdve növekedik, tehát legkisebb értéke az
érték. Ezek alapján 370. § (5)-re tekintettel

5.313. egyenlet - (6)
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miután

(320. §), míg

(166. §).

Mármost 370. § (3)-ból a LEIBNIZ-féle differenciálási szabály alkalmazásával (88. §) adódik

5.314. egyenlet - (7)

amiből 370. § (6) alapján látható, hogy

5.315. egyenlet - (8)

370. § (7) és 370. § (8)-ból azonban következik, miszerint

pozitív. Ugyanis

és

között

tehát 370. § (8)-ból folyólag

s így

első deriváltja -ig szigorúan növekedő. De

szimmetrikus helyeken egyenlő értékeket vesz fel, tehát a
deriváltja is
deriváltja

és

függvény a -re

, valamint az
helyen mindkettő deriváltja

, következőleg

e helyen. Tehát az éppen mondottakból következik, hogy e különbség első

között negatív s így ez a különbség -ig fogy. Mivel

, tehát

ezek alapján
Ez 370. § (7)-re tekintettel éppen azt mondja, hogy

5.316. egyenlet - (9)

Tehát a 370. § (3) függvény görbéje alulról konvex (101. §). Miután
szigorúan növekedő, azért
Mivel

a és

között negatív,

és 370. § (9)-ből folyólag
a

helyig fogy.

(173. § 173. § (9)), a 370. § (3) függvény jobboldali határértéke a

Az
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derivált jobboldali határértéke pedig ugyanitt

A 370. § (2) jobboldalán álló sor összege
szerint periodikus páratlan függvény, amely a
Ezt a mondottak értelmében ilyen görbe ábrázolja:

és a

helyen

.

260. ábra.

14. 14 Függvénysor tagonkénti differenciálása és
integrálása
371§. . A függvény-sorozat határfüggvényének differenciálhatóságára vonatkozólag az alábbi tétel érvényes.
Legyenek az

intervallumban konvergens függvénysorozat tagjai

fel, hogy a deriváltak sorozata ugyanott egyenletesen konvergens. Akkor
határfüggvénye is differenciálható, nevezetesen

-ben differenciálhatók és tegyük
-ben az 371. § (1) sorozat

5.317. egyenlet - (3)

Bizonyítás. Legyen rövidség kedvéért az 371. § (1), ill. 371. § (2) sorozat határfüggvénye

371. § (3)-at bebizonyítandó, ki kell mutatnunk, miszerint rögzített

mellett

5.318. egyenlet - (3*)

A föltevés szerint

-ben egyenletesen áll fenn, tehát adatván

,a

index megválasztható úgy, hogy itt minden

5.319. egyenlet - (4)
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Ebből nyilván folyik, hogy

-ben bármely

-ra

Tehát (98. § 98. § (4),98. § (6)) egyben

vagyis

5.320. egyenlet - (5)

S mivel

esetén

371. § (5)-ből következik, miszerint

bármely

és

helyére

5.321. egyenlet - (6)

Továbbá a differenciálhányados fogalmára tekintettel, rögzített

-nél található olyan pozitív

, hogy

5.322. egyenlet - (7)

Azonban

tehát 371. § (6), 371. § (7) és 371. § (4)-ből folyólag az adott

Akármilyen kicsiny pozitív

-hoz található ilyen

helyre

, tehát 371. § (3*) valóban fennáll. Qu. e. d. Qu. e. d.

Ha 371. § (2) nem egyenletesen konvergens, akkor határfüggvénye nem egyenlő szükségképpen az 371. § (1)
határfüggvényének deriváltjával. Például a
zárt szám közben

tehát a határfüggvény deriváltja , azonban a derivált határfüggvénye
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De a 371. § (2) sorozat egyenletes konvergenciája nem szükséges ahhoz, hogy határfüggvénye az 371. § (1)
sorozat határfüggvényének deriváltja legyen. Tekintsük pl. azt a függvénysorozatot, amelyben

Rögzített mellett itt
(173. §), tehát ez esetben

esetén a jobboldali első tényező határértéke nyilván

, a másodiké pedig

aminek a deriváltja . S ugyancsak

De

nem tart egyenletesen a

Amennyiben

véges számköz, az 371. § (1) sorozat konvergenciája a tett feltevés mellett szükségkép

egyenletes. Ugyanis adatván
intervallum bármely helyén

tehát felvéve

az

-ben valamely

-től függetlenül. Vagyis

tehát

hacsak

határfüggvényhez, mert mindig

, az

egyenletes konvergenciája folytán eléggé nagy

helyet, egyben (98. § 98. § (4), 98. § (6))

-ben

alapján még inkább

eléggé nagy. S mivel itt

ebből folyólag eléggé nagy

-re

Ezzel kimutattuk, hogy

-ben
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valóban egyenletesen áll fenn.
Tekintve, hogy differenciálható függvényekből álló véges összeg tagonként differenciálható (78. §), a fenti tétel
aequivalens a következővel:
Legyenek az

intervallumban konvergens

üggvénysor tagjai

-ben differenciálhatók és tegyük fel, hogy a tagonkénti differenciálással nyert

sor ugyanott egyenletesen konvergens. Akkor

is differenciálható, nevezetesen

-ben

Vagyis a tett feltevés mellett a függvénysor tagonként differenciálható.
372§. . A

5.323. egyenlet - (1)

sor egyenletesen konvergens (361. §) miután tagjai abszolút értékben nem nagyobbak a
konvergens sor
(330. §) megfelelő tagjainál, tehát összege folytonos (363. §). Diszkutáljuk
szerint periodikus függvényt a
számközben.
A függvény deriváltja a megelőző § tétele szerint a
számköz bármely belső részintervallumában létezik
és 372. § (1)-ből tagonkénti differenciálással nyerhető, miután ott az így nyert sor egyenletesen konvergens
(362. §). Tehát és
között minden helyen (369. § 369. § (8))

5.324. egyenlet - (2)

S mivel ez a

intervallum belsejében folyvást csökken és a

(96. §), hogy az 372. § (1) alatti függvény a

értéket

-nál veszi fel, következik

zárt számközben szigorúan növekedő,

-ben fogyó, és

görbéje az egész
zárt intervallumban alulról konkáv (101. §). A
intervallumnak megfelelő
görbeszakasz nyilván az előbbinek az
tengely
abszcisszájú pontjára vonatkozó tükörképe, e pont a
görbének inflexiós pontja. 372. § (2)-ből látható, hogy az
helyen a derivált jobboldali határértéke
.
Ez egyben a baloldali határérték is, lévén a függvény páratlan, tehát az
helyen a derivált
(188. §).
Ezek értelmében az 372. § (1) sor összegét ábrázoló görbe a 261. ábrán látható képet mutatja.
373§. . A

5.325. egyenlet - (1)

sor tagjai abszolút értékben nem nagyobbak a
konvergens sor (367. § 367. § (11)) megfelelő
tagjainál, tehát e sor egyenletesen konvergens (361. §), összege ennélfogva folytonos függvény (363. §).
Diszkutáljuk e

szerint periodikus függvényt a

számközben.
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261. ábra.
E függvény deriváltja a
intervallum bármely belső részintervallumában tagonkénti differenciálással
nyerhető (371. §), miután az így előálló sor ott egyenletesen konvergens (369. §). Tehát
és
között
mindenütt

5.326. egyenlet - (2)

(369. § 369. § (10)). Ez szigorúan fogyó, a

hely előtt pozitív, utána negatív, tehát az 373. § (1) sor összegét a

zárt intervallumban alulról konkáv görbe ábrázolja (101. §), amely a
ig leszáll (96. §), a abszcisszájú pont tetőpontja, ahol is az ordináta

helytől

-ig emelkedik, -től

-

. A görbe szimmetrikus az

egyenesre. A helyen a differenciálhányados jobboldali határértéke 373. § (2)-ből
. Ez egyben a
baloldali határérték is, lévén az 373. § (1) függvény páratlan, tehát az
helyen a differenciálhányados
(188. §), a görbe az origóban érinti az
tengelyt. A függvény páratlan volta folytán a görbe -ra
szimmetrikus (262. ábra).
374§. . Függvénysorozat határfüggvényének integrálhatóságát illetőleg érvényes a következő fundamentális
tétel:
Legyenek

a véges

számközben korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvények s tegyük fel, hogy

egyénletesen tartanak valamely
integrálható, továbbá

határfüggvényhez. Akkor ez

5.327. egyenlet - (1)
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határfüggvény is korlátos és
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262. ábra.
Bizonyítás. Először is megmutatjuk, miszerint az

határfüggvény korlátos és integrálható. Legyen

5.328. egyenlet - (2)

Adatván akármilyen kicsiny pozitív

, az egyenletes konvergencia folytán van olyan

index, hogy

-ben

5.329. egyenlet - (3)

Ez
tehát korlátos s mivel a föltevés szerint
is ilyen, az
korlátos. Az integrálhatóság kimutatására tekintsük az intervallumnak valamely

felosztását s legyenek az

subintervallumban az

. E részintervallum két tetszőleges

s így nyilván

és

összeg szintén

függvények oszcillációi rendre

helyére 374. § (2) alapján

, következőleg

5.330. egyenlet - (4)

De
mint véges számú integrálható függvény összege, maga is integrálható (134. §), tehát az
integrálhatóság kritériuma szerint (127. §) eléggé finom felosztásnál a reá vonatkozó oszcillációs összeg

374. § (3) alapján pedig evidens, hogy az

-re vonatkozó oszcillációs összeg
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Ennélfogva 374. § (4) alapján

Minden

-hoz található

oszcillációs összege

-nek ilyen felosztása, tehát

Mármost 374. § (2) (miután

integrálható (127. §).

szintén integrálható)

5.331. egyenlet - (5)

Adatván tetszőleges
ben

pozitív szám, az egyenletes konvergencia folytán ehhez található oly

, hogy

-

De ekkor (141. §)

vagyis 374. § (5)-re tekintettel

Bármely pozitív
Ha

-hoz található ily

egyenlőtlenül tart

, tehát fennáll 374. § (1). Qu. e. d. Qu. e. d.

-hez, akkor 374. § (1) érvényét veszítheti. Legyen például

Ez a
számközben egyenlőtlenül tart az
valóban nem érvényes, mert

határfüggvényhez (363. §). És ez esetben 374. § (1)

tehát

míg
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lévén

azonosan

.

De az egyenletes konvergencia 374. § (1) fennállásának nem szükséges föltétele. Tekintsük pl. a
számközben az

sorozatot, amely egyenlőtlenül konvergens (363. §). Az integrálok sorozata -hoz tart, mert

és a határfüggvény integrálja is , miután

Minthogy korlátos és integrálható függvényekből álló véges összeg maga is ilyen (134. §), a fentivel
aequivalens (359. §) a következő tétel:
Ha az

függvénysor tagjai a véges

számközben korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvények s e sor

-ben egyenletesen konvergens, akkor az összege szintén korlátos és integrálható függvény, mégpedig

5.332. egyenlet - (6)

Eszerint a tett feltevés mellett a függvénysor tagonként integrálható.
Példakép számítsuk ki az

integrált.
Itt az integrandus (319. § 319. § (7))

E hatványsor a
zárt számközben egyenletesen konvergens (362. §), tehát a tétel értelmében -tól
tagonként integrálhatunk:
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Tekintettel a 367. § 367. § (8) képletére, eszerint a keresett integrál

375§. . Számítsuk ki az

5.333. egyenlet - (1)

improprius integrált. Ez mindenesetre konvergens (250. §) mert (173. § 173. § (9), 161. § 161.§ (10))

s így
értékét a
helyen -nak, az
számközben folytonos, tehát (56. §) van olyan

helyen pedig -nek véve, a függvény a
állandó, hogy

zárt

vagyis

Az

helyettesítéssel

5.334. egyenlet - (2)

Itt az integrandus (319. § 319. § (7))

E hatványsor a
tagonként integrálhatunk:

zárt számközben egyenletesen konvergens (362. §), tehát (374. §)

5.335. egyenlet - (3)

De a

sor a

számközben egyenletesen konvergens (361. §), mert tagjai abszolút

értékben rendre nem nagyobbak a
konvergens sor tagjainál, következőleg összege folytonos
függvény (363. §) s így 375. § (3)-ból (367. § 367. § (10))
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Ennélfogva 375. § (1) és 375. § (2)-re tekintettel a keresett integrál

376§. . Kiszámítandó három decimálisig

Itt az integrandus (164. § 164. § (8*), 321. § 321. § (6))

Miután

helyen

-nak véve, e

hatványsor véges intervallumban mindig egyenletesen konvergens (361. §), következik, hogy

fenti sora a

függvény a

midőn

(173. § 173. § (9)), az

függvényt a

zárt számközben folytonos, tehát korlátos (56. §). S mivel az

zárt számközben egyenletesen konvergens (a helyen függvényértékül az
vesszük). Ennélfogva e sort -tól -ig tagonként integrálhatjuk (374. §) s adódik

Parciális integrálással (v. ö. 176. §)

e redukciós formulát ismételten alkalmazva, végül

Tehát a sorfejtés
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jobboldali határértéket

5. fejezet Végtelen sorok.

Ennek alapján az integrál értékét három decimális pontossággal könnyen kiszámíthatjuk. Minthogy a sor tagjai
váltakozó előjelűek és abszolút értékben folyvást csökkennek, innen először is következik, hogy

Mivel pedig

és

nyerjük

Vagyis három decimális pontossággal

377§. . A függvénysorozat határfüggvényének differenciálására vonatkozó tételt (371. §) következőkép
egészíthetjük ki:
Ha az
számközben differenciálható függvények és az deriváltak ugyanott folytonosak s egyenletesen
tartanak bizonyos határfüggvényhez továbbá az 377. § (1) sorozat az intervallum valamely
helyén
konvergens, akkor 377. § (1) az
nevezetesen

minden helyén konvergens és határfüggvénye differenciálható,

5.336. egyenlet - (3)

Legyen u. i. rövidség kedvéért a 377. § (2) sorozat határfüggvénye

5.337. egyenlet - (4)

Miután a feltevés szerint az

deriváltak folytonosak, 377. § (2) egyenletes konvergenciája alapján e

határfüggvény is folytonos (363. §). Ha
tétele értelmében (131. §)

a szóbanforgó

számköz valamely rögzített helye, a 374. §
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vagyis (134. § 134. § (8))

Eszerint a

jelöléssel (amely határérték a feltevés értelmében létezik és véges)

5.338. egyenlet - (5)

az egész

számközben. S minthogy

folytonos, e határfüggvény deriváltja (143. §)

Ez 377. § (4)- és 377. § (5)-re tekintettel éppen a 377. § (3) állítás.
Differenciálható függvényekből álló véges összeg tagonként differenciálható lévén, a fenti tétel aequivalens a
következővel:
Legyenek az

számköz valamely helyén konvergens

differenciálhatók és az

függvénysor tagjai

-ben

deriváltak ugyanott folytonosak s tegyük fel, hogy a tagonkénti differenciálással

nyert
sor e számközben egyenletesen konvergens. Akkor
konvergens és összege differenciálható, mégpedig

az

378§. . Az

konvergens integrált (250. §) első- , ill. másodfajú teljes elliptikus integrálnak nevezzük. Ezek az

helyettesítéssel átmennek az

5.339. egyenlet - (1)
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és

5.340. egyenlet - (2)

integrálokba, az ú.n. LEGENDRE-féle normálalakjukba .38 A

állandó ez integrálok modulusának neveztetik.

Mindkét integrál a
hatványai szerint haladó sorba fejthető. Minthogy u. i.
sorba fejtve (357. § 357. § (1))

, binomiális

és (357. § 357. § (2))

E sorok a
intervallumban
értékben nem nagyobbak az

-ben egyenletesen konvergensek (361. §), mert tagjaik abszolút

konvergens sor megfelelő tagjainál. E sorokat tehát
(227. § 227. § (2))

-tól

-ig tagonként integrálhatjuk (374. §). Minthogy

ilymódon 378. § (1)- és 378. § (2)-re tekintettel adódik, miszerint

5.341. egyenlet - (1*)

és

5.342. egyenlet - (2*)

A

kis értékeinél e sorok gyorsan konvergálnak.

Az
38

V. ö. A. M. LEGENDRE Exercices du calcul intégral etc., t. I., Paris 1811, p. 11–19.
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ellipszis kerületének negyedrésze (275. §)

vagyis a 378. § (2) jelöléssel

föltéve, hogy

(

. Tehát 378. § (2*) értelmében az egész ellipszis kerülete

)

379§. . Vegyük a polárkoordinátákban

5.343. egyenlet - (1)

egyenletű lemniszkátának (214. § 214. § (1*)) azt a darabját, amelynél

5.344. egyenlet - (2)

E kikötés mellett 379. § (1)-ből

tehát

Ennélfogva a 379. § (2)-nek megfelelő lemniszkáta-darab ívhossza (276. § 379. § (3))

5.345. egyenlet - (3)
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Miután a

számköznek megfelelő negyed-lemniszkáta mint két monoton darabösszetétele (215. §)

mindenesetre rektifikálható (135. §, 272. §), a 379. § (3)ívhosszúság határértéke
lemniszkátának az ívhossza (270. §). Ez utóbbit tehát a szükségképpen konvergens

esetén e negyed-

5.346. egyenlet - (4)

improprius integrál fejezi ki.
A

, itt tehát alkalmazhatjuk a

intervallumban

helyettesítést. Ekkor a 379. § (4) integrál

Vagyis a 378. § 378. § (1) alatti jelölésében a negyed-lemniszkáta ívhosszúsága

A jobboldali elsőfajú teljes elliptikus integrált sorba fejtve (378. § 378. § (1*), az egész lemniszkáta kerülete az

végtelen sor alakjában adódik.

15. 15 Az Euler-féle összegképlet
380§. . Az alábbiakban fontos szerepet játszanak az ú. n. BERNOULLI-polinomok.39 Ezek következőkép
értelmezhetők.
Tekintsük a racionális polinomoknak azt a

5.347. egyenlet - (1)

V. ö. JACOBUS BERNOULLI Ars conjectandi, Basel 1713, pars secunda, cap. III., németül R. HAUSSNERtől , Ostwald’s Klassiker Nr.
107, p. 99. Ez BERNOULLI JAKAB híres műve a valószínűségszámítósról.
39
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sorozatát, amelyben

5.348. egyenlet - (2)

5.349. egyenlet - (3)

5.350. egyenlet - (4)

E sorozat egyértelműen meg van határozva. Ugyanis tegyük fel, hogy
valamely határozatlan integrálja

, akkor 380. § (3) szerint

-et már ismerjük. Ha ennek
(146. §), s mivel innen

, a 380. § (4) alatti követelés akkor és csak akkor teljesül, ha

-nek a

értéket választjuk. Eszerint
-ből kiindulva, egymásután előállíthatók az 380. §
(1) sorozat tagjai, amelyek nyilván mind racionális polinomok lesznek racionális együtthatókkal.
E 380. § (2), 380. § (3) és 380. § (4) alatti tulajdonságokkal definiált 380. § (1) polinomsorozat tagjait
BERNOULLI-polinomoknak nevezzük . 40
380. § (3)-ra tekintettel 380. § (4) a

5.351. egyenlet - (4*)

alakban is írható.
A racionális számokat BERNOULLI-számoknak nevezzük. E jelölés mellett, 380. § (2)-ből kiindulva
egymásután nyerjük, miszerint

5.352. egyenlet - (6)

40

Ettől formában és tartalomban eltérő definíciók is vannak, de az eltérések a lényeget nem érintik.
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Ha

-,

-, …,

-et, … szimbolikusan

-,

-, …,

-nel, … jelöljük, akkor 380. § (6) a

5.353. egyenlet - (6*)

szimbolikus alakban írható.
Mivel 380. § (4*) szerint

-től kezdve

, 380. § (6*)-ból 380. § (5)-re tekintettel

vagyis

5.354. egyenlet - (7)

meghatározására az

Eszerint

egyenletek szolgálnak. Ezekből

5.355. egyenlet - (8)

Az

helyettesítés mellett 380. § (3) és 380. § (4) a

5.356. egyenlet - (3’)

resp.

5.357. egyenlet - (4’)

alakot ölti. Mivel

tehát

, 380. § (3’) és 380. § (4’) alapján teljes

indukcióval rögtön következik, hogy
az
aszerint, amint páros vagy páratlan. Ennélfogva

-nak csak páros vagy páratlanhatványait tartalmazza,
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Vagyis az

görbe páros

esetén szimmetrikus az

egyenesre, páratlan

esetén pedig az

pontra.
Ebből 380. § (4*)-ra tekintettel következik, hogy

Tehát 380. § (5)-ből folyólag a páratlan indexű BERNOULLI-számok

kivételével zérussal egyenlők:

5.358. egyenlet - (9)

A fenti szimmetria-tulajdonságból folyólag

az

Vizsgáljuk a BERNOULLI-polinomokat a
intervallum belsejében negatív, azért
fogyó lévén,

intervallumban. Miután

ez

szigorúan monoton fogyó (96. §). A

közben pozitív lévén,

szigorúan növekedő. A

szigorúan

görbéje alulról konvex, s mivel a végeken eltűnik a függvény, azért közben mindenütt

negatív, s így tovább. Látjuk, hogy

és között

között

váltakozva negatívok és pozitívok,

váltakozva szigorúan fogyóak és növekedőek. Mivel
azért
monoton lévén,

szigorúan

görbéje alulról konkáv (101. §) s mivel e függvény a végpontokban eltűnik, azért közben

pozitív. A
növekedő lévén,

helyen is eltűnik:

a végpontokban eltűnik,

-nek ROLLE tétele értelmében (107. §) közben valahol el kell tűnnie; szigorúan
és

a

között egy és csakis egy helyen tűnik el

A mondottakból következik, hogy
tehát 380. § (5)-re tekintettel a
páros indexű
BERNOULLI-számok váltakozva pozitívok és negatívok. 41
A

képletben (366. §)

Minthogy e sor a

helyébe

-et tévén, adódik

intervallum bármely belső részközében egyenletesen konvergens s tagonkénti

differenciálással nyerhető a

sorból (amely egyenletesen konvergens a

intervallumban (330. §, 361. §)), azért
differenciálhányadosa (371. §). Továbbá

41

Gyakran a

összege

belsejében

ez

utóbbi

számokat, vagy ezek abszolút értékét nevezik BERNOULLI-számoknak s jelölik így:
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.

5. fejezet Végtelen sorok.

mert itt az egyenletes konvergencia folytán tagonként integrálhatunk (374. §), az egyes tagok integrálja pedig
nyilván . Ennélfogva 380. § (3) és 380. § (4)-re tekintettel az utóbbi sor összege
belsejében
.
De ez még a végpontokra is igaz, mert a sor összege mindenütt folytonos, lévén a sor egyenletesen konvergens
(363. §). Tehát

Ebből hasonlóan adódik, miszerint

innen

s így tovább.
Legyen Ezek

szerint periodikus függvények, amelyekre

5.359. egyenlet - (12)

5.360. egyenlet - (13)

amint a fenti sorfejtések mutatják.
Mivel 380. § (5)-ből 380. § (13) alapján
sor-alakja:

, 380. § (11)-ből a páros indexű BERNOULLI-számok

5.361. egyenlet - (14)

Minthogy nyilván (330. §)

380. § (14)-ből folyólag

5.362. egyenlet - (15)
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Ennélfogva

következőleg

esetén

380. § (14) alapján a

oly erősen tart

-hez, hogy

sorok összegét a BERNOULLI-számokkal zárt alakban fejezhetjük ki:

5.363. egyenlet - (14*)

381§. . Ha

pozitív egész szám és

függvény s még

a

-szer differenciálható

intervallumban

is folytonos, akkor ( EULER-féle összegképlet

42

.)

E híres formulát következőkép állíthatjuk elő43.
Mivel (380. § 380. § (2), 380. § (3), 380. § (4))

a parciális integrálás általános képletét alkalmazva (151. §)

S minthogy (380. § (4*), 380. § (5), 380. § (6), 380. § (9))

innen
42

Ezt EULER-MACLAURIN-féle összegképletnek is nevezik. Megjegyzendő, EULER és MACLAURIN e képletet csak arra az esetre

bizonyították be, midőn
legfeljebb
-adfokú racionális egész függvény, mikor is a 381. § (3) alatti maradéktag (2207. old.) zérus.
V. ö. N. E. NöRLUND Vorlesungen über Differenzenrechnung, Berlin 1924, p. 20, 30, ahol EULER és MACLAURIN idevágó munkái,
valamint a maradéktagra vonatkozó fontosabb munkák fel vannak sorolva.
43
V. ö.W. WIRTINGER Einige Anwendungen der Euler-Maclaurinschen Summenformel etc., Acta Mathematica 26 (1902), p. 256–259 ;
CH. JORDáN On a new demonstration of Maclaurin’s or Euler’s summation formula, The Tohoku Mathematical Journal 21 (1922), p. 244–
246; SZűCS ADOLF Jeléntés az 1928. évi Kőnig Gyula jutalomról, Matematikai és Fizikai Lapok 35 (1928), p. 65–67.

801
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. fejezet Végtelen sorok.

E képletet az

függvényre alkalmazva adódik

5.364. egyenlet - (2)

Ámde az

helyettesítéssel

lévén (380. § 380. § (12), 380. § (13))

Tehát 381. § (2) így írható:

5.365. egyenlet - (2*)

Ez egyenleteket összeadva nyerjük, miszerint
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Ebből folyik 381. § (1), qu. e. d.
381. § (1) alatt az

5.366. egyenlet - (3)

integrál az EULER-féle összegképlet maradéktagja. Látható, hogy ha
egész függvény, akkor 381. § (1)-ben a maradéktag zérus. Legyen például

legfeljebb

-adfokú racionális

Ez esetben

tehát 381. § (1) szerint

5.367. egyenlet - (4)

ahol a

-ben az utolsó tag

.44
(80. § 80. § (9)), 381. § (4)-ből adódik– a fenti szimbolikus

Minthogy
írásmódot használva –

Ha

44

, akkor parciális integrálással

V. ö. BERNOULLI i. h. (680. old.)
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5. fejezet Végtelen sorok.

lévén
maradéktagnak az

és

(380. §). Ekkor tehát a 381. § (3) alatti

5.368. egyenlet - (3*)

alakot is adhatjuk.
Tegyük fel most, hogy
még
az

az

intervallumban

-szer differenciálható függvény s

függvényre alkalmazhatjuk 381. § (1)-et. Ezáltal

is folytonos. Akkor a

5.369. egyenlet - (1*)

általános EULER-féle összegképlet áll elő. Ez

esetén az

5.370. egyenlet - (5)

alakot ölti.
Ez 381. § (1*) képlet összefüggést állapít meg az integrál és az egyenlő részekre való felosztással nyert
téglalapösszég között, midőn a részintervallumok elején vagy végén vett függvényértékekkel szorzunk.
382§. . Az EULER-féle összegképlet alkalmazásakép bebizonyítjuk az alábbi nevezetes formulát, amely a
közelítő meghatározására szolgál az
nagy értékénél.
E formula a következő:

5.371. egyenlet - (1)
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5. fejezet Végtelen sorok.

ahol

( STIRLING-formula .45) Minthogy

(380. §), 382. § (1) azt fejezi ki, hogy a

5.372. egyenlet - (2)

sor szeletei váltakozva kisebbek és nagyobbak, mint

Elegendő lesz bebizonyítanunk a

5.373. egyenlet - (3)

egyenlőtlenségeket, mert a 382. § (2) sor szeleteire vonatkozó többi egyenlőtlenség hasonlóan bizonyítható be.
A

esetnek megfelelő EULER-féle összegképletet

és

5.374. egyenlet - (4)

függvényre alkalmazva és

helyébe

-et téve, adódik

5.375. egyenlet - (5)

Minthogy (168. § 168. § (6))

továbbá

45

az

szerint periodikus lévén, nyilván

V. ö. J. STIRLING Methodus differentialis etc., London 1730, p. 135.
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mellett (381. § 382. § (5)) a

5. fejezet Végtelen sorok.

azért 382. § (5)-ből

5.376. egyenlet - (6)

263. ábra.

Megmutatjuk, hogy az

improprius integrál konvergens. Ugyanis

(12)) az szerint periodikus páratlan függvény, amely
negatív (263. ábra), s így nyilvánvaló, hogy az

és

között

(380. § 380. § (10), 380. §
-szel megegyezik, tehát (380. §)

5.377. egyenlet - (7)

integrálok váltakozva negatívok és pozitívok s abszolút értékben monoton csökkenőleg
Ennélfogva az

sor konvergens (313. §), vagyis
nyilván az és
Legyen rövidség kedvéért

véges határértékhez tart, midőn

. S mivel

integrálértékek közé esik, ebből következik, hogy

5.378. egyenlet - (8)
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-hoz tartanak.

esetén

konvergens.

5. fejezet Végtelen sorok.

Akkor

tehát 382. § (6) így írható:

5.379. egyenlet - (9)

Azonban a 382. § (7) sorozatról mondottakból folyólag

s így 382. § (9) alapján

5.380. egyenlet - (10)

Alkalmazzuk most a 382. § (4) függvényre a
(1*))

és

mellett. Ismét

helyébe

-nek megfelelő EULER-féle összegképletet (381. § 381. §
-et téve, adódik

5.381. egyenlet - (11)

Minthogy 382. § (6) és 382. § (8)-ból folyólag

5.382. egyenlet - (12)

és az

integrál konvergens (245. §), 382. § (11)-ből következik, hogy

tehát

Ennélfogva 382. § (11) így írható:

5.383. egyenlet - (13)
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5. fejezet Végtelen sorok.

Mivel

(380. § 380. § (10), 380. § (13)) az

szerint periodikus páratlan függvény, amely és

között

-szel megegyezik, tehát (380. §) pozitív (264. ábra), nyilvánvaló, miszerint az

integrálok váltakozva pozitívok és negatívok s abszolút értékben folyvást csökkennek. Következőleg

tehát 382. § (13) alapján

5.384. egyenlet - (14)

A 303. §-ban már láttuk, miszerint a WALLIS-formulából folyólag a 382. § (12) alatti határérték

tehát 382. § (10) és 382. § (14)) szerint 382. § (3) valóban fennáll.

264. ábra.
Hasonlóan bizonyítható be a 382. § (2)) sor szeleteire vonatkozó többi szóbanforgó egyenlőtlenség.
382. § (1) alapján

az

értékkel pótolható. Ennek a

nagy értékénél közelítőleg az

-tól való eltérése kisebb abszolút értékű, mint

s ezzel ellenkező előjelű. Ennélfogva az eltérés rögzített
.

mellett még

-val szorozva is

-hoz tart, midőn

Megjegyzendő, hogy a 382. § (2) alatti sor divergens. Ugyanis a 380. § 380. § (15) egyenlőtlenségéből folyólag
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5. fejezet Végtelen sorok.

(62. §), holott konvergencia esetén a sortagoknak

-hoz kellene tartaniok (310. §).

382. § (1)-et exponenciális alakban fejezve ki:

5.385. egyenlet - (1*)

). Minthogy rögzitett

(

mellett

382. § (1*)-ból következik, miszerint (301. §)

A

aszimptotikus értéke

esetben adódik

5.386. egyenlet - (15)

amit már a 303. §-ban találtunk. Minthogy

(380. § 380. § (8)), a

esetben nyerjük, hogy

s így tovább.
383§. . Legyen

az EULER-féle állandó (162. §). Bebizonyítjuk, miszerint a

5.387. egyenlet - (1)

sor szeletetei váltakozva kisebbek és nagyobbak, mint

E tétel alapján

értékkel pótolható. Ennek az

emphaz

nagy értékeinél közelítőleg a

-től való eltérése kisebb abszolút értékű, mint

s ezzel ellenkező előjelű. Tehát az eltérés rögzített
.

mellett még

A
809
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-gyel szorozva is

-hoz tart, midőn

5. fejezet Végtelen sorok.

egyenlőtlenség triviális,tudván,hogy

szigorúan fogyólag tart

-hez.

Az

5.388. egyenlet - (2)

egyenlőtlenséget bebizonyítandó,
(381. § 381. § (5)) a

alkalmazzuk

a

esetnek

megfelelőEULER-féleösszegképletet

5.389. egyenlet - (3)

függvényre

és

mellett. Az

helyébe

-et téve, adódik

5.390. egyenlet - (4)

Ebből

folytán következik, miszerint

5.391. egyenlet - (5)

Ennek alapján pedig e 383. § (4) alatti egyenlet így írható:

5.392. egyenlet - (6)

De a

függvény menetére tekintettel ( 263. ábra) nyilván (v. ö. 382. §)

s így 383. § (6)-ból folyik 383. § (2).
Alkalmazzuk most a 383. § (3) függvényre a
(1*))

és

mellett. Ismét

-nek megfelelő EULER-féle összegképletet (381. § 381. §

helyébe

-et téve adódik
810
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5. fejezet Végtelen sorok.

5.393. egyenlet - (7)

Ebből

folytán következik, hogy

5.394. egyenlet - (8)

tehát e 383. § (7) alatti egyenlet így írható:

5.395. egyenlet - (9)

De a

függvény menetére tekintettel ( 264. ábra) nyilván (v. ö. 382. §)

s így 383. § (9)-ből folyólag

Hasonlóan bizonyíthatók be az 383. § (1) sor többi szeleteire vonatkozó egyenlőtlenségek.
Az 383. § (1) sor divergens, mert a 380. § 380. § (15) alatti egyenlőtlensége alapján (62. §)

Mivel

383. § (5) és 383. § (8)-ból következik, hogy

vagyis, miután

(380. § 380. § (8)), fennáll

Eszerint az EULER-féle állandó numerikusan
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. fejezet Végtelen sorok.

384§. . Az EULER-féle összegképlet további alkalmazásakép bebizonyítjuk, miszerint a
intervallumban

5.396. egyenlet - (1)

(Az

helyen a baloldalon álló függvény határértéke , itt ez veendő függvényértéknek.)

Ugyanis az EULER-féle összegképletét (381. § 381. § (1)) az

függvényre alkalmazva

mellett, adódik

5.397. egyenlet - (2)

ahol

5.398. egyenlet - (3)

Ámde a 380. § 380. § (10) képlete alapján

tehát 384. § (3)-ból folyólag (141. §)

Ebből következik (41. § 41. § (3)), hogy

esetén

s így 384. § (2) alapján

vagy

5.399. egyenlet - (4)
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5. fejezet Végtelen sorok.

Minthogy

384. § (4)-ből – a

helyébe

-et téve – adódik az

5.400. egyenlet - (1*)

sorfejtés. Mivel

(380. §), ezzel 384. § (1)-et bebizonyítottuk.

Miután

az

helyébe

-et téve 384. § (1), ill. 384. § (1*) az

5.401. egyenlet - (1**)

alakban írható.
Az 384. § (1) alatti sor

esetén divergens, mert (380. § 380. § (15))

tehát ekkor a sor-tagok nem tartanak
divergens, ha

-hoz, amint a konvergencia kívánná (310. §). Eszerint 384. § (1**)

.

Az 384. § (1) sorfejtés következőkép általánosítható:
a

intervallumban ahol

a BERNOULLI-polinomok:

Minthogy u. i. az

sor (321. § 321. § (6)) abszolút konvergens és 384. § (1) szerint

azért MERTENS tétele értelmében (346. §) e két sor CAUCHY-féle szorzata

Itt a jobboldalon

együtthatója éppen

(380. § 380. § (6)), tehát ezzel 384. § (5)-öt bebizonyítottuk.
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5. fejezet Végtelen sorok.

E tétel alapján a

függvényt a BERNOULLI-polinomok generátor-függvényének nevezzük; a
polinomok ú. n. generátor-sora .
384. § (1**) értelmében (az

helyébe

szerinti 384. § (5) hatványsor e

-et téve)

5.402. egyenlet - (6)

S mivel (216. § 216. § (8), 216. § (9))

a 384. § (6) alatti sorból az 384. § (1**) alattit levonva és

-szel osztva, nyerjük a

5.403. egyenlet - (7)

hatványsor-alakot. Miután a
eqref(384,7) divergens.

helyen 384. § (6) divergens, 384. § (1**) viszont konvergens, azért itt

385§. . Alkalmazzuk most az EULER-féle összegképletet (381. § 381. § (1))
függvényre. Minthogy

és

e képlet szerint

5.404. egyenlet - (1)

ahol

5.405. egyenlet - (2)

Azonban a 380. § (10) képlete alapján – mint a megelőző§-ban már láttuk–
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mellett az

5. fejezet Végtelen sorok.

tehát 385. § (2)-ből folyólag (141. § 141. § (3*))

Ebből következik (41. §), hogy

esetén

s így 385. § (1) alapján

vagy

helyébe

-et téve

Innen végül adódik az

5.406. egyenlet - (3)

sorfejtés, ha az

helyen a baloldalt a

határértékkel (180. § 180. § (13)) vesszük egyenlőnek. (Az
helyeken a
tényező zérus s igy
ezzel nem oszthatunk, de 385. § (3)-nak ezeken is fenn kell állania lévén a jobboldali hatványsor összege
folytonos (350. §)).
385. § (3) szerint (az

helyébe

-et téve)

5.407. egyenlet - (4)

S minthogy

385. § (3)-ból 385. § (4)-et kivonva és

-szel osztva nyerjük a

5.408. egyenlet - (5)
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5. fejezet Végtelen sorok.

hatványsor-alakot.
A 385. § (3) alatti sor a
helyeken, az 385. § (5) alatti pedig a
(350. §) már nem lehet konvergens, minthogy

Tehát a 385. § (3) hatványsor konvergencia-sugara
intervallumuk belsejében konvergensek.

helyeken ABEL tételéből folyólag

, az 385. § (5) hatványsoré

Miután az 385. § (5) hatványsor valamely
számközben (ha
(361. §), 385. § (5)-ből -tól -ig való integrálással (374. §) előáll a

s e sorok csak konvergencia-

) egyenletesen konvergens

5.409. egyenlet - (6)

sorfejtés. E hatványsor a

helyeken divergens, mert

.

385. § (3)-ból

5.410. egyenlet - (3*)

(a baloldalt

-nál zérusnak véve) s innen

sorfejtés. E hatványsor a

-tól

-ig való integrálással adódik a

helyeken divergens, miután

További sorokat is előállíthatunk. 385. § (5) alatt

helyébe -et téve és

s ehhez a 385. § (3) sort hozzáadva, nyerjük az

5.411. egyenlet - (9)

sorfejtést, minthogy

5.412. egyenlet - (10)
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.
-szel végigszorozva, adódik

5. fejezet Végtelen sorok.

helyeken már nem lehet konvergens, mert

A jobboldali sor az

.

Minthogy (216. § 216. § (8), 216. § (9))

az

sorból (384. § 384. § (1**)) az

sort (384. § 384. § (7)) levonva, előáll a 385. § (7) alattinak megfelelő

hatványsor-alak. Miután a
hatványsor az
helyeken konvvergens (384. § 384. § (1*)), míg az
függvény fenti hatványsora ugyanezeken divergens, következik, hogy e helyeken a 385. § (9) alatti
hatványsor is divergens.
386§. . Az
láthatjuk be.
A

függvény a

számközben szintén hatványsorba fejthető. Ezt következőkép

hatványsorából (385. § 385. § (5)) tagonkénti deriválással (349. §) előáll az

hatványsor

alakja a
intervallumban. Ezt a
hatványsorával (322. § 332. § (5)) szorozva, a
függvényt ismét hatványsor-alakban kapjuk (345. §), miután a két összeszorzott hatványsor abszolút konvergens
(348. §). Minthogy azonban ez utóbbi függvény éppen
hatványsort kapunk, amely ugyancsak a
konstansban különbözik
-től. Tehát

deriváltja, hatványsorát tagonként integrálva oly

intervallumban konvergens (349. §) és összege additív
valóban hatványsorba fejthető e számközben.

páros függvény lévén, hatványsorában csak az
hatványsor

páros hatványai szerepelnek (352. §). Legyen e

5.413. egyenlet - (1)

Ez ismeretlen
§ (6))

együtthatókra rekurziós formulát állíthatunk elő. Minthogy u. i. viszont (322. § 322.

ez abszolút konvergens sorokat a CAUCHY-féle szorzási szabály szerint összeszorozva (345. §)
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5. fejezet Végtelen sorok.

s innen koeﬃciens-összehasonlítással (352. §)

5.414. egyenlet - (2)

E rekurziós formulából egymás után adódik

Ha megállapodunk abban, hogy
szimbolikus

-et szimbolikusan

-nel jelöljük, akkor 386. § (2)-t magában foglalja a

5.415. egyenlet - (3)

képlet. Az ezzel definiált
páratlan indexűek 386. § (3)-ból

racionális egész számokat EULER-féle számoknak nevezzük. A

Az 386. § (1) hatványsor konvergencia-sugara ABEL-tétele alapján (350. §), lévén
Tehát a CAUCHY-HADAMARD-tételre tekintettel (348. §) evidens, hogy az

hatványsor konvergencia-sugara is

. E sort a

sorral (321. § 321. § (7)) szorozva, a CAUCHY-féle szorzási szabály értelmében

vagy 386. § (2) alapján

Eszerint hatványsorba fejtve

5.416. egyenlet - (4)
818
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.

5. fejezet Végtelen sorok.

E hatványsor a
helyeken már nem lehet konvergens. Akkor u. i. a
hatványsorával való CAUCHYféle szorzata MERTENS tétele értelmében (346. §) ezeken mindenesetre konvergens volna, lévén hatványsora
mindenütt konvergens s így abszolút konvergens (348. §). De az ily módon nyert sor szükségkép a függvény
egyetlen hatványsora (353. §), amelyről pedig tudjuk, hogy a

helyeken divergens (384. §).
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ELőSZÓ A II. KÖTET 3. KIADÁSÁHOZ
A cím félrevezető: itt messze nem a differenciálszámítás és integrálszámítás elemei kerülnek tárgyalásra, sokkal
inkább egy szisztematikus, mélyre hatoló és a lényeget tételeken/példákon keresztül bemutató analízis könyvről
van szó. Szász Pál műve a harmincas évek elején íródott, de annyira alapvető fogalmakat és eredményeket
tárgyal, hogy egyetlen sora sem avult el mára. Ez a könyv tartalmazza mindazt, amit a „calculusról” egy
mérnöknek, matematikusnak, fizikusnak vagy tanárnak tudnia kell.
A második kötet különösen hasznos lehet azok számára, akik az alkalmazásokban érdekeltek. Megtalálható
benne az interpolációelmélet, a trigonometrikus sorok, az ortogonális polinomok és a speciális függvények
(Gamma, Béta függvény) elméletének legalapvetőbb eredményei. Ugyancsak a második kötet tárgyalja a
többváltozós függvények kalkulusát (többszörös integrálok, deriváltak, paraméteres integrálok, implicit és
inverz függvényrendszerek, felületi integrálok) és egy kb. félévnyi kurzus anyagát a komplex függvénytanból.
Külön érdeme a könyvnek, hogy kitűnő példák hosszú sorát tartalmazza, amelyek nem csak az elmélet
illusztrálására szolgálnak, de önálló érdekességgel is bírnak. E szempontból messze túlszárnyalja a modern
műveket – ma már alig van idő ilyen jellegű szemléltető példák tárgyalására az előadásokon illetve
tankönyvekben; pedig a matematika fejlődése során ezek rendkívül fontos szerepet játszottak, mivel a fizika,
geometria ill. mérnöktudományok területéről származó problémákat oldanak meg.
Az I. kötet új kiadásának előszavában írtam az alábbit, amely teljes mértékben igaz a II. kötetre is: Többször
lehet hallani, hogy Szász Pál könyve alaposságával és hatalmas anyagával nem alkalmas arra, hogy belőle
oktassunk. Valóban, inkább kézikönyvként, referenciamunkaként ajánlatos a használata. Meggyőződésem
azonban, hogy a saját példám általános érvényű: bár tanulni a „Szász Pálból” sok időt vesz igénybe, megtanulni
az analízist csak ebből lehet.
Szeged, 2001. június 29.
Totik Vilmos
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6. fejezet - 6. fejezet Interpolációs
formulák. Ortogonális
polinomsorozatok. trigonometrikus
polinomok.
1. 2 Komplex változós egyértékű függvény
387§. . Legyen

egymástól különböző hely és

tetszőleges érték. Akkor mindig van egy és csakis egy olyan legföljebb
függvény, amelyre

-edfokú

racionális egész

6.1. egyenlet - (1)

Mindenekelőtt világos, hogy ha ilyen függvény egyáltalában van, akkor csakis egy van. Mert tegyük fel, hogy
szintén legfeljebb

-edfokú racionális egész függvény, amelyre

6.2. egyenlet - (2)

Akkor a

racionális egész függvény is legfeljebb

-edfokú s 387. § (1) és 387. § (2) alapján

vagyis ez a fokszámánál nagyobb számú helyen eltűnik. Ez csak úgy lehetséges (89. §), hogy
azaz

-nek minden együtthatója
azonosan egyenlő

. Tehát

együtthatói rendre megegyeznek

azonosan
együtthatóival,

-szel:

Most megmutatjuk, hogy a követelésnek megfelelő racionális polinom valóban létezik. Először mindegyik
;
helyhez meghatározzuk azt az
legfeljebb -edfokú – mint mindjárt látni fogjuk, pontosan n-edfokú –
polinomot, amely az
helyen -gyel, a többi megadott helyen pedig -sal egyenlő, vagyis amelyre

6.3. egyenlet - (3)

Hogy

az

helyeken eltűnjék, azért (89. §) ilyen alakúnak kell lennie:
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

ahol

állandó. S hogy e függvény értéke az

helyen

legyen,

-nek a

értéket kell választanunk. Tehát

6.4. egyenlet - (4)

amely pontosan

-edfokú. Mármost a keresett

polinom egyszerűen

6.5. egyenlet - (5)

ez t. i. valóban legfeljebb

-edfokú, mert az

polinomok ilyenek, s mivel 387. § (3) szerint

azért

vagyis az 387. § (1) követelés teljesül.
Legyen

ahol

tetszőleges állandó. Akkor

folytán

s így 387. § (4)-re tekintettel

6.6. egyenlet - (4*)

Az 387. § (5) képletet LAGRANGE- féle interpolációs formulának nevezzük,1 az ebben szereplő 387. § (4) ill.
387. § (4*) alatti függvények az interpoláció ú. n. alapfüggvényei.
Ha 387. § (1) alatt speciálisan

akkor

1

V. ö. J. L. LAGRANGE: Lecons élémentaires sur les mathématiques, données á l’École Normale en 1795, Oeuvres 7, p. 284–287.
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mert ez -adfokú, tehát

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
-nél nem magasabb fokú és megfelel a követelésnek. Tehát 387. § (5) alapján

6.7. egyenlet - (6)

Valamely görbét, amelynek egyenlete

általában

-edfokú parabolának nevezünk. A fenti tételt tehát úgy is kifejezhetjük, hogy az

pontokon át – ahol
egy és csakis egy legfeljebb

egymástól különböző abszcisszák és
-edfokú parabola vezethető.

tetszőleges ordináták –

388§. . Az egymástól különböző

helyeken rendre az

értékeket felvevő legföljebb -edfokú
polinomot a LAGRANGE-féle interpolációs formulán kívül még
az alábbi módon is előállíthatjuk. Ez az előállítási mód a gyakorlat szempontjából előnyösebb.
Jelentse

az

együtthatóját abban a legföljebb

-adfokú

polinomban, amelyre

E definícióból következik, hogy

6.8. egyenlet - (1)

Ugyanis a
legföljebb

polinomban

együtthatója ugyanaz, mint

-edfokú, s mivel e különbség eltűnik az

egyaránt rendre az

értékeket veszik fel, azért (89. §)

vagyis 388. § (1) valóban fennáll. Ez észrevétel alapján egymásután felírhatjuk a

polinomokat. Ezek:

Az utolsó a keresett

, tehát

6.9. egyenlet - (2)
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-ben, lévén
helyeken, ahol is

és

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
E képletet NEWTON- féle interpolációs formulának nevezzük.2 Ebben

helyébe a bevezetett jelölés szerint

is írható.
együtthatókra érvényes a következő rekurziós képlet:

Az

6.10. egyenlet - (3)

Ez

-re evidens, mert az

s ebben az

Legyen most

értékeket fölvevő legfeljebb elsőfokú polinom

helyeken az

együtthatója

. Jelöljük

-szel azt a legföljebb

Akkor a NEWTON-formula szerint

-edfokú polinomot, amelyre

akár a

akár pedig a

alakban írható. A két kifejezést egyenlővé téve s

-gyel osztva, adódik

honnan 388. § (3) folyik.
A 388. § (3) alatti rekurziós képlet alkalmazásával most már egymásután előállíthatjuk a táblázat sorait. Ebben a
balszélen állanak a 388. § (3) alatt szereplő együtthatók.
,

,
,

,

…,
…,

,
…,
,

,

Példakép állítsuk elő azt a legföljebb harmadfokú

2

polinomot, amelyre

V. ö. NEWTON i. h. (I. köt. 117. old.), p. 481–483. liber tertius lemma V.
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,

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
2,

,

4,

5,

32

2,

14
4

,
1
A fenti táblázat most tehát a keresett polinom

vagyis

Ha

valamely

függvénynek rendre az

helyeken felvett értékei, akkor az

együttható a függvény ú. n.
-edrendű osztott differenciája. Ez az
függvénye. Minthogy a LAGRANGE-féle interpolációs formula szerint (387. § (4), 387. § (5))

változók

azért nyilván

6.11. egyenlet - (4)

Ha azt is fel akarjuk tüntetni, hogy az osztott differencia az

függvényre vonatkozik, akkor a

jelölést használhatjuk. 388. § (4)-ből, vagy magából az osztott differencia definíciójából nyilvánvaló, hogy ha

akkor

6.12. egyenlet - (5)

389§. . Adva lévén az

függvény s az

függvénynövekmény az

ú. n. első differenciája (véges különbsége), amit

Ennek mint

független változó

függvényének első differenciája, vagyis

az

-szel jelölünk:
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növekménye, az
-szel jelölünk:

ú. n második differenciája, amelyet

s így tovább. Az

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
-edik differencia tehát rekurzíve a

képlet által van meghatározva.
argumentumokhoz tartozó

Az

-edrendű osztott differencia

6.13. egyenlet - (1)

Ezt teljes indúkcióval bizonyítjuk be.

Tegyük fel, hogy a tétel

vagyis a tétel

-re igaz a tétel, amennyiben

-re érvényes. Akkor (388. § (3))

-re is igaz. Ennélfogva 389. § (1) minden

-re érvényes.

Ha a megelőző § 388. § (4) képletében

akkor

tehát e képlet szerint

Ezt 389. § (1)-gyel összevetve, az

-edik differenciának

6.14. egyenlet - (2)

explicit alakja adódik.
Az 389. § (1) képlet alapján az a legfeljebb
helyeken megegyezik

-edfokú

racionális egész függvény, amely az

-szel, a NEWTON-féle interpolációs formula szerint (388.

§ (2))
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.15. egyenlet - (3)

Ez a NEWTON-formula aequidistans interpoláció esetében. Minthogy
értelmében

, e képlet

390§. . Legyen

s tegyük fel, hogy
az
között található legalább egy

zárt intervallumban
hely úgy, hogy

-szer differenciálható függvény. Akkor

és

6.16. egyenlet - (1)

(SCHWARZ-STIELTJES-tétel.3)
Ha u. i.

az a legföljebb

-edfokú polinom, amelyre

akkor a

6.17. egyenlet - (2)

függvényre

Ennélfogva – minthogy

zárt intervallumban

is az

ROLLE-tétel (107. §) értelmében

az

és

-szer differenciálható – az általánosított

közé eső valamely

helyen eltűnik:

6.18. egyenlet - (3)

Mivel
állandó)

az

együtthatója

-ben (388. §), azért

differenciálhányadosa amely már

Tehát 390. § (2)-re tekintettel 390. § (3) így írható:

H. A. Schwarz: Démonstration élémentaire d’une propriété fondamentale des fonetions inte rpolaires, Gesammelte mathematische
Abhandlungen II., p. 307-308. T. J. STIELTJES: A propos de la formule d’interpolation de Lagrange, Oeuvres I, p. 47–60.
3
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

s ezzel 390. § (1) be van bizonyítva.
esetén a tétel átmegy a LAGRANGE-féle középértéktételbe (109. §) mert

Tudjuk (389. §), aequidistans

helyek esetén az

. Ekkor tehát 390. § (1)-et így írhatjuk:

osztott differencia

6.19. egyenlet - (1*)

390. § (1)-ből nyilván következik, hogy ha
valamely
helyen folytonos, akkor
helyek -hoz konvergálnak (vagyis
és
az -hoz konvergál).
Ha

azzal a megszorítással konvergálnak

390. § (4) már az

puszta létezéséből következik. Ezt következőkép bizonyítjuk be.

-hoz, hogy

midőn az

, akkor

4

Legyen

6.20. egyenlet - (5)

Minthogy az
(388. § (5))

függvénynek

-edrendű osztott differenciája

-gyel egyenlő, azért 390. § (5)-ből folyólag

Tehát 390. § (4)-et bebizonyítandó, azt kell kimutatnunk, miszerint

6.21. egyenlet - (6)

midőn

úgy konvergálnak

-hoz, hogy

6.22. egyenlet - (7)

Tudjuk (388. § (3)), fennáll

6.23. egyenlet - (8)

4

T. J. STIELTJES: Quelques remarques á propos des dérivées d’une fonction d’une seule variable, Oeuvres 1, p. 67–72.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Mivel pedig
az a hely környezetében létezik, 390. § (5) alapján
is létezik e
környezetben s így a 390. § (8) jobboldalán szereplő osztott differenciákra alkalmazhatjuk az 390. § (1) alatti
SCHWARZ-STIELTJES-tételt, miáltal 390. § (8)-ból

6.24. egyenlet - (9)

Azonban 390. § (5)-ből

függvény első differenciálhányadosa az

vagyis a
alakban írható:

helyen eltűnik. Ennélfogva

ilyen

6.25. egyenlet - (10)

ahol

6.26. egyenlet - (11)

(390. § (10) által
az
390. § (9) és 390. § (10)-ből

helyen nincs definiálva, a

értéket tetszés szerintállapítsuk meg.) Mármost

6.27. egyenlet - (12)

De

és

az

és

közé esvén, a 390. § (7) alatti megszorítás folytán

s így 390. § (12)-ből 390. § (11) alapján evidenter folyik 390. § (6), qu. e. d.
A mondottak értelmében

vagyis (390. § (1))

hacsak

létezik.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Megjegyzendő, lehetséges, hogy
midőn
. Legyen például

nem létezik, de azért a

hányadosnak van határértéke,

Akkor

tehát, mivel (389. § (2))

nyilván

Ezzel szemben

nem létezik. Ugyanis

és

tehát

Ennek azonban

esetén nincs határértéke, mert

391§. . Legyen

bizonyos intervallumban

, míg

az

és

-szer differenciálható függvény és

-edfokú racionális egész függvény, amely az intervallum
megegyezik. Akkor ez intervallum bármely helyén ahol az
esik.5

között ingadozik.
az a legfeljebb

helyein
-szel
helyek két legszélsőbbike közé

E nevezetes tétel következökép bizonyítható be. Rögzítsük az
helyet s jelöljük átmenetileg
-vel.
Feltehetjük, hogy az
helyektől különbözik, mert különben az állítás triviális. Az a legfeljebb
-edfokú polinom, amely az
szerint (388. §)

és

helyeken

-szel megegyezik, a NEWTON-féle formula

tehát

6.28. egyenlet - (2)

5

V. ö. A. L. CAUCHY: Sur les fonctions interpolaires, Comptes rendus etc. 11 (1840), Oeuvres (1), V., p. 409–424.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
De
-szer differenciálható lévén, az osztott differenciákra vonatkozó SCHWARZ-STIELTJES-tétel (390.
§) értelmében az
helyek két legszélsőbbike között található oly hely, hogy

Ezt 391. § (2)-be helyettesítve és

helyett ismét

-et téve, előáll 391. § (1), qu. e. d.

-et a LAGRANGE-féle (387. §) vagy a NEWTON-féle (388. §) alakban írva, a tétel szerint

6.29. egyenlet - (3)

resp.

6.30. egyenlet - (4)

ahol

6.31. egyenlet - (5)

391. § (3), ill. 391. § (4)-et maradéktaggal ellátott LAGRANGE- ill. NEWTON-féle interpolációs formulának
mondjuk. Ezekben az
speciálisan

maradéktag a tétel értelmében az 391. § (5) alatti érdekes alakban írható. Ha

391. § (4) és 391. § (5)-ből (391. § (1))

Ez a maradéktaggal ellátott NEWTON-formula aequidistans interpoláció esetén.
391. § (1)-ből következik, hogy ha

a szóbanforgó intervallumban elég kicsiny, akkor a g (x)

racionális egész függvény közelítőleg előállítja
intervallumban abszolút értékben bizonyos
alapján

-et. Ugyanis

korlát alatt marad, tehát ha

6.32. egyenlet - (6)
833
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az
, akkor 391. § (1)

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Ha

akárhányszor differenciálható s differenciálhányadosai abszolút értékben bizonyos korlát alatt
tetszőleges pontossággal megközelíti

maradnak, akkor
az intervallumban az

-et, ha

helyeket. Ha u. i. az intervallum

elég nagy, bárhogyan válasszuk is
, akkor

s mivel a feltevés szerint

391. § (1) alapján

6.33. egyenlet - (7)

De tudjuk (62. § (2)),

esetén

tehát 391. § (7)-ből folyik az állítás. Ilyen függvények például

.

2. 3 Simpson-féle közelítő quadratura.
392§. . Legyen

legfeljebb harmadfokú racionális egész függvény. Akkor ahol

(SIMPSON-formula.6)
E tétel értelmében valamely legfeljebb harmadfokú racionális egész függvény határozott integrálja csak az
intervallum elején, közepén és végén felvett függvényértékektől függ. Nevezetesen az integrált úgy kapjuk,
hogy ez
függvényértékeket rendre megszorozzuk a
állandókkal (ahol
az
intervallum fél-hossza) és e szorzatokat összeadjuk.
A bizonyításban föltehetjük, miszerint – geometriailag kifejezve – a kezdőpont az intervallum felezőpontja,
vagyis

mert a koordinátarendszer ilyetén eltolása a függvény fokszámát és az integrál értékét, valamint az
ordináta-értékeket nem változtatja.
Legyen

az a legföljebb másodfokú parabola, mely a

pontokon át

vezethető (387. §). Akkor
legföljebb harmadfokú racionális egész függvény, amely eltűnik a
helyeken, tehát (89. §) ilyen alakú:

6

Ez a legegyszerűbb esete az általános SIMPSON-formulának (394. § (1*), (2*)).
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Látjuk,

páratlan függvény, s így nyilván

vagyis

6.34. egyenlet - (2)

Ezzel már kimutattuk, hogy minden, a

pontokon átmenő legfeljebb harmadfokú

parabolára
ugyanaz az érték. Ezt kiszámítandó, alkalmazzuk
féle interpolációs formulát (387. §), amely szerint

6.35. egyenlet - (3)

ahol

6.36. egyenlet - (4)

392. § (3)-ból

6.37. egyenlet - (5)

Ámde 392. § (4)-re tekintettel

Ez integrálértékeket 392. § (5)-be helyettesítve

tehát 392. § (2) értelmében egyszersmind

qu. e. d.
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-re a LAGRANGE-

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
393§. . Az éppen bebizonyított SIMPSON-formula alkalmazásakép megmutatjuk, miszerint a parabolaszegmentum területe a húr és a végpontjaihoz tartozó érintők alkotta háromszög területének
(ARCHIMEDES tétele7)

-ával egyenlő.

265. ábra.
Válasszunk oly koordinátarendszert, amelynek ordinátatengelye párhuzamos a parabola tengelyével s melyben a
görbe alulról konvex és ordinátái pozitívok (265. ábra). A parabola, ill. az
egyenes egyenlete

ahol
másodfokú,
legfeljebb elsőfokú racionális egész függvény. A húr által levágott szegmentum
területe (ha az
és
pontok abszcisszái és ) nyilván (155. §)

6.38. egyenlet - (1)

Mivel

másodfokú racionális egész függvény, ez integrálra alkalmazhatjuk aSIMPSON-formulát. A

húron,ill. a parabolán az

abszcisszájú pontot

-, ill.

-nel jelölve

tehát a SIMPSON-formula (392. § (1) értelmében 393. § (1) -ből

6.39. egyenlet - (2)

7

V. ö. Die Quadratur der Parabel von Archimedes, Ostwald’s Klassiker Nr. 203, p. 27.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Miután
az
húrt felezőés a parabola tengelyével párhuzamos egyenes, azért– mint ismeretes – az
és
pontokban szerkesztett érintők ez egyenesnek abban a
pontjában metszik egymást, amelyre

Ennélfogva az

háromszög területe nyilván

6.40. egyenlet - (3)

393. § (2)- és 393. § (3)-ból

amit meg akartunk mutatni.
394§. . A harmadfokú racionális egész függvényre megállapított SIMPSON-formulát (392. §) következőkép
általánosíthatjuk: Legyen
az
differenciálható függvény, amely az
ahol

intervallumban,
helyeken rendre az

folytonos és négyszer
értékeket veszi fel. Akkor

6.41. egyenlet - (2)

(Maradéktaggal ellátott SIMPSON-formula.)
Eszerint az 394. § (1) alatti integrál közelítő értékének a
harmadfokú racionális egész függvény integrálját, amely az
megegyezik), az elkövetett
hiba a 394. § (2) alakban írható.
Segédtétel. Ha

és

az

. értéket véve (vagyis oly legföljebb
helyeken

-szel

intervallumban folytonos függvények és ennek belsejében

, akkor

6.42. egyenlet - (3)

Ugyanis a

6.43. egyenlet - (4)

függvényekre (143. §)

6.44. egyenlet - (5)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
mely utóbbi az

belsejében nem tűnik el, s így a CAUCHY-féle középértéktétel szerint (109. §)

Ebből 394. § (4)- és 394. § (5)-re tekintettel folyik 394. § (3).
Az eredeti tétel bebizonyításában föltehetjük, hogy

. Legyen

6.45. egyenlet - (6)

Mivel

6.46. egyenlet - (7)

e

függvény a föltevés alapján négyszer differenciálható

-ban. 394. § (6)-ból

6.47. egyenlet - (8)

S 394. § (6) mindkét oldalán differenciálva és

helyébe zérust téve, 394. § (7)-re tekintettel

honnan

6.48. egyenlet - (9)

394. § (7) alapján 394. § (6)-ból kétszeri differenciálással (88. §)

amiből

6.49. egyenlet - (10)

Mármost 394. § (8) alapján a segédtétel alkalmazásával először is nyerjük, hogy

6.50. egyenlet - (11)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
394. § (9) alapján hasonlóan

6.51. egyenlet - (12)

és 394. § (10) folytán

6.52. egyenlet - (13)

Ámde 394. § (6) mindkét oldalán háromszor differenciálva (88. §) és
tekintettel

honnét

6.53. egyenlet - (14)

S mivel a LAGRANGE-féle középértéktétel szerint (109. §)

394. § (14)-ből

6.54. egyenlet - (15)

394. § (11)-ből 394. § (12), 394. § (13) és 394. § (15) alapján

Az

-nak megfelelő

-t

-val jelölve, erre tekintettel 394. § (6)-ból

tekintettel 394. § (6)-ból
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helyébe

-at téve, 394. § (7)-re

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

qu. e. d.
Az

integrál közelítő meghatározására szolgáló ú. n. SIMPSON-féle mechanikus quadratura 8 úgy

történik, hogy az
osztópontokkal, ahol

intervallumot párosszámú egyenlő részre osztjuk az

6.55. egyenlet - (16)

majd az

6.56. egyenlet - (17)

intervallumok mindegyikében

-et pótoljuk oly legfeljebb harmadfokú racionális egész függvénnyel, amely

a végpontokon és a felezőpontban
-szel megegyezik s az így módosított függvény integrálját vesszük a
meghatározandó integrál közelítőértékének.
Legyenek a 394. § (16) alatti helyeken felvett függvényértékek

és legyen

Föltéve ismét, hogy
négyszer differenciálható, az 394. § (1) és 394. § (2) alatt kifejezett tételt a 394. §
(17) alatti intervallumokra alkalmazva

Ez egyenleteket összeadva

6.57. egyenlet - (18)

Minthogy

azért DARBOUX tétele értelmében (106. §) van olyan

8

hely, amelyre

T. SIMPSON: Mathematical Dissertations etc., London 1743, p. 109–111.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

tehát 394. § (18) így írható:

6.58. egyenlet - (1*)

ahol

6.59. egyenlet - (2*)

(Maradéktaggal ellátott általános SIMPSON-formula.)
Ha

-ben

akkor 394. § (2*) alapján

6.60. egyenlet - (19)

Ezzel megbecsültük azt a hibát, amellyel a SIMPSON-féle közelítő quadraturaérték az integrált megközelíti.
Innen látjuk, ez esetben növekedtével

395§. . Például számítsuk ki közelítőleg a

integrált.
Osszuk a

intervallumot

egyenlő részre. A

helyeken felvett függvényértékek

egy rész-intervallum hossza

Tehát a megelőző § 394. § (1*) és 394. § (2*) képletei szerint

6.61. egyenlet - (1)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
ahol – mivel

–

6.62. egyenlet - (2)

A hibát megbecsülendő, először megmutatjuk, miszerint az

függvény

-edik differenciálhányadosa

6.63. egyenlet - (3)

Ez

-re igaz. Valóban

6.64. egyenlet - (4)

Tegyük föl, hogy 395. § (3)

-re igaz. Akkor érvényes

-re is, mert ekkor 395. § (3)-ból

vagy (4)-re tekintettel

Tehát 395. § (3) minden

-re igaz.

Ebből következik, hogy

Ennélfogva 395. § (2) alapján

6.65. egyenlet - (5)

Mármost 395. § (1)-ből

6.66. egyenlet - (6)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Mivel

tehát

395. § (6)-ból 395. § (5)-re tekintettel folyik, miszerint

két decimális pontossággal.
396§. . Számítsuk ki közelítőleg a

integrált.
Az

intervallumot

egyenlő részre osztva, a 394. § (1*) és 394. § (2*) képletei szerint

6.67. egyenlet - (1)

ahol

6.68. egyenlet - (2)

Minthogy

396. § (2) alapján

6.69. egyenlet - (3)

396. § (1)-ből

6.70. egyenlet - (4)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

S mivel

tehát

396. § (4)-ből 396. § (3)-ra tekintettel folyik, miszerint

két decimális pontossággal.

3. 4 Hermite-féle interpoláció.
397§. . . Tudjuk már, hogy valamely legföljebb -edfokú racionális egész függvény egyértelműen meg van
határozva, ha megadjuk az értékét
különböző helyen (387. §), vagy pedig a függvény és első
deriváltja értékét egy helyen (87. § (87. § (1**)). E két tétel speciális esete a következő általánosabb tételnek:
Legyenek

egymástól különböző helyek, továbbá

tetszőleges értékek. Akkor van egy és csak egy legföljebb fokszámú

polinom, amelyre

6.71. egyenlet - (2)

Bizonyítás. A kívánt tulajdonságú polinom következőkép szerkeszthető. Legyen

6.72. egyenlet - (3)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

ahol

tetszőleges állandó, továbbá

6.73. egyenlet - (4)

Először meghatározzuk mindegyik

helyhez azt a legföljebb

legalább

s amelynek minden

-edfokú

polinomot, amelyre

-szoros gyöke. Ez 397. § (3) és 397. § (4)-re tekintettel

6.74. egyenlet - (5)

alakú (89. §), ahol is 397. § (1) alapján
az a követelés, hogy (88. § (2))

Ugyanis

legföljebb

-edfokú polinom. E

-et meghatározza

folytán ez egyenletekből egymás után adódnak

amely adatokból azután (87. § (1**))

6.75. egyenlet - (6)

Mármost a

6.76. egyenlet - (7)

legföljebb

-edfokú polinom nyilván megfelel a 397. § (2) követelésnek.

Más ilyen polinom nincsen. Mert ha
is ilyen volna, akkor a legföljebb -edfokú
polinomnak bármelyik
legalább
-szeres gyöke s így a gyökök multiplicitásainak összege 397. § (1)-re
tekintettel legalább

volna, ami lehetetlen (89. §). Ezzel a tételt bebizonyítottuk.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
A szóbanforgó
polinomot explicit alakban is előállíthatjuk. Az 397. § (5) alatti polinomokat 397. § (7)-be
helyettesítve, 397. § (4) és 397. § (6)-ra tekintettel adódik

vagy

6.77. egyenlet - (8)

-vel való szorzással

Innen

6.78. egyenlet - (9)

ahol is
racionális függvény, az
jobboldalán állóösszegből s mint ilyen az

-től különböző indexeknek megfelelő tagokösszege a 397. § (8)
helyen értelmezve van. 397. § (9)-ből az
helyettesítéssel

6.79. egyenlet - (10)

Mivel pedig az
§) az

helyen

szorzat
hacsak

-adik deriváltja a LEIBNIZ-féle differenciálási szabály alapján (88.

, 397. § (9)-ből

-szori deriválással és

helyettesítéssel

6.80. egyenlet - (11)

E 397. § (10) és 397. § (11) alatti képletek a 394. § (4) alatti jelöléssel összefoglalhatók a

6.81. egyenlet - (12)

képletben. Ez a
397. § (7)-ből

értékeket a 397. § (2) alatti adatokkal fejezi ki. Ennek mármost 397. § (5), 397. § (6) és

6.82. egyenlet - (13)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

a keresett explicit alak. (JOHANSEN 9 formulája.)
397. § (4)-re tekintettel 397. § (13)-ból

Eszerint

ahol

Megkaptuk a

racionális törtfüggvény parciális törtekre bontott alakját (v. ö. 256. § (1)).

A fenti
polinom meghatározását HERMITEinterpoláció (387. §), ennek az a speciális esete, midőn

féle interpolációnak nevezzük
.

10

. A LAGRANGE-

398§. . Tekintsük az HERMITE-féle interpolációnak azt a speciális esetét, midőn

Vagyis adva lévén az egymástól különböző

helyek, valamint az

és

értékek, állítsuk elő azt a legföljebb

racionális egész függvényt, amelyre

-edfokú

6.83. egyenlet - (1)

9
10

PAUL JOHANSEN: Über osculierende Interpolation, Skandinavisk Aktuarietidskrift 1931, Uppsala.
V. ö. CH. HERMITE: Sur la formule d’interpolation de Lagrange, Journal für die reine u. angewandte Mathematik 84.(1878), p. 70.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Legyen

6.84. egyenlet - (2)

ahol

tetszőleges állandó, és

továbbá

6.85. egyenlet - (3)

Akkor JOHANSEN formulája szerint (397. § (13))

6.86. egyenlet - (4)

Itt

6.87. egyenlet - (5)

Minthogy 398. § (2)-re tekintettel

racionális egész függvény, tehát folytonos, azért

s mivel

a L’HOSPITAL-szabály alapján (189. §)

6.88. egyenlet - (6)

Ennélfogva 398. § (3)-ból
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folytán

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Tehát az 398. § (5) alatti kifejezés

s így 398. § (3)-ra tekintettel

6.89. egyenlet - (6*)

Ezt 398. § (4)-be helyettesítve, az 398. § (1) követelésnek megfelelő legföljebb

-edfokú polinom

6.90. egyenlet - (7)

Ez az

6.91. egyenlet - (8)

jelöléssel a

6.92. egyenlet - (7*)

alakot ölti. Ebben

az a legföljebb

-edfokú polinom, amelyre (387. §)

Ha 398. § (1) alatt speciálisan

akkor

mert ez -adfokú, tehát

-nél nem magasabb fokú és megfelel akövetelésnek. Tehát 398. § (7*) alapján

6.93. egyenlet - (9)
849
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Példakép állítsuk elő azt a legföljebb harmadfokú

Most (ha

racionális egész függvényt, amelyre

)

tehát

és

Ennélfogva a 398. § (7) alatti képlet szerint a keresett polinom

vagy a 398. § (8) alatti jelöléssel

6.94. egyenlet - (10)

A 398. § (10) képletből kiolvashatjuk a harmadfokú racionális egész függvénynek egy érdekes tulajdonságát. A
398. § (9) identitás értelmében u. i. itt

6.95. egyenlet - (11)

Mivel pedig

azért 398. § (10)-ből 398. § (11) alapján

850
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Tehát, ha a

harmadfokú racionális egész függvénynek az
, akkor

a

értéket

helyeken szélsőértéke van, azaz

-on kívül még a

helyen, a

értéket pedig
-en kívül még az
helyen veszi fel ( 266 a. és 266 b. ábra).11
Érdekes, hogy e helyek
és
által meg vannak határozva, a függvény további speciális voltától függetlenek.
Ha az
helyen pl. maximum van (266 a ábra), akkor a mondottak értelmében az egész
intervallumban
a legnagyobb és
a legkisebb függvényérték.

266. ábra. a.

11

V. ö. L. FEJéR: Lagrangesche Interpolation und die zugehörigen konjugierten Punkte, Mathematische Annalen 106 (1932), p. 38.

851
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

266. ábra. b.
399§. . A Lagrange, ill. Newton-féle interpolációs formula maradéktagjára, valamint a Taylor-formula
LAGRANGE-féle marad éktagjára vonatkozó fenti tételek (391., 111. §) speciális esetei a következő
általánosabb tételnek, amely az Hermite-féle interpolációra vonatkozik. Tegyük fel, hogy
intervallumban -szer differenciálható függvény. Legyen

legfeljebb
egymástól különböző hely az intervallumban s
egész függvény, amelyre ahol Akkor ez intervallumban
legszélsőbbike közé esik. 12

az a legföljebb
ahol is
az

bizonyos

-edfokú racionális
helyek két

Ha speciálisan
, akkor a tétel átmegy a 391. § tételébe. Viszont a
TAYLOR-formula maradéktagjára vonatkozó tételt (111. § (6)) nyerjük az esetben, midőn
.
Az általános esetben a tétel bebizonyítása a következő. Föltehetjük, hogy
az
különbözik, mert különben az állítás triviális. Rögzítsük ez
helyet s jelöljük átmenetileg
az a legfeljebb -edfokú racionális egész függvény (397. §), amelyre

6.96. egyenlet - (4)

továbbá

6.97. egyenlet - (5)

12

T. J. STIRLTJES 1. h. (8. old.), p. 54–56.
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helyektől
-vel. Legyen

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
399. § (1) és 399. § (4)-ből 399. § (2)-re tekintettel következik (89. §), miszerint
függvénynek összes gyökei rendre
, vagyis

a

multiplicitásokkal vagy pedig

6.98. egyenlet - (6)

Tehát 399. § (5) alapján

6.99. egyenlet - (7)

Mivel

csak legföljebb

-edfokú, 399. § (6) alatt

az

együtthatója

-ben azaz

6.100. egyenlet - (8)

De 399. § (4) és 399. § (5)-ből folyólag a

függvényre

6.101. egyenlet - (9)

s ennélfogva az általános ROLLE-tétel (107. §) értelmében az
között található oly hely, hogy

helyek két legszélsőbbike

vagyis 399. § (8) és 399. § (9)-re tekintetel

6.102. egyenlet - (10)

Ezt 399. § (7)-be helyettesítvén,

helyébe ismét

-et téve előáll 399. § (3), qu. e. d.

4. 5 Csebisev-polinomok
400§. A

helyettesítés mellett ahol

és

racionális egész függvények, mégpedig

6.103. egyenlet - (2)

Erről teljes indukcióval rögtön meggyőződhetünk a
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.104. egyenlet - (3)

és

6.105. egyenlet - (4)

képletek alapján, tekintve, hogy 400. § (1) szerint

6.106. egyenlet - (5)

Az 400. § (1) alatti

illetve

racionális egész függvényeket CSEBISEV-polinomoknak nevezzük.13
400. § (3) és 400. § (4) szerint

6.107. egyenlet - (3*)

6.108. egyenlet - (4*)

E rekurziós formulák alapján 400. § (5)-ből kiindulva egymásután adódik

s így tovább. Nyilvánvaló, hogy
vagy páratlan, azaz

és

páros vagy páratlan függvények aszerint, amint

6.109. egyenlet - (6)

Minthogy

13

V. ö. Oeuvres de P. L. TCHEBYCHEF I., p. 300, 418.
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páros

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
és

400. § (3*) és 400. § (4*) mellett fennállanak a

6.110. egyenlet - (7)

és

6.111. egyenlet - (8)

rekurziós formulák is. S mivel

érvényes még

6.112. egyenlet - (9)

A

intervallumban

és

400. § (1) alapján így is kifejezhetők:

6.113. egyenlet - (10)

Ennélfogva

tehát (89. §) az

minden értékénél

6.114. egyenlet - (11)

A

CSEBISEV-polinom gyökei:

Ezek u. i. 400. § (1)-re tekintettel mind gyökök, s mivel egymástól különbözők és számuk

, több gyöke

-nek nem lehet (89. §). E gyököknek a számegyenesen megfelelő pontokat következőkép szerkeszthetjük
meg: az
tengelynek
és
abszcisszájú pontjait összekötő egyenesdarabra, mint átmérőre félkört
rajzolunk, azt egyenlő részre osztjuk s az egyes részek felezőpontjait az
egyenesre vetítjük; e vetületek
ábrázolják
Az

gyökeit (267. ábra).
CSEBISEV-polinom gyökei:
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Ez az előbbiekhez hasonlóan következik 400. § (1)-ből.

267. ábra.

268. ábra.
Ha az előbbi félkört

egyenlő részre osztjuk s az osztópontokat az

vetületek

gyökeit ábrázolják (268. ábra).

A

számközben s az egyenlőség csak a

helyeken érvényes, mégpedig

6.115. egyenlet - (13)

Ez 400. § (1)-nek közvetlen folyománya.
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tengelyre vetítjük, akkor e

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
A

intervallumban s az egyenlőség csak az

és

helyen áll fenn, nevezetesen

6.116. egyenlet - (15)

Ez 400. § (12) alapján 400. § (8)-ból teljes indukcióval adódik.
400. § (11)-ből 400. § (14) alapján

és

között

míg 400. § (15)-re tekintettel

6.117. egyenlet - (16)

401§. . Az számokra

6.118. egyenlet - (2)

Az 401. § (1) alatti számok u. i. (400. §)a

CSEBISEV-polinom gyökei, vagyis

tehát (185. §)

azaz (400. § (11))

Mivel pedig (400. § (13), 400. § (15))

míg

, innen folyik 401. § (2).

Állítsuk elő most zárt alakban a

szorzatot. Ennek négyzete

6.119. egyenlet - (3)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Minthogy

CSEBISEV-polinom gyökei (400. §) és

az

ugyanezek fordított sorrendben, 401. § (3)-ból (89. §)

tehát (40. § (150)) a keresett szorzat értéke (minthogy nyilván pozitív)

6.120. egyenlet - (4)

402§. . A
Legyen

CSEBISEV-polinomnak (400. §) nevezetes minimum-tulajdonságát fejezi ki a következő tétel:
-edfokú racionális egész függvény, amelyben

értékének maximuma a
és csak akkor veszi fel, ha

(Ebben

együtthatója

együtthatója

intervallumban legalábbis

. Akkor e függvény abszolút

; a maximum e minimális értéket akkor

(400. § (2)).

, mert

Bizonyítás. Az
polinomra nézve az abszolút érték maximuma a
valóban (400. §). Meg kell még mutatnunk, hogy ha

intervallumban

akkor

6.121. egyenlet - (1)

Tekintsük evégből a

6.122. egyenlet - (2)

polinomot, amely nem azonos zérus és legföljebb

-edfokú. Minthogy
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az

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
értékeket veszi föl (400. § (13)), azért, ha 402. § (1)-gyel ellentétben föltennők, miszerint

helyen a

akkor 402. § (2) alapján következnék, hogy az

helyeken

Ez azonban lehetetlen (90. §), mert
a föltevés szerint nem azonosan zérus és legföljebb
Tehát 402. § (1)-nek fenn kell állania. Qu. e. d.
E tételből következik, hogy ha a
edfokú

függvényt azzal a legföljebb

intervallumban valamely

racionális egész függvénnyel közelítünk meg, amely e számköz
midőn

e

helyein

helyek

a

CSEBISEV-polinom

gyökei.

Ugyanis

a

szorzat abszolút értékének ebben a
maximuma ekkor a lehető legkisebb.
403§. . Legyenek
-edfokú

-szel

különbségre a 391. §-ban 391. § (6) alatt adott becslés az esetben a

megegyezik, akkor az
legjobb,

-edfokú.

a

tétel

szerint

az

számközben vett

CSEBISEV-polinom gyökei. Akkor minden legföljebb

racionális egész függvény ilyen alakban írható:

6.123. egyenlet - (1)

Minthogy u. i. (400. §)

és

azért

Tehát a

6.124. egyenlet - (2)

LAGRANGE-féle interpolációs formulában (387. § (5)) az alapfüggvények (387. §387. § (4*))

6.125. egyenlet - (3)

403. § (2) és 403. § (3) szerint 403. § (1) valóban érvényes.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
404§. . Az
Legyen

CSESISEV-polinomnak (400. §) fontos maximum-tulajdonságát fejezi ki a következő tétel:
racionális egész függvény, amelyre Akkor e függvény abszolút értékének

-edfokú

maximuma a

számközben legföljebb

, azaz

a maximum e legnagyobb értékét akkor és csak akkor éri el, ha

6.126. egyenlet - (2)

(Ekkor 404. § (1) teljesül (400. § (1). Ez esetben is csak az
§ (15)).

helyeken lesz az abszolútérték

Meglepő e tételben, hogy bár az 404. § (1) egyenlőtlenség jobboldalán álló függvény a
nem korlátos, mégis minden
szükségkép nem nagyobb az

-edfokú racionális polinom, amely 404. § (1)-nek eleget tesz,
korlátnál.

Bizonyítás. Legyen először

vagyis

Akkor 404. § (1)-ből

6.127. egyenlet - (3)

De a

függvény a

számközben monoton csökkenő (205. §) s így

tehát 404. § (3) alapján

Legyen most

Az előbbi §-ból tudjuk, hogy

6.128. egyenlet - (4)
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(400.

számközben
-ben

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
ahol

CSEBISEV-polinom gyökei, azaz

a

6.129. egyenlet - (5)

A jelen esetben

továbbá

s így 404. § (4)-ből 404. § (1) alapján

vagyis (400. § (11))

Ebből következik (400. § (14), 400. § (15)), hogy

s egyenlőség csak

-nél állhat fenn. Kimutatjuk, miszerint

fenn az egyenlőség. Ugyanis

-nél is csak a 404. § (2) alatti esetben áll

(400. § (13)), tehát 404. § (4)-ből

6.130. egyenlet - (6)

S minthogy

és 404. § (1) értelmében

azért 404. § (6) alapján

azaz (401. § (2))

s itt a felső, resp. alsó korlát nyilván csak akkor éretik el, ha

6.131. egyenlet - (7)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

resp.

6.132. egyenlet - (7*)

Azonban 404. § (5)-re tekintettel (400. § (10))

s ennélfogva 404. § (7) resp. 404. § (7*) azt jelenti, miszerint

Ebből pedig folyik 404. § (2), mert

és

mindketten

-edfokúak (387. §).

Hasonló a bizonyítás az esetben, midőn

405§. . A TAYLOR-formula (87. § (1**)) valamely racionális egész függvénynek az
hatványai szerint
való átrendezését eszközli. Általában, ha
rendre pontosan
-edfokú
polinomok, akkor valamely legfeljebb -edfokú polinom egy és csakis egyféleképpen írható az e polinomok
szerint rendezett alakban.
Legyen u. i.

A

együtthatót úgy kell meghatároznunk, hogy a

-edfokú, azaz

polinom legfeljebb

legyen. Minthogy a feltevés értelmében
Hasonlóképpen,
legfeljebb

, egy és csakis egy ilyen

van, t. i.

egyértelműen meghatározható úgy, hogy
-edfokú, s így tovább. Utoljára egy és csakis egy olyan

.
már csak

található, hogy

ahol
már állandó ( -adfokú). Az 405. § (1) alatti kifejtés tehát valóban lehetséges. S mint látjuk, csakis
egyféleképpen.
Rendezzük át pl. az

CSEBISEV-polinomot a
míg

, azért

tehát a kifejtés legmagasabb fokú tagja

Mármost az

helyettesítés mellett
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polinomok szerint. Mivel
legfeljebb

-edfokú,

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

vagyis

6.133. egyenlet - (2)

E felbontást most
esetén, mikor

-re alkalmazva s így tovább, végül arra jutunk, miszerint páros

-re majd
,

6.134. egyenlet - (3)

(az utolsó tag

), páratlan

esetén pedig, midőn

,

6.135. egyenlet - (4)

A
alakja

-edfokú

polinomnak az

polinomok szerint rendezett

6.136. egyenlet - (5)

T. i. 405. § (2) alapján

azaz

s e felbontás ismételt alkalmazásával előáll 405. § (5).
A

-edfokú

polinomnak az

polinomok szerint rendezett alakja

6.137. egyenlet - (6)

Ugyanis

vagyis
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

amiből 405. § (6) folyik.
Minthogy

405. § (3)-ból következik, miszerint

6.138. egyenlet - (3*)

Továbbá 405. § (3) alapján 405. § (6) másszóval azt, mondja, hogy

6.139. egyenlet - (6*)

A fenti identitások trigonometrikus összegképletekkel (184. §) aequivalensek. 405. § (3), 405. § (3*), 405. § (5)
és 405. § (6*)-ból az

helyettesítéssel adódik

405. § (4) és 405. § (6)-ból viszont az
teszünk – nyerjük a

helyettesítéssel – ha az utóbbiban

helyébe

-et

képleteket.
406§. . Tudjuk (400. §), a
közé esnek, és deríváltjának
minimuma és maximuma van) az

CSEBISEV-polinomnak

különböző valós gyöke van, amelyek

gyökeit tekintve (amelyeken

helyekre (400. § (13))
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és

-nek váltakozva

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Ez a mondhatni geometriai tulajdonság e CSEBISEV-polinomot mint
jellemzi is14, vagyis érvényes a következő tétel:
az egyetlen
deriváltjának

-edfokú polinom, amelynek
gyökeit tekintve

és

-edfokú racionális egész függvényt

között

különböző gyöke van és

269. ábra.
Bizonyítás. A feltevés szerint (269. ábra)

és

s ezek legalább kétszeres gyökök, továbbá

és

ahol

állandó (89. §). Itt azonban

ahol

állandó. Koeﬃciens-összehasonlítással innen nyilván

, tehát e két polinom szorzata

egy konstans faktortól eltekintve

s így

V. ö. EGERVáRY JENő: Über die charakteristischen geometrischen Eigenschaften der Legendreschen und Tschebyscheffschen Polynome,
Archiv der Mathematik und Physik, Reihe 27 (1918), p. 23–24.
14
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

vagyis

eleget tesz az

differenciálegyenletnek. A
differenciálegyenlet a

számközben a feltevésnél fogva

(106, 96. §), tehát itt e

vagy

alakban írható. Miután
függvény kielégíti az

, ebből a helyettesítés elve alapján (148, 242. §) következik, hogy a

vagyis az

egyenletet. Ebből végül (400. § (10))

tehát (89. §) egyben minden

-re

qu. e. d.
E tételből már következik, miszerint
az
-ig,

15

-től

egyetlen
-edfokú polinom, amelynek
és
között
gyöke van s a polinomgörbéje és az abszcissza-tengely közti terület -től
-ig előjellel váltakozva

-,ill.

-gyel egyenlő (270. ábra).15

V. ö. EGERVáRY I. h. (39. old.) p. 19–22, ahol is lényegében ugyanez a tétel külön van bebizonyítva.
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különböző
-ig,
-től

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

270. ábra.
Az
§ (11))

polinomnak mindenesetre megvan ez a tulajdonsága, mert

folytán (400.

s mivel

ez integrálok értéke valóban váltakozva
polinom, a

és

S feltéve, hogy
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ilyen tulajdonságú

-edfokú

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

-edfokú

racionális

egész

függvényre
. Ez

polinomnak tehát BOLZANO tétele alapján (53. §)

és

helyről kiindulván, a
derivált
haladva az
helyig, a függvényérték váltakozva és

között

nyilvánvalóan
-edfokú

különböző gyöke van s az

gyökeinek sorozatán át
. Ennélfogva az előbbi tétel értelmében

következőleg

A
és
CSEBISEV-polinomok e jellemző geometriai tulajdonságaikkal a
emlékeztetnek, azt bizonyos fokig utánozzák.
407§. . Ha

folytonos függvény a

számközben s

az a legföljebb

függvényre

-edfokú

racionális egész függvény, amely a
CSEBISEV-polinom gyökhelyein
-szel megegyezik és
deriváltja mindezeken a helyeken zérus, akkor adatván bármely pozitív szám, eléggé nagy -re

6.140. egyenlet - (2)

Vagyis (359. §)

egyenletesen áll fenn a

Bizonyítás: Először is előállítjuk explicit alakban az

számközben.
polinomot. Legyen

6.141. egyenlet - (3)

Minthogy most

a 398. § (7) képlete értelmében

6.142. egyenlet - (4)

ahol

6.143. egyenlet - (5)

Az 407. § (1) alatti
mellett (400. § (2))

CSEBISEV-polinom gyökei lévén, 407. § (3) alatt

helyek a
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.144. egyenlet - (6)

vagyis

6.145. egyenlet - (7)

ahol

6.146. egyenlet - (8)

Mivel

407. § (7)-ből

s így a

jelölés mellett 407. § (1)-re tekintettel

6.147. egyenlet - (9)

és

6.148. egyenlet - (10)

407. § (6), 407. § (8) és 407. § (9) alapján az 407. § (5) alatti alapfüggvények

6.149. egyenlet - (11)

tehát 407. § (4) szerint az

polinom explicit alakja

869
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.150. egyenlet - (4*)

Tudjuk (398. § (8), 398. § (9)), hogy az 407. § (5) alatti alapfüggvények összege

6.151. egyenlet - (12)

tehát 407. § (4)-re tekintettel az

különbség így írható:

6.152. egyenlet - (13)

Legyen most már

intervallumnak valamely rögzített helye. Vegyük körül ezt az

a

zárt intervallummal, ahol
§) a

,

egyelőre tetszőleges. Jelentse

része jön tekintetbe, amely
-gyel közös). Az
jobboldalánállóösszeget két részre bontjuk:

ahol a

az

oszcillációját (56, 127.

intervallumra vonatkozólag (ez utóbbi intervallumnak csak az a

pedig az

-vel jelölt összegezés mindazon

különbséget megbecsülendő, a 407. § (12)

indexekre kiterjed, amelyeknek az

intervallumhoz tartozó
helyek felelnek meg, a
-vel jelzett összegezés pedig kiterjed a többi
(Lehetséges, hogy az egyik vagy a másik összeg nem is szerepel.) Innen

6.153. egyenlet - (14)

Azonban 407. § (10)-ből látható, miszerint

továbbá – mivel e számközben

és

folytán

–

6.154. egyenlet - (15)

Ennélfogva 407. § (11) alapján

s minthogy az

számközön kívül eső

helyekre
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, azért

indexre.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Vagyis 407. § (13)-ból következik, hogy

6.155. egyenlet - (16)

Adassék mármost akármilyen kicsiny pozitív
pozitív szám meghatározhatóúgy, hogy

bármely helye legyen is

egyenletes folytonossága következtében (57. §) a

. Az

intervallumnak. És azután

a

Tehát 407. § (14) alapján 407. § (2) valóban fennáll, ha

-et eléggé nagyra választva, egyszersmind

eléggé nagy. Qu. e. d.

Már Weierstrass 16 bebizonyította azt az alapvető általános tételt, amely szerint valamely véges és zárt
intervallumban folytonos függvény tetszőleges pontossággal megközelíthető racionális egész függvénnyel.
Szabatosan kifejezve:
Ha

a véges

mindig található oly

zárt számközben folytonos függvény, akkor adatván akármilyen kicsiny pozitív

szám,

racionális egész függvény , amelyre (WEIERSTRASS első approximáció-tétele.)

Fejér fenti konkrét approximáció-tételével ez az általános tétel be van bizonyítva. T. i. nem lényeges
megszorítás, ha feltesszük, hogy az intervallum

lineáris transformatio a
ben folytonos, akkor a megfelelő

függvény folytonos

. Ugyanis az

intervallumot átviszi az

-ben (52. §) s ha

intervallumba; ha

az

-

oly racionális egész függvény, amelyre

akkor a

racionális polinomra nyilván fennáll 407. § (15), minthogy a

K. Weirstrass: über die analytische Darstellbarkeit sogenannter willkürlicher Funktionen reeller Argumente, Erste Mitteilung,
Sitzungsberichte Akad. Berlin 1885. p. 635, Sat z B Mathematische Werke III., p. 5, Satz B.
16
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
transformatio viszont az
számközt átviszi a
ad a közelítő polinomsorozat előállítására.

számközbe. Fejér tétele egyszerű eljárást

5. 6 Ortogonális polinom-sorozatok
408§. . A parciális integrálás általános képlete szerint (151. § (1))

6.156. egyenlet - (1)

Minthogy a

6.157. egyenlet - (2)

függvény az , valamint a
helyen első
polinomnak -szeres gyöke (89. §)), továbbá az

deriváltjával egyetemben eltűnik (lévén

és

e

függvényekre

azért 408. § (1) alapján

6.158. egyenlet - (3)

-edfokú racionális egész függvény, 408. § (3)-ból tüstént következik, hogy az

Mivel pedig

polinomokra

vagyis e polinomok a
számközben ortogonális rendszert alkotnak (v. ö. 225. §). E tulajdonságuk
természetesen megmarad, ha e polinomokat egy-egy numerikus faktorral szorozzuk. E faktorokat úgy akarjuk
választani, hogy az
helyen mindegyik polinom értéke legyen. Miután (88. §)

az

polinomot

-nel kell osztanunk, hogy az

helyen

A racionális egész függvényeket Legendre-polinomoknak nevezzük. 17 Ezekre

6.159. egyenlet - (5)
17

V. ö. E. Heine: Handbuch der Kugelfunctionen Bd. I., 2. Aufl., Berlin 1878, p. 19–20.
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legyen.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

A fentebbiek értelmében ezek a

számközben ortogonális rendszert alkotnak, azaz

Legendre-polinomok a

6.160. egyenlet - (6)

pontosan -edfokú s nyilván
páros vagy páratlan. Tehát

amint

-nek csak páros vagy csak páratlan hatványait tartalmazza aszerint,

6.161. egyenlet - (7)

páros

azaz

-ben az

esetén páros, páratlan

esetén viszont páratlan függvény.

együtthatója

Ha
-et a binomiális képlet szerint kifejtjük s azután
LEGENDRE-polinomra ez az explicit alak adódik:

-szer differenciálunk, akkor a

6.162. egyenlet - (8)

Például

A
esnek.

LEGENDRE-polinomnak (ha

Ugyanis a 408. § (2) alatti

)

-edfokú függvénynek

különböző valós gyöke van, amelyek mind
és

-szeres gyöke, tehát

6.163. egyenlet - (9)

valamint

6.164. egyenlet - (10)

873
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

közé

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
, ROLLE tétele értelmében (92. §)

Minthogy
gyöke, mondjuk
és

, továbbá

és

között valamely

§ (10) alapján folytathatjuk egészen
, helyen . Ezek
re tekintettel ezzel a tétel be van bizonyítva.
gyökei a
mindig gyök.

és

között van legalább egy

, tehát ROLLE tétele szerint

. De egyszersmind

között valamely

-nek a

eltűnik

helyen. Ez okoskodást 408. § (9) és 408.

-ig s arra jutunk, hogy ez
összes gyökei (89. §), mert

és
éppen

helyre szimmetrikusan feküsznek. Ugyanis 408. § (7)-ből folyólag

között

különböző

-edfokú. 408. § (4)-

-szel együtt

is

409§. . További nevezetes polinomokra vezet a következő tétel:
-szer differenciálható. Akkor az

Legyen

függvény

-edik differenciálhányadosa:

(az utolsó tag

aszerint, amint n páros vagy páratlan).
E képlet az

első néhány értékére közvetlenül verifikálható. Be lesz tehát bizonyítva, ha kimutatjuk, hogy ha

-re igaz, akkor igaz

-re is.

Feltevés szerint

Innen

Összevonva, az

együtthatója

amint az
-nek megfelelő képlet kívánja. Meg kell még gondolnunk, mi lesz az utolsó tag, amely nem
vonódott össze a megelőzővel. Legyen
vagy
; akkor feltevésünk értelmében
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

A
tényező differenciálásakor nyerjük az
-edik differenciálhányadosnak azt a tagját, amelyet
nem vonunk össze az előtte állóval. Ez
esetén ,
esetén pedig – minthogy ekkor
–

Qu. e. d.
E képlet szerint

-edik differenciálhányadosa

6.165. egyenlet - (1)

ahol A

racionális egész függvényeket HERMITE-polinomoknak nevezzük. 18 Az elsőöt HERMITE-polinom:

A LEIBNIZ-féle differenciálási szabályt alkalmazva (88. §) adódik, hogy az
differenciálhányadosa ahol Az

függvény

-edik

racionális egész függvényeket Laguerre-polinomoknak nevezzük.19
Megmutatjuk, hogy az

LAGUERRE-polinomnak

különböző pozitív gyöke van.

Mivel a definíció szerint

csak azt kell kimutatnunk, hogy
eltűnik különböző pozitív értéknél. Miután
és első
deriváltja az
helyen eltűnik, nyilvánvaló (88. § (1)), hogy ugyanaz érvényes az
szorzatra is, azaz

6.166. egyenlet - (5)

S minthogy nyilván

ahol

-edfokú racionális egész függvény, azért (173. §)

V. ö. Ch. Hermite: Sur un nouveau développement en série des fonctions, Comptes rendus de l’Académie des Sciences 58 (1864), Oeuvres
II., p. 294.
18

19

V. ö. E. LAGUERRE:Sur l’intégrale

, Bulletin de la Société mathématique de France 7 (1879), Oeuvres I., p. 430.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.167. egyenlet - (6)

409. § (5) és 409. § (6) alapján ROLLE tételéből (107. §) következik, hogy
belsejében különböző helyen eltűnik. Ugyanis miután

ROLLE tétele értelmében az
mondjuk

differenciálhányadosnak

és

a

intervallum

között van legalább egy gyöke,

. De egyszersmind

tehát ROLLE tétele szerint

eltűnik

és

között valamely

, továbbá

és

valamely
helyen. Ez okoskodást 409. § (5) és 409. § (6) alapján folytathatjuk egészen
arra jutunk, hogy ez és
között különböző gyökkel bír.
A

HERMITE-polinomnak

között
-ig s

különböző valós gyöke van.

Mivel

ez utóbbi tételt bebizonyítandó azt kell kimutatnunk, hogy
eltűnik különböző helyen. Ezt pedig
ROLLE tétele alapján a fentebbihez hasonló okoskodással láthatjuk be, minthogy

és

esetén

erősebben tart -hoz, mint

akármilyen magas hatványa (107. §) s ezért

Miután
páros vagy páratlan függvény aszerint, amint
helyre szimmetrikusan feküsznek.

páros vagy páratlan, azért

410§. . A

Csebisev-polinomokra

Ugyanis (400. §)

tehát az

helyettesítéssel
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gyökei a

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

-sal egyenlő, valahányszor

ez pedig

(225. §).

E tényt úgy fejezzük ki, hogy a

CSEBISEV- polinomok a

súly-függvény mellett ortogonális rendszert alkotnak.

intervallumban az

Hasonlóan látható be, miszerint az

CSEBISEV- polinomok (400. §) a

súly-függvény mellett ortogonális rendszert alkotnak.

intervallumban a
Az

képletek alapján (409. § (1), 409. § (3)) a LEGENDRE-polinomokra vonatkozó megfelelő tételhez (408. §)
hasonlóan bizonyíthatók be a következő tételek:
Az
LAGUERRE-polinomok sorozata a
súly-függvény mellett ortogonális rendszer.
Viszont a
az

HERMITE-polinomok sorozata a

intervallumban az

intervallumban

súly-függvény mellett ortogonális rendszer.

411§. . Általában azt mondjuk, hogy a

függvények az

Adva lévén
amely

súly-függvény mellett ortogonális rendszert alkotnak, ha 20

intervallumban a

-ben a folytonos

súly-függvény, egy és csakis egy olyan polinom-sorozat található,

-ben e mellett ortogonális, vagyis amelyre

E polinomokat t. i. egymásután meghatározhatjuk a következő módon21. Az első polinom meg van adva, t. i.
411. § (1) szerint

Tegyük fel, hogy

már megfelel a 411. § (2) követelésnek, és keressük

-et a

szerint rendezett

6.168. egyenlet - (3)

Az ortogonális polinomok alaptulajdonságait tárgyaló 411–414. §-okat illetőleg v. ö. T. J.STIELTJES: Quelques recherches sur les
quadratures dites mécaniques, Annales Scientifiques de l’Ecole Normale Superieure, série 3, t. I (1884), p. 409–426 ; Oeuvres I., p. 377–
394.
21
V. ö. E. SCHMIDT: Entwickelung willkürlicher Functionen nach Systemen vorgeschriebener, Inaugural-Dissertation, Göttingen 1905, p.
4–6.
20
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
alakban (405. §). A 411. § (2) követelés megkívánja, hogy

legyen. Innen – mivel

eleget tesz 411. § (2)-nek –

6.169. egyenlet - (4)

Minthogy
folytán
nem azonosan eltűnő nem-negatív folytonos függvény, azért
re vonatkozó integrálja
(141. §) s így 411. § (4)-ből

-

6.170. egyenlet - (5)

amivel a 411. § (3)-ban szereplő együtthatókat egyértelműen meghatároztuk. Ezek szerint, kiindulva a megadott
polinomból, a 411. § (2) követelésnek megfelelőleg egymás után adódnak
Nyilvánvaló, ha csak azt kötjük ki, hogy
pontosan
polinomokat egy-egy konstans faktortól eltekintve.
Mivel

.

-edfokú legyen, akkor is 411. § (2) meghatározza e

szerint rendezett alakban írható, 411. § (2)-ből következik, hogy

a

6.171. egyenlet - (2*)

és a 411. § (2) követelés 412. § (2**)-gal nyilván aequivalens is.
A követett eljárás evidenter akkor is alkalmazható, ha
intervallum végtelen, de

létezik, valahányszor
alábbiakra is érvényes.)

racionális egész függvény; és

Most megmutatjuk, miszerint
3, …).
Legyen u. i. a
rendezett alakja

-et közvetlenül

legföljebb

az intervallum határain végtelenné válik vagy az

egyes helyeken

és

-edfokú polinomnak

6.172. egyenlet - (6)
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is lehet. (Ez a megjegyzés az

-ből meg lehet határozni (n = 1, 2,

szerint

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Mármost 411. § (6)-ot
-szel
integrálva, 411. § (2) és 411. § (2*) alapján adódik

s mivel itt

végigszorozva és mindkét oldalon

-tól

-ig

folytán a jobboldali integrál pozitív, ebből következik, hogy

Tehát 411. § (6)-ból

6.173. egyenlet - (7)

Most még
-et és
-et kell meghatároznunk. 411. § (7)-et
oldalon -tól -ig integrálva, 411. § (2)-re tekintettel adódik

-szel végigszorozva és mindkét

honnan

6.174. egyenlet - (8)

Viszont

- szel szorozva és,

-tól

-ig integrálva nyerjük, hogy

6.175. egyenlet - (9)

Azonban
-et
alacsonyabbfokú, tehát ismét 411. § (2) alapján

szerint rendezve, az első tag

, a többi pedig ennél

s így 411. § (9)-ből

6.176. egyenlet - (10)

411. § (8)-ból az integrálok összehasonlításának elve alapján (141. § (2*)) folyik nyilván akkor is, ha a
szóbanforgó integrálok impropriusak), miszerint

411. § (10)-ből pedig látjuk, hogy
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.177. egyenlet - (11)

411. § (3) és 411. § (5)-re tekintettel

(vagyis 411. § (8)

, ahol

-ra is érvényes.) Mármost kiindulva a

polinomokból, 411. § (7), 411. § (8) és 411. § (10) alapján egymásután meghatározhatók
amely eljárás mellett

meghatározásánál csak

- és

-re van szükségünk.

412§. . (Folytatás.) Az 411. § (1) alatti ortogonális polinom-sorozatban
különböző gyöke van. (Ezek tehát

,

-nek

és

között

összes gyökei (89. §)).

Ez abból következik, hogy 411. § (2) szerint

6.178. egyenlet - (2**)

Először is

és

között kell

egy oly gyökének feküdnie, ahol

jelet vált, mert különben

folytán nyilván

volna,

-ra alkalmazott 412. § (2**)-gal ellentétben. Legyenek

-nek mindazok a gyökei, ahol
ugyanis, hogy

és

vagy a

között állandó előjelű (a

-edfokú

Ebből látható, miszerint
egyenlő. Tudjuk (89. §), hogy
más gyöke nem is lehet. Qu. e. d.

és

között

jelet vált. Kimutatjuk, hogy

gyökhelyein eltűnik). Tehát

polinomot

lehetetlen. Nyilvánvaló

folytán

szerint rendezve

valóban lehetetlen, mert akkor ez integrál 412. § (2**) alapján -sal volna
szintén lehetetlen, tehát
és ez számú gyökön kívül
-nek
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
gyökei szétválasztják
egyetlen gyöke

gyökeit. Ezt következőkép láthatjuk be.
, s ezt a 411. § (7)-ből vett

képletbe helyettesítvén

tehát 411. § (11)-re tekintettel

másodfokú polinomnak

. Ebből világos, hogy a

gyökeire

6.179. egyenlet - (1)

Most ez

és

gyököket a

képletbe helyettesítve

s mivel a

függvényre 412. § (12)-ből folyólag

és 411. § (11) értelmében

, azért

Minthogy továbbá (45. §)

világos (53. §), hogy

-nek

gyökeire

s igy tovább.
413§. . (Folytatás.) Legyenek

gyökei (a felső indexet elhagyva)

6.180. egyenlet - (1)

Válasszuk ezekhez, mint abszcisszákhoz, tetszés szerint az

6.181. egyenlet - (2)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
ordinátákat. Az

számú

6.182. egyenlet - (3)

ponton át végtelen sok legfeljebb
-edfokú parabola vezethető; ezek egy ú. n. -dimenziós halmazt
alkotnak, mert további abszcisszához tartozó ordináta határozza meg e halmaz egy-egy paraboláját (387.
§).
A 413. § (14) pontokon átmenő bármely legfeljebb

-edfokú

parabolára

ugyanaz az érték.
Ugyanis

-et az

-edfokú

-szel osztva

6.183. egyenlet - (4)

ahol

és

vagyis

-edfokú polinomok. Innét – mivel

legfeljebb

az az egyetlen legfeljebb

-edfokú parabola, amely átmegy a 413. § (14) pontokon. Ez

-edfokú, tehát az előbbi halmazhoz tartozik. Mármost 413. § (15)-ból

egyszersmind legfeljebb

Minthogy azonban

–

legfeljebb

-edfokú, 412. § (2**)-ből folyólag

s így

6.184. egyenlet - (5)

qu. e. d.
A LAGRANGE-féle interpolációs formula szerint (387. §)

tehát (16)-ból

6.185. egyenlet - (16*)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Bevezetve a

6.186. egyenlet - (6)

jelölést, 413. § (16*) az

6.187. egyenlet - (16**)

alakban írható. Ez bármely legfeljebb

-edfokú

szereplő
együtthatók 413. § (17) szerint függetlenek
függvény által meg vannak határozva.

racionális egész függvényre érvényes. Az itt
-től, az

intervallum és a

A 413. § (17) alatti állandók pozitívok:

6.188. egyenlet - (7)

Ugyanis az

-edfokú

lévén, egyszersmind a

polinomra

-edfokú

polinomra is

Ennélfogva az előbbi tétel értelmében

s ez pozitív, mert

pozitív folytonos függvény.

A 413. § (17) alatti állandók összege

6.189. egyenlet - (8)

Tudjuk u. i. (387. § (6)), hogy

Ez azonosságot

-szel végigszorozva és mindkét oldalon

-tól

-ig integrálva, előáll 413. § (19).
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súly-

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

271. ábra.
Mivel
a -nak folytonos függvénye (143. §), amely -tól az
értékig monoton
növekedik midőn változik -tól -ig, azért 413. § (18) és 413. § (19) alapján (53. §) meghatározhatjuk és
között a

helyeket úgy, hogy

(271. ábra). Itt természetesen fel van téve, hogy
E

helyek a

.

polinom 413. § (13) alatti gyökeit szétválasztják:

Ez nyilván be lesz bizonyítva, ha kimutatjuk a következő egyenlőtlenségeket:

6.190. egyenlet - (9)

6.191. egyenlet - (10)

Bizonyítás. Legyen

az a legfeljebb

-edfokú polinom (397. §), amelyre

6.192. egyenlet - (11)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.193. egyenlet - (12)

Vizsgáljuk meg e függvény menetét az
413. § (22)-ből folyólag,

intervallumban.

ROLLE tétele értelmében (107. §) az

intervallumok mindegyikében eltűnik, mondjuk a

6.194. egyenlet - (13)

helyeken (ha
kívül

, akkor a

helyek, ha pedig

, akkor az

helyek nem szerepelnek). Ezeken

eltűnik még 413. § (23) szerint az

6.195. egyenlet - (14)

helyeken is. Mind e helyek száma
§). Ezek szerint

-adfokú

folytán aLAGRANGE-féle középértéktétel értelmében (109. §)
értéket. Tehát az egész

valahol felveszi a

. Mivel pedig a 413. § (24) és 413. § (25) alatti helyeken (amelyek
jelváltozással halad át, azért az előbbiből nyilván következik, miszerint az

intervallumokban

és
belsejében

összes gyökei)

előjele rendre

Ennélfogva (96. §)
legfeljebb

polinomösszes -helyei (89.

intervallum belsejében nem tünik el, tehát ott állandó előjelű. De

a

és
között

, ezek tehát a

ez intervallumokban váltakozva csökkenő és növekedő (272. ábra). Mivel
-edfokú, 413. § (16**) értelmében 413. § (22)-ből folyólag

6.196. egyenlet - (15)

De amint az előbbi diszkusszióból látjuk,

és

-ben

-ban

, tehát (142. § (1))

s így 413. § (26)-ra tekintettel 413. § (20) valóban fennáll. (413. § (19) alapján 413. § (20) nyilván
érvényes.)
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-re is

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

272. ábra.
Hasonlóan bizonyítható be, miszerint

s ebből 413. § (19)-re tekintettel folyik 413. § (21). Qu. e. d.
414§. . Tegyük fel most, hogy

-ben a folytonos
gyökei (412. §)
következő értendő:
Valahányszor

véges intervallum. Legyen ismét

súly-függvény mellett ortogonális polinomsorozat. Bebizonyítjuk, miszerint
esetén
-ben minden határon túl sűrűsödnek. Ez alatt pontosan a

, az

intervallum belsejében van gyöke

273. ábra.
Bizonyítás. Legyen

valamely folytonos függvény, amelyre
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-nek, ha

elég nagy.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.197. egyenlet - (1)

Tekintsük a

folytonos függvényt, ahol

6.198. egyenlet - (2)

Ez WEIERSTRASS első approximáció-tétele értelmében (407. §) az
intervallumban -nál kisebb hibával
megközelíthető valamely
racionális egész függvénnyel, amelyre tehát

6.199. egyenlet - (3)

(273. ábra). Ekkor

folytán

következőleg (142. §)

6.200. egyenlet - (4)

Legyen e

polinom fokszáma

. Megmutatjuk, hogy

Tegyük föl u. i. ezzel ellentétben, hogy
intervallumba esik. Minthogy
–

esetén

-nek van gyöke

bármely gyöke vagy az

De a tett föltevésből 414. § (1)- és 414. § (3)-ra tekintettel következnék, hogy

s így 414. § (5)-ből a megelőző § 413. § (18) és 413. § (19) alatti tételei alapján folynék

vagy 414. § (2)-re tekintettel
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között.

, vagy a

, az előbbi § 413. § (16**) alatti tétele értelmében – ha

6.201. egyenlet - (5)

és

gyökei

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Ez 414. § (4)-gyel ellentmondásban van, kell tehát, hogy
Qu. e. d.

és

között

-nek gyöke legyen, ha

gyökei (most a felső indexet is kiírva)

Legyenek

6.202. egyenlet - (6)

Az előbbi tételből következik, hogy
Adassék u. i. akármilyen kicsiny

esetén az differenciák legnagyobbika -hoz tart.
. Osszuk

-t

-nél kisebb részekre. Az előbbi tétel alapján

nyilvánvaló, miszerint elég nagy
mellett minden ilyen rész belsejében van gyöke
ekkor a 414. § (7) alatti differenciák mind kisebbek -nál.
Ennek továbbá folyománya, hogy
tart.

esetén az

-nek s világos, hogy

állandók legnagyobbika -hoz

Ugyanis a 414. § (6) alatti gyökök szétválasztására vonatkozó tétel alapján ( 271. ábra) az
jelölés mellett nyilván

6.203. egyenlet - (8)

Azonban (143. §)

zárt intervallumban folytonos függvény (nyilván akkor is, ha

az

improprius integrál), tehát egyenletesen folytonos (57. §). Vagyis az

különbség tetszőleges kicsiny, ha
elég nagy s így 414. § (8)-ból folyik az állítás.
415§. . Legyen

a

Tekintsük azt a legföljebb
polinom

gyökhelyein (amelyek valamennyien

elég kicsiny. De ez az előbbiek szerint bekövetkezik, ha

intervallumban korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvény.
-edfokú

és

racionális egész függvényt, amely a

közé esnek (408. §))

LEGENDRE-

-szel megegyezik. Akkor

6.204. egyenlet - (1)

az ú. n. GAUSS-féle mechanikus quadratura által az
közelítő érték
az n-edik lépésben
.

integrál megközelítésére szolgáltatott
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Ha
legföljebb
-edfokú racionális egész függvény, akkor e közelítő érték az integrál pontos
értékét adja. (
GAUSS-tétele.22) Ez a 413. § (16) alatti tételének az a speciális esete, midőn
.
Valahányszor
esetén

a

intervallumban korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvény,

6.205. egyenlet - (2)

(STIELTJES tétele.23)
E klasszikus tétel a fentebbieknek egyszerű folyománya. Ugyanis a 413. § (16**), 413. § (18), 413. § (19) alatti
tételeit az

esetre alkalmazva, 415. § (1)-re tekintettel

6.206. egyenlet - (3)

ahol az
kirakván (ilyen sorrendben) a

intervallumot, a 413. §-ban 413. § (20) és 413. § (21) alatt kifejezett tétel

értelmében a nyert közöl(mindegyikeben
az

mind pozitívok és összegük . Ez állandókból

quadratura-állandók

-nek egy-egy gyöke fekszik (274. ábra). Eszerint 415. § (3) egy

integrál megközelítésére szolgáló téglalapösszeg. Minthogy (414. §)

, esetén

6.207. egyenlet - (4)

e téglalapösszeg ekkor az integrálhoz konvergál (126. § (10)), tehát 415. § (2) valóbanérvényes.

274. ábra.

6. 7 Jacobi-polinomok
416§. . Legyen
. Akkor a
függvény mellett ortogonális rendszert alkotó

intervallumban a
súly-edfokú polinomok. ( Jacobi-polinomok. 24

Először is megmutatjuk, hogy az 416. § (1) képlettel a
intervallumban definiált
pontosan -edfokú racionális polinom. A LEIBNIZ-féle differenciálási szabályt alkalmazva (88. §)

C. F. GAUSS: Methodus nova integralium valores per approximationem inveniendi, Göttingen 1814, Werke III., p. 187, németül A.
KOWALEWSKI-től: Newton, Cotes, Gauss, Jacobi. Vier grundlegenda Abhandlungen über Interpolation und genaherte Quadratur, Leipzig
1917, p. 56–67.
23
STIELTJES i. h. (51. old.), 6. pont.
24
V. ö. G. G. J. JACOBI: Untersuchungen über die Differentialalgleichung der hypergeometrischen Reihe, Werke VI., p. 192, form. (7). E
polinomok alaptulajdonságait tárgyaló 416-417. §-okat illetőleg v. ö. PóLYA-SZEGő i. m. (35. old.). Bd. II., p. 93. Aufg. 98.
22
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

tehát

s így 416. § (1)-re tekintettel

6.208. egyenlet - (2)

Ez mindenesetre legföljebb
nyilván

-edfokú racionális egész függvény. Jelöljük ebben

együtthatóját

-nel;

6.209. egyenlet - (3)

Ámde általában

6.210. egyenlet - (4)

mert a LEIBNIZ-féle differenciálási szabály szerint az

szorzat

-edik differenciálhányadosa

-nál

amiből 416. § (4) folyik. Eszerint 416. § (3)-ból

6.211. egyenlet - (5)

folytán pozitív, tehát az 416. § (1) resp. 416. § (2) alatti polinom valóban pontosan

Ez
(

esetén

).
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-edfokú.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Most kimutatjuk az 416. § (1) polinomok ortogonalitását. Mivel

és

folytán

helyen,
pedig az
helyen első
differenciálhányadosával együtt a
jobboldali határértékkel bír (171. §), azért a parciális integrálás általános képlete szerint (151. § (1))

az
bal-, ill.

vagyis

Ebből következik, hogy

6.212. egyenlet - (6)

ami az 416. § (1) polinomok jelzett ortogonalitását fejezi ki.
Az

, ill.

helyen 416. § (2)-ből

6.213. egyenlet - (7)

E polinomok néhány speciális esete már szerepelt a fentebbiekben. Nevezetesen 416. § (1)-ből

(408. § (4)) és 416. § (5) tekintetbevételével (410., 411. §)

(400. § (2)).
Az ortogonalitásból folyólag (411. § (7)) az 416. § (1) polinomokra ilyen alakú rekurziós formula áll fenn:

6.214. egyenlet - (8)

Itt 416. § (5)-re tekintettel
891
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.215. egyenlet - (9)

A

és

Ez egyenleteket a
végigszorozva

meghatározására 416. § (7) alapján ez a két egyenletünk van:

-tól különböző

tényezőkkel végigosztva,

resp.

-gyel pedig

6.216. egyenlet - (10)

6.217. egyenlet - (11)

416. § (10)-ből 416. § (11)-et kivonva, adódik

Innen 416. § (9)-re tekintettel

6.218. egyenlet - (12)

Ha pedig 416. § (10)-et
összeadjuk, lesz

-gyel, 416. § (11)-et

-gyel végigszorozván a két egyenletet

honnan 416. § (9) alapján adódik

6.219. egyenlet - (13)

Például, ha

, 416. § (9)-, 416. § (12)- és 416. § (13)-ból
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
s így 416. § (8) értelmében a
416. § (8)-ban

helyébe

LEGENDRE-polinomra az rekurziós formula érvényes.
-et téve

6.220. egyenlet - (15)

Ebből az

integrál számára szintén rekurziós képletet vezethetünk le. Szorozva ugyanis
és integrálva
-től -ig, 416. § (15)-ből a 416. § (6) alatti ortogonalitás alapján

De az

-edfokú

polinomok szerint rendezve (405. §)

polinomot a

6.221. egyenlet - (16)

amit

szorozva és

-szel

-től

-ig integrálva, ismét 416. § (6) alapján

Ezt 416. § (16)-ba helyettesítve, adódik

vagy 416. § (9) és 416. § (13) tekintetbevételével

6.222. egyenlet - (17)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
esetben 416. § (17) szerint

Például az

Ezt ismételten alkalmazva

s mivel
integrálja

folytán a jobboldali integrál értéke
-től -ig

417§. . A

, látjuk, a

LEGENDRE-polinom négyzetének

JACOBI-polinom eleget tesz az másodrendű differenciálegyenletnek.

Bizonyítás. Legyen

6.223. egyenlet - (2)

Akkor

6.224. egyenlet - (3)

tehát (az

felső indexeket elhagyva)

6.225. egyenlet - (4)

Ez

folytán nyilván

-edfokú polinom, lévén

is

-edfokú. Megmutatjuk, miszerint

6.226. egyenlet - (5)

Mivel u. i.

folytán (171. §) 417. § (2)-re tekintettel

6.227. egyenlet - (6)

a parciális integrálás kétszeri alkalmazásával
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

De itt a
-ben álló függvény 417. § (2) és 417. § (3) alapján legfeljebb -edfokú polinom, s így a
polinomok ortogonalitásából (416. § (6)) folyólag ez integrál értéke , valahányszor
,
vagyis 417. § (5) valóban fennáll. Ebből azonban következik (411. §), hogy a 417. § (4) alatti -edfokú
polinom csak valamely konstans faktorban különbözik

Ez azonosság két oldalán az

Ezt behelyettesítve (és

-től, azaz

együtthatójának egyenlőnek kell lennie, tehát

helyébe ismét

-et téve), adódik 417. § (1).

Például, ha
, 417. § (1) szerint a
differenciálegyenletnek.

LEGENDRE-polinom eleget tesz az

Most megmutatjuk, miszerint az 417. § (1) differenciálegyenlet
(egy konstans faktortól eltekintve), vagyis
ha az

-edfokú

polinom eleget tesz az

konstans faktorban különbözik

-et mint

Ezt bebizonyítandó csak azt kell kimutatnunk (411. §), hogy

6.228. egyenlet - (9)

417. § (1) szerint

-re (a felső indexeket elhagyva)

Ezt a

6.229. egyenlet - (10)

jelölés mellett a

intervallumban 417. § (4)-re tekintettel így írhatjuk:

6.230. egyenlet - (11)

Hasonlóképen, e

-edfokú polinomot jellemzi

másodrendű differenciálegyenletnek, akkor

-től.

számközben 417. § (8) így írható:
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másodrendű

csak egy

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.231. egyenlet - (12)

Mármost 417. § (11)-ből kétszeri parciális integrálással 417. § (6) alapján nyerjük, hogy

s ez 417. § (12)-re tekintettel folytatva

tehát

6.232. egyenlet - (13)

Azonban 417. § (10)-ből

s ebből

folytán látható, hogy

Ennélfogva 417. § (13)-ból folyik 417. § (9).
A mondottak alkalmazásakép megmutatjuk még, miszerint JACOBI-polinom deriváltja egy konstans faktortól
eltekintve ugyancsak JACOBI-polinom, nevezetesen

6.233. egyenlet - (14)

Legyen rövidség kedvéért

6.234. egyenlet - (15)

Erre 417. § (1) szerint

Innen deriválással, összevonás után adódik

6.235. egyenlet - (16)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Viszont a

6.236. egyenlet - (17)

JACOBI- polinomra 417. § (1) értelmében

6.237. egyenlet - (18)

Azonban

tehát 417. § (16) szerint
eleget tesz a 417. § (17) polinom 417. § (18) alatti differenciálegyenletének.
Ennélfogva a mondottak értelmében

6.238. egyenlet - (19)

ahol állandó. Ezt koeﬃciens-összehasonlítással tüstént meghatározhatjuk. Ugyanis a 416. § (5) képletére
tekintettel a 417. § (15) polinom

s így

míg a 417. § (17) polinom

Tehát 417. § (19)-ből folyólag (89. §)

honnan

Ezt 417. § (19)-be helyettesítve, 417. § (15) és 417. § (17)-re tekintettel előáll 417. § (14).
418§. . A JACOBI-polinomok ortogonalitásából következik (412. §), hogy a
polinomnak
különböző valós gyöke van, amelyek mind
és közé esnek. E polinom differenciálegyenletéből (417. § (1))
a gyököknek egyszerű statikai interpretációját olvashatjuk ki.
Legyenek a gyökök
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.239. egyenlet - (1)

Helyezzünk a számegyenes e gyököket ábrázoló pontjaiba egységnyi tömegeket amelyek az egyenesen
szabadon mozoghatnak, továbbá rögzítsünk az pontban a
, a
pontban pedig
tömeget. Tegyük
fel, hogy mind e tömegek a távolsággal fordítva arányos, a tömeggel egyenesen arányos vonzóerőt fejtenek ki.
Megmutatjuk, hogye föltevés mellett az 418. § (1) gyökpontok és csak ezek az egységnyi tömegeknek egyensúlyi
helyzetét adják.
A kérdéses egyensúlyi helyzetet mindenesetre az jellemzi, hogy az egységnyi tömegek mindegyikére összesen
erő hat. Az arányossági tényezőt -nek véve, az
abszcisszájú egységnyi tömegre valamely másik
abszcisszájú
, az abszcisszájú
tömeg
, a
abszcisszájú
tömeg pedig
erővel hat (az erőket előjellel számítva). Tehát egyensúly akkor és csak akkor van, ha

6.240. egyenlet - (2)

Azonban az

6.241. egyenlet - (3)

jelölés mellett

6.242. egyenlet - (4)

amit következőkép igazolhatunk. 418. § (3)-ból

tehát

S mivel

viszont – amint a 398. §-ban 398. § (6) alatt már láttuk –
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
innen folyik 418. § (4). Ennek felhasználásával a 418. § (2) alatti egyenletek így írhatók:

6.243. egyenlet - (5)

Ez azt fejezi ki, hogy a legföljebb

-edfokú

6.244. egyenlet - (6)

polinom eltűnik az

helyeken. Minthogy 418. § (3)-ra tekintettel

e 418. § (6) alatti polinomban az

együtthatója

Tehát 418. § (5) azt jelenti (89. §), hogy e polinom

vagyis

eleget tesz a

JACOBI-polinom differenciálegyenletének. De a megelőző § szerint e

differenciálegyenletnek csak
tesz eleget (egy konstans faktortól eltekintve) az -edfokú polinomok
közül, tehát az 418. § (5) alatti egyensúlyi feltétel végeredményben azt fejezi ki, hogy a 418. § (3) polinom csak
konstans faktorban különbözik a JACOBI-polinomtól, vagyis
Ezzel a fenti állítást bebizonyítottuk.
419§. . A

polinom gyökei.

e

Legendre-polinom differenciálegyenletét (417. § (7)) a

6.245. egyenlet - (1)

alakban írhatjuk. Ebből e polinomnak egyszerű geometriai tulajdonságát olvashatjuk ki.
Legyenek

gyökei
mikor is

a

derivált

6.246. egyenlet - (2)

419. § (1)-ből folyólag

s ennélfogva

6.247. egyenlet - (3)
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gyökei

pedig

(107.

§)

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

következőleg

Ez pedig 419. § (2)-re tekintettel nyilván azt jelenti, hogy a
(abszolút értékben)
-től
-ig ugyanakkora, mint -től
ig,
-től
-ig ugyanakkora, mint
-től
-től -ig (275. ábra).

görbéje és az abszcissza-tengely közti terület
ig, -től
-ig ugyanakkora, mint
-től -ig, végül
-től
-ig ugyanakkora, mint

Megmutatjuk most, miszerint e tulajdonság jellemzi is
amelyeknek és
közé különböző gyökük esik és az

-et azon
-edfokú polinomok között,
helyen az értéket veszik fel.

275. ábra.
Tegyük fel u. i., hogy

ilyen

-edfokú polinom. Legyen

6.248. egyenlet - (4)

Megtartva
, ill.
419. § (4)-re tekintettel

gyökeire a fenti jelölést, a föltevés értelmében fennállanak a 419. § (3) alattiak, tehát
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

továbbá nyilván

Ennélfogva a 419. § (4) alatti

-edfokú polinom gyöktényezős alakban (89. §)

csak egy konstans faktorban különbözik

De

-től, tehát eszerint

állandó. Mivel pedig 419. § (4)-ből (143. §)

ahol

ez az

alakban írható. Innen differenciálással

vagyis a

polinom eleget tesz az

differenciálegyenletnek. Ebből koeﬃciens-összehasonlítással

tehát e differenciálegyenlet

Ennélfogva (417. §)

csak egy konstans faktorban különbözhetik a

Minthogy föltevésünk szerint

, szükségkép

LEGENDRE-polinomtól.

.

A mondottak értelmében a
LEGENDRE-polinomot, mint
-edfokú racionális egész függvényt
geometriailag azzal jellemezhetjük, hogy az
helyen az értéket veszi fel, és
között különböző
gyöke van, s deriváltjának
gyökeire a polinom görbéje és az
abszcisszatengely közti terület abszolút értéke
-től -ig akkora, mint
-től -ig, -től
-ig akkora,
mint -től -ig,
-től
-ig akkora, mint
-től
-ig,
-től
-ig akkora, mint
től -ig. 25
E tulajdonságával

a

függvényt utánozza bizonyos fokig, mint más tulajdonságaikkal a

és

CSEBISEV-polinomok (406. §).
420§. . Keressük most azt az -edfokú polinomot (egy konstans faktortól eltekintve), amely az
és
helyeken eltűnik s még
számú olyan
gyöke van, amelyek inflexiós pontok.

25

E tétel Fejér-től származik. V. ö. Egerváry i. h. (39. old.) p. 18.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
ilyen polinom, akkor (105. §)

Ha

6.249. egyenlet - (1)

vagyis

, az

polinom összes gyökei (89. §) s ennélfogva

-edfokú

csak konstans faktorban különbözhetik

-től. Tehát

gyöktényezős alakjából (89. §)

ahol

állandó. Innen koeﬃciens-összehasonlítással

vagyis ez

polinom kielégíti az

6.250. egyenlet - (2)

differenciálegyenletet. Ebből az

jelölés mellett differenciálással következik

6.251. egyenlet - (3)

s tudjuk (417. §), hogy egy konstans faktortól eltekintve

az egyetlen

polinom, amely e differenciálegyenletnek eleget tesz. Ha tehát valamely
tulajdonságú, akkor (minthogy 420. § (2)-ből folyólag
)

-edfokú

-edfokú

polinom a kívánt

6.252. egyenlet - (4)

De a

LEGENDRE-polinom eleget tesz az

6.253. egyenlet - (5)

differenciálegyenletnek (419. § (1)), tehát 420. § (4)-ből

6.254. egyenlet - (6)

E polinom 420. § (5)-re tekintettel kielégíti a 420. § (2) differenciálegyenletet. Az
helyeken eltűnik s mivel

-nek

és

köZött

és

gyöke van (408. §), ROLLE tételéből folyólag

(107. §) e polinomnak még
különböző gyöke van a
számközön belül. Ez utóbbi
gyökökre 420. § (2)-ből következik 420. § (1). S minthogy ezek egyszeres gyökök lévén
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
és az

polinom által kielégített 420. § (3) differenciálegyenletet

-ra

alkalmazva

azért

, tehát ez

A 420. § (6) polinom
miszerint

gyökök valóban inflexiós pontok (105. §).
alkalmas választásánál éppen

. Nevezetesen megmutatjuk,

6.255. egyenlet - (7)

Legyen LEGENDRE-polinomok szerint rendezett alakban (405. §)

6.256. egyenlet - (8)

Itt

6.257. egyenlet - (9)

Ugyanis végigszorozva

-szel s integrálva

-től -ig, az ortogonalitás alapján adódik

6.258. egyenlet - (10)

és a baloldali integrál parciális integrálással

Itt a kiintegrált rész , a
polinom pedig
esetén legföljebb
jobboldali integrál az ortogonalitás folytán szintén . Szóval

-edfokú s így ekkor a

6.259. egyenlet - (11)

tehát 420. § (10)-ből folyik 420. § (9). Megmutatjuk még, hogy egyben

6.260. egyenlet - (12)

Ha t. i. 420. § (8)-at

-szel végigszorozzuk és

-től

-ig integrálunk, az ortogonalitás alapján előáll
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.261. egyenlet - (13)

De parciálisan integrálva az

miután

szereposztással, adódik

páratlan függvény, lévén

vagy páros vagy páratlan (408. §). Ennélfogva 420. §

(12)-ből folyik 420. § (11). Minthogy pedig az
helyen
és
420. § (8)-ból 420. § (9) és 420. § (11)-re tekintettel az
helyettesítéssel

mindketten -gyel egyenlök,

tehát

6.262. egyenlet - (14)

Végül, mivel (408. § (8))

és hasonlókép

420. § (13)-ból koeﬃciens-összehasonlítással

Tehát 420. § (7) valóban fennáll.
A mondottak értelmében a 420. § (7) polinomot az -edfokúak közölt egy konstans faktortól eltekintve az
jellemzi, hogy az
és
gyökökön kívül még
olyan különböző gyökkel bír, amelyek
inflexiós pontok. 26 Ez a polinom tehát ennyiben utánozza a
függvényt.
421§. . Az előbbi tárgyalásból látható, hogy az polinom eleget tesz az differenciálegyenletnek, s mint n-edf okú
ezzel egy konstans faktortól eltekintve jellemezve van.
Ennek felhasználásával bebizonyítjuk e polinom gyökei alkotta pontcsoportnak következő nevezetes minimumtulajdonságát:
A
számközben fekvő
pontcsoport egyes pontjainak mint alappontoknak
megfelelő LAGRANGE-féle alapfüggvényeket rendre
-szel jelölve, ezek négyzetösszege
e számközre vonatkozó maximumának lehető legkisebb értéke

S ezt a minimális értéket a
26

polinom gyökeinek csoportja, és csak ez, szolgáltatja. 27

EGERVáRY i. h. (39. old.) p. 22–23.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Először is megmutatjuk, miszerint az 421. § (1) polinom gyökei alkotta

számközben

pontcsoportra a

6.263. egyenlet - (3)

Tudjuk, hogy minden

-re (398. § (9))

6.264. egyenlet - (4)

ahol

6.265. egyenlet - (5)

Minthogy a 421. § (2) differenciálegyenletből folyólag

azért itt

S mivel az

jelölés mellett a 421. § (2)-ből differenciálással folyó

differenciálegyenletből

míg

421. § (5)-ből az

, ill.

pontoknak megfelelőleg

A 421. § (4) azonosság tehát a szóbanforgó esetben

Fejér Lipót: Bestimmung derjenigen Abszissen eines Intervalles, für welche die Quadratsumme der Grundfunktionen der Lagrangeschen
Interpolation im Intervalle ein möglichst kleines Maximum besitzt, Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, Serie II, Vol. I
(1932), p. 265.
27
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

zárt számközben

Minthogy pedig a

innen folyik 421. § (3).
Miután

, azért az alapfüggvények négyzetösszege az

helyeken , tehát 421. § (3)-mal kimutattuk, hogy e négyzetösszeg maximuma a
intervallumra
vonatkozólag a szóbanforgó pontcsoport esetében -gyel egyenlő. Megmutatjuk most, hogy ha valamely
pontcsoportra 421. § (3) érvényes, akkor az szükségkép az 421. § (1) polinom gyökeinek
csoportja, vagyis a kérdéses négyzetösszeg maximuma a
pontcsoportnál egyenlő -gyel.

számközre vonatkozólag csakis ennél a

421. § (3)-ból mindenesetre következik, hogy

6.266. egyenlet - (6)

S mivel
, azért amennyiben
tűnnie (94. §). Szóval mindenesetre

az intervallum belsejében van, az

deriváltnak e helyen el kell

6.267. egyenlet - (7)

Azonban az

6.268. egyenlet - (8)

jelöléssel 398. § (6), 387. § (4))

tehát 421. § (7) szerint

De mivel
sem
, sem

fokszáma
, az
helyek e polinom összes gyökei (89. §). Ennélfogva
nem feküdhet az intervallum belsejében, mert akkor éppen úgy az következnék, hogy

, ill.

. Tehát szükségképen

és

polinomra

ahol

állandó. Innen koeﬃciens-összehasonlítással
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. Ezekből folyólag a 421. § (8)

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

vagyis a 421. § (8) polinom kielégíti a 421. § (2) differenciálegyenletet. Ebből pedig a fentebbiek szerint
következik, hogy e polinom egy konstans faktortól eltekintve az 421. § (1) alatti. Következőleg
ez utóbbi polinom gyökei.
Minthogy bármely pontcsoportra

miután a négyzetösszeg mindegyik alappontban

-gyel egyenlő, ezzel a tételt teljesen bebizonyítottuk.

7. 8 Trigonometrikus polinomok
422§. . A trigonometrikus polinom fogalmából (225. §) következik, hogy ha
edrendű trigonometrikus polinomok, akkor az

és

- resp.

-

-edrendű trigonometrikus polinom.

szorzat

Ugyanis

6.269. egyenlet - (1)

6.270. egyenlet - (2)

6.271. egyenlet - (3)

tehát az

polinomok szorzata (ismét csak a legmagasabbrendű tagokat írva ki) nyilván

S mivel

látható, miszerint e szorzat pontosan

-edrendű, ha

és

pontosan

-, resp.

-edrendűek.

Valamely -edrendű cosinus-polinom a
-nak -edfokú racionális egész függvénye és fordítva. Tudjuk u.
i. (400. §), hogy
a
-nak -edfokú racionális egész függvénye s
az előbbiek alapján edrendű cosinus-polinom.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Valamely

-edrendű sinus-polinom ágy írható, mint

-nak és

függvényének szorzata és fordítva. Ugyanis (400. §)
függvénye, és

a fentebbiek alapján

-edfokú racionális egész

egy
a

-nak

-edfokú racionális egész

-edrendű sinus-polinom.

423§. . A trigonometrikus polinomoknak a következő fontos alaptulajdonságuk van:
Legyen

és

ahol

; akkor

6.272. egyenlet - (1)

Először megmutatjuk, miszerint 423. § (1) igaz abban a speciális esetben, midőn

resp.

, vagyis, hogy a

6.273. egyenlet - (2)

argumentumok sinusainak valamint cosinusainak összege
, mert e helyek (a
kivételével)

, hacsak
. A sinusokösszege nyilvánvalóan
-re szimmetrikusan feküsznek, márpedig

, az
görbe az
tengely
pontjára szimmetrikus. A
cosinusok összegét kiszámítandó, alkalmazzuk a 184. § (1**) képletét, amely szerint

6.274. egyenlet - (3)

Itt

,

mert

folytán

valahányszor
. Vagyis ez összeg értéke

argumentumok cosinusainak összege valóban

.

Mármost az

6.275. egyenlet - (4)

egyenleteket összeadva, az éppen mondottak alapján adódik
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.

És

s így a 423.§ (2) alatti

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
amivel 423. § (1)-et bebizonyítottuk.
423. § (1)-ből folyik annak általánosított alakja: a
bármely értékénél valahányszor
. Ugyanis
a -nak nyilván oly -edrendű trigonometrikus polinomja, amelyben az abszolút tag szintén ,
tehát erre nézve 423. § (1*) éppen a szóbanforgó alaptulajdonságot fejezi ki.
424§. . Az trigonometrikus polinom együtthatói kifejezhetők e polinomnak a
nevezetesen

helyeken felvett értékeivel,

6.276. egyenlet - (3)

6.277. egyenlet - (4)

Bizonyítás. A 423. § (3) képlet érvényes az alaptulajdonság (423. §) szerint. A 423. § (4) alatti képleteket
bebizonyítandó, tekintsük az

függvényeket

. A 422. § (1),

422. § (2) és 422. § (3) képletei alapján nyilvánvaló, miszerint ezek

és

-edrendű trigonometrikus

polinomok, amelyekben az abszolút tag
értelmében

ill.

. S mivel

6.278. egyenlet - (5)

qu. e. d.
423. § (4)-ből

Tekintetbe véve még 423. § (3)-at, az 423. § (1) polinom így írható:

6.279. egyenlet - (6)

vagy (184. § (1**))

6.280. egyenlet - (5*)
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, az alaptulajdonság

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Ha a 424. § (2) alatti helyekhez tartozó
értékek elő vannak írva, az 424. § (5) ill.
424. § (5*) képlet előállítja azt az egyetlen legföljebb
-edrendű trigonometrikus polinomot, amely e
helyeken rendre ezeket a megadott értékeket veszi fel. Az előbbiekből t. i. először is
következik, hogy ha ilyen polinom egyáltalában létezik, az nem lehet más, mint az 424. § (5) resp. 424. § (5*)
alatti. S mivel a

6.281. egyenlet - (7)

polinom a
helyen -gyel, az ettől különböző
helyeken ellenben
egyenlő, nyilvánvaló, hogy az 424. § (5) ill. 424. § (5*) alatti polinom valóban a kívánt tulajdonságú.

-sal

Az 424. § (5) ill. 424. § (5*) képletet LAGRANGE- féle trigonometrikus interpolációs formulának nevezzük.
Ebben a 424. § (6) alatti
§).

polinomok az alapfüggvények szerepét játsszák (v. ö. 387.

Valamely
trigonometrikus polinom csak úgy lehet a
minden értékénél (azonosan ), ha minden
együtthatója . Ugyanis a 424. § (3) és 424. § (4) alatti képletek szerint már akkor is minden együttható , ha a
polinom eltűnik a
helyeken. (E tétel különben folyománya a trigonometrikus polinom
együtthatói integrál alakjának (225. § (6).)
425§. . Tudjuk (422. §), valamely legfeljebb

alakban írható, ahol

legfeljebb

egymástól különböző helyek a

a

-edrendű

sinus-polinom az

-edfokú racionális egész függvény. Legyenek mármost

intervallum belsejében, mikor is

számköz belsejének szintén egymástól különböző helyei. Mivel

-et a

értékek egyértelműen meghatározzák (387. §), nyilvánvaló, hogy ha
írva, mindig egy és csakis egy olyan legfeljebb -edrendű
helyeken rendre ezeket a megadott értékeket veszi fel.

elő vannak

sinus-polinom van, amely a

Ha speciálisan akkor az sinus-polinom együtthatói az
következőkép fejezhetők ki:

6.282. egyenlet - (3)

Legyen u. i. még
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függvényértékekkel

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.283. egyenlet - (1*)

akkor a

helyek a

számközt

nyilvánvaló, miszerint
S mivel a

egyenlő részre osztják. 425. § (2)-re tekintettel a 422. § (2) képlete alapján
-adrendű cosinus-polinom, amelyben az abszolút tang
, az alaptulajdonság (423. §) értelmében

oly
értékekre

.

6.284. egyenlet - (4)

De

az

425. § (1*) szerint

cosinus-polinom

és

a

helyen

eltűnik,

a

,és

helyeken pedig mindenesetre egyenlőértékeket vesz fel, mert ezek 425. § (1) és
re szimmetrikusan feküsznek. Ennélfogva

s így 425. § (4)-ből folyik 425. § (3).
426§. . Legyen most

számú különböző hely a

különböző hely a
polinom az

alakban írható, ahol

intervallumban, tehát

számközben. Tudjuk (422. §), valamely legfeljebb

legfeljebb

-edfokú racionális egész függvény. Mivel pedig

értékek egyértelműen meghatározzák (387. §), világos, hogy ha
mindig egy és csakis egy olyan legfeljebb -edrendű cosinus-polinom van, amely a
rendre ezeket a megadott értékeket veszi fel.
Ha speciálisan akkor az cosinus-pólinorn együtthatói az
fejezhetők ki:

6.285. egyenlet - (3)
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-edrendű

cosinus-

-et a

elő vannak írva,
helyeken

függvényértékekkel így

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.286. egyenlet - (4)

6.287. egyenlet - (5)

Legyen u. i. még

6.288. egyenlet - (1*)

akkor

a

számközt

egyenlő részre osztják. Tehát az alaptulajdonság (423. §) értelmében

6.289. egyenlet - (6)

426. § (2)-re tekintettel a 422. § (1) képlete alapján nyilvánvaló, miszerint
cosinus-polinom, amelynek abszolút tagja
ugyancsak az alaptulajdonság szerint

. S mivel a

oly
értékekre

-adrendű
,

6.290. egyenlet - (7)

De az
cosinus-polinom
a
és
egyenlőértékeket vesz fel, mert ezek 426. § (1) és 426. § (1*) szerint
Ennélfogva

helyeken
-re szimmetrikusan feküsznek.

6.291. egyenlet - (8)

s így 426. § (6) és 426. § (7)-ből folyik 426. § (3) és 426. § (4).
426. § (5)-öt bebizonyítandó, tekintsük az 426. § (1) és 426. § (1*) alatti helyeken kívül még a
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.292. egyenlet - (1**)

helyeket; akkor

a
tagja

intervallumot

egyenlő részre osztják. Az

-edrendű cosinus-polinom abszolút

lévén, az alaptulajdonság szerint

6.293. egyenlet - (9)

Azonban 426. § (1**)-ra tekintettel

továbbá 426. § (1) és 426. § (1*) folytán

tehát 426. § (8)-ból adódik 426. § (5).
427§. . Valamely pontosan -edrendű trigonometrikus polinomnak legföljebb,
számú mod.
valós gyöke lehet még akkor is, ha minden gyököt annyinak számítunk, amennyi a multiplicitása.

különböző

Először bebizonyítjuk, miszerint az

6.294. egyenlet - (1)

pontosan

-edrendű trigonometrikus polinomnak a

multiplicitások összege

számköz belsejében legföljebb

).

Legyen evégből

6.295. egyenlet - (2)

azaz

6.296. egyenlet - (3)

ahol

a főértéket jelenti. Akkor (180. § (2))
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gyöke lehet (a

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Tudjuk továbbá (422. §), hogy

ahol
polinomja.

-nak legföljebb

a

pedig legföljebb

-edfokú,

Ezek alapján világos, hogy ha 427. § (1)-ben

-edfokú racionális

helyébe a 427. § (2) függvényt tesszük, akkor a nyert

6.297. egyenlet - (4)

függvény ilyen alakra hozható:

6.298. egyenlet - (5)

legföljebb

amelyben

-edfokú racionális polinom. Itt

nem lehet azonosan zérus. Ez esetben u. i,

is azonosan zérus volna, tehát
eltűnnék a
számköz egész belsejében, vagyis – minthogy
folytonos és
szerint periodikus – azonosan eltűnnék azaz (424. §) minden együtthatója volna, ami a
feltevéssel ellenkezik. Tegyük fel mármost, hogy a
-szeres -helye, vagyis

számköz belsejébe eső

hely

-nak legalább

6.299. egyenlet - (6)

Akkor
adódik

a

-nek szintén legalább

-szeres gyöke, mert 427. § (3)-ból 427. § (5)-re tekintettel

6.300. egyenlet - (7)

S mivel 427. § (4) szerint

427. § (6)-ból következik, hogy

vagyis

a

-nek is legalább

-szeres gyöke. De

legföljebb

-edfokú racionális egész függvény

lévén gyökei multiplicitásainak összege nem lehet nagyobb
-nél (89. §). Tehát a mondottak alapján az
trigonometrikus polinom
és közé eső gyökei multiplicitásainak összege is legföljebb
lehet.
Ebből most már következik, hogy ha az egyik végpontot, pl.
számközben is

-nak legföljebb

-t is hozzászámítjuk az intervallumhoz, e

gyöke lehet. Legyen u. i.

6.301. egyenlet - (8)
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
ahol

az

-nak legalább

ugyancsak pontosan

-szeres gyöke

.A

bármelyértékénél

-edrendű trigonometrikus polinom, mert

S nyilvánvaló, miszerint ennek

szintén rendre legalább
alapján e gyökök már a

Minthogy

szeresgyökei. De ha

elég kis pozitív szám, akkor 427. § (7)

intervallum belsejébe esnek, s így az előbbieket

mind

-ra alkalmazva

szerint periodikusak, a tétel ezzel nyilván be van bizonyítva.

Az

(184. § (1**)) cosinus-polinom gyökei

A

(184. § (2*)) sinus-polinom gyökei pedig

Mindkét esetben

számú mod.

különböző gyök van, ezek tehát szükségképen mind egyszeres gyökök.

Tekintsük most a (184. § (5))

cosinus-polinomot. Ez eltűnik a

helyeken. De a képletből látható, miszerint

nem-negatív, tehát e helyeken a legkisebb értékét veszi fel s

igy (94. §) ezeken a differenciálhányadosa is eltűnik, ezek

-nak mindenesetre legalább kétszeres gyökei.
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Minthogy számuk
lennie.

és mod.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
mind különbözők, azért valamennyinek pontosan kétszeres gyöknek kell

428§. . A 387. §-ban bebizonyított elemi ténynek trigonometrikus polinomokra vonatkozólag megfelel a
következő:
Ha mod.

inkongruens helyek és tetszés szerint előírt értékek, akkor mindig van egy és csak egy legföljebb
trigonometrikus polinom, amely az 428. § (1) helyeken rendre a 428. § (2) alatti értékeket veszi

-edrendű
fel.

Mindenekelőtt világos, hogy ha ilyen trigonometrikus polinom egyáltalában van, akkor csakis egy van. Mert
tegyük fel, hogy

Akkor az
alatti

szintén legföljebb

mellett

-edrendű trigonometrikus polinom, amelyre

különbség is legföljebb -edrendű trigonometrikus polinom s eltűnik az 428. § (1)
számú mod.
inkongruens helyen. Ez a megelőző § értelmében csak úgy lehetséges, hogy
minden együtthatója

azonosan egyenlő

együtthatói rendre megegyeznek

, vagyis

együtthatóival,

-val.

Most megmutatjuk, hogy a követelésnek megfelelő
trigonometrikus polinom valóban létezik. Ennek
megszerkesztése a LAGRANGE-féle interpolációs formula felállításához hasonlóan történhet.
Először mindegyik

helyhez megszerkesztjük azt az

-edrendű

trigonometrikus polinomot, amelyre

6.302. egyenlet - (3)

Előrebocsátjuk a következő megjegyzést: ha

mod.

pontosan elsőrendű trígonometrikus polinom, amely mod.

, akkor

csak az

és

helyeken tűnik el. Ugyanis

valóban pontosan elsőrendű trigonometrikus polinom, s ha eltűnik, akkor vagy
azaz
vagy
. E megjegyzés alapján evidenter

, vagy

,

helyen a megfelelő

adott

6.303. egyenlet - (4)

a 428. § (3) követelésnek megfelelő trigonometrikus polinom. Márniost a keresett polinom

ez t. i. valóban legföljebb -edrendű, és 428. § (3)-ból folyólag mindegyik
értéket veszi fel. Beírva a 428. § (4) alatti kifejezéseket, e polinom
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.304. egyenlet - (5)

Ez 428. § (5) képlet a racionális polinomra vonatkozó LAGRANGE-féle interpolációs formula (387. § (5))
analogonja a trigonometrikus polinomokra vonatkozólag. Ebben a 428. § (4) alatti pontosan
-edrendű
trigonometrikus polinomok az alapfüggvények szerepét játsszák.
429§. . Legyen az

6.305. egyenlet - (1)

trigonometrikus polinomnak a

számközben felvett legnagyobb értéke

, legkisebbértéke

(56. §).

Minthogy ez
periodikus
szerint,
és
az egész számegyenesre vonatkozólag is a legnagyobb,
illetve legkisebb függvényérték. Tekintettel az abszolút tagnak

integrálalakjára (225. § (6)), az integrálok összehasonlításának elvéből (141. §) következik, hogy
ha

nem mind zérusok, akkor

azaz

6.306. egyenlet - (2)

Ezt még elemibben is beláthatjuk. Tekintsük u. i. a

helyeket. Tudjuk (424. §), akkor 429. § (1)-ben

6.307. egyenlet - (3)

6.308. egyenlet - (4)

Itt

és

jelentése folytán

És az
egyenlő volna

értékek közül legalább az egyik határozottan kisebb
-mel, akkor a 429. § (3) és 429. § (4) alatti képletekből a
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-nél, mert ha mind

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

relációk (423. §) folytán következnék, hogy

azaz
, ami a feltevéssel ellenkezik. Hasonló okból legalább egy
429. § (3)-ból folyik 429. § (2). Qu. e. d.

. Ennélfogva

-re

A tétel nyilván így is kifejezhető:
ha a

trigonometrikus polinom nem azonosan zérus, azaz
nem mind zérusok, akkor
pozitív
és negatív értékeket egyaránt felvesz. Az ilyen trigonometrikus polinomnak tehát mindig van valós gyöke (53.
§).
Nevezzük az
különbséget a trigonometrikus polinom magasságának, az
a polinom mélységének.28
Ezek 429. § (2) szerint pozitív értékek valahányszor
mindkettő ).

(ha

Valamely
-edrendü trigonometrikus polinom magassága legfeljebb
fordítva, vagyis és

különbséget viszont

, azaz

, akkor

-szer akkora, mint a mélysége és

6.309. egyenlet - (6)

Bizonyítás. Jelöljük
Legyen továbbá

-gal azt a helyet (vagy azoknak a helyeknek egyikét), ahol

6.310. egyenlet - (7)

Az

polinom abszolút tagja

lévén, az alaptulajdonság (423. §) szerint

6.311. egyenlet - (8)

Mivel

választása és

jelentése folytán

6.312. egyenlet - (9)

429. § (8)-ból következik, hogy

28

Fejér Lipót: Jelentés az 1930. évi König Gyula jutalomról, Matematikai és Fizikai Lapok 37 (1930), p. 70.
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a

értéket felveszi.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
vagyis 429. § (5) valóban fennáll. 429. § (5)-öt a
különben közvetlenül hasonlóan bizonyítható be).

polinomra alkalmazva, adódik 429. § (6) (ami

Kérdés, mikor érvényes 429. § (5)-ben vagy 429. § (6)-ban az egyenlőségi jel?
429. § (8) és 429. § (9) alapján

6.313. egyenlet - (10)

akkor és csak akkor következik be, ha

Mivel

az

legkisebb értéke, ekkor egyszersmind

De ugyanilyen tulajdonságú az

-edrendű

6.314. egyenlet - (11)

polinom is, ahol

6.315. egyenlet - (12)

(184. § (5)). Ugyanis

legnagyobb értéke nyilván

legkisebb értéke

továbbá

tehát a 429. § (11) alatti trigonometrikus polinom legnagyobb értéke
(7)-re tekintettel

, legkisebb értéke

6.316. egyenlet - (13)
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, mégpedig 429. §

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
Ennélfogva az

legfeljebb -edrendű trigonometrikus polinom eltűnik a
helyen, valamint a
helyeken, de ez utóbbiakon legalább kétszeresen, amiből következik (427. §), hogy
. Ezek szerint

429. § (5)-ben az egyenlőségi jel akkor és csak akkor érvényes, ha

ahol
Ezt

a 429. § (12) alatti cosinus-polinom (

és

, valamint

tetszőleges).

-ra alkalmazva következik, miszerint

429. § (6)-ban az egyenlőségi jel akkor és csak akkor érvényes, ha

429. § (5) és 429. § (6) másszóval azt mondják, hogy

Ennyiben mondhatunk többet az
abszolút tagját illetőleg.

becslésnél, megadott

rendszámú trigonometrikus polinom

430§. . A trigonometrikus polinomok alaptulajdonságának (423. §) folyománya a következő elemi tény:
Ha az aequidistans helyek száma
, akkor a sorozat két különböző tagja szorzatának e helyeken
felvett értékei összegül zérust adnak, míg bármelyik tag négyzetének e helyeken vett értékeit összeadva -et
kapunk.
Legyen u. i. a 430. § (2) sorozat két tetszőleges tagja

és

. Ezek szorzatának rendszáma

, tehát az alaptulajdonság szerint

6.317. egyenlet - (3)

Minthogy

esetén a

polinomok abszolút

tagja (422. § (1), 422. § (2), 422. § (3)), míg a
(422. § (1), 422. § (2)), a
polinomé pedig

polinomok abszolút tagja
, azért 430. § (3)-ból folyik az állítás.

mellett

Ennek alapján könnyen megoldható a trigonometrikus polinomokra vonatkozó ú. n. BESSEL- feladat.29
Meghatározandó az a legfeljebb
amelyeknek száma
összege a lehető legkisebb.

-edrendű trigonornetrikus polinom, amely az 430. § (1) alatti helyeken,
tegyen, oly módon közelíti meg az értékeket, hogy a hibák négyzeteinek

Ugyanis a fenti tény alapján 430. § (4)-ből

6.318. egyenlet - (6)
V. ö. F. W. BESSEL: Über das Dollond’sche Mittagsfernrohr etc., Astronomische Beobachtungen etc. Bd. 1, Königsberg 1815,
Abhandlungen II., p. 24.-25; Über die Bestimmung des Gesetzes elner periodischen Erscheinung, Astronomische Nachrichten Bd. 6, Altona
1828, Abhandlungen II., p. 364–368.
29
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Ez összeg mint az
változók függvénye a négyzetes tagok együtthatóinak pozitivitása
folytán a legkisebb értékét veszi fel, ha (123. §)

6.319. egyenlet - (7)

6.320. egyenlet - (8)

6.321. egyenlet - (9)

és a minimális érték a változóknak csak ezeknél az értékeinél éretik el. Tehát a 430. § (4) polinom nyilván a
430. § (7) és 430. § (8) alatti együtthatók mellett –és csakis ezek mellett – teszi legkisebbé a 430. § (6) összeget.
Ezek szerint a> 2 m + 1 esetén a legfeljebb -edrendű trigonometrikus polinomok közül a 430. § (8) és 430. §
(9) alatti együtthatókkal bíró polinom (és csak ez) az 430. § (1) helyeken oly módon közelíti meg az 430. § (5)
alatti értékeket, hogy a

hibanégyzet-összeg a lehető legkisebb. Nevezetes, hogy a 430. § (8) és 430. § (9) alatti együtthatók függetlenek
a polinom
rendszámától, tehát az
tag hozzáadásával térhetünk át.

-edrendü minimizáló polinomról az

430. § (6)-ból 430. § (7) és 430. § (8)-ra tekintettel adódik

vagyis a minimális hibanégyzet-összeg
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-edrendűre egyetlen egy

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Látjuk, hogy

s itt az egyenlőség csak akkor áll fenn, ha
magasabbrendű trigonometrikus polinommal történik.
A fenti eredményt az
interpolációs formulát (424. §).
431§. . Legyen

esetre alkalmazva, újra megkaphatjuk a LAGRANGE-féle trigonometrikus

folytonos és

szám, mindig található oly

. Tehát a BESSEL-féle közelítés annál jobb, minél

szerint periodikus függvény. Akkor adatván akármilyen kicsiny pozitív e

trigonometrikus polinom, hogy minden

-ra

6.322. egyenlet - (1)

( WEIERSTRASS második approximáció-tétele 30.)
E tétel visszavezethető az első approximáció-tételre31 (407. §). Tekintsük u. i. a

függvényeket. Ezek
vesznek fel, tehát az

szerint periodikus páros függvények, a

-re szimmetrikus helyeken egyenlő értékeket

helyettesítés mellett

6.323. egyenlet - (2)

ahol

és

intervallumban folytonos függvények. Az első approximáció-tétel

a

értelmében
valamely
megközelíthető, azaz

és

valamely

racionális polinommal

pontossággal

6.324. egyenlet - (3)

ahol

6.325. egyenlet - (4)

431. § (2) és 431. § (3)-ból

K. WEIERSTRASS: Über die analytische Darstellbarkeit sogenannter willkürlicher Funktionen reeller Argumente, Zweite Mitteilung,
Sitzungsberichte Akad. Berlin 1895, p. 789–805, különösen p. 801, Satz D.’ vagy Mathematische Werke 3, p. 1–37, különösen p. 22, Satz
D.
31
DE LA VALLéE POUSSIN: Lecons sur l’approximation des fonctions d’une variable réelle, Paris 1919, p. 5–6.
30
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

s ezeket összeadva

6.326. egyenlet - (5)

Hasonlóképpen, a

függvényhez a

és

racionális polinomok meghatározhatók úgy, hogy

6.327. egyenlet - (6)

ahol

6.328. egyenlet - (7)

431. § (6) alatt

helyébe

-et téve

6.329. egyenlet - (8)

Legyen

6.330. egyenlet - (9)

akkor 431. § (5)-öt és 431. § (8)-at összeadva adódik

6.331. egyenlet - (10)

De 431. § (4) alapján

és 431. § (7)-ből folyólag

s így a 431. § (9) alatti

függvényre

6.332. egyenlet - (11)

431. § (10) és 431. § (11) szerint a
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

trigonometrikus polinom megfelel 431. § (1)-nek.
Speciálisan a

trigonometrikus polinom (187. § (5)) tetszésszerinti pontossággal megközelíti
hasonlóan bizonyítható be, mint a 407. § tétele. 32
E

legfeljebb

-edrendű
helyeken

trigonometrikus

polinom

azáltal

-t ha

elég nagy. Ez

jellemezhető,

hogy

a

-val megegyezik és differenciálhányadosa ugyanezeken a

helyeken eltűnik.33 Ugyanis a

polinom a
helyen -gyel egyenlő, az ettől különböző
eltűnik, differenciálhányadosa pedig mindezen
hogy valóban

És más legföljebb

helyeken ellenben
helyeken eltűnik s ennélfogva világos,

-edrendű trigonometrikus polinom nincs, amely ugyanilyen tulajdonságú volna. Mert ha
legföljebb

is ilyen, akkor a

-edrendű trigonometrikus polinom az

helyen legalább kétszeresen eltűnik, következőleg (427. §)

számú
, azaz

.
432§. . Megmutatjuk most, hogy WEIERSTRASS első approximáció-tétele viszont visszavezethető a másodikra,
vagyis WEIERSTRASS két approximáció-tétele egymással aequivalens.
Legyen

folytonos függvény a

evidenter
értelmében van olyan

zárt számközben (nyilván elég erre szorítkoznunk). Akkor

szerint periodikus páros függvény. Adatván
trigonometrikus polinom, amelyre

, a második approximáció-tétel

6.333. egyenlet - (1)

Minthogy

432. § (1)-ből folyólag

32
33

D.JACKSON: A formula of trigonometric interpolation, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 37 (1914), p. 371–375.
Fejér: i. h. (42. old.), p. 90.
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

6.334. egyenlet - (2)

Azonban a

trigonometrikus polinom nyilván páros függvény, tehát (225. §) cosinus-polinom:

6.335. egyenlet - (3)

Mivel pedig

ahol
az első fajta CSEBISEV-polinom (400. §), 432. § (3) alapján 432. § (2) az
helyettesítéssel ebbe megy át:

Bármely pozitív

-hoz található ilyen

racionális egész függvény, tehát ezzel WEIERSTRASS első approximáció-tétele be van bizonyítva.

8. 9 Bernstein és Markov tétele
433§. . Legyen valamely
-edrendű trigonometrikus polinom legnagyobb értéke
, legkisebb értéke
, mikor is a függvény ingadozása (oszcillációja)
(127. §). Kérdés, hogy adott
ingadozás
mellett a differenciálhányados abszolút értéke legföljebb mennyi lehet. E kérdésre felel Szergej Bernstein 34
tétele:
Ha az -edrendű
trigonometrikus polinom ingadozása
éretik el, ha
ilyen alakú: ( és
tetszőleges).
Bizonyítás. Ha

, akkor e felső korlát akkor és csak akkor

-hoz valamely állandót hozzáadunk, ez sem az ingadozásra, sem a differenciálhányadosra

nem bír befolyással. Ez állandót megfelelően választva, a legnagyobb érték
Föltehetjük tehát, hogy

, a legkisebb pedig

lesz.

Be kell bizonyítanunk, miszerint

6.336. egyenlet - (1*)

továbbá, hogy itt az egyenlőség akkor és csak akkor következik be, midőn

6.337. egyenlet - (2*)
V. ö. S. Bernstein: Sur l’ordre de la meilleure approximation des fonctions continues par des polynomes de degré donné, Mémoires publiés
par la Classe des Sciences de l’Académie de Belgique 4 (1912) fasc. 1., p. 19–20. Itt a tétel csak sinus- és cosinus-polinomokra van
bebizonyítva, az általános esetre Fejér terjesztette ki (v. ö. M. Fekete: Über einen Satz des Herrn Serge Bernstein, Journal für die reine und
angewandte Mathematik 146 (1915), p. 93).
34

925
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

Osszuk a

számközt

egyenlő részre s vegyük e részek felezőpontjait:

6.338. egyenlet - (3)

Megmutatjuk,
hogy
az
differenciálhányados
függvényértékekkel következőkép fejezhető ki:

az

6.339. egyenlet - (4)

Evégből elég bebizonyítanunk, miszerint

6.340. egyenlet - (5)

ugyanis valamely rögzített érték mellett 433. § (5)-öt az
helyébe újra -t téve, előáll 433. § (4).
433. § (5)-öt először a

és

függvényre alkalmazva s azután

polinomokrabizonyítjuk be, vagyis kimutatjuk, hogy

6.341. egyenlet - (6)

és

6.342. egyenlet - (7)

Minthogy 433. § (3)-ra tekintettel

és

a

helyre szimmetrikusan feküsznek, azért

Ennélfogva a 433. § (7) baloldalán álló összegben a és
indexeknek megfelelő tagok csak előjelben
különböznek s így 433. § (7) triviális, 433. § (6)-ban pedig e tagok egyenlők, tehát azt kell bebizonyítanunk,
miszerint

6.343. egyenlet - (6*)

Legyen
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6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

A 403. § (1) képletét a legfeljebb
helyen, nyerjük

-edfokú

CSEBISEV-polinomra alkalmazva az

mivel (400. §)

és

ez éppen a 433. § (6*) egyenlőség.
Miután 433. § (6) és 433. § (7) szerint az 433. § (5) alatti formula az
függvényekre érvényes, azért nyilván igaz bármely legfeljebb -edrendű

resp.

trigonometrikus polinomra. Mint láttuk, 433. § (5)-ből 433. § (4) már következik.
Mármost BERNSTEIN tétele a 433. § (4) képletnek egyszerű folyománya. Minthogy u. i. a feltevés szerint

és 433. § (6)-ot a

esetre alkalmazva 433. § (3)-ra tekintettel

(ami különben nem más, mint a 401. § (2) képlete), 433. § (4)-ből következik, miszerint

vagyis 433. § (1*) valóban érvényes. És valamely
akkor és csak akkor áll fenn, ha

helyen

6.344. egyenlet - (8)

De a

függvényre 433. § (8)-hoz hasonlóan

6.345. egyenlet - (9)
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resp.

nyilván

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.

tehát az

függvény eltűnik a

6.346. egyenlet - (10)

helyeken. S mivel
ill.
az
és 433. § (9) alapján (94. §) továbbá

és

függvényeknek legnagyobb ill. legkisebbértéke, 433. § (8)

vagyis az
függvénynek még a differenciálhányadosa is eltűnik a 433. § (10) alatti helyeken.
Ezek tehát e legfeljebb -edrendű trigonometrikus polinomnak legalább kétszeres -helyei. Minthogy számuk
, ez csak úgy lehetséges (427. §), hogy

azaz
a 433. § (2*) alakkal bír. Ez esetben
tényleg eléri az
értéket. Qu. e. d.

a

434§. . Ha a
-edfokú racionális egész függvényre a
jel csak az esetben érvényes, midőn
és
vagy
MARKOV-tétele 35.)
Ebből nyilván következik, hogy ha a
, úgy

helyeken
intervallumban akkor itt az egyenlőségi
a
CSEBISEV-polinom. (

-edfokú racionális polinom ingadozása az

s az egyenlőség csak akkor következik be, midőn

vagy

és

MARKOV tételét bebizonyítandó, tekintsük az

6.347. egyenlet - (3)

-edrendű cosinus-polinomot (422. §). 434. § (1) szerint

tehát BERNSTEIN tétele értelmében (433. §)

6.348. egyenlet - (4)

35

V. ö. PóLYA–SZEGő i. h. (35. old.), p. 287.
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ilyen alakú:

intervallumban

6. fejezet Interpolációs formulák.
Ortogonális polinomsorozatok.
trigonometrikus polinomok.
S mivel 434. § (3)-ból

434. § (4) alapján

vagyis

Miután

-edfokú racionális egész függvény, innen következik (404. §) hogy

6.349. egyenlet - (5)

azaz 434. § (2) valóban érvényes. Az egyenlőség 434. § (5)-ben mint tudjuk, csak akkor áll fenn, ha

és

azaz (400. § (11))

Ez azt jelenti, hogy a
függvény differenciálhányadosa mindenütt
valamely állandóval egyenlő, vagyis

, tehát (98. §) e függvény

6.350. egyenlet - (6)

Mivel
(6) alapján

Ennélfogva

Ez esetben

a

számközben úgy az

, mint a

értéket felveszi (400. § (13)), 434. § (1) és 434. §

, tehát 434. § (6)-ból

-nél 434. § (2)-ben csakugyan az egyenlőség jele érvényes (400. § (16)). Qu. e. d.
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7. fejezet - 7. fejezet Trigonometrikus
sorok. Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
1. 1 Fourier-sorok
435§. . Az

alakú függvénysort általában trigonometrikus sornak nevezzük; ebben

a sor együtthatói. Speciálisan az

sort (amelyben

) cosinus-sornak, a

sort pedig (amelyben

) sinus-sornak mondjuk.

Lehetséges, hogy valamely trigonometrikus sor minden
helyen konvergens; ilyen pl. a
sinussor (366. §). Lehet azonban a sor bizonyos helyeken divergens és egyebütt konvergens, mint pl.
, amely divergens, ha

s csak az

konvergens (369. §). Sőt megtörténhetik, hogy a sor minden
§).

helyeken

-re divergens, amire példa

(340.

Ha a trigonometrikus sor minden -re konvergens, akkor összege nyilván
szerint periodikus függvény. S
ha a konvergencia egyenletes, akkor a sor összege folytonos is (363. §). Ez utóbbi eset bekövetkezik pl. akkor,
ha az együtthatók abszolút értékeiből képezett
Valahányszor
a
formálisan képezhető

sor konvergens (361. §).

szerint periodikus korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvény, azt a

7.1. egyenlet - (1)

trigonometrikus sort, amelyben az együtthatók a trigonometrikus polinom együtthatóiFOURIER alakjának
mintájára (225. § (6))

7.2. egyenlet - (2)
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7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

7.3. egyenlet - (3)

az

függvény FOURIER-sorának, a 435. § (2) és 435. § (3) alatti együtthatókat a függvény FOURIER-

állandóinak nevezzük. 435. § (2) és 435. § (3) alatt az integráció bármely
vonatkozhatik, a
FOURIER-sora, az

szerinti periodicitás folytán. Annak feltüntetésére, hogy 435. § (1) az

számközre
függvény

jelölést használjuk.
Alább (453. §) be fogjuk bizonyítani a következő klasszikus tételt: korlátos és Riemann szerint integrálható
függvényt előállító trigonometrikus sor az összegének FOURIER-sora. ( DU BOIS-REYMOND tétele.1) Vagyis,
ha valamely
szerint periodikus korlátos és RIEMANN-szerint integrálható függvény egyáltalában
trigonometrikus sorba fejthető, akkor az szükségkép a FOURIER-sora. A fentebbi példákban (366–368, 370,
372–373. §) ezt könnyen verifikálhatjuk.
Itt egyelőre csak arra lesz szükségünk, hogy egyenletesen konvergens trigonometrikus sor az összegének
FOURIER-sora.
E tétel bebizonyítása azon alapszik, hogy egyrészt az

függvények a
intervallumban normált ortogonális rendszert alkotnak (225. §), másrészt pedig folytonos
függvények egyenletesen konvergens sora tagonként integrálható (374. §).
Először is az egyenletesen konvergens

sorból tagonkénti int egrálással

7.4. egyenlet - (4)

S mivel a

, illetve

-szel való szorzással nyert

és

1

P. DU BOIS-REYMOND: Beweis, dass die Coeﬃcienten der trigonometrischen Reihe

die

Werte
haben, jedesmal, wenn diese Integrale endlich
und bestimmt sind, Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wissenschaften II. CI., XII. Bd. I. Abth., München 1875.
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7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

sorok nyilván szintén egyenletesen konvergensek (360. §), ezeket ugyancsak tagonként integrálva, az említett
ortogonalitás folytán

7.5. egyenlet - (5)

435. § (4) és 435. § (5) szerint 435. § (2) és 435. § (3) valóban fennáll. A 435. § (2) és 435.§ (3) alatti definiáló
képletekből a RIEMANN-féle lemma értelmében (183. §) következik, hogy
esetén

vagyis bármely
alkotnak.

szerint periodikus korlátos és integrálható függvény FOURIER-állandói zérus-sorozatot

Páros függvény FOURIER-sora cosinus-sor, mert ha

páros, akkor

páratlan függvény s így

tehát

Ez esetben 435. § (2) és 435. § (3)-ból

7.6. egyenlet - (6)

mert

-szel együtt

is

szerint periodikus páros függvény, tehát nyilván

Páratlan függvény FOURIER-sora sinus-sor. Ha u. i.

páratlan, akkor

tehát

Ez esetben 435. § (3)-ból

7.7. egyenlet - (7)
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is az s így

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
lévén

a

szerint periodikus páros függvény, tehát

436§. . Vizsgáljuk mármost általánosságban a FOURIER-sor (435. § (1), 435. § (2), 435. § (3)) konvergenciáját
valamely rögzített helyen.
Legyenek a sor szeletei

vagyis

7.8. egyenlet - (1)

Az
részletösszeg nevezetes zárt integrálalakban állítható elő. T. i. az előbbi § 436. § (2) és 436. § (3)
képletei alapján – ha az integrációs változót -vel jelöljük – 436. § (1)-ből

azaz, tekintettel a 184. § (1**) képletére

7.9. egyenlet - (2)

Ez a FOURIER-sor
-edik szeletet zárt alakban kifejező Dirichlet-féle integrál,2 amely a sor
konvergenciája vizsgálatának alapjául szolgál.
Bevezetve az

új változót, 436. § (2)-ből

Azonban az integrandus nyilván

szerint periodikus, tehát itt

, vagyis

7.10. egyenlet - (2*)

G. LEJEUNE DIRICHLET: Sur ja convergence des séries trigonométriques qui servent représenter une fonction arbitraire entre des limites
données, Journal für die reine und angewandte Mathematik 4 (1829), Werke I., p. 129, form. (8). Ez DIRICHLET híres dolgozata, amely a
FOURIER-Sor konvergenciájára vonatkozó első szigorú vizsgálatot tartalmazza.
2
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7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

További átalakítás végett, írjuk a 436. § (2*) alatti integrált az
integrál – ha helyett
vétetik integrációs változónak –

összeg alakjában. Akkor a második

Tehát 436. § (2*)-ból

vagy a

helyettesítést alkalmazva

7.11. egyenlet - (2**)

A FOURIER-sor konvergenciája vagy divergenciája valamely helyen és konvergencia esetén a sor összege; a
függvénynek e hely tetszőleges kicsiny környezetében felvett értékeitől függ csupán. ( RIEMANN lokalizációs
tétele 3)
E meglepő tény a 436. § (2**) formulából a RIEMANN-féle lemma (183. §) alapján következik.
Legyen u. i.

bármilyen kicsiny, a

és

Itt azonban a második integrál

közé eső pozitív szám. Akkor a 436. § (2**) képletben

esetén a RIEMANN-féle lemma értelmében zérushoz tart:

mert
a
intervallumban korlátos és integrálható függvény (138. §). Ennélfogva a
FOURIER-sor konvergenciáját és a sor összegét illetőleg csak az

integrál magatartása jön tekintetbe,
esetére. Ez integrálban
-nek csak az
hely
környezetében felvett értékei játszanak szerepet, tehát a FOURIER-sor konvergenciája az

3

V. ö. RIEMANN i. h. (I. köt, 195. old.), p. 239.
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7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
helyen, és konvergencia esetén a sor összege, valóban csak attól függ, hegy milyen a függvény az
intervallumban.
Abban az igen általános esetben, midőn az
függvénynek a rögzített
helyen van úgy jobb-, mint
baloldali véges határértéke, azaz a függvény e helyen vagy folytonos, vagy elsőfajú szakadása van, a FOURIERsor konvergenciájára elegendő feltételt szolgáltat a következő tétel:
Ha van olyan pozitiv

kitevő és

korlát, hogy eléggé kis pozitiv

helyen konvergens és összege

-ra akkor

FOURIER-sora az

. ( LIPSCHITZ- féle kritérium. )
4

A 436. § (3) alatti feltétel mindenesetre teljesül, mégpedig

kitevővel, ha léteznek a

véges határértékek, vagyis a függvényértéket az
helyen
-nak véve van jobboldali, és
nak véve van baloldali véges differenciálhányados. Speciálisan teljesül
kitevővel minden olyan
helyen, ahol a függvény folytonos és differenciálható, vagy legalábbis van jobb- és baloldali véges
differenciálhányadosa. Ekkor a FOURIER-sor összege az
helyen a tétel értelmében
teljesül a 436. § (3) föltétel
kitevővel pl. az
helyen akkor is, ha eléggé kis pozitív

. De nyilván
mellett

A tétel bebizonyításában föltehetjük, hogy

7.12. egyenlet - (4)

Ugyanis az helyen a függvényértéket így megváltoztatva, ez a FOURIER-állandókra nincs befolyással (129.
§), vagyis ezzel a FOURIER-sor nem változik meg. Így azt kell bebizonyítanunk, hogy a 436. § (3) föltevés
mellett a FOURIER-sor ez

helyen konvergensés összege

.

Legyen

7.13. egyenlet - (5)

ez a
változónak nyilván szintén
szerint periodikus (sőt már
integrálható függvénye. Minthogy (244. § (5))

szerint is periodikus) korlátos és

azért

7.14. egyenlet - (6)

s 436. § (2**) és 436. § (6)-ból az 436. § (5) alatti jelölés mellett adódik.
V. ö. R. LIPSCHITZ: De explici atione per series trigonometricas. etc., Journal für die reine und angewandte Mathematik 63 (1864), p.
296–308.
4
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7. fejezet Trigonometrikus sorok.
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7.15. egyenlet - (7)

Azonban a 436. § (3) föltevés értelmében eléggé kicsiny

s ebből folyólag az 436. § (5) alatti

mellett

esetén

függvényre 436. § (4) alapján

7.16. egyenlet - (8)

Továbbá, mivel

intervallumban monoton fogy (205. §), azért a

a

intervallumban

7.17. egyenlet - (9)

E 436. § (8) és 436. § (9) egyenlőtlenségekből következik, hogy

s ennélfogva (141. §)

7.18. egyenlet - (10)

nyilván akkor is, midőn
, 436. § (10) alapján a
abszolút értékben

.E

és így a jobboldalon improprius integrál áll (175. § (9)). Mármost adatván
megválasztható oly kicsinyre, hogy a 436. § (7) jobboldalán álló első integrál
számot rögzítsük; akkor 436. § (7) jobboldalán , a második integrál a RIEMANN-

féle lemmaértelmében abszolút értékben szintén
ből folyólag

Minden pozitív

-hoz található ily

ha

eléggé nagy, mondjuk,

, tehát

qu. e. d.
437§. . Fejtsük FOURIER-sorba azt a

szerint periodikus

függvényt, amelyre

7.19. egyenlet - (1)

936
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

. Deígy 436. § (7)-

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

E függvényre nyilván

tehát (hacsak
nem egész szám) az
helyen elsőfajú szakadás van, egyebütt azonban a függvény
folytonos (276. ábra). A LIPSCHITZ-féle föltétel (436. § (3)) minden helyen teljesül
kitevővel, lévén
esetén differenciálható a függvény,
esetén pedig 436. § (2) alapján

Ennélfogva az előbbi tétel értelmében az 437. § (1) függvény FOURIER-sora minden
összege egyenlő a függvénnyel, vagyis
esetén az
helyeken
helyeken pedig

.

276. ábra.
A függvény FOURIER-állandói a 435. § (2) és 435. § (3) képlete szerint

Ez integrálokat könnyen kiszámíthatjuk:
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helyen konvergens és
, az

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

Tehát a FOURIER-állandók

és így a mondottak értelmében a keresett sorfejtés

7.20. egyenlet - (2)

míg

-nál a sor összege

7.21. egyenlet - (3)

437. § (3)-ból

vagy

-vel való osztással adódik ez a fölötte érdekes sorfejtés:

helyett

Minthogy

-et téve és a sort részletesen kiírva

, egyszersmind

7.22. egyenlet - (4)

Ez a
előáll a

függvénynek ú. n. parciális törtekre bontása. Ha
függvény

-vel végigosztunk s

7.23. egyenlet - (4*)
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helyébe

-et írunk,

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
parciális törtekre bontott alakja.
437. § (4*) alatt tagonként differenciálva,

-gyel való szorzással előáll az

7.24. egyenlet - (5)

kifejtés; ez érvényes (371. §), mert a jobboldali sor a
egyenletesen konvergens, amit következőkép láthatunk be.
Legyen először

számközök bármelyikében

, továbbá a

. Akkor

számközben

Ennélfogva e számközben sorunk tagjai a

-ediktől kezdve rendre kisebbek az

konvergens sor (330, 312. §) megfelelő tagjainál s így WEIERSTRASS kritériuma értelmében (361. §) a sor itt
egyenletesen konvergens. Hasonló az okoskodás, ha
.
438§. . Tanulmányozzuk a

sinus-sor (366. § (7))

-edik részletösszegét, vagyis a

7.25. egyenlet - (1)

sinus-polinomot.5
A

intervallum belsejében

pozitív:

7.26. egyenlet - (2)

Ugyanis

-et a

7.27. egyenlet - (3)

polinomok (184. § (4*)) szerint rendezve (ABEL-féle átalakítás (144. §))

7.28. egyenlet - (4)
5

V. ö. H.S. Carlslaw: Introduetion to the theory of Fourier’s series and integrals, 3. ed. London 1930, § 115–116, p. 297–305.
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s mivel 438. § (3)-ra tekintettel a

intervallumban

438. § (4)-ből folyik 438. § (2).
Az

helyre szimmetrikus helyeken

Ez 438. § (1)-ből nyilvánvaló, mert a
A

intervallunban

egyenlő értékeket vesz fel:

függvények is ezzel a tulajdonsággal bírnak.

-nek az helyeken maximuma, az helyeken minimuma van.

438. § (1)-ből u. i. (184. § (3*))

7.29. egyenlet - (7)

s innen látható, miszerint

a

intervallumokban váltakozva pozitív és negatív, tehát
ezekben váltakozva növekedő és fogyó (96. §) s
így az 438. § (5) alatti helyeken valóban maximuma, a 438. § (6) alattiakon viszont minimuma van.
A

intervallumban

maximumai monoton fogynak, minimumai monoton növekednek.

Legyen u. i. az 438. § (5) és 438. § (6) alatti

helyek közül három egymásra következő és

-be eső hely

Az előbbiek szerint páros
esetén
az
intervallumban fogyó,
-ben pedig
növekedő, és fordítva ha páratlan. Ennélfogva állításunk nyilván be lesz bizonyítva, ha kimutatjuk, miszerint

7.30. egyenlet - (8)

Legyen

s feküdjenek

és

az

-re szimmetrikusan. Akkor 438. § (7) alapján

7.31. egyenlet - (9)
940
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és

mert

. Minthogy

az

intervallumban állandó

előjelű,
-ben pedig ezzel ellenkezőállandó előjele van, 438. § (9)-ből a növekmények
összehasonlításának elve szerint (98. §) evidenter következik 438. § (8).
Az

–

tulajdonságokat a 277. ábra szemlélteti.

277. ábra.
A mondottakból látjuk, hogy
fel. Megmutatjuk még, miszerint
az

a

intervallumban legnagyobb értékét az

növekedtével monoton fogy és határértéke

Ugyanis 438. § (7)-ből folyólag

tehát

7.32. egyenlet - (10)
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helyen veszi

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
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Mivel pedig az
függvény a
jobboldalán az integrandus pozitív (a és

intervallumban monoton növekedik (205. §), 438.§ (10)
helyeken eltűnik) s így innen következik, hogy

Továbbá 438. § (1)-ből

7.33. egyenlet - (11)

S itt a

-en belül állóösszeg az

integrálnak az a közelítőösszege, amelyet kapunk, ha a

intervallumot a
osztópontokkal
részre osztjuk és mindegyik részintervallum
hosszát a végpontjához tartozó függvényértékkel szorozzuk. Mivel
esetén a 438. § (11)
jobboldalán álló első tag

, a mondottakból következik, hogy valóban

7.34. egyenlet - (12)

A
alapján

függvény
legnagyobb értéke

-beli legnagyobb értéke

tehát az

tulajdonság

-ben

S minthogy 438. § (1)-re tekintettel
bármely valós értékénél

a

szerint periodikus páratlan függvény, ebből folyólag az

7.35. egyenlet - (13)

A
pedig

sinus-sor összegének az

helyen szakadása van, a jobboldali határértéke

a baloldali

(366. §). E szakadási hely környezetében a részletösszegek konvergenciája váratlan jelenséget

mutat. Ugyanis a 438. § (12) alatti határérték nagyobb, mint

, mert nyilván

7.36. egyenlet - (14)

lévén

vagyis az

görbe érintője a

pontban

pontokat összekötő egyenes, tehát az alaki viszonyokból folyólag (205. §)
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(A 277. ábrán vastag nyomással van jelezve az

tengelynek a 438. § (12) alatti határértékkel, ill. annak

-szeresével egyenlő ordinátájú pontja.) Ennélfogva van olyan pozitíve szám, hogy e szakadási hely
akármilyen kicsiny környezetében a
nál kisebb értéket (t. i. a

részletösszeg fölvesz

, ill.

helyen), ha

439§. . Vizsgáljuk még a

-nál nagyobb értéket és

-

elég nagy. Ezt GIBBS-féle jelenségnek nevezzük.

sinus-sor (366. § (3))

6

-edik szeletét, vagyis a

sinus-polinomot. Ennek is nevezetes tulajdonságai vannak.7
Először is teljes indukcióval bebizonyítjuk,8 miszerint
között tehát mindenütt negatív).
Ez

és a

között mindenütt pozitív (

-re is. Legyen

és

. Akkor a

, mert minden tagja pozitív. S mivel

függvény a

intervallumban pozitív és monoton fogyó (205. §), azért egyszersmind

valahányszor

, vagyis

kell még mutatnunk, hogy a
helyet, ahol

és

-re igaz, akkor érvényes

-re igaz; kimutatjuk, hogy ha
számközben

a

számközben is pozitív. Ki

a

. Jelöljük e végből

intervallumban is

-vel azt a

zárt számközben a legkisebb értékét felveszi (56. §); megmutatjuk, miszerint

e

, amivel be lesz bizonyítva, hogy ez intervallumban

. Ha

akkor az előbbiek szerint
. Tegyük fel most, hogy
a helyen el kell tűnnie (94. §), azaz (184. § (1**))

vagy

,
deriváltjának

. Akkor

tehát

folytán

De

6

V.

ö.

The

Scientific

és

Papers

of

pozitív s így innen folyik, hogy

J.

Willard

Gibbs,

Vol.

II.

New-York

and

Bombay 1906,

p.

258–260.

Itt

a

sor példáján (v. ö. 366. § (6)) van bemutatva e jelenség. Ez a trigonometrikus sor összegének
elsőfajú szakadási helye környezetében mindig mutatkozik, ha a sor-összeg eleget tesz az ú. n. DIRICHLET-féle feltételeknek. (V. ö.
CARLSLAW i. m. (109. old.) § 117.).
7
Az alábbi tételek Fejértől valók. V. ö. D. JACKSON: Über eine trigonoinetrische Summe, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo
32 (1911), p. 257.
8
V. ö. E. LANDAU: Über eine trigonometrische Summe; Mathematische Zeitschrift 37 (1933), p. 36.
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Minthogy pedig föltevésünk értelmében a tétel

amint állítottuk. A tétel tehát valóban
mindegyikére.
Határozzuk meg most

és

-re igaz, tehát

, következik, hogy

-re is igaz. Következőleg érvényes az

között azt a helyet, ahol

értékek

a legnagyobb értékét veszi fel.

Az

jelöléssel

és integrál-alakban (184. § (1**)

számközök belsejében váltakozva pozitív

Az integrandus a
és negatív, a
veszi fel. Ha

helyeken
helyen végződő,

a

, míg a

helyen a

,a

helyen pedig a

értéket

pedig az ezen kezdődő szakasz belsejében van s e helyre

szimmetrikusak, az integrandus
helyen felvett értéke az helyen felvettel ellenkező előjelű és azénál kisebb
abszolút értékű; a görbén a hullámok folyvást kisebbednek (278. ábra). Ebből nyilván következik, hogy ez
integrál

helyen veszi fel legnagyobb értékét, vagyis

-ben a

De

tehát

Eszerint

a

esik. Miután e helyen

és

között legnagyobb értékét oly

helyen veszi fel, amely a

deriváltja szükségkép

nyerjük:
944
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Itt mind a két argumentum a

intervallumba esik, tehát

honnan

Szóval

a

számközben legnagyobb értékét a

helyen (és csakis ezen) veszi fel.

278. ábra.
Megmutatjuk végül, hogy az

maximális érték az

-nel folyvást növekedik és
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Ugyanis az előbbi tétel értelmében

s mivel nyilván

, eszerint valóban

A határérték pedig (126. §)

E határérték nagyobb, mint (438. § (14)), vagyis mint a
sor összegének jobboldali határértéke
az
szakadási helyen, tehát e sornál is tapasztaljuk a GIBBS-féle jelenséget.
440§. . Folytonos függvény Fourier-sora divergens lehet. ( Du Bois-Reymond-féle singularitás. 9)
Ezt a fölötte nevezetes tényt Fejér következő példájával igazoljuk.10Képezzük az

számcsoportot az

-nek

értékeire s a -edik csoport számait
-tel mind elosztván, írjuk az így keletkező számcsoportokat rendre
egymás mellé. Legyen az ily módon előálló számsorozat

Megmutatjuk, miszerint az sor egy folytonos és
helyén divergens. (Fejér példája.)

szerint periodikus függvény FOURIER-sora, és az

Az állítás első részét bebizonyítandó, tekintsük azt a sort, amelyet 440. § (1)-ből nyerünk, ha abban összevonjuk
az első
számú tagot, azután a következő
számú tagot s így tovább, ahol

7.37. egyenlet - (2)

E sor

-edik tagja:

V. ö. P. Du Bois-Reymond: Untersuchungen über die Convergenz und Divergenz der Fourierschen Darstellungsformeln, IV. Cap.,
Abhandlungen d. math.-phys. Cl. d. K. Bayer. Akademie d. W. 12 (1876), II. Abt.
10
Fejér Lipót: A folytonos függvények Fourier-féle sorának singularitásairól, Mathematikai és Természettudományi Értesitő 28 (1910), p.
550-594, először közölve ugyanattól: Lebesgue-féle állandók és divergens Fourier-sorok, u. o. p. 170–171.
9
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ahol

Minthogy

a

-ben álló közös nevezőjű törteket páronként összevonva, a

-edik sortag

Ez a 438. § (13) alatti egyenlőtlensége alapján abszolút értékben
.A
, sor azonban konvergens
(330. §), tehát 440. § (1)-ből a jelzett tagösszevonásokkal nyert sor egyenletesen konvergens (361. §) s
ennélfogva összege folytonos (363. §) és
szel:

szerint periodikus páros függvény. Jelöljük e függvényt

-

7.38. egyenlet - (3)

Tagonként integrálva (374. §)

7.39. egyenlet - (4)

440. § (3) alatt végigszorozva
integrálva, nyilván adódik (225. §)

-szel s az így nyert szintén egyenletesen konvergens sort is tagonként

7.40. egyenlet - (5)

440. § (4) és 440. § (5) szerint 440. § (1) valóban a páros
(435. §).
Mármost az 440. § (1) alatti sor az

Ennél a

folytonos függvényFOURIER-féle cosinus-sora

helyen

-edik részletösszeg 440. § (2)-re tekintettel nyilván
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Ez nagyobb mint

tehát (162. §) még inkább nagyobb, mint

s így

-vel együtt minden határon túl növekedik. Ezzel bebizonyítottuk azt is, hogy az 440. § (1) alatti sor
-nál divergens.11

441§. . A FOURIER-sor konvergenciájának kérdésénél sokkal egyszerűbb természetű e sor szummábilitásának
kérdése. Ezt Fejér 12 ismerte fel, bebizonyítván az alábbi meglepően egyszerű tételt, amely alapvető jelentőségre
emelkedett.
Legyen
a
szerint periodikus korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvény, amelynek tehát
FOURIER-sora formálisan képezhető (435. §). A jelzett tétel következőkép hangzik:
Ha

a rögzített

helyen folytonos vagy elsőfajú szakadása van, akkor FOURIER-sora e helyen

szummábilis és szummája
Bizonyítás. Legyenek

és jelöljük az első

( Fejér alaptétele.)

, ill.
FOURIER-sorának részletösszegei

részletösszeg aritmetikai közepét

-szel:

7.41. egyenlet - (1)

Be kell bizonyitanunk, miszerint (342. §)

7.42. egyenlet - (2)

(Ez nyilván a folytonossági esetet is magában foglalja.)
A 436. § (2**) képlete szerint

Fejér kimutatta (a 117. old. jegyzetében idézett első cikk 576-578. oldalain), hogy e sor a
számköz bármely belső rész-közében
egyenletesen konvergens. Ugyanezen dolgozat 6. §-ában példát ad oly folytonos függvényre, amelynek FOURIER-sora mindenütt
konvergens ugyan, de a hely környezetében nem egyenletesen konvergens ( LEBESGUE- féle singularitás). Az említett dolgozat 7. §ában Fejér olyan trigonometrikus sort konstruál, amely egy mindenütt folytonos
szerint periodikus függvény FOURIER-sora és az
11

helyeken divergens. Megjegyzendő, eddig nem ismeretes olyan folytonos
szerint periodikus függvény, amelynek a FOURIER-sora mindenütt divergens volna.
12
L. FEJéR: Sur les fonction bornées et intégrables, Comptes Rendus de l’Académie des Scienees t. 131 (1900), p. 984-987; Fejér Lipót:
Vizsgálatok a Fourier-féle sorok köréből, Matematikai és Fizikai Lapok XI. köt. (1902), p. 51-55.; L. FEJéR: Untersuchungen über
Fouriersche Reihen, Math. Annalen 58 (1904), p. 51–69.
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tehát 441. § (1)-ből a 184. § (4) képletére tekintettel

7.43. egyenlet - (3)

Ezt az

függvényre alkalmazva (mikor is a FOURIER-állandók

tehát

)

7.44. egyenlet - (4)

következőleg minden szóbajövő

függvényre

7.45. egyenlet - (5)

Bevezetve a

7.46. egyenlet - (6)

jelölést, 441. § (3) és 441. § (5)-ből

7.47. egyenlet - (7)

Tehát 441. § (2)-t bebizonyítandó, 441. § (7) alapján azt kell megmutatnunk, hogy

7.48. egyenlet - (8)

Minthogy

a 441. § (6) alatt bevezetett

függvényre

7.49. egyenlet - (9)
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S ha

akkor nyilván

7.50. egyenlet - (10)

Adassék mármost akármilyen kicsiny pozitív
hogy

. Ehhez 441. § (9) értelmében található oly

7.51. egyenlet - (11)

Miután

, az első középértéktételt alkalmazva (142. §), 441. § (11)-re tekintettel

7.52. egyenlet - (12)

Azonban

folytán

s így 441. § (12)-ből 441. § (4) alapján következik, hogy még inkább

7.53. egyenlet - (13)

Másrészt, 441. § (10)-ből folyólag ismét az első középértéktétel alkalmazásával

minélfogva eléggé nagy

-re

7.54. egyenlet - (14)

441. § (13)- és 441. § (14)-ből következik végül, miszerint
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-hoz található ilyen
, tehát 441. § (8) valóban fennáll. Qu. e. d.

Minden pozitív

E tételnek fontos kiegészítése még a következő:
Ha

zárt intervallum minden helyén folytonos (

az

akkor

-nál balról is,

-nél jobbról is),

-ben

egyenletesen áll fenn. (Fejér approximáció-tétele).
-ben a folytonosság miatt

Ugyanis

lévén, 441. § (7) most a

7.55. egyenlet - (15)

alakot ölti, ahol 441. § (6) értelmében

7.56. egyenlet - (16)

Adassék

hacsak

. Akkor

és

az

vagy a

hely elég kis környezetébe esnek, vagy pedig

fekvő helyei, mert a föltevés szerint

az

és a

folytonos (57. §). Így pedig nyilvánvaló, hogy ha
helyére

tehát 441. § (16)-ra tekintettel 441. § (11) minden
fenti okoskodással arra jutunk, hogy

-ben az

-nek egymáshoz elég közel

helyen folytonos, továbbá

elég kicsiny, akkor az

-re fennáll

-ben egyenletesen
intervallum bármely

-ben. Ennélfogva 441. § (15) alapján a

-től függetlenül

amivel az állítás igazolva van.
Speciálisan, ha
intervallumban

mindenütt folytonos

szerint periodikus függvény, akkor a

egyenletesen áll fenn. Minthogy
trigonometrikus polinom, ezzel újra bebizonyítottuk Weierstrass
második approximáció-tételét (431. §). Fejér tétele egyszerű eljárást szolgáltat a közelítő polinom előállítására.
Miután (342. §) valamely konvergens sor mindig szummábilis és szummája egyenlő a sor összegével, Fejér
alaptételének folyománya ez a nevezetes tétel:
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Ha

az

helyen folytonos és FOURIER-sora ugyanitt konvergens, akkor e sor összege

.

Tudjuk, a TAYLOR-sornak nincs meg ez a tulajdonsága (353. §).
Hasonlóképen: ha

-nek az

helyen elsőfajú szakadása van és FOURIER-sora ugyanitt konvergens, akkor

e sor összege

.

441. § (3)-ból folyik az 441. § (1) alatti aritmetikai közép következő fontos tulajdonsága:
Ha minden

helyen akkor egyszersmind

7.57. egyenlet - (18)

Ugyanis az első középértéktétel értelmében 441. § (3)-ból 441. § (17) alapján következik, miszerint

vagyis 441. § (4)-re tekintettel

amivel 441. § (18)-at bebizonyítottuk.
A 436. § (2*) képletéből

helyettesítéssel

tehát (184. § (4*)) a 441. § (3) alatti aritmetikai közép így is írható:

7.58. egyenlet - (3*)

Alkalmazzuk itt az

sorfejtést (437. § (5)). Minthogy e sor a

számköz belsejében egyenletesen konvergens, az

függvény pedig korlátos és a végpontokon zérus, nyilvánvaló, miszerint e függvénnyel
végigszorozva, a nyert új sor egyenletesen konvergens a
helyen

a

intervallumban (a

helyen

az

határértékkel veendő egyenlőnek). Ennélfogva tagonkénti integrálással (374. §)
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De tekintve, hogy

a

szerint periodikus függvény, az

új változó bevezetésével

és hasonlóan

Ezeket az előbbi sorba behelyettesítve, a sorösszeg a

-edik részletösszeg limese alakjában

ami folytatva

miután ez improprius integrál konvergens (245. §), lévén az integrandus abszolút értéke nem nagyobb
ha

. Ha még a jobboldali integrálra az

helyettesítést alkalmazzuk, innen

tehát 441. § (3*)-ból

7.59. egyenlet - (3**)

Az

függvénynél

, tehát 441. § (3**) szerint

Ennek felhasználásával pedig 441. § (3**)-ból

7.60. egyenlet - (19)
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Ha mármost az

függvény

kitevőjű LIPSCHITZ- feltételnek tesz eleget, ahol

, azaz

7.61. egyenlet - (20)

akkor 441. § (19)-ből következik (141. §), miszerint

(Ez improprius integrál t. i. konvergens (245. §), mert az integrandus nem nagyobb, mint
feltevés folytán
.) Eszerint érvényes a következő tétel:
Ha a

szerint periodikus

függvény az

, akkor a FOURIER-sora első
meg

ahol

, ahol is a

kitevőjű 441. § (20) LIPSCHITZ-feltétélnek tesz eleget és

részletösszegének

aritmetikai közepe oly pontosan közelíti

-et, hogy

csak az

442§. . A

-tól függő numerikus állandó. (SZ. BERNSTEIN tétele.13)
függvényről azt mondjuk, hogy eleget tesz a DIRICHLET-féle

szerint periodikus

feltételeknek, ha korlátos és a

intervallum véges számú oly részre bontható, amelyek mindegyikének

belsejében
monoton.14 Ekkor
szükségkép integrálható (129. §). Szakadása lehet nyilván végtelen
sok helyen, de csak elsőfajú, lévén bármely helyen úgy jobb-, mint baloldali véges határértéke.
Ez esetben
nyilván korlátos variációjú (135. §), tehát (183. § (10)) FOURIER-állandóihoz található oly
pozitív
szám, hogy

7.62. egyenlet - (1)

Mármost Fejér alaptételének (441. §) és a HARDY-LANDAU-tételnek (344. §) folyománya a következő
klasszikus tétel, amelyet eredetileg DIRICHLET bizonyított be:
Ha a

szerint periodikus korlátos

függvény eleget tesz a DIRICHLET-féle feltételeknek, akkor

FORURIER-sora mindenütt konvergens és összege folytonossági helyen

, elsőfajú szakadási helyen pedig

.
Legyen u. i.

FORURIER-sora röviden

7.63. egyenlet - (2)

ahol is tehát

13

S. BERNSTEIN i. h. (95.old.), p. 88.

14

V. ö. DIRICHLET i. h. (102.old.), p. 131. Itt még az is föl van téve, hogy

az egyes szakaszok belsejében folytonos.
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Minthogy
bármely helyen folytonos vagy elsőfajú szakadással bír, Fejér alaptétele szerint a 442. § (2)
alatti FORURIER-sor mindenütt szummábilis. De mivel 442. § (1)-ből folyólag

7.64. egyenlet - (3)

tehát

a HARDY-LANDAU-tétel értelmében 442. § (2) konvergens is. Összege egyenlő a sor szummájával, tehát Fejér
tétele szerint folytonossági helyen az összeg

, elsőfajú szakadási helyen pedig

.

E tételből RIEMANN lokalizációs tétele (436. §) alapján folyik a következő, amely a FORURIER-sornak adott
helyen való konvergenciájára szolgáltat újabb elegendő föltételt:
Ha elég kis pozitív
akkor

mellett

az

, valamint az

intervallum belsejében monoton,

helyen konvergens és összege ( DIRICHLET-féle kritérium.)

FORURIER-sora az

Ekkor u. i. nyilván van olyan

szerint periodikus korlátos

függvény, amely

-szel az

intervallumban megegyezik és egyszersmind kielégíti a DIRICHLET-féle feltételeket. E
függvény FOURIER-sora DIRICHLET fenti tétele értelmében konvergens az helyen és összege

7.65. egyenlet - (5)

De így RIEMANN lokalizációs tétele szerint
szinten
Például legyen
mellett

FOURIER-sora is konvergens az

helyen és összege

.
olyan

szerint periodikus korlátos és integrálható függvény, amelyre elég kis pozitív

7.66. egyenlet - (6)

Ez a
intervallum belsejében nyilván monoton növekedő,
helyen vett jobb-, ill. baloldali határértéke

belsejében monoton fogyó, és a

7.67. egyenlet - (7)

Tehát a tétel értelmében e függvény FOURIER-sora az

helyen konvergens ésösszege

.

Megjegyzendő, ez esetben a fentebbi LIPSCHITZ-féle kritérium (436. §) felmondja a szolgálatot, mert most

7.68. egyenlet - (8)
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és bármely pozitív

, midőn

mellett

(173. § (9)).

Viszont pl. az

7.69. egyenlet - (9)

esetben (436. §) a DIRICHLET-féle kritérium mondja föl a szolgálatot, mert bármily kicsiny legyen is a
pozitív szám,

a

, valamint a

intervallum belsejében nem monoton.

DIRICHLET tételének nevezetes és fontos kiegészítése ez: ha a tett feltevések mellett
számköz minden helyén ( -nál balról is,
egyenletesen konvergens. (HEINE tétele15)

folytonos az

-nél jobbról is), akkor FOURIER-sora e számközben

Ugyanis ekkor Fejér approximáció-tétele szerint

egyenletesen áll fenn

-ben s így a HARDY-LANDAU-tétel bizonyításában (334. §) 442. § (7) alatt

egyenletesen érvényes e számközben. Ebből pedig az ott leírt módon következik, hogy adatván bármely
szám, eléggé nagy -re

7.70. egyenlet - (10)

Eszerint

-ben

egyenletesen, vagyis itt a FOURIER-sor egyenletesen konvergens.
DIRICHLET tétele és kiegészítése akkor is érvényes, ha
a
szerint periodikus és a
számközben korlátos variációjú függvény. Ugyanis az 442. § (1) alatti egyenlőtlenségek ez esetben is
fennállanak, tehát a bebizonyítás ugyanúgy történhet, mint fentebb.
443§. . Legyen
a
legfeljebb -edrendű

intervallumban korlátos és integrálható függvény. Határozzuk meg azt a

7.71. egyenlet - (1)

trigonometrikus polinomot, amelyre az

15

E. HEINE: Cher trigonometrische Reihen, Journal für die reine und angewandte Mathematik 71 (1870), p. 354, I. Satz.
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7.72. egyenlet - (2)

négyzet-integrál a lehető legkisebb.
Ez integrál így írható:

7.73. egyenlet - (3)

Itt 443. § (1)-re tekintettel

7.74. egyenlet - (4)

Továbbá 443. § (1)-ből az

függvények ortogonalitása (225. §) folytán

7.75. egyenlet - (5)

433. § (4) és 433. § (5) alapján 433. § (3)-ból

7.76. egyenlet - (6)

E négyzet-integrál, mint az
változók függvénye a négyzetes tagok együtthatóinak
pozitivitása folytán akkor és csak akkor a legkisebb, midőn (123. § (3))

Tehát az 433. § (1) polinom nyilván ez együtthatók mellett – és csakis ezek mellett – teszi legkisebbé a 433. §
(2) integrált. Ez esetben 433. § (6)-ból

Ezek szerint az
négyzet-integrált minimizáló legfeljebb
trigonometrikus polinom ahol Az integrál minimális értéke
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7.77. egyenlet - (9)

Föltehető, hogy
a
szerint periodikus, azaz
, mert a függvény megváltoztatása egy
helyen az integrál értékét nem érinti (129. §). Ekkor 433. § (8) szerint a 433. § (7) alatti minimizáló polinom az
-edik szelete (435. §). Ez a FOURIER-sor szeleteinek nevezetes minimum-

FOURIER-sorának
tulajdonsága.
függvénynek az

Valamely

-től való ú. n. átlagos eltérése a

érték. Ez azon érték, amellyel az
pótolva, az

különbséget a

intervallum minden egyes helyén

négyzet-integrál nem változik, vagyis ez másszóval az

különbség négyzetes integrál-középértéke a
fenti minimum-tulajdonságot így fejezhetjük ki:
A legföljebb

intervallumban a

intervallumban (v. ö. 142. §). E terminológiát használva, a

-edrendű trigonometrikus polinomok között az

számközben az
444§. . Ha
Hurwitz-tétel.16)

FOURIER-sorának
a

függvénytől való átlagos eltérés a

-edik szeletére – és csakis erre – a lehető legkisebb.

intervallumban korlátos és integrálható függvény, akkor ahol

( Parseval–

Mivel 444. § (2)-ből fo]yólag az

7.78. egyenlet - (3)

polinomra a megelőző§ 443. § (9) képlete értelmében

a tétel máskép úgy fejezhető ki, hogy
polinomra

esetén, a 444. § (2) és 444. § (3) alatt definiált

7.79. egyenlet - (1*)

A. Hurwitz: Sur quelques applications géométriques des séries de Fourier, Annales se. de l’École Normale Supérieure, 1902, Werke 1, p.
510; ugyanattól: Über die Fourierschen Constanten integrierbarer Funktionen, Mathematische Annalen 57 (1903), p. 425. E tételből folyólag
16

ahhoz, hogy valamely

trigonometrikus sor FOURIER-sor legyen,

szüséges a
sor konvergens volta. Az integrálfogalom LEBESGUE-féle általánosítása után ez a feltétel elegendő is.
Ugyanis RIESZ FRIGYES (és tőle függetlenül E. FISCHER) bebízonyította a következő alapvető tételt: Ha a trigonometrikus sor olyan,
hogy
konvergens, akkor az egy a négyzetével együtt LEBESGUE szerint integrálható függvény FOURIER-sora.
(RIESZ–FISCHER -tétel.) V. ö. F. RIESZ: Sur les systémes orthogonaux de fonctions, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences t. 144
(1907), p. 615–619. A további irodalmat illetőleg lásd E. HILB-M. RIESZ: Neuere Untersuchungen über trigonometrische Reihen,
Encyklopadie der Mathematischen Wissenschaften II C 10, p. 1212. A tételt tárgyaló magyarnyelvű könyv VERESS PáL: Valós
függvények, Budapest 1934.
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Ha

szerint periodikus, akkor

az

FOURIER-sorának

-edik szelete (435. §).

Bizonyítás. Legyen először
folytonos és
szerint periodikus függvény. Ez esetben a tétel a FOURIERsor szeletei minimum-tulajdonságának (443. §) és Fejér approximáció-tételének (441. §) folyománya. Minthogy
u. i.

mellett

szintén legfeljebb

-edrendű trigonometrikus polinom, a minimum-tulajdonság értelmében

7.80. egyenlet - (4)

Legyen

Akkor 444. § (4) alapján még inkább áll (141. §)

7.81. egyenlet - (5)

Ámde Fejér approximáció-tétele szerint
Most bebizonyítjuk a tételt a
Ekkor

, tehát 444. § (5)-ből folyik 444. § (1*).

intervallumban szakaszonként folytonos

-hez szerkeszthetők olyan folytonos és

függvényre.

szerint periodikus

függvények, hogy

7.82. egyenlet - (6)

Válasszuk u. i. a pozitív számoknak oly

sorozatát, amelyben
diszkontinutási helyei a

Szemeljük ki az

. Az
függvényt következőkép szerkeszthetjük. Legyenek
intervallum belsejében

helyeket úgy, hogy

959
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

és

7.83. egyenlet - (7)

Legyen

az a folytonos és

szerint periodikus függvény, amely a

7.84. egyenlet - (8)

zárt intervallumokban

-szel megegyezik, az

7.85. egyenlet - (9)

zárt intervallumokban pedig lineáris (279. ábra). Ez megfelel a 444. § (6) alatti követelésnek. Ugyanis (134. §
(4))

7.86. egyenlet - (10)

mert a 444. § (8) alatti intervallumokban

eltünik. S ha a

, mikor is nyilvánvalóan egyszersmind

intervallumban

s így

, a 444. §

(10) jobboldalán álló integrálok mind kisebbek
-nél, lévén a 444. § (9) alatti intervallumok hossza 444. §
(7) szerint a -nél kisebb (141. §). Tehát 444. § (10) alapján

amiből

folytán 444. § (6) következik.

279. ábra.
Az

függvényekre a fentebbiek szerint érvényes a PARSEVAL – HURWITZ-tétel, mert ezek folytonos és
szerint periodikus függvények. Kimutatjuk, hogy 444. § (6)-ból folyólag szükségkép igaz a tétel
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Legyen

FOURIER-sorának

. A minimum-tulajdonság szerint (443. §)

-edik szelete

7.87. egyenlet - (11)

Mivel

444. § (11) így írható:

7.88. egyenlet - (12)

Adassék

. 444. § (6) értelmében

megválászthatóúgy, hogy

7.89. egyenlet - (13)

A

-t így rögzítsük. Mivel

-re a tétel igaz, található oly

, hogy

7.90. egyenlet - (14)

A SCHWARZ-féle egyenlőtlenség szerint (140. § (5))

tehát 444. § (13) és 444. § (14)-ből folyik, hogy

7.91. egyenlet - (15)

Mármost 444. § (12)-ből 444. § (13), 444. § (14) és 444. § (15) alapján következik, miszerint

Minden

-hoz található ilyen

, tehát 444. § (1*) valóban fennáll, a tétel

Végül bebizonyítjuk a tételt tetszőleges korlátos és integrálható
Vegyük a

-re is igaz.

függvényre.

intervallum felosztásainak oly sorozatát, amelyben a felosztás legnagyobb intervallumának

hossza -hoz tart. A -edik felosztásnak megfelelő és
szakaszonként állandó s így szakaszonként folytonos

-re vonatkozó alsóösszeget (126. §) azon
függvény integráljának tekinthetjük, amely a
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felosztás egyes szakaszain az

függvény megfelelő alsó határával egyenlő (az osztópontokban tetszés

szerint lehet előírva (129. §)). Ez az alsóösszeg, vagyis
integráljához tart, azaz

esetén az

függvény

7.92. egyenlet - (16)

De ha ismét
függvényre nyilván

és

-et az osztópontokban is úgy választjuk, hogy

; e

tehát az első középértéktétel értelmében (142. §)

7.93. egyenlet - (17)

444. § (16) és 444. § (17)-ből folyólag

7.94. egyenlet - (18)

Miután

-re (amely szakaszonként folytonos) az előbbiek szerint érvényes a tétel, 444. § (18) alapján

következik

-re is, ugyanúgy, mint előbb a 444. § (6)-ból. Qu. e. d.

Alkalmazzuk e tételt pl. az

függvényre (366. § (3)). E sor az összegének FOURIER-sora (435. §), tehát ez esetben

S minthogy e sor összege a

intervallum belsejében

és

a tétel értelmében

amint már a 367. §-ban 367. § (10) alatt találtuk.
Vegyük most az
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függvényt (366. § (7)). E sor szintén az összegének FOURIER-sora lévén, most

A sor összege a

intervallum belsejében

belsejében

a

, s mivel

a tétel szerint

megegyezésben a 367. § (11) alatti eredményével.
A fenti tételt következőkép általánosíthatjuk: ha
integrálható függvény, akkor ahol

Ugyanis a tételt az

valamint

a

intervallumban korlátos és

függvényre alkalmazva

, illetve

s az első képletből a másodikat kivonva,

-gyel való osztás után előáll 444. § (19).

445§. . Bár a FOURIER-sor divergens lehet (440. §), érvényes a következő tétel:
Ha
a
szerint periodikus korlátos és integrálható függvény, amelynek FOURIER-sora akkor ennek
valamely (x0, x1) számközre vonatkozó integrálja

7.95. egyenlet - (2)

Vagyis a függvény integrálját a FOURIER-sorának tagonkénti integrálásával nyert – szükségképpen konvergens
– sor összege adja.
A bizonyításban nyilván feltehetjük, hogy

. Legyen

7.96. egyenlet - (3)
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E függvény szintén korlátos és integrálható a

intervallumban, mégpedig nyilván

7.97. egyenlet - (4)

7.98. egyenlet - (5)

7.99. egyenlet - (6)

Továbbá evidenter

7.100. egyenlet - (7)

Ennélfogva a PARSEVAL–HURWITZ-tétel általánosítását (444. § (19)) az
alkalmazva, előáll 445. § (1).

és

függvényekre

2. 2 Arzelá tétele
446§. . Az alábbiakban szükségünk lesz a következő tételre: Ha az
számközben folytonos
függvények és rögzített -nél e sorozat monoton fogyólag -hoz tart, akkor ez intervallumban egyenletesen áll
fenn. ( DINI tétele.17)
Bizonyítás. Legyen

legnagyobb értéke

-ben (56. §)

7.101. egyenlet - (3)

Az

sorozatból kiválaszthatunk egy konvergens

7.102. egyenlet - (4)

U. DINI: Grundlagen für eine Theorie der Functionen einer veránderlichen reellen, Grösse. Deutsch bearb. von J. LüROTH und A.
SCHEPP, Leipzig 1892, p. 148.
17
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részsorozatot (64. §), amelyben

Miután a feltevés szerint az 445. § (1) sorozat a
bizonyos
indexre
környezetében mindenesetre

s mivel

helyen
a

-hoz tart, azért valamely

szám megadásakor

helyen folytonos, ennek elég kis

7.103. egyenlet - (5)

(Ha
, akkor csak a jobb-, ha
, akkor csak a baloldali környezet jön szóba.) A 445.§ (4) sorozat
tagjai bizonyos
indexűtől kezdve ebbe a környezetbe esnek, tehát 445. § (5) alapján

S mivel az 445. § (1) sorozat az

Minden pozitív

helyen monoton fogyó, még inkább

-hoz található ilyen

és

, tehát ezzel kimutattuk, miszerint

7.104. egyenlet - (6)

De a 445. § (3) alatti maximumok monoton fogyó sorozatot alkotnak, mert

Ennélfogva 445. § (6)-ból folyik, hogy egyben

7.105. egyenlet - (7)

Mivel pedig a feltevésből folyólag

, 445. § (7)-ből

hogy 445. § (2) egyenletesen áll fenn

jelentésére tekintettel nyilván következik,

-ben. Qu. e. d.

447§. . Az alsó integrálra vonatkozólag (126. § (18)) rendre bebizonyítjuk az alábbi tételeket. 18
tétel. Ha

az

integrálok felső határa, ahol

számközben korlátos függvény, az

alsó integrál az

oly folytonos függvény e zárt intervallumban, amelyre

Bizonyítás. Először is minden ilyen

folytonos függvényre

7.106. egyenlet - (1)

Mert tekintsük

-nek valamely

7.107. egyenlet - (2)
18

V. ö. F. HAUSDORff: Beweis eines Satzes von Arzelá Mathematische Zeitschrift 26 (1927), p. 135–137.
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felosztását és legyen az
pedig

legkisebb értéke

subintervallumban
, azért

. Minthogy

, tehát

ha

(56.§), a

alsó határa

. Ennélfogva

s ebből a
határátmenettel (126. §) folyik 447. § (1). Adassék most
447. § (2) felosztás, amely mellett

. Van olyan

7.108. egyenlet - (3)

Tekintsük azt a lépcsőfüggvényt, amely az
rendre a
állandókkal egyenlő (az

subintervallumok belsejében,
helyeken pedig tetszőlegesen van

megállapítva). Ezt nyilván olyan szakaszonként lineáris folytonos

függvénnyé módosíthatjuk (280. ábra),

amelyre
s amelynek
-tól
-ig vett integrálja tetszőlegesen megközeliti a 447. § (3)
baloldalánálló alsóösszeget (a lépcsőfüggvény integrálját). Tehát 447. § (3)-ból folyólag van olyan
folytonos függvény az

Ezzel kimutattuk, hogy

zárt intervallumban, amelyre

az

integrálok felső határa. Qu. e. d.

280. ábra.
tétel. Legyenek

és

korlátos függvények az

számközben, továbbá legyen

Akkor az alsó integrálokra
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Bizonyítás. Legyenek

és

olyan folytonos függvények az

zárt intervallumban, amelyekre

Akkor

7.109. egyenlet - (5)

nyilván szintén folytonosak és

Az

tétel alapján

7.110. egyenlet - (6)

De az 447. § (5) alatti értelmezésből folyólag

s mindkét oldalon

-tól

-ig integrálva (134. § (2))

Tehát 447. § (6)-szerint

7.111. egyenlet - (7)

Mivel az
tétel értelmében
az
viszont az
integrálok
felső határa, azért (v. ö. 6. §) e két alsó integrál összege a 447.§ (7) jobboldalán állóösszeg felső határa s így
447. § (7)-ből folyik 447. § (4). Qu. e. d.
tétel. Ha
akkor

szánzközben korlátoz függvények és rögzített

az

Bizonyítás. Adassék akármilyen kis pozitív
értelmében van olyan

szám. A felteVésből folyólag

folytonos függvény, amelyre

7.112. egyenlet - (11)

Legyen most (az

tételt

-re alkalmazandó)

7.113. egyenlet - (12)
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Akkor a

tétel szerint

tehát 447. § (11)-retekintettel

De 447. § (8) és 447. § (11) szerint
folyólag

és

lévén, a 447. § (12) alatti definícióból

s így nyilván

tehát az előbbiből következik, hogy

Ennélfogva (mivel 447. § (12)-ből folyólag
alapján van olyan

E

függvényre a

és

mellett egyben

folytonos függvény, amelyre

és

függvény 447. § (12) alatti definíciójára tekintettel még a fortiori

Most hasonlóan következik oly

folytonos függvény létezése, amelyre

és

s így tovább. Az így kialakuló

folytonos függvények sorozatában tehát

7.114. egyenlet - (13)

és

7.115. egyenlet - (14)
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tétel

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

E folytonos függvények a 447. § (13) alatti első egyenlőtlenség és 447. § (9) alapján -hoz tartanak s mivel a
második egyenlőtlenség szerint rögzített -nél monoton fogyó sorozatot alkotnak, DINI tétele értelmében (446.
§)

egyenletesen áll fenn az

Ennek értelmében az

intervallumban. Ebből pedig következik (374. §), miszerint

pozitív számhoz található oly

index, hogy

-től kezdve

7.116. egyenlet - (15)

Mármost a

Minden pozitív

függvényre 477. § (14) és 477. § (15)-ből

-hoz található ilyen

, tehát 447. § (10) fennáll. Qu. e. d.

448§. . Tudjuk, hogy ha bizonyos véges számközben korlátos és integrálható függvények sorozata ott
egyenletesen -hoz tart, akkor az integrálok sorozata zérus-sorozat (374. §). Nevezetes és fontos, miszerint ez
igaz marad akkor is, ha az egyenletes konvergencia feltevését azzal a nyilván gyengébbel pótoljuk, hogy a
sorozat tagjai abszolút értékben bizonyos közös korlát alatt maradnak. Vagyis érvényes a következő tétel is:
Ha

az

számközben korlátos és integrálható függvények és továbbá akkor

Ez folyománya a megelőző §

tételének. Legyen u. i.

az intervallum minden

értékek felső határa. Ez 448. § (1)-re tekintettel korlátos és nyilván

448. § (2) alapján evidens továbbá, hogy

Ennélfogva az idézett tétel értelmében

Tehát adatván

, van olyan

, hogy

7.117. egyenlet - (4)

969
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

helyén az

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
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De

definiciójából folyólag

s mivel

a feltevésből folyólag integrálható (130. §), evidenter (v. ö. 447. § (1))

tehát 448. § (4) mellett a fortiori

7.118. egyenlet - (5)

és annál inkább (141. §)

Bármely pozitív

-hoz található ilyen

, tehát 448. § (3) valóban fennáll.

E tételt általánosabb alakban így mondhatjuk ki:
Ha

az
számközben korlátos és integrálható függvények és továbbá ahol
korlátos és integrálható függvény, akkor (Arzela tétele19)
Ugyanis 448. § (7) és 448. § (8)-ból következik, hogy

ez

számközben

, tehát

továbbá 448. § (8) szerint

és

integrálható, mert a feltevés értelmében

és

ilyen (134. §). Vagyis az

függvénysorozat teljesíti a fenti tétel feltételeit, következőleg

azaz

19

C. ARZELá: Sulla integrazione per serie, Rendiconti della Accademia dei Lincei (4), I (1885), p. 537.
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ami éppen a 448. § (9) alatti állítás.
Függvénysorra átfogalmazva, a tétel azt mondja; hogy ha az

számközben az

függvénysor összege és tagjai korlátos és integrálható függvények s a sor részletösszegei abszolút értékben
bizonyos közös korlát alatt maradnak, akkor

7.119. egyenlet - (9*)

Vagyis az ilyen függvénysor tagonként integrálható.

3. 3 Általános trigonometrikus sorok
449§. . Szükségünk lesz a következő segédtételre: ha
függvénysor egyenletesen konvergens. (Az
sor tagjai a helyen is folytonosak.)

helyen

konvergens numerikus sor, akkor a
az

határértékkel veendő egyenlőnek, így e

Ezt bebizonyítandó, a

7.120. egyenlet - (2)

függvényt két korlátos és monoton növekedő függvény különbsége alakjábanállítjuk elő a
intervallumban.
Minthogy

, mindenesetre (146. §)

7.121. egyenlet - (3)

S mivel

azért

7.122. egyenlet - (4)

tehát az

7.123. egyenlet - (5)
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felbontásban akár a kisebbítendő, akár a kivonandó nem nagyobb, mint

. E függvény azonban a

intervallumban bizonyos korlát alatt marad. Ugyanis 449. § (2)-ből

következőleg

tehát

és így

Mármost a

jelöléssel 449. § (2), 449. § (3) és 449. § (5)-ből

7.124. egyenlet - (6)

s itt 449. § (4)-re tekintettel
és
monoton növekedő függvények a
továbbá a mondottak alapján ugyanitt korlátosak. Ennélfogva a

függvénysorok a 362. §
szerint

tétele értelmében egyenletesen konvergensek ez intervallumban. Ugyanis a feltevés

konvergens (tehát mínt állandó tagú függvénysor egyenletesen konvergens), és
pozitív, rögzített

valamint
továbbá

intervallumban,

és

-nél az

növelésével monoton fogy,

korlátosak, nevezetesen

Ebből nyilván következik, hogy a

függvénysorok is egyenletesen konvergensek. Ezek különbsége 449. § (6) alapján éppen az 449. § (1) alatti sor,
tehát az is egyenletesen konvergens a

intervallumban. Minthogy páros függvényt állít elő, az egész

intervallumban egyenletesen konvergens. Ezzel a fenti segédtételt bebizonyítottuk.
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7. fejezet Trigonometrikus sorok.
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450§. . Valamely

függvénynek az

helyen vett általánosított második differenciálhányadosa alatt a

határértéket értjük, amennyiben létezik és véges. Miután az

helyhez tartozó második differencia (389. §)

a 390. § tétele értelmében e határérték

az

, valahányszor

helyen kétszer differenciálható.

Tekintsünk mármost olyan

7.125. egyenlet - (1)

trigonometrikus sort, amelyben az együtthatók

sorozata korlátos. Akkor a kétszeri tagonkénti integrálással nyert

7.126. egyenlet - (2)

függvénysor egyenletesen konvergens (361. §), miután
konvergens (330. §). E sorösszege tehát
mindenesetre folytonos függvény (363. §). Bebizonyítjuk a trigonometrikus sorok elméletének következő
fundamentális tételét:
Ha az 450. § (1) alatti trigonometrikus sor valamely
helyen konvergens és együttható-sorozata korlátos,
akkor a sor összege e helyen a 450. § (2) függvény általánosított második differenciálhányadosa, azaz

7.127. egyenlet - (3)

(RIEMANN alaptétele.20)
Bizonyítás. Minthogy

450. § (2)-ből nyerjük:

7.128. egyenlet - (4)
20

V. ö. B. RIEMANN i. h. (I. köt. 195. old.) p. 232, Lehrsatz 1.
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Mivel pedig a feltevés szerint a

sor konvergens, a megelőző §-ban bebizonyított segédtétel értelmében

a

változóban egyenletesen konvergens. Ennélfogva a
az

helyen folytonos (363. §), tehát itt (ahol is

határértékkel vétetik egyenlőnek, hogy folytonos legyen) a határértéke éppen az 450. § (1) alatti

sorösszeg. Következőleg 450. § (4)-ből (azt

helyett

-re alkalmazva) folyik 450. § (3). Qu. e. d.

451§. . Az általánosított második differenciálhányadost illetőleg érvényes az alább felhasználandó következő
tétel:
Ha
az
zárt számközben folytonos függvény s azon belül mindenütt van általánosított második
differenciálhányadosa, mégpedig akkor egyben

7.129. egyenlet - (2)

Bizonyítás. Legyen az
másodfokú

intervallum valamely rögzített belső helye

polinomot, amely

kicsiny pozitív szám, e helyek az

-szel a

helyeken megegyezik (amennyiben

számközbe esnek). Tudjuk (389. § (1)), ebben

tehát a

függvény általánosított második differenciálhányadosa nyilván

7.130. egyenlet - (3)

Minthogy

. Tekintsük azt a legföljebb

jelentése folytán
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együtthatója

elég

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
azért a
folytonos függvény
és
között valamely helyen felveszi a legnagyobb, valamely
közbülső helyen pedig a legkisebb értékét (56. §). E helyek a fortiori és között feküsznek, tehát eléggé
kis pozitív szám mellett

következőleg

Ennélfogva pedig 451. § (3)-ból következik, hogy

s így az 451. § (1) föltevés alapján még inkább

vagyis fennáll 451. § (2), qu. e. d.
E tételnek folyománya, hogy ha az

függvény az

zárt számközben folytonos és azon belül az

általánosított második differenciálhányadosa mindenütt zérus, akkor

-ban

lineáris egész függvény:

(SCHWARZ 21 tétele.)
Ekkor u. i. 451. § (1) alatt

Ebből folyólag az

vehető, tehát 451. § (2) értelmében

számköz szukcesszív felezésével nyert helyeken

egész függvénnyel, amely az

és

megegyezik azzal a lineáris

értékeket veszi fél. S mivel

helyeken rendre az

bármely helye ilyen helyek határértéke, a folytonosság következtében a megegyezés
fennáll.

minden helyén

452§. . Az alábbi tétel azt fejezi ki, hogy ha valamely
szerint periodikus függvény egyáltalában
trigonometrikus sorba fejthető, akkor ez csak egyféleképpen lehetséges.
Ha két trigonometrikus sor mindenütt konvergens és ugyanazzal az összeggel bír, akkor e sorok azonosak
(Cantor tétele22)
Bizonyítás. Az állítás nyilván aequivalens azzal, hogy ha minden

21

helyen

V. ö. H. A. SCHWARZ: Gesammelte Mathematische Abhandlungen, Bd. II. p. 341–343.

G. CANTOR: Beweis,dass eine fürjeden reellen Werth von durch eine trigonometrische Reihe gegebene Function
eine einzige Weise in dieser Form darstellen lüsst, Journal für die reine und angewandte Mathematik 12 (1870), p. 139–143.
22
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7.131. egyenlet - (1)

akkor

7.132. egyenlet - (2)

Legyen

valamely rögzített hely. A feltevés szerint minden

-re

valamint

Ezeket összeadva és -vel végigosztva (312. §)

Miután 452. § (1) az

helyen is érvényes, ez utóbbi cosinus-sorban az

indexű együttható

(310. § (5)), tehát az együttható-sorozat mindenesetre korlátos. Ennélfogva RIEMANN alaptétele szerint (450. §)
a

folytonos függvényre

minden

helyen. Tehát SCHWARZ tétele értelmében (451. §) e függvény

Mivel pedig ez utóbbi

szerint periodikus függvény, nyilván

7.133. egyenlet - (3)

azaz
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Miután

korlátos, azért e sor egyenletesen konvergens (361. §), lévén
konvergens sor (330. §). Tudjuk (435. §), ebből következik, hogy e cosinus-sor az összegének

FOURIER-sora, tehát együtthatói az
tehát,

függvény FOURIER-állandói, amelyek pedig evidenter -ok,

Ez minden e helyre igaz lévén, következik, hogy

7.134. egyenlet - (4)

452. § (3) és 452. § (4) szerint 452. § (2) valóban fennáll. Qu. e. d.
453§. . Most már bebizonyíthatjuk a 435. §-ban említett klasszikus tételt is:
Ha valamely
szerint periodikus korlátos és integrálható függvény trigonometrikus sorba fejthető, akkor az e
függvénynek a FOURIER-sora. (DU BOIS-REYMOND tétele23)
Bizonyítás. Legyen a függvény

7.135. egyenlet - (1)

és FOURIER-sora

7.136. egyenlet - (2)

Rögzítvén valamely

helyet, tekintsük a

7.137. egyenlet - (3)

páros függvényt. Erre

23

L. a 296. old. jegyzetét.
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Vagyis 453. § (2)-re tekintettel e

függvény FOURIER-sora (amely cosinus-sor (435. §))

7.138. egyenlet - (4)

Minthogy a 453. § (3) alatti trigonometrikus sor minden helyen konvergens és együtthatói (az 453. § (1) sor
tagjai a helyen) -hoz tartanak, tehát korlátosak, RIEMANN alaptétele szerint (450. §) a

függvényre

röviden

7.139. egyenlet - (5)

Megmutatjuk, hogy a 453. § (4)-ből (ahol is az együtthatók szintén
(435. §)) hasonlóan képezett

-hoz tartanak, miután

7.140. egyenlet - (6)

függvény azonos

-szel. E célból e függvényt alkalmas integrálalakban állítjuk elő.

Legyen rövidség kedvéért

7.141. egyenlet - (7)

Akkor a 453. § (4) alatti FOURIER-sor tagonkénti integrálásával (445. §)

Itt

7.142. egyenlet - (8)
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7. fejezet Trigonometrikus sorok.
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páratlan folytonos függvény, mégpedig korlátos variációjú (143. §). TehátFOURIER-sorba fejthető (442. §) s
így CANTOR tétele értelmében 453. § (8) e függvényFOURIER-sora (452. §). Ebből tagonkénti integrálással

vagyis 453. § (7)-re tekintettel a 453. § (6) alatti függvény

7.143. egyenlet - (9)

Ennek még a

7.144. egyenlet - (9*)

alakot is adhatjuk, amit következőkép láthatunk be. Az
álló függvény különbségi hányadosa

helyről áttérve

-ra, a 453. § (9*) jobboldalán

7.145. egyenlet - (10)

A

integrandus az

tehát e függvény az
-hoz tart, midőn

helyen és

korlátos lévén, egyben

helyen folytonos is. Ennélfogva az
számközre vonatkozó felső és alsó határa
. Az első középértéktétel alapján tehát (142. §)

Mivel pedig (143. §)

esetén a 453. § (10) alatti különbségi hányados határértéke

Ugyancsak (143. §)

miután az integrandus

-nak folytonos függvénye. Az integrálszámítás alaptételéből folyólag tehát (98. §)
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minthogy e két függvény az
(9*).

helyen egyaránt

-sal egyenlő. Tehát 453. § (9)-ből valóban folyik 453. §

Válasszunk mármost valamely

zérus-sorozatot. Akkor 453. § (9*)-ból 453. § (5)-re tekintettel

7.146. egyenlet - (11)

A korlátos

függvény abszolút értékének felső határát

-vel jelölve, 453. § (5) folyólag (451. §)

Tehát ARZELá tételét alkalmazva (448. §), a 453. § (11) képletből

vagyis (v. ö. 450. § (4))

Itt

a

-ben

álló

sor

egyenletesen

konvergens

(361.

§),

mert

amint

mondottuk

és

a
sor pedig konvergens (330. §). Az
-vel való szorzással nyert sor szintén egyenletesen
konvergens, tehát tagonként integrálhatunk (374. §). Minthogy

és parciális integrálással

ily módon adódik

980
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
De rögzített

mellett a

sor a

tehát

Ennélfogva a

változóban nyilván egyenletesen konvergens (361. §), miután

folytán e határérték (363. §)

különbség

minden -re. De a baloldalon szereplő
elő s így innen következik, hogy

trigonometrikus sor

szerint periodikus függvényt állít

7.147. egyenlet - (12)

Tehát minden

helyen

Igy azonban CANTOR tétele szerint

Mivel

tetszőlegesen volt választható, ebből következik, hogy

7.148. egyenlet - (13)

453. § (12) és 453. § (13) azt fejezi ki, hogy az 453. § (1) alatti trigonoinerikus sor azonos a 453.§ (2)
FOURIER-sorral. Qu. e. d.

4. 4 Interpoláció-sorozatok
454§. . Vegyünk fel az

számközben az

értékek mindegyikéhez valamely

7.149. egyenlet - (1)

pontcsoportot; ezzel az

7.150. egyenlet - (2)
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pontcsoport-sorozatot adtuk meg ebben az intervallumban. Ha mármost
függvény és az
edfokú
az így nyert

ez intervallumban értelmezett

értékek mindegyikére meghatározzuk azt az egyetlen legföljebb

racionális egész függvényt, amely az 454. § (1) alatti helyeken megegyezik

-

-szel (387. §),

7.151. egyenlet - (3)

polinomok a 454. § (2) pontcsoport-sorozatnak megfelelőLAGRANGE-féle interpolációsorozatot alkotják az
függvényre vonatkozólag. Viszont e pontcsoport-sorozathoz tartozóFejér- féle interpoláció-sorozatnak
-re vonatkozólag azt a

akarjuk nevezni

7.152. egyenlet - (4)

polinom-sorozatot, amelyben

az az egyetlen legföljebb

amely az 454. § (1) alatti helyeken
után
-et a
parabolával.

-edfokú racionális egész függvény,

-szel megegyezik, deriváltja pedig mind e helyeken

-hez rendelt

lépcsőparabolának nevezzük, szemben az

(397. §). Fejér 24
LAGRANGE-

A 454. § (2) pontcsoport-sorozatot nem lehet úgy megválasztani, hogy a 454. § (3) alatti LAGRANGE-féle
interpoláció-sorozat egyenletesen
-hez tartson az
folytonos függvény. E nevezetes tételt máskép így fejezhetjük ki:
Bárhogyan, választván az
folytonos

számközben, valahányszor ebben

számközben a 454. § (2) pontcsoport-sorozatot, mindig van olyan

függvény ebben az intervallumban, hogy a 454. § (3) alatti LAGRANGE-féle interpoláció-hez. (FABER 25 tétele.)

sorozat ugyanitt nem tart egyenletesen

Ezzel szemben a 407. §-ban bebizonyított tétel mutatja, miszerint a 454. § (2) pontcsoport-sorozat úgy már
megválasztható, hogy a 454. § (4) alatti Fejér-féle interpoláció-sorozat az
függvény esetében egyenletesen

-ben folytonos bármely

-hez tartson ebben a számközben.

FABER tételének bebizonyításához szükségünk lesz a következő segédtételre:
Ha a 454. § (2) pontcsoport-sorozat minden
sorozata nem korlátos, akkor az
összegek sorozata szintén nem korlátos.

pontjához úgy választunk egy
számközben van olyan

Bizonyítás. 26 Legyen rövidség kedvéért a valamely

értéket, hogy a összegek

folytonos függvény, amelyre az

függvényre képezett 454. § (6) alatti összeg

Fejér Lipót Interpolációról, Mathematikai és Természettudományi Értesítő XXXIV (1916), p. 210.
G. FABER: über die interpolatorische Darstellung stetiger Funktionen, Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung 23 (1914),
p. 192–210.
26
V. ö. H. LEBESGUE: Sur les intégrales singulieres, Annales de la Fac. Sc. de Toulouse 1 (1909), p. 60–62, továbbá HAAR ALFRéD: Zur
Theorie der orthogonalen Funktionensysteme, Inaugural-Dissertation, Göttingen, 1909, p. 10–14 vagy Mathematische Annalen 69 (1910), p.
24
25
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7.153. egyenlet - (7)

Válasszuk az

intervallumban az

7.154. egyenlet - (8)

folytonos függvényeket úgy, hogy

7.155. egyenlet - (9)

legyen. Ezek legegyszerűbben egyenesdarabokból tehetők össze (281. ábra). Az
alatti összeg

-reképezett 454. § (7)

7.156. egyenlet - (10)

Ha van olyan
a 454. § (8) sorozatban, amelyre
Tehát csak azt az esetet kell tekintenünk, midőn a
korlátos.

nem korlátos, akkor a tétel be van bizonyítva.
indexek mindegyikére az
összeg

281. ábra.
Válasszunk egyelőre tetszőlegesen valamely

index-sorozatot. A tett föltevés alapján

335–339. A segédtétel fenti megfogalmazását illetőleg lásd H. HAHN: Über das Interpolations-problem, Mathernatische Zeitschrift 1
(1918), p. 121.
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Tekintsük mármost az

függvényt. E sor tagjai 454. § (9)-re tekintettel abszolút értékben nem nagyobbak az

konvergens geometriai sor megfelelő tagjainál, tehát e függvénysor egyenletesen konvergens (361. §) s mivel
tagjai folytonos függvények, az

sor-összeg is folytonos (363. §). Erre nyilván

7.157. egyenlet - (11)

Itt az előbbi egyenlőtlenségek szerint

545. § (10) értelmeben

s mivel 545. § (9) alapján

evidenter

Ennélfogva 545. § (11)-ből következik, hogy

azaz

7.158. egyenlet - (12)
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De miután a feltevés értelmében az 454. § (5) alatti összegek sorozata nem korlátos, a
után úgy választható, hogy

azután

index megválasztása

úgy, hogy

s így tovább, az index-sorozat ilyetén választásánál általában

Ekkor 454. § (12) szerint

s így ez

függvényre vonatkozólag a 454. § (6) alatti összegek sorozata nem korlátos. Qu. e. d.

A LAGRANGE-féle interpolációs formulaszerint (387. § (5)) a 454. § (3) alatti interpoláció-sorozatban

az interpoláció alapfüggvényei az

ahol
Minthogy

-edik pontcsoportnak megfelelőleg.

folytonos az
zárt számközben, maximumát ebben felveszi valamely
helyen (56. §). Mármost
FABER tétele annak a ténynek folyománya, hogy a 454. § (2) pontcsoport-sorozat bármely választásánál az edik pontcsoporthoz tartozó alapfüggvények abszolút értékei összegének

maximuma

-nel

-hez tart.

Ugyanis a segédtételt az

választás mellett alkalmazva, e tényből következik, miszerint az
folytonos függvény, amelyre az

összegek sorozata nem korlátos. Ekkor pedig a 454. § (3) sorozat nem tarthat
hez, mert ez esetben az

985
Created by XMLmind XSL-FO Converter.
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-
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sorozat nyilván korlátos volna, lévén
§).

mint folytonos függvény az

zárt intervallumban korlátos (56.

Az említett tényt a következő §-ban bizonyítjuk be.
455§. . Szükségünk lesz a következő egyenlőtlenségre: az

bármely valós értékénél

7.159. egyenlet - (1)

Ezt bebizonyítandó, először is megjegyezzük, miszerint

7.160. egyenlet - (2)

Ez ugyanúgy látható be, mint a

összegek pozitivitása a

vagyis a

számközön belül (438. §). Mármost

sinus-polinomok szerint rendezve

Mivel itt az első
tag mindegyikében az első tényező negatív, a második viszont
azért innen látható; hogy e számközön belül

De így a 438. § (13) egyenlőtlensége alapján még inkább

7.161. egyenlet - (3)

455. § (2) és 455. § (3)-at összefoglalva
986
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s ezzel 455. § (1) be van bizonyítva, miután a szóbanforgó összeg
455. § (1)-nek folyománya, hogy az

szerint periodikus páratlan függvény.

bármely valós értékénél

7.162. egyenlet - (4)

Ugyanis

vagyis a közös nevezőjű tagok összevonásával a kérdéses összeg

s ez 454. § (1) alapján abszolút értékben valóban kisebb -nél.
Bebizonyítjuk most már a következő tételt: Ha

tetszés szerint adott helyek a

számközben, mindig van olyan legföljebb,

cosinus-polinom, amelyre egyrészt másrészt a

intervallum valamely

-edrendű

helyén

7.163. egyenlet - (6)

Bizonyítás. 27 Legyen

7.164. egyenlet - (7)

ahol

7.165. egyenlet - (8)

27

Fejér Lipót: Die Abschatzung eines Polynoms in einem Intervalle etc., Mathematische Zeitschrift 32 (1930), p. 451–453.
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7.166. egyenlet - (9)

Akkor 455. § (4) értelmében

7.167. egyenlet - (10)

Választván valamely a valós számot, tekintsük a

7.168. egyenlet - (11)

függvényt. Ez 455. § (7), 455. § (8) és 455. § (9)-re tekintettel nyilván legföljebb n-edrendű cosinus-polinom,
akár -ben, akár -ban. Az a legföljebb
értékeket veszi fel (426. §), evidenter

ahol

-edrendű cosinus-polinom, amely a

helyeken rendre a

az

helyeknek megfelelő LAGRANGE-féle alapfüggvények. Ezt a

alakban írhatjuk s itt a jobboldali első összeg az a legföljebb
rendre a

E cosinus-polinomnak a

-edrendű cosinus-polinom, amely a

értékeket veszi fel, tehát azonos a

helyen vett értéke

7.169. egyenlet - (12)
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ahol

mindenesetre cosinus-polinomja

abszolút tagja azonban zérus. Ugyanis 455. §

oly cosinus-polinom, amelynek legalacsonyabbrendű tagja

(9)-re tekintettel
edrendű,

-nak. Ez

pedig olyan, amelynek legmagasabbrendű tagja

-

-edrendű s így ezek szorzata abszolút

tagot nem szolgáltat,
-ban pedig 455. § (8)-ból láthatóan szintén nincs abszolút tag. Tudjuk, hogy
abszolút tagot nem tartalmazó trigonometrikus polinomnak mindig van valós -helye (429. §), tehát a
mondottak alapján van olyan

Ekkor a

számközben, amelyen

hely a

helyen 455. § (12)-ből 455. § (8)-ra tekintettel

cosinus-polinom a

tehát (162. §)

7.170. egyenlet - (13)

Mivel pedig a 455. § (11) alatti függvény 455. § (10) alapján
helyeken

-nél kisebb abszolútértékű s

a

-vel megegyezik, azért másrészt

7.171. egyenlet - (14)

455. § (13) és 455. § (14) értelmében a

legföljebb
E tétel az

-edrendű cosinus-polinomnak megvan az 455. § (5) és 455. § (6) alatti két tulajdonsága. Qu. e. d.
helyettesítéssel nyilván átmegy (400. §) a következőbe:

Ha

tetszés szerint adott helyek a

számközben, mindig van olyan legföljebb

racionális egész függvény, amelyre egyrészt másrészt a

-edfokú

intervallum valamely helyén

7.172. egyenlet - (16)

E tételből a megelőző §-ban említett tény (szorítkozva a
már tüstént következik. Valóban

intervallumra, amit nyilván tehetünk)

tehát 455. § (15)-re tekintettel
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s ha

az a hely, ahol

legnagyobb értékét veszi fel a

zárt intervallumban, még inkább

és így 455. § (16)-ból folyólag

esetén

Mivel pedig

, ez egyenlőtlenségből következik, hogy mind több és több helyet

véve fel a
intervallumban, a megfelelő alapfüggvények abszolút értékei összegének e zárt
számközre vonatkozó maximuma
-hez tart.
Az előbbi §-ban mondottak szerint ezzel FABER tétele be van bizonyítva.
456§. . A
Csebisev-polinomok gyökcsoportjai alkotta pontcsoport-sorozat (amely a 407. §
tételében szerepelt) speciális esetét képezi a szigorúan normális eloszlású pontcsoport-sorozatnak a
számközben. Ezt általában valamely
Legyen egy az
indexeket elhagyva)

intervallumra az alábbi módon értelmezzük.28

intervallumban fekvő pontcsoport-sorozat (454. §)

-edik pontcsoportja (a felső

7.173. egyenlet - (1)

Tudjuk (398. § (6*)), az az egyetlen legföljebb
rendre az

értékeket veszi fel és deriválja mind e helyeken

-edfokú racionális egész függvény, amely e helyeken

,a

7.174. egyenlet - (2)

képlettel adható meg, ahol

az

helynek megfelelőLAGRANGE-féle alapfüggvény, míg

7.175. egyenlet - (3)

az

jelöléssel. Nevezzük a
Fejér Lipót: A konjugált pontok felhasználása a LAGRANGE-féle interpolációnál, Matematikai és Természettudományi Értesitő XLVIII
(1932), p. 638–639, és ugyanattól: Lagrangesche Interpolation und die zugehörigen konjugierten Punkte, Mathematische Annalen 106
(1932), p. 16–17. Az elnevezést illetőleg lásd Fejér Lipót: On the Characterization of some remarkable Systems of Points of Interpolation by
Means of conjugate Points, American Mathematical Monthly XLI (1934), p. 8.
28
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7.176. egyenlet - (4)

polinomot az
helyhez tartozó Fejér-féle alapfüggvénynek (ez az a legföljebb
-edfokú racionális
egész függvény, amely az
helyen -gyel, az
helyeken -sal egyenlő, deriváltja pedig az
helyeken

lineáris egész függvényt pedig

), a

karakterisztikus lineártényezőnek.29

Mármost azt mondjuk, hogy a pontcsoport-sorozat
szigorúan normális eloszlású az
intervallumban, ha van olyan
szám, amelynél bármelyik pontcsoport karakterisztikus lineártényezői nem
kisebbek ebben a számközben, azaz

7.177. egyenlet - (5)

Szükségkép

, miután

.

Ha csak annyit tudunk, hogy bármelyik pontcsoport karakterisztikus lineártényezői nem-negatívok az
intervallumban vagyis

7.178. egyenlet - (6)

akkor normális eloszlású pontcsoport-sorozatról beszélünk. A 456. § (3) karakterisztikus lineártényező

7.179. egyenlet - (7)

zérus-helyét (amely

esetén nem létezik, hanem végtelenben van) az

pont konjugált pontjának

nevezve, a mondottak szerint normális eloszlású az olyan pontcsoport-sorozat az
amelynél ez intervallum belseje konjugált pontoktól mentes.

intervallumban,

CSEBISEV-polinomok gyökcsoportjai valóban szigorúan normális eloszlású pontcsoport-

A

sorozatot alkotnak a
intervallumban. Ugyanis, ha az 456. § (1) helyek
ból (407. § (12), 456. § (13))

tehát

következőleg ez esetben

29

Fejér i. h. (161. old. első cikk), p. 632.
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helynek megfelelő konjugált pont

harmonikus párja, ha alappontokul a

és

Megmutatjuk most, hogy általában a

pontokat választjuk.

Minthogy u. i.

gyökcsoportjai alkotta

JACOBI-polinomok

pontcsoport-sorozat szigorúan normális eloszlású a

számközben, ha

és

.

eleget tesz az

differenciálegyenletnek (417. § (1)), az

gyökre

tehát

7.180. egyenlet - (8)

míg

7.181. egyenlet - (9)

Következőleg

és

tehát a
és
(5) fennáll.
Az

folytán (minthogy

folytán (mivel

)

)

pozitív számok közül a nem nagyobbikat

esetnek megfelelő

-val jelölve,

és

mellett 456. §

LEGENDRE-polinomok (408. § (4)) gyökcsoportjai már csak

normális eloszlású pontcsoport-sorozatot alkotnak a
(9)-ből

intervallumban. Ekkor u. i. 456. § (8) és 456. §
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tehát 456. § (6)
,
-gyel fennáll, de mivel eléggé nagy
mellett az
, legkisebbike pedig a
helyet tetszőlegesen megközelíti (414. § ), nincs oly
(5)
és
mellett minden -re fennállana.

gyökök legnagyobbika az
szám, amelyre 456. §

A 398. § (8) azonossága értelmében az 456. § (1) pontcsoporthoz tartozó Fejér-féle alapfüggvények összege

7.182. egyenlet - (10)

Ennélfogva szigorúan normális eloszlású pontcsoport-sorozatnál bármelyik pontcsoportra ahol az 456. § (5)
követelésben szereplő pozitív szám. Ez egyenlőtlenség alábbi tárgyalásainkban döntő szerepet játszik.
Miután a CAUCHY-féle egyenlőtlenség (139. §) értelmében

456. § (11)-nek folyománya, hogy az
bármelyik pontcsoportra

számközben szigorúan normális eloszlású pontcsoport-sorozatnál

7.183. egyenlet - (12)

Fejér

30

felvetette a kérdést, hogy szigorúan normális eloszlású pontcsoport-sorozat esetén a szóbanforgó
számközben folytonos

függvényhez rendelt

7.184. egyenlet - (13)

lépcsőparabolák (454. §) egyenletesen
-hez tartanak-e mindig ebben az intervallumban? GRüNWALD
GéZA 31 igenlő választ adott erre a kérdésre. Tételét a szükséges előkészítés után a 458.§-ban bizonyítjuk be.
457§. . Legyen adva a
(456. §), nevezetesen az

számközben valamely szigorúan normális eloszlású pontcsoport-sorozat
-edik pontcsoporthoz tartozó karakterisztikus lineártényezőkre álljon fenn

7.185. egyenlet - (1)

Ha

valamely differenciálható függvény ebben az intervallumban, jelölje
-edfokú racionális egész függvényt, amely az

rendre a

-edik pontcsoportot alkotó

azt a legfeljebb
helyeken

értékeket, deriváltja pedig ugyanezeken a helyeken rendre a
értéket veszi fel (398. §). E jelöléssel élve, bebizonyítjuk a következő tételt:

Ha
a
intervallumban differenciálható függvény és differenciálhányadosa ugyanott
folytonos, akkor adatván valamely
szám, eléggé nagy -re valahányszor

Fejér i. h. (161. old. harmadik cikk), p. 13–14.
GRüNWALD GéZA: Az Hermite-féle interpolációról, Matematikai és Fizikai Lapok XLVIII (1941), p. 272-284. Lásd még ugyanattól: On
the Theory of Interpolation, Acta Mathematica 75 (1943), p. 219–245, különösen p. 227–234.
30
31
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Bizonyítás. WEIERSTRASS approximáció-tételét (407. §) a
nyilvánvaló (141, 146. §), miszerint van olyan

folytonos függvényre alkalmazva,

racionális egész függvény, hogy

Ennélfogva

7.186. egyenlet - (3)

valahányszor

fokszáma megegyezik a

Minthogy
-edfokú a

-től függetlenül, tehát

fokszámával, eléggé nagy
azonos

mellett

legföljebb

-vel. Mármost ilyen nagy

-re

tehát 457. § (3) alapján

7.187. egyenlet - (4)

Itt (398. § (6*))

s így 457. § (3)-ra tekintettel

folytán

7.188. egyenlet - (5)

Mivel
és a megelőző§ 456. § (11) alatti egyenlőtlensége szerint (minthogy most az 457. § (1)
föltevés értelmében
játssza az ottani szerepét)

7.189. egyenlet - (6)
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az előbbi § 457. § (10) azonosságát is tekintetbe véve, 457. § (5)-ből következik, miszerint

7.190. egyenlet - (7)

Mármost 457. § (4) és 457. § (7)-ből folyik a 457. § (2) állítás, qu. e. d.
E tétel felhasználásával bebizonyítjuk még a következőt:
Az 457. § (1) feltétel mellett a pontcsoport-sorozatra egyenletesen áll fenn a
Rögzítvén ez intervallumban valamely

Továbbá tekintsük a

Az

függvény az

és az

Az
minthogy

helyet, tekintsük a következő függvényt:

indexeknek megfelelőleg ezeket a függvényeket:

növekedésénél az

helyig valamint az

számköz bármely helyén azonban

szel. Az

-ben másodfokú

deriváltja az

viszont az

helyen

és

-

függvényre nyilván

helyen megegyezik az

deriváltja

e helyen vett

(282. ábra). Tehát

értéknél, tehát adatván valamely

7.191. egyenlet - (9)

függetlenül az

helytől kezdve megegyezik

közé esik, mert

differenciálhányadosa folytonos. A mondottak értelmében az
pozitív és kisebb az
helyen

számközben.

-tól.
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deriváltjával,

mindenütt differenciálható és
számközben
szám, eléggé nagy

-re minden

Ha az
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-edik pontcsoportot alkotó helyek mind különböznek -tól, azaz

akkor
e helyeken differenciálható s így képezhetjük a neki megfelelő
függvényt. Ennek az
helyen vett értéke (398. § (6*))

racionális egész

7.192. egyenlet - (10)

(itt

az

hely előtti

helyekre vonatkozóösszegezést jelzi).

282. ábra.
Megmutatjuk most már, miszerint

7.193. egyenlet - (11)

egyenletesen áll fenn a
Midőn az

valamely értékénél

esetén

számközben a szóbanforgó pontcsoport-sorozatra.
összeesik az egyik

hellyel, akkor a 457. § (11) alatti összeg

mellett pedig
, akkor érvényes 457. § (10) s mivel 457. § (1) értelmében

7.194. egyenlet - (12)

Alkalmazzuk a
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. Ha viszont
, ebből folyólag
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7.195. egyenlet - (13)

felbontást. Itt a jobboldali első rész

tekintve, hogy
(10))

számközben különbözik

csak az

-től. Mivel

és (456. §

ebből folyólag

7.196. egyenlet - (14)

Az

és

függvények értelmezésére tekintettel itt

és így 457. § (6)-ra tekintettel még inkább

7.197. egyenlet - (15)

lévén

(456. §). Mármost 457. § (13)-ból 457. § (14) és 457. § (15) alapján következik, miszerint

7.198. egyenlet - (16)

Ha adatik valamely

szám, 457. § (9) alapján a

index megválaszthatóúgy, hogy
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az

-tól függetlenül és egyben

Minthogy pedig valamely
nyilván az

helynek megfelelő

függvény az

képlettel adódik s
folytonos differenciálhányadossal bír és
nagy -re egyszersmind

az

-tól függetlenül. Tehát 457. § (16)-ból következik, hogy

ha

eléggé nagy s ekkor 457. § (12) alapján szükségképpen

-hoz tartozó

-ből

, a fenti tétel értelmében eléggé

Ezzel 457. § (11) egyenletes fennállását bebizonyítottuk.
Hasonlóképpen

7.199. egyenlet - (17)

egyenletesen áll fenn a
457. § (8) alatti tételhez jutunk.

számközben. 457. § (11) és 457. § (17)-etösszefoglalva pedig éppen a

Ez utóbbi tételnek végül folyománya, hogy a
pontcsoport-sorozatra ugyanitt egyenletesen áll fenn.
Ugyanis az

helyet rögzítvén,

számközben szigorúan normális eloszlású

folytán
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S mivel ez utóbbi összeg 457. § (8) értelmében egyenletesen -hoz tart, innen következik 457. § (18) egyenletes
fennállása. A tétel természetesen érvényes bármely
pontcsoport-sorozatra.

számközben szigorúan normális eloszlású

458§. . § Az éppen talált eredmény birtokában most már könnyen bebizonyíthatjuk az 456. § végén jelzett
tételt, amely részletezve így hangzik:
Ha az

számközben fekvő

pontcsoport-sorozat szigorúan normális eloszlású, akkor valamely ugyanitt folytonos
pontcsoport-sorozattal rendelt lépcsőparabolák

függvényhez e

sorozata egyenletesen
-hez tart ebben az intervallumban, azaz itt egyenletesen áll fenn.
tételének nagymérvű általánosítása.

32

Bizonyítás. Adassék
polinom, hogy

. WEIERSTRASS approximáció-tétele szerint (407. §) van olyan

7.200. egyenlet - (2)

Az

jelöléssel (a felső indexet rövidség kedvéért elhagyva)

tehát a megelőző § 457. § (18) alatti tétele alapján eléggé nagy

-re

7.201. egyenlet - (3)

Továbbá eléggé nagy

mellett

legföljebb

-edfokú lévén, ekkor (398.§ (6*))

és így

32

V. ö. GRüNWALD GéZA i. h. (164. old. jegyz.), p. 276.
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7.202. egyenlet - (4)

Az

-et eléggé nagyra választva 458. § (3) és 458. § (4) egyaránt fennáll s 458. § (2)-t is tekintetbe véve
folytán ekkor 458. § (4)-ből következik, hogy az

számközben

7.203. egyenlet - (5)

Tudjuk azonban (456. § (10)), hogy

7.204. egyenlet - (6)

tehát 458. § (5) szerint

ha eléggé nagy. Ezzel kimutattuk, hogy 458. § (1) egyenletesen áll fenn az
e. d.

intervallumban. Qu.

283. ábra.
Ha a pontcsoport-sorozatról csak azt tudjuk, hogy normális eloszlású, akkor valamely
subintervallumban nyilván (283. ábra)

s így 458. § (6)-ból folyik, hogy ez esetben

7.205. egyenlet - (7)

Ebből pedig az előbbi §-ban követett gondolatmenettel csak az következik, hogy az ottani 457. § (18)
egyenlőtlenség egyenletesen áll fenn az

subintervallumban. Ennélfogva normális
1000
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eloszlású pontcsoport-sorozat feltevése mellett egy a szóbanforgó
számközben folytonos
függvényről csak annyit állíthatunk, hogy 458. § (1) ez intervallum minden belső helyén fennáll, mégpedig
bármely

belső subintervallumban egyenletesen.

Például a
számközben a
pontcsoport-sorozatot véve, valamely ugyanitt folytonos

LEGENDRE-polinomok gyökcsoportjai alkotta
függvényre 458. § (1) fennállása minden belső

helyen, egyenletes fennállása azonban csak mindenbelső
biztosítva, miután e pontcsoport-sorolat csak normális eloszlású (456. §).

rész-intervallumban van,

459§. . § Az imént említett esetben a lépcsőparabolák az intervallum végein általában nem is tartanak az illető
függvényhez. Nevezetesen fennáll Fejér 33 következő érdekes tétele:
Ha

korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvény a
LEGENDRE-polinomok

gyökcsoportjai

intervallumban, akkor ebben a
alkotta

lépcsőparabolákra és

7.206. egyenlet - (2)

Bizonyítás. Legyenek a

LEGENDRE-polinom gyökei

Az

polinom csak konstans faktorban különbözik

-től, tehát eleget tesz az

differenciálegyenletnek (417. § (7)). Ennélfogva

tehát az

helynek megfelelő karakterisztikus lineártényező (456. § (3))

Mivel pedig az

helyhez tartozó LAGRANGE-féle alapfüggvény

a Fejér-féle alapfüggvény (456. § (4))

7.207. egyenlet - (3)

33

Fejér i. h. (154. old.), p. 222.
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véve,
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Ennek alapján megmutatjuk, miszerint a GAUSS-féle közelítő quadratura (415. §)

-hez tartozó

7.208. egyenlet - (4)

állandója (413. § (17)) az

7.209. egyenlet - (5)

CHRISTOffEL-féle alakban34írható.
Minthogy hat

legföljebb

-edfokú, GAUSS tétele értelmében (413. §) a 459. § (4) állandó

vagy 459. § (3) felhasználásával

De itt az utóbbi integrálban a második tényező

-edfokú racionális egész függvény, miután

osztható
-vel. Tehát ez integrál a LEGENDRE polinomok ortogonalitásánál fogva (408. §) zérus. Az
első integrálra parciális integrálást alkalmazva, nyerjük tehá

Azonban az ortogonalitás folytán a jobboldali második integrál ismét
racionális polinom. Minthogy pedig

, mert

-edfokű

(408. § (5), 408. § (7)), azért

tehát innen folyik 459. § (5).
Mármost 459. § (3)-at a

E. B. CHRISTOffEL: Über die Gausssche Quadratur, Journal für die reine und angewandte Mathematik 55 (1858), p. 69, vagy Werke I. p.
74, Form. (35).
34
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alakban írva, 459. § (5) tekintetbe vételével

következőleg az

lépcsőparabola a

helyeken

amivel 459. § (1) igazolva van. Mivel pedig STIELTJES tétele értelmében (415. §)

ebből egyszersmind folyik a 459. § (2) határérték-reláció. Qu. e. d.
460§. . Az előbbi tétellel szemben megmutatjuk most, hogy a

LEGENDRE-polinomok gyökcsoportjai

alkotta pontcsoport-sorozatot véve alapul, egy a
LAGRANGE-parabolái az
helyen divergálhatnak.

számközben folytonos

Evégből elég megmutatnunk, hogy az

függvény

-edik

7.210. egyenlet - (1)

pontcsoportnak megfelelő
összege az helyen

LAGRANGE-féle alapfüggvények abszolút értékeinek

7.211. egyenlet - (2)

midőn

. Ebből u. i. a 454. §-ban bebizonyított segédtétel szerint következik, hogy van olyan folytonos
függvény a

számközben, amelyre az

LAGRANGE-parabola az

helyen

nem korlátos.
Előre bocsátjuk a következő észrevételt: adatván

, eléggé nagy

-re

7.212. egyenlet - (3)

Ugyanis a GAUSS-féle közelítő,quadratura

-hez tartozóállandója CHRISTOFEL szerint (459. § (5))

7.213. egyenlet - (4)

s mivel itt

, ebből folyólag
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7.214. egyenlet - (5)

Tudjuk azonban (414. §), hogy az
eléggé nagy -re

állandók legnagyobbika az

növelésénél -hoz tart, tehát

mikor is 460. § (5)-ből folyik 460. § (3).
Mármost az

képletből (387. § (4*))

folytán (408. § (5))

s ez 460. § (4) alapján az

alakban írható. Ennélfogva

7.215. egyenlet - (6)

mert, ez indexekre
, tekintve, hogy az 460. § (1) alatti helyek a -ra szimmetrikusan feküsznek (408. §).
És ha már olyan nagy, hogy 460. § (3) fennáll, akkor 460. § (6)-ból folyólag

7.216. egyenlet - (7)

De mivel a

helyre vonatkozó szimmetria miatt nyilván

és (415. §)

azért itt

tehát

folytán
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következőleg eléggé nagy

-re,

7.217. egyenlet - (8)

460. § (7) és 460. § (8)-ból végül következik, hogy

ha

eléggé nagy s ekkor még inkább

akármilyen nagyra volt választható, ezzel 460. § (2) be van bizonyítva.

Mivel

460. § (2)-ből az

midőn
parabolák az

helyek

-ra vonatkozó szimmetriája miatt már nyilván folyik, miszerint egyben

, tehát valamely a
zárt számközben folytonos függvényhez rendelt LAGRANGEhelyen is divergálhatnak.

461§. . A

CSEBISEV-polinomok gyökcsoportjai alkotta pontcsoport-sorozatot véve alapul, a

LAGRANGE-féle alapfüggvények abszolút értékeinek
helyén sem korlátos.35
Állításunk igazolására, legyenek a

Az

összege a

zárt számköz egy

CSEBISEV-polinom gyökei (400. §)

helyhez tartozó LAGRANGE-féle alapfüggvény (387. § (4*), 400. § (11))

tehát az

helyettesítéssel innen

7.218. egyenlet - (1)

Tekintsük először az

helyet. Ezen a kérdéses összeg

TURáN PáL szíves szóbeli közlése. Lásd még Grünwald Géza: A Lagrange-féle interpolációs polinomok divergencia-jelenségeiről,
Mathematikai és Fizikai Lapok XLII (1935), p. 6–11 vagy németül Szegedi Acta VII. (1935), p. 210–213.
35
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függvény a

s mivel a

esetén

Minthogy

Az

intervallumban szigorúan fogyó, nyilván

-hez tart, tehát még inkább

, itt a jobboldal

helyek a -ra szimmetrikusan feküdvén, ezzel egyben be van bizonyítva, hogy

Legyen most

, azaz

, vagyis

. Tekintettel az

. Legyenek az

és

helyek szimmetriájára, feltehetjük, hogy

közé eső gyökök

A megfelelő alapfüggvények abszolút értékeinek összege az

helyen 461. § (1) alapján

Ebből azonban nyilván következik, miszerint

7.219. egyenlet - (2)

folytán

tekintve, hogy

Válasszunk mármost valamely

számközben evidenter szigorúan növekedő.

a
pozitív számot. Erre

7.220. egyenlet - (3)

s ennélfogva az

pozitív egész számok úgy választhatók, hogy

7.221. egyenlet - (4)

amit következőkép láthatunk be. Tekintsük a
helyeknek rendre sugarú környezetét (284. ábra). E
környezeteken kívüli helyeken ( -tól jobbra) a cosinus függvény nyilván nagyobb abszolút értékű a
számnál. S ha a
következő

-nak valamely

többszöröse e környezetek valamelyikébe esik, akkor a

többszörös 461. § (3) alapján már ezeken kívül van. Tehát a kívánt
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egész számok egymás után meghatározhatók. Most már 460. § (2)-t
tekintettel

-re alkalmazva, 460. § (4)-re

7.222. egyenlet - (5)

Az itt szereplő integrál

Minthogy

, azért nyilván

növekedőleg, tehát e képletből látható, miszerint

Ennélfogva 461. § (5)-ből következik, hogy egyben

s így még inkább

Ezzel kimutattuk, hogy az alapfüggvények abszolút értékeinek összege az
helyen sem korlátos.

és

közé eső

284. ábra.
A mondottakból folyólag (454. §) érvényes a következő tétel:
A

CSEBISEV-polinomok gyökcsoportjai alkotta pontcsoport- sorozatot fektetvén alapul, a

számköz bármely helyéhez található olyan, ugyanebben a számközben folytonos függvény,
amelyre a LAGRANGE-féle interpoláció-sorozat e helyen nem korlátos. 36

5. 5 Konvergens Lagrange-féle interpoláció-sorozatok
462§. . A továbbiakban szükségünk lesz a következő tételre:

Megjegyzendő, a szóbanforgó pontcsoport-sorozat mellett van olyan, a
számközön folytonos függvény is, amelyre a
Lagrange-féle interpoláció-sorozat ez intervallum minden pontján divergál. Lásd Grünwald Géza: über Divergenzerscheinungen der
Lagrangeschen Interpolationspolynome stetiger Funktionen, Annals of Mathematics 37 (1936); p. 908–918.
36
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zárt számközön folytonos

Ha az

függvény ugyanott eleget tesz az

feltételnek, akkor az minden pozitív egész számú értékénél van olyan
racionális egész függvény, amelyre ahol az -től független állandó. 37
Ezt több lépésben bizonyítjuk be. Először is megmutatjuk, hogy ha
integrálható függvény, akkor az
trigonometrikus polinom. 38

a

-edfokú

szerint periodikus korlátos és

valamely pozitív egész számú értékénél legföljebb

A 462. § (3) integrál mindenesetre konvergens (245. §). Az

s mivel

kitevőjű LIPSCHITZ-

legföljebb

periodikus

-edrendű

változó bevezetésével ebből

szerint, ez folytatva

Vagyis (374. §)

7.223. egyenlet - (4)

tekintve, hogy a

sor a

számköz belsejében egyenletesen konvergens (v. ö. 437.§) a

függvény pedig korlátos és a végpontokon
egyenletesen konvergens a

intervallumban (a

s így ezzel beszorozva, a nyert új sor

helyen

az

, a

helyen

a

határértékkel veendő egyenlőnek). De az

sorfejtésből (437. § (5)) kétszeri differenciálással (371. §) a szóbanforgó sor összege

7.224. egyenlet - (5)

következőleg

V. ö. D. JACKSON: Über die Genauigkeit der Annaherung stetiger Funktionen durch ganze rationale Funktionen gegebenen Grades und
trigonometrische Summen gegebener Ordnung, Inaugural Dissertation, Göttingen 1911, p. 40., Satz V. vagy ugyanattól: The Theory of
Approximation, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. XI. (1930), p. 15, Theorem VI.
38
DE LA VALLéE POUSSIN i. m. (91. old.), p. 43–44.
37
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ami nyilván

-edfokú racionális egész páros függvénye

kifejezése

-nek, szóval

Ennélfogva 462. § (4)-ből

minthogy az integrandus

-nak (400. §), tehát

-edrendű cosinus-polinom, azaz

-ban

helyettesítéssel

szerint periodikus. Innen végül

tehát valóban legföljebb
Most kiszámítjuk azt

-edrendű trigonometrikus polinom.
integrált. 462. § (4)-hez hasonlóan

vagyis 462. § (5) felhasználásával

Innen parciális integrálással

s mivel a kiintegrált rész nyilván , újból integrálva parciálisan, ez folytatva

(225. §). Tehát a keresett integrál

7.225. egyenlet - (6)
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Ezekből most már következik, hogy ha a
szerint periodikus
függvény eleget tesz az a kitevőjű
LIPSCHITZ-feltételnek, akkor az
minden pozitív egész számú értékénél van olyan
legföljebb
edrendü trigonometrikus polinom, amelyre ahol
, csak az -tól függő állandó.
Ugyanis adatván

, legyen

az a pozitív egész szám, amelyre

7.226. egyenlet - (9)

s tekintsük e 462. § (7) alapján folytonos

legföljebb

függvénynek megfelelő

-edrendű trigonometrikus polinomot. 462. § (3)-ra tekintettel ez

462. § (6)-ból folyólag pedig

tehát

Minthogy itt a 462. § (7) feltevés folytán

és így 462. § (9) alapján még inkább

ebből folyólag (141. §)

lévén ez utóbbi integrál

folytán konvergens (245. §). Ez egyenlőtlenség az

jelölés mellett átmegy a 462. § (8) alattiba s 462. § (9)-re tekintettel itt
trigonometrikus polinom.
E tételt kiegészíthetjük még azzal, hogy ha
polinomnak választható. U. i. páros

valóban legföljebb

páros függvény, akkor 462. § (8) alatt

esetén
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tehát 462. § (8)-ból fólyólag

s itt
szintén legföljebb
cosinus-polinom (225. §).

-edrendű trigonometrikus polinom, de mint páros függvény, mindenesetre

Áttérve az eredeti tétel bebizonyítására, nyilván feltehetjük, hogy
periodikus páros

. Tekintsük azt a

szerint

függvényt, amelyre

7.227. egyenlet - (10)

462. § (1)-ből következik (184. § (7*)), hogy erre 462. § (7) teljesül, tehát az előbbi tételértelmében minden
pozitív egész -hez található olyan

cosinus-polinom, amely 462. § (8)-nak megfelel. Ez egyenlőtlenség a
helyettesítés mellett 462. § (10)-re tekintettel az

alakot ölti, ahol

számközben az

a CSEBISEV-polinomok (400. §). Minthogy

még inkább áll

Ha mármost a

és
számok közül a nem kisebbiket
értékek mindegyikénél van olyan legföljebb -ed fokú

-val jelöljük, eszerint az

racionális egész függvény, amelyre

az

esetben

. Az

helyébe

-et téve, ez éppen a 462. § (2) alatti állítás a

számközre vonatkozólag. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.
463§. . Láttuk, hogy amíg a Fejér-féle interpoláció-sorozat (454. §) szigorúan normális eloszlású pontcsoportsorozat alapulfektetése mellett a szóbanforgó zárt intervallumban mindig egyenletesen a függvényhez tart,
hacsak az abban folytonos (458. §), addig a LAGRANGE-féle ezzel a tulajdonsággal általában nem bír, sőt
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divergens lehet (460–461. §). Elég azonban a függvényről feltenni, hogy bizonyos LIPSCHITZ-feltételnek
eleget tesz s az egyenletes konvergencia már is biztosítva van. Nevezetesen érvényes Fejér 39 következő szép
tétele:
Ha az
függvény az
számközben
kitevőjű LIPSCHITZ-feltételnek tesz eleget, azaz
akkor ez intervallumban szigorúan normális eloszlású pontcsoport-sorozatot fektetvén alapul, az
-hez
rendelt LAGRANGE-féle interpoláció-sorozatra

ugyanitt egyenletesen áll fenn.
Bizonyítás. Legyen részletesebb jelölésben

7.228. egyenlet - (3)

s hasonlóan jelöljük bármely más függvényhez rendelt LAGRANGE-parabolát (454. §) ugyanazon

pontcsoport-sorozatra vonatkozólag. Továbbá legyen
elején formulázott tétel szerint létező legföljebb

az 463. § (1) föltevés folytán a megelőző §
-edfokú racionális egész függvény, amelyre tehát

7.229. egyenlet - (4)

A 463. § (3) alatti jelöléssel nyilván

7.230. egyenlet - (5)

Minthogy

És ha az

legföljebb

-edfokú, itt evidenter

-edik pontcsoportnak megfelelő LAGRANGE-féle alapfüggvények a felső index elhagyásával

a LAGRANGE-féle interpolációs formula szerint (387. § (5))

Ennélfogva 463. § (5)-ből 463. § (4) alapján következik, hogy

7.231. egyenlet - (6)

39

Fejér i. h. (161. old. második cikk), p. 20.
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De a pontcsoport-sorozat szigorúan normális eloszlású lévén, a 456. § (12) egyenlőtlensége értelmében van
olyan
szám, hogy

tehát 463. § (6)-ból folyólag

Miután a feltevés szerint

egyenletesen áll fenn az

itt a jobboldali korlát -hoz tart, midőn

, következőleg

számközben. Qu. e. d.

Ha a pontcsoport-sorozatról csak azt tudjuk, hogy normális eloszlású, akkor valamely
subintervalluinban (458. § (7)).

s így (139. § (1))

Tehát tekintettel a fenti gondolatmenetre, normális eloszlású pontcsoport-sorozat feltevése mellett egy a
szóbanforgó
számközben
kitevőjű 463. § (1) LIPSCHITZ-feltételnek eleget tevő
függvényről csak annyit állíthatunk, hogy 463. § (2) ez intervallum minden belső helyén fennáll, mégpedig:
bármely

sutintervallumban egyenletesen.

E tételt alkalmazhatjuk pl. a LEGENDRE-poliromok gyökcsoportjainak megfelelő LAGRANGE-parabolák
sorozatára a

számközben (456. §).

464§. . Az utóbbi tétel alapján nevezetes következtetést vonhatunk a normális eloszlású pontcsoportsorozatokra vonatkozólag. Ezt Fejér 40 következő tétele fejezi ki:
Ha az

40

intervallumban fekvő

Fejér i. h. (161. old. második cikk), p. 28–29.
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pontcsoport-sorozat ott normális eloszlású, akkor ez az
intervallumot mindenütt sűrűn tölti ki, vagyis
valahányszor
, az pontok közül legalább egy az
számközbe esik, hacsak
eléggé nagy.
Bizonyítás. Legyen

7.232. egyenlet - (2)

E függvény az
eleget.

számközben nyilván

(tehát

) kitevőjűLIPSCHITZ-feltételnek tesz

Az állítás tagadása azt jelentené, miszerint van olyan növekedő

index-sorozat, hogy a megfelelő 464. § (1) pontcsoportokból egy pont sem esik az
intervallumba. Akkor a 464. § (2) alatti értelmezésre tekintettel
megfelelő LAGRANGE-parabolák azonosan zérusok volnának s így

állana minden

mind e pontokban

nyilt
volna, tehát a

-re. Ez azonban lehetetlen, mert a pontcsoport-sorozat normális eloszlású lévén, az előbbi tétel

értelmében pl. az

helyen

Az állításnak tehát helyesnek kell lennie. Qu. e. d.

6. 6 Interpolatorius quadratura-sorozatok
465§. . Általában

interpolatorius közelítő quadraturdról beszélünk, midőn valamely

közelítő értékéül annak az

legföljebb

-ed-fokú racionális egész függvénynek az integrálját

vesszük -tól -ig, amely bizonyos
helyeken
féle interpolációs formula szerint (387. § 387. § (5))

ahol

integrál

-szel megegyezik. Miután a LAGRANGE-

az interpoláció alapfüggvényei, ez a közelítő quadratura-érték

7.233. egyenlet - (1)
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Az itt szereplő

7.234. egyenlet - (2)

számok adott
számköz és
alappontok mellett függetlenek az
függvénytől. Ezeket
a közelítő quadratura állandóinak vagy COTES-féle számainak nevezzük.41 Az 465. § (1) közelítő quadraturaérték a 465. § (2) alatti jelölésben

7.235. egyenlet - (1*)

Minthogy (387. § 387. § (6)) minden

-re

azért a COTES-féle számok összege az intervallum hossza:

7.236. egyenlet - (3)

Legyen mármost

7.237. egyenlet - (4)

egy az
számok legyenek

számközben fekvő pontcsoport-sorozat s az egyes pontcsoportoknak megfelelőCOTES-féle

7.238. egyenlet - (5)

V. ö. R. COTES: De methodo differentiali Newtonia (Harmonia mensurarum, Cantab-rigiae 1722; függeléke), németül A. KOWALEWSKI
i. m. (61. old.) p. 12-25, különöskép p. 25, ahol is az állandók 3, 4, …, 11 aequidistans alappont esetére (az
és
helyeket is
alappontoknak véve) közölve vannak.
41
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Ha
az
intervallumban korlátos és integrálható függvény, az
reá vonatkozó közelítő quadratura-érték 465. § (1*) szerint

-edik pontcsoportnak megfelelőleg a

7.239. egyenlet - (6)

E közelítőértékek

7.240. egyenlet - (7)

sorozata a 465. § (4) pontcsoport-sorozattal definiált interpolatorius quadratura-sorozat az
az
számközre vonatkozólag.

függvényre s

Midőn
és
a
LEGENDRE-polinom gyökei, az 465. § (5) alatti
COTES-féle számok pozitívok s STIELTJES tétele értelmében

valahányszor
a
számközben korlátos és integrálható függvény (415. §). E tételnek nagymérvű
általánosítása Fejér 42 következő tétele:
Ha a 465. § (4) pontcsoport-sorozatnak megfelelő 465. § (5) alatti COTES-féle számok bizonyos felső indextől
kezdve mind nem-negatívok, akkor egy a szóbanforgó
intervallumban korlátos és integrálható
függvényre vonatkozó 465. § (7) quadratura-sorozat e függvénynek -tól -ig vett integráljához tart:

7.241. egyenlet - (8)

Bizonyítás. Először bebizonyítjuk a tételt arra az esetre, midőn
Adassék akármilyen kicsiny pozitív

folytonos az

számközben.43

szám. Weierstrass approximációtétele szerint (407. §) található olyan

racionális egész függvény, amelyre

7.242. egyenlet - (9)

Az -edik pontcsoportnak megfelelő közelítő quadratura-érték 465. § (6) alatti képezési törvényére tekintettel
nyilván

7.243. egyenlet - (10)

42
43

Fejér Lipót: Mechanische Quadraturen mit positiven Cotesschen Zahlen, Mathematische Zeitschrift 37 (1933), p. 287–309.
V. ö. FEJÉR i. h. (154. old.), p. 226–227.
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Ha

már nagyobb a

megegyező, legföljebb

fokszámánál, akkor

azonos az

helyeken vele

-edfokú polinommal, tehát

amit 465. § (10)-be helyettesítve

7.244. egyenlet - (11)

S ha

továbbmenőleg eléggé nagy, akkor a feltevésnél fogva

7.245. egyenlet - (12)

tehát a 465. § (6) alatti képezési törvény alapján 465. § (9)-ből folyólag

vagyis 465. § (3) felhasználásával

7.246. egyenlet - (13)

465. § (9)-ből továbbá következik (141. §), hogy

7.247. egyenlet - (14)

Mármost 465. § (11)-ből 465. § (13) és 465. § (14)-re tekintettel folyik, miszerint eléggé nagy

amivel 465. § (8) be van bizonyítva folytonos függvény esetére.
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285. ábra.
Legyen most (285. ábra)

és

7.248. egyenlet - (15)

Válasszunk valamely
koordinátarendszer

számot, amely kisebb a

számoknál s tekintsük a

illetve

pontjai által meghatározott

nyílt poligont. Az elsővel ábrázolt függvényt

, resp.

-szel, a másodikkal ábrázoltat

-szel jelölve, nyilván

Ebből pedig a 465. § (6) képezési törvényre tekintettel következik, miszerint

7.249. egyenlet - (16)

hacsak

már olyan nagy, hogy 465. § (12) teljesül. Minthogy azonban
számközben, a már bebizonyítottakértelmében

tehát 465. § (16)-ból folyólag eléggé nagy

-re

1018
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

folytonos függvények az

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
vagyis

Miután

akármilyen kicsinyre volt választható, ez azt jelenti, hogy

a 465. § (8) reláció tehát fennáll a 465. § (15) függvényre is.
Hasonló a bizonyítás, midőn

vagy midőn

286. ábra.
Ha az

függvény az

számköz felülről nyílt

rendre a
állandó értékekkel, az
(286. ábra), akkor nyilván

szakaszain
zárt szakaszban pedig a

állandó értékkel bír

7.250. egyenlet - (17)

ahol

az

hely előtt 1-gyel, viszont

-től

-ig 0-val,

az

előtt 0-val, az
helyen, valamint
és
között 1-gyel,
-től -ig pedig ismét 0-val, végül
hely előtt 0-val,
-től -ig 1-gyel egyenlő. Az előbbiek szerint
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s mivel 465. § (17)-ből folyólag

a 465. § (8) reláció ez

függvényre is érvényes.

Legyen végül
tetszőleges, az
intervallumnak valamely

számközben korlátos és integrálható függvény. Vegyük az

7.251. egyenlet - (18)

felosztását s legyen

a függveny felső,

subintervallumban. Tekintsük azt a

és

pedig az alsó határa az
függvényt amelyekre

és

továbbá

Akkor nyilván

tehát 465. § (16)-hoz hasonlóan

7.252. egyenlet - (19)

hacsak

már olyan nagy, hogy 465. § (12) teljesül. A fentebbiek értelmében

7.253. egyenlet - (20)

s ez integrálok evidenter nem egyebek, mint a 465. § (18) felosztáshoz tartozó alsó-, ill. felsőösszeg az
függvényre vonatkozólag. Adatván valamely
pozitív szám, e felosztás úgy választható, hogy

lévén minden határon túl finomuló felosztásnál akár az alsó-, akár a felsőösszeg határértéke
(126. §). Ezt a felosztást rögzítve, 465. § (20)-ból folyólag eléggé nagy -re egyben
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s így 465. § (19) alapján

hacsak eléggé nagy. Minthogy
is fennáll. Qu. e. d.

tetszőleges kicsinyre volt választható, ez azt mondja, hogy 465. § (8) most

Az alábbiakban bemutatunk több, a
számközben fekvő pontcsoport-sorozatot, amelyeknél az
egyes pontcsoportoknak megfelelő COTES-féle számok mind pozitívok, akárcsak a LEGENDRE-polinomok
gyökcsoportjainak sorozatánál. FEJÉR fenti tétele értelmében tehát mindezeknél érvényes e számközre
vonatkozólag a

reláció, valahányszor

ebben korlátos és integrálható függvény.

466§. . A
intervallumra vonatkozólag a
alappontokhoz tartozó COTES-féle számok pozitívok. 44

CSEBISEV-polinom gyökeihez mint

Ezt bebizonyítandó, legyen

7.254. egyenlet - (1)

mikor is a

Az

polinom gyökei (400. §)

alapponthoz tartozó

LAGRANGE-féle alapfüggvény az

helyettesítés mellett az

7.255. egyenlet - (2)

cosinus-polinom, amit következőkép verifikálhatunk.
Először is világos, hogy e cosinus-polinom az
(400. §). Az
helyen ez a racionális egész függvény

változónak

s itt a 184. § 184. § (1*) képlete alapján

44

Fejér i. h. (187. old. ljegyz.), p. 296–298.
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. Látjuk tehát, miszerint

miután 466. § (1)-re tekintettel

Az

helyeken viszont e racionális polinom

7.256. egyenlet - (3)

s az idézett képlet felhasználásával itt

7.257. egyenlet - (4)

ahol is 466. § (1)-re tekintettel

páratlan szám, azért vagy

Mivel pedig
vagy fordítva. Az első esetben

, viszont

páratlan. De ekkor nyilván megfelelően

páratlan és
aszerint, amint

páros,
páros vagy

, tehát 466. § (4)-ből folyólag

Ez hasonló okból a második esetben is fennáll. Ennélfogva 466. § (3)-ból következik, hogy

Ezzel igazoltuk, hogy a 466. § (2) alatti cosinus-polinom az
alapponthoz tartozó alapfüggvény.
Mármost 466. § (2) felhasználásával az

változóban csakugyan az

helynek megfelelő COTES-féle szám (465. § 465. § (2))

vagy az

7.258. egyenlet - (5)
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jelöléssel

7.259. egyenlet - (6)

Másszóval

nem más, mint

-szerese az

cosinus sor
helyen vett -edik részletösszegénék, ahol az
együtthatók az 466. § (5) alattiak.45 E
sor részletösszegei azonban a
minden valós értékénél pozitívok. Ugyanis

míg

esetén

vagyis e sor

Ennek pedig valamely részletösszege

Tehát 466. § (6)-ból következik, hogy a szóbanforgó esetben a COTES-féle számok valóban mind pozitívok.
467§. . A
intervallumra vonatkozólag az
alappontokhoz tartozó COTES-féle számok pozitívok. 46

CSEBISEV-polinom gyökeihez mint

Ennek belátására legyen

7.260. egyenlet - (1)

Az
gyöknek megfelelőCOTES-féle szám az
(465. § 465. § (2)), vagyis

45
46

LAGRANGE-féle alapfüggvény integrálja

Különben a 436. § értelmében érvényes a
Fejér i. h. (187. old. jegyz.), p. 300–301.

-től -ig

sorfejtés.
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7.261. egyenlet - (2)

Minthogy
így

(n-1)-edfokú racionális egész függvény, azért

-edrendű cosinus-polinom s

-edrendű sinus-polinom (422. §), mondjuk

7.262. egyenlet - (3)

Ennélfogva 467. § (2)-ből

7.263. egyenlet - (4)

ahol
az -ben foglalt legnagyobb páratlan szám. Tudjuk azonban (425. §), miszerint a 467. § (3) sinuspolinom együtthatói az 467. § (1) alatti argumentumokkal így fejezhetők ki:

Mivel pedig itt

jelentésénél fogva

eszerint

7.264. egyenlet - (5)

Mármost 467. § (4)-ből és 467. § (5)-ből

Minthogy

ebből követezik, miszerint
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Tehát a COTES-féle számok ebben az esetben is valóban mind pozitívok.
468§. . Ha az

valós számok úgy vannak választva, hogy az

7.265. egyenlet - (1)

racionális egész függvénynek (ahol

az

-edfokú LAGRANGE-polinom) a

számközben

különböző gyöke van, továbbá
, akkor ez intervallumra vonatkozólag e gyököknek mint
alappontoknak megfelelő COTES-féle számok mind pozitívok. 47
Ezt bebizonyítandó, legyenek az 468. § (1) polinom feltételezett gyökei

Ezek az összes gyökök, miután
alapfüggvényt

pontosan

-szel. Minthogy

viszont 0-val egyenlő, azért a pontosan
helyeken 0. Következőleg (89. §)

-edfokú. Jelöljük az

valamint

az

gyöknek megfelelő LAGRANGE-féle
helyen 1-gyel, az

-edfokú

helyeken

polinom az

7.266. egyenlet - (2)

ahol
(405. §)

pontosan

-edfokú polinom. Ez utóbbi LEGENDRE-polinomok szerint rendezett alakban

s így 468. § (1) és 468. § (2)-ből

7.267. egyenlet - (3)

Minthogy a baloldalon
együtthatója nyilván pozitív s ennek egyenlőnek kell lennie a
szorzat legmagasabbfokú tagja evidenter pozitív együtthatójának (408. § 408. § (8))
-szeresével, azért itt
. Mármost 468. § (3)-ból aLEGENDRE-polinomok ortogonalitása alapján (408. §)

tehát a

feltevésnél fogva

s így

47

Fejér i. h. (187. old. jegyz.), p. 302–303.
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amivel a tételt bebizonyítottuk (465. § 465. § (2)).
A Gauss-féle közelítő quadratura (415. §) állandóinak pozitívitását kifejező tétel (413. §) ez általános tételnek az
a speciális esete, midőn

Legyen most

. Akkor az 468. § (1) polinom

,

gyökei szétválasztják

gyökeit (412. §) és

. Miután
(408. § 408. § (5), 408. §

,

(7)), BOLZANO tételéből (53. §) következik, hogy a
van a

számköz belsejében; az

polinomnak

-edik gyök pedig

intervallumra vonatkozólag a
számok pozitívok.

különböző gyöke

. Tehát a tétel értelmében a

polinom gyökeihez mint alappontokhoz tartozó COTES-féle

Ha
, akkor az 468. § (1) alatti polinom
. Ez eltűnik a
helyeken s ezek között még
különböző gyöke van (420. §). Ennélfogva a fenti tétel értelmében a
számközre vonatkozólag a
COTES-féle számok pozitívok.

polinom gyökeihez mint alappontokhoz tartozó

469§. . Fejér 48 a 465. §-ban bebizonyított tételt kiegészítette még a következővel:
Ha

az

számközben fekvő olyan pontcsoport-sorozat, hogy az

-re vonatkozólag ennek megfelelő

COTES-féle számok bizonyos felső indextől kezdve mind nem-negatívok, akkor e pontcsoport-sorozat ez
intervallumot mindenütt sűrűn tölti ki és
esetén

7.268. egyenlet - (1)

Ez indirekt úton következik az idézett konvergencia-tételből. Tegyük fel először, hogy az állítás első része nem
helyes. Akkor az
növekedő

számköz valamely

subintervallumához található volna olyan szigorúan

index-sorozat, hogy az

7.269. egyenlet - (2)

pontcsoportokból egy pont sem esik

48

belsejébe. Tekintsük mármost a következő függvényt:

Fejér i. h. (187. old. jegyz.), p. 307–309.
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E függvényre és az
nyilván

intervallumra vonatkozólag a 469. § (2) pontcsoportnak megfelelő quadratura-érték

Ez pedig ellenkezik azzal, hogy a 465. § tétele értelmében

Ezzel az állítás első részét bebizonyítottuk.
Tegyük fel most, hogy az állítás második része’nem érvényes azaz 469. § (1) nem áll fenn. Akkor volna olyan
szám és olyan szigorúan növekedő

index-sorozat, hogy

7.270. egyenlet - (3)

Legyen az

-edik pontcsoportnál a legnagyobb COTES-féle szám

7.271. egyenlet - (4)

amely tehát az

számközben fekvő

alapponthoz tartozik. Az

7.272. egyenlet - (5)

sorozatnak van valamely

torlódási helye (64. §). Essék ez először az intervallum belsejébe. Akkor eléggé

kicsinyre választva a
számot,
pozitív számot továbbmenőleg oly kicsinyre, hogy

ez

számköznek subintervalluma. Válasszuk a

7.273. egyenlet - (6)

legyen. Rögzítvén e

számot, definiáljuk a

függvényt így:

7.274. egyenlet - (7)
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az 469. § (5) sorozatnak torlódási helye, ennek végtelen sok tagja

mivel minden ilyen

és

közé esik. S

pontnak megfelelőleg. 469. § (3) és 469. § (4) szerint

és a feltevés értelmében az
COTES-féle számok nem-negatívok (hacsak
eléggé nagy), az illető
-edik pontcsoporthoz tartozó quadratura-érték a 469. § (7) függvényre s az
számközre vonatkozólag

Miután ez végtelen sok

azért

már

indexre fennáll és a 465. § tétele értelmében

, ami 469. § (6)-tal ellenkezik. Midőn

vagy

, akkor az

, ill.

subintervallumot tekintve, hasonlókép jutunk ellentmondásra. Tehát 469. § (1)-nek fenn kell
állania.
470§. . Legyen valamely véges

számköz belsejében

nem azonosan eltűnő folytonos

függvény, amelyre
létezik (tehát amennyiben p(x) nem korlátos, konvergens improprius integrál).
Tekintsük az e
súlyfüggvény mellett
-ben ortogonális rendszert alkotó

7.275. egyenlet - (1)

polinom-sorozatot (411. §). Tudjuk (412. §),

-nek

és

között

különböző gyöke van, tehát

egy az
intervallumban fekvő pontcsoport-sorozatot határoz meg: az 470. § (1) alatti polinomok
gyökcsoportjainak sorozatát. STIELTJES tételére tekintettel (415. §) közelfekvő kérdés, hogy általában milyen
súly-függvénynél definiál e pontcsoport-sorozat minden ez intervallumban korlátos és integrálható
függvény esetében az

integrálhoz tartó

interpolatorius quadratura-sorozatot? Erre nézve igen egyszerű elegendő feltételt szab ERDőS
következő tétele:
Ha az

számköz belsejében

49

és Turán

olyan folytonos függvény, hogy az

7.276. egyenlet - (2)

integrálok léteznek, akkor a
súly-függvény mellett
polinomok gyökcsoportjainak sorozatára

-ben ortogonális rendszert alkotó 470. § (1) alatti

7.277. egyenlet - (3)
ERDőS PáL és TURáN PáL: On Interpolation I, Quadrature- and Mean-Convergence in the Lagrange-Interpolation, Annals of
Mathematics 38 (1937), p. 146–147.
49
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valahányszor

e számközben korlátos és integrálható függvény.

Jelölje
az
függvényhez rendelt LAGRANGE-parabolát az
alappontokra vonatkozólag. Akkor a bebizonyítandó 470. § (3) relációt a

polinom gyökeire mint

7.278. egyenlet - (3*)

alakban írhatjuk (465. § 465. § (1)). Ennél sokkal többet mond (141. § 141. § (3)) a

7.279. egyenlet - (4)

reláció s ezt fogjuk az alábbiakban bebizonyítani.
Miután feltevésünk szerint a 470. § (2) alatti második integrál is létezik, a SCHWARZ-féle egyenlőtlenség
értelmében (140. §)

(nyilván akkor is, ha a jobboldalon egyik vagy másik, vagy mind a két integrál improprius). Ennélfogva 470. §
(4) be lesz bizonyítva, ha kimutatjuk, hogy

7.280. egyenlet - (5)

Ennek bebizonyításánál fel fogjuk használni, hogy az

polinom

gyökeihez mint alappontokhoz tartozó

LAGRANGE-féle alapfüggvények a
intervallumban, vagyis

súly-függvény mellett ortogonális rendszert alkotnak az

7.281. egyenlet - (6)

Ez nyilvánvaló, mert az
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képlet alapján (387. § 387. § (4*))

s mivel itt
az
feltevésnél fogva
sorozat ortogonalitása értelmében a jobboldali integrál 0.
Adassék mármost akármilyen kicsiny pozitív
függvény az

szám. Miután

-edfokú polinom, az 470. § (1)

feltevésünk szerint korlátos és integrálható

számközben, bármely pozitív ő számhoz található olyan

7.282. egyenlet - (7)

felosztás, hogy a megfelelő oszcillációs összeg

(127. §), tehát
inkább

-gyel jelölve azoknak a szakaszoknak összes hosszát, amelyekben

, még

vagyis

Eszerint ez utóbbi szakaszok összes hossza a 470. § (7) felosztás megfelelő választásával akármilyen kis pozitív
számnál kisebbé tehető. Tekintsük azt a

függvényt, amelyet ezekben a szakaszokban rendre az

görbéjének megfelelő húrja ábrázol s amely a többi szakaszban (ahol tehát

) megegyezik

-szel. E

görbéjébe beírt, 470. § (7))-nek megfelelő poligon folytonos lévén, Weierstrass approximáció-tétele
értelmében (407. §) -nél kisebb hibával megközelíthető valamely
függvényt magát (amely az

racionális egész függvénnyel. S ez a

oszcillációjú szakaszokban a poligonnal összeesik, a többiben pedig

attól -nél nem többel tér el) nyilván
azaz

-nál kisebb hibával közelíti meg az egész

7.283. egyenlet - (8)

Legyen e

polinom fokszáma

. Megmutatjuk, hogy

esetén

7.284. egyenlet - (9)

Az

feltevés folytán

, tehát

vagy a
1030
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7.285. egyenlet - (10)

jelöléssel

Ennélfogva

s mivel nyilván

ebből következik (141. §), hogy

7.286. egyenlet - (11)

Itt a LAGRANGE-féle interpolációs formula alkalmazásával (387. § 387. § (5))

tehát 470. § (6) alapján

Minthogy pedig (413. §)

7.287. egyenlet - (12)

e képlet az

alakban írható. Miután 470. § (8) és 470. § (10)-re tekintettel

tehát a
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identitás (387. § 387. § (6)) felhasználásával

470. § (8) alapján továbbá a 470. § (10) függvényre

s így 470. § (11)-ből folyik 470. § (9).
Az 470. § (5) alatti integrált megbecsülendő, alkalmazzuk most már az

felbontást. Ennek alapján

s mivel a jobboldalon viszont

még inkább

Ennélfogva

7.288. egyenlet - (13)

Itt

7.289. egyenlet - (14)

ahol

az

oszcillációjú intervallumokra vonatkozóösszegezést jelent, lévén a többi intervallumban
. Minthogy ez intervallumokban

azért ezekben

-et rendre az

görbéjének megfelelő húrja ábrázolja,

a 470. § (7) felosztástól függetlenül ugyanazon korlát alatt marad, mint

7.290. egyenlet - (15)
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Ennek alapján 470. § (14)-ből

7.291. egyenlet - (16)

A 470. § (13)) jobboldalán álló második integrálban a LAGRANGE-féle interpolációs formula alkalmazásával

ahol
Tehát

az

oszcillációjú intervallumok belsejébe eső

ill.

helyekre vonatkozó összegezést jelent.

vagy 470. § (6))-ra tekintettel

s így 470. § (15)) alapján

ami 470. § (12)) felhasználásával az

7.292. egyenlet - (17)

alakban írható. De tekintettel az
és arra, hogy az

polinom gyökeinek STIELTJES-féle szétválasztására (413. §271. ábra)

pozitív számok legnagyobbika 0-hoz tart midőn

Ebből folyólag pedig eléggé nagy

(414. §), nyilvánvaló, miszerint

-re
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tehát 470. § (17) mellett még inkább áll

7.293. egyenlet - (18)

ha eléggé nagy. A 470. § (16)), 470. § (18) és 470. § (9) egyenlőtlenségek felhasználásával 470. § (13)-bó1
végre nyerjük, hogy

7.294. egyenlet - (19)

hacsak

-et eléggé nagyra választjuk.

Mivel (mint fentebb láttuk), az

megadása után az

oszcillációjú szakaszok

hossza a 470. § (7) felosztás megfelelő választásával tetszőleges kicsinnyé tehető, az
létezéséből nyilván következik, hogy a

összes
integrál

összeg is akármilyen kis pozitív számnál kisebb lesz, ha a 470. § (7) felosztást alkalmasan választjuk. S
minthogy az pozitív szám akármilyen kicsinyre volt választható, 470. § (19)-ből folyik 470. § (5).
Ezzel a fentebb mondottak szerint 470. § (4) be van bizonyítva, ami pedig maga után vonja 470. § (3*)-ot. Ily
módon tehát a 470. § (3) alatti állítást bebizonyítottuk.50
Az

esetben megfelel a tételnek pl. a

,

súly-függvény, ha

Tehát a
számközre vonatkozólag az
polinomok (416. §) gyökcsoportjainak sorozatára

paraméterek ilyen megadásánál a

JACOBI-

mindig érvényes, ha
ez intervallumban korlátos és integrálható függvény. 51 A
polinomok gyökcsoportjainak sorozatára vonatkozó fentebbi tételek (415. §, 466. §, 467. §) ez újabb általános
tételnek is speciális esetei.

50

Ha az

együtthatók (

) úgy vannak választva, hogy az

polinomnak az
számközben
különböző gyöke van és
, akkor 470. § (3) az
polinomok gyökcsoportjainak sorozatára is érvényes. Lásd ERDőS és TURáN i. h. (198. old.)
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7. 7

parciális törtekre bontásának folyományai

471§. . Minthogy

, a 437. § 437. § (4*) képletéből következik a

függvénynek

7.295. egyenlet - (1)

parciális törtekre bontott alakja.
Az

helyébe -et véve, 471. § (1)-ből adódik

7.296. egyenlet - (1*)

S minthogy (485. § 485. § (9))

a 437. § 437. § (4*) sorához 437. § (1*)-ot hozzáadva (312. §) előáll az

függvénynek

7.297. egyenlet - (2)

parciális törtekre bontott alakja. E sorfejtés a megfelelő tagok összevonásával az

7.298. egyenlet - (2*)

alakot ölti.
Az

helyébe

-et téve, 471. § (2)-ből nyerjük az

függvénynek parciális törtekre bontását:

7.299. egyenlet - (3)

51

Megjegyzendő, ez még akkor is érvényes, ha

vagy

, ellenben általában nem érvényes, midőn

. Lásd SZEGő GáBOR: Asymptotische Entwicklungen der Jacobischen Polynome, Schriften der Königsberger Gelehrten
Gesellschaft 10 (1933), p. 48.

1035
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

ami a megfelelő tagok összevonásával

7.300. egyenlet - (3*)

472§. . A 471. § 471. § (2) alatti sorfejtésének alkalmazásakép kiszámítjuk az

integrált, amely nyilván konvergens (245. §, 250. §).
Az

azonosságot

-gyel szorozva s azután mindkét oldalon

-tól -ig integrálva

7.301. egyenlet - (1)

De az első középértéktétel szerint (142. § 142. § (4))

s így 472. § (1)-ből

Minthogy itt

tehát

esetén

innen következik, hogy
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7.302. egyenlet - (2)

Alkalmazva az

helyettesítést, 472. § (2)-ből

7.303. egyenlet - (3)

Eddig csak azt használtuk ki, hogy
. Minthogy feltevés szerint egyben
472. § (3) alatt helyébe
tehető, s helyébe -et írva adódik

7.304. egyenlet - (4)

Mármost 472. § (2)-ből és 472. § (4)-ből összeadással (312. §)

vagyis az 471. § 471. § (2) képletére tekintettel a keresett integrál

7.305. egyenlet - (5)

Ha

, 472. § (5)-ből

mellett az

helyettesítéssel adódik

7.306. egyenlet - (5*)

Az

helyettesítés alkalmazásával pedig a

jelölés mellett előáll

7.307. egyenlet - (5**)

473§. . Az x bármely értékénél
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7.308. egyenlet - (1)

vagy rövidebb jelölésben

Ezt először a

intervallumra bizonyítjuk be. Ebben a

7.309. egyenlet - (2)

sor 437. § 437. § (4) egyenletesen konvergens (361. §), mert

-től kezdve

a
pedig konvergens (330. §). Ez a hely beleértésével is igaz, miután e helyen a sor tagjai zérusok (a
baloldalt itt a
határértékkel vesszük egyenlőnek). Ennélfogva 473. § (2) alatt -tól
-ig tagonként
integrálhatunk (374. §) s így adódik

Eszerint

esetén a

számközben

következőleg

amivel 473. § (1)-et ez intervallumra bebizonyítottuk.
Most már könnyen megmutathatjuk, hogy az 473. § (1) reláció minden
midőn
a
szerepel ha

-re érvényes. Ez triviális az esetben,

-nek egészszámú többszöröse. Ekkor u. i. az
eléggé nagy, tehát a jobboldalon álló határérték zérus, és ez esetben

szorzatban a tényező is
is zérus. Legyen most

. Akkor

Mivel pedig
akkor igaz

, ebből következik, hogy ha 473. § (1) valamely
-re is. Minthogy a

helyre érvényes,

számközre már be van bizonyítva, teljes indukcióval
1038
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követkeiik tehát a
pozitív
értékre. A negatív
szorzat páratlan függvény, mint maga

számközök mindegyikére, vagyis fennáll minden
helyekre 473. § (1) ebből már folyik, mert a jobboldalon álló
. Ezzel 473. § (1) minden valós -re be van bizonyítva.

Az 473. § (1) alatti nevezetes limes-relációt másképp úgy fejezzük ki, hogy a

függvény a

7.310. egyenlet - (1*)

végtelen sorozat alakjában írható. Rövidebb jelölésben

Az

helyettesítéssel 473. § (1)-ből folyik a WALLIS-formula (227. § 227. § (3)).

Megmutatjuk még, hogy az

bármely értékénél

7.311. egyenlet - (3)

vagyis a

függvény a

7.312. egyenlet - (3*)

végtelen szorzat alakjában írható. Rövidebb jelölésben

, akkor 473. § (3) az 473. § (1) képlet folyománya. Ennek alapján u. i. ekkor

Ha

innen folyik 473. § (3).
Az
az

helyekre 473. § (3)-at teljes indukcióval bizonyítjuk be. Az
, akkor
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, ennek alapján világos, hogy ha 473. § (3) az

S mivel
érvényes az
érvényes.

helyen is. Ennélfogva 473. § (3) az

helyre igaz, akkor
helyek mindegyikére

474§. . Az EULER-féle számokkal (386. §) bizonyos numerikus sorok összegét zárt alakban állíthatjuk elő.
A 471. § 471. § (3*) képlete szerint

7.313. egyenlet - (1)

A

számközben e sor

indexű tagja geometriai sorba fejtve

vagy

7.314. egyenlet - (2)

Nézzük, alkalmazhatjuk-e az 474. § (1) sorra a tagok e sor-alakjai mellett a MARKOV-féle sor-transformatiot? A
474. § (2) sorfejtés
indexű maradéka

7.315. egyenlet - (3)

A növelésénél ez rögzített
mellett abszolút értékben nyilván csökkenés -hoz is tart. Tehát e maradékok
sora mindenesetre konvergens (313. §) és a

sor-összegre
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vagyis 474. § (3)-ra tekintettel

Minthogy

folytán itt

esetén

ez egyenlőtlenségből folyólag

Továbbá a 474. § (2) alatti sorok

indexű tagjainak sora

is konvergens. Tehát a MARKOV-féle sor-transformatio érvényességi feltételei teljesülnek (314. §) s eszerint
474. § (1)-ből

Mármost e hatványsort a 386. § 386. § (1) alatti sorfejtésével összehasonlítva, nyerjük (352. §), hogy az
EULER-féle számokkal kifejezve

7.316. egyenlet - (4)

A

LEIBNIZ-féle sor-alakja (317. § 317. § (1)) 474. § (4)-nek az a speciális esete, midőn

.

8. 8 A gamma-függvény
475§. . Valahányszor

és

pozitív számok, a

7.317. egyenlet - (1)

integrálérték létezik. Ez az
integrál.

és

Állításunk abból következik, hogy ha

változók függvénye, az ú. n. beta-függvény vagy elsőfajú EULER-féle
, az
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7.318. egyenlet - (2)

integrálértékek léteznek valahányszor
és
. Ugyanis az
esetén pedig konvergens improprius integrál (250. §), mert

lévén
második

esetén közönséges integrál,

zárt számközben monoton (171. §), tehát korlátos függvény. Hasonlóképen a

a

esetén közönséges integrál, ha pedig

, akkor konvergens improprius integrál, mert

mivel
a
zárt intervallumban monoton s ennélfogva korlátos függvénye -nek. A 475. § (2) alatti
integrálok összege definíció szerint az 475. § (1) alatti integrál (242. §). Minthogy az 475. § (1) alatti
integrandus a

számköz belsejében pozitív, nyilvánvaló, miszerint az

és

bármely pozitív értékénél

7.319. egyenlet - (3)

A
és
tükörképei lévén, nyilván

függvények görbéi egymásnak a

7.320. egyenlet - (4)

Ezt úgy fejezzük ki, hogy

az x és y változóknak szimmetrikus függvénye.

Megmutatjuk most, miszerint a beta-függvény eleget tesz a

7.321. egyenlet - (5)

függvényegyenletnek. Ugyanis parciális integrálással (ha

és

) adódik

7.322. egyenlet - (6)

mert a kiintegrált rész nyilván 0 (171. § 171. § (3)). Azonban

tehát 475. § (6)-ból
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honnan

vagyis 475. § (5) valóban fennáll.
475. § (4) alapján 475. § (5)-ből folyik a

7.323. egyenlet - (5*)

függvényegyenlet.
Ha vagy pozitív egész szám, az 475. § (1) integrál értékét könnyen kiszámíthatjuk. Nevezetesen pozitív
egész esetében 475. § (6)-ot ismételten alkalmazva

vagyis

7.324. egyenlet - (7)

Ebből pedig 475. § (4) szerint következik, hogy pozitív egész

mellett

7.325. egyenlet - (7*)

Ezeket pozitív egész

mellett a

alakban is írhatjuk.
476§. . Alkalmazzuk a

képletet (475. § 475. § (5)) rendre az

értékekre, ahol
1043
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. Az így nyert
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egyenleteket összeszorozva, adódik a

7.326. egyenlet - (1)

függvényegyenlet. Ebből a beta-függvénynek nevezetes határértékalakjához juthatunk.
Legyen

Akkor a

vagyis (43. §) az a nem-negatív egész szám, amelyre

intervallumban

tehát (141. § 141. § (1), 475. § 475. § (1))

7.327. egyenlet - (2)

Ámde (475. § 475. § (5))

s így 476. § (2) alapján

7.328. egyenlet - (3)

ahol

7.329. egyenlet - (4)

Minthogy

pozitív egész szám, azért (475. § 475. § (7))

tehát 476. § (1) és 476. § (3)-ból

7.330. egyenlet - (5)
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(ha

, akkor itt a harmadik tört tényező nem szerepel). Mármost

esetén (45. §)

és 476. § (4)-ből folyólag egyszersmind

Ennélfogva 476. § (5)-ből következik, miszerint a beta-függvény a

7.331. egyenlet - (6)

határérték alakjában írható.
Miután

a 476. § (6)-ot így is írhatjuk:

vagyis a beta-függvény végtelen szorzat alakban

7.332. egyenlet - (6*)

477§. . Az

bármely pozitív értékénél a

7.333. egyenlet - (1)

integrál konvergens. Ez mint az
EULER-féle integrál. 52

pozitív változó függvénye az ú. n. gamma-függvény vagy másodfajú

A konvergenciát bebizonyítandó, legyen

. Az

7.334. egyenlet - (2)
Az elnevezés és jelölés bevezetését illetőleg I. A. M. LEGENDRE: Exercices de calcul intégral sur divers ordres de transcendantes et sur
les quadratures, Paris 1811–1819, I. köt. p. 221, II. köt., p. 3–4.
52
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integrálok közül az első
integrál (250. §), mert

esetén közönséges integrál,

esetén pedig konvergens improprius

A 477. § (2) alatti második integrál az x bármely értékénél konvergens (245. §), mert

(173. §), tehát eléggé nagy

-re

vagyis

A 477. § (2) alatti integrálok összege per definitionem az 477. § (1) alatti integrál (242. §), ez tehát valóban
létezik, valahányszor
.
Parciális integrálással

azaz

mellett

eleget tesz a

7.335. egyenlet - (3)

függvényegyenletnek.
Ha

egész szám, akkor 477. § (3) ismételt alkalmazásával

s mivel

7.336. egyenlet - (4)

ez esetben

7.337. egyenlet - (5)

Vagyis az

görbe átmegy az

pontokon. Történetileg éppen az ilyen görbe keresése vezette EULERt a gammafüggvényre.53

53

V. ö. M. GODEFROY: La fonction gamma; théorie,histoire, bibliographie, Paris, Gauthier-Villars, 1901.
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Minthogy az 477. § (1) alatti integrandus pozitív -nél pozitív, nyilvánvaló, miszerint

7.338. egyenlet - (6)

477. § (1)-ből különböző helyettesítésekkel a gamma-függvénynek más integrálalakjaihoz juthatunk. Így pl. az
változó bevezetésével adódik

7.339. egyenlet - (1*)

míg a

változót vezetve be

7.340. egyenlet - (1**)

És sok esetben valamely integrált megfelelő helyettesítéssel a gamma-függvényre vezethetünk vissza. Például
mellett a
változó bevezetésével

vagyis 477. § (3)-ra tekintettel

478§. . Legyen
és alkalmazzuk a gamma-függvényt definiáló integrálra (477. § 477. § (1)) a
helyettesítést. Ily módon adódik a

7.341. egyenlet - (1)

integrál-alak. Ennek alapján a beta-függvény határérték-alakjából a gamma-függvénynek is nevezetes
határérték-alakját állíthatjuk elő.
Evégből megmutatjuk, miszerint pozitív

mellett

7.342. egyenlet - (2)

Az 478. § (1) alatti integrandus pozitív lévén, e képletből következik, hogy

s mivel a

száinközön belül
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(miután

görbéje a

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
abszcisszájú ponthoz tartozó érintő felett van e pont kivételével), még inkább

vagyis érvényes a 478. § (2) alatti alsó becslés (475. § 475. § (1)).
Az

egyenlőtlenség alapján (amely azt fejezi ki, hogy
pontnak a kivételével)

tehát 478. § (1)-et

görbéje a

abszcisszájú pontban vett érintő felett van e

pozitív számra alkalmazva, következik, hogy

helyett a

(Ez utóbbi integrál is konvergens, mert az integrandus pozitív és kisébb

-nél.) Ha erre az integrálra a

helyettesítést alkalmazzuk, adódik a

egyenlőtlenség. Ez pedig a 478. § (2) alatti felső becslés.
Mármost 478. § (2)-ből a beta-függvény pozitív volta folytán (475. § 475. § (3))

Minthogy rögzített

mellett (45. §, 171. §)

ebből folyólag

7.343. egyenlet - (3)

Láttuk (476. § 476. § (7)), pozitív egész

mellett

tehát 478. § (3) értelmében a gamma-függvény a

7.344. egyenlet - (4)
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határérték alakjában írható. 54 Mivel

, 478. § (4)-et a

7.345. egyenlet - (4*)

alakban is írhatjuk.
A 478. § (4), ill. 478. § (4*) alatti határérték nemcsak pozitív
esetén létezik, hanem általában minden
helyen. Ez abból következik, hogy az ilyen helyeken

tehát

7.346. egyenlet - (5)

amennyiben a jobboldali, vagyis az
helynek megfelelő határérték létezik. Minthogy pozitív -re a
határérték létezése be van bizonyítva, eszerint létezik a
és közötti helyeken is, ebből folyólag a
és
közé esőkön is, és így tovább. Megállapodunk abban, hogy az
helyeken mindig létező
478. § (4), ill. 478. § (4*) alatti határértéket nevezzük általában gamma-függvénynek. 478. § (5)-ből látható,
hogy a függvény értelmezésének e kiterjesztése után is, a gamma-függvény eleget tesz a

7.347. egyenlet - (6)

függvényegyenletnek.
Minthogy

478. § (4*) szerint a gamma-függvény végtelen szorzat alakjában

7.348. egyenlet - (4**)

(GAUSS-féle szorzatalak.)

54

V. ö. GAUSS i. m. (I. 599. old.) art. 20, 28.
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478. § (4)-ből a gamma-függvénynek másík nevezetes végtelen szorzatalakja is következik. Tudjuk u. i. (162. §
162. § (4)), hogy

ahol

az EULER-féle állandó. Ennélfogva

ahol

tehát 478. § (4)-ből következik, miszerint egyben

7.349. egyenlet - (7)

Vagyis a gamma-függvény a

7.350. egyenlet - (7*)

végtelen szorzat alakjában is írható.
alakjában

55

Máskép kifejezve, a gamma-függvény reciprok értéke végtelen szorzat

7.351. egyenlet - (7**)

(Weierstrass-féle szorzatalak.56)
A 478. § (4*) képletet

-re alkalmazva

s ebből a WALLIS-formula alapján (227. § 227. § (3*)) adódik a

7.352. egyenlet - (8)

O. SCHLöMILCH: Analytische Studien, Leipzig 1848.
V. ö. K. WEIERSTRASS: Bemerkungen über die analytischen Fakultaten, Jahresber. Deutsch-Crone 1842/43, p. 3-17, Werke I. p. 87-103;
továbbá ugyanattól: Über die Theorie der analytischen Fakultaten, Journal für die reine und angewandte Mathematik 51 (1856), p. 1–60,
Werke I. p. 153–221.
55
56
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érték. A függvényegyenlet (477. § 477. § (3)) ismételt alkalmazásával innen

7.353. egyenlet - (9)

E képletek különben equivalensek a 247. § 247. § (4), 247. § (5) képleteivel, mert a
alkalmazásával

helyettesítés

Ha a beta-függvény határérték alakját (476. § 476. § (6)) a

formában írjuk, 478. § (4*) alapján látható, hogy a beta-függvény kifejezhető a gamma-függvénnyel,
nevezetesen az és bármely pozitív értékénél

7.354. egyenlet - (10)

479§. . Ha

nem racionális egész szám, akkor

7.355. egyenlet - (1)

(A gamma-függvény kiegészítési tétele.)
Ez folyománya a 478. § 478. § (4) alatt felírt definiáló képletnek és
az említett képlet értelmében

valamint (minthogy a feltevés folytán

)

következőleg (45. § 45. § (2))

Mivel pedig

esetén

, ez a
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alakban írható. Ebből a 473. § 473. § (1*) képletére tekintettel folyik 479. § (1).
A gamma-függvény funkcionál-egyenlete (478. § 478. § (6)) az
függvényértékeket a
értékeit a

helyeken felvett

számközben felvett értékekre vezeti vissza. Ebben azonban elég a függvény
intervallumban kiszámítani, mert az

számközben felvett értékeket már

meghatározza az 479. § (1) tétel, és a definícióból folyólag

(477. § 477. § (4)), továbbá

(477. § 477. § (8)). Ez utóbbi 479. § (1)-ből is következik, ha azt az
valahányszor
480§. . Ha az

vagy

helyre alkalmazzuk, tekintve, hogy

(477. § 477. § (5)).

pozitív egészszámú

többszöröse nem

vagy negatív egész szám, akkor

7.356. egyenlet - (1)

( GAUSS-féle szorzási formula.57)
Bizonyítás. A feltevésből folyólag
egyike sem vagy negatív egész szám, tehát a
gamma-függvény e helyeken mindenesetre értelmezve van (478. §). Vezessük be mármost pozitív egész
esetére a

7.357. egyenlet - (2)

jelölést. A 478. § 478. § (4*) képlete alapján e jelölés mellett

7.358. egyenlet - (3)

480. § (2)-t rendre alkalmazva az
lehetnek negatív egész számok)

helyekre (amelyek a feltevés folytán nem

E képletekben, valamint 480. § (2)-ben a számlálót
-val, a nevezőknek pedig minden tényezőjét -nel
szorozván, összeszorzással előáll (a nevezőkben egymás alatt álló tényezők -szereseit alulról felfelé haladó
sorrendben oszloponként írva le)
57

V. ö. C. F. GAUSS i. m. német fordítása (I. köt. 597. old.) p. 38, 82.
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vagyis

Mivel 480. § (2) szerint továbbá

adódik

Minthogy rögzített

határátmenetnél a STIRLING-formula szerint (303. § 303. § (7*))

mellett a

ebből 480. § (3)-ra tekintettel következik, hogy

7.359. egyenlet - (4)

De a gamma-függvény funkcionál-egyenlete értelmében (478. § 478. § (6))

tehát 480. § (4)-ből folyik 480. § (1). Qu. e. d.
Az

speciális esetben 480. § (1) a

7.360. egyenlet - (5)

alakot ölti. ( LEGENDRE-formula.58) Ezt az
eredménye, miután
480. § (1)-et az

helyre alkamazva, ismét előáll a 478. § 478. § (8) alatti

.
helyre alkalmazva,

folytán

s minthogy a függvényegyenlet szerint

58

V. ö. N. E. NöRLUND i. m. (I. köt. 685. old.) p. 114.
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és

, ez a

7.361. egyenlet - (6)

alakban írható. Miután 479. § 479. § (1) tétele értelmében

s így ezek szorzata

480. § (6) alapján adódik a

7.362. egyenlet - (7)

képlet, amelyet más úton már a 401. §-ban találtunk.
481§. . A 478. § 478. § (7) képlete
kifejezve

mellett, mikor is

(467. § 477. § (6)), logaritmikus alakban

vagyis

7.363. egyenlet - (1)

Az 481. § (1) jobboldalán álló sor tagonként differenciálható (371. §), mert

és a

sor minden

intervallumban egyenletesen konvergens (361. §), minthogy tagjai

rendre kisebbek a
konvergens sor (330. §) megfelelő tagjainál. Tehát 481. § (1)-ből a gammafüggvény logaritmikus differenciálhányadosa
mellett
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7.364. egyenlet - (2)

Itt a jobboldalon álló sor ismét tagonként differenciálható, mert

és a

sor a pozitív

-ek tartományában egyenletesen konvergens, mivel tagjai rendre kisebbek a

konvergens sor megfelelő tagjainál. Ennélfogva 481. § (2)-ből

7.365. egyenlet - (3)

Ebből hasonlóan következik, miszerint

s így tovább, általában a

intervallumban

7.366. egyenlet - (4)

Látjuk,
maga a

akárhányszor differenciálható. Ebből nyilván következik, hogy a

intervallumban

függvény is akárhányszor differenciálható.
481. § (3)-ból folyólag

S minthogy pozitív

-re

Tehát (101. §) az
valamint

, ennek alapján

görbe az egész
(477. § 477. § (5)),

intervallumban alulról konvex. Mivel
az

és

helyek között valamely

7.367. egyenlet - (5)
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értéket veszi fel (107. §). S miután a konvexitás következtében
azért a
elsőben

számközben

, míg a

szigorúan monoton növekedő (101. §),
intervallumban

folyvást csökken, az utóbbiban viszont növekedik, az

, tehát (96. §) az

helyen a legkisebb értékét veszi fel.

, a mondottak alapján evidenter

Mivel

7.368. egyenlet - (6)

Minthogy bármely pozitív

-re (161. § 161. § (11))

azért 481. § (1)-ből folyólag

tehát

esetén

s így egyszersmind

7.369. egyenlet - (7)

Ezek szerint a
mutatja.

intervallumban a

függvényt ábrázoló görbe a 287. ábrán látható képet

287. ábra.
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A 481. § (2) sorfejtés alapján valamely pozitív egészszámú
deriváltértéket. Ekkor u. i. a sor összegét a

s mivel itt a zárójelben álló

helyen tüstént kiszámíthatjuk a

-edik részletösszeg limese alakjában írva, e képlet szerint

számú negatív tag mindegyike

folytán innen végül

-hoz tart,

7.370. egyenlet - (8)

Így pl.

Tehát az EULER-féle állandó az
görbe abszcisszájú pontjában vett érintő iránytangensének
-szerese, míg az értéktől való pozitív eltérése e görbe abszcisszájú pontjához tartozó érintő iránytangen se.
Vizsgáljuk most a

függvényt

mellett. Minthogy a függvényegyenlet szerint

7.371. egyenlet - (9)

a fentiekből következik, hogy
ugyanúgy következik, hogy

és
és

között

és szintén akárhányszor differenciálható. Ebből

között

és akárhányszor differenciálható s így tovább. Látjuk,

számközök belsejében

a

differenciálható függvény. Miután a

helyen

váltakozva negatív és pozitív, akárhányszor

baloldali határértéke

, a

függvényé viszont

, 481. § (9)-ből látjuk, miszerint

7.372. egyenlet - (10)

És 481. § (7) alapján 481. § (9)-ből tüstént következik, hogy a

helyen vett jobboldali határérték ugyancsak

7.373. egyenlet - (11)

481. § (9) alapján 481. § (10) és 481. § (11) maga után vonja, hogy a
helyen a baloldali, a
helyen
viszont a jobboldali határérték
s így tovább. Ezeket 481. § (7)-telösszefoglalhatjuk abban, hogy a
váltakozva

helyeken
és
.

jobboldali határértéke váltakozva

és

, a baloldali határértéke pedig

A függvény görbéjének alaki viszonyait
esetén vizsgálandó, 481. § (2) általánosításakép megmutatjuk,
miszerint a gamma-függvény logaritmikus deriváltja az egész értelmezési tartományban
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7.374. egyenlet - (2*)

Ugyanis 481. § (9)-ből a szorzat logaritmikus differenciálási szabálya szerint (185. §)

tehát

és

között mikor is

, 481. § (2) alkalmazásával

De itt a zárójelek nyilván el is hagyhatók (311. §) s azután, a
tagtól kezdve két-két egymásutáni tagot
zárójelbe foglalva előáll 481. § (2*). Ebből ugyanígy következik 481. § (2*) érvénye a
és
közötti
helyekre s így tovább.
A 481. § (2*) jobboldalán álló sor tagonként differenciálható, mert a
tartományban egyenletesen konvergens, miután

mellett eléggé nagy

vagyis a sortagok bizonyos indexűtől kezdve nem nagyobbak a
481. § (2*)-ből a gamma-függvény második logaritmikus deriváltja

sor bármely korlátos
-re

s így

konvergens sor megfelelő tagjainál. Tehát

7.375. egyenlet - (3*)

Ez pozitív lévén, következik, hogy általában

Ennélfogva a

előjeléről előbb mondottakból folyik (101. §), miszerint az

görbe a

intervallumokban váltakozva alulról konkáv és konvex. A
derivált e
számközökben váltakozva szigorúan fogyó és növekedő. Ezekben kell egy-egy
zérushellyel bírnia;
mert amelyikben nem volna gyöke, abban állandó előjelű volna (106. §) s így ott

folyvást növekednek

vagy fogyna, ami a fentebbiekkel ellenkezik. E szerint
a
számköz belsejében pozitív, viszont
belsejében negatív,
az előbbiben növekedik, az utóbbiban fogy, a
helyen lokális maximuma
van. A
számközben fordítottak a viszonyok,
váltakozva. Vizsgálatunk eredményét szemlélteti a 288. ábra.

-ben ismét hasonlóak s így tovább
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288. ábra.
481. § (2*)-ból ismételt tagonkénti differenciálással 481. § (3*)-hoz hasonlóan nyerjük, hogy általában a
gamma-függvény

-edik logaritmikus deriváltja

7.376. egyenlet - (4*)

482§. . A 481. § 481. § (8) képletét magában foglalja a következő képlet: az

bármely pozitív értékénél

7.377. egyenlet - (1)

ahol

az EULER-féle állandó. Valóban, ha

pozitív egész szám, akkor
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tehát

s így 482. § (1)-ből folyik az említett képlet. Ha pedig
zérus, tehát ez esetben 482. § (1)-ből

, akkor 482. § (1) alatt az integrandus azonosan

, ami az idézett képlet a

esetre.

482. § (1)-et bebizonyítandó, induljunk ki az

azonosságból. Ezt

-gyel végigszorozva

s így kivonással adódik az

azonosság. Tagonként integrálva -tól -ig, nyerjük, miszerint

(Itt a jobboldalon álló integrálban az integrandus
alkalmazásával

tehát ez integrandus
átrendezésével az

helyen vett határértéke a L’HOSPITAL-szabály (189. §)

-nél is folytonos, ha itt a határértékét vesszük függvényértéknek.) E képlet a tagok

7.378. egyenlet - (2)

alakban írható. A jobboldali integrálra az első középértéktételt alkalmazva (142. §)

S mivel
a
zárt számközben (a
helyen az
határértéket véve függvényértéknek)
folytonos, tehát Weierstrass tétele értelmében korlátos (56. §), innen következik, hogy
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Ennélfogva 482. § (2)-ből folyik az

sorfejtés. Tekintettel az 481. § 481. § (2) sorfejtésére, ezzel 482. § (1)-et bebizonyítottuk.
Alkalmazásul számítsuk ki a

deriváltértéket. 482. § (1) értelmében

helyettesítéssel

honnan a

(478. § 478. § (8)), eszerint

Minthogy

7.379. egyenlet - (3)

Miután a

függvényegyenletből deriválással

7.380. egyenlet - (4)

tehát speciálisan

482. § (3) alatti eredményünk alapján adódik

7.381. egyenlet - (5)

Minthogy

(383. §) és

(320. §), innen látható, miszerint

függvény menetére (481. §), ez azt mutatja, hogy a
első felébe esik.
A

egyenlet

. Tekintettel a

pozitív gyöke az

számköz

érték ismeretében (478. § 478. § (9)) az 482. § (5) alatti eredmény alapján 482. § (4)-ből kiszámítható a
deriváltérték s így tovább.
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483§. . A gamma-függvény logaritmikus deriváltját az bármely pozitív értékénél a

7.382. egyenlet - (1)

integrál alakjában írhatjuk.
Minthogy a 482. § 482. § (1) képletének jobboldalán álló integrál az

helyettesítéssel az

alakot ölti, az 483. § (1) alatti állítás equivalens azzal, hogy az EULER-féle állandó a

7.383. egyenlet - (2)

integrál alakjában írható.
Bizonyítás. Induljunk ki az EULER-féle állandónak definiáló

7.384. egyenlet - (3)

határérték alakjából (162. §). Itt

vagy az

helyettesítést alkalmazva

továbbá

tehát

7.385. egyenlet - (4)
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Megmutatjuk most, miszerint valamely

számközben

esetén

7.386. egyenlet - (5)

egyenletesen áll fenn. Ugyanis az

görbe alulról konkáv lévén (161. §),

mellett

7.387. egyenlet - (6)

s mivel

ebből következik, hogy

egyenletesen a

intervallumban. Ennek pedig nyilván folyománya, hogy

is egyenletesen áll fenn, ami evidenter maga után vonja 483. § (5) egyenletes fennállását (lévén
intervallumban egyenletesen folytonos (57. §)).
Ebből következik, miszerint

7.388. egyenlet - (7)

Ezt következőkép láthatjuk be.
Adassék akármilyen kis pozitív

szám. Az

pozitív számot megválaszthatjuk úgy (243. §), hogy

7.389. egyenlet - (8)

Miután 483. § (6)-ból folyólag

, tehát

7.390. egyenlet - (9)
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azért

esetén egyszersmind

7.391. egyenlet - (10)

De a fentebbiek szerint az

számközben 483. § (5) és ezzel együtt nyilván

is egyenletesen áll fenn s így (374. §)

Következőleg az

-hoz található oly

, hogy

7.392. egyenlet - (11)

Mármost 483. § (10)-ből 483. § (8) és 483. § (11) alapján

Bármely pozitív

-hoz található ilyen

483. § (9)-ből folyólag

, tehát 483. § (7) valóban fennáll.

mellett

Itt a BERNOULLI-féle egyenlőtlenség szerint (40. §)

tehát

s így ebből az előbbiekhez hasonlóan következik, hogy

7.393. egyenlet - (12)

Most már 483. § (3) és 483. § (4)-ből 483. § (7) és 483. § (12)-re tekintettel

1064
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

Minthogy pedig

innen

amiből folyik 483. § (2), qu. e. d.
Miután
esete, midőn

és
.

(481. § 481. § (8)), a 483. § (2) integrálalak 483. § (1)-nek az a speciális

Ha 483. § (1)-et a

alakban írjuk s a jobboldali második integrálra az

helyettesítést alkalmazzuk, adódik

7.394. egyenlet - (13)

Azonban az integrálok összehasonlításának elve szerint (141. § 141. § (4))

szóval

Minthogy

, itt a felső korlát zérushoz tart, midőn

Ennélfogva 483. § (13)-ból folyik, miszerint az x bármely pozitív értékénél
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7.395. egyenlet - (1*)

9. 9 A gamma-függvény logaritmusa
484§. . A

függvény értelmezve van a

függvény MACLAURIN-sora

intervallumban. Megmutatjuk, hogy e

számközben konvergens és előállítja a függvényt.

Az
helyen vett deriváltak nyilván ugyanazok, mint
tehát a 481. § 481. § (2) és 481. § (4) képletei szerint

differenciálhányadosai az

helyen,

7.396. egyenlet - (1)

míg

7.397. egyenlet - (2)

A
intervallum valamely tetszőleges helyén pedig
481. § 481. § (4) képlete alapján (a megfelelő faktoriálissal osztva)

magasabbrendű deriváltjai a

7.398. egyenlet - (3)

Ennélfogva e függvényre vonatkozólag a MACLAURIN-formula a LAGRANGE-féle maradéktaggal (111. § 111.
§ (6**))

7.399. egyenlet - (4)

ahol

7.400. egyenlet - (5)

Ebből tüstént látható, hogy

esetén itt

. Ekkor u. i.
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tehát 484. § (5) alapján

e felső korlát pedig
A
féle

-hoz tart.

eset tárgyalásánál tekintsük a 484. § (4) alatti maradéktagnak 484. § (3)-ből adódó CAUCHY-

alakját (111. § 111. § (7**)). Ezt most így írhatjuk:

7.401. egyenlet - (6)

Minthogy itt

és

, azért nyilván

és

vagyis a
kifejezés rögzített
mellett az -től függetlenül korlátos, tehát
41. § (3)) a 484. § (6) képletből következik, miszerint 484. § (4) alatt ismét
.
Az
helyen 484. § (4)-ben
számközben érvényes a

miután

folytán (41. §

, tehát a mondottak szerint a

7.402. egyenlet - (7)

sorfejtés. Ezzel állításunkat igazoltuk. E hatványsor konvergencia-sugara ; ugyanis az

helyen ABEL

tételéből folyólag (350. §) már nem lehet konvergens a sor, mert
(7)).

(481. § 481. §

A 484. § (7) hatványsorból a numerikus számításra alkalmasabb sort is előállíthatunk. Tekintsük evégből 484. §
(7) mellett a
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hatványsort (319. § 319. § (7)). Ezekből összeadással (312. §) adódik

s ennek értelmében

A

számköz belsejében e két sorfejtés mindegyike érvényes, tehát ezekből kivonással

7.403. egyenlet - (8)

De

mellett a gamma-függvény funkeionálegyenlete alapján (477. § 477. § (3))

a kiegészítési tételből folyólag pedig (479. §)

amely egyenletek összeadásával

7.404. egyenlet - (9)

Ez érvényes a

számközön belül is, mivel mindkét oldalon páros függvény áll, sőt a

helyen is

megtartja érvényét, ha itt a
függvény az határértékkel vétetik egyenlőnek. Mármost 484. § (8) és 484. §
(9)-et összeadvaés -vel végigosztva, nyerjük, hogy a
intervallumbán érvényes a

7.405. egyenlet - (10)
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sorfejtés.
E soralak felhasználásával a gamma-függvénynek pl. az
egyszerűen számíthatok. Ezek meghatározzák a
függvény egész értékkészletét (479. §).
484. § (8)-et az
EULER-féle állandónak

számközbe eső helyeken vett értékei aránylag
intervallumban felvett függvényértékeket s ezzel a

érték tekintetbe vételével (478. § 478. § (8)), az

helyre alkalmazva, a

soralakjához jutunk.
484. § (8)-ből tagonkénti differenciálással (349. §) a

függvény logaritmikus deriváltjának

7.406. egyenlet - (11)

hatványsor kifejtése adódik. Ez az
, tehát nem is tart
484. § (11)-ből látjuk, hogy a
veszi fel a

helyen nem érvényes, miután itt a

-adik tag abszolút értéke

-hoz (310. § 310. § (5)).
függvény deriváltjának zérushelye, ahol e függvény legkisebb értékét

számközben (481. §), a

egyenlet egyetlen gyöke.
485§. . A 481. § 481. § (3) képletéből látható, hogy

Tehát (101. §) az

görbe az egész

intervallumban alulról konvex. A

függvény menetéből már következik, hogy
a
derivált
és
szigorúan fogyó, attól kezdve növekedő, e helyen a legkisebb értékét veszi fel,
esetén
-hez tart, az és helyeken értékkel bír (289. ábra).
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289. ábra.
Megmutatjuk, miszerint
hatványa, vagyis
mellett

esetén

gyengébben tart

-hez mint

bármely pozitív kitevőjű

7.407. egyenlet - (1)

Ugyanis a kiegészítési tételből folyólag (479. §)

Minthogy

folytán

midőn

(171. §) és

ebből következik, miszerint

(173. § 173. § (9)), amint 485. § (1) alatt állítottuk.
485. § (1) maga után vonja az
improprius integrál konvergenciáját (250. §). Ez integrálértéket
tüstént ki is számíthatjuk. Valóban, a 480. § 480. § (6) képlete alapján

tehát

esetén
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7.408. egyenlet - (2)

és

minthogy

. A szóbanforgóöSszeg határértéke azonban éppen a keresett integrál. Ugyanis
számközben szigorúan monoton fogyó lévén, nyilván

a

s mivel 485. § (1) értelmében

innen az

határátmenettel

7.409. egyenlet - (3)

Mármost 485. § (2) és 485. § (3)-ból

7.410. egyenlet - (4)

486§. . Számítsuk ki most általánosságban az

integrált.
Választván valamely

pozitív számot, ez integrál így írható:

Ennek differenciálhányadosa tehát (143. §)

vagy a gamma-függvény funkcionálegyenlete alapján (477. § 477. § (3))

Ebből parciális integrálással
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7.411. egyenlet - (1)

E függvénynek az
tehát

helyen vett jobboldali határértéke a 485. § 485. § (4) képleteértelmében

Minthogy itt a baloldalon álló határérték

,

(173. § 173. § (9)), eszerint 486. § (1) alatt

Vagyis a keresett integrál

7.412. egyenlet - (2)

(RAABE-féle integrál.59) Ez a 485. § 485. § (4) képletét is magában foglalja, ha az
helyen a határértékkel vesszük egyenlőnek.
Speciálisan

függvényt az

-re 486. § (2)-ből

487§. . A 382. §-ban bebizonyított STIRLING-formula következőkép általánosítható:
Az

bármely pozitív értékénél

7.413. egyenlet - (1)

ahol

7.414. egyenlet - (2)

Minthogy
oldalhoz

, 487. § (1)-et
-et hozzáadva, megkapjuk a 382. § 382. § (1) képletét.

-re alkalmazva és mindkét

J. L. RAABE: Angenaherte Bestimmung der Faktorenfolge
, wenn
eine sehr
grosse Zahl ist, Journal für die reine und angewandte Mathematik 25 (1843), p. 149–159; továbbá ugyanattól: Angenaherte Bestimmung der
59

Funktion
(1844), p. 10–18.

, wenn

eine ganze, gebrochene oder inkommensurable sehr grosse positive Zahl ist, u. o. 28
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487. § (1)-et bebizonyítandó, alkalmazzuk a
esetnek megfelelő EULER-féle összegképletet (381. § 381.
§ (5))
,
mellett a

függvényre. Ily módon adódik

7.415. egyenlet - (3)

Mivel pedig a 382. § 382. § (9) és 382. § (15) képlete szerint

azért

Ebből 487. § (3)-at kivonva

7.416. egyenlet - (4)

Ha

, akkor a 478. § 478. § (4) képlete értelmében

továbbá nyilván

s mivel az
azért

integrál konvergens (382. §) és hasonló okból evidenter

Ennélfogva 487. § (4)-ből folyik, miszerint

7.417. egyenlet - (5)

A jobboldalon álló integrált e végtelen sor alakjában írhatjuk:
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7.418. egyenlet - (6)

intervallumban (380. §)

Minthogy a

(az első egyenletben az intervallum végpontjain a jobb-, ill. baloldali differenciálhányados veendő), a parciális
integrálás általános képletét alkalmazva (151. §)

az egészszámú helyeken is folytonosak, ebből 487. § (6)-ra tekintettel nyilván folyik

Mivel

vagyis (380. § 380. § (5))

Ezt 487. § (5)-be helyettesítve

7.419. egyenlet - (7)

Tekintettel a

függvény menetére, nyilvánvaló (v. ö. 382. §), miszerint

Ennek alapján 487. § (7)-ből folyik az 487. § (1) és 487. § (2) alatt kifejezett tétel.
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E tétel alapján

az

nagy értékeinél közelítőleg az

értékkel pótolható; ennek

-tól való eltérése kisebb abszolút értékű, mint

és azzal ellenkező előjelű. Ez eltérés tehát rögzített
. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a

aszimptotikus sorba fejthető.
382. §).

60

mellett még

-val szorozva is

-hoz tart, midőn

függvény logaritmusa a

( STIRLING-féle aszimptotikus sor.) Megjegyzendő, e sor divergens (v. ö.

Az 487. § (5) alatti képletből a
intervallumban.

függvénynek nevezetes konvergens soralakját is előállíthatjuk a

Ugyanis

és itt

jelentésére tekintettel (380. § 380. § (12))

Tehát az 487. § (5) képlet szerint

60

Általában azt mondjuk, hogy az

sor aszimptotikusan előállitja az

aszimptotikus sorba fejthető), képletben

, ha az

függvényt (vagy

ez

értékek mindegyikére

(
). Lásd H. POINCARé: Sur les intégrales irréguliéres
des équations linéaires, Acta Mathematica 8 (1886), p. 296–297, továbbá T. J. STIELTJES: Recherches sur quelques séries
semiconvergentes, Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure (3), t. 3 (1886), Oeuvres II., p. 2. Ezek POINCARé és STIELTJES
alapvető dolgozatai az aszimptotikus sorokra vonatkozólag. Ha

az

helyen akárhányszor differenciálható függvény, akkor az

függvény aszimptotikus kifejtése
következik a 112. § 112. § (7) és 112. § (8) alatti tételéből.

. Ez nyilván
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7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
Ez az ú. n. GUDERMANN-formula 61, amely a
számközben.

függvényt konvergens sor alakjában fejezi ki a

488§. . Megmutatjuk még, miszerint az

7.420. egyenlet - (1)

függvényegyenletnek az

7.421. egyenlet - (2)

feltétel mellett egyetlen alulról nem-konkáv megoldása a

intervallumban

7.422. egyenlet - (3)

( H. BOHR–MOLLERUP-tétel.62) A nem-konkávitás alatt azt értjük (v. ö. 99. §), hogy

A (3) függvény a
függvényegyenlete alapján (77. § 77. § (3)) valóban kielégíti (1)-et, s megfelel a (2)
feltételnek és görbéje alulról konvex (485. §), tehát mindenesetre nem-konkáv. Meg kell azonban még
mutatnunk, hogy ha valamely
függvény megoldása (1)-nek a (2) feltétel mellett és görbéje alulról nemkonkáv, akkor szükségkép megegyezik a (3) függvénnyel.
Az (1) függvényegyenlet exponenciális alakban

s ennek ismételt alkalmazásával következik, hogy pozitív egész

-re

7.423. egyenlet - (4)

Eszerint

7.424. egyenlet - (5)

vagyis (3) az
akkor fennáll az

helyeken fennáll. És (1)-ből következik, hogy ha (3) valamely helyen érvényes,
helyen is. Elég tehát (3) érvényességét a
számközben kimutatnunk.

A nem-konkávitás feltevése folytán

CHR. GUDERMANN: Additamentum ad functionis
theoriam, Journal für die reine und angewandte
Mathematik 29 (1845), p. 210, Form. (2).
62
V. ö. E. ARTIN: Einführung in die Theorie der Gammafunktion, Hamburger Mathematische Einzelschriften 11. Heft, 1931.
61

1076
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.
vagy (5)-re tekintet

Végigszorozva az

pozitív számmal, innen adódik (164. § 164. § (8))

ami exponenciális alakban

Ebből (4)-re tekintettel következik, hogy

Miután

esetén

, ez egyenlőtlenségből folyólag

Ez a 478. § 478. § (4*) képletére tekintettel azt mondja, hogy

vagyis (3) valóban érvényes a

számközben. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

A tételt úgy is kifejezhetjük, hogy
az egyetlen pozitív függvény a pozitív

-ek tartományában, amelyre

,
,
alulról nem-konkáv.
489§. . Valamely határozott integrált kiszámítottnak tekintünk, ha a gamma-függvény értékeivel fejeztetik ki,
amelyek t. i. tetszőleges pontossággal kiszámíthatók (484. §).
Ilyen értelemben kiszámítható pl. az

integrál. Ugyanis a
integrál (475. § 475. § (1))

helyettesítéssel, mikor is

, tehát

vagyis a beta- és gamma-függvény kapcsolatára tekintettel (478. § 478. § (10)) folytatva
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helyettesítendő, ez

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

(478. § 478. § (8)) és a LEGENDRE-formula szerint (480. § 480. § (5))

Minthogy

innen

7.425. egyenlet - (1)

-re alkalrriazva, adódik

Ezt it

A

esetben 489. § (1)-ből

s mivel (479. § 479. § (1))

nyerjük, hogy

A
475. § (1))

helyettesítés alkalmazásával, midőn

,

vagyis gamma-értékekkel kifejezve

Ezt az

esetre alkalmazva

7.426. egyenlet - (2)
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és

mellett (475. §

7. fejezet Trigonometrikus sorok.
Interpoláció- és quadraturasorozatok. A gamma-függvény.

vagy a LEGENDRE-formula felhasználásával

7.427. egyenlet - (2*)

A

s miután itt (

jelöléssel 489. § (2)-ből

kizárásával) a függvényegyenlet szerint (477. § 477. § (3))

és a LEGENDRE-formula értelmében

utóbbi eredmény

esetén az

7.428. egyenlet - (2**)

alakban írható.
Például az

489. § (2**)-ból

esetben 489. § (2*)-ból

esetében

Az 489. § (1) képletet (az integrációs változót
helyettesítés alkalmazásával az

-vel jelölve) megkaphatjuk 489. § (2*)-ból is, a

jelölés mellett.
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8. fejezet - 8. fejezet Másodrendű
lineáris differenciálegyenlet.
Paraméteres integrál.
1. 1 Másodrendű lineáris differenciálegyenlet
490§. . Legyenek

és

bizonyos számközben folytonos függvények. A

8.1. egyenlet - (1)

differenciálegyenletet
másodrendű lineáris differenciálegyenletnek nevezzük; ha
differenciálegyenlet homogén, különben pedig inhomogén.

, akkor e

Foglalkozzunk először a homogén

8.2. egyenlet - (2)

egyenlettel, amelyet 490. § (1) redukált egyenletének is szokás nevezni. Ennek megoldásait illetőleg egyelőre
az alábbi három tételt bizonyítjuk be.
tétel. Ha

függvény, ahol

és

a 490. § (2) differenciálegyenletnek megoldásai, akkor az

és

tetszőleges állandók, szintén megoldása (2)-nek.

Bizonyítás. Ez folyik a

azonosságból. Qu. e. d.
tétel. A (2) differenciálegyenlet bármely két

és

megoldására állandó.

Bizonyítás. Ugyanis a (3) baloldalán álló függvény deriváltja

s tekintve, hogy

és

eleget tesz (2)-nek, ez folytatva
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.
az egész szóbanforgó számközben, tehát az integrálszámítás alaptétele szerint (98. §) e függvény
állandó. Qu. e. d.
Az utóbbi tétel értelmében (2) két

megoldásának ú.n. WRONSKI-féle determinánsa

ahol c állandó. E determináns tehát vagy mindenütt zérus, vagy seholsem zérus az adott számközben.
tétel. Ha
és
a (2) differenciálegyenletnek két olyan megoldása, amelyeknek WRONSKI-féle
determinánsa akkor (2) összes megoldásai az alakú függvények, ahol
és
tetszőleges állandók.
Bizonyítás. Az
tétel értelmében az (5) alatti függvények mind megoldásai (2)-nek. Be kell még
bizonyítanunk, miszerint (2)-nek bármely megoldása ilyen alakú.
Legyen az
függvény (2)-nek valamely tetszőleges megoldása. A
megoldásokra alkalmazva

Ha az első egyenletet

-vel, a másodikat

A (4) feltevés folytán (3) alatt

tételt az

és

, ill.

és

-gyel szorozzuk s a kettőt összeadjuk, előáll

, tehát innen

ami a

jelölés mellett átmegy (5)-be. Qu. e. d.
A (4) feltétel equivalens azzal, hogy
nem azonosan, zérus és oly számközben, ahol
nem állandó. Ez esetben u. i. (4) valóban fennáll, mert különben

és így

állandó volna (98. §), s fordítva 490. § (4)-ből következik, hogy

, az

viszony

nem azonosan zérus és oly

intervallumban, ahol
,
nem lehet állandó, mert akkor a deriváltja volna, tehát
állana. A (2) homogén egyenletnek egy ilyen
,
megoldási rendszerét, amelyből tehát az összes
megoldások (5) szerint adódnak, alaprendszernek nevezzük. Látni fogjuk, hogy alaprendszer mindig létezik
(502. §).
A

tételből az (1) egyenlet megoldásait illetőleg folyik a következő tétel:

Ha
,
a (2) homogén egyenletnek valamely alaprendszere és
akkor (1) összes megoldásai az

8.3. egyenlet - (6)
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az (1) egyenletnek egy megoldása,

függvények, ahol

és

8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.
tetszőleges állandók.

Ugyanis mindenekelőtt világos, hogy e függvények mind megoldásai (1)-nek, mert a baloldalon kijelölt
műveletet az
függvényre alkalmazva, a feltevés szerint
-et,
-re alkalmazva viszont
-t kapunk, lévén ez utóbbi az
. tétel értelmében 490. § (2)-nek megoldása, s így ezek összegére alkalmazva
szintén

-et kapunk. És (1)-nek bármely

megoldása ilyen alakú, mert mivel a baloldali kifejezést akár

ra, akár -ra képezve
adódik, azért
tehát a . tétel értelmében

és

ahol

-ra képezve -t kapunk, vagyis

-

megoldása (2)-nek,

állandók.

A (6) képlet az (1), az (5) alatti pedig a (2) differenciálegyenletnek ú. n. általános megoldását állítja elő.
Ezekből a
és
állandók speciális választásával nyert megoldások e differenciálegyenletnek partikuláris
megoldásai. Az (1) inhomogén egyenlet valamely partikuláris megoldásának és a (2) homogén egyenlet egy
alaprendszerének ismeretében (6) szerint úgy kapjuk (1) általános megoldását, hogy (1) partikuláris
megoldásához (2) általános megoldását hozzáadjuk.
491§. . Megmutatjuk most, miszerint a meglőző §-ban (2) alatt felírt homogén egyenlet valamely
megoldásából quadraturával mindig előállíthatjuk annak egy további
megoldását, amely
alaprendszert alkot.
Evégből elegendő valamely kétszer differenciálható

-gyel

függvényt úgy meghatározni, hogy

8.4. egyenlet - (1)

legyen. Innen u. i. deriválással adódik

vagyis – minthogy feltevésünk szerint

megoldása az előbbi § (2) egyenletének – tekintettel (1)-re

ami rendezve

Miután

azaz

, ez azt jelenti, hogy

,

eleget tesz az előbbi § (2) differenciálegyenletének. És (1)-ből folyólag

alaprendszer.

Mármost (1)-et az

alakban írva, ez

-re elsőrendű lineáris differenciálegyenletből (238. § (4**))

Miután

1082
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. fejezet Másodrendű lineáris
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aszerint, amint

, ez a keresett másik megoldás

8.5. egyenlet - (2)

Például tekintsük az

differenciálegyenletet. Ennek evidenter megoldása az

a

függvény. Ezzel (2) szerint alaprendszert alkot

intervallum belsejében.

Általában az

egyenletnek nyilván megoldása
szerint ezzel alaprendszert alkot

, tehát amennyiben a szóbanforgó intervallumban

, (2)

492§. . Tekintsük az

differenciálegyenletet. Ennek nyilván megoldása
alaprendszert alkot a

. A 491. § 491. § (2) képlete értelmében ezzel

intervallum belsejében

Parciálisan integrálva

tehát az előbbiből

Ennélfogva a

intervallumon belül e differenciálegyenlet összes megoldásai (490. § 490. § (5)) az
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.
függvények, ahol
és
tetszőleges állandók. Nyilván ugyanerre az eredményre jutunk a
intervallum belsejében. És e függvények az
helyen is ki elégítik a differenciálegyenletet, tehát ezek az
összes megoldások az egész

intervallumban is.

Oldjuk meg most az

differenciálegyenletet.
Az

együtthatója

minden

-re, tehát ezzel osztva homogén lineáris differenciálegyenlettel állunk szemben a

intervallumban. Egyik megoldás nyilván
alkot

. Az 491. § 491. § (2) képlete szerint ezzel alaprendszert

Minthogy

nyerjük

Itt parciálisan integrálva

tehát végül

Ennélfogva az utóbbi differenciálegyenlet általános megoldása

493§. . Megoldandó a

8.6. egyenlet - (1)

differenciálegyenlet az

8.7. egyenlet - (2)
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.
kezdeti feltétel mellett. (Az egyenletből következik, hogy

.)

A
számközön belül 493. § (1) homogén lineáris differenciálegyenletnek tekinthető, mert itt
együtthatója
. Egyik megoldás nyilván

Ezzel

és

között (ahol is ez

Ez természetesen az egész

) alaprendszert alkot (491. § 491. § (2))

számközön belül megoldás és az előbbivel alaprendszert alkot. Ennélfogva

493. § (1) általános megoldása a

számköz belsejében (490. § 490. § (5))

8.8. egyenlet - (3)

493. § (3)-ból következik, hogy ha

a

helyen is megoldása 493. § (1)-nek, akkor 493. § (3) alatt

8.9. egyenlet - (4)

Ellenkező esetben ugyanis

Mivel pedig 493. § (3)-ból 493. § (4)-re tekintettel

tehát

a 493. § (2) alatti feltételből folyólag

8.10. egyenlet - (5)

Mármost 493. § (3)-ből 493. § (4) és 493. § (5) alapján

Ugyanezt kapjuk a

számköz belsejében. Tehát 493. § (1) megoldása a 493. § (2) feltétel mellett a

számközön belül nem lehet más, mint
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8. fejezet Másodrendű lineáris
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8.11. egyenlet - (6)

Behelyettesítéssel könnyen meggyőződhetünk, hogy ez valóban megoldás és megfelel 493. § (2)-nek. Miután
493. § (6) szerint

a

helynek az a legnagyobb környezete, amelyben 493. § (1)-nek a 493. § (2) kezdeti feltétel mellett van

megoldása, éppen
értéknél.)

. (Nyilván ugyanez a megoldás intervalluma bármely megadott

494§. . Állítsuk elő most az

8.12. egyenlet - (1)

differenciálegyenlet összes megoldásait.
Pozitív vagy negatív

-ekre szorítkozva, legyen

8.13. egyenlet - (2)

Akkor

s 494. § (1) átmegy az

egyenletbe, ami

-szel osztva

Ez pedig az

változó bevezetésével az

differenciálegyenlet. Rögtön látható, hogy ennek egyik megoldása
tekintettel 494. § (1) egyik megoldása

Ezzel alaprendszert alkot (491. § 491. § (2))
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. Ennélfogva 494. § (2)-re

8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

Tehát a pozitív vagy a negatív

-ek tartományában 494. § (1) általános megoldása (490. § 490. § (5))

8.14. egyenlet - (3)

Minthogy (164. §, 173. §)

494. § (3)-ból nyilván következik, miszerint 494. § (1) megoldása a
értelmezve, kivéve az
megoldást.
495§. . Legyenek

és

differenciálható és a

helyen (ahol is folytonos volna) nem lehet

bizonyos intervallumban folytonos függvények s tegyük fel még azt is, hogy
derivált folytonos. Ez esetben az

8.15. egyenlet - (1)

másodrendű homogén lineáris differenciálegyenlet megoldását olyanéra vezethetjük vissza, amelyben a középső
tag hiányzik.
Keressük u. i. 495. § (1) megoldását

8.16. egyenlet - (2)

szorzat alakjában, ahol

és

kétszer differenciálható függvények a szóbanforgó számközben. Ekkor

tehát 495. § (1) akkor és csak akkor áll fenn, ha

8.17. egyenlet - (3)

Ha mármost

a

elsőrendű homogén lineáris differenciálegyenlet megoldása, vagyis (238. § 238. § (6*))

8.18. egyenlet - (4)

tehát

akkor 495. § (3) az

tényezővel való osztás után a
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

8.19. egyenlet - (5)

alakot ölti. Itt együtthatója feltevésünknél fogva folytonos. Ezek szerint 495. § (2) és 495. § (4)-re tekintettel
azt mondhatjuk, hogy a tett feltevés mellett az
függvény akkor és csak akkor elégíti ki az 495. § (1)
differenciálegyenletet, ha

8.20. egyenlet - (6)

és
Ha

megoldása 495. § (5)-nek.
és

két tetszőleges nem azonosan eltűnő megoldása 495. § (5)-nek, akkor 495. § (1) megfelelő

8.21. egyenlet - (7)

megoldásainak viszonya ugyanaz, tehát (490. §) amennyiben és
alaprendszerét alkotják 495. § (5)-nek, a
495. § (7) szerint ezekhez tartozó ,
alaprendszere 495. § (1)-nek és fordítva.
Alkalmazzuk a mondottakat pl. az

differenciálegyenletre.
Ez esetben

tehát

és pozitív

-ekre szorítkozva

Ennélfogva 495. § (5) és 495. § (6)-ra tekintettel a fenti differenciálegyenlet megoldása

alakú, ahol

a

differenciálegyenlet megoldása. Tehát (182. § (2)) a keresett megoldás

Ugyanezen módszerrel nyerjük, hogy pl. az
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.
differenciálegyenlet általános megoldása

496§. . Az állandó együtthatókkal bíró

homogén lineáris differenciálegyenlet esetében a 495. § 495. § (5) egyenlete a

8.22. egyenlet - (1)

alakot ölti. Ennek megoldását illetőleg három esetet kell megkülönböztetnünk.
, akkor 496. § (1) összes megoldásai (182. § 182. § (2)) a

Ha

függvények, ahol

és

állandók. Midőn

, evidenter megoldásai 496. § (1)-nek a

függvények s ezek alaprendszert alkotnak, mert viszonyuk
általános megoldása

Végül

esetén 496. § (1)-nek egy alaprendszere

s így általános megoldása

Ezek alapján a fent mondottak értelmében:
tétel. Az állandó együtthatós

8.23. egyenlet - (2)

másodrendű homogén lineáris differenciálegyenlet összes megoldásai
1.

2.

esetén az

esetén az
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nem állandó, tehát ekkor 496. § (1)
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integrál.
esetén az

3.

alakú függvények, ahol

és

497§. . Az egyenesen mozgó

tetszőleges állandók.
pont (182. §, 132. ábra) ú. n. csillapított rezgőmozgást végez, ha a gyorsulása

két oly részből tevődik össze, amelyek egyike arányos az

kitéréssel és azzal ellentétes irányú, másika

pedig arányos az
sebességgel és vele ellentett irányú. E mozgásnál tehát az
függvénye, ilyen differenciálegyenletnek tesz eleget:

kitérés, mint az

idő

vagy

8.24. egyenlet - (1)

ahol
midőn

. (A harmonikus mozgás differenciálegyenlete (182. § 182. § (1)) ennek az a speciális esete,

,
.)

A 496. § végén talált eredmény szerint:
tétel. Az 497. § (1) differenciálegyenlet összes megoldásai
esetén az

1.

8.25. egyenlet - (2’)

esetén az

2.

8.26. egyenlet - (2”)

3.

esetén az

8.27. egyenlet - (2”’)

alakú függvények, ahol

és

tetszőleges állandók.

Ha az
időpontra megadjuk az
és
értékeket, vagyis a mozgó pont helyzetét és sebességét, e
kezdeti feltétel meghatározza 497. § (1) megoldását, azaz a és -val jellemzett csillapítótt rezgőmozgást.
Ugyanis 497. § (2’)-ből

8.28. egyenlet - (3’)
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497. § (2”)-ből pedig

8.29. egyenlet - (3”)

míg 497. § (2”’)-ből

8.30. egyenlet - (3”’)

s így

és

az

és

értékek ismeretében könnyen kiszámítható.

Ha speciálisan
, akkor nyilván mindegyik esetben
, tehát minden értékénél
. Vagyis, ha a kitérésű helyzetben a sebesség zérus, akkor a pont nyugalomban marad. Ezért a
kitérésű helyzetet, midőn
az
ponttal összeesik, egyensúlyi helyzetnek nevezzük. Más egyensúlyi helyzet
nincs, mert 497. § (1)-ből
különböző helyzetben az
marad nyugalomban.

mellett
aszerint, amint
, tehát az
ponttól
sebesség mindig vagy csökkenő, vagy növekedő (94. §) s így a pont nem

Legyenek most a kezdeti értékek

8.31. egyenlet - (2)

Akkor 497. § (3’)-ből

497. § (3”)-ből

497. § (3”’)-ből

Vagyis:
tétel. A 497. § (4) alatti kezdeti feltétel mellett az 497. § (1) differenciálegyenlet megoldása
1.

esetén

8.32. egyenlet - (2*)

2.

esetén

8.33. egyenlet - (2**)
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esetén

3.

8.34. egyenlet - (2***)

Ez eseteknek megfelelő mozgások taglalásánál tegyük fel, hogy valósággal van csillapítás, azaz
lényeges megszorítás, ha feltesszük továbbá, hogy
.
A 497. § (2*) függvényt már a 202. §-ban diszkutáltuk (az itt fellépett

. Nem

tényező nem lényeges), görbéjét

a 148. ábra tünteti fel. Erről leolvasható, hogy a mozgó pont az
időpontokban újra és újra
átmegy az egyensúlyi helyzeten, közben attól hol az egyik, hol a másik oldalra tér ki. Az egyensúlyi helyzeten
való két egymásutáni átmenetet között tehát a

8.35. egyenlet - (3)

állandó idő telik el, ez az ú. n. lengési idő. Az

kitérésnek szélsőértéke van a

8.36. egyenlet - (4)

időpontokban (202. § 202. § (2)). Ekkor a mozgás iránya mindig megfordul, a pont megfelelő helyzetei az ú. n.
fordulópontok. Az abszolút értékben maximális kitérések tehát 497. § (2*) és 497. § (6)-ból

Ezek (mint általában az
alkotnak, amelynek hányadosa

időpontoknak megfelelő kitérések) geometriai haladványt

Ennek abszolút értékét, vagyis az
-számot csillapodási tényezőnek nevezzük,
az ú. n. logaritmikus
dekrementum. A mozgás tartama egy fordulóponttól a következőig 497. § (6) szerint mindig egyenlő az 497. §
(5) alatti lengési idővel. 497. § (6)-ból látható továbbá, miszerint

a

intervallumnak az első

felébe esik, lévén t. i.
. Ez azt mondja, hogy az egyensúlyi helyzettől a következő
fordulópontig való kilengés rövidebb idő alatt történik, mint a visszatérés onnét az egyensúlyi helyzetbe. A
rezgőmozgásnak ezt az esetét csillapított harmonikus mozgásnak nevezzük.
Miután a
midőn

esetben
. A derivált

, tehát

, (2**)-ból látjuk, hogy
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tehát

aszerint, amint

Ennélfogva az

azaz

kitérés legnagyobb értékét a

időpontban éri el, ez előtt szigorúan monoton növekedő, utána fogyó (96. §).
497. § (2***)-ból ugyancsak azt látjuk, hogy

tehát

aszerint, amint

s így az

-ben fogyó, legnagyobb értékét a

, ha

kitérés a

és

, midőn

. Most

intervallumban szigorúan monoton növekedő,

időpontban éri el.

290. ábra.
Akár a 497. § (2**), akár a 497. § (2***) függvény görbéjének (290. ábra) egy és csak egy inflexiós pontja van s
ennek abszcisszája a tetőpont abszcisszájának kétszerese. Valóban, 497. § (2**)-ból

tehát az inflexiós pont abszcisszája ez esetben (105. §)

497. § (2***)-ból pedig

s így az inflexiós pont abszcisszája most
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A
és
esetben a rezgőmozgást aperiodikusnak nevezik, mert ekkor, amint látjuk, a pont nem végez az
egyensúlyi helyzet körül lengéseket, hanem azt elhagyván, annak egyik oldalán marad.
498§. . Az

8.37. egyenlet - (1)

ú. n. EULER-féle másodrendű lineáris differenciálegyenlet, amelyben
állandó együtthatók esetére (496. § 496. § (2)).
Legyen u. i. pozitív

-ekre szorítkozva

és

állandó visszavezethető az

mint a

8.38. egyenlet - (2)

változó függvénye

Akkor

tehát 498. § (1) az

-tel való szorzással átmegy az állandó együtthatós

8.39. egyenlet - (1*)

másodrendű lineáris differenciálegyenletbe.
Mármost 498. § (1*) megoldását felírva (496. §), 498. § (2)-re tekintettel nyerjük, hogy:
tétel. A pozitív

-ek tartományában 498. § (1) összes megoldásai
esetén az

1.

esetén az

2.

3.

esetén az

alakú függvények, ahol

és

tetszőleges állandók.

Például az
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differenciálegyenlet általános megoldása pozitív -ekre

Viszont az

differenciálegyenlet általános megoldása

míg az

differenciálegyenleté

499§. . Az inhomogén

8.40. egyenlet - (1)

másodrendű lineáris differenciálegyenletnek valamely

8.41. egyenlet - (2)

kezdeti feltétel melletti megoldását elsőrendű quadraturára vezethetjük vissza, ha a redukált

8.42. egyenlet - (3)

egyenletnek egy

,

alaprendszere (490. §) ismeretes.

Keressük 499. § (1)-nek a 499. § (2) feltétel melletti megoldását ilyen alakban:

8.43. egyenlet - (4)

Ez abban különbözik a 499. § (3) egyenlet

általános megoldásától, hogy a

,

állandók

helyébe a
,
függvények tétettek. Ezért az alkalmazandó klasszikus eljárás az állandók
variálásának módszere nevet viseli.
499. § (4)-ből

8.44. egyenlet - (5)

ha

és

úgy választatnak, hogy
1095
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8.45. egyenlet - (6)

Ekkor 499. § (5)-ből

8.46. egyenlet - (7)

Minthogy pedig

és

megoldása 499. § (3)-nak azaz

499. § (4), 499. § (5) és 499. § (7) alapján 499. § (1) akkor és csak akkor áll fenn, ha

8.47. egyenlet - (8)

499. § (6) és 499. § (8) a
,
ismeretlenekre elsőfokú egyenletrendszert alkotnak, s ebből ezek
egyértelműen meg is határozhatók, mert a rendszer determinánsa

8.48. egyenlet - (9)

lévén ,
a redukált 499. § (3) egyenletnek alaprendszere. A 499. § (2) kezdeti feltétel 499. § (4) és 499. §
(5)-re tekintettel akkor és csak akkor teljesül, ha

8.49. egyenlet - (10)

s ez a

,

ismeretlenekre szintén elsőfokú egyenletrendszer, az

determinánssal. Tehát a 499. § (10) egyenletrendszerből
Mármost a keresett

és

és

helyen vett 499. § (9) alatti
egyértelműen meghatározható.

függvények elsőrendű quadraturával (146. § 146. § (9)) adódnak:

8.50. egyenlet - (11)

és

mert

a szóbanforgó számközben folytonosak, miután a 499. § (6) és 499. § (8) alkotta

egyenletrendszerben , , , és
feltevés szerint ilyenek. S az 499. § (1) differenciálegyenletnek a
499. § (2) kezdeti feltétel melletti megoldását 499. § (4) szolgáltatja.
Más megoldása 499. § (1)-nek a 499. § (2) kezdeti feltétel mellett nincsen. Tegyük fel u. i., hogy
ilyen megoldás. Akkor
megoldása 499. § (3)-nak, tehát

8.51. egyenlet - (12)

ahol

és

állandók (490. §), és nyilván
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Következőleg

s ez
és
-re homogén lineáris egyenletrendszer, amelynek determinánsa a 499. § (9) alatti az
tehát nem zérus. Ennélfogva
s így 499. § (12)-ből folyólag
.

helyen,

Ez az egyetlen megoldás 499. § (4) és 499. § (11)-ből

8.52. egyenlet - (13)

Itt 499. § (10)-re tekintettel

a 499. § (3) homogén egyenletnek az a megoldása, amely 499. § (2)-nek megfelel. Viszont

az 499. § (1) inhomogén egyenletnek az a megoldása, amely az
hogy az

helyen első deriváltjával együtt

kezdeti értékek mellett 499. § (10)-ből

,

, tekintve,

.

Eredményünk összefoglalva a következő:
Ha a 499. § (3) alatti másodrendű homogén lineáris differenciálegyenletnek egy alaprendszere , , akkor az
499. § (1) inhomogén egyenletnek a 499. § (2) kezdeti feltétel mellett egyetlen megoldása a 499. § (13) alatti
függvény, ahol a
és
állandók a 499. § (10), a
499. § (8) alatti egyenletek által vannak meghatározva.

és

függvények pedig a 499. § (6) és

A 499. § (13) képletet így is írhatjuk:

Ha az

és

kezdeti értékek egymástól függetlenül átfutják az összes valós számokat, a 499. § (10) alapján

nekik megfelelő
-ra megoldjuk, ez

és
és

szintén minden értéket felvesznek (mert ha 499. § (10)-et

és

-re oly elsőfokú egyenletrendszernek tekinthető, amelynek determinánsa az eredeti

rendszer determinánsának reciprok értéke). Tehát

és

tetszőlegessége folytán a fenti képletben a

-ben

álló kifejezések
, ill.
határozatlan integráljai (146. §). Eszerint a 499. § (3) másodrendű homogén
lineáris differenciálegyenletnek valamely
,
alaprendszeréből az 499. § (1) inhomogén egyenlet összes
megoldásait az

8.53. egyenlet - (14)

képlet adja, ahol a
és
függvényeket a 499. § (6) és 499. § (8) egyenletek határozzák meg. Ez
különben közvetlen folyománya a 490. § 490. § (6) képletnek, lévén a fentebbiek értelmében 499. § (4) az 499.
§ (1) differenciálegyenletnek mindig megoldása, hacsak

és

499. § (6) és 499. § (8)-nak eleget tesz.

Például az
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inhomogén egyenlet redukált egyenletének egy alaprendszere (491. §) pozitív

tehát ez egyenlet általános megoldását előállítandó, a

és

függvényeket az

egyenletrendszerből kell kiszámítanunk. A második egyenletet
adódik

A

-ekre

-szel szorozva s belőle az elsőt levonva,

e kifejezését az első egyenletbe helyettesítve, nyerjük

Tehát a

intervallumban egyenletünk összes megoldásai az

függvények, ahol

és

tetszőleges állandók. Oldjuk meg most az

differenciálegyenletet az

kezdeti feltétel mellett. Minthogy a redukált

egyenIet egy alaprendszere (496. §)

a keresett megoldás 499. § (13) szerint

ahol

és

az

egyenletrendszerből számítandók ki. Mindkét egyenletet
különbségét véve, az egyenletrendszer

-szel osztva s a második helyett a kettő
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Ebből

tehát az utóbbi differenciálegyenlet keresett megoldása

Miután

és

e megoldás

500§. . Az egyenesen mozgó pont ú. n.

egyszerű kényszerített rezgést végez, ha gyorsulása az egyenes

bizonyos pontjától számított
kitéréssel arányos s azzal ellentétes irányú
komponensek összege, vagyis mozgásegyenlete

és az

időtől függő

8.54. egyenlet - (1)

Nyilván föltehetjük, hogy

,

.

Az
esetben e differenciálegyenletnék egy evidens megoldása
általános megoldása

ahol

és

Legyen most

állandó, miután a redukált egyenlet általános megoldása (182. §)

, tehát (490. § 490. § (6))

.

vagyis az 500. § (1) egyenlet

8.55. egyenlet - (2)

Ennek az a partikuláris megoldása, amely az
értelmében

helyen deriváltjával együtt , a 499. § 499. § (13) képlete

8.56. egyenlet - (3)
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lévén

a redukált egyenletnek alaprendszere. Most a

,

,

függvényeket a

egyenletrendszer határozza meg (499. § 499. § (6)). Ebből

tehát 500. § (3) szerint

Ennélfogva 500. § (2) általános megoldása

ahol

és

tetszőleges állandók, tehát a

jelöléssel

ahol a

és

állandók tetszőlegesek.

501§. . Ha ismerjük is valamely inhomogén másodrendű lineáris differenciálegyenlet redukált egyenletének egy
alaprendszerét, az egyenlet valamely partikuláris megoldását az állandók variálásának módszere helyett (499. §)
sokszor célszerűbb bizonyos ad hoc módszerrel határozni meg.
Tekintsük példának okáért az ellenállás melletti kényszerített rezgés

8.57. egyenlet - (1)

differenciálegyenletét, ahol is
. Az 500. §-ban tárgyalt differenciálegyenlet ennek az a most kizárt
speciális esete, midőn
. Most is nyilván föltehetjük, hogy
,
.
Közelfekvő gondolat e differenciálegyenletnek valamely
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8.58. egyenlet - (2)

alakú patrikuláris megoldását keresni. 501. § (2)-ből

tehát e függvény akkor és csak akkor elégíti ki 501. § (1)-et, ha

Ez egyenletet az

, ill.

helyre alkalmazva, nyerjük:

Ez egyenletrendszerből

Az

együtthatót

-mel egyenlő előjelűnek véve, innen

8.59. egyenlet - (3)

8.60. egyenlet - (4)

Ezzel a keresett 501. § (2) alakú partikuláris megoldást előállítottuk.
Minthogy 501. § (1) redukált egyenletének általános megoldása (496. §) az
,
eseteknek megfelelőleg rendre

a 501. § (2) partikuláris megoldás ismeretében 501. § (1) összes megoldásai (490. § 490. § (6))
esetén az

8.61. egyenlet - (5’)
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esetén az

8.62. egyenlet - (5”)

esetén az

8.63. egyenlet - (5”’)

alakú függvények, ahol is
tetszőleges állandók.

és

a 501. § (3), ill. 501. § (4) képletekkel van meghatározva,

és

Az 501. § (5’), 501. § (5”), 501. § (5”’) képletek értelmében az ellenállás melletti kényszerített rezgés össze van
téve egy egyszerű és egy csillapított rezgésből (182. §, 497. §). Ez utóbbi a mozgó pont ú. n. sajátrezgése,
amelyet az 501. § (1) baloldalán szereplő és
együtthatók jellemeznek. Ennek kitérése
esetén hoz tart.
501. § (3)-ból látható, miszerint rögzített
,
és
mellett a
amplitudó abszolút értékben akkor a
legnagyobb, midőn
. Ezt a rezonancia esetének nevezzük. A megfelelő maximális abszolút értékű
amplitudó 501. § (3)-ból

8.64. egyenlet - (5)

S mivel az

esetben 501. § (4)-ből

, ekkor a kezdő fázis

,

8.65. egyenlet - (6)

Tehát a rezonancia esetében a 501. § (2) alatti partikuláris megoldás, amelyet 501. § (1)
megoldásának is szokás nevezni, az

stacionárius

8.66. egyenlet - (7)

alakot ölti.
Az 501. § (1) egyenlet 501. § (2) alatti megoldásából tüstént megkaphatjuk a megfelelő

8.67. egyenlet - (8)

differenciálegyenletnek is egy partikuláris megoldását. Ugyanis
lévén, következik, hogy az

az 501. § (1) egyenletnek megoldása

függvényre
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vagyis e függvény megoldása 501. § (9)-nek. Tehát 501. § (2)-re tekintettel

8.68. egyenlet - (9)

501. § (9)-nek partikuláris megoldása. Ehhez ismét hozzáadva a redukált egyenletáltalános megoldását, előáll
501. § (9) általános megoldása. A 501. § (9) egyenlettel jellemzett mozgást is ellenállás melletti kényszerített
rezgésnek nevezzük, ha
. A rezonancia esetében, midőn
, a 501. § (10) alatti stacionárius
megoldás 501. § (6) és 501. § (7)-re tekintettel

8.69. egyenlet - (10)

Nézzük még, hogy akár 501. § (1), akár 501. § (9) stacionárius megoldásának 501. § (3) alatti amplitudója
rögzített ,
és
mellett az
mely értékénél a legnagyobb abszolút értékű?
Minthogy 501. § (3)-ban a négyzetgyök alatti kifejezés

, ahol

s e másodfokú racionális egész függvény legkisebb értékét veszi fel a
esetén

helyen, azért

legnagyobb, midőn

8.70. egyenlet - (11)

Ha azonban

, akkor

-nek nincs legnagyobb értéke, hanem folyvást növekedik, midőn

átfutja a pozitív számokat, mert akkor
tekintettel
midőn
értékű amplitudó 501. § (3)-ból

a

a

fogyólag

intervallumban monoton növekedik. Ekkor 501. § (3)-ra

. Az előbbi esetben 501. § (12) alapján a megfelelő maximális abszolút

kezdőfázisra pedig 501. § (4)-ből adódik

Ezt szintén a rezonancia esetének nevezhetjük. Látjuk, hogy ha kicsiny, a rezonancia rögzített
mellett közelítőleg ugyancsak az
esetben következik be, mikor is
és közelítő értékei
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,

és

8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

502§. . Annak igazolására, hogy a

8.71. egyenlet - (1)

másodrendű lineáris differenciálegyenletnek (amelyben
folytonos függvények) valamely

,

és

bizonyos intervallumban

8.72. egyenlet - (2)

kezdeti feltétel mellett mindig van egy és csakis egy megoldása, bebizonyítjuk az
differenciálegyenletrendszerekre vonatkozó következő alaptételt:
Ha
,
abban a

,

, valamint

,

,

elsőrendű lineáris

bizonyos intervallumban folytonos függvények, akkor

8.73. egyenlet - (3)

elsőrendű lineáris differenciálegyenletrendszernek valamely

8.74. egyenlet - (4)

kezdeti feltétel mellett egy és csak egy

megoldása van.
Bizonyítás. 1 Nyilván elég bebizonyítanunk, hogy a tétel igaz a szóbanforgó intervallumnak minden az
tartalmazó zárt

helyet

részében.

Vezessük be a rövidség kedvéért az

8.75. egyenlet - (5)

jelölést, mikor is (D) a

8.76. egyenlet - (6)
V. ö. É. PICARD: Mémoire sur la théorie des équations aux dérivées partielles et la méthode des approximations successives, Journal de
mathématiques pures et appliqueés (4) 6 (1890), p.197–200, továbbá E. Lindelöf: Sur l’application des méthodes d’approximation
successives etc., u. o. 10 (1894), p. 117–128.
1
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integrál.

alakot ölti. Ez az (F) kezdeti feltétel mellett equivalens az

8.77. egyenlet - (7)

integrálegyenletrendszerrel (146. §, 143. §), miután folytonos

,

függvények esetében (3)-ra

tekintettel a feltevésnél fogva
és
is folytonosak (72. §). E (D**)
egyenletrendszert a szukcesszív approximáció módszerével oldjuk meg (v. ö. 204. §).
Legyen

8.78. egyenlet - (8)

majd e folytonos függvényekből (143. §) képezzük az

8.79. egyenlet - (9)

függvényeket, amelyek szintén folytonosak, és így tovább. Az

-edik lépésben

8.80. egyenlet - (10)

Kimutatjuk, hogy az

8.81. egyenlet - (11)

függvénysorok az

számközben egyenletesen konvergensek.

Az
és
függvények (3)-ra tekintettel folytonosak lévén az
Weierstrass tétele alapján (56. §) van olyan
szám, hogy

8.82. egyenlet - (12)

Ugyancsak Weierstrass tétele alapján van oly

és

szám, hogy
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zárt számközben,

8. fejezet Másodrendű lineáris
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integrál.
miért is (3)-ból valamely

,

,

és

,

értékrendszerporra mindig

,

8.83. egyenlet - (13)

Mármost (5) alapján (

)-ből (141. §)

mellett

8.84. egyenlet - (14)

Mivel pedig (

) és (

)-ből

s itt (6) alapján az integrandusok abszolút értéke

tehát (

)-re tekintettel annál inkább

adódik

vagyis

8.85. egyenlet - (15)

Miután (

) és az

-ra alkalmazott (

)-ből

s itt (6) alapján az integrandusok abszolút értéke

tehát (

)-re tekintettel még inkább
1106
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adódik

vagyis

Ezt folytatva azt találjuk, hogy általában

számközben

mellett az

8.86. egyenlet - (16)

S minthogy

, még inkább

8.87. egyenlet - (17)

Nyilván ugyanerre az eredményre jutunk, midőn
. Eszerint a (4) alatti sorok tagjai (az
kezdőtagot nem számítva) abszolút értékben rendre nem nagyobbak a

, ill.

sor megfelelő tagjainál, amely sor pedig konvergens (321. §). Ennélfogva a Weierstrass-féle kritérium
értelmében (361. §) a (4) alatti függvénysorok valóban egyenletesen konvergensek.
Tekintsük az

8.88. egyenlet - (18)

függvényeket. A mondottak szerint

8.89. egyenlet - (19)

egyenletesen áll fenn az

számközben, s így

és

is folytonos (363. §). Mivel (6) értelmében
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folytonossága következtében

és
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differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

(8) mellett

valamint

egyenletesen áll fenn
tehát

és

-ben. Itt az

-ben korlátosak és integrálhatók lévén, ebből (

függvények folytonosak,

)-re tekintettel következik (374. §), hogy

ami (8)-cal összevetve azt mondja, hogy a (4) alatt definiált folytonos függvények eleget tesznek (D**)-nak.
Más folytonos függvénypár (D**)-nak nem tehet eleget. Tegyük fel u. i., hogy az
folytonos

és

számközben

függvények (D**)-ot kielégítik, vagyis

8.90. egyenlet - (20)

Miután az
és
folytonosak, Weierstrass tétele alapján van olyan

s ennélfogva (9) és (

)-ből (

függvények (3)-ra tekintettel a feltevésnél fogva szintén
szám, hogy

)-hoz hasonlóan következik, hogy

Miután e felső korlát -hoz tart (62. §), ebből folyólag

s ez (8)-cal egybevetve azt jelenti, miszerint

Tehát (D**)-nak (4) alatti megoldása valóban az egyetlen. Qu. e. d.
Mármost az (1) differenciálegyenletnek a (2) kezdeti feltétel melletti megoldása equivalens a

differenciálegyenletrendszer megoldásával az
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differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.
feltétel mellett. Az előbbi tételnek tehát folyománya a következő:
Ha

,

és

bizonyos intervallumban folytonos függvények továbbá

ez intervallum valamely

helye, és ,
tetszőleges értékek, akkor e számközben egy és csak egy olyan függvény van, amely az (1)
alatti másodrendű lineáris differenciálegyenletet kielégíti és megfelel a (2) kezdeti feltételnek.
E tételből végül tüstént következik a homogén

8.91. egyenlet - (21)

egyenlet alaprendszerének (490. §) létezése. Ugyanis legyen
a szóbanforgó intervallum valamely helye és
tekintsük az utóbbi egyenletnek azokat az ,
megoldásait, amelyek az

illetve

kezdeti feltételnek tesznek eleget. E két megoldás WRONSKI-féle determinánsa az

szóval nem zérus, tehát (490. §) ez

,

helyen

megoldások (10)-nek egy alaprendszerét alkotják.

2. 2 Paraméteres integrál
503§. . Az

parametertől függő

integrált parameteres integrálnak nevezzük.
Legyen

az

8.92. egyenlet - (1)

négyszögalakú zárt tartotnányban folytonos függvény. Akkor a

8.93. egyenlet - (2)

parameteres integrál a
Ha ugyanis

-nak a

intervallumban folytonos.
növekményt adjuk,

növekménye 503. § (2)-re tekintettel

8.94. egyenlet - (3)
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8. fejezet Másodrendű lineáris
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integrál.
Ámde

az 503. § (1) alatti korlátos és zárt tartományban folytonos lévén, ott egyenletesen folytonos

(74. §), tehát adatván

, az

pozitív számhoz található oly pozitív

, hogy

-től függetlenül

Ennélfogva 503. § (3) alapján (141. §)

Akármilyen kicsiny pozitív

-hoz található ilyen

, tehát

folytonos.

Természetesen hasonlókép

az

-nek folytonos függvénye az

számközben.

Ha
is létezik és folytonos az 503. § (1) tartományban, akkor a 503. § (2) alatti parameteres integrál
differenciálható, nevezetesen

8.95. egyenlet - (4)

Ez a parameteres integrál differenciálási szabálya, amely szerint a tett föltevések mellett a differenciálás és
integrálás sorrendje fölcserélhető.
Ugyanis a LAGRANGE-féle középértéktétel szerint (109. §) van olyan - az

-től függő - pozitív, -nél kisebb

, hogy

s így 503. § (3)-ból

tehát

8.96. egyenlet - (5)

Minthogy
és a föltevésből folyólag
az 503. § (1) tartományban egyenletesen
folytonos (74. §), 503. § (5)-ből a fentebbiekhez hasonlóan következik, miszerint akármilyen kicsiny pozitív hoz található oly pozitív , hogy
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amivel 503. § (4)-et bebizonyítottuk.
Itt az

folytonosságából csak annyit használtunk fel, hogy rögzített

folytonos függvénye. Azonban ebből és
i.

mellett

folytonosságából már következik

ahol
(109. §), s ennek alapján az állítás nyilvánvaló, mert
korlátos az 503. § (1) négyszögben (73. §).

az

-nek

folytonossága. T.

a folytonossága következtében

E tétel alapján valamely ismert integrálból új integrált állíthatunk elő azáltal, hogy az integrandusban szereplő
parameter szerint differenciálunk. Ily módon igen sok integrált ki tudunk számítani.
Például az

integrálnak az

szerinti párciális differenciálhányadosa a tétel értelmében

, ill.

resp.

Ez egyenleteket

-gyel végigszorozva és összeadva

504§. . Ha az

függvény az

zárt négyszögben folytonos, akkor

,

8.97. egyenlet - (1)

Ez a parameteres integrál integrálási szabálya, amely szerint a tett föltevés mellett az integrációk sorrendje
fölcserélhető. Ezt következőkép láthatjuk be.
Tekintsük a

számközben a

8.98. egyenlet - (2)
1111
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és

8.99. egyenlet - (3)

függvényeket. (Az 503. §-ból tudjuk, hogy
függvénye, tehát a

és

az

-nak, és

az

-nek folytonos

függvények léteznek (131. §). 504.§ (2)-ből (143. §)

8.100. egyenlet - (4)

lévén

az

miután rögzített

-nak folytonos függvénye. S mivel

mellett

, az

-nak folytonos függvénye, azért 504. § (3)-ból (503. § 503. § (4))

8.101. egyenlet - (5)

lévén f (x, t), mint kétváltozós függvény is folytonos. 504. § (4) és 504. § (5) alapján a
differenciálhányadosa mindenütt

a

különbség

intervallumban, tehát (98. §) ebben

8.102. egyenlet - (6)

De a

helyen nyilván

s így 504. § (6)-ból folyólag

vagyis

Ezt

-re alkalmazva, előáll 504. § (1), qu. e. d.

E tételt is felhasználhatjuk integrálok kiszámítására. Megmutatjuk pl., miszerint
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integrál.

8.103. egyenlet - (7)

-nél véges határértéke van, nevezetesen a L’HOSPITAL-szabály alkalmazásával

Az integrandusnak
(189. §)

Az
nyilván

helyen pedig az integrandus jobboldali határértéke

míg
esetén (mikor is
L’HOSPITAL-szabály szerint (191. §)

esetén (amikor is a fortiori

folytán evidenter

)

) a

Tehát integrálunk az
esetben közönséges, az
esetben viszont improprius integrál. De mivel
, azért ez improprius integrál konvergens (250. §), mert
folytán

lévén,

mellett nyilván van oly pozitív

állandó (56. §), hogy

Mármost 504. § (7) be lesz bizonyítva, ha kimutatjuk, hogy

8.104. egyenlet - (7*)

Minthogy

és az
tétel alapján

mellett

függvény az

négyszögalakú tartományban folytonos, azért a fenti

,

8.105. egyenlet - (8)
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Ámde (141. §)

s mivel itt a felső korlát

folytán

esetén

-hoz tart, következik, hogy

Ennélfogva 504. § (8)-ból

amivel 504. § (7*)-ot bebizonyítottuk.
505§. . Számítsuk ki ezt a nevezetes integrált:

8.106. egyenlet - (1)

Ha

, akkor a logaritmus jele alatt álló folytonos függvény pozitív minden

-re, mert ekkor

folytán

s így

Ez esetben tehát
a
intervallumban folytonos, következőleg korlátos és
integrálható (131. §), sőt az integrandus nyilván monoton. Ha azonban
vagy
, akkor az

8.107. egyenlet - (2)

improprius integrállal állunk szemben, ahol is az integrandus a
Legyen először
(2))

resp.

helyen

-né válik.

. Akkor az integrandus parameteres integrál alakjában írható, nevezetesen (222. § 222. §

A jobboldalon az integrandus nyilván folytonos a
szerint tehát

,
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8.108. egyenlet - (3)

Itt a jobboldalon a belső intégrál a
integrál

ha pedig

intervallumban mindenütt zérus. Ugyanis

esetén az

, akkor

tehát

mert (260. §)

lévén itt

Legyen most

. Ennélfogva 505. § (3) alapján

. Akkor

, tehát az előbbi szerint

vagyis

honnan

Térjünk át az

, a 505. § (2) alatti első integrál (252. §)

esetre. Minthogy

a második pedig ezzel nyilván egyenlő, mert, a két integrandus a
megegyezik.

-re szimmetrikus helyeken egymással
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8. fejezet Másodrendű lineáris
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Mindezt összefoglalva, az 505. § (1) alatti integrál

3. 3 Paraméteres improprius integrálok
506§. . Legyen
tegyük föl, hogy

az

tartományban (291. ábra) folytonos függvény és

,

8.109. egyenlet - (1)

paraméteres improprius integrál a

intervallumból vett minden

érték mellett konvergens.

Azt mondjuk, hogy az 506. § (1) integrál a
számközben egyenletesen konvergens, ha akármilyen kicsiny
pozitív számhoz található olyan , amely mellett ez intervallumból vett bármely -ra

291. ábra.
Ugyanez a definíció, midőn a

intervallum nem zárt, vagy szintén végtelen.

Tekintsük pl. az

8.110. egyenlet - (2)

integrált. Ez nem egyenletesen konvergens a

intervallumban, mert

8.111. egyenlet - (3)
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ami rögzített

mellett - bármily nagy legyen is az - nyilván tetszőleges nagy lesz, ha

Ellenben választván valamely
számot, a
506. § (2) integrál, minthogy 506. § (3) alapján

s ez az

intervallumban már egyenletesen konvergens a

-tól független felső korlát tetszőleges kicsiny, ha

Az 506. § (1) integrál
található oly

eléggé kicsiny.

eléggé nagy.

-ben akkor és csak akkor egyenletesen konvergens, ha bármely pozitív

, hogy

minden

-hoz

helyén

8.112. egyenlet - (4)

valahányszor

,

.

Ez a feltétel valóban szükséges. Mert ha az 506. § (1) integrál
adatván
, ehhez található oly , hogy

-ben egyenletesen konvergens, akkor

tehát az

integrálra

hacsak

,

. De a 506. § (4) alatti feltétel elegendő is. Ha u. i. ez teljesül, akkor ebből először is

következik (243. §), miszerint 506. § (1) konvergens

506. § (4) alapján az

minden helyén. S mivel

választásától függetlenül

Minthogy bármely pozitív
intervallumban.

-hoz található ilyen

, eszérint 506. § (1) egyenletesen konvergens a

Ez a szükséges és elegendő feltétel - éppen általánossága miatt - konkrét esetekben természetesen ritkán
alkalmazható. Ezzel szemben gyakran talál alkalmazásra az egyenletes konvergenciának ez a csupán elegendő
feltétele:
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Ha 506. § (1) alatt

8.113. egyenlet - (5)

ahol

intervallumban folytonos nem-negatív függvény és az

az

konvergens, akkor az 506. § (1) integrál a
Ugyanis adatván

intervallumban egyenletesen konvergens.
konvergenciája folytán (243. §) van oly

, az

integrál

, hogy

s miután 506. § (5)-ből folyólag (141. §)

annál inkább

tehát az egyenletes konvergencia előbbi szükséges és elegendő feltétele teljesül.
507§. . (Folytatás.) Az 506. § (1) integrál folytonosságát, integrálását és differenciálását illetőleg érvényesek az
alábbi tételek.
tétel. Ha az 506. § (1) integrál a

intervallumban egyenletesen konvergens, akkor ott folytonos is.

Bizonyítás. Tekintsük u. i.
valamely rögzített
helyét. Adatván
folytán
megválasztható úgy, hogy a
növekménytől függetlenül

, az egyenletes konvergencia

8.114. egyenlet - (1)

Mivel pedig

az

-nak folytonos függvénye (503. §), eléggé kis

8.115. egyenlet - (2)

De

s így növekménye
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Tehát 507. § (6) és 507. § (7) alapján

hacsak

eléggé kicsiny. Ez éppen azt jelenti, hogy

tétel. Ha a

az

helyen folytonos. Qu. e. d.

intervallum véges és benne az 506. § (1) integrál egyenletesen konvergens, akkor

8.116. egyenlet - (3)

Bizonyítás. Ezt bebizonyítandó ki kell mutatnunk, hogy a jobboldali integrál konvergens és egyenlő a
baloldalival. Az 504. § tétele értelmében

8.117. egyenlet - (4)

Adatván

, az egyenletes konvergencia folytán ehhez található oly

, hogy

mikor is (141. §)

Vagyis

ami 507. § (9)-re tekintettel azt mondja, hogy

esetén

Tehát a 507. § (8) jobboldalán álló integrál valóban konvergens és értéke a baloldalival egyenlő. Qu. e. d.
tétel. Az 506. § (1) integrál deriváltja

8.118. egyenlet - (5)
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is folytonos a szóbanforgó tartományban és a jobboldali integrál

amennyiben
konvergens.

Bizonyítás. Legyen u. i.
integrál növekménye

valamely rögzített helye

. Erről áttérve egy más

-ben egyenletesen

helyre, az 506. § (1)

s ez a határozott integrál kiszámítására vonatkozó szabályra tekintettel (134. § 134. § (8)) így írható:

Ez pedig a

tétel értelmében folytatva

8.119. egyenlet - (6)

miután a jobboldali belső integrál a feltevés szerint egyenletesen konvergens az
De az első középértéktétel szerint (142. § (4))

minthogy

Ha mármost

tétel értelmében az

az

Ez éppen azt mondja, hogy 507. § (10) a
, resp.

-nak folytonos függvénye, tehát (11) alapján

s így az említett folytonosság következtében innen

, akkor a fortiori

A következő §-okban a

intervallumban.

intervallum minden

helyén fennáll. Qu. e. d.

tétel alkalmazásával kiszámítunk néhány improprius integrált.

508§. . Az 506. §-ben láttuk, hogy az

integrál valamely
intervallumban, ha
vonatkozó integrálja

intervallumban egyenletesen konvergens. Tehát egyenletesen konvergens az
. Ennélfogva az 507. § 507. § (8) képlete szerint az

vagyis (161. §)
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intervallumra

8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

Tekintsük most az

integrált (246. §). Ez egyenletesen konvergens bármely intervallumban (506. §), mert

és

konvergens. Tehát (507. § 507. § (8))

vagyis (177. §)

509§. . Megmutatjuk, miszerint az

integrálnak véges határértéke van, midőn

és

. E határérték definíció szerint (242. §) az

improprius integrál.
Legyen

valamely rögzített pozitív érték. Akkor az

formulából (247. § 247. § (4)) az

helyettesítéssel adódik

Tehát

8.120. egyenlet - (1)

Ez az integrál az

és

intervallumban egyenletesen konvergens (506. §), mert

konvergens. Ennélfogva 509. § (1)-ből (507. § 507. § (8))
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

Vagyis mivel (226. § 226. § (5))

nyerjük, miszerint

8.121. egyenlet - (2)

Ha

, akkor

mert ez integrálok a
folytonosak (507. §). És

intervallumban nyilván egyenletesen konvergensek (506. §) s ennélfogva
esetén

mert evidenter

és ennek folytán

már pedig

Miután a 257. § 257. § (5) képletéből

ezek alapján 509. § (2)-ből folyik, hogy

midőn

és

.

Ezekszerint tehát
1122
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

8.122. egyenlet - (3)

Hasonlóan adódik

8.123. egyenlet - (4)

A

helyettesítéssel 509. § (3) az

8.124. egyenlet - (3*)

509. § (4) pedig az

8.125. egyenlet - (4*)

alakba megy át.
510§. . Az

8.126. egyenlet - (1)

integrálnak (246. § (3)) az

parameter szerinti deriváltja az 507. §

mert az utóbbi integrál
minthogy

és

esetén a

tételeértelmében

intervallumban egyenletesen konvergens (506. §),

nyilván konvergens (245. §). Tehát (1)-ből a szerinti differenciálással

vagyis

Ebből hasonlóan adódik

s így tovább.

Számítsuk ki most ezt az integrált:
1123
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

8.127. egyenlet - (2)

Ennek differenciálhányadosa ugyanazon tétel értelmében

8.128. egyenlet - (3)

mert az utóbbi integrál az egész

és

intervallumban egyenletesen konvergens (506. §), minthogy

konvergens. 510. § (1)-ból parciális inregrálással az

választás mellett

vagyis 510. § (2)-re tekintettel

Ez elsőrendű homogén lineáris differenciálegyenletből (238. § 238. § (6*))

8.129. egyenlet - (4)

Mivel 510.§ (2)-ből (247. § 247. § (4))

azért 510. § (4) alatt

, tehát a 510. § (2) integrál

Az

integrál

szerinti

-edik deriváltja
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

mert az

integrál egyenletesen konvergens a

és

intervallumban (506. §), minthogy

konvergens. Innen

511§. . Az

8.130. egyenlet - (1)

integrál egyenletesen konvérgens az egész

és
konvergens. Tehát ez integrál
állíthatjuk elő.
Először megmutatjuk, miszerint

intervallumban (506. §), mert

-nak folytonos függvénye (507. §

tétel). Ezt következőkép

esetén az 511. § (1) függvény differenciálható, nevezetesen

8.131. egyenlet - (2)

Ennek igazolására kimutatjuk, hogy a jobboldali integrál

mellett az

egyenletesen konvergens. Legyen

függvény az

. Akkor az

monoton fogyó (96. §), mert deriváltja
középértéktétele szerint (145. §)

vagy a jobboldali integrálban

, ha

intervallumban
számközben

, tehát az integrálszámítás második

-t vezetve be új változónak

8.132. egyenlet - (3)
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.

Minthogy a
függvénynek bármely intervaIlumra vonatkozó integrálja abszolútértékben nyilván
azért 511. § (3)-ból következik, hogy

tehát ha

,

, akkor még inkább

8.133. egyenlet - (4)

midőn

Mivel pedig
pozitív

, ehhez található oly

, azért 511. § (4)-ből folyik, miszerint adatván akármilyen kicsiny
, hogy

esetén mindig

Ez tudjuk azt jelenti, hogy a 511. § (2) alatti integrál az
intervallumban egyenletesen konvergens
(506. §). Ennélfogva (507. § 507. § (10))
esetén 511. § (2) érvényes. Minthogy az 511. § (1) függvény
páros, ebből folyólag 511. § (2) fennáll
-ra is.
Tekintsük mármost a

8.134. egyenlet - (5)

függvényt. Az 511. § (1) integrál egyenletes konvergeneiája folytán (507. § 507. § (8)) e függvény

8.135. egyenlet - (5*)

511. § (5)-ből

folytonossága következtében (143. §)

8.136. egyenlet - (6)

tehát 511. § (2) alapján

8.137. egyenlet - (7)
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.
511. § (5*) és 511. § (7)-ből

esetén (244. § 244. § (1*))

S mivel

eszerint

8.138. egyenlet - (8)

E másodrendű inhomogén lineáris differenciálegyenletnek egy partikuláris megoldása nyilván a
állandó,
az
redukált egyenletnek pedig egy alaprendszere nyilván
,
. Tehát 511. § (8)
általános megoldása (490. §)

8.139. egyenlet - (9)

ahol

és

állandók. Ebből 511. § (6)-ra tekintettel

8.140. egyenlet - (10)

Minthogy az 511. § (1) függvény folytonos, 511. § (1)-ből

s az 511. § (5) alatti függvény folytonossága alapján (143. §) 511. § (5)-ből

Ennélfogva 511. § (9) és 511. § (10)-ből

tehát

Ezeket 511. § (10)-be helyettesítve

Mivel 511. § (1) szerint

páros függvény, ebből folyólag egyszersmind
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8. fejezet Másodrendű lineáris
differenciálegyenlet. Paraméteres
integrál.
Ezek értelmében az 511. § (1) integrál

Ennek alapján 511. § (5) és 511. § (5*)-ból
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9. fejezet - 9. fejezet Többszörös
integrálok. Többváltozós
differenciálható függvények.
Vonalintegrálok.
1. 1 Kettős integrál.
512§. . Legyen
a korlátos és mérhető területű
tartományban (155. §) korlátos kétváltozós függvény.
A DARBOUX-féle alsó és felső integrál fogalmát (126. §) erre következőkép visszük át.
Osszuk a tartományt a
területű részekre. Ilyen felosztás származik pl. akkor, ha
-re
sokszögrácsot borítunk (153. §) s a -be eső szemek mellett vesszük a kinyúló szemek -hez tartozó részeit.
Ez utóbbi csonka szemek u. i. szintén mérhető területűek (156. §
), minthogy -nek és egy-egy sokszögnek
közös részei. Legyen a
területű részben
alsó határa
, felső határa
(mindegyik részhez a
határát is hozzászámítva). Akkor a felosztásnak megfelelő alsóösszeg

a felsőösszeg pedig

Ha

és

két tetszőleges felosztáshoz tartozó alsó-, ill. felsőösszeg, mindig

9.1. egyenlet - (1)

Ezt ugyanazzal a gondolatmenettel bizonyíthatjuk be, mint amellyel a (126. §)-ban a
bebizonyítottuk.
Legyen az összes lehető felosztásoknak megfelelő alsóösszegek halmazának felső határa
halmazának alsó határa . 512. § (1)-ből nyilván következik, hogy

segédtételt

, a felsőösszegek

Bebizonyítjuk a következő tételt:
Az alsóösszeg tetszőleges pontossággal megközelíti a
felsőhatárt, a felsőösszeg pedig a alsó határt, ha a
felosztás részeinek átmérői eléggé kicsinyek. (DARBOUX tétele.) Ezt úgy fejezzük ki, hogy az alsóösszeg a ,
a felsőösszeg viszont a
«határértékhez» tart, midőn a felosztás részei
átmérőinek
legnagyobbika «0-hoz tart», képletben

9.2. egyenlet - (2)

midőn
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Elegendő az alsóösszegre vonatkozó állítást igazolnunk, mert a felsőösszegre vonatkozó hasonlókép igazolható,
illetve abból már következik is, ha azt a
Adassék akármilyen kicsiny pozitív
megfelelő
alsóösszegre

függvényre alkalmazzuk.

szám. Mivel

az alsóösszegek felső határa, van olyan felosztás, hogy a

9.3. egyenlet - (3)

Legyenek e felosztás részeinek területei

9.4. egyenlet - (4)

E felosztást rögzítvén, legyenek valamely tetszőleges felosztásnál a

területű részbe esőúj részek területei

a felosztás egyéb (nem az előbbi felosztás egy-egy részébe eső) részeinek területei pedig

a megfelelő alsó határok

illetve

Ez újabb felosztásnak megfelelő alsóösszeg

9.5. egyenlet - (5)

(Ha a

valamely értékénél a

jobboldalán a megfelelő
határt

, az egész

területű részbe nem esik az új felosztásnak egyik része sem, akkor 512. § (5)
tag 0.) Jelölje az eredeti felosztás

tartományra vonatkozót

. Akkor nyilván

tehát 512. § (5)-re tekintettel

9.6. egyenlet - (6)

Minthogy

területe evidenter (155. §

)
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területű részének megfelelő alsó

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

vagyis

a 512. § (6) egyenlőtlenség így írható:

9.7. egyenlet - (6*)

Mivel pedig a rögzített felosztáshoz tartozó alsóösszeg

512. § (6*)-nak az

9.8. egyenlet - (6**)

alakot adhatjuk. Azonban JORDAN tétele értelmében (157. §) a 512. § (4) alatti részekre

midőn az újabb felosztás részei átmérőinek legnagyobbika 0-hoz tart. Ennélfogva pedig (26. § (4))

ha az új felosztás részeinek maximális átmérője eléggé kicsiny. Ekkor 512. § (6**) alapján

Ezt 512. § (3)-mal összevetve, látjuk, miszerint

vagyis az alsóösszeg az adott -nál kisebb hibával megközelíti a
finom. Ezt kellett bebizonyítanunk.
Az alsóösszegek
alsó határát viszont
jelölése

felső határát az

felső határt, hacsak a felosztás eléggé

függvény DARBOUX -féle alsó integráljának , a felső összegek

DARBOUX -féle felső integráljának nevezzük a
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tartományra vonatkozólag; ezek

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

A fenti tétel értelmében

midőn a felosztás részeinek maximális átmérője

.

513§. . Az alsó és felső integrál fogalmából nyilvánvaló (v. ö. 126. §) a következő tétel helyessége:
Ha a korlátos és mérhető területű
tartományban az
ugyanaz a I számérték, akkor e I az egyetlen szám, amelyre

korlátos függvény alsó és felső integrálja
bármely felosztásánál

Ez esetben azt mondjuk, hogy az
korlátos függvény a tartományban RIEMANN szerint integrálható,
és e I számot a függvény -re vonatkozó kettős RIEMANN-integráljának nevezzük.
A

tartományt

a

területű

részekre

bontva

s

ezekben

rendre

felvéve

a

helyeket, a

9.9. egyenlet - (1)

összeg a felosztásnak és a választott helyeknek megfelelőközelítőösszeg . Az elnevezést az indokolja, hogy
ha
a
tartományban korlátos és RIEMANN szerint integrálható függvény, akkor az 513. § (1)
közelítőösszeg tetszőleges pontossággal megközelíti a I integrálértéket, hacsak a felosztás részeinek átmérői
eléggé kicsínyek, bárhogyan válasszuk is az egyes részekben a
előbbi tételének, miután bármely felosztás és a

Az

helyek bárminő választása mellett evidenter

integrálértéket így jelöljük:

(olv. kettős integrál

-re vonatkozólag

). Az előbbi tétel értelmében

9.10. egyenlet - (2)

midőn a felosztás részeinek maximális átmérője 0-hoz tart.
Az

helyeket. Ez folyománya DARBOUX

függvény integrálja
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.11. egyenlet - (3)

Ugyanis bármely felosztásánál e függvényre vonatkozólag akár az alsó-, akár a felsőösszeg az egyes részek
területeinek összege, ami pedig egyenlő területével (155.§ ).
Ha
nem 0 területű (mikor is a felosztás részei nem lehetnek mind 0 területűek), akkor abból, hogy a
közelítőösszeg véges és meghatározott limeshez tart, midőn a felosztás részeinek maximális átmérője 0-hoz tart,
következik, miszerint a függvény korlátos és RIEMANN szerint integrálható. Ez éppén úgy látható be, mint az
egyváltozós függvényre vonatkozó megfelelő tétel (126. §). Elegendő, hogy a közelítőösszeg határértéke a
felosztásoknak egy bizonyos sorozatára, amelyben a részek maximális átmérői 0-sorozatot alkotnak, létezzék (a
helyek speciális választásától függetlenül).
Hacsak

a

-ben korlátos, az

különbség a függvény ú. n. oszcillációja (ingadozása) a
különbsége nyilván

területű részben. A felső- és az alsóösszeg

9.12. egyenlet - (4)

ez a felosztásnak megfelelőoszcillációs összeg. Mivel DARBOUX tétele értelmében
és
felosztás részeinek maximális átmérője 0-hoz tart, azért bármely korlátos függvénynél ez esetben

midőn a

9.13. egyenlet - (5)

Ha tehát e határérték 0, akkor a függvény RIEMANN szerint integrálható, különben pedig nem. Vagyis
a korlátos és mérhető területű
tartományban korlátos
függvény itt akkor és csak akkor integrálható
RIEMANN szerint, ha a 513. § (4) alatti oszcillációs összeg határértéke 0, midőn a felosztás részeinek
maximális átmérője 0-hoz tart.
Az integrálhatóságnak ezt a szükséges és elegendő feltételét még így is fogalmazhatjuk:
a korlátos és mérhető területű
tartományban korlátos
függvény itt akkor és csak akkor integrálható
RIEMANN szerint, ha adatván akármilyen kicsiny pozitív szám, mindig van -nek olyan felosztása, amely
mellett az oszcillációs összeg kisebb, mint . Ezt 513. § (4) és 513. § (5)-re tekintettel éppen úgy láthatjuk be,
mint az egyváltozós függvény RIEMANN szerinti integrálhatóságára vonatkozó megfelelő tételt (127. §).
E kritérium alapján (annak első, ill. második alakját használva) tüstént belátható a következő két tétel:

Ha
is létezik.

létezik és

a

tartománynak mérhető területű része, akkor
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Ha

és

valamint

egymás belsejébe nem nyúló mérhető területű tartományok s
létezik, akkor a

- és

-ből összetett

,

tartományra vonatkozó

integrál is létezik.
Korlátos és zárt tartományban folytonos függvény abban egyenletesen folytonos lévén (74. §), a zárt számközön
folytonos egyváltozós függvény integrálhatóságához hasonlóan látható be, hogy
korlátos és mérhető területű zárt tartományban folytonos függvény abban RIEMANN szerint integrálható.
514§. . Az integrál fogalmából (513. § (2)) nyilvánvaló, hogy valamely
tartományban
-nal együtt
integrálható, mégpedig

és

,

-nal együtt

mérhető területű korlátos
szintén

9.14. egyenlet - (1)

9.15. egyenlet - (2)

Ezekből teljes indukcióval következik, hogy általában

9.16. egyenlet - (3)

hacsak a jobboldali integrálok léteznek.
Az egymás belsejébe nem nyúló
tartományra vonatkozólag

mérhető területű korlátos tartományokból összetett

9.17. egyenlet - (4)

Ugyanis a baloldali integrál létezéséből a jobboldaliak létezése már következik (513. § ) s a képlet ismét
nyilvánvaló az integrál fogalmából, ha a
tartománynak olyan felosztásait tekintjük,
amelyek a
tartományok felosztásaiból tevődnek össze (v. ö. 134. §).
1134
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Ha valamely

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
négyszögalakú tartomány tartalmazza a
mérhető területű tartományt és a

integrálható
függvény értelmezését az egész
-hez nem tartozó pontokban, akkor

-ben korlátos és

-re akként terjesztjük ki, hogy

legyen a

9.18. egyenlet - (5)

Ez folyománya a (4) képletnek, miután a

elhagyásával nyert

tartományban (amely szintén mérhető

területű (156. § )) a függvény mindenütt 0 és így erre vonatkozó integrálja is 0, s a
vonatkozó integrálok létezéséből az -re vonatkozó létezése már következik (513. § ).

-re és

-re

Az integrálok összehasonlításának elve (141. § (2)) a megelőző § 513. § (2) képlete alapján közvetlenül átvihető
kettős integrálra. Ennek ismét folyománya (v. ö. 142. §) ez a középértéktétel : ha
területű korlátos

és

tartományban korlátos és integrálható függvények s

felső határa

, alsó határa

a mérhető

, továbbá ugyanott

, akkor

9.19. egyenlet - (6)

(A szorzat integrálhatósága ugyanúgy látható be, mint egyváltozós függvények esetében (138. §)). Amennyiben
, ez még így is írható:

9.20. egyenlet - (6*)

(v. ö. 142. § (1**)). WEIERSTRASSés BOLZANO tétele alapján (73. §, 72. §) e 514. § (6*) egyenlőtlenségből
következik, hogy ha

korlátos, zárt és összefüggő mérhető területű tartomány s benne
, akkor

-ben van olyan

hely, amelyre

9.21. egyenlet - (7)

Midőn

, a jobboldali integrál

területe s ekkor e képlet a

9.22. egyenlet - (7*)

alakot ölti.
515§. . Legyen

az
1135
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folytonos és

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.23. egyenlet - ()

négyszögalakú tartományban korlátos és integrálható függvény. Jelöljük rögzített
-ig vett alsó, ill. felső integrálját

-, ill.

mellett az

-tól

-nal, vagyis legyen

Megmutatjuk, hogy

9.24. egyenlet - (1)

Osszuk fel a 515. § (N) négyszöget a koordinátatengelyekkel párhuzamos egyenesekkel kis négyszögekre.
Legyenek az
tengellyel párhuzamos egyenesek abszcisszái

9.25. egyenlet - (2)

az

-szel párhuzamosok ordinátái pedig

9.26. egyenlet - (3)

Az
számközök mindegyikében választván egy-egy
felosztásnak megfelelőleg

helyet,

téglalapösszege a 515. § (3)

9.27. egyenlet - (4)

a

függvényé pedig

9.28. egyenlet - (5)

Tüstént látni fogjuk, miszerint ezek a 515. § (N) négyszög 515. § (2) és 515. § (3)-mal meghatározott
felosztásának megfelelő alsó- és felsőösszeg közé esnek:

9.29. egyenlet - (6)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

ahol is

és

függvény alsó, ill. felső határa az

az

9.30. egyenlet - ()

négyszögben. Ugyanis az
, resp.

,

egyenesdarabon a függvény alsó, illetve felső határát

-sal jelölve, az alsóés felső integrál fogalma szerint

s mivel nyilván

még inkább

Végigszorozva

-gyel, összeadással előáll 515. § (6). Ha 515. § (N) szóbanforgó felosztása minden

határon túl finomul, 515. § (6)-ban akár az alsó, akár a felső korlát a

integrálértékhez tart,

lévén a feltevés szerint
e 515. § (N) négyszögben integrálható. Ennélfogva 515. § (6)-ból következik,
hogy akár a 515. § (4), akár az 515. § (5) téglalapösszeg is ez integrálértékhez tart, midőn
, vagyis 515. § (1) valóban fennáll (126. §).
515. § (1)-nek folyománya, hogy ha a 515. § (N) négyszögben korlátos és integrálható
rögzített

mellett is RIEMANN szerint integrálható az

függvény

számközben, akkor

9.31. egyenlet - (7)

E képlet a kettős integrál kiszámítását két egyszeres integrál kiszámítására vezeti vissza. Éppen így

9.32. egyenlet - (8)

hacsak a 515. § (N) négyszögben korlátos és integrálható
számközben.

függvény rögzített

1137
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mellett is integrálható a

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

292. ábra.
Ha az

számközben

és

folytonos függvények, amelyekre

, akkor az

9.33. egyenlet - ()

egyenlőtlenségekkel jellemzett tartomány ú. n. normáltartomány az
területű (156. §

, amit nyilván feltehetünk (155. §

), mert hacsak

nyerhető hogy az

tengelyre vonatkozólag. Ez mérhető

görbe és az

tengely közti

-tól

), e tartomány (292. ábra) úgy

-ig vett síkrészből (a görbe pontjait is

számítva) elhagyjuk az
görbe és az
tengely közti -tól -ig vett síkrészt (az utóbbi görbe
pontjait nem számítva), és itt nemcsak az első síkrész mérhető területű (155. §), hanem az utóbbi is, lévén az
ennél nem számított

vonaldarab mint mérhető területű tartomány határának egy része 0

,

területű (156. §). A (8) képletet akként általánosíthatjuk, hogy ha
korlátos és integrálható függvény és rögzített

mellett az egyszeres

9.34. egyenlet - (9)

Legyen u. i.

Akkor az
1138
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a

normáltartományban
integrál létezik, akkor

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.35. egyenlet - ()

négyszög tartalmazza a 515. § (Tx) normáltartományt ( 292. ábra) s a megelőző§ 514. § (5) képlete szerint

ha
értelmezését 515. § (Nx)-re úgy terjesztjük ki, hogy
pontokban. De a 515. § (8) képletet alkalmazva

a 515. § (Tx)-hez nem tartozó

s mivel

minthogy az

számközben

, valamint a

, innen folyik 515. § (9).

293. ábra.
Ha a

számközben

és

folytonos függvények, amelyekre

9.36. egyenlet - ()
1139
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, akkor az

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

egyenlőtlenségekkel jellemzett tartomány (293. ábra) ú. n. normáltartomány az
tengelyre vonatkozólag.
Ez 515. § (Tx)-hez hasonlóan mérhető területű. 515. § (9) előállításának analógiájára, a 515. § (7) képletből
folyik annak következőáltalánosítása: ha
függvény és rögzített

a 515. § (Ty) normáltartományban korlátos és integrálható
integrál létezik, akkor

mellett az egyszeres

9.37. egyenlet - (10)

A (9), illetve (10) képlet mindenesetre alkalmazható, valahányszor
folytonos. E tartomány u. i. zárt lévén, a kettős integrál létezik (513. §
rögzített mellett
mint
integrál is létezik (131. §).

függvénye a

a
ill.
tartományban
) s mivel pl. a (9) képletet illetőleg

számközben folytonos, az

Például a

negyedkörre vonatkozólag (294. ábra)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

294. ábra.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

295. ábra.
Számítsuk ki most a
tartomány (295. ábra).

integrált, ahol

az

parabola és az

A 515. § (9) képlet alkalmazásával

Vagyis a keresett integrál

Végül számítsuk ki a

1142
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egyenes által bezárt

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

integrált, ahol a

tartomány az

,

és

egyenesek által bezárt háromszög (296. ábra).

296. ábra.
A 515. § (9) képlet értelmében

tehát végeredményül

516§. . Legyen

ahol

. Kiszámítandó

a
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

négyszög.
A megelőző § 515. § (10) képletének alkalmazásával

A belső integrált kiszámítandó, alkalmazzuk a

helyettesítést (259. §). Ezzel

tehát

Az

helyettesítés alkalmazásával az utóbbi integrál

Vagyis a keresett integrál

517§. . Valamely mérhető területű korlátos

tartományra vonatkozólag a

integrálok mindenesetre léteznek (513. §), mert akár az
, akár az
egyenletesen folytonos s így bármelyiknél az oszcillációs összeg tetszőleges kicsiny, ha
finom. Amennyiben

nem 0 területű, azaz

,a
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függvény nyilván
felosztása eléggé

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.38. egyenlet - (1)

koordinátákkal bíró pontot a
meggondolás vezet.
Képzeljük a

területű

tartomány súlypontjának nevezzük. Erre a megállapodásra a következő

tartományt egységnyi sűrűségű anyaggal kitöltve. E tartományt a

területű, azaz ilyen tömegű részekre bontván, egyesítsük mindegyik
pontjába. Az így nyert pontrendszer súlypontjának koordinátái

tömeget az illető rész valamely

9.39. egyenlet - (2)

Az integrál fogalma szerint (513. § (2))

midőn a felosztás minden határon túl finomul. Tehát ekkor a pontrendszer súlypontjának (2) alatti koordinátái
rendre az (1) alatti határértékekhez tartanak, tekintve, hogy (513. § (3))

297. ábra.

1145
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Minthogy a pontrendszer súlypontja független a koordinátarendszer választásától (a koordináta-transformatio
képleteinek lineáris volta folytán), a fenti meggondolásból nyilvánvaló, miszerint ugyanez áll a tartomány
súlypontjára is.
Példakép határozzuk meg az
súlypontját.
Az

parabola és az

abszcisszának megfelelő ordinátát

tengely közti 0-tól

-vel jelölve, a parabola egyenlete

-ig vett síkrész (297)

, tehát ez esetben

9.40. egyenlet - (3)

viszont

9.41. egyenlet - (4)

Mivel pedig a szóbanforgó

tartomány területe (134. §)

517. § (3) és 517. § (4)-re tekintettel a

518§. . Legyen az

súlypont 517. § (1) alatti koordinátái

számközben

nem azonosan eltűnő folytonos függvény s tekintsük az

normáltartományt (298). Erre vonatkozólag

tehát e tartomány súlypontjának ordinátája a megelőző § 517. § (1) alatti második képlete szerint
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
lévén a terület

Ezt összevetve az idom

tengely körüli forgatásával nyert forgási test köbtartalmának

képletével (159. § (3)), látjuk

9.42. egyenlet - (G)

Eszerint a forgási test köbtartalma egyenlő a forgatott idom területének és a súlypontja által leírt kör
kerületének szorzatával. (Második Guldin-szabály.)

298. ábra.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

299. ábra.
Tekintsük például az

cyclois-ív és az

tengely által bezárt idomot. A szimmetria miatt a súlypont abszcisszája nyilván (299)

Tudjuk (233. §), ez idom területe

helyettesítést, az

. Alkalmazva az

tengely körüli forgatással keletkező test köbtartalma

Minthogy

eszerint

Tehát a súlypont

ordinátájára 518. § (G) értelmében

vagyis

1148
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
519§. . Az 517. § (1) képleteiben az integrálokat a
összegére bontva (514. § (4)), e képletek így írhatók:

tartomány

részeire vonatkozó integrálok

Ez azt mondja, hogy a tartomány súlypontja összeesik annak a pontrendszernek a súlypontjával, amelyet
nyerünk, ha a tartomány
részeinek tömegeit (egységnyi sűrűségnél a területeit) rendre a részek
súlypontjaiban egyesítjük.

300. ábra.
Ez elv alkalmazásakép határozzuk meg a háromszöglemez súlypontját.
A háromszöget két derékszögű háromszögre bontván, a koordináta rendszert a 300. ábrán látható módon
helyezhetjük el. Legyenek a háromszög szögpontjai

. Az

az
tengely körül forgatva, a keletkező kúp köbtartalma (159. § (5*))
súlypontjának
ordinátájára a GULDIN-szabály szerint (518. § (G))

vagyis

Hasonlókép

abszcisszája
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háromszöget

, tehát e háromszög

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Ugyanígy az

háromszög

súlypontjának koordinátái

Ennélfogva a fenti elv szerint az egész

háromszög

súlypontjának abszcisszája

ordinátája pedig

Látjuk, a háromszöglemez súlypontjának koordinátái a szögpontok megfelelő koordinátáinak számtani közepei.
Ha tehát az általános helyzetben a háromszög szögpontjai

, a súlypont koordinátái

E pont tudvalevőleg a három oldalfelező transversalis metszéspontja.

2. 2 Köbtartalomszámítások.
520§. . Legyen

valamely

normáltartományban (515. §) folytonos függvény. Tekintsük azt a

hengerszerű testet, amelyet a -re mint alapra állított egyenes hengerből a
ábra). Megmutatjuk, hogy e hengerszerű test köbtartalma

9.43. egyenlet - (1)

(Ez integrál létezik (513. §

).)
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felület levág (301.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

301. ábra.
Foglaljuk be a

tartományt valamely

négyszögalakú tartományba. Akkor (514. § (5))

9.44. egyenlet - (2)

ha a függvény a -hez nem tartozó pontokban 0-nak vétetik. Osszuk fel
-et a koőrdináta-tengelyekkel
párhuzamos egyenesekkel kis négyszögekre s tekintsük a 520. § (2) integrálra vonatkozólag az e felosztásnak
megfelelő alsó- és felsőösszeget (512. §). A alsóösszegben a -ből egészen kieső négyszögek járulékai 0-ok,
mert ezekben a függvény mindenütt 0, és 0-ok a -ből kinyúló négyszögek járulékai is, mert ezekben a nemnegatív függvény legalább egy pontban 0 lévén, alsó határa minden esetre 0. Eszerint az alsóösszeg az egészen
-be eső négyszögek járulékainak összege. Ez pedig nyilván oly egymás belsejébe nem nyúló hasábokösszes
köbtartalma, amelyeknek egyesítését a hengerszerű test tartalmazza. A
felsőösszegben a
-ből egészen
kieső négyszögek járulékai ismét 0-ok, ez az egészen -be esőés a -ből kinyúló négyszögek járulékainak
összegére redukálódik. Ez pedig evidenter oly egymás belsejébe nem nyúló hasábokösszes köbtartalma,
amelyeknek egyesítése tartalmazza a hengerszerű testet. Ezek alapján e test
belsőés
külső
köbtartalmára (v. ö. 154. § (1), 153. § (2))

9.45. egyenlet - (3)

Ha a felosztás minden határon túl finomul, akkor DARBOUX tétele értelmében (512.§)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
lévén ez integrál 520. § (2)-re tekintettel az
-re vonatkozó alsó és felső integrál közös értéke. Ennélfogva
520. § (3)-ból következik, hogy

Ezzel kimutattuk, miszerint a szóbanforgó hengerszerű test mérhető köbtartalmú és köbtartalmát valóban 520. §
(1) adja meg.

302. ábra.
Például a

elliptikus paraboloid által a

négyszögre mint alapra állított hasábból levágott test (302. ábra) köbtartalma (515. § (9))

Tehát a
1152
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

jelölés mellett e köbtartalom

521§. . Számítsuk ki annak a testnek a köbtartalmát, amelyet az

9.46. egyenlet - (1)

ellipszoid határol.

303. ábra.
521. § (1)-ből

tehát a test nyolcadának köbtartalma (520. § (1))

ahol

a

negyed-ellipszis (303. ábra). E kettős integrál mint kétszeres integrál (515. § (10))
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.47. egyenlet - (2)

Itt a belső integrál nyilván a vonalkázott negyed-ellipszis területe. Ez ellipszis féltengelyei
, tehát (25. §) a belső integrál értéke

és

. Ennélfogva 521. § (2)-ből

vagyis 521. § (1) az ellipszoiddal határolt test köbtartalma

9.48. egyenlet - (3)

Ha
kiszámítottunk.

, akkor 521. § (3) az

sugarú gömb

köbtartalmát adja, amit már a 160. §-ban

522§. . Kiszámítandó annak a testnek a köbtartalma, amelyet a

9.49. egyenlet - (1)

elliptikus paraboloiddal alulról határolt térrészből a

9.50. egyenlet - (2)

sík levág (304. ábra).
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

304. ábra.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

305. ábra.
Az 522. § (1) és 522. § (2)-ből kivonással adódó

9.51. egyenlet - (3)

egyenlet a paraboloid és a sík metszetének
biztosítja, hogy

síkon levő vetületét jellemzi. A metszet létezését az a feltevés

9.52. egyenlet - (4)

E jelölés mellett 522. § (3) az

alakban írható. Ez az

síkon oly ellipszis egyenlete, amelynek középpontja az

pont, tengelyei

a koordinátatengelyekkel párhuzamosak s a féltengelyei
,
(305. ábra). Toljuk el az
koordinátarendszert párhuzamosan úgy, hogy a kezdőpont az ellipszis középpontjába kerüljön. Az új
koordinátákat ismét , , -vel jelölve, az 522. § (1) paraboloid egyenlete

9.53. egyenlet - (1*)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

a 522. § (2) síké pedig

9.54. egyenlet - (2*)

A keresett köbtartalom tehát nyilván (520. § (1), 155. §

)

vagy a 522. § (4) jelöléssel

9.55. egyenlet - (5)

ahol a

tartomány az említett ellipszissel körülzárt

9.56. egyenlet - (6)

ellipszislap. 522. § (5)-öt

9.57. egyenlet - (5*)

alakban írhatjuk (514. § (3)).
Az 522. § (5*) alatti első integrál a 522. § (6) ellipszis területe (513. § (3)), vagyis (25. §)

9.58. egyenlet - (7)

A középső integrál
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Az

helyettesítés alkalmazásával ez integrál folytatva

Mivel pedig (227. § (1))

nyerjük

9.59. egyenlet - (8)

Hasonlókép

9.60. egyenlet - (9)

Mármost 522. § (7), 522. § (8) és 522. § (9) alapján 522. § (5*)-ból

tehát a 522. § (4) jelölésre tekintettel végeredményül

523§. . Számítsuk ki annak a testnek a köbtartalmát, amelyet valamely
állított hengerből a

9.61. egyenlet - (1)
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normáltartományra mint alapra

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

sík levág (306. ábra).

306. ábra.
E köbtartalom (520. § (1))

9.62. egyenlet - (2)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

307. ábra.
Bevezetve a

idom súlypontjának

koordinátáit (517. § (1)), 523. § (2) így irható:

vagy 523. § (1)-re és az 513. § (3) képletére tekintettel

9.63. egyenlet - (3)

Eszerint a
alapú egyenes hengerből az 523. § (1) síkkal levágott test köbtartalma a
súlypontjához tartozó -koordinátának szorzata.
Legyen pl. a

tartomány

területének és a

területű háromszög, a test háromoldalú csonka hasáb, amelynek az alapra

merőleges élei
(307. ábra). Ha a
súlypontjának koordinátái (519. §)

él az alapnak
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szögpontjához tartozik, az alap

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

S mivel az alapra merőleges élek 523. § (1)-ből

nyilvánvaló, hogy az 523. § (1) fedőlapra

Tehát 523. § (3) alatti eredményünk szerint e test köbtartalma

3. 3 Hármas integrál.
524§. . Az 512–514. §-ban a kettős integrálról mondottakat közvetlenül átvihetjük akárhány változós függvény
esetére. Ha a háromváltozós
függvény valamely mérhető köbtartalmú
integrálható, erre vonatkozó integrálját így jelöljük:

tartományban korlátos és

Ezt hármas integrálnak nevezzük. Ha a
tartományt a
köbtartalmú részekre osztjuk s az edik rész
köbtartalmát szorozzuk e rész valamely helyén felvett függvényértékkel (
) mind e
szorzatok összege a felosztásnak és a választott helyeknek megfelelő közelítőösszeg . Az 513. § (2) képletének
analógiájára

9.64. egyenlet - (1)

midőn az egyes részek átmérőinek legnagyobbika 0-hoz tart.
Legyen

korlátos és integrálható függvény az

9.65. egyenlet - ()

háromdimenziós négyszögben. Megmutatjuk, hogy a rögzített

melletti és az

9.66. egyenlet - ()

kétdimenziós négyszögre vonatkozó

alsó és felső integrálokkal kifejezve
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.67. egyenlet - (2)

hasonlóan az 515. § (1) képletéhez.
Osszuk fel a 524. § (N) háromdimenziós négyszöget a koordinátasíkokkal párhuzamos síkokkal kis
négyszögekre. Legyenek az
síkkal párhuzamós síkok -koordinátái

9.68. egyenlet - (3)

az

síkkal párhuzamosok

-koordinátái

9.69. egyenlet - (4)

az

síkkal párhuzamosok

-koordinátái pedig

9.70. egyenlet - (5)

A
számközök mindegyikében választván egy-egy
számköz 524. § (5) felosztásának megfelelőleg

helyet,

téglalapösszege a

9.71. egyenlet - (6)

a

függvényé pedig

9.72. egyenlet - (7)

Ezek a 524. § (N) négyszög 524. § (3), 524. § (4) és 524. § (5) által meghatározott felosztásának megfelelő alsóés felsőösszeg közé esnek:

9.73. egyenlet - (8)

ahol is

és

az

függvény alsóés felső határa az

9.74. egyenlet - ()
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

négyszögben. Ugyanis az

síkdarabon a függvény alsó, ill. felső határát
szerint

, resp.

-sal jelölve, az alsó és a felső integrál fogalma

s mivel nyilván

még inkább

Végigszorozva
-gyel, összeadással előáll a 524. § (8) egyenlőtlenség. Ha a 524. § (N) négyszög
szóbanforgó felosztása minden határon túl finomul, 524. § (8)-ban akár az alsó, akár a felső korlát a
integrálértékhez tart, lévén a feltevés szerint
e 524. § (N) négyszögben
integrálható. Ennélfogva 524. § (8)-ból következik, hogy akár a 524. § (6), akár a 524. § (7) téglalapösszeg
ugyancsak ez integrálértékhez tart, midőn

vagyis 524. § (2) valóban fennáll (126. §).

524. § (2)-nek folyománya, hogy ha a 524. § (N) négyszögben korlátos és integrálható
rögzített mellett mint és függvénye integrálható az 524. § (Nz) négyszögben, akkor

függvény

9.75. egyenlet - (9)

E képlet a hármas integrál kiszámítását egy kettős és egy egyszeres integrál kiszámítására vezeti vissza. Mivel
pedig az 524. § (Nz) négyszögre vonatkozó integrál

(amennyiben

rögzített

és

mellett létezik), 524. § (9)-et a

9.76. egyenlet - (9*)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

alakban is írhatjuk. Ezzel a hármas integrál kiszámítása háromszori egyszeres integrálásra redukálódott.

308. ábra.
Valamely mérhető köbtartalmú
tartományra vonatkozó hármas integrál mindig pótolható egy a
-t
tartalmazó 524. § (N) négyszögre vonatkozóval, a függvény értelmezését 524. § (N)-re akként terjesztve ki,
hogy a -hez nem tartozó pontokban 0-nak vesszük (v. ö. 514. § (5)). Ennek alapján 524. § (9)-ből követkeiik
(v. ö. 515. § (9)), hogy ha a tartomány (308. ábra)

9.77. egyenlet - ()

ahol

és

számközben,

a

és

pedig a

tartományban folytonos függvények, akkor

9.78. egyenlet - (10)

amennyiben

a

-ben korlátos és integrálható függvény és rögzített
1164
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mellett az

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.79. egyenlet - ()

tartonzányra

vonatkozó

kettős,

továbbá

rögzített

és

mellett

az

egyszeres integrál létezik. Ugyanis 524. § (9) alatt

és itt (515. § (10))

9.80. egyenlet - (11)

Nyilvánvaló, hogy e tételben a változók szerepe felcserélhető. A szóbanforgó
tartományt
normáltartománynak nevezzük. Ez közelebbről normáltartomány az
síkra vonatkozólag, vetülete e síkon
az
tengelyre nézve normáltartomány.
A (10) képlet alkalmazható, valahányszor
zárt lévén, benne

a

tartományban folytonos. E tartomány u. i. korlátos és

integrálható korlátos függvény (v. ö. 513. §

normáltartományra vonatkozó
kettős, valamint az
integrál az integrandus folytonossága következtében szintén létezik.
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) és a 524. § (Tz) kétdimenziós

egyszeres

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

309. ábra.
Például számítsuk ki a

gömboktánsra vonatkozólag (309. ábra) a

integrált. A 524. § (10) képlet alkalmazásával ez folytatva
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Vagyis végeredményül

525§. . Ha valamely mérhető köbtartalmú
(

tartomány a

) síkkal való metszete mérhető

és

síkok közé esik s minden

területű, akkor a köbtartalma

9.81. egyenlet - (1)

Ugyanis a
. síkkal való metszetnek az
(9) képletéből folyólag

és itt a baloldali integrál éppen a

síkon lévő vetületét

-vel jelölve, az előbbi § 524. §

köbtartalom (v. ö. 513. § (3)), a jobboldalon pedig

Példakép számítsuk ki annak az egyköpenyű hiperboloid rétegnek a köbtartalmát, amelyre

(310. ábra). E test nyilván mérhető köbtartalmú (520. §) s valamely
amelynek féltengelyei
szerint a keresett köbtartalom

és

, tehát a területe (25. §)
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sík oly ellipszisben metszi,
. Ennélfogva 525. § (1)

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

310. ábra.
Az 525. § (1) képletet verifikálhatjuk az általános gúla köbtartalmán. Legyen az alapja , magassága
koordinátarendszert úgy választhatjuk, hogy a gúla csúcsa a
egyenletű
síkon, az alap a
síkon legyen. Valamely
síkkal való metszet területe elemi geometriai tétel szerint

s ebből 525. § (1) alkalmazásával a gúla köbtartalma

9.82. egyenlet - (2)
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.A

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

amint a poliéderek köbtartalomméréséből ismeretes.
A 525. § (2) alatti eredmény alapján tüstént meghatározhatjuk a
alapú,
magasságú általános kúp
köbtartalmát. (E testet az alap pontjait a csúccsal összekötő egyenesdarabok pontjai alkotják.) Az alapra
sokszögrácsot borítván (153. §), egyen a beeső szemek összes területe , a beeső és kinyúló szemek összes
területe . A kúp
belső és
külső köbtartalmára a 525. § (2) alatti eredmény alapján (v. ö. 154. § (1))

azaz

9.83. egyenlet - (3)

De a terület fogalma szerint (155. §)

az egyetlen szám, amelyre bármely rácsnál

tehát 525. § (3)-ból folyik, miszerint

vagyis

Eszerint a keresett köbtartalom valóban létezik, mégpedig

Vagyis az általános kúp köbtartalma az alap területének a magasság harmadával való szorzata.
Hasonlókép adódik, hogy az általános ferde oszlop köbtartalma az alap területének a magassággal való
szorzata, lévén ez ferde hasáb esetében érvényes, amit az 525. § (1) képlettel verifikálhatunk is.
526§. . Valamely térbeli mérhető köbtartalmú

tartomány súlypontja per definitionem a

9.84. egyenlet - (1)

koordinátákkal bíró pont, amennyiben

nem 0 köbtartalmú, azaz (v. ö. 513. § (3))

Erre a definicióra az 517. §-ban követetthez analóg meggondolás vezet.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Például számítsuk ki az

9.85. egyenlet - (2)

egyenletű sík és a koordináta-síkok által bezárt tetraéder (311. ábra) súlypontjának koordinátáit.

311. ábra.
Az 524. § (10) képletének alkalmazásával most 526. § (2) alapján

Itt a belső integrál az

helyettesítéssel

1170
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

tehát

Hasonlókép

A szóbanforgó tetraéder köbtartalma

tehát az 526. § (1) képletek értelmében a súlypont koordinátái

Ebből egyszerűen következik (v. ö. 519. §), hogy általában az
tetraéder súlypontjának koordinátái

527§. . Legyen az
amely az

idomnak az

számközben

(

) szögpontokkal bíró

folytonos függvény s tekintsük azt a forgási testet,

tengely körüli forgásával keletkezik (312. ábra). Határozzuk meg e forgási test súlypontját.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

312. ábra.
Nyilvánvaló, hogy a súlypont az
tengelybe esik, tehát csak az abszcisszáját kell meghatároznunk. Bontsuk
fel a forgási testet az
tengelyre merőleges síkokkal
számú rétegre; az egyes síkok pontjainak közös
abszcisszái legyenek

Az

és

síkok közé eső réteg köbtartalma (159. § (3)) az első középértéktétel alapján (142. §)

9.86. egyenlet - (1)

Bontsuk most e réteget, amelynek vastagsága
, ugyanilyen vastagságú kis részekre s mindegyik
részben vegyünk fel egy pontot úgy, hogy ezek mindegyikének abszcisszája az 527. § (1) alatti legyen. Ezt mind
az réteggel megtévén, egyesítsük mindegyik kis rész tömegét (egységnyi sűrűség mellett a köbtartalmát) a
benne felvett pontba. Az egész test tömege egységnyi sűrűség mellett
nyert pontrendszer súlypontjának abszcisszája 527. § (1) alapján

köbtartalom lévén, az így

9.87. egyenlet - (2)

A forgási test súlypontjának

abszcisszája e 527. § (2) abszcissza határértéke (v. ö. 517. §) midőn a felosztás

minden határon túl finomul, tehát egyben

, vagyis

9.88. egyenlet - (3)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Például határozzuk meg az

negyedkör

tengely

körüli

forgásával

keletkező

sugarú

félgömb

súlypontját

.

Most

, tehát 527. § (3) szerint a súlypont abszásszája (miután a félgömb köbtartalma

)

(160. § (2))

Vagyis az
ábra).

sugarú félgömb súlypontja a forgási tengelynek az alaptól

313. ábra.
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távolságban fekvő pontja (313.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

314. ábra.
Tekintsük most a 314. ábrán rajzolt derékszögű háromszöget, amelynek átfogója az
egyenesdarab. Az
tengely körüli forgással keletkező egyenes körkúp súlypontjának abszcisszája
(minthogy a kúp köbtartalma

Tehát
ábra).

) (159. § (5)) a 527. § (3) képlet értelmében

magasságú egyenes körkúp súlypontja a forgástengelyben az alaptól
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távolságban fekszik (315.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

315. ábra.
528§. . Határozzuk meg annak a testnek a súlypontját, amelyet a

elliptikus paraboloidból a

sík levág (316. ábra).
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

316. ábra.
Az 524. § (10), 524. § (11) képletei alapján e

ahol

testre vonatkozólag

az

ellipszislemez. A belső integrál az ellipszis területe, vagyis (25. §)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
lévén a két féltengely

; tehát

köbtartalma

Mivel pedig

az 526. § (1) képletei értelmében a súlypont

míg az

- és

-koordinátája

-koordináta

lévén nyilván

akár az

minthogy
súlypontja az

, akár az

síkra szimmetrikus. Eszerint a szóbanforgó paraboloid-szelet

tengely

pontja.

529§. . Valamely merhető köbtartalmú

tartományra vonatkozólag a

9.89. egyenlet - (1)

integrál mindig létezik. Ugyanis az

s ez

és

függvény e korlátos tartományban egyenletesen folytonos, miután

korlátossága folytán abszolút értékben tetszőleges kicsiny, ha

és

eléggé kicsinyek. Az egyenletes folytonosságból pedig az integrálhatóság nyilván következik (513.
§).
Az 529. § (1) integrált a
pontjaiból álló és egységnyi sűrűségű anyaggal kitöltött test
vonatkozó «tehetetlenségi nyomatékának» nevezzük. E definícióra a következő meggondolás vezet.
Az egységnyi sűrűségű anyaggal kitöltöttnek képzelt

tartományt

köbtartalmú részekre bontván, egyesítsük mindegyik
tömeget az illető rész valamely
Az így nyert pontrendszernek az
tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka

9.90. egyenlet - (2)
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tengelyre

tömegű, azaz ilyen
pontjába.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Az integrál fogalma szerint e 529. § (2) közelítőösszeg az 529. § (1) integrálértékhez tart (524. § (1)), midőn a
felosztás minden határon túl finomul. Természetes tehát ez integrált a test tehetetlenségi nyomatékának
tekintenünk. sűrűség mellett a tehetetlenségi nyomaték per definitionem az 529. § (1) alattinak -szorosa.
Például számítsuk ki az
sugarú és
forgástengelyére vonatkozólag.

magasságú

tömegű egyenes körhenger tehetetlenségi nyomatékát a

317. ábra.
Bontsuk a hengert

felosztásának, az

számú hengergyűrűre; e felbontás megfelel a

-edik hengergyűrű belső sugara

, a külső

számköz valamely

. Egységnyi sűrűség mellett az

-edik

hengergyűrű tömege
(159. § (2)). A forgástengelyre merőleges síkok e hengergyűrűket
korong-gyűrükre osztják, végül a tengelyen átmenő síkok ezeket apró cikkekre vágják szét (317. ábra).
Egyesítsük mindegyik cikk tömegét annak egy-egy pontjába úgy, hogy az -edik hengergyűrűt alkotó
cikkekben felvett pontok a tengelytől ugyanazon
távolságra legyenek. Akkor a nyert
pontrendszer tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre vonatkozólag

A henger előbb leírt felosztásának minden határon túl való finomodásánál a fortiori
tehát ekkor (134. § (8))

,

következőleg ez esetben a pontrendszer tehetetlenségi nyomatékának határértéke egységnyi sűrűség mellett

9.91. egyenlet - (3)

Itt

a henger köbtartalma, vagyis egységnyi sűrűségnél a tömege, tehát

sugarú és

tömegű homogén egyenes körhenger tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre vonatkozólag
1178
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magasságú
.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Ez eredmény alapján könnyen kifejezhetjük egyszeres integrállal valamely forgási testnek a forgástengelyére
vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát. A sűrűséget egységnyinek vehetjük.
számközben

Legyen az

idom az

folytonos függvény, s tekintsük azt a forgási testet, amelyet az

tengely körüli forgással leír. Az

számköz valamely

felosztásánál legyen

9.92. egyenlet - (4)

Az a derékszögű négyszög, amelynek alapja az
intervallum, magassága pedig
, ill.
, a
forgatásnál olyan körhengert ír le, amelynek
-re vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka 529. § (3) értelmében
, ill.
. Minthogy a
sugarakkal leírt hengerek egyesítése tartalmazza a forgási
testet, ez viszont a
sugarakkal bíró hengerek egyesítését, azért a forgási testnek az
tengelyre vonatkozó
tehetetlenségi nyomatéka nyilván e két hengerhalmaz tehetetlenségi nyomatéka közé esik, vagyis

De
és
529. § (4) alatti jelentése folytán
az egyetlen szám, amely bármely felosztásnál e
két korlát közé esik (126. §, 131. §), következőleg a szóbanforgó forgási test
-re vonatkozó tehetetlenségi
nyomatéka egységnyi sűrűség mellett

9.93. egyenlet - (5)

Ha pl. a forgatott idom a

félkör, a keletkező

sugarú gömb tehetetlenségi nyomatéka 529. § (5) értelmében

Minthogy
a gömb köbtartalma, vagyis egységnyi sűrűség mellett a tömege, eredményünket úgy
fejezhetjük ki, hogy
tömegű,
sugarú homogén gömb tehetetlenségi nyomatéka a középpontján átmenő
egyenesre vonatkozólag

.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
530§. . Forgassunk valamely
sugarú kört a középpontjától
távolságra és a kör síkjában fekvő
tengely körül. Kérdés, mekkora a keletkező gyűrűnek e tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka, ha
tömegű homogén anyaggal van kitöltve?

318. ábra.
Válasszuk a koordinátarendszert a 318. ábrán látható módon, s jelentse
abszcisszájú pontjának ordinátáját. A

idom forgásával leírt forgási test tehetetlenségi nyomatéka
megelőző § 529. § (5) képlete szerint

a felső,

az alsó félkör

-re vonatkozólag egységnyi sűrűség mellett a

,a

idom forgásával keletkezőé pedig
nyilván e kettő különbségének -szorosa:

. A keresett tehetetlenségi nyomaték

9.94. egyenlet - (1)
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sűrűség mellett

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

A felső félkörön ( 318. ábra) az ordináta

, tehát az

helyettesítés alkalmazásával az első integrál

9.95. egyenlet - (2)

Minthogy az alsó félkörön az ordináta

, ugyanezen helyettesítéssel a második integrál

9.96. egyenlet - (3)

Miután (227. § (2))

530. § (1)-ből 530. § (2) és 530. § (3)-ra tekintettel adódik

A körlap súlypontja nyilván a középpontja lévén, a forgatással keletkező gyűrű köbtartalma GULDIN szabálya
alapján (518. §)
, tehát a sűrűségű gyűrű tömege

Eredményünk szerint így a keresett tehetetlenségi nyomaték

531§. . Számítsuk ki az
sugarú és magasságú
tömegű egyenes körhenger tehetetlenségi nyomatékát a
középpontján átmenő és a forgástengelyére merőleges egyenesre vonatkozólag (319. ábra).
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

319. ábra.
Válasszuk a henger középpontját a koordinátarendszer
kezdőpontjának, forgástengelyét
Akkor a kérdéses tehetetlenségi nyomaték a
sűrűséggel osztva, a henger pontjai alkotta
vonatkozó

integrál (529. §). Ez folytatva

9.97. egyenlet - (1)
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tengelynek.
tartományra

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

A jobboldali első integrál az

helyettesítéssel (227. § (2))

A második integrál az

sugarú félkör területe, vagyis

Ezeket 531. § (1)-ba helyettesítve

Minthogy a henger tömege

sűrűség mellett

, látjuk, a keresett tehetetlenségi nyomaték

.

4. 4 Kettős és hármas integrálok lineáris és
polártransformatioja.
532§. . Az

9.98. egyenlet - (1)

lineáris transformatio az

9.99. egyenlet - (2)

feltétel mellett az
pontnak megfelel egy

sík pontjait úgy viszi át az
pont, hanem egyben minden

sík pontjaiba, hogy nemcsak minden
egy és csak egy

1183
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pontnak felel meg.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Vagyis az 532. § (1) transformatio a 532. § (2) esetben a két sík pontjai között kölcsönösen egyértelmű
vonatkozást létesít.
Az

és

pontokat összekötő

egyenesdarabnak a megfelelő

és

pontokat összekötő

egyenesdarab felel meg. Tehát egyenesnek egyenes felel meg. Ha két egyenes egymást metszi, akkor a képeik a
metszéspontnak megfelelő pontban metszik egymást. Ebből következik, hogy párhuzamos egyeneseknek
párhuzamos egyenesek felelnek meg; ezt úgy fejezzük ki, hogy 532. § (1) a 532. § (2) feltétel mellett aﬃn
kollineáció .
Akár 532. § (1), akár az inverz

tetszőlegesen megközelíti az

transformatio folytonos. Ugyanis

pontot, ha a megfelelő

eléggé közel van
-hez és fordítva, miután és
az és -nek, hasonlókép és az
és -nak
folytonos függvényei. Ennek alapján nyilvánvaló, hogy valamely
tartomány belső pontjának a
transformatióval nyert
tartományban belső pont felel meg, külső pontnak viszont külső pont. Ebből már
következik, hogy határpontnak határpont felel meg.
Megmutatjuk most, hogy ha

az

síkon felvett háromszög és

a megfelelő hárómszög az

síkon, akkor területeiket ugyanígy jelölve

9.100. egyenlet - (3)

(A háromszög területe pozitív vagy negatív aszerint, amint pozitív, vagy negatív körüljárású.) Legyenek u. i.
és
a háromszögek megfelelő szögpontjai
532. § (1)-re tekintettel

.A

háromszög kétszeres területe

Vagyis a determinánsok szorzástétele alapján

amiből 532. § (3) folyik.
Sokszöget háromszögekre bonthatunk, tehát az előbbiből már következik, hogy megfelelő sokszögek területeinek
viszonya is a 532. § (2) alatti determinánssal egyenlő. Ha a determináns pozitív, akkor a megfelelő sokszögek
megegyező, ha negatív, akkor ellenkező körüljárásúak.
Tekintettel a külső és belső terület fogalmára (153. §), a mondottakból folyik, hogy ha
megfelelő korlátos tartományok, akkor
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és

egymásnak

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.101. egyenlet - (4)

Ennélfogva mérhető területű

533§. . Legyen

tartománynak szintén ilyen

korlátos függvény valamely

tartomány felel meg és fordítva, mégpedig

mérhető területű tartományban. Bontsuk fel e

tartományt a
területű
részekre s legyen
, ill.
a függvény felső, ill. alsó határa a
indexű részben. DARBOUX tétele értelmében (512. §) minden határon túl finomuló felosztásnál

9.102. egyenlet - (1)

Valamely

9.103. egyenlet - (2)

lineáris transformatio mellett feleljen meg
megelőző§-ból tudjuk, hogy

tartománynak, a

a

területű rész

területűnek. A

, alsó határa ugyanott

, tehát ismét

Ennélfogva

9.104. egyenlet - (3)

Nyilvánvaló, hogy az

függvény felső határa a
DARBOUX tétele szerint

tartomány

területű részében

9.105. egyenlet - (4)

midőn
felosztása minden határon túl finomul. Ez egyidejűleg következik be
határon túl való finomulásával, miután a 533. § (4)-ből folyó
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felosztásának minden

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
inverz transformatio is egyenletesen folytonos, mint maga 533. § (2). Tehát 533. § (1) és 533. § (4)-ből 533. §
(3) alapján következik, hogy

9.106. egyenlet - (5)

533.

§

(5)-ből

folyik,

hogy

integrálható

ha

a

tartományban,

szintén integrálható a 533. § (2) transformatio révén
megfelelő

tartományban, nevezetesen

9.107. egyenlet - (6)

Ez a kettős integrál transformatiojának képlete a 533. § (2) lineáris transformatio esetében.
534§. . Az

9.108. egyenlet - (1)

transformatio valamely

négyszögalakú

tartományt körgyűrűcikk alakú

tartományba visz át, feltéve, hogy

(320. ábra). Ezt polárkoordinátákban négyszögalakú tartománynak nevezhetjük.

320. ábra.
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akkor
-nak

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
területe (24. §)

Itt

az

négyszög területe, tehát

9.109. egyenlet - (2)

ahol

az és közé eső érték. Ennek alapján megmutatjuk, hogy ha
korlátos és integrálható függvény a
polárkoordinátákban négyszögalakú
tartományban, akkor az 534. § (1) transformatio alkalmazásával

9.110. egyenlet - (3)

ahol

az

-nek 534. § (1) révén megfelelő tartomány.

Osszuk fel
-et a koordináta-tengelyekkel párhuzamos egyenesekkel kis négyszögekre. Ennek a felosztásnak
534. § (1) révén megfelel
-nek kis körgyűrűcikkekre való felosztása. Valamely
területű kis négyszögnek
534. § (2) értelmében

9.111. egyenlet - (4)

területű kis körgyűrűcikk felel meg, ahol
abszcisszája. Mindegyik ilyen
szerint (513. § (2))

a

négyszög

-tengellyel párhuzamos felezővonala pontjainak

területű részben választván egy

helyet, a kettős integrál fogalma

midőn a felosztás részeinek maximális átmérője 0-hoz tart. Ez 534. § (4) alapján így írható:

9.112. egyenlet - (5)

ahol
alatt

az
pótolható

helynek 534. § (1) révén megfelelő hely az
-vel. Mert ha

-ben

akkor
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-nek

területű részében. 534. § (5)

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

ez pedig tetszőleges kicsiny, ha a felosztás eléggé finom, tekintve, hogy
állandó. Tehát

és

9.113. egyenlet - (5*)

Itt a jobboldalon állóösszeg a

függvényre vonatkozó közelítőösszeg az

szóbanforgó felosztása mellett. S mivel

és ezzel

-ben

534. § (5*)-ból következik (513. §), hogy a
nevezetesen fennáll 534. § (3).

függvény az

A 534. § (3) alatti tétel általánosabban is érvényes: ha
polárkoordinátákban négyszögalakú
§ (1) transformatio alkalmazásával

tartománynak valamely

négyszög

tetszőlegesen volt választható,

-ben

négyszögben integrálható,

korlátos és integrálható függvény a
mérhető területű részében, akkor az 534.

9.114. egyenlet - (6)

ahol

a

-nak 534. § (1) révén megfelelő tartomány.

Bizonyítás. Először is megmutatjuk, hogy

is mérhető területű. JORDAN tétele értelmében (157. §) a fenti

felosztás mellett a
-ba eső kis körgyűrűcikkek összege, valamint a
-ból legalább egy pontot tartalmazó
körgyűrűcikkek összege
területéhez tart, midőn a felosztás minden határon túl finomul. Következéskép a
két összeg különbsége, vagyis a
534. § (1) révén nyilván a
evidenter
összegének
Eszerint a

, a

-ból kinyúló körgyűrűcikkek összege 0-hoz tart. E körgyűrűcikkeknek
tartományból kinyúló kis négyszögek felelnek meg s mivel 534. § (4) alatt

-ból kinyúló körgyűrűcikkek összege nagyobb a

-szorosánál. Előbbiből tehát következik, hogy a
-ba eső négyszögek összegének és a

-ból kinyúló négyszögek összege 0-hoz tart.

-ból legalább egy pontot tartalmazók összégének

különbsége 0-hoz tart. De JORDAN tétele szerint az előbbiek összege
területéhez tart, tehát e kettő egyenlő, vagyis
mérhető területű.
Értelmezzük mármost a

Akkor nyilván (513. §

függvényt

-ból kinyúló négyszögek

-ben így:

, 514. § (4))

9.115. egyenlet - (7)
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belső, az utóbbiaké

külső

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
A jobboldali integrál az 534. § (1) transformatio alkalmazásával 534. § (3) szerint

9.116. egyenlet - (8)

De mivel

jelentése folytán evidenter

azért (514. § (4))

9.117. egyenlet - (9)

534. § (7), 534. § (8) és 534. § (9)-ből folyik 534. § (6), qu. e. d.

321. ábra.

322. ábra.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
rendesen polárkoordinátákban normáltartomány , vagyis olyan, amely 514. § (1) révén

A praxisban
valamely

9.118. egyenlet - ()

normáltartománynak felel meg (515. §), ahol is tehát

folytonos függvények az

számközben (321. ábra). Fontos megjegyeznünk, hogy a 534. § (6) képlet akkor is érvényes,
midőn
-ban
ábra), amely az

. Vágjunk le ugyanis

-ból egy

középpontú,

sugarú körcikket (322.

9.119. egyenlet - ()

négyszögnek felel meg. Jelöljük a maradék tartományt
514. § (4) képlete szerint

miután mindkét jobboldali integrál létezik (513. §

és

-vel, a

megfelelő maradékát

-vel. Az

). Itt 534. § (6) értelmében

esetén nyilván

minthogy ekkor a körcikk területe

. Tehát

9.120. egyenlet - (10)

De az

függvény az egész

tartományban integrálható. Ugyanis tekintsük ennek azt a

felosztását, amely áll az 534. § (N’) négyszögből és

valamely felosztásából. Adatván

mellett az oszcillációs összegben e négyszög járuléka nyilván

s ha

, elég kis

részei elég kis átmérőjűek, akkor

az ezeknek megfelelő járulékok összege is
, miután
-ben a függvény a fentebbiek szerint integrálható.
Ekkor tehát
-nak oly felosztásával állunk szemben, amelynél az oszcillációs összeg
. Minthogy
tetszőleges kicsinyre volt választható, ebből a függvény
-ban való integrálhatósága következik (513. §). Ez
már maga után vonja, hogy e függvény az
erre vonatkozó integrál 0-hoz tart, midőn

négyszögben is integrálható (513. § ) s evidens, miszerint az
. S mivel ismét az 514. § (4) képlete szerint
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

következik, hogy

9.121. egyenlet - (11)

(10) és (11)-ből pedig folyik (6).
Természetesen akkor is érvényes a (6) képlet, midőn
-ban
(323. ábra). Ekkor u. i. a
tartományt az ábrán látható vonalkázott és vonalkázatlan részből tehetjük össze, amelyekre a képlet a fentebbiek
szerint már alkalmazható, tehát érvényes az egész
tartományra (514. § (4)).

323. ábra. a.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

323. ábra. b.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
324. ábra.
535§. . Számítsuk ki annak a testnek a köbtartalmát (324. ábra), amelyet az

gömbből az

hengerfelület kivág. Ez az ú. n. Viviani-féle test . (Az ábrán a test negyedrésze látható.)

325. ábra.
Miután a gömbfelület egyenletéből (a felső félgömbre szorítkozva)

VIVIANI-féle test negyedrészének köbtartalma

ahol a

tartomány a 325. ábrán látható félkörlemez. Az

helyettesítéssel az előbbi § 534. § (6) képlete szerint ez integrál a

alakot ölti, ahol is az integráció tartománya a

9.122. egyenlet - ()

normáltartomány. Ez a kettős integrál tehát kétszeres integrál alakjában (515. § (10)) folytatva
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Itt a belső integrál a

helyettesítés alkalmazásával

Ennélfogva (227. § (2))

vagyis a VIVIANI-féle test köbtartalma

sík előtti félgömb tartalmazza a VIVIANI-féle testet. Ezt belőle elhagyva, a maradék köbtartalma

Az

Vagyis: ha a félgömbből a VIVIANI-féle testet elhagyjuk, a maradék a gömb köré írt kocka kilencedrészével
egyenlő köbtartalmú.
536§. . Kiszámítandó

ahol a

tartomány az

negyedkör.
Az

polártransformatioval (534. § (6)) ez integrál kétszeres integrál alakjában

A belső integrál

1194
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

tehát a keresett

Ez eredmény alapján könnyen kiszámítható az
a 247. §-ban kiszámítottunk.

improprius integrál, amelyet egészen más úton már

Ugyanis az
integrandus pozitív függvény lévén, valamely nem 0 területű tartományra vonatkozó
integrálja is pozitív (13. §), minthogy már az alsóösszegek nyilván pozitívok (573. §). Ennélfogva a

9.123. egyenlet - ()

négyzetre vonatkozó

integrál nyilván (514. § (4)) az
ábra), vagyis

Ebből pedig az

sugarú és az

sugarú negyedkörre vonatkozó integrálok közé esik (326.

határátmenettel következik, hogy

azaz
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

326. ábra.
537§. . Az

9.124. egyenlet - ()

ú. n. IVORY-féle transformatio két lépésben történhet: először alkalmazzuk az

lineáris transformatiot (533. § (6)), azután az

polártransformatiot (534. §). Végeredménykép nyerjük, miszerint az 537. § (I) transformatio alkalmazásával

9.125. egyenlet - (1)

Például számítsuk ki a

9.126. egyenlet - (2)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

integrált, ahol

az

9.127. egyenlet - ()

ellipszis. E tartomány az 537. § (I) helyettesítés mellett megfelel a

9.128. egyenlet - ()

négyszögnek, tehát 537. § (1) szerint a 537. § (2) integrál (515. § (8))

Mivel pedig (225. § (4*))

végeredményül

9.129. egyenlet - (3)

Ez az ellipszis-korong tehetetlenségi nyomatéka az
anyagból van (v. ö. 529. §).

tengelyre vonatkozólag, ha egységnyi sűrűségű

537. § (3)-hoz hasonlóan adódik

9.130. egyenlet - (4)

az
tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték. Minthogy az ellipszis-korong tömege egységnyi sűrűség
melett az
terület, a 537. § (3), resp. 537. § (4) alatti eredmény úgy fejezhetó ki, hogy
tömegű homogén
ellipszis-korong tehetetlenségi nyomatéka a nagy, ill. kistengelyre vonatkozólag a kis-, ill. nagytengely
végpontjába helyezett

tömegű pont tehetetlenségi nyomatékával egyenlő.

538§. .
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

327. ábra.
Tekintsünk valamely térbeli

derékszögű koordinátarendszerben egy az

tengelyen kívüli

pontot (327. ábra), amelynek vetülete az
síkon
. E pont térbeli polárkoordinátái az
rádiuszvektor , továbbá a
földrajzi hosszúság és a
földrajzi szélesség. Itt
bármely valós értéket felvehet, míg
. A előjelét meghatározza a pozitív forgási értelem az
síkban, amely a pozitív
tengely irányában tekintve az óramutató járásával egyező vagy ellenkező
aszerint, amint a koordinátarendszer jobb- vagy balsodrású,
előjele pedig megegyezik a
koordináta előjelével. A derékszögű koordináták ezekkel kifejezve (v. ö. 283. § (1))

harmadik

9.131. egyenlet - (1)

(A

földrajzi szélesség helyett a

ú. n. sarktávolságot használva, 538. § (1) helyébe az

9.132. egyenlet - (1*)

képletek lépnek.
Az 538. § (1) transformatio valamely

9.133. egyenlet - ()

háromdimenziós négyszögalakú tartományt gömbhéjgerezd-cikk alakú
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tartományba visz át, feltéve, hogy

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

(328. ábra). Ezt ismét polárkoordinátákban négyszögalakú tartománynak nevezhetjük (v. ö. 534. §). A két
tartomány között 538. § (1) kölcsönösen egyértelmű vonatkozást létesít.

328. ábra.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

329. ábra.
Számítsuk ki
köbtartalmát. Legyen
a
és
derékszögű koordinátákkal bíró pont (329. ábra). Az
keletkező gömbcikk köbtartalma (160. § (1*)))

a

E gömbcikk
részének köbtartalma tehát
és
síkok közti
szöggel. Ebből kivonva az
részét, a megmaradó köbtartalom

Az
keresett köbtartalma nyilván a
különbsége, vagyis

és

polárkoordinátákkal bíró pont,
a
körcikket az
tengely körül forgatva, a

, minthogy ez nyilván arányos az
sugarú
középpontú gömb megfelelő

földrajzi szélességeknek megfelelő két ilyen köbtartalom
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Minthogy a LAGRANGE-féle középértéktétel szerint (109. §)

ahol

köbtartalma a

alakban írható. Vagyis

9.134. egyenlet - (2)

ahol

az

és

,

a

és

közé esik.

Miután a
függvény a 538. § (N) négyszögalakú tartományban egyenletesen folytonos, 538. § (2)-ből a
kettős integrál polártransformatioja képletének (534. § (3)) bebizonyításához hasonlóan következik, hogy ha
korlátos és integrálható függvény a polárkoordinátákban négyszögalakú
az 538. § (1) transformatio alkalmazásával

tartományban, akkor

9.135. egyenlet - (3)

ahol

az

-nek 538. § (1) révén megfelelő tartomány.

E tétel általánosabban is érvényes: ha
négyszögalakú
transformatioval

korlátos és integrálható függvény a polárkoordinátákban

tartománynak valamely mérhető köbtartalmú

részében, akkor az 538. § (1)

9.136. egyenlet - (4)

ahol
a
-nek 538. § (1) révén megfelelő tartomány. Ez a 538. § (3) képlet alapján az 534. § (6)
képletéhez hasonlóan bizonyítható be.
A praxisban
rendesen polárkoordinátákban normáltartomány (v. ö. 534. §), vagyis olyan, amely 538. §
(1) révén valamely

9.137. egyenlet - ()
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

tartománynak felel meg, ahol

és

számközben,

a

pedig a

tartományban folytonos függvények. Megjegyzendő, a 538. § (4) képlet akkor is érvényes, midőn
, valamint akkor is, ha
, sőt akkor is, ha
egyszerre. Ez az 534. § (6) képletének kiterjesztéseihez hasonlóan látható be.
539§. . Ha valamely mérhető köbtartalmú

vagy

-ben

vagy a kettő

tartományban

9.138. egyenlet - (1)

akkor a

9.139. egyenlet - (2)

integrál létezik. Ugyanis az
miután

függvény e korlátos tartományban egyenletesen folytonos,

s így 539. § (1)-ből folyólag

amely felső korlát
és

,

,

korlátossága folytán tetszőleges kicsiny, ha

,

eléggé kicsinyek. Az egyenletes folytonosságból pedig az integrálhatóság következik

(513. §).
A 539. § (2) integrált a
tartomány pontjaiból álló egységnyi sűrűségű anyaggal kitöltött test
kezdőpontban vett «potenciáljának» nevezzük. Erre a definícióra a pontrendszer potenciáljának fogalmából
jutunk, a súlypont és a tehetetlenségi nyomaték megállapításánál követetthez hasonló meggondolással (526. §,
529. §); sűrűség mellett potenciál alatt ennek -szorosát értjük. Általában, a testen kívül fekvő
pontban a potenciál egységnyi sűrűség mellett a 539. § (2)-nek megfelelő

9.140. egyenlet - (3)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

integrál.
Például számítsuk ki valamely
tömegű,
belső és
külső sugárral bíró homogén gömbhéj potenciálját
egy a középpontjától távolságban fekvő pontban, amely nem tartozik a gömbhéjhoz.
Válasszuk evégből a koordinátarendszert úgy, hogy az

kezdőpont a gömb középpontja, az adott pont az

pontja legyen. Ekkor a 539. § (3) integrállal kifejezett

tengely

A térbeli polárkoordinátákat bevezető

transformatióval (538. § (3)) ez integrál

ahol

az

9.141. egyenlet - ()

négyszögalakú tartomány. Ez utóbbi integrál folytatva

Vagyis háromszoros integrál alakjában (524. § (10))

Itt a belső integrál (222. § (1))

tehát

9.142. egyenlet - (4)
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potenciál

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Most már két esetet kell megkülönböztetnünk.
, az adott pont a belső gömbön belül van. Ekkor 539. § (4) alatt

1. eset:

, tehát

vagyis a potenciál ez esetben a

állandó.
, az adott pont a külső gömbön kívül van. Ekkor 539. § (4)-ben

2. eset:

, tehát

azaz a potenciál

Minthogy

sugarú gömb köbtartalma

(160. § (2)), a szóbanforgó gömbhéj tömege

tehát ez utóbbi esetben a keresett potenciál

vagyis ugyanaz; mint ha a gömbhéj egész tömege a középpontjában volna egyesítve.
540§. . Az

9.143. egyenlet - (1)

lineáris transformatio a

9.144. egyenlet - (2)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

feltevés mellett a tér pontjai között kölcsönösen egyértelmű vonatkozást létesít. Az

és

pontokat összekötő

egyenesdarabnak a megfelelő

és

pontokat összekötő

egyenesdarab felel meg. Tehát egyenesnek egyenes, síknak sík felel meg. Ha két sík egymást metszi, akkor a
képeik a metszésvonaluknak megfelelő egyenesben metszik egymást, tehát párhuzamos síkok az 540. § (1)
transformationál párhuzamos síkokba (ebből folyólag párhuzamos egyenesek párhuzamos egyenesekbe) mennek
át. 540. § (1) a 540. § (2) feltétel mellett ú. n. térbeli aﬃn kollineáció .
Akár 540. § (1), akár az inverz transformatio folytonos s ennek alapján valamely

tartomány belső

pontjának a transformatioval nyert
tartománynak belső pontja, külső pontnak viszont külső pont felel
meg, tehát határpontnak határpont (v. ö. 532. §).
A determinánsok szorzástételéből az 532. § (3) képletéhez hasonlóan következik, hogy ha
egymásnak megfelelő tetraéderek köbtartalmai, akkor

és

Ebből folyólag ugyanez az összefüggés van egymásnak megfelelő poliéderek köbtartalmai között. És általában,
ha
és
532. § (4))

egymásnak megfelelő korlátos tartományok, akkor a belső és külső köbtartalmakra (v. ö.

Tehát ha az egyik tartomány mérhető köbtartalmú, akkor a másik is az, mégpedig

Ezek alapján az 533. §-ban bebizonyított tételhez hasonlóan látható be, hogy ha
integrálhat függvény a
transformatio révén

tartományban, akkor
-nek megfelelő

korlátos és
az 540. § (1)

tartományban szintén integrálható, nevezetesen

9.145. egyenlet - (3)

ahol
e transformationak 540. § (2) alatti determinánsa. Ez a hármas integrál transformatiojának képlete
lineáris transformatio esetében.
Az

9.146. egyenlet - (4)
1205
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

IVORY-féle transformatio (v. ö. 537. §) ismét két lépésben történhet: először alkalmazzuk az

lineáris transformatiot, amelynek determinánsa

azután az

9.147. egyenlet - (5)

polártransformatiot (538. §). Végeredménykép nyerjük, miszerint a 540. § (4) transformatio alkalmazásával

9.148. egyenlet - (6)

függvényre 540. § (5) alkalmazásának feltételei teljesülnek.

amennyiben az
Például számítsuk ki az

tömegű

9.149. egyenlet - (7)

homogén ellipszoid tehetetlenségi nyomatékát az

tengelyre vonatkozólag.

Ez ellipszoid 540. § (4) révén a

négyszögalakú tartománynak felel meg, tehát az
sűrűség mellett 540. § (6) alapján

tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték (529. §)

9.150. egyenlet - (8)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Minthogy (227. § (2), 225. § (4*)),

540. § (8)-ból

Az ellipszoid köbtartalma

lévén (521. §), tömege

tehát eredményünket úgy fejezhetjük ki, hogy a

tömegű 540. § (7) alatti homogén ellipszoid tehetetlenségi

nyomatéka az
tengelyre vonatkozólag
. Az
esetben, midőn
sugarú homogén
gömbbel állunk szemben, a tehetetlenségi nyomaték egy a középponton átmenő egyenesre vonatkozólag eszerint
, amint már az 529. § végén találtuk.

5. 5 Differenciálható függvények.
541§. . Az egyváltozós függvény differenciálhatóságának definíciója (75. §) aequivalens a következővel:
Az

függvényt az

helyen differenciálhatónak mondjuk, ha van olyan

9.151. egyenlet - (1)

ahol

9.152. egyenlet - (2)

Valóban, 541. § (1)-ből
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számérték, hogy

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

tehát 541. § (2) akkor és csak akkor áll fenn, ha

a függvény differenciálhányadosa az

helyen.

A differenciálhatóság fogalmát kétváltozós függvényre következőkép visszük át:
Az

függvényt az

helyen differenciálhatónak mondjuk, ha van olyan

és

számérték, hogy

9.153. egyenlet - (3)

ahol

9.154. egyenlet - (4)

Ez esetben

az

helyen mind az

, mind az

szerint parciálisan differenciálható, nevezetesen

9.155. egyenlet - (5)

Ugyanis 541. § (3)-ból

, ill.

mellett

s mivel itt 541. § (4) szerint

ebből folyik 541. § (5).
Azonban az

és

parciális differenciálhányadosok létezhetnek anélkül, hogy

az

helyen differenciálható volna. Ez természetes, mert az
helyen vett parciális deriváltakat illetően a
függvény csak az
és
egyenesek mentén jön tekintetbe e hely környezetében.
Tekintsünk pl. az

függvényt. Ennél

De e függvény a

és

és így nyilván

helyen nem differenciálható. Akkor u. i. 541. § (3) és 541. § (5) alapján
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
volna s ennek 541. § (4) szerint 0-hoz kellene tartania midőn
mellett mindig

A 541. § (3) alatti

. Ez azonban nem áll, mert

maradéktagra 541. § (4) akkor és csak akkor áll fenn, ha

9.156. egyenlet - (6)

ahol

9.157. egyenlet - (7)

E feltétel elegendő, mert 541. § (6)-ból

s mivel

ebből 541. § (7) alapján folyik 541. § (4). Tegyük fel most fordítva, hogy 541. § (4) teljesül. Legyen

9.158. egyenlet - (8)

Ezekre nyilván fennáll 541. § (6). De 541. § (4)-ből folyólag

mert
szükséges is.

. Tehát a 541. § (8) alatti jelölés mellett 541. § (7) is fennáll. Eszerint e feltétel

Mármost kimutatjuk, hogy ha az

függvény

hely környezetében léteznek és ez

és

parciális differenciálhányadosai az

helyen folytonosak, akkor a függvény e helyen differenciálható.

Ugyanis

vagy az
és
függvényekre az
féle középértéktételt alkalmazva (109. §)

, ill.

9.159. egyenlet - (9)
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intervallumban a LAGRANGE-

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
De

és

helyen folytonos lévén, evidenter

az

ahol

9.160. egyenlet - (10)

Ezeket 541. § (9)-be helyettesítve, adódik

s ez 541. § (10)-re tekintettel az előbbiek értelmében éppen azt mondja, hogy
differenciálható.

az

helyen

Megjegyzendő, a parciális deriváltak folytonossága a differenciálhatósághoz nem szükséges. Például az

9.161. egyenlet - (11)

függvény a

helyen differenciálható, mert

tehát itt 541. § (3) és 541. § (4)

azért

és

a

mellett teljesül. De mivel 541. § (11)-ből

és

esetén

helyen nyilván nem folytonosak (207. §).

A differenciálhatóság fogalmát a fentebbihez hasonlóan definiáljuk akárhány változós függvény esetében. Az
előbbinek megfelelő tétel az általános esetben analóg módon bizonyítható be.
Differenciálható függvény szükségképpen folytonos. Ugyanis pl. a kétváltozós esetben 541. § (3) és 541. § (4)ből folyólag nyilván

A kétváltozós függvény differenciálhatóságának fogalmát geometriailag egyszerűen interpretálhatjuk.
jelölés mellett 541. § (3) és 541. § (4) evidenter azt jelenti, miszerint a

Nevezetesen a

felület

pontján át fektethető olyan

9.162. egyenlet - (12)

sík, amely az
sík és a felület

pont környezetében oly módon közelíti meg e felületet, hogy
-koordinátái közötti különbség erősebben tart 0-hoz, mint az
1210
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esetén a
helynek

-től való

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
távolsága. E síkot a
felület
Ennek 541. § (12) alatti egyenlete 541. § (5)-re tekintettel a

-pontbeli érintősíkjának nevezzük.

9.163. egyenlet - (12*)

alakban írható.
542§. . Legyen

helyen differenciálható függvény. E helyről

valamely

áttérve egy más

helyre, a függvény növekménye (541. §)

9.164. egyenlet - (1)

ahol

9.165. egyenlet - (2)

Az 542. § (1) alatti függvény-növekményben
változók lineár-alakját
«differenciáljának» ) nevezzük és
-fel jelöljük:

a

függvény

«teljes

9.166. egyenlet - (3)

Az

függvény differenciálja eszerint

és hasonlóan

Tehát a 542. § (3) differenciál így is írható:

9.167. egyenlet - (3*)

Ha az

9.168. egyenlet - (4)
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az ú. n. «főrész»; ezt mint a
differenciáljának» , (röviden

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
függvények valamely

helyen differenciálhatók s az

függvény a megfelelő

helyen szintén differenciálható, akkor a

9.169. egyenlet - (5)

közvetett függvény is differenciálható az

helyen, mégpedig

9.170. egyenlet - (6)

Eszerint az 542. § (5) közvetett függvény differenciálja formálisan éppen úgy képezhető, mintha
független változók volnának.
542. § (6)-ot bebizonyítandó, legyenek a 542. § (4) függvények növekményei, midőn az
helyről áttérünk az
helyre,
függvények differenciálhatók, azért e növekmények ilyen alakúak:

. Mivel e

9.171. egyenlet - (7)

ahol

9.172. egyenlet - (8)

A 542. § (4) függvények a differenciálhatóságból folyólag folytonosak is (541. §), azaz

9.173. egyenlet - (9)

Mármost az 542. § (5) függvény megnövesztett értéke

differenciálható, ez így írható:

Minthogy

9.174. egyenlet - (10)

ahol 542. § (9)-re tekintettel

9.175. egyenlet - (11)

(Ha

mind zérussal egyenlők, akkor legyen
növekmények 542. § (7) alatti kifejezéseit, 542. § (10)-ből
1212
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.) Behelyettesítve a

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.176. egyenlet - (12)

Tekintetbe véve még, miszerint

9.177. egyenlet - (13)

továbbá

542. § (12) így írható:

ahol 542. § (8) és 542. § (11) alapján nyilván

Miután

a

változóknak

lineár-alakjai,

ezzel

bebizonyítottuk,

hogy

a szóbanforgó helyen differenciálható és differenciálja épppen a 542. § (6) alatti.
Írjuk fel a
differenciált a
tekintettel adódik

szerint rendezett alakban. 542. § (6)-ból 542. § (13)-ra

A definíció szerint itt az együtthatók rendre a
(5) közvetett függvény parciális differenciálhányadosai

parciális differenciálhányadosok, tehát az 542. §

9.178. egyenlet - (14)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Eszerint, ha a 542. § (4) függvények egyetlen

változó függvényei, az egyváltozós

9.179. egyenlet - (15)

közvetett függvény differenciálhányadosa

Az összeg, szorzat stb. differenciálására megismert szabályok ez általános szabálynak speciális esetei.
A 542. § (6) tétel értelmében összeg differenciálja

ami különben triviális. Szorzat differenciálja pedig

míg hányados differenciája

543§. . Legyen
az
helyen differenciálható függvény. Fektessünk az
bíró
ponton át valamely irányított egyenest (330. ábra), amelynek iránycosinusai
ez egyenes valamely
pontjának
-tól való távolsága előjellel

akkor a

koordinátákkal
. Ha

pont koordinátái

Tekintsük a

közvetett függvényt. Ennek differenciálhányadosa a

helyen (542. § (15))

9.180. egyenlet - (1)

E határérték az

függvénynek ú. n. «iránymenti differenciálhányadosa» az
iránycosinusokkal definiált

irányban; jele

vagy

koordinátatengelyek irányában vett differenciálhányadosok nyilván rendre
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. Az

helyen a
,

,
.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

330. ábra.
Hasonlóan képezhető valamely kétváltozós differenciálható függvény iránymenti differenciálhányadosa.
Tekintettel a közvetett függvény parciális deriváltjainak képezési törvényére (542. § (14)), az 543. § (1) képlet
alapján nyilvánvaló, hogy valamely

közvetett függvény

irányban vett differenciálhányadosa

9.181. egyenlet - (2)

Itt fel van téve, hogy
szintén differenciálható.
Az

differenciálható függvények és

jelöléssel 543. § (2) szerint például

s mivel

nyerjük, hogy

1215
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mint ezek függvénye

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
éppen az

De

rádiuszvektor iránycosinusai, tehát végeredményül

544§. . Legyen
differenciálhatók. Az

differenciálható függvény s legyenek még a

és

parciális deriváltak is

9.182. egyenlet - (1)

helyettesítéssel a

függvény menjen át az

9.183. egyenlet - (2)

függvénybe. Feladatul tűzzük ki a

kifejezés előállítását az
és

az

függvény differenciálhányadosaiból.

derékszögű koordinátákkal bíró pont polárkoordinátái, ha a polár-koordinátarendszert a szokott

módon választjuk (213. §). Hacsak
és nem mindketten zérusok, az
hely környezetében
kifejezhetők mint és differenciálható függvényei. Nevezetesen 544. § (1)-ből

és

9.184. egyenlet - (3)

és

9.185. egyenlet - (4)

ahol is az arcustangens, ill. arcuscotangens függvénynek olyan ága veendő, hogy
rendre megegyező vagy ellenkező előjelűek legyenek, aszerint, amint
vagy
(1)-re tekintettel

9.186. egyenlet - (5)

s ha pl.

, (4’)-ből

9.187. egyenlet - (6)
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és
az és -nal
. 544. § (3)-ból 544. §

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Ugyanezt kapjuk (4”)-ből, midőn

.

Minthogy föltevésünk értelmében

differenciálható s 544. § (1) alatt

nyilván differenciálható függvényei (541. §), azért a 544. § (2) alatti

és

is az

változóknak

függvény differenciálható (542.

§). A
függvényt úgy is felfoghatjuk, mint ez
-ból a 544. § (3) és (4’), ill. (4”) helyettesítéssel
nyert közvetett függvényt. Ennélfogva az 542. § (14) alatti szabálya szerint 544. § (5) és 544. § (6)-ra tekintettel
adódik

9.188. egyenlet - (7)

9.189. egyenlet - (8)

Mivel a föltevés szerint
és
is differenciálhatók, azért (542. §) ez
és
függvények
szintén differenciálhatók. 544. § (7) és 544. § (8) mindkét oldalán , ill. szerint differenciálva (542. § (14)),
544. § (5) és 544. § (6)-ra tekintettel nyerjük, miszerint

Ezekből

9.190. egyenlet - (9)

Ámde 544. § (7) és 544. § (8)-ból

tehát 544. § (9)-ből végül a keresett előállítás

9.191. egyenlet - (10)
1217
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Alkalmazásul tekintsük pozitív egész

függvényt, ahol

és

mellett a

állandók. Erre

Ezek összege nyilván

Ebből már következik, hogy általában minden

9.192. egyenlet - (11)

függvényre

tehát 544. § (10)-ból folyólag e 544. § (11) alatti ú. n. harmonikus polinom kielégíti a

síkbeli LAPLACE-egyenletet (170. §).
545§. . A LAGRANGE-féle középértéktételt (109. §)

-változós függvényre következőkép vihetjük át:

Ha az
függvény az
és
összekötő egyenesdarabon folytonos s annak közbülső pontjaiban differenciálható, akkor

9.193. egyenlet - (1)

ahol

.

Ugyanis tekintsük a

számközben a

9.194. egyenlet - (2)
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pontokat

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

függvényt. Ez a feltevés alapján e zárt intervallumban folytonos és annak belsejében differenciálható is,
nevezetesen (542. §)

9.195. egyenlet - (3)

Tehát LAGRANGE középértéktétele értelmében

Ez pedig 545. § (2) és 545. § (3)-ra tekintettel éppen az 545. § (1) alatti állítás.
A differenciál jelét használva (542. § (3)) az 545. § (1) képletet a rövidebb

9.196. egyenlet - (1*)

alakban írhatjuk, ahol

.

Ez 545. § (1*) képletből következik, hogy a az
függvény differenciálja valamely nyílt és
összefüggő tartományban mindenütt 0, akkor -ben e függvény állandó. Ugyanis bármely két,
és
pontja összeköthető olyan
nyílt poligonnal, amelynek minden pontja -hez tartozik (68.
§) s mivel a feltevésből folyólag a függvény 545. § (1*) alapján az
és
és
és
helyeken egyenlő értékeket vesz fel, azért az
és
helyeken felvett értékek is egyenlők.
E tételt általánosabb alakban így mondhatjuk ki: ha az
és
függvényeknek bizonyos nyílt és összefüggő
tartományban ugyanaz a differenciálja, akkor

-ben

9.197. egyenlet - (4)

ahol

állandó.

546§. . Legyen

differenciálható függvény, amelyre a

9.198. egyenlet - (1)

ahol

bizonyos valós szám. Akkor e függvény eleget tesz az

9.199. egyenlet - (2)

parciális differenciálegyenletnek. (EULER 1 tétele.)
Ugyanis rögzített

1

mellett a

V. ö. L. EULER: Institutiones calculi differentialis etc. § 222., 190, Opera omnia X, p. 151.
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minden pozitív értékénél

függvény deriváltja a

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
helyen (542. §).

Mivel továbbá
differenciálhányadosa a
folyik 546. § (2).

helyen

-vel egyenlő (171. §), azért 546. § (1)-ből valóban

E tétel meg is fordítható: ha az
differenciálható függvény eleget tesz a 546. § (2)
differenciálegyenletnek, akkor minden pozitív értékénél fennáll 546. § (1).
Ugyanis rögzített

mellett a

9.200. egyenlet - (3)

függvény differenciálhányádosa

Itt a számláló 546. § (2) alapján zérus, tehát

Ennélfogva az integrálszámítás alaptétele szerint (98. §) a

intervallumban

állandó, tehát

azaz 546. § (3)-ra tekintettel

amivel 546. § (1) fennállását bebizonyítottuk.
Ha

pozitív egész szám, akkor az 546. § (1) függvényegyenletet nyilván bármely

-edfokú homogén

racionális egész függvény (70. §) kielégíti.
Viszont, ha
pozitív egész szám és valamely
kielégíti, akkor az -edfokú homogén, mert rögzített

racionális egész függvény 546. § (1)-et
mellett 546. § (1) jobb- és baloldalán a

ugyanazon hatványai együtthatóinak meg kell egyezniök (89. §) s így

-ben a 0-,1-,

-,
-edfokú, stb. tagok összegei nyilván rendre azonosan zérusok, tehát minden ilyen tag
együtthatója 0 (89. §). Mármost a homogén függvény fogalmát akként általánosíthatjuk, hogy általában (akkor
is, ha nem pozitív egész szám)
-edfokú homogén függvénynek nevezzük az olyan függvényt, amely kielégíti
az 546. § (1) függvényegyenletet. Eszerint pl.
-fokú homogén függvény. Az előbbi két
tétel értelmében valamely differenciálható függvény akkor és csak akkor -edfokú homogén, ha eleget tesz a
546. § (2) differenciálegyenletnek.

6. 6 Magasabbrendű differenciálok.
547§. . SCHWARZ tételén kívül (121. §) a vegyes másodrendű parciális deriváltak egyenlőségét más feltételek
mellett a következő tétel mondja ki:
Ha az
függvény elsőrendű parciális deriváltjai az
differenciálhatók, akkor

hely környezetében léteznek és e helyen
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.201. egyenlet - (1)

(YOUNG 2 tétele.)
Bizonyítás. Tekintsük rögzített

mellett a

9.202. egyenlet - (2)

függvényeket. Ezek a feltevésből folyólag differenciálhatók az
hacsak

, ill.

intervallumban,

eléggé kicsiny, és nyilván

9.203. egyenlet - (3)

A LAGRANGE-féle középértéktétel értelmében (109. §)

vagyis 547. § (2)-re tekintettel

9.204. egyenlet - (4)

Minthogy azonban a feltevés szerint

az

helyen differenciálható, azért (541.§) evidenter

ahol

Tehát 547. § (4) következik, hogy

ahol

midőn

, vagyis

9.205. egyenlet - (5)

Az

devivált

helyen való differenciálhatósága alapján hasonlókép nyerjük, miszerint

9.206. egyenlet - (6)

2

W. H. YOUNG : The fundamental theorems of the differential calculus (Cambridge Tracts Nr. 11), Cambridge 1910, p. 22.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Mármost 547. § (5) és 547. § (6)-ból 547. § (3) alapján folyik 547. § (1), qu. e. d.
E tételből nyilván következik (v. ö. 120. §) az

-változós függvényre vonatkozó megfelelő tétel:

Ha az
függvény
, resp.
szerinti elsőrendű parciális deriváltjai az
hely környezetében léteznek és e helyen differenciálhatók, akkor

Ebből folyólag pedig nyílt tartományban valamely
differenciálások sorrendjétől,
differenciálhatók.

hacsak

a

-edrendű parciális differenciálhányados független a

parciális

deriváltak

a

-edrendűekig

bezárólag

548§. . Ha az
differenciálható függvény elsőrendű parciális deriváltjai szintén
differenciálható függvények, akkor rögzített
növekmények mellett a

differenciálnak (542. §), mint

függvényének ugyancsak képezhetjük a differenciálját, amit

azután az eredeti függvény második differenciáljának nevezünk és
tehát

-fel jelölünk. Ez a második differenciál

Ha a második parciális deriváltak is differenciálható függvények, akkor a második differenciálnak is
képezhetjük a differenciálját vagyis a
differenciálhányadosok a
-edik differenciálja

harmadik differenciált, s így tovább. Amennyiben a parciális

-edrendűekig bezárólag differenciálhatók, az

függvény

9.207. egyenlet - (1)

ez esetben a függvényt

-ször differenciálhatónak mondjuk.

Minthogy a
parciális derivált a tett feltevés mellett az előbbi §-ban mondottak értelmében
független a differenciálások sorrendjétől, 548. § (1) alatt symbolikus szorzat alakjában

vagyis a

-edik differenciál symbolikus alakban

9.208. egyenlet - (1*)

Miután az ismert polinomiális tétel3 szerint valamely

3

összeg

Lásd pl. O. PERRON : Algebra I, Berlin 1927. p. 50.
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-edik

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

hatványa összevonás után

(ahol is

egész szám, és

teendő), az 548. § (1*) képlet explicit alakban

9.209. egyenlet - (1**)

Például valamely kétváltozós
jelölve)

549§. . Legyen

függvény

-edik differenciálja (a növekményeket most

és

az

és

-val

pontokat

összekötő egyenesdarab pontjaiban
-ször differenciálható függvény. Az
növesztett
függvényértéket előállító ú.n. TAYLOR-formula a LAGRANGE-féle maradéktaggal (v. ö. 111. § (6))
következőkép nyerhető.
Tekintsük az egyváltozós

9.210. egyenlet - (1)

függvényt a
számközben, vagyis
-et az említett egyenesdarabon, mint az
egyenesdarab elejétől számított távolságnak az egyenesdarab hosszához való viszonya függvényét. Ennek
deriváltja (542. §)

Ez nem egyéb, mint

első differenciálja (542. § (3)) az

helyen, vagyis

Újból differenciálva adódik

ami

második differenciálja (548. §) az
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helyen azaz

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Így haladva tovább, az

függvény

-edik deriváltja

Mivel pedig az idézett TAYLOR-formula értelmében

549. § (1)-re tekintettel nyerjük, hogy a tett feltevés mellett

9.211. egyenlet - (2)

Ez a keresett

-változós TAYLOR-formula ; ebben a jobboldali utolsó tag a LAGRANGE-félemaradéktag . Ha
-edfokú racionális egész függvény, akkor e maradéktag zérus.

A középértéktétel (545. §) 549. § (2)-nek az a speciális esete, midőn

.

7. 7 Kétváltozós vonalintegrálok.
550§. . Legyen
bizonyos tartományban folytonos kétváltozós függvény és
rektifikálható irányított
folytonos vonaldarab (269. §, 270. §), amelynek pontjai ebbe a tartományba esnek. Válasszuk e vonaldarabon az
kezdőponttól a
végpontig az egymásra következő

9.212. egyenlet - (1)

pontokat, rendre az

koordinátákkal. Továbbá vegyünk fel mindegyik

íven egy-egy

összeg meghatározott véges határértékhez tart, midőn
Tekintsük evégből

pontot. Megmutatjuk. hogy a

.

-nek valamely

9.213. egyenlet - ()
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
parameteres előállítását; feltehető, hogy az irányítás a
növekedésének felel meg. Az 550. § (1) alatti
osztópontok feleljenek meg az

parameterértékeknek, a közbülső

értékeknek. Az

pontok pedig a

vonaldarab a feltevés szerint rektifikálható lévén, az
függvény, tehát

abszcissza korlátos variációjú folytonos

alakban írható, ahol

szigorúan monoton növekedő folytonos függvények az

számközben (272. §). Mármost az

9.214. egyenlet - (2)

jelöléssel

9.215. egyenlet - (3)

Azonban mint inverz függvény (82. §)
függvénye s ennélfogva
-nak megfelelő

akár az

is közvetve

-nak, akár a

-nak és éppenúgy

-nek szintén folytonosés monoton növekedő
-nek folytonos függvénye (72. §) az

számközben; mondjuk

illetve

Ennek alapján a 550. § (3) alatti összeg így írható:

9.216. egyenlet - (3*)

ahol

tehát a 550. § (2) jelölés mellett (331. ábra)

Minthogy az
számköznek megfelelő ívdarab hossza a -nek szigorúan monoton növekedő folytonos
függvénye (270. §), azért fordítva is ilyen függvénye ez ívhosszúságnak, tehát egyenletesen folytonos (57. §),
következőleg
folytonossága alapján egyben

esetén szükségkép

. De ekkor

tehát (126. §, 131. §)
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és

egyenletes

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Ennélfogva 550. § (3*)-ból

9.217. egyenlet - (4)

amivel e határérték létezését bebizonyítottuk.

331. ábra.
E 550. § (4) alatti határértéket a
irányított

folytonos függvény

-szerinti «vonalintegráljának» nevezzük az

görbére vonatkozólag; jelben

9.218. egyenlet - (5)

Hasonlókép valamely
görbére vonatkozólag

kétváltozós folytonos függvénynek

-szerinti vonalintegrálja az irányított

9.219. egyenlet - (6)

Az 550. § (5), illetve 550. § (6) baloldalán szereplő összegeket közelítőösszegeknek nevezhetjük,
integrációs út. A két integrál összegét így jelöljük:
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az

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Ez a kétváltozós vonalintegrál általános alakja.
Ha az

függvény szigorúan monoton, akkor mint inverz függvény

közvetve

folytonos függvény az

is ilyen függvénye

számközben s ennélfogva

-nek, tehát

integrál

9.220. egyenlet - (7)

Hasonlóan, amennyiben
szigorúan monoton,
intervallumban s a 550. § (6) integrál

folytonos függvény az

9.221. egyenlet - (8)

Az 550. § (5), ill. 550. § (6) képletnek folyománya, hogy ha az

vonaldarabon

, ill.

állandó, akkor

9.222. egyenlet - (9)

551§. . A megelőző § 550. § (5) alatti definiáló képletéből folynak a vonalintegrál következő formális
tulajdonságai:
Ha

Ha

Az

Ha az

állandó, akkor

és

külön-külön folytonos függvények, akkor

görbét ellenkezökép irányítva

vonaldarabot az

és

-szal jelölvén

részekre bontjuk, akkor
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Az alábbiakban fontos szerepet játszik még a következő egyenlőtlenség:
és az

Ha

vonaldarab hossza

, akkor

Ugyanis a közelítőösszeg abszolút értékére

S mivel

legföljebb akkora, mint a görbe

és

tehát
nem lehet nagyobb a vonaldarabba beirt
ívhosszúság fogalma szerint (270. §) a fortiori

pontjainak távolsága,
poligon hosszánál, az

E két utóbbi egyenlőtlenségből pedig

Az integrál a közelítőösszeg határértéke lévén, annak abszolút értéke sem lehet nagyobb az
amit meg akartunk mutatni.
Természetesen ugyanezek a tételek érvényesek az

szorzatnál,

-szerinti vonalintegrálra is.

552§. . Az alábbi tétel a vonalintegrál kiszámítását közönséges (esetleg improprius) integrál kiszámítására
vezeti vissza.
Ha a rektifikálható

folytonos vonaldarab

9.223. egyenlet - ()

parameteres előállításában

az

számköz belsejében differenciálható függvény s

folytonos, továbbá
irányítása a parameter növekedésének felel meg, akkor valamely
folytonos függvényre

9.224. egyenlet - (1)

Bizonyítás. Legyen

s tekintsük az

számköznek valamely

9.225. egyenlet - (2)

1228
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ugyanott
kétváltozós

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
felosztását. Jelöljük
előállítása

-vel az

vonaldarabnak azt a részét, amely

-nak felel meg, tehát parameteres

9.226. egyenlet - ()

A 552. § (2)-nek megfelelő osztópontok ezen legyenek
(550. § (5))

. Ez

-re vonatkozó vonalintegrál

9.227. egyenlet - (3)

ahol

Itt a

helyeket úgy választhatjuk, hogy azok a LAGRANGE-féle középértéktételt kifejező

képletnek (109. §) megfeleljenek. Ekkor a 552. § (3) alatt szereplő összeg

folytonos függvény téglalapösszege az

Ez azonban a
felosztásának

megfelelőleg,

tehát

552.

§

(3)-ból

(minthogy

számköz 552. § (2)
esetén

, mint az 550. §-ban)

9.228. egyenlet - (4)

Jelölje mármost az
görbének az
számközhöz tartozó részét
számköznek megfelelő
görberészen vett integrál

9.229. egyenlet - (5)

Ha

, akkor

hossza 0-hoz tart (270. §) s így (551. §

) a fortiori

Ennélfogva 552. § (5)-ből következik, hogy
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; akkor (551. §

) az

egyben

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

midőn

, vagyis 552. § (4) alapján

Hasonlóképen

ahol
az
görbének a
,
pedig a
intervallumhoz tartozó részét, tehát
számköznek megfelelő görberészt jelenti. Ezek összeadásával nyerjük (551. §
), miszerint

a

Ez éppen azt jelenti (242. §), hogy az
jobboldalán álló integrál vagy mint közönséges RIEMANNintegrál, vagy mint konvergens improprius integrál létezik és egyenlő a baloldali vonalintegrállal. Qu. e. d.
Hasonlókép, valamely

kétváltozós folytonos függvényre

9.230. egyenlet - (6)

hacsak az

parameteres előállításban

és
ott folytonos, továbbá
összeadásával előáll az

az

számköz belsejében differenciálható függvény

irányítása a parameter növekedésének felel meg. 552. § (1) és 552. § (6)

9.231. egyenlet - (7)

képlet.
Például az

körívre vonatkozólag 552. § (7) értelmében
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

miután a

páratlan függvény

-től

-ig vett integrálja 0.

553§. . Szükségünk lesz a következő segédtételre:
Ha
az
integrációs utat tartalmazó korlátos és zárt
tartományban folytonos függvény s -be esik
az
görbébe beírt minden olyan
poligon is, amelynek az oldalai mint húrok eléggé kis íveknek felelnek
meg, akkor

9.232. egyenlet - (1)

midőn az ívek legnagyobbika 0-hoz tart.
Ennek belátására jelölje a beírt

oldalú

poligonnak az integrációs út elejétől számítva

egyben annak hosszát is ; ez oldal végpontja legyen
,
kezdő, ill. végpontja
. A -re vonatkozó integrál az egyes oldalakra vonatkozók összegére bontva (551. §
)

, ez (551. §

Minthogy evidenter

,

-edik oldalát s
, ill.

) így írható:

9.233. egyenlet - (2)

Adatván

, eléggé kis ívek mellett

9.234. egyenlet - (3)

a vonalintegrál definíciója szerint. Továbbá az
folytonossága következtében (74. §) az

vonaldarab hosszát

integrálban
1231
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-sel jelölve,

egyenletes

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.235. egyenlet - (4)

hacsak a poligon már a tartományba esik és az oldalak eléggé kicsinyek, ami feltevésünk értelmében
bekövetkezik, ha a legnagyobb ív továbbmenőleg elég kicsiny. 553. § (4)-ből folyólag pedig (551. § )

9.236. egyenlet - (5)

miután

. Mármost 553. § (3) és 553. § (5) alapján 553. § (2)-ből következik, miszerint

ha az ívek eléggé kicsinyek. Minthogy az
bebizonyítottuk.
Természetesen hasonló tétel érvényes az

pozitív szám tetszőlegesen volt választható, ezzel 553. § (1)-et

-szerinti vonalintegrálra vonatkozólag.

554§. . Legyen az

9.237. egyenlet - ()

rektifikálható folytonos vonaldarab zárt, vagyis

9.238. egyenlet - (1)

Ez 554. § (L) zárt görbére vonatkozólag

9.239. egyenlet - (2)

mert a közelítőösszegek 554. § (1) alapján

Megmutatjuk most, hogy zárt görbére vonatkozólag

9.240. egyenlet - (3)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Ugyanis (550. § (5))

és egyben

midőn

felosztásának maximális íve

mert az 554. § (1) feltevésnél fogva

miután 554. § (1) szerint

. Ezek összeadásával pedig

. Hasonlókép

.

Kimutatjuk még, miszerint zárt görbére vonatkozólag

9.241. egyenlet - (4)

Ugyanis

tehát ezek összege

lévén 554. § (1) szerint

és

.

Ez előkészítés után most már bebizonyíthatjuk, hogy ha
rajta differenciálható függvények, továbbá

és

9.242. egyenlet - (5)
1233
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a

háromszögön belül és azon

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

akkor e háromszögre vonatkozólag

9.243. egyenlet - (6)

332. ábra.
Az oldalak felezőpontjait páronként összekötve, a háromszög négy kongruens háromszögre bomlik (332. ábra);
legyenek ezek
. Ezeken és a
háromszögön is pl. az óramutató járásával ellenkező
értelmű haladási irányt választva (amelyet a 332. ábrán a nyilak jeleznek), az 551. § és
tétele alapján (az
integrandust nem írva ki)

9.244. egyenlet - (7)

Ugyanis a jobboldali integrálokat az egyes oldalakra vonatkozók összegére bontva, közös oldalakon egyszer az
egyik, másszor a másik irányban történik az integrálás s így a megfelelő integrálok összege 0, a többi oldalra
vonatkozó integrálok összege pedig egyenlő az egész háromszögre vonatkozó integrállal. Jelölje
a négy
háromszög közül azt, amelyhez a legnagyobb abszolút értékű integrál tartozik (ha több van ilyen, azok
bármelyikét). Erre a
részháromszögre 554. § (7)-ből folyólag

Az eljárást most a

háromszögre alkalmazva, ennek egyik részháromszöge, mondjuk
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olyan, hogy

és így tovább. Az

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
-edik lépésben nyert
háromszögre ennélfogva.

9.245. egyenlet - (8)

Minthogy a

háromszögek mindegyike tartalmazza a reá következőt, mind e

háromszögeknek van valamely közös
szerint differenciálható, azaz (541. §)

pontjuk (66. §). E

helyen

ahol

9.246. egyenlet - (9)

Ezekből (2) és (3)-ra tekintettel (551. §

,

)

9.247. egyenlet - (10)

9.248. egyenlet - (11)

Minthogy pedig az (5) feltevésnél fogva (4) értelmében

(10) és (11) összeadásával

9.249. egyenlet - (12)
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és

a föltevés

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Adassék mármost tetszőleges
szám. Mivel a szukcesszív felezés folytán
oldalai 0-hoz tartanak s így
a kerülete is 0-hoz tart, továbbá a háromszöglemez két pontjának távolsága kisebb a kerület felénél, azért az
eredeti háromszög kerületét -sel,
-ét
-nel jelölve, 554. § (9) alapján eléggé nagy -re a kerületének
bármely

pontjára (333. ábra)

és egyidejűleg

(A

helyen magán nem értelmezett

és

függvényeket illetően megállapodhatunk abban, hogy

legyen, így egyenlőtlenségeink

egész kerületén érvényesek még akkor is, ha

is a kerületen van.) Ennélfogva (12)-ből következik (551. §

), hogy

De a szerkesztés alapján

tehát ez egyenlőtlenség az

alakban írható. Ebből pedig 554. § (8)-ra tekintettel következik, miszerint

Miután ez akármilyen kis pozitív

számra érvényes, 554. § (6)-nak fenn kell állania.

333. ábra.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

334. ábra.
Valamely egyszerű (önmagát nem metsző) zárt poligon a belsejében haladó diagonálisokkal háromszögekre
bontható (334. ábra) s mindegyiken ugyanolyan körüljárási értelemben integrálva, mint magán a poligonon, e
háromszögekre vonatkozó integrálok összege 554. § (7)-hez hasonlóan egyenlő a poligonra vonatkozó
integrállal. Ennélfogva 554. § (6) akkor is érvényes, ha a
háromszög helyébe egyszerű zárt poligon lép. S
mivel önmagát metsző zárt poligon egyszerű zárt poligonokból tehető össze (335. ábra), azért ebből következik,
miszerint 554. § (6)) megtartja érvényességét akkor is, ha a
háromszög helyébe tetszőleges zárt poligon lép.
(Ennek belseje alatt az őt összetevő egyszerű zárt poligonok belső pontjainak tartományát értjük.)

335. ábra.
A mondottakból végül folyik a következő fundamentális tétel:
Ha

és

bizonyos nyílt

tartományban differenciálható függyények és

továbbá minden a -ben haladó egyszerű zárt poligonnal együtt annak belseje is
ben haladó bármely
zárt integrációs útra vonatkozólag (336. ábra)

9.250. egyenlet - (13)
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-hez tartozik, akkor a

-

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

336. ábra.
Adassék u. i. akármilyen kis pozitív szám. Minthogy a feltevés szerint az
görbe bármely pontja mint
középpont körül rajzolható oly zárt körlap, amely -hez tartozik, BOREL befödési tétele értelmében (69. §)
véges számú ilyen kör egyesítése belsejében tartalmazza
-et s ez egyesítés nyilván korlátos és zárt
tartomány. Ebben
és
differenciálhatóságuknál fogva folytonos függvények. Írjunk az
görbébe olyan zárt poligont, amelynek minden oldala kisebb -nek és
határának minimális távolságánál
(67. §); ez mindenesetre bekövetkezik, ha -et eléggé kis ívekre osztjuk s az ívek húrjai alkotta poligont
vesszük. Az ilyen poligon maga is
belsejéhez tartozik (68. §) s az előbbi §-ban bebizonyított segédtétel
szerint eléggé finom felosztás mellett

valamint

Tehát

hacsak az
felosztása eléggé finom. De mivel a feltevésből folyólag
az előbbiek értelmében

-vel együtt a belseje is

s így az utóbbi egyenlőtlenség az
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-hez tartozik,

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

alakot ölti. Minthogy ez bármely pozitív

-ra érvényes, 554. § (13) valóban fennáll.

E tételnek a következő alakot is adhatjuk:
Ha

és

a nyílt

tartományban differenciálható függvények, továbbá

és minden a -ben haladó egyszerű zárt poligonnal együtt annak belseje is
eső nyílt integrációs útra vonatkozó

-hez tartozik, akkor egy a

-be

integrál csak az út kezdő- és végpontjától függ.

337. ábra.
Legyen u. i. ugyanazon kezdő- és végponttal bíró két integrációs út a
ellenkezőkép irányított
(551. §
)

utat

-szal jelölve,

és

és

(337. ábra). Az

zárt integrációs utat tesznek ki, tehát a tétel szerint

9.251. egyenlet - (14)

De (551. §

belsejében

)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
tehát 554. § (14)-ből

9.252. egyenlet - (15)

Viszont minden zárt
integrációs út nyilván egy ilyen
és
út összetételének tekinthető, tehát ha 554. §
(15) ugyanazon kezdő- és végponttal bíró két integrációsútra mindig fennáll, akkor

555§. . Megmutatjuk most, hogy ha
és
egyáltalában folytonos függvények az összefüggő
nyílt
tartományban, egy a -ben haladó nyílt
integrációs útra vonatkozó

9.253. egyenlet - (1)

integrál akkor és csak akkor függ csupán

kezdő- és végpontjától, ha

9.254. egyenlet - (2)

teljes differenciál.
A feltétel először is szükséges, vagyis ha az 555. § (1) integrál csupán
555. § (2) teljes differenciál. Ezt következőkép láthatjuk be.

kezdő- és végpontjától függ, akkor

338. ábra.
A

tartomány valamely belső
-tól

pontját rögzítvén, ezt

egy belső

felé irányított útra vonatkozó integrál
1240
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pontjával összekötő és

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.255. egyenlet - (3)

a feltevés szerint csak az

végponttól függ. Megmutatjuk, hogy

9.256. egyenlet - (4)

Ugyanis (338. ábra) az
belsejébe esik, ha

és

pontokat összekötő egyenesdarabon integrálva (amely szintén

elég kicsiny), az

szerinti integrál 0 (550. § (9)) s így

vagyis az első középértéktételt alkalmazva (142. §)

De az

függvény (3) alatti jelentésére tekintettel itt a baloldal (551. §

) éppen

, tehát eszerint

Innen pedig

folytonossága alapján

Hasonlókép következik, hogy

E határérték-relációk éppen a 555. § (4) állítást fejezik ki. Minthogy
555. § (4)-ből folyótag az

és

folytonosak, azért

függvény differenciálható (541. §) és differenciálja (542. §)

9.257. egyenlet - (5)

A 555. § (2) kifejezés tehát valóban teljes differenciál.
A feltétel azonban elegendő is, azaz ha van olyan
integrál csak az út kezdő- és végpontjától függ.

függvény, amelyre 555. § (5) fennáll, akkor az

Ugyanis tekintsünk egy a
belsejében haladó
nyílt integrációs utat. Ez
bizonyos korlátos és zárt
részének belsejébe esik (v. ö. 554. §). Ha e vonaldarabba olyan poligont írunk be, amelynek oldalai kisebbek
1241
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
-nek és
határának minimális távolságánál (67. §), akkor
maga is
Alkalmazható tehát az 553. §-ban bebizonyított segédtétel, amely szerint

belsejébe esik (68. §).

abszolút értékben tetszőleges kicsiny, ha az
út eléggé kis ívekre való felosztásának felel meg. Ennélfogva
elég kimutatnunk, hogy a nyílt poligonra vonatkozó integrál csupán a kezdő- és végponttól függ.
Legyenek

szögpontjai (a kezdő- és végpontot is felírva)

Az

és

pontokat összekötő

oldal parameteres előállítása

tehát az erre vonatkozó integrál (552. § (7))

De itt az integrandus az 555. § (5) feltevésre tekintettel nem más (542. §), mint az

közvetett függvény

szerinti deriváltja, tehát ez integrál (134. §)

vagyis

Ennélfogva a

-re vonatkozó integrál (551. §

valóban csak az

kezdő- és az

Abban az esetben, midőn
voltának szükséges feltétele, hogy

és

)

végponttól függ.
differenciálhatók, a 555. § (2) kifejezés teljes differenciál

9.258. egyenlet - (6)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
legyen. Ha u. i. 555. § (5) valamely
függvényre fennáll, akkor ez maga után vonja a 555. § (4)
relációkat s ezekből YOUNG tétele szerint (547. §) következik, hogy

azaz 555. § (6) teljesül. Tehát az előbbi tételből folyólag differenciálható
és
mellett 555. §
(6) szükséges feltétele annak, hogy az 555. § (1) integrál csupán
kezdő- és végpontjától függjön. A megelőző
§-ból tudjuk, hogy e feltétel elegendő is, amennyiben
minden a belsejében haladó egyszerű zárt poligonnal
együtt annak belsejét is tartalmazza. Ezek szerint érvényes a következő tétel:
és
az összefüggő nyílt tartományban differenciálható függvények, továbbá minden a
belsejében haladó egyszerű zárt poligonnal együtt annak belseje is
-hez tartozik, akkor 555. § (6)
szükséges és elegendő feltétele annak, hogy belsejében az 555. § (1) integrál csak
kezdő- és végpontjától
függjön.
Ha

556§. . A kétváltozós függvényeknél az elsőrendű quadratura feladata (v. ö. 146. §) a
meghatározása, ha annak

függvény

9.259. egyenlet - (1)

differenciálja s valamely

helyen felvett

9.260. egyenlet - (2)

értéke meg van adva.
Tegyük fel, hogy a szóbanforgó
tartomány nyílt és összefüggő s minden a
belsejében haladó egyszerű zárt
poligonnak a belseje is -hez tartozik továbbá legyenek az adott
és
függvények -ben
differenciálhatók. Ez esetben az előbbi §-ban mondottak szerint 556. § (1)-nek akkor és csak akkor van
megoldása, ha

9.261. egyenlet - (3)

Ezt integrálhatósági feltételnek nevezzük. Ha
a tartomány valamely belső helye, 556. § (3) teljesülése
esetén 556. § (1) egyetlen megoldása a 556. § (2) «kezdeti feltétel» mellett

9.262. egyenlet - (4)

Ugyanis a megelőző§-ban láttuk, hogy az
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
függvény differenciálja az 556. § (1) alatti kifejezés, s mivel e függvény az
helyen 0, azért a 556. § (4)
alatti nemcsak, hogy kielégíti 556. § (1)-et, hanem meg is felel a 556. § (2) kezdeti feltételnek. S ha valamely
függvény 556. § (1)-et kielégíti és megfelel 556. § (2)-nek, akkor az

9.263. egyenlet - (5)

függvény az
helyen 0 és differenciálja -ben azonosan 0, következőleg (545. §) ez 556. § (5)
függvény minden helyén 0, vagyis fennáll 556. § (4).

339. ábra.
Tekintsük azt az egyszerű esetet, midőn

négyszögalakú tartomány (339. ábra). Az

és

pontokat összekötő egyenesdarabon integrálva az
-szerinti, az
és
pontokat összekötőn
integrálva pedig az -szerinti integrál 0 (550. § (9)), tehát az ezen egyenesdarabokból összetett úton integrálva

Az

ponttól

-ig

-nal, az

-tól

-ig

-szel párhuzamosan integrálva viszont

Tehát négyszögalakú tartomány esetén 556. § (1) megoldása a 556. § (2) kezdeti feltétel mellett akár az

9.264. egyenlet - (6)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

akár az

9.265. egyenlet - (6*)

alakban írható, hacsak a négyszögben differenciálható
integrálhatósági feltétel teljesül.

és

függyényekre a 556. § (3)

Például állítsuk elő egy az
egyenes alatti négyszögalakú tartományban mindazokat az
függvényeket, amelyeknek differenciálja

9.266. egyenlet - (7)

Itt az integrálhatósági feltétel teljesül, mert

Minthogy a szóbanforgó tartományban

és

, azért

folytán

Tehát 556. § (6) alapján a keresett függvények összesége

ahol is

tetszőleges, vagyis összevonva

9.267. egyenlet - (8)

ahol

tetszőleges állandó.

Miután 556. § (8)-ból az
egyenes alatti egész félsíkban folyik 556. § (7), azért 556. § (8) előállítja e
félsíkban a 556. § (7)-nek megfelelő függvények összeségét (545. § (4)).
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
557§. . Zárt görbére vonatkozó -szerinti vonalintegrálnak kettős integrállá való átalakítását eszközli bizonyos
feltételek mellett a következő tétel:
Legyen
az
tengelyre vonatkozólag normáltartomány s ebben
határoló görbét úgy irányítva, hogy ez irányítás az alulról határoló darabon az
ez
zárt görbére

folytonos. Akkor a
-et
növekedésének feleljen meg,

9.268. egyenlet - (1)

hacsak

ezen folytonos.

340. ábra.
Ha ugyanis (340. ábra) az

alsó határoló görbe

, az

, a kettős integrál kiszámítási szabálya szerint (515. §)

9.269. egyenlet - (2)
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felső pedig

, ahol

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Tekintve, hogy az
tengellyel párhuzamos
és
egyenesdarabokon az -szerinti vonalintegrál 0
(550. § (9)), a 557. § (2) jobboldalán álló integrál vonalintegrálokösszege alakjában (550. § (7))

(551. §

), amivel (1)-et igazoltuk.

341. ábra.
Hasonló tétel érvényes az

-szerinti vonalintegrálra vonatkozólag, egy az

normáltartományban. Amennyiben a határoló
szakaszon az

tengelyre nézve

görbét úgy irányítjuk, hogy ez irányítás a baloldali

fogyásának feleljen meg (341. ábra), az átalakító képlet

9.270. egyenlet - (3)

hacsak

az

görbén és

a

557. § (1) és 557. § (3)-ból folyólag, ha
akkor

az

tartományban folytonos.
, valamint az

tengelyre vonatkozólag normáltartomány,
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.271. egyenlet - (4)

feltéve, hogy a
és
határoló görbén folytonos.

parciális deriváltak

-ben folytonosak s maga

és

az

342. ábra.
E (4) képlet akkor is érvényes, ha oly tartományok összetétele, amelyek az
, valamint az
tengelyre
nézve normáltartományok és a határoló
görbét úgy irányítjuk, hogy ez irányítás az alulról határoló
vonaldarabokon az növekedésének, a balról határolókon az fogyásának feleljen meg. Ugyanis amint az
egyes részek határát az előírt értelemben átfutjuk (342. ábra), két rész közös határrészén egyszer az egyik,
máskor a másik irányban haladunk, tehát az ilyen határrészekre vonatkozó vonalintegrálok összege zérus (551. §
), a többi határrésznek megfelelők összege pedig a
tartományt határoló
görbére vonatkozó
vonalintegrál (551. §
). Ennélfogva a (4) képletet az egyes normáltartományokra alkalmazván, összeadással
előáll az egész tartományra vonatkozó megfelelő képlet (514. § (4)).
A 557. § (4) képletből (tehát jóval szűkebb feltételek mellett, mint az 554. §-ban) folyik, hogy

valahányszor

.

558§. . Legyen a megelőző § 557. § (4) képletében speciálisan
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Ekkor adódik

Vagyis (513. § (3)) az

görbével határolt

tartomány területe

9.272. egyenlet - (1)

hacsak
oly részekből van összetéve, amelyek normáltartományok mind az
vonatkozólag.

, mind az

tengelyre

Minthogy (554. § (4))

az 558. § (1) területképletet így is írhatjuk:

9.273. egyenlet - (1*)

vagy

9.274. egyenlet - (1**)

Ha a határoló görbe parameteres előállítása

9.275. egyenlet - (2)

558. § (1*), resp. 558. § (1**)-ból a vonalintegrál kiszámításának szabálya szerint (552. § (1) ill. 552. § (6))
adódik a

9.276. egyenlet - (3)

illetve

9.277. egyenlet - (3*)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

területképlet, feltéve, hogy 558. § (2) a megkívánt feltételeket teljesíti. (V. ö. 233. § (2).)
Például az

astroid által határolt idom területe 558. § (3*) alkalmazásával

(227. § (2)), amint már a 235. §-ban találtuk.
559§. . A parciális integrálás elvét kettős integrálra következőkép vihetjük át:
Ha az

rektifikálható egyszerű zárt görbével határolt
és

tartományban

és

, valamint az

parciális deriváltak folytonosak, akkor

9.278. egyenlet - (1)

Viszont

9.279. egyenlet - (2)

midőn
és
amelyek az

mellett
és
, valamint az

Ugyanis az 557. § (1) képletét az

folytonosak. Itt fel van téve, hogy
olyan tartományokból tevődik össze,
tengelyre nézve normáltartományok.
függvényre alkalmazva

honnan 559. § (1) folyik. Ugyanazon § 557. § (3) képlete értelmében pedig

amiből 559. § (2) folyik.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

8. 8 Háromváltozós vonalintegrálok.
560§. . Valamely háromváltozós
folytonos függvénynek bizonyos térbeli
rektifikálható
irányított folytonos vonaldarabra (270. §, 280. §) vonatkozó vonalintegrálja a kétváltozós függvény
vonalintegráljához (550. §) hasonlóan definiálható.
kezdőpontja

Legyen

osztópontokkal, ahol is

, végpontja

s osszuk fel

. Továbbá vegyünk fel mindegyik

koordinátái

pontot. Mármost a
görbére vonatkozólag

ívre az

folytonos függvény

íven egy-egy

-szerinti «vonalintegrálja» az irányított

9.280. egyenlet - (1)

Ennek létezése ugyanúgy bizonyítható be, mint a kétváltozós függvény vonalintegráljáé (550. §). Az -, ill. szerinti vonalintegrál értelmezése 560. § (1)-hez hasonló. És per definitionem a háromváltozós vonalintegrál
általános típusa

9.281. egyenlet - (2)

hacsak

,

és

az

görbén folytonos függvények. Ez tehát határérték alakjában

9.282. egyenlet - ()

Ha ,
,
oly változó erő komponensei, amely az
vonaldarabon végigfutó anyagi pontra hat, akkor a
560. § (2) vonalintegrált ez erő eközben végzett mechanikai munkájának nevezzük. Erre a definícióra abból a
megfontolásból jutunk, hogy az integrál 560. § (2*) határértékalakjában a
az

pontból

-be való elmozdulásnál a

bíróállandó erő végez, tehát ez integrál az

kifejezés az a munka, amelyet
komponensekkel

íveknek megfelelő ezen munkák összegének határértéke,

midőn
Ha a

vonaldarab

parameteres előállításában (ahol is feltehető, hogy az irányítás növekedésének felel meg) az
függvény szigorúan monoton, akkor
folytonos és szigorúan monoton függvénye -nek, tehát közvetve
és

folytonos függvények az

számközben s ennélfogva az 560. § (1)

integrál

1251
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Hasonlókép írható egyszerű integrál alakjában az

-, ill.

- szerinti vonalintegrál, midőn

, ill.

szigorúan monoton.
Az 560. § (1) definiáló képletnek folyománya, hogy ha az
vonaldarabon állandó, akkor az
vonalintegrál 0. Természetesen hasonló érvényes az -, ill. -szerinti vonalintegrálra.
561§. . Az 554. § (6) képlete bebizonyításának mintájára kimutatjuk, hogy ha
a

,

-szerinti

és

háromszögvonallal határolt háromszög, lemez pontjaiban differenciálható függvények továbbá

9.283. egyenlet - (1)

akkor e háromszögvonalra vonatkozólag

9.284. egyenlet - (2)

Az idézett bizonyításban alkalmazott felezési eljárás a
háromszögek sorozatához vezet s ismét

egymásba skatulyázott

9.285. egyenlet - (3)

E háromszögeknek van valamely közös
differenciálható függvények, azaz

ahol

pontjuk s a feltevés szerint

esetén

9.286. egyenlet - (4)

Minthogy (v. ö. 554. § (2))
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,

és

e helyen

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

valamint (v. ö. 554. § (3))

a

,

,

függvények e kifejtéséből adódik

S mivel (v. ö. 554. § (4))

az 561. § (1) föltevés alapján ezekből összeadással előáll

9.287. egyenlet - (5)

Adassék mármost akármilyen kis
szám. Mivel a szukcesszív felezés folytán
oldalai 0-hoz tartanak s
így a kerülete is, továbbá a háromszöglemez két pontjának távolsága kisebb a kerület felénél, azért az eredeti
háromszög kerületét -sel,
-ét
-nel jelölve, 561. § (4) alapján eléggé nagy -re a
kerületének
bármely

pontjára
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

és egyidejűleg

(A

helyen magán nem értelmézett

,

és

függvényeket illetően megállapodhatunk abban, hogy

legyen; így egyenlőtlenségeink
még akkor is, ha

egész kerületén érvényesek

is a kerületen van.) Ennélfogva 561. § (5)-ből következik (v. ö. 551. §

), hogy

De a szerkesztésből folyólag

tehát ez egyenlőtlenség az

alakban írható. Ebből pedig 561. § (3)-ra tekintettel következik, hogy

Miután ez akármilyen kis pozitív

számra érvényes, 561. § (2)-nek fenn kell állania.

Ebből folyik (v. ö. 554. §) a következő tétel:
Ha
továbbá

,

és

bizonyos nyílt

tartományban differenciálható függvények,

és minden a -ben haladó térbeli egyszerű zárt poligon egy a -hez tartozó és háromszöglapokból összetett
irányítható felületdarab szélének tekinthető, akkor a
-ben vonuló bármely
zárt integrációs útra
vonatkozólag

Ez aequivalens azzal, hogy a tett feltevések mellett egy a

-be eső nyílt integrációs útra vonatkozó

integrál csak az út kezdő- és végpontjától függ.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
562§. . A 555. §-ban bebizonyított tételhez hasonlóan kimutatható, hogy ha
egyáltalában folytonos függvények az összefüggő nyílt
nyílt integrációs útra vonatkozó

tartományban, egy a

és

,
-ben haladó

9.288. egyenlet - (1)

integrál akkor és csak akkor függ csupán

kezdő- és végpontjától, ha

teljes differenciál.
Az említett § végén kimondott tételnek megfelel a következő:
Ha
,
és
az összefüggő nyílt
tartományban differenciálható fizggvények,
továbbá minden a -ben haladó térbeli egyszerű zárt poligon egy a -hez tartozó és háromszöglapokból
összetett irányítható felületdarab szélének tekinthető, akkor a

9.289. egyenlet - (2)

relációk fennállása szükséges és elegendő feltétele annak, hogy
és végpontjától függjön.

-ben az 562. § (1) integrál csupán

Háromváltozós függvényeknél az elsőrendű quadratura feladata (v. ö. 556. §) az
meghatározása, ha annak

kezdő-

függvény

9.290. egyenlet - (3)

differenciálja s valamely

helyen felvett

9.291. egyenlet - (4)

értéke adva van. Midőn a szóbanforgó

tartomány a fenti követeléseknek megfelel s a

,

és
függvények
belsejében differenciálhatók, az előbbiek szerint 562. § (3)-nak akkor és csak
akkor van megoldása, ha fennállanak a 562. § (2) alatti integrálhatósági feltételek . Ez esetben 562. § (3)-nak a
562. § (4) kezdeti feltétel mellett egyetlen megoldása

9.292. egyenlet - (5)

Ez is ugyanúgy látható be, mint a kétváltozós függvényre vonatkozó analóg tétel (556. §). Négyszögalakú
tartomány esetén 562. § (5) az

9.293. egyenlet - (6)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

alakban írható, megfelelően az 556. § (6) képletének. A jobboldalon az
természetesen felcserélhető, így pl. érvényes az

,

,

változók szerepe

képlet is.
Például állítsuk elő az

sík egyik vagy másik oldalára eső négyszögalakú tartományban mindazokat az

függvényeket, amelyeknek differenciálja

9.294. egyenlet - (7)

Itt 562. § (2) nyilván teljesül, tehát 562. § (6) alapján e függvények összesége

ahol is

tetszőleges, tehát a megoldás

ahol
tetszőleges állandó. Miután e képletből az
sík valamelyik oldalán folyik 562. § (7), azért ez a
képlet előállítja e féltérben a 562. § (7)-nek megfelelő függvények összeségét (545. § (4)).

9. 9 Implicit függvény és függvényrendszer.
563§. . Valamely

egyenletből az változó bizonyos feltételek mellett kifejezhető mint az
változók egyértékű
függvénye. Ezt ez egyenlettel definiált implicit függvénynek mondjuk. Az alábbi exisztencia-tétel ilyen
feltételeket állapít meg.
Legyen
az
következő feltételek teljesülnek:
1.
2.

hely környezetében folytonos függvény, amelyre a

,
az

hely környezetében létezik és nem zérus.

Akkor a
pozitív számot eléggé kicsinyre választva, az
környezetében egy és csak egy olyan
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hely bizonyos

sugarú

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.295. egyenlet - (1)

függvény van, amely a

9.296. egyenlet - (2)

egyenlőtlenségnek megfelel s az

9.297. egyenlet - (3)

egyenletet kielégíti. Ez
folytonos.
Ha

függvény az

sugarú környezetében

hely

helyen differenciálható, akkor

az

az

helyen szintén differenciálható és parciális deriváltjai

9.298. egyenlet - (4)

Bizonyítás. Mivel az egyváltozós

függvény az

értelmében a differenciálhányadosa
fogyó (94. §), azért a

helyen 1. szerint eltűnik, viszont 2.

s így e függvény a

helyen vagy növekedő, vagy

pozitív számot eléggé kicsinyre választva,

és

közül az egyik pozitív, a másik negatív. De az
lévén,

és

függvény folytonos

ezekkel rendre megegyező előjelűek, hacsak az

értékrendszer az

-hez eléggé közel van, mondjuk

9.299. egyenlet - (5)

Vagyis ekkor
és
Ennélfogva rögzített
mellett az
eltűnik (53. §). Azonban csak egy helyen tűnhetik el (ha
akkor a deriváltja vagyis

és

közül is az egyik pozitív, a másik negatív.
függvény
és
között valahol
elég kicsinyek), mert ha két helyen tűnnék el,

, közbül valahol szintén eltűnnék (107. §) a 2. feltevéssel

ellentétben. Szóval az

hely 563. § (5) alatti környezetében valóban minden

értékrendszerhez egy és csak egy oly

érték tartozik, amely a 563. § (2)

egyenlőtlenségnek megfelel s a 563. § (3) egyenletet kielégíti (az
vel egyenlő). Most megmutatjuk, hogy ez

helyen tehát 1. alapján

függvény az 563. § (5) alatti környezet bármely

helyén folytonos. Legyen itt a függvényérték
. Válasszuk az pozitív számot oly kicsinyre, hogy
fennálljon. A fentebbihez hasonló meggondolással adódik, miszerint elég kis
hely

elég

kis

környezetében

minden

és

helyhez
. De az

; erre 563. § (2) szerint
és
mellett az

tartozik

oly

választása folytán ez

, tehát az előbbiek értelmében szükségkép
, ha

-

elég közel van
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érték,

amelyre

értékre a fortiori
. Eszerint
-hoz. Mivel

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
akármilyen kicsiny lehet, ez éppen azt jelenti, hogy
függvényérték ) folytonos.

az

helyen (ahol is a

Végül még ki kell mutatnunk, hogy az így definiált 563. § (1) alatti függvény az
differenciálható is, ha az
(541. §)

függvény az

helyen

helyen differenciálható. Ez esetben

9.300. egyenlet - (6)

ha

helynek megfelelő

az

. Itt az
megközelíti az

érték, mert

-ok abszolút értékben tetszőleges kicsinyek, ha

és
már eléggé

helyet s ez az 563. § (1) függvény folytonossága alapján bekövetkezik, ha

elég közel van
-hez. Eszerint
esetén 563. § (6) alatt az -ok 0-hoz tartanak. Ennélfogva 563. § (6)-ból

ahol

Ez éppen azt jelenti (541. §), hogy
az
amelynek parciális deriváltjai itt a 563. § (4) alattiak. Qu. e. d.

helyen differenciálható függvény,

E tétel értelmében a tett feltevések mellett az

tartományban az

egyenlet aequivalens az

tételből nyilván következik, hogy ha e tartományban

Ha már tudjuk, hogy a 563. § (3) egyenletből
továbbá

563.

§

mindenütt differenciálható és

is mindenütt differenciálható az 563. § (5) tartományban.

, akkor

,

egyenlettel. A

(3)

baloldala

kifejezhető mint
mint

differenciálható függvénye és
függvénye

egyszerűen következőkép határozhatók meg. Mivel

azonosan áll fenn, azért a baloldal parciális deriváltjai is 0-ok, vagyis (542. § (14))
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differenciálható,

akkor

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
folytán adódik

Ez egyenletekből

9.301. egyenlet - (7)

A 563. § (4) képletek alapján - a megfelelő föltevések mellett - valamely

egyenletű felület

pontjában vett érintősík egyenlete (541. § (12*)) a

alakban írható.
Speciálisan két változó esetében az exisztencia-tétel az alábbiba megy át.
Legyen

az

1.
2.

hely környezetében folytonos függvény, amelyre a következő feltételek teljesülnek:

,
az

hely környezetében létezik és nem zérus.

Akkor a pozitív számot eléggé kicsinyre választva, bizonyos
csak egy olyan

intervallumban egy és

függvény van, amely az

egyenlőtlenségnek megfelel s az

egyenletet kielégíti. Ez
Ha

az

függvény az

intervallumban folytonos.

helyen differenciálható, akkor

az

helyen szintén differenciálható és deriváltja

9.302. egyenlet - (8)

Tekintsük például az

függvényt. Ez mindenütt differenciálható (541. §), mert parciális deriváltjai

s ezek nyilván folytonosak. Az

,

helyen
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

és
bizonyos

a folytonosság alapján még e hely elég kis környezetében sem tünik el. Tehát a tétel értelmében

négyszögalakú tartományban az

egyenletből

kifejezhető, mint az

egyértékű

függvénye (ez egyenlet e tartományban aequivalens az

egyenlettel) s e függvény deriváltja az

Amennyiben már tudjuk, hogy az
függvénye és
, továbbá az
hasonlóan adódik, miszerint

helyen

egyenletből

kifejezhető mint az

differenciálható

kétváltozós függvény differenciálható, úgy a 563. § (7) képletekhez

A 563. § (8) képlet alapján (a megfelelő föltevések mellett) valamely

egyenletű síkbeli görbe

pontjában vett érintő egyenlete (84. § (2)) az

alakban írható.
564§. . Valamely

egyenletrendszerből az
és
változók bizonyos feltételek mellett kifejezhetők, mint
egyértékű függvényei. Ezek ez egyenletrendszerrel definiált ú. n. implicit függvényrendszert alkotnak. Az alábbi
exisztencia-tétel ilyen feltételeket állapít meg.
Legyenek
és
az
függvények, amelyekre a következő feltételek teljesülnek:
1.
2. az

és

hely környezetében folytonos

,

helyen a

determináns nem tűnik el s a benne szereplő parciális deriváltak e hely környezetében folytonosak.
Akkor a
és
pozitív számokat elég kicsinyre választva, az
környezetében egy és csak egy olyan
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hely bizonyos

sugarú

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
függvényrendszer van, amelynek függvényei a

9.303. egyenlet - (1)

egyenlőtlenségeknek megfelelnek s az

9.304. egyenlet - (2)

egyenletrendszert kielégítik. Ez
sugarú környezetében folytonosak.

és

és

Ha
és

függvények az

hely

helyen differenciálhatók, akkor

az

helyen szintén differenciálhatók.

az

Bizonyítás. 4 Minthogy a 2. alatti determináns az
deriváltak folytonossága következtében egyszersmind

helyen nem zérus, azért a parciális

9.305. egyenlet - (3)

hacsak
az
helyhez,
és
pedig
-hez eléggé közel van.
Ugyanis a determináns az elemeinek folytonos függvénye lévén, ekkor e 564. § (3) alatti determináns
tetszőlegesen megközelíti a 2. alattit. Legyen

helynek köralakú,

az

négyszögalakú olyan kicsiny környezete, hogy 564. § (3) a

-beli

pedig a
s

-nek
és

-beli

mellett mindig fennálljon.
Rögzítsük

helyét. Megmutatjuk, miszerint ehhez legfeljebb egy olyan

-nek valamely

értékrendszer tartozik
-ből, amely 564. § (2)-t kielégíti. Tegyük fel u. i., hogy
egyaránt kielégíti 564. § (2)-t. Akkor a középértéktétel szerint (545. §)

és

valamint

ahol

és

mert az

,

az
,

,

pontot

-sal összekötő egyenesdarab közbülső pontjai. Ez érvényes,

deriváltak folytonossága következtében rögzített

egyenlet homogén lineáris egyenletrendszert alkot

és

egyenletrendszer determinánsa 564. § (3) értelmében nem zérus, mert
egyenesdarab

4

és

mellett

differenciálható (541. §) az említett egyenesdarabon. E két

valamint

pontjai is

-ra mint ismeretlenekre. És ez
és

mellett az összekötő

-hez tartoznak. Ennélfogva

V. ö. C. CARATHéODORY : Variationsrechnung und partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, Leipzig u. Berlin 1935, p. 9–11.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
, ami állításunkat igazolja.

vagyis

Bebizonyítjuk most, hogy ha

helynek továbbmenőleg eléggé kicsiny

az

környezete, akkor valamely ebbeli rögzített
amely 564. § (2)-t kielégíti.

helyhez valóban található oly

sugarú
az

-ben,

Tekintsük evégből a

9.306. egyenlet - (4)

függvényt. Ha

az

-től különböző pontja, akkor

-nek

Ellenkező esetben u. i.

mint négyzetösszeg csak zérus lehetne, tehát

-től különböző

volna, ami 1.-re tekintettel a
átfut egy az -be eső
(73. §) pozitív, szóval e

középpontú
körön

-re az előbbiek szerint nem állhat fenn. Ha tehát

kört, a

Ebből azonban következik, hogy ha
eső bármely
mellett

folytonos függvény legkisebb értéke

eléggé közel van

-hez, akkor a

körre

9.307. egyenlet - (5)

lévén a

folytonos függvény egyenletesen folytonos (74. §) abban a nyilván korlátos és zárt

tartományban, amelyet a

körön felvett

és a

környezetbe vagy annak határára eső

értékrendszerek alkotnak. Legyen az

mellett az

kicsiny sugarú, hogy beleessék

-be s 564. § (5) e

-ből vett

és a

mellett mindig fennálljon. Minthogy 1.-re tekintettel 564. § (4)-ből
folytonossága következtében az

környezete oly

helynek

körre eső

=0, azért a

helyhez eléggé közel eső

függvény

helyekre

9.308. egyenlet - (6)

Legyen a
a hozzá tartozó

szám oly kicsiny, hogy az

helynek

sugarú

helyekre 564. § (6) fennálljon. Rögzítvén

környezete

-be essék és

-ban az

helyet, a
függvénynek mint
és
folytonos függvényének a
kör határolta zárt
körlapon van legkisebb értéke (73. §). Ezt nem veheti fel a
körkerületen, mert ott 564. § (5)értelmében
nagyobb -nél, míg a kör középpontjában 564. § (6) szerint kisebb, mint
hely tehát a
körön belül van, következésképpen (122. §)
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. E legkisebb értéket adó

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Vagyis 564. § (4)-re tekintettel (ha 2-vel végigosztunk)

Ez homogén lineáris egyenletrendszer az

és

amelynek determinánsa 564. § (3) értelmében nem zérus, lévén az
a fortiori
Az

négyszög oldalait

ismeretlenekre,
hely

környezetébe eső

-ben. Tehát ez egyenletrendszerből folyik 564. § (2).
és

-vel jelölve, a mondottak szerint az

hely

sugarú

környezetében valóban egy és csak egy olyan
függvényrendszer van, amely az 564. §
(1) egyenlőtlenségeknek megfelel és a 564. § (2) egyenletrendszert kielégíti. Ugyanúgy látható be, mint az egy
egyenlettel definiált implicit függvény esetében (563. §), hogy e függvények a
sugarú környezetben
folytonosak.
Tegyük fel most még azt is, hogy az

és

függvények az

helyen differenciálhatók. Ez esetben (541. §)

9.309. egyenlet - (7)

valamint

9.310. egyenlet - (8)

ha

és

helyhez tartozó fenti függvényértékek. Itt

az

abszolút értékben tetszőleges kicsinyek, ha az
megközelíti az
ha

-t s ez a fenti

és

értékrendszer már eléggé

függvények folytonossága következtében bekövetkezik,

elég közel van az
ill.

valamint

helyhez. Eszerint 564. § (7), resp. 564. § (8) alatt
zérushoz tartanak, midőn

Ennélfogva a

9.311. egyenlet - (9)

jelöléssel a 564. § (7) és 564. § (8) alkotta egyenletrendszerből nyilván következik, miszerint
1263
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.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

9.312. egyenlet - (10)

ahol

midőn

. Ez éppen azt jelenti (541. §), hogy az

és

függvények az

helyen differenciálhatók. Qu. e. d.
E tétel értelmében a tett feltevések mellett az

tartományban a 564. § (2) egyenletrendszer aequivalens az

egyenletrendszerrel. A tételből nyilván következik, hogy ha e tartományban

és

mindenütt differenciálhatók s

akkor
sugarú környezetében.

és

is mindenütt differenciálhatók az

Nyilvánvaló, hogy a fentihez hasonló tétel érvényes
egyenletrendszerre vonatkozólag.5

egyenletből álló és

hely
változót tartalmazó

Ha már tudjuk, hogy a

9.313. egyenlet - (11)

egyenletekből

kifejezhetők, mint

differenciálható függvényei és

9.314. egyenlet - (12)

Az analízis tankönyvei az implicit függvényrendszer létezését a fenti bizonyításnál általában nehézkesebben, teljes indukcióval vagy a
szukcesszív approximáció módszerével bizonyítják. Az utóbbi módszert követi pl. G. VALIRON : Théorie des fonctions 2 éd., Paris 1948,
p. 244–246, eredetileg pedig alkalmazta É. GOURSAT : Sur la théorie des fonctions implicites, Bulletin de la Société mathématique de
France-t. XXXI (1903), p. 184–192, vagy Cours d’analyse mathématique t. I. 2 éd., Paris 1910, p. 94–97.
5
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

továbbá a 564. § (11) alatti egyenletek baloldalai mint az
változók függvényei
differenciálhatók, akkor az függvényeknek az -ek szerinti parciális deriváltjait következőkép határozhatjuk
meg. A 564. § (11) egyenletrendszerbe a belőle nyert

Ez
-re vonatkozólag lineáris egyenletrendszer, amelynek determinánsa a 564. § (12) alatti
feltevés értelmében nem zérus. Ez egyenletrendszerből tehát e parciális differenciálhányadosok az ismert
CRAMER-szabály szerint számíthatók ki.
A 564. § (12) alatti determinánst az
függvények alkotta függvényrendszer
szerinti függvénydeterminánsának nevezzük; rövidebb jelölésére a

symbolum szolgál. A függvénydeterminánsnak nevezetes tulajdonsága, hogy ha az

differenciálható függvényekbe az

differenciálható függvényeket helyettesítjük, akkor az
szerinti függvénydeterminánsa

közvetett függvények rendszerének

9.315. egyenlet - (13)

Ez folyománya a determinánsok szorzástételének, mert a közvetett függvény differenciálási szabálya értelmében
(542. § (14))

565§. . Valamely

egyenletrendszerből
bizonyos feltételek mellett kifejezhetők, mint
egyértékű
függvényei. E függvények rendszerét ez egyenletrendszerrel definiált inverz függvényrendszernek nevezzük. Az
alábbi exisztencia-tétel ilyen feltételeket állapít meg.
Legyenek
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

az
amelyekre

hely bizonyos környezetében folytonos első parciális deriváltakkal bíró függvények,

1.
2. a

függvénydetermináns az

helynek ebben a környezetében nem zérus.

Akkor a
pozitív számokat eléggé kicsinyre választva, a
környezetében egy és csak egy olyan

hely bizonyos

sugarú

9.316. egyenlet - (1)

függvényrendszer van, amelynek függvényei az

9.317. egyenlet - (2)

egyenlőtlenségeknek megfelelnek s az

9.318. egyenlet - (3)

egyenletrendszert kielégítik. Ez
függvények a
kőrnyezetében folytonos első parciális deriváltakkal bírnak.

helye

sugarú

E tétel következik az implicit függvényrendszerre vonatkozó exisztencia-tételből. Tekintsük u. i. a

9.319. egyenlet - (4)

függvényeket. Minthogy az
függvények a parciális deriváltak folytonossága következtében
differenciálhatók (541. §), azért a 565. § (4) alattiak is nyilván differenciálhatók s így folytonosak is, és az
helyen 1.értelmében eltűnnek. S a

függvénydetermináns 2. szerint e hely környezetében nem zérus, és a

parciális deriváltak e környezetben evidenter folytonosak. Ennélfogva (564. §) a

pozitív

számokat eléggé kicsinyre választva, a
hely bizonyos
sugarú környezetében egy és csak
egy olyan 565. § (1) alatti függvényrendszer van, amelynek függvényei a 565. § (2) egyenlőtlenségeknek
megfelelnek s a 565. § (3) egyenletrendszert kielégítik. És ez
függvények a
hely sugarú környezetében differenciálhatók s eo ipso folytonosak. A közvetett függvény
differenciálási szabálya értelmében az -ek valamelyik
szerinti parciális deriváltjai a
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

egyenletrendszernek tesznek eleget, amelynek determinánsa éppen a
függvénydetermináns. Ennek az -edik sor -adik eleméhez tartozó aldeterminánsát
egyenletrendszerből a CRAMER-szabály szerint

-val jelölve, ez

9.320. egyenlet - (5)

Mivel a feltevés alapján

és

folytonos függvényei s ezek mint

az

függvényei szintén folytonosak, azért 565. § (5)-re tekintettel a

parciális deriváltak is folytonosak.

Minthogy az 565. § (1) alatti függvények kielégítik a 565. § (3) egyenletrendszert, azért

E függvényrendszer

szerinti függvénydeterminánsa tehát

De a megelőző § 564. § (13) tétele értelmében e determináns másrészt a

szorzat alakjában írható, tehát az inverz függvényrendszer függvénydeterminánsa az eredeti rendszer
függvénydeterminánsának reciprok értéke:

9.321. egyenlet - (6)

Példakép állítsuk elő valamely

9.322. egyenlet - (7)

parameteres előállítású felület érintősíkjának egyenletét. Feltesszük, hogy pl. az
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
függvényrendszer a fenti exisztencia-tétel érvényességi feltételeit teljesíti, mikor is fordítva

a felület szóbanforgó pontjának környezetében s így a felület egyenlete

Tudjuk (541. § (12*)), az

-re megoldott alakban

pontban vett érintősík egyenlete (ha a változó koordináták

)

9.323. egyenlet - (8)

A közvetett függvény differenciálási szabálya szerint

9.324. egyenlet - (9)

Az 565. § (5) képletet a mostani jelölések mellett alkalmazva, itt

és ugyanazon nevezővel

Ennélfogva a

9.325. egyenlet - (10)

jelöléssel 565. § (9)-ből

tehát a 565. § (8) egyenlet

Vagyis a megfelelő feltevések mellett a 565. § (6) parameteres előállítású felület
érintősík egyenlete

9.326. egyenlet - (11)

Az itt szereplő 565. § (10) alatti determinánsok a
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matrix másodrendű determinánsai.
Az érintési pontban az érintősíkra állított merőleges az ú.n. felületi normális . 565. § (11)-ből látjuk, hogy a
megfelelő irányítás mellett a felületi normális iránycosinusai

9.327. egyenlet - (12)

10. 10 Feltételes szélsőértékek.
566§. . Vizsgáljuk az

függvényt a

9.328. egyenlet - ()

egyenlettel jellemzett felület mentén. Tegyük fel, hogy e felület valamely
pontjának bizonyos
négyszögalakú környezetében 566. § (F)-ből az egyik változó kifejezhető, mint a másik kettő egyértékű
függvénye, mondjuk például

Akkor a felületnek e környezetbe eső darabján

amely kétváltozós függvény az

csak az

és

függvénye:

hely környezetében értelmezve van. Ha e függvénynek az

helyen lokális maximuma resp. minimuma van (122. §), akkor azt mondjuk, hogy a háromváltozós
függvénynek az
helyen feltételes lokális maximuma, illetőleg feltételes lokális minimuma van a
566. § (F) feltétel mellett. Általában
azt mondjuk, hogy az
függvénynek az
helyen, amely 566. § (F)-nek megfelel, feltételes
lokális maximuma, illetőleg minimuma van a 566. § (F) feltéte mellett, ha e helynek elég kis környezetében az
566. § (F)-nek eleget tevő

helyeken

Ha e helyeken

akkor a szó tágabb értelmében vett feltételes lokális maximumról, illetőleg minimumról beszélünk az
helyen.
Legyen a 566. § (F) egyenletnek egyik változóra való megoldhatósága s az implicit függvénynek a megfelelő
helyen való differenciálhatósága azáltal biztosítva (563. §), hogy
környezetében folytonos függvény, továbbá
1.
2.

,
az

helyen differenciálható,
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3. a
parciális differenciálhányadosok az
egyikük e környezetben nem zérus.

hely környezetében léteznek és legalább

Ha ez esetben
az
helyen differenciálható függvény, amelynek ott feltételes lokális
szélsőértéke van a 566. § (F) feltétel mellett (esetleg csak a szó tágabb értelmében), akkor e helyhez tartozik egy
és csakis egy olyan
szám, hogy a

9.329. egyenlet - (1)

függvényre e helyen

9.330. egyenlet - (2)

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az

hely környezetében például

9.331. egyenlet - (3)

mikor is tehát

bizonyos négyszögalakú környezetében 566. § (F)-ből

helyen differenciálható (563. §). Minthogy a kétváltozós

az

helyen szélsőértéke van, azért (122. §) ott a differenciálja, mint
zérus. Vagyis e helyen (542. §)

a
és
minden értékénél. S mivel a
eltűnik, azért a differenciálja, mint
és

a

, amely függvény

és

lineár-alakja, azonosan

függvény az
hely környezetében mindenütt
lineár-alakja azonosan zérus, vagyis (542. §)

minden értékénél. Az utóbbi egyenletet az egyelőre tetszőleges

előbbihez hozzáadva, nyerjük, miszerint az

függvénynek az
és

faktorral végigszorozva s az

helyen

9.332. egyenlet - (4)

bármi legyen is

és

értéke. A 566. § (3) feltevés alapján van egy és csakis egy oly

9.333. egyenlet - (5)

De akkor szükségképpen

9.334. egyenlet - (6)
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és

9.335. egyenlet - (7)

mert a mondottak értelmében 566. § (4)-nek a
,
, valamint
,
fenn kell állania. 566. § (5), 566. § (6) és 566. § (7) szerint e
mellett -és csakis e
függvényre fennállanak a 566. § (2) alatti egyenletek. Qu. e. d.
567§. . Vizsgáljuk most az

értékekre egyaránt
mellett - az 566. § (1)

függvényt a

9.336. egyenlet - ()

egyenletekkel jellemzett felületek metszési görbéje mentén. Tegyük fel, hogy e görbe valamely
pontjának bizonyos négyszögalakú környezetében 567. § (F)-ből két változó kifejezhető, mint a harmadik
egyértékű függvénye, mondjuk például

Akkor a metszési görbének e környezetbe eső darabján

amely egyváltozós függvény az

csak az

függvénye:

hely környezetében értelmezve van. Ha e függvénynek az

maximuma resp. minimuma van (104. §), akkor azt mondjuk, hogy a háromváltozós

helyen lokális
függvénynek az

helyen feltételes lokális maximuma, illetőleg feltételes lokális minimuma van a 567. § (F) alatti
feltételek mellett. Általában
azt mondjuk, hogy az
függvénynek az
helyen, amely 567. § (F)-nek megfelel, feltételes
lokális maximilma, illetőleg minimuma van a 567. § (F) alatti feltételek mellett, ha e helynek elég kis
környezetében a 567. § (F)-nek megfelelő

helyeken

Ha e helyeken

akkor a szó tágabb értelmében vett lokális maximumról, resp. minimumról beszélünk az

helyen.

Legyen a 567. § (F) alatti egyenletek két változóra való megoldhatósága s az implicit függvényrendszer
függvényeinek a megfelelő helyen való differenciálhatósága azáltal biztosítva (564. §), hogy
hely környezetében folytonos függvények, továbbá

az
1.
2.
3. az

és

az

helyen differenciálhatók,

helyen a
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matrix három másodredű determinánsa közül legalább az egyik nem zérus és a matrix elemeit képező parciális
differenciálhányadosok e hely környezetében folytonosak.
Ha ez esetben
az
helyen differenciálható függvény, melynek ott feltételes lokális
szélsőértéke van a 567. § (F) feltételek mellett (esetleg csak a szó tágabb értelmében), akkor e helyhez tartozik
egy és csakis egy oly
számpár, hogy a

9.337. egyenlet - (1)

függvényre e helyen

9.338. egyenlet - (2)

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az

helyen például

9.339. egyenlet - (3)

az ami a parciális differenciálhányadosok folytonossága következtében e hely elég kis környezetében is fennáll.
Akkor

bizonyos négyszögalakú környezetében a 567. § (F) egyenletekből

,

mely függvények az
helyen differenciálhatók (564. §). Minthogy az egyváltozós
függvénynek az
helyen szélsőértéke van, azért e helyen (122. §) a differenciálja, mint
azonosan zérus (vagyis a differenciálhányadosa ezen a helyen zérus). Tehát e helyen (542. §)

,

lineár-alakja,

9.340. egyenlet - (4)

a
minden értékénél. S mivel a
és
függvények az
környezetében mindenütt eltűnnek, azért ezeknek a differenciálja is azonosan zérus, vagyis (542. §)

hely

9.341. egyenlet - (5)

és

9.342. egyenlet - (6)

a

minden értékénél. 567. § (5)-öt az egyelőre tetszőleges

-gyel, 567. § (6)-ot pedig

és mindkettőt 567. § (4)-hez hozzáadva, nyerjük, miszerint az
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9.343. egyenlet - (7)

bármi legyen is

értéke. A 567. § (3) feltevés alapján van egy és csakis egy oly

számpár, hogy

9.344. egyenlet - (8)

9.345. egyenlet - (9)

mert a 567. § (3) alatti determináns éppen ennek a
akkor szükségképpen

és

-re lineáris egyenletrendszernek a determinánsa. De

9.346. egyenlet - (10)

mivel 567. § (7)-nek a
minden értékére fenn kell állania. 567. § (8), 567. § (9) és 567. § (10) szerint e és
értékek mellett - és csakis ezek mellett - az 567. § (1) függvényre fennállanak a 567. § (2) alatti egyenletek.
Qu. e. d.
A fentebbiekhez hasonlóan definiáljuk a feltételes lokális maximum, illetőleg minimum fogalmát
változós függvény és
«feltételi egyenlet » esetében. Az előbbi tétel megfelelő általánosítása is hasonlóan
bizonyítható be.
Az alábbi §-okban néhány példán bemutatjuk e tétel alkalmazását feltételes abszolút maximum vagy minimum
meghatározására, mikor is a függvény legnagyobb, resp. legkisebb értékét keressük, bizonyos feltételi
egyenletekkel jellemzett tartományban.
568§. . Legyenek az
mérőszámai

derékszögű háromszög (343. ábra) oldalainak méréssel nyert közelítő pozitív

ahol

Meghatározandók az

korrekciók úgy, hogy

9.347. egyenlet - (1)

teljesüljön és

9.348. egyenlet - (2)
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a lehető legkisebb legyen.

343. ábra.
Az

változókat derékszögű koordinátáknak tekintve, az 568. § (1) feltételi egyenlet oly körkúp egyenlete,

melynek csúcsa a
hajlanak (344. ábra). E kúp

pont, tengelye az
koordinátákkal bíró

tengellyel párhuzamos és alkotói hozzá
pontjára

Feladatunk tehát meghatározni e kúpnak azt a pontját, mely
van, a következő meggondolás mutatja.

alatt

-hoz legközelebb fekszik. Hogy ilyen valóban
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344. ábra.
Legyen

a kúpfelület valamely fix pontja. Nyilvánvaló, hogy ha a kúpfelületet az

síkkal párhuzamos

és fölötte elég magasan fekvő síkkal metszük, a kúp e-sík fölötti pontjainak -tól való távolsága
-nál
nagyobb. És az
sík alatt elég mélyen fekvő, vele párhuzamos síkkal metszve a kúpot, annak e sík alatti
pontjai is
-nál nagyobb távolságra vannak
-tól. A kúpfelületnek e két sík közé eső és azokon rajta fekvő
pontjai nyilván korlátos és zárt tartományt alkotnak. S mivel az
távolság a
pont
koordinátáinak
folytonos függvénye, WEIERSTRASS tétele értelmében (73. §) e tartománynak van oly
pontja, ahol
a
legkisebb értékét veszi fel e tartományban. Ez
azonban egyszersmind legkisebb az egész végtelen
kúpfelület alkotta tartományban. Mert ha
a felületnek olyan pontja, mely az előbbi két sík közén kívül
fekszik, akkor (e síkok választása folytán)
előbbi zárt tartományban), azért méginkább
A minimumot szolgáltató
pont nem lehet a kúp
alkotója, mely nem merőleges az
egyenesre, tehát
s így
nem a minimum,
függvényre

nem esik össze

(lévén

, s mivel
.

a legkisebb az

csúcspontja. Ugyanis a kúpnak nyilván van olyan
-ból ez alkotóra bocsátott merőleges kisebb
-nál,

-sel. Tehát a

pontban az 568. § (1) alatti

És a 568. § (2) függvénynek e
pontban evidenter feltételes lokális minimuma is van (legalább a szó tágabb
értelmében) az 568. § (1) feltétel mellett. Ennélfogva az 566. § tétele szerint
-hoz tartozik egy meghatározott
szám úgy, hogy a
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függvényre a

-nak megfelelő

helyen

9.349. egyenlet - (3)

9.350. egyenlet - (4)

9.351. egyenlet - (5)

, mert különben 568. § (5)-ből
folynék, és
, mert akkor 568. § (3)és 568. § (4)-ből
következnék, a feltevéssel ellentétben. Tehát ez egyenletekből

Itt

9.352. egyenlet - (6)

vagyis

9.353. egyenlet - ()

Ezeket 568. § (1)-be helyettesítve, adódik

vagy

Ez

-ra nézve másodfokú egyenlet, melynek gyökei:

9.354. egyenlet - (7)

A
vagy
értékeknek megfelelőleg 568. § (6)-ból adódó
és
értékrendszer
egyaránt kielégíti az 568. § (1) feltételi egyenletet. A kettő közül nyilván az lesz a 568. § (2) függvénynek az
568. § (1) feltétel melletti abszolúte legkisebb értékét szolgáltató hely, amelyiken a függvényérték kisebb. 568. §
(6)-ra tekintettel

9.355. egyenlet - (8)
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és

folytán

9.356. egyenlet - (9)

568. § (7)-ből látjuk, miszerint
tehát mindkét esetben

vagy

aszerint, amint

vagy

,

Ennélfogva 568. § (8) és 568. § (9) alapján

Eszerint a
gyöknek megfelelő
mellett a lehető legkisebb. Mivel 568. § (7)-ből

568. § (6*) szerint az

helyen lesz a 568. § (2) függvény az 568. § (1) feltétel

derékszögű háromszög oldalainak korrigált közelítő mérőszámai

569§. . Az
derékszögű koordinátarendszer első nyolcadában legyen adva az , , koordinátákkal
bíró
pont. Ezen át fektessünk síkot, amely a koordináta-tengelyekből az
,
,
pozitív darabokat
vágja le (345. ábra). Meghatározandó a síknak az a helyzete, amelyben az
háromszög területe a lehető
legkisebb.
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345. ábra.
Legyen az

sík egyenlete HESSE-féle normálalakban

9.357. egyenlet - (1)

Minthogy a sík átmegy a
ponton, azért az
kezdőpontnak ez
síktól való távolsága

,

,

koordináták ez egyenletet kielégitik, vagyis az

9.358. egyenlet - (2)

569. § (1)-ből a tengelymetszetek

tehát az

tetraéder hatszoros köbtartalma

Innen 569. § (2)-re tekintettel az

háromszög kétszeres területe, mint az

9.359. egyenlet - (3)
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569. § (1) alatt

a sík normálisának iránycosinusai lévén, ezekre

9.360. egyenlet - (4)

Feladatunk tehát a 569. § (3) függvény lehető legkisebb értékének meghatározása az

9.361. egyenlet - (5)

tartományban a 569. § (4) feltétel mellett.
A legkisebb értéket szolgáltató
ból folyólag az 569. § (5) tartományban

Ha tehát
függvény értéke

értékrendszer valóban létezik. Ez következőkép látható be. 569. § (3)-

egy a 569. § (4)-nek megfelelő rögzített helye az 569. § (5) tartománynak, ez

9.362. egyenlet - (6)

hacsak

9.363. egyenlet - (7)

Az -, -, -t derékszögű koordinátáknak tekintve, vágjunk ki a 569. § (4) egységgömb első nyolcadából a
koordináta-síkokkal párhuzamos síkokkal oly
gömbi részt (346. ábra), amelyen kívül ez oktáns pontjai
(a szeleket nem számítva) megfelelnek a 569. § (7) alatti első, vagy a második, vagy a harmadik
egyenlőtlenségnek. Akkor az oktánsnak
rész valamely pontja. Minthogy

-en kívüli részén fennáll 569. § (6),és
nyilván korlátos és zárt tartomány, ebben az

folytonos függvénynek WEIERSTRASS tétele értelmében (73. §) van legkisebb értéke, mondjuk
Mivel az oktánsnak az
-en kívüli részén

azért
értéket szolgáltató

nyilván ez
.

egyben a legkisebb függvényérték az egész oktánsra vonatkozólag. Ezzel a legkisebb
értékrendszer létezését kimutattuk.
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346. ábra.
Minthogy 569. § (4)-ből például

lévén
oly

, azért (566. §) a 569. § (3) függvénynek a 569. § (4) feltétel melletti legkisebb értékét adó
helyhez (ahol nyilván feltételes lokális minimum is van, legalább a szó tágabb értelmében), tartozik
szám, hogy a

függvényre e helyen

Ez egyenleteket rendre

-,

-,

-val végigszorozva és összeadva, 569. § (4)-re tekintettel adódik
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Ezt az előbbi egyenletekbe visszahelyettesítve és rendre
tekintettel előállnak a

egyenletek. Ezekből

,

-,

-tel végigosztva, 569. § (2)-re

-,

folytán

,

9.364. egyenlet - (8)

Ennélfogva 569. § (2) szerint fennáll a

érték kielégíti a

egyenlet, vagyis a

9.365. egyenlet - (9)

egyenletet.
E 569. § (9) egyenletnek csak egy pozitív gyöke van. Ugyanis a
görbéi alulról konkávok (minthogy

,

,

görbéje konkáv), tehát az egyenlet jobboldalán álló függvény görbéje

is nyilván alulról konkáv. De e görbe átmegy a kezdőponton s így a konkávitás folytán a
ábrázoló egyenessel a kezdőponton kívül csak egy közös pontja lehet.
háromszög területe akkor a lehető legkisebb, midőn a

Ezek szerint az

normálisának iránycosinusai a 569. § (8) alattiak, ahol
Ha speciálisan

Vagyis az
merőleges az

függvények

, akkor 569. § (8) alapján

speciális esetben az
egyenesre.

függvényt
ponton átmenő sík

a 569. § (9) egyenlet egyetlen pozitív gyöke.
, tehát 569. § (4)-ből

háromszög területe akkor a lehető legkisebb, midőn síkja

570§. . Határozzuk meg az

9.366. egyenlet - (1)

függvény legnagyobb és legkisebb értékét a

9.367. egyenlet - (2)
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9.368. egyenlet - (3)

feltételek mellett. (Természetesen 570. § (3) alatt

.)

Az
, ,
változókat derékszögű koordinátáknak tekintve, 570. § (2) ellipszoidot (
esetén
gömböt), 570. § (3) pedig síkot jellemez, amely átmegy a kezdőponton, vagyis az ellipszoid középpontján. A két
felület metszése ellipszis vagy esetleg kör, amelynek középpontja szintén a kezdőpont. Ennek mentén kell
meghatároznunk az 570. § (1) függvény legnagyobb és legkisebb értékét, tehát a kezdőponttól való legnagyobb
és legkisebb távolságnak, azaz az ellipszis féltengelyeinek négyzetét.
A

matrixnak nem lehet mind a három másodrendű determinánsa zérus. Ebből ugyanis következnék (mivel
nem mind zérusok), hogy

,

,

azaz

De akkor 570. § (3) alapján

volna, ami ellenkezik 570. § (2)-vel. Ennélfogva (567. §) a maximumot vagy minimumot szolgáltató
helyhez (ahol feltételes lokális maximum, resp. minimum is van legalább a szó tágabb értelmében) tartozik oly
,
számpár, hogy a

függvényre e helyen

9.369. egyenlet - (4)

Ez egyenleteket rendre

,

,

tekintettel - ha rövidség kedvéért

-vel szorozva és azután összeadva, 570. § (1), 570. § (2), 570. § (3)-ra
-t

-vel jelöljük - adódik

9.370. egyenlet - (5)
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A 570. § (4) alatti egyenleteket 570. § (3)-mal együtt homogén lineáris egyenletrendszert alkotnak az
mennyiségekre. Minthogy 570. § (2) folytán
determinánsának el kell tünnie, azaz

,

,

nem mind zérusok, a rendszer

E determinánst a negyedik oszlop elemei szerint kifejtve

vagy

-tel végigszorozva és

helyébe az 570. § (5) alatti értéket téve

9.371. egyenlet - (6)

Tehát ennek az
értéket.

-re nézve másodfokú egyenletnek gyökei szolgáltatják a keresett legnagyobb és legkisebb

570. § (6)-ban
együtthatója
(6) gyökeinek szorzata

és az abszolút tag

, tehát 570. §

Minthogy
és
a 570. § (2) ellipszoid és 570. § (3) sík metszési ellipszise féltengelyeinek négyzetei, a
metszési ellipszis területe (25. §)

571§. . Keressük a

9.372. egyenlet - (1)

determinánsnak – mint az elemei függvényének – legnagyobb és legkisebb értékét a

9.373. egyenlet - (2)

föltételek mellett.
Az
dimenziós térben a 571. § (2) egyenletekkel definiált tartomány mindenesetre korlátos, mert 571. § (2)ből folyólag
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De e tartomány zárt is (66. §), mert ha

akkor 571. § (2) alapján egyszersmind

vagyis az
koordinátákkal bíró pont is a tartományhoz tartozik. Mivel az 571. § (1) determináns az
elemeinek racionális egész függvénye, azért folytonos (72. §), tehát WEIERSTRASS tétele értelmében (73. §) e
korlátos és zárt tartományban van legnagyobb és legkisebb értéke. S minthogy -val együtt nyilván
is
mindig az értékkészletben van, világos, miszerint a legnagyobb és legkisebb érték egymásnak (-1)-szeresei:

9.374. egyenlet - (3)

571. § (2) alapján
helyen

nem lehetnek mind zérusok. Legyen a legnagyobb értéket szolgáltató

Akkor e helyen

Tehát (567. §) e helyhez (ahol feltételes lokális maximum is van legalább a szó tágabb értelmében) tartozik oly
értékrendszer, hogy a

függvényre e helyen

9.375. egyenlet - (4)

Mivel az 571. § (1) determináns az -edik sor elemei szerint kifejtve

ahol

az

elemhez tartozó aldetermináns, azért nyilván

Vagyis a 571. § (4) alatti egyenletek:
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Itt az ugyanazon -hez tartozó egyenleteket rendre
-nel szorozva és azután összeadva, 571. §
(2)-re tekintettel adódik,

9.376. egyenlet - (5)

-nel szorozzuk s azután összeadjuk, ahol

Ha pedig ez egyenleteket rendre
§ (5) alapján nyerjük, miszerint

, akkor 571.

9.377. egyenlet - (6)

De az itt szereplő maximális
nem lehet 0, mert akkor 571. § (3)-ból folyólag a 571. § (2) egyenletekkel
jellemzett tartományban mindenütt
volna, ami nem áll, mert például
és
esetén

. Ennélfogva 571. § (6)-ból

9.378. egyenlet - (7)

571. § (2) és 571. § (7) alapján e maximális

determinánsérték négyzete

tehát 571. § (3)-ból folyólag

Eszerint a 571. § (2) feltételek mellett az 571. § (1) determináns abszolút értéke

.

E tételnek általánosabb alakot is adhatunk. Ha ugyanis 571. § (2)-nél általánosabban

akkor a tételt az
az

elemekből alkotott determinánsra alkalmazva, adódik, miszerint
elemekből alkotott determináns négyzetére érvényes az

egyenlőtlenség. (HADAMARD-féle determináns-tétel .6)

J. HADAMARD : Sur le module maximum que puisse atteindre un déterminant, Comptes rendus de l’Académie des Sciences 116 (1893), p.
1500; Résolution d’une question relative aux déterminants, Bulletin des sciences mathématiques (2), 17 (1893), p. 240-246. A fenti
bebizonyításra vonatkozólag v. ö. W. WIRTINGER : Zum Hadamardschen Deterreinantensatz, Monats-hefte für Mathematik und Physik 18
(1907), p. 158–160.
6
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11. 11 Kettős és hármas integrálok általános
transformatioja.
572§. . Legyenek

és

az

9.379. egyenlet - ()

zárt négyszögben adott, folytonos első parciális deriváltakkal bíró kétváltozós függvények, amelyek tehát itt
maguk is folytonosak, miután ebből folyólag differenciálhatók (541. §). Tegyük fel, hogy 572. § (N)-ben az ,
függvényrendszer függvénydeterminánsa

9.380. egyenlet - (1)

és

9.381. egyenlet - (2)

egyidejűleg csak akkor áll fenn, ha

9.382. egyenlet - (3)

Bebizonyítjuk, hogy a tett feltevések mellett az

9.383. egyenlet - (4)

ábrázolás 572. § (N)-et az

sík oly

tartományába viszi át, amely mérhető területű és területe

9.384. egyenlet - (5)

Osszuk 572. § (N)-et az oldalakkal párhuzamos egyenesekkel

számú kongruens négyszögre. Jelölje

az

,
,
,
parciális deriváltaknak e négyszögekre vonatkozó oszcillációi közül a legnagyobbikat.
WEIERSTRASS tétele alapján (73. §) mindegyik oszcilláció az illető parciális két értékének különbsége a
megfelelő kis négyszögben s mivel a parciálisok egyenletesen folytonosak 572. § (N)-ben (74. §), nyilván

9.385. egyenlet - (6)

Jelöljük

-mel a parciálisok abszolút értékének 572. § (N)-beli maximumai legnagyobbikát, mikor is

9.386. egyenlet - (7)

1286
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
, mert különben a parciálisok 0-ok s ennek folytán

Itt

572. § (2) és 572. § (3) alatti feltevéssel. Végül jelölje
folytán

a

és

állandók volnának (545. §), ellentétben a
minimumát

-ben; ekkor 572. § (1)

9.387. egyenlet - (8)

Legyen a résznégyszögek valamelyike

s ennek középpontja

Az ezeknek 572. § (4) révén megfelelő pontok az
a középértéktétel szerint (545. §)

, tetszőleges pontja

síkon legyenek

és

.
. Akkor

9.388. egyenlet - (9)

ahol

és

tehát

és

az

belső pontjai. Tekintsük a

9.389. egyenlet - (10)

determinánsokat. 572. § (9)-re tekintettel

Ezek nyilván így írhatók:

9.390. egyenlet - (11)

ahol

Az
és
nagyobbak
és

kifejezésében fellépett determinánsok
jelentése és 572. § (7) folytán abszolút értékben nem
-nél. Továbbá
vízszintes oldalának hosszát
-nel, függélyes oldaláét
-nel jelölve,
. Ennélfogva

9.391. egyenlet - (12)
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Legyen most már

az

határán, azaz

Az első esetben 572. § (11) és 572. § (12)-ből folyólag

9.392. egyenlet - (13)

a második esetben pedig

9.393. egyenlet - (14)

A baloldali különbségek eléggé nagy

mellett pozitívok. Ugyanis

9.394. egyenlet - (15)

lévén, e különbségek

ezek pedig 572. § (8)-ra tekintettel pozitívok, ha

a

pozitív számoknál kisebb, ami 572. § (6) értelmében bizonyos
ábrázolásnál az

határának nyilván a megfelelő

-től kezdve valóban bekövetkezik. A 572. § (4)

tartomány határa felel meg (565. §). A 572. § (13) és

572. § (14) alatt nyert egyenlőtlenségek először is azt mutatják, hogy
határa része - a 572. § (10) alatti
determinánsokat mint és homogén lineáris alakjait részletesen kiírva - a

9.395. egyenlet - ()

egyenlótlenségekkel jellemzett tartománynak, amely nyilván
pedig azt, hogy

középpontú parallelogramma. Másodszor

határának egy pontja sem eshetik a

9.396. egyenlet - ()
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parallelogramma belsejébe. (Ebben u. i. a

jelek érvényesek,

határpontjára pedig 572. § (13) vagy 572. §

(14) lévén érvényes, reá vagy az első, vagy a második egyenlőtlenségben áll.) Ezekből folyik, hogy a 572. §
(Pi’) parallelogramma tartalmazza
-t, ez pedig a 572. § (Pi”) parallelogrammát (347. ábra). Mert ha
pontja 572.§ (Pi’)-n kívül esnék, ezen át fektethető volna oly egyenes az

valamely

egészében 572. § (Pi’)-n kívül van s mivel
egyenesdarab tartalmazná

korlátos, ezen volna

-on kívüli

síkban, amely
pont. De akkor a

-nak egy határpontját, amely tehát 572. § (Pi’)-n kívül esnék, a fentebbiekkel

ellentétben. S ha 572. § (Pi”) valamely

ponttal

belső

pontjának felel meg), ez egyenesdarab bizonyos

közbülső, tehát 572. § (Pi”)-nek belső pontja, az
alapján (154. § (1)).

határára esnék, ismét ellentétben az előbbiekkel. Ezek

(ami

-nak belső pontja, miután az

-on kívül volna, ezt összekötve az

pontja

9.397. egyenlet - (16)

347. ábra.
Határozzuk meg a

és

területeket. Feleltessük meg evégből az

pontjának valamely koordináta-síkon az
négyszögbe megy át, amelynek éloldalai

sík minden

pontot. Ekkor 572. § (Pi’) oly derékszögű

572. § (Pi”) pedig olyanba, amelynél az oldalak fele

E megfeleltetés azonban 572. § (10)-re tekintettel lineáris transformatio, amelynek determinánsa
tehát az említett derékszögű négyszögek területe a
vagyis

, ill.

területnek

Ennélfogva
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Minthogy 572. § (15)-re tekintettel

fix szám és 572. § (8) alapján

továbbá (513. § (2))

lévén

azért e képletekből 572. § (6) alapján következik, hogy

miért is 572. § (16)-ból folyik 572. § (5).
573§. . (Folytatás.) Megmutatjuk most, hogy ha
az 572. § (N) négyszögnek 572. § (4) révén megfelelő
tartományban korlátos függvény, akkor ennek alsó és felső integrálja az 572. § (N)-re vonatkozó ilyen
integrálokká alakítva

9.398. egyenlet - (1)

Legyen

az 572. § (N) négyszögnek egy az oldalalakkal párhuzamos egyenesekkel való felosztása. Valamely

területű
nevezetesen

rész-négyszögnek, láttuk, mérhető

területű

rész felel meg az

9.399. egyenlet - (2)
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E
részek -nak egy mérhető területű részekre való felosztását képezik. Ugyanis belső pontnak belső,
határpontnak határpont felelvén meg, két ily résznek csak határpontjaik lehetnek közösek s mivel a határok 0
területűek (156. §), a közös részek is ilyenek, továbbá bármely pontja evidenter legalább egy
pontja. Ha
részeinek maximális átmérője
, akkor egyben
részeinek maximálisátmérője
legyen

és

-nek

részeihez tartozó oszcillációi között a legnagyobb

,

és

résznek
. Mert
az

rész

két pontja, a megfelelő pontok
-ban
és
. Az e pontokat összekötő egyenesdarab
komponenseinek hossza akkor legföljebb , tehát az egyenesdarab hossza
. A 572. § (4) megfeleltetés
egyértelmű megfordíthatósága folytán tehát
. De ha
részeinek maximális átmérője
s így
részeinek maximális átmérője is

bármely két pontjának távolsága
, akkor
.

Az
függvények
-beli alsó, ill. felső határát
felosztásnak megfelelő alsó-, ill. felsőösszeg

s így

átmérője

és

egyenletes folytonossága következtében

-, ill.

-val jelölve, reá vonatkozólag az

DARBOUX tételére tekintettel (512. §) a 573. § (17) alatti képletek be lesznek bizonyítva ha kimutatjuk, hogy

9.400. egyenlet - (3)

midőn az

felosztás (és a fortiori

) minden határon túl finomul.

Az első relációt bebizonyítandó, legyen az

függvénynek

-beli alsó határa

. A bizonyítás kulcsa a következő észrevétel:

9.401. egyenlet - (4)

ahol

a

alkalmasan választott pontja. Ez következőkép látható be.

Nyilvánvaló, hogy

egyben a

9.402. egyenlet - (5)

függvény alsó határa az

rész-négyszögben. Ennélfogva

pontjaiból kiragadható oly

sorozat, amelyre
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ebből pedig (64. §) egy konvergens rész-sorozat:

és

Akkor a fortiori

folytonossága következtében

, tehát

9.403. egyenlet - (6)

De mint alsó határ

s így 573. § (22)-ből folyólag

9.404. egyenlet - (7)

Másrészt

pontjaiból kiválasztható oly

sorozat is, amelyre

lévén 573. § (21)-re tekintettel
konvergens rész-sorozat:

függvény alsó határa

a

-ban ebből pedig egy

Akkor mindenesetre

9.405. egyenlet - (8)

és

folytonossága következtében

9.406. egyenlet - (9)

De

a 573. § (21) függvény alsó határa lévén

-ban, bizonyára

tehát 573. § (24) és 573. § (25)-ből folyólag

9.407. egyenlet - (10)

Mármost 573. § (23) és 573. § (26)-ból BOLZANO tétele szerint (72. §) következik 573. § (20).
Az

folytonossága következtében

-ban van olyan

hely, amelyre (514. § (7*))
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Tehát 573. § (18)-ra tekintettel az

felosztásnak megfelelőleg az

függvényre vonatkozó

Viszont a

-re vonatkozó alsóösszeg

-nek megfelelő alsóösszeg 573. § (20) alapján

9.408. egyenlet - (11)

Ezek különbsége tehát az

alakban írható. A 573. § (21) függvény abszolút értékének 572. § (N)-beli felső határát
mindenesetre

De ha

s mivel

-val jelölve,

, tehát innen

részeinek maximális átmérője

és

egyenletes folytonossága alapján itt

, akkor

fix számok, ez egyenlőtlenségből következik, miszerint

midőn az
felosztás minden határon túl finomul. Minthogy pedig DARBOUX tétele értelmében a 573. § (27)
alatti alsóösszeg

egyszersmind fenn kell állania a 573. § (19) alatti első relációnak. A második hasonlóan bizonyítható be.
574§. . Most már bebizonyíthatjuk a kettős integrál transformatiojára vonatkozólag az alábbi általános tételt:
Ha
és
egy a
mérhető területű korlátos tartományt és annak határát is belsejében
tartalmazó tartományon belül folytonos elsőrendű parciális deriváltakkal bíró függvények s az
,
függvényrendszer függvénydeterminánsa

a

belsejében, továbbá itt
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egyidejűleg csak az esetben áll fenn, midőn

akkor

-nek az

9.409. egyenlet - (1)

ábrázolás folytán megfelelő

tartomány szintén mérhető területű és területe

9.410. egyenlet - (2)

továbbá minden, a

-ban korlátos

függvényre

9.411. egyenlet - (3)

és

9.412. egyenlet - (4)

tehát e függvény integrálhatósága esetén

9.413. egyenlet - (5)

Bizonyítás. Borítsuk be az
síkot a koordinátatengelyekkel párhuzamos egyenesek alkotta négyzetes
hálóval. Vegyük azon zárt négyzetek
egyesítését, amelyek
belsejébe esnek, továbbá azoknak a zárt
négyzeteknek
egyesítését, amelyeknek van pontja a
belsejében vagy a határán (348. ábra). Ha a
négyzet-átmérő eléggé kicsiny,
benne van a tartományt és annak határát belsejében tartalmazó tartomány
belsejében (68. §). Minthogy
a
belsejébe eső négyzetekből áll, az 572. § tétele értelmében ezek
mindegyike mérhető területű tartományba megy át az 574. § (1) ábrázolásnál, tehát ezek egyesítése, vagyis a
-nek megfelelő
tartomány szintén mérhető területű (156. §
). Kimutatjuk, hogy a -nek megfelelő
tartomány is mérhető területű és

9.414. egyenlet - (6)
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348. ábra.
Jelöljük

-gyel a

-ből

belsejének elhagyásával nyert tartományt; a neki megfelelő tartomány

. Megmutatjuk, hogy ennek külső területe

legyen

9.415. egyenlet - (7)

egy rész-négyzetének középpontja

Legyen

, valamely más pontja

, ezek képei

és

, a

négyzet-oldal . Az
vektor komponenseinek abszolútértéke legföljebb . A
tartományt határával
együtt belsejében tartalmazó tartományt BOREL befödési tétele alapján (69. §) evidenter korlátosnak és zártnak
tekinthetjük s ekkor és parciális deriváltjainak (amelyek e tartományban feltevésünk szerint folytonosak)
WEIERSTRASS tétele értelmében (73. §) rendre van valami maximális abszolút értéke; legyen ezek
legnagyobbika

. Akkor a középértéktételből folyólag (545. §) az

abszolútértéke legföljebb

. Tehát

megfelelő tartomány az
négyzetbe, amely pedig

. Ennélfogva a szóbanforgó négyzetnek

középpontú
sugarú zárt körbe esik, tehát annál inkább az e köréírt
területű. Következőleg (154. § (1)) a szóbanforgó
területű négyzetnek

megfelelő tartomány külső területe kisebb e négyzet területének
tartomány külső területe (154. § (7))

De

a feltevés szerint mérhető területű lévén,

a

és

-szorosánál s így az egész

(154. §), tehát ez egyenlőtlenségből

következik, hogy valóban fennáll 574. § (7). Mármost

(154. § (1)). Azonban

vektor komponenseinek

a

, ez viszont

egyesítése s így (154. § (7))
1295
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része lévén, mindenesetre

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

tehát az előbbi mellett még inkább áll

Ebből 574. § (7) alapján folyik 574. § (6).
A tétel igazolására elég lesz most már a 574. § (3) és 574. § (4) képleteket bebizonyítani, mert

(513. § (3)), tehát ezeket az
következő észrevételt:
Ha a

speciális esetre alkalmazva előáll 574. § (2). Előrebocsátjuk a

mérhető területű korlátos tartomány mérhető területű

részeinek sorozata

akkor egy a

-ben korlátos

függvényre

9.416. egyenlet - (8)

Ugyanis DARBOUX tétele alapján (512. §) evidenter

9.417. egyenlet - (9)

és

felső határát

-lel jelölve

S mivel a feltevésből folyólag (155. §

)

ez egyenlőtlenségből következik, hogy

1296
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
tehát 574. § (9)-ből folyik a 574. § (8) alatti első reláció. A második ugyanígy látható he.
Minthogy a
-et alkotó zárt négyszögek
belsejében vannak, a tett eltevések alapján ezek mindegyikére
alkalmazhatók a megelőző § 573. § (17) alatti transformatio képletei s összeadással nyerjük, hogy

Ha
, akkor
és 574. § (6) szerint egyben
alapján e képletekből határátmenettel adódik 574. § (3) és 574. § (4), qu. e. d.

, tehát az előbbi észrevétel

Például az

ábrázolás az egész
a függvénydetermináns

síkon megfelel a fenti feltételeknek, mert a parciális deriváltak folytonosságán kívül

és az

egyenletek egyidejűleg csak akkor állanak fenn, ha
területű
korlátos tartománynak megfelelő
574. § (5) értelemben

,

. Tehát ez esetben valamely mérhető

tartományban adott

integrálható korlátos függvényre

Háromváltozós függvényekre az 572. § és 573. § tételének, valamint a fenti általános tételnek megfelelő tételek
analóg módon bizonyíthatók be.

12. 12 Mérhető felszínű sima felületdarab.
575§. . A megelőző § tételére alapíthatjuk a felszínmérést az ú. n. sima felületdarabok körében.7 Ez utóbbiak
fogalmát következőkép definiálhatjuk.
Legyenek

9.418. egyenlet - (1)

7

A felszínmérés mély általános problémáját illetőleg az idevágó irodalomra utalunk. Lásd különösen H. LEBESGUE : Intégrale, longueur,

aire, Annali di Matematica (3) 7 (1902), p. 231–359; GEöCZE ZOáRD : A
felület quadratúrája, Budapest, 1906, ugyanattól:
Quadrature des surfaces courbes, Thése, Paris 1908 (közölve Mathematische und natur-wissenschaftliche Berichte aus Ungarn XXVI
(1910), p. 1–88), ugyanattól: A felszínmérés elmélete, Mat. és Term. Értesítő XXXI (1913), p. 307–318; RADó TIBOR : Sur l’aire des
surfaces courbes, Szegedi Acta 3. (1927), p. 131–169, ugyanattól: Über das Flächenmass rektifizierbarer Flächen, Mathematische Annalen
100 (1928), p. 445–479.

1297
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
tartományban (66. §) folytonos első parciális deriváltakkal bíró függvények s tegyük fel,

valamely nyílt
hogy a

9.419. egyenlet - (2)

determinánsok egyszerre nem zérusok azaz

9.420. egyenlet - (3)

továbbá különböző
értékrendszereknek különböző
értékrendszerek felelnek meg. Az olyan térbeli
ponthalmazt, amely az
derékszögű koordinátarendszer felvétele után ilyen 575. § (1) alatti
parameteres előállítással adható meg, sima felületnek akarjuk nevezni s ennek a
tartomány valamely
korlátos és zárt részéhez tartozó darabját mondjuk sima felületdarabnak . E megállapítás nyilván független a
koordinátarendszer speciális választásától, minthogy valamely más
rendszerre vonatkozó koordináták
az előbbiekből

9.421. egyenlet - (4)

transformatioval adódnak, ahol
rendszerre vonatkozólag s ennélfogva a

rendre az

,

,

tengely iránycosinusai az

determinánsok mint matrixok sorszorzatai

(ahol is a pozitív vagy negatív előjel érvényes aszerint, amint az új koordinátarendszer a régivel megegyező
vagy ellenkező értelmű), tehát

Valamely
koordinátákat

-,

-,

helynek megfelelő
-vel jelöljük)

felületi pontban vett érintősík egyenlete (ha a változó

9.422. egyenlet - (5)

ahol
,
hogy ha egy a

,
a 575. § (2) alatti determinánsok értékei a
helyen (565. § (11)). Megmutatjuk,
helyet tartalmazó tartomány átmérője eléggé kicsiny, a megfelelő felületrészt az 575. § (5)

érintősíkra merőlegesen vetítve, különböző pontok vetületei különbözők. Legyen u. i.

és

a felületrész két különböző pontja, amelyek az
és
helyeknek
felelnek meg. Ha e két pont vetülete ugyanaz volna, ez azt jelentené, hogy a rajtuk átmenő egyenes merőleges az
575. § (5) síkra, vagyis
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
ahol

. Azonban a középértéktétel szerint (545. §)

ahol
,
,
fennállana

az
-ra a

és

helyeket összekötő egyenesdarab közbülső pontjai. Ennélfogva

homogén lineáris egyenletrendszer, tehát

folytán ennek determinánsa

9.423. egyenlet - (6)

volna. Ez pedig ellentmondás, ha a
helyet tartalmazó szóbanforgó tartományátmérője eléggé kicsiny, mert
akkor a parciális deriváltak folytonosságánál fogva e determináns annyira megközelíti az

9.424. egyenlet - (7)

determinánst, amely a 575. § (3) feltevés szerint nem 0, hogy szintén különbözik 0-tól. Tehát eléggé kicsiny
átmérő mellett különböző pontok vetületeinek valóban különbözőknek kell lenniök. Ez észrevételt még
kiegészíthetjük azzal, hogy sima felületdarabon e tulajdonság egyenletesen áll fenn, vagyis a vetületek
-tól
függetlenül különbözők, hacsak a szóbanforgóátmérő eléggé kicsiny. Ezt következőkép láthatjuk be. BOREL
befödési tétele alapján (69. §) nyilvánvaló, hogy a felületdarabot 575. § (1) révén meghatározó tartomány
valamely korlátosés zárt
részének belsejébe esik. Legyen
a -nek
határától való minimális
távolsága (67. §). Ha az említett átmérő
, akkor a fenti ,
,
helyeknek
-tól való távolsága a
fortiori
, mert
és
-val együtt a
középpontú sugarú kör belsejébe esnek. E
pontok tehát mindenesetre
belsejében vannak, mint maga
(68. §). Mármost
korlátos és zárt lévén, a
575. § (3) alatti összegnek benne WEIERSTRASS tétele értelmében (73. §) van bizonyos minimális
értéke, miután ezösszeg feltevéseink alapján folytonos. S mivel a parciális deriváltak
-ben egyenletesen
folytonosak (74. §) és ugyancsak WEIERSTARSS tétele értelmében korlátosak, a determinánsok elemi
tulajdonságai alapján világos, hogy a 575. § (6) alatti determinánsnak a -nél nem kisebb 575. § (7) alattitól
való eltérése abszolútértékben
, ha az átmérő eléggé kicsiny, következőleg ekkor e determináns
mindenesetre
, ellentétben 575. § (6)-tal. Ennélfogva különböző pontok vetületeinek összeesése valóban
lehetetlen, ha a jelzett átmérő eléggé kicsiny, függetlenül a sima felületdarab
-t meghatározó pontjának
választásától.
További kiegészítése a fenti észrevételnek, hogy a sima felületdarabot meghatározó korlátos és zárt
tartománynak eléggé kis átmérőjű mérhető területű
részében választván a
helyet, a
meghatározta
felületrésznek a
területe

-hoz tartozó pontban vett érintősíkon levő

vetülete ugyancsak mérhető területű és

9.425. egyenlet - (8)
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

Legyen rövidség kedvéért

9.426. egyenlet - (9)

tehát speciálisan

9.427. egyenlet - (10)

Válasszuk az
koordinátarendszer kezdőpontjának a -hoz tartozó felületi pontot,
síkjának
az ebben vett érintősíkot. Az
tengelyt, vagyis a felületi normálist megfelelően irányítva, az
rendszerre vonatkozó iránycosinusai (amelyek 575. § (4) alatt a harmadik egyenletben szerepelnek)

9.428. egyenlet - (11)

(565. § (12)). Ez irányítás mellett az
és
tengelyeket úgy irányíthatjuk, hogy
az
rendszerrel megegyezőértelmű legyen. A
tartományt a szóbanforgó vetületbe átvivő transformatio a 575. §
(4) alatti elsőés második képletreés 575. § (1)-re tekintettel

Ez a fentebbiek szerint különböző pontokat különbözőkbe visz át, ha
függvénydeterminánsa

s így mint matrixok sorszorzata folytatva

vagyis a 575. § (2) alatti determinánsokkal kifejezve

Az

rendszer

-vel megegyező értelmű lévén, itt

tehát 575. § (11)-re tekintettel végül
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átmérője eléggé kicsiny. És

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

A számláló eltérése az

négyzetösszegtől

s ez abszolút értékben tetszőlegesen kicsiny, ha
eléggé kis átmérőjű, tekintve hogy a korlátos és zárt
tartományban az
,
,
determinánsok korlátosak és egyenletesen folytonosak. Mivel pedig e
négyzetösszeg -ben bizonyos pozitív minimummal bír, ez a számláló eléggé kis átmérőnél pozitív. A nevező
575. § (10) alatti jelentésénél fogva szintén pozitív, tehát

átmérője eléggé kicsiny. Ezek alapján ekkor az előbbi § tétele értelmében a
-nak megfelelő felületrész
vetülete a
meghatározta felületi pontban vett érintősíkon valóban mérhető területű és területét 575. § (8)
adja meg.
ha

A mondottakból most már folyik a következő tétel:
Ha az
értékrendszereknek az 575. § (1) parameteres előállítású sima felületdarabot meghatározó
korlátos és zárt
tartománya mérhető területű, akkor azt eléggé kis átmérőjű mérhető területű
részekre bontva s ezek mindegyikében egy-egy
helyet felvéve, a
résztartomány
meghatározta felületrésznek a -helyhez tartozó felületi pontban vett érintősíkra való merőleges vetítésénél
1. különböző pontok vetületei különbözők,
2. a

vetület mérhető területű, és

3. mind e

vetületek területösszegének határértéke

9.429. egyenlet - (12)

midőn a

részek átmérőinek legnagyobbika 0-hoz tart.

Az 1. és 2. állítás közvetlen folyománya a fentebbieknek. A 3. állítást bebizonyítandó, jelöljük a

,

,
függvények abszolút értékeinek
-re vonatkozó maximumai közül (amelyek
WEIERSTRASS tétele értelmében léteznek) a legnagyobbikat
-mel. Adatván
, a 575. § (2) és 575. §
(9) függvényekből képezett
részek mindegyikében

folytonos függvények

hacsak eléggé kis átmérőjű részekre osztjuk a

-beli egyenletes folytonossága miatt a

tartományt. Ekkor (514. § (7*))
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
tehát a 575. § (9) jelölésre tekintettel

vagyis a 575. § (8) alatti eredmény felhasználásával

Mivel pedig egy a

tartományra vonatkozó integrál a
(155. §

részekre vonatkozók összege (514. § (4)), továbbá

), ebből következik, hogy

valahányszor a
részek átmérői eléggé kicsinyek. Minthogy itt
eszerint a 575. § (12) limesreláció valóban fennáll.

eleve akármilyen kicsinyre volt választható,

Megmutatjuk még, hogy a 575. § (12) alatti határérték független a sima felületdarab 575. § (1) parameteres
előállításának speciális választásától.
Legyen a sima felületdarabnak egy más parameteres előállítása

9.430. egyenlet - (13)

Minthogy a feltevés szerint az 575. § (1) sima felület
pontja meghatározza az
azért 575. § (13) alapján és közvetve a
változók függvényei:

értékrendszert,

9.431. egyenlet - (14)

És hasonlókép fordítva,
megfelelő

és

az

változók függvényei. A 575. § (2) alatti determinánsok arányosak a

függvénydeterminánsokkal, minthogy ezek aránya is megegyezik ugyanazon
normális iránycosinusainak arányával. Ha tehát valamely

helyen pl.

akkor egyben
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pontban vett felületi

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Ez esetben e hely környezetében (565. §)

9.432. egyenlet - (15)

folytonos elsőrendű parciális deriváltakkal és

tehát (564. § (13))

Továbbá a 575. § (11) alatti függvények elsőrendű parciális deriváltjai folytonosak, miután a 575. § (15) alattiak
és szerinti, valamint az , függvények
és
szerinti deriváltjai ilyenek. Ennélfogva a megelőző
§ tétele értelmében a
értékrendszerek valamely mérhető területű korlátos és zárt tartománya mérhető
területű részekre való felosztásának a 575. § (14) révén ennek megfelelő
tartományban szintén ilyen felosztás
felel meg. S mivel a 575. § (14) alatti folytonos függvények a korlátos és zárt tartományban egyenletesen
folytonosak, azért felosztása maximális átmérőjének 0-hoz tartásával együttjár
megfelelő felosztásában a
legnagyobb átmérő 0-hoz tartása. Ezek alapján a 575. § (12) alatti határérték természeténél fogva nyilván
független a választott parameteres előállítástól. Evidens, hogy e 575. § (12) határérték a koordinálarendszer
speciális válusztásától is független.
A mondottak alapján megállapodhatunk abban, hogy az
értékrendszerek mérhető területű korlátos és zárt
tartományához tartozó 575. § (1) parameteres előállítású sima felületdarab felszíne alatt a 575. § (12)
határértéket értjük. Az ilyen sima felületdarabot mérhető felszínűnek mondjuk. A definíció megfelel a
területmérés két követelményének, amennyiben kongruens felületdarabok nyilván egyenlő felszínűek és az
egész felületdarab felszíne mindig egyenlő a részek felszínének összegével. Megjegyezzük, hogy a
felszínt
kifejező

9.433. egyenlet - (16)

integrál az

ú. n. GAUSS-féle főmennyiségek bevezetésével LAGRANGE identitása alapján még a

9.434. egyenlet - (16*)

alakban is írható.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
A felületnek valamely

előállítása a parameteres előállításnak az a speciális esete lévén, midőn

ez esetben a sima felületdarab felszíne

9.435. egyenlet - (17)

Itt fel van téve, hogy a
,
parciális deriváltak folytonosak bizonyos nyílt tartományban, amelynek
korlátos és zárt mérhető területű része.
Példakép tekintsük az

csavarfelületnek azt a darabját, amely a

9.436. egyenlet - ()

négyszögnek felel meg. Ennél

következőleg

tehát a 575. § (16) képlet értelmében e felületdarab felszíne

Ebből az

helyettesítéssel adódik (274. § (3))
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
vagy logaritmussal kifejezve (216. § (10)) végeredményül

576§. . Tekintsük az

negyedgiömbnek azt a részét, amelyet belőle az

henger kivág (349. ábra). Ez sima felületdarab (575. §), mert a koordinátarendszert az origó körül megfelelően
elforgatván, a hozzá tartozó földrajzi koordinátarendszerben sem az északi, sem a déli pólus nem esik e
felületrészre, tehát a

parameteres előállítás a kívánt feltételeknek megfelel, lévén ennél

.

349. ábra.
Vegyük e Viviani-féle levélből először (az eredeti
felírva) csak azt az

rendszerhez tartozó földrajzi koordinátákban
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

darabot, amely a

9.437. egyenlet - ()

háromszögnek felel meg, ahol
(ezt a
meridián, a
egyenletűVIVIANI-görbe határolja). Minthogy az utóbbi földrajzi koordinátákban

e felületdarab felszíne

szélességi kör és a

-tel osztva a megelőző § 575. § (16) képlete szerint

Innen

s e határérték nyilván a VIVIANI-levél felszíne. Vagyis a keresett felszín

9.438. egyenlet - ()

A gömboktáns felszíne nyilván a

négyszögnek megfelelő gömbrész felszínének határértéke

esetére (350. ábra), vagyis

tehát

Ennélfogva 576. § (V) másszóval azt a nevezetes eredményt fejezi ki, hogy
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
az

oldalú négyzet területe.8

350. ábra.
577§. . Számítsuk ki annak az
sugarú és
gömbháromszögnek a felszínét, amelyben

és a

középpontú gömbön fekvő

derékszögű

szögponttal szemben fekvő oldal

V. ö. V. VIVIANI álnevén D. LISCI POSILLO geometra: Aenigma geometricum de miro opificio testudinis quadrabilis hemisphaericae,
Acta Eruditorum Anno MDCXCII publicata, p. 274–275 és G. G. L. (t. i. LEIBNIZ ): Constructio testudinis quadrabilis hemisphaericae, u. o.
p. 275–279.
8
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

351. ábra.
Válasszuk a koordinátarendszert a 351. ábrán látható módon. Minthogy ez
félgömb egyenlete

gömbháromszöget tartalmazó

amelyből

az 575. § (17) képlete értelmében a kérdéses felszín

ahol

az

körcikk vetülete az

síkon. A

főkör vetítésével nyert ellipszis féltengelyei

tehát egyenlete
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

vagy

polárkoordinátákban

Innen

tehát az előbbi integrálra az

transformatiot alkalmazva (534. §), mindjárt kétszeres integrál alakjában

Itt a belső integrál

tehát

De az

gömbháromszögben

vagyis a háromszög excessusánák

, következőleg a keresett felszín

-szerese.

Ebből egyszerűen következik, hogy általában
szerese.

sugarú gömbön a gömbháromszög felszíne az excessus

578§. . Kiszámítandó az

9.439. egyenlet - (1)

gömb ama darabjának felszíne, amelyet belőle a

9.440. egyenlet - (2)
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-

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

elliptikus paraboloid kivág (352. ábra).

352. ábra.
Minthogy a feltevés szerint
, valamint
, a
sík a 578. § (2) paraboloidot oly
ellipszisben metszi, amely a gömbön belül van, tehát a gömb és paraboloid
metszési görbéje a felső
félgömbre esik. Az
síkon való vetületének egyenlete 578. § (1) és 578. § (2)-ből
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
vagy

Ez az

9.441. egyenlet - (3)

transformatioval az

egyenletbe megy át, amely viszont az

polárkoordinátákat bevezető

9.442. egyenlet - (4)

helyettesítéssel az

9.443. egyenlet - (5)

alakban írható, ha az
tényezővel végigosztunk. A
görbe vetületével körülzárt tartomány a
polárkoordinátákban 578. § (5) egyenletű görbével körülzárt tartománynak felel meg, amelyben fix
mellett a
rádiuszvektor 0-tól a

értékig,

pedig 0-tól

353. ábra.
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-ig változik (353. ábra).

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
Miután a felső félgömb egyenlete

honnan

tehát

a keresett felszín az 575. § (17) képlete értelmében

ahol

a

görbe vetületével körülzárt tartomány. A 578. § (3) és 578. § (4)-ből összetett

IVORY-féle transformatio alkalmazásával (537. § (1)) innen

ami a mondottak alapján kétszeres integrál alakjában

A belső integrál a

helyettesítéssel

tehát végeredményben a keresett felszín
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

579§. . Megjegyzendő, hogy a felszínt nem definiálhatjuk az ívhosszúság analógiájára úgy, mint a
felületdarabba beírt háromszöglapú nyílt poliéder felszínének 0-hoz tartó maximális él mellett vett határértékét.
E definíció szerint u. i. már egész egyszerű esetben sem volna a sima felületdarabnak meghatározott véges
felszíne. Ezt mutatja H. SCHWARZ alábbi híres példája.
Tekintsük az

fél-hengerpalástot, amely nyilván sima felületdarab (575. §). Vegyük ennek (az
megválasztása után) egyrészt azokat a

másrészt azokat a

és

pozitív egész számok

pontjait, amelyek az

pontjait, amelyek az

parameterértékeknek felelnek meg. Képezzük ezekből, mint szögpontokból a

9.444. egyenlet - (1)

valamint a

9.445. egyenlet - (2)

továbbá a

9.446. egyenlet - (3)

háromszögeket (354. ábra), amelyek tehát egy e felületdarabba beírt háromszöglapú nyílt poliédert alkotnak.
Nyilvánvaló, miszerint
,
esetén e háromszögek maximális oldala 0-hoz tart.
Megmutatjuk, hogy területük összege, vagyis a beírt poliéder felszíne nem tart meghatározott véges
határértékhez.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.

354. ábra.

355. ábra.
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9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
A 579. § (3) alatti háromszögek területösszege evidenter 0-hoz tart, lévén a

, valamint a

oldalak összege a henger állandó
magassága, ezeket tehát a határérték szempontjából nem is
kell tekintetbe vennünk. Az 579. § (1) és 579. § (2) alatt felírt egyenlőszárú háromszögek nyilván kongruensek,
számuk
indexet elhagyva) pl.
, az ebből
Akkor

. Egy ilyen háromszög területét kiszámítandó, tekintsük (a felső
háromszöget (355. ábra). Legyen a
pontokat tartalmazó kör középpontja
-re bocsátott merőleges talppontja

s messe

oldal felezőpontja, tehát

a

magassága, továbbá

és

meghosszabbítása e kört

folytán

, azért

. Minthogy

, következőleg

S mivel a

oldal fele

háromszög területe

,a

Ennélfogva az 579. § (1) és 579. § (2) alatti háromszögek

területösszegére

9.447. egyenlet - (4)

Tekintsük mármost az

és

1. eset:

állandó. Ekkor 579. § (4)-ből

, ahol

végtelenhez tartásának következő három esetét.

tehát nyilván (180. § (13))

2. eset:

, ahol

állandó. Ez esetben 579. § (4) alapján

következőleg

3. eset:

a

. Ekkor 579. § (4)-ből látható, miszerint
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-ben.

háromszög
s így

9. fejezet Többszörös integrálok.
Többváltozós differenciálható
függvények. Vonalintegrálok.
tehát evindeter

Ezek értelmében a szóbanforgó beírt poliéder felszíne az 1. esetben az
határértékhez tart (amely éppen a
fél-hengerpalástnak, mint sima felületdarabnak a felszíne (575. § (16)), a 2. esetben -től függő határértékkel
bír, végül a 3. esetben
-hez tart. E beírt poliéder felszínének tehát 0-hoz tartó maximális él mellett valóban
nincs meghatározott véges határértéke.9

9

H. A. SCHWARZ i. m. (149. old), Bd II. p. 309–311.
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10. fejezet - 10. fejezet A komplex
változó függvényei
1. 1 Komplex változós egyértékű függvény
580§. . Az egyértékű függvény fogalmát komplexben, vagyis a komplex számok világában, ugyanúgy
definiáljuk, mint a valósban (a valós számok körében). Vagyis általában azt mondjuk, hogy
a egyértékű
függvénye, ha minden szóbajövő értékéhez -nek meghatározott értéke tartozik. (V. ö. 42. §). Ezt a és
közötti funkcionális kapcsolatot képletben ismét így fejezzük ki:
más betűt is használhatunk a függvény jelölésére.

. Természetesen

helyett bármely

függvény bizonyos tartomány különböző helyein mindig különböző értékeket vesz fel, azaz

Ha az

, midőn
függvény a
függvényértékekre

miután

, akkor azt e tartományban egyrétű függvénynek mondjuk. Például a
körben egyrétű. Valóban, ennek

helyeihez tartozó

,

esetén (294. §)

esetén pedig

minthogy ekkor vagy

, tehát mindkét esetben

, vagy

A függvény végesben vett véges határértéke fogalmát a valósból (46. §) közvetlenül átvisszük a komplexbe: az
függvényről azt mondjuk, hogy az

helyen a „határértéke” az

komplex szám, képletben

vagy

ha akármilyen kicsiny pozitív

Az

-hoz található olyan pozitív

, hogy

helynek nem kell a függvény értelmezési tartományához tartoznia.

Ezzel szemben azt mondjuk, hogy az
számhoz található olyan pozitív , hogy

függvénynek az

helyen

Képletben kifejezve, ekkor
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a határértéke, ha bármely pozitív

10. fejezet A komplex változó
függvényei

vagy

Eléggé nagy abszolút értékű
függvény

helyekre értelmezett

függvénynek a „

helyen vett határértékét értjük. Eszerint véges

helyen” vett határértéke alatt az

esetén

vagy

ha akármilyen kicsiny pozitív

-hoz található oly pozitív

, hogy

számhoz található olyan

, hogy

Viszont azt mondjuk, hogy

vagy

ha akármilyen nagy pozitív

A folytonosság definíciója is (v. ö. 50. §) komplexben ugyanaz, mint a valósban: az
tartomonyának valamely helyén akkor mondjuk folytonosnak, ha

függvényt értelmezési

Az összeg, szorzat és hányados folytonossága (299. §) alapján nyilvánvaló, hogy ha

véges határértékek, akkor és

esetén Az (1) alatti relációk teljes indukcióval kiterjeszthetők akárhány

tag, ill. tényező esetére. Ezekből következik, hogy ha

az

függvények, akkor ott az

helyen folytonos

összeg és az

szorzat is

folytonos. S (2) folyománya, hogy ha
és
az helyen folytonosak és
, akkor az
hányados is folytonos ugyanezen helyen. Nyilvánvaló, hogy (1) és (2) a
helyen vett véges határértékekre is
érvényesek.
Ha

az

hely környezetében, azaz bizonyos

<

körben értelmezett függvény, az

különbségi hányados vagy differencia-hányados e környezetben minden
esetben, midőn a
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helyen értelmezve van. Az

10. fejezet A komplex változó
függvényei

véges határérték létezik, az
függvényt az
helyen „differenciálhatónak” vagy „deriválhatónak”
mondjuk és e határértéket a függvény
helyen vett „differenciálhányadosának” vagy „deriváltjának”
nevezzük. Vagyis a differenciálhatóság fogalmát komplexben szintén ugyanúgy definiáljuk, mint a valósban
(75. §). Az ott bevezetett jelöléseket is átvéve, a

függvény deriváltjának jelei

vagy rövidebben

A derivált ismét függvény, amelynek értelmezési tartománya azokból a helyekből áll, amelyeken
differenciálható. A differenciálhatóság minden egyes helyen maga után vonja a folytonosságot (v. ö. 76. §).
Az (1) és (2) alatti határértéktételek alapján nyilvánvaló, hogy az összeg, szorzat és hányados, valamint a
közvetett függvény differenciálási szabálya komplexben is érvényes. (V. ö. 78. §, 79. §, 80. §).
A határérték, folytonosság és differenciálhányados fogalmát valós változó komplex függvényére is átvihetjük. A
fenti tételek nyilván az ilyen függvényre is érvényesek.
Az integrálszámítás alaptétele (98. §) komplex változós függvényre így vihető át:
Ha valamely nyílt és összefüggő tartományban az

függvény deriváltja akkor ugyanott

állandó.

Bizonyítás. Minthogy a tartomány nyílt és összefüggő (66. §, 68. §), nyilván csak azt kell kimutatnunk, hogy ha
(3) valamely egyenesdarabon fennáll, akkor azon

állandó.

Legyen a függvény normálalakban

10.1. egyenlet - (4)

s tegyük fel, hogy a

pontokat összekötő egyenesdarabon a deriváltja . Ez egyenesdarab parameteres előállítása komplex alakban

10.2. egyenlet - (5)

s rajta a függvény

10.3. egyenlet - (6)

(356. ábra). Ez mint

függvénye differenciálható, nevezetesen (5)-re tekintettel a feltevés alapján

10.4. egyenlet - (7)

1319
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei

Azonban a

szerinti differenciálhatóság nyilván azt jelenti, hogy (6) alatt

és

differenciálhatók, mégpedig

Ennélfogva (7)-ből folyólag

Ebből azonban az idézett tétel szerint következik, hogy

állandók a

számközben. Tehát a (6) alatti függvény is állandó ebben az intervallumban, vagyis

állandó az (5) egyenesdarabon. Qu. e. d.

356. ábra.
581§. . Legyen

10.5. egyenlet - (1)

az hely bizonyos zárt környezetében folytonos egyrétű függvény (580. §), s tegyük föl, hogy az
differenciálhatóés
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helyen

10. fejezet A komplex változó
függvényei
deriváltnak egyszerű geometriai jelentése van.

Ez esetben az

Előre bocsájtjuk, hogy a föltevésből folyólag a

inverz függvény (v. ö. 82. §) szintén folytonos. Tekintsük u. i. ennek értelmezési tartományában (amely az (1)
függvény értékkészlete) valamely

10.6. egyenlet - (2)

sorozatot, amelyben

, ahol

e tartomány helye. E sorozat (1) révén bizonyos

10.7. egyenlet - (3)

sorozatnak felel meg. Ha az utóbbinak valamely konvergens részsorozata (65. §)

amelyben
, akkor
ugyancsak az
folytonossága értelmében a megfelelő

hely szóbanforgó zárt környezetéhez tartozik (66. §) és (1)

10.8. egyenlet - (4)

sorozatban

ahol

. De másrészt (4)-ben mint (2) részsorozatában szükségkép

tehát

s így az (1) függvény egyrétűsége alapján

részsorozatára érvényes lévén, ebből nyilván következik (65. §), hogy (3)-ban
ami éppen azt mondja, hogy

folytonos a

. Ez (3) bármely konvergens
, azaz

,

helyen.

Mármost a -sík minden olyan pontjának, amely a szóbanforgó környezetbe esik, feleltessük meg a -sík
(1) alatti pontját. Az ponton át valamely egyszerű folytonos vonaldarabot fektetvén (269. §), ennek egy a
-sík
pontján átmenő
egyszerű folytonos vonaldarab felel meg, miután az
függvény
felvetésünk szerint folytonos és egyrétű. A
görbét irányítván,
legyen ennek megfelelően irányítva.
Megmutatjuk, hogy ha a görbének az pontban van érintője, akkor a neki (1) révén megfelelő görbének
is van érintője az
ábra).

pontban, de

érintőjéhez képest pozitív értelemben szöggel el van fordulva (357.
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10. fejezet A komplex változó
függvényei

357. ábra.
Ha ugyanis

görbének valamely pontja, feltevésünk értelmében egyrészt

a

10.9. egyenlet - (6)

midőn

, másrészt ugyanekkor

10.10. egyenlet - (7)

ahol
bizonyos,
meghatározott érték (az a szög, amelyet az
valós tengellyel bezár). De (6)-ból nyilván következik, miszerint

ponthoz tartozóérintő az

(az arcusokat megfelelően választva), tehát (7) alapján

inverz függvény is folytonos, tehát

Mivel a fent mondottak szerint

, ez éppen azt jelenti, hogy a

aequivalens azzal, hogy

görbének van érintője az

. Ez érintő tehát valóban az (5) alatti
érintőjéhez képest.

pontban s hajlásszöge

szöggel van elfordulva a

görbe

pontban vett

(6)-ból még az is következik, hogy

10.11. egyenlet - (8)

midőn

. Tehát az (1) megfeleltetésnél valamely

távolsághoz való viszonya közelítőleg
hogy az (1) megfeleltetésnél az
Fektessünk most a

-síkban az

, ha

távolságnak a megfelelő
kicsiny. Ezt a (8) limesrelációt úgy fejezzük ki,

ponthoz tartozó „lineáris nagyítás”
ponton át két görbét, amelyeknek van

.
-ban érintőjük. Miután az (1)

megfeleltetésnél mindegyik görbének olyan felel meg a
-síkban, amelynek
-beli érintője az eredeti
irányhoz képest az (5) szöggel van elfordulva, azért e megfeleltetés az pontban vett érintők közötti szöget
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10. fejezet A komplex változó
függvényei
nagyság és értelem szerint megtartja. Ezt rövidebben úgy mondjuk, hogy ez (1) megfeleltetés „szögtartó” az
pontban. (V. ö. 284. §)
582§. . Valamely komplex változós
függvény ábrázolásánál a
-sík minden szóbajövő
pontjának megfeleltetjük a
-síknak e függvénykapcsolat révén ezzel meghatározott
pontját. Közelebbi
tájékozódás céljából azután azt vizsgáljuk, hagy ha átfut bizonyos görbesereg görbéin, akkor a megfelelő
pont milyen görbéket ír le a -síkban.
Tekintsük például a

10.12. egyenlet - (1)

függvényt. Nézzük, milyen görbét ír le a

10.13. egyenlet - (2)

pontnak megfelelő

10.14. egyenlet - (3)

pont, ha

átfut valamely

egyenesen?

Minthogy (1) és (2)-ből

(3) alatt

10.15. egyenlet - (4)

Ennélfogva állandó

mellett

parabolán mozog, mégpedig

a

esetén növekedő

mellett átfut ezen a 358. ábrán jelzett irányban. E

parabola fókusza az kezdőpont, parametere
. Ha helyett a
állandót vesszük, növekedő mellett
ugyanezen a parabolán fut át ellenkező irányban. A -sík minden pontján, amely nem esik össze -val
vagy a pozitív
tengely valamely pontjával, egy és csak egy ilyen parabola megy át, és mindegyik
meghatározott
egyenesnek felel meg, mert
a
intervallumban minden
pozitív értéket felvesz egyszer és csak egyszer. Midőn az
valós tengelyen fut végig pozitív irányban, a
megfelelő
pont a -sík pozitív valós tengelyét írja le az
kezdőpontig s innen vissza.
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10. fejezet A komplex változó
függvényei

358. ábra.
Látjuk, a
függvény a valós tengely feletti
félsíkon egyrétű, az (1) megfeleltetés e félsíkot az
kezdőpontból a pozitív valós tengely mentén felhasított -síkba viszi át. Az
félsík ugyancsak egyrétűen
az ugyanígy felhasított -síkba megy át, ami az előbbiből már következik is annak alapján, hogy -hez és
-hez ugyanaz a
tartozik.
Ugyancsak (4)-ből folyólag állandó

mellett

a

parabolán mozog, mégpedig az
félegyenest -vel a növekedő -ok irányában futva be,
e parabolának az
tengely feletti vagy az alatti részét írja le a 359. ábrán jelzett irányban aszerint, amint
vagy
. E parabola fókusza ismét , parametere
. Midőn az
képzetes tengely felső
felét futja át pozitív irányban, a megfelelő
pont
-sík valós tengelyének negatív részét írja le -tól
távolodva. Az
félegyeneseknek megfelelő eme görbesereg az
egyeneseknek
megfelelő előbbi sereget derékszögben metszi, megegyezésben a megelőző § tételével.

359. ábra.
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Különben a
függvény a képzetes tengely jobboldalán lévő félsíkban ugyancsak egyrétű, az (1) megfeleltetés
ezt az
kezdőpontból a negatív valós tengely mentén felhasított -síkba viszi át. Ez a mondottak mellett
folyománya annak is, hogy a

trigonometrikus alakból (293. § (3))

Valamely sugarú
középpontú félkör (360. ábra)
sugarú körbe megy át, abból a
pontot kihagyva.
Viszont
-ból kiinduló
hajlásszögű félegyenest -ból kiinduló
hajlású félegyenesbe visz át az (1)
megfeleltetés.

360. ábra.
583§. . Vizsgáljuk most a

10.16. egyenlet - (1)

függvényt.
Nézzük, milyen görbét ír le a

10.17. egyenlet - (2)

pontnak megfelelő

10.18. egyenlet - (3)

pont a

-síkban, ha

a

-síkban átfutja a

körvonalat? Minthogy (2)-ből
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az (1) alatti függvény normálalakban

vagyis (3) alatt

Az

körvonalon tehát

vagy a

szám

arcusával kifejezve

10.19. egyenlet - (4)

Ebből látjuk, miszerint e körvonalon átfutó

pontnak megfelelő

pont oly ellipszistír le, amelynek egyenlete

10.20. egyenlet - (5)

Ennek féltengelyei

Miután

a fókuszok a
-sík
és
pontjai. (4)-ből látható, hogy
esetén
befutásának az (5) ellipszis pozitív értelemben való befutása felel meg, viszont

kör pozitív értelmű
esetén a negatív értelmű

befutás (361. ábra). Az és sugarú körökhöz ugyanez az ellipszis tartozik, de ellenkezőkép befutva. A -sík
minden pontján, amely nem esik a
pontot az ponttal összekötő egyenesdarabra, egy és csak egy ilyen
ellipszis megy át és mindegyik meghatározott
körnek felel meg. Ugyanis az
függvény az
intervallumban minden -nél nagyobb értéket felvesz egyszer és csak egyszer (53. §, 96. §),
lévén folytonos és
írja le pozitív irányban az

esetén
-hez tartó s deriváltja
. Midőn a
pontból kiindulva, akkor
az
valós tengelyen halad az

vissza, miután ez esetben (2)-ből

folytán

s így (1) alatt
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ponttól

egységkört
-ig és

10. fejezet A komplex változó
függvényei

361. ábra. a.

361. ábra. b.
Ezekből látjuk, hogy az (1) függvény a

körkülsőben egyrétű s e megfeleltetés ezt a körkülsőt a valós

tengely mentén az ponttól a
pontig felhasított
-síkba viszi át. A
körbelső az ugyanígy
felhasított -síkba megy át ugyancsak egyrétűen, de a
pontnak nem felel meg végesben fekvő pont,
hanem a
, azaz
esetén
. Ez különben az előbbiből már következik, minthogy (1)
alapján

-hez és -hez ugyanaz a

érték tartozik.

Ugyancsak (4)-ből folyólag állandó
mellett (ha
ból kiinduló s nem a koordináta-tengelyekbe eső félegyenest fut át a

hiperbolán mozog. Ennek fókuszai

), vagyis midőn valamely pontot hozzá nem számítva,
az

folytán szintén az

és

pontok. A

,

,

,
arcusokhoz ugyanaz a hiperbola tartozik. A megfelelő félegyeneseknek a
körkülsőbe
eső részei az (1) megfeleltetésnél a 362. ábrán ugyanúgy színezett hiperbola-részekbe mennek át, a befutási
értelmet nyilak jelzik. Ez következik abból, hogy ha
számokon át növekednek s
-hez tartanak, midőn
akkor a

a

valós tengelyen,

vagy

növekedik, akkor (4) alatt
. Ha
vagy
, azaz
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és
, azaz

esetén pedig az

a pozitív
,
képzetes

10. fejezet A komplex változó
függvényei
tengelyen marad. A
körkülsőbe eső tengelyrészeknek az ugyanúgy színezett tengelyrészek felelnek
meg, a jelzett értelemben befutva. A hiperbolarészek és az utóbbi tengelyrészek az és
fókuszú fenti
ellipsziseket derékszögben metszik, mint az
középpontú körök az -ból kiinduló félegyenesek részeit a
körkülsőben, megfelelően 581. § tételének.
584§. . Tárgyalásunkban alapvető fontosságú annak megállapítása, hogy ha a

komplex változó

függvénye normálalakban

10.21. egyenlet - (1)

akkor micsoda kirovást jelent
differenciálhatósága valamely
Az

az
helyen.

és

helyről áttérve egy más

kétváltozós

függvényekre

az

helyre, az (1) függvény megváltozása nyilván

10.22. egyenlet - (2)

ahol

Ha az
helyen van differenciálhányados és ez
, akkor ez azt jelenti, hogy a (2) alatti függvénynövekménynek az
szenvedett
változásához való viszonya

Vagyis ekkor

10.23. egyenlet - (3)

ahol

, midőn

, azaz

10.24. egyenlet - (4)

(3) így írható:

tehát

Ez (4)-re tekintettel azt fejezi ki, hogy
(541. §), mégpedig itt

és

az

helyen differenciálható kétváltozós függvények

10.25. egyenlet - (5)
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Megmutatjuk most, hogy fordítva is, ha és az
helyen differenciálható kétváltozós függvények és
eleget tesznek az (5) alatti feltételeknek, akkor az (1) függvény az
helyen differenciálható, nevezetesen
deriváltja itt
.
A feltevés szerint

ahol

10.26. egyenlet - (6)

midőn egyidejűleg

midőn

és

. Ennélfogva az (1) függvény különbségi hányadosa

, miután

és (6)-ból folyólag ekkor

Ezek szerint az (1) függvény valamely

helyen akkor és csak akkor differenciálható, ha

és

az
differenciálható olyan kétváltozós függvények, amelyek itt eleget tesznek a feltételeknek. Ez
utóbbiak az ú. n.
CAUCHY–RIEMANN-féle relációk . Amennyiben valamely nyílt és összefüggő
tartományban fennállnak, CAUCHY–RIEMANN-féle parciális differenciálegyenletekről beszélünk. 1 A
fentebbiek értelmében az (1) függvény deriváltja – amennyiben létezik –

10.27. egyenlet - (8)

Példakép tekintsük a

függvényt. Tüstént látható, miszerint ez a helyen differenciálható és deriváltja
valamely más
helyre, a különbségi hányados

s ez

esetén valóban -hoz tart, miután ez esetben egyúttal

. Ugyanis a

helyről áttérve

és

V. ö. B. RIEMANN: Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse, Inaugural
Dissertation, Göttingen 1851, Gesammelte Mathematische Werke, Leipzig 1876, S. 6; továbbá A. L. CAUCHY: Mémoire sur les intégrales
définies Oeuvres I, p. 319 és ugyanattól: Exercices d’analyse et de physique mathématique t. 4, p. 345.
1
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De a -tól különböző helyeken már nem differenciálható ez a függvény, mert most

s így

tehát a (7) alatti feltételek nem teljesülnek, ha

.

függvényről azt mondjuk, hogy „az

Valamely

helyen reguláris”, ha van olyan

középpontű kör,

amelyen belül
differenciálható. Az helyen való regularitás tehát sokkal többet jelent az helyen való
differenciálhatóságnál. Ha a regularitás bizonyos tartomány minden helyén fennáll, akkor „e tartományban
reguláris függvényről” beszélünk. A komplex változós függvénytan ilyen függvényekkel foglalkozik.

2. 2 Az elemi függvények értelmezése komplex
változóra
585§. . A valósban az

függvény azzal jellemezhető, hogy eleget tesz a

kezdeti feltétel mellett (169. §). Keressük most a

az

függvényét, amelyre hasonlókép

10.28. egyenlet - (1)

és

10.29. egyenlet - (2)

Legyen a keresett függvény normálalakban

A megelőző § (8) képlete alapján (1) azt a követelést fejezi ki, hogy

10.30. egyenlet - (3)

legyen, (2) pedig aequivalens az

10.31. egyenlet - (4)

követeléssel.
(3) szerint először is fenn kell állnia az
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differenciálegyenletnek
komplex változónak azt a

10. fejezet A komplex változó
függvényei

parciális differenciálegyenleteknek. Ezekből (169. §)

10.32. egyenlet - (5)

Tehát feladatunk e
értelmében az

és

egyváltozós valós függvények meghatározására redukálódott. Minthogy (3)

egyenleteknek is fenn kell állniok, (5)-ből

10.33. egyenlet - (6)

Ezekből továbbá következik, hogy

10.34. egyenlet - (7)

És (4) alapján (5)-ből

10.35. egyenlet - (8)

miért is (6)-ból

10.36. egyenlet - (9)

Mármost a (7) alatt nyert differenciálegyenletekből (8) és (9)-re tekintettel (182. §)

Ezeket (5)-be helyettesítve, látjuk, miszerint az (1) és (2) követeléseknek megfelelő függvény nem lehet más,
mint

10.37. egyenlet - (10)

E függvényben a valós és képzetes rész

amelyek mindenesetre differenciálhatók (541. §), miután parciális deriváltjaik folytonosak, és nyilván eleget
tesznek a CAUCHY–RIEMANN-féle egyenleteknek (584. § (7)). Tehát e (10) alatti függvény differenciálható és
deriváltja (584. § (8))
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függvényei
vagyis (1) teljesül. (10)-ből látható továbbá, hogy teljesül a (2) követelés is.
Ezek szerint a (10) alatti függvény az egyetlen, amely megfelel az (1) és (2) követeléseknek. Ez valós
esetén (midőn
) átmegy az
függvénybe. Ennek alapján megállapodunk abban, hogy bármely
komplex argumentumra legyen. Vagyis megállapodásunk értelmében
az a komplex szám,
amelynek abszolút értéke
, arcusa pedig .
E definícióból következik, hogy komplexben is az

függvény eleget tesz az függvényegyenletnek. Ha u. i.

akkor

tehát a (11) alatti értelmezés szerint

10.38. egyenlet - (13)

De (164. § (2))

tehát a komplex számok szorzásának szabálya értelmében (291. § (4)) (11)-re tekintettel (13) jobboldala
vagyis (12) valóban fennáll. Ebből teljes indukcióval

,

10.39. egyenlet - (14)

A

és

függvények

szerint periodikusak lévén, (11)-ből látható, hogy

10.40. egyenlet - (15)

tehát az

függvény periodikus

szerint. Speciálisan

10.41. egyenlet - (16)

Minthogy e
deriváltja

függvényt a fentebbiek értelmében éppen az (1) és (2) követelésekkel jellemezhetjük,

10.42. egyenlet - (17)

586§. . A

-sík minden

pontjának feleltessük meg a

-sík

10.43. egyenlet - (1)

pontját (585. § (11)). A függvény

szerint periodikus lévén, a
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10.44. egyenlet - (2)

főperiodus-sáv
pontjaira szorítkozva már minden szóvajövő
pont, miután
folytán

pontot megkapunk. Ezek között nincs meg a

Ha
átfut valamely
egyenest, növekedő
mellett a megfelelő
pont az
kezdőpontból
kiinduló és hajlásszögű félegyenesek -tól különböző pontjain fut át e ponttól távolodva ( 363. ábra). A
főperiodus-sáv különböző ilyen egyeneseinek különböző félegyenesek felelnek meg a
-síkban, az
valós tengely az
pozitív valós tengelybe megy át ( -t nem számítva hozzá), az
egyenes viszont a
negatív valós tengelybe. Tehát az (1) függvény a (2) főperiodus-sávban egyrétű, e megfeleltetés ennek
belsejét a kezdőponttól a negatív valós tengely mentén felhasított -síkba viszi át. Ha a
főperiodus-sávnak valamely
egyenesdarabján fut végig növekedő
mellett, a
megfelelő
pont
sugarú kört ír le mint középpont körül a nyíl irányában (363. ábra); ez merőlegesen
metszi az előbbi félegyenest, megegyezésben az 581. § tételével.

363. ábra.
Látjuk, az (1) függvény értékkészletében minden

komplex szám megvan. Nézzük, valamely

10.45. egyenlet - (3)

komplex érték a főperiodus-sáv mely
amelyre

helyének felel meg? Ez (1)-re tekintettel az a hely,

és

E
mellett a
más olyan hely nincs is, amelyre
(2) sávban egyrétű.

helyek mindegyikének a (3) alatti
felel meg s ezeken kívül
volna, lévén az
függvény
szerint periodikus (585. §) és a
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Mindazokat a komplex számokat, amelyekre
,a
szám „természetes ( alapú) logaritmusainak”
nevezzük és összefoglalóan
-vel jelöljük. A mondottak értelmében a trigonometrikus alakban adott (3)
alatti szám természetes logaritmusai a értékek. Ezek közül
főlogaritmusának vagy
főértékének
nevezzük és
-vel jelöljük azt, amely a (2) főperiodus-sávba esik, azaz a (3) szám főlogaritmusa E (4) és
(4*) képletekben
az pozitív szám valós alapú logaritmusát jelenti.
Minthogy trigonometrikus alakban például

e szám logaritmusai a

értékek, főlogaritmusa

Valamely

negatív szám trigonometrikus alakja

tehát logaritmusai

és főlogaritmusa

A pozitív

szám logaritmusai pedig a

értékek, ahol

a valós logaritmus, és e valós

a főérték.

A
vagyis (1) inverz függvénye (4) szerint végtelen sok értékű függvény, a minden racionális egész
értéke ennek egy-egy ágát határozza meg. Az
kezdőpontból a negatív valós tengely mentén felhasított síkban
nyilván bármelyik ág folytonos. Ha a felhasított sík valamely
helyéről áttérünk annak egy más
helyére, a
inverz függvény valamely ágának különbségi hányadosa

10.46. egyenlet - (6)

Midőn

, a folytonosság értelmében

mikor is (585. § (1*))

tehát (5)-ből
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Eszerint a felhasított síkban

bármely ága differenciálható és deriváltja

Ennek felhasználásával megmutatjuk, hogy

bármely komplex értékénél az

sorozat határértéke , képletben Ha ugyanis
logaritmus fogalma szerint bármelyik ágra

már elég nagy, akkor

a felhasított síkban van és a

tehát (585. § (12*))

10.47. egyenlet - (9)

lévén

(585. § (15)). De

s minthogy

és

, itt (6) értelmében

Tehát

s így az
587§. .

függvény folytonossága értelmében (8)-ból következik (7).
A valósban az

függvényt azzal jellemezhetjük, hogy megoldása az

differenciálegyenletnek az
kezdeti feltételek mellett (182. §). Keressük most a
komplex változónak azt a
függvényét, amelyre hasonlókép

10.48. egyenlet - (1)

és

10.49. egyenlet - (2)

Az (1) differenciálegyenletnek két evidens megoldása
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S mivel ezekre

az integrálszámítás alaptételének felhasználásával (580. §) ugyanúgy, mint a valósban a megfelelő tétel (182. §),
következik, hogy (1) összes megoldásai a

függvények, ahol

és

tetszőleges komplex állandók. Ez állandókra a (2) követelés alapján a

egyenleteknek kell fennállniok, ezekből pedig

Nyertük tehát, hogy az (1) differenciálegyenletnek a (2) alatti kezdeti feltételek mellett egyetlen megoldása
Hasonlókép, (1) egyetlen megoldása a kezdeti feltételek mellett
A (3) és (5) alatti függvények valós

mellett az

képlet felhasználásával (585. § (11)) átmennek a
,
függvényekbe. Ennek alapján megállapodunk
abban, hogy bármely komplex értékénél legyen. E definíciónak folyománya az

10.50. egyenlet - (7)

ú. n. EULER-féle reláció. 2 A képzetes számok bevezetésének köszönhető, hogy a valósból átvett (1)
differenciálegyenletnek a (2), ill. (4) kezdeti feltételek melletti megoldásai, amelyek valós
esetén
összeesnek a
,
függvényekkel, tehát ezeknek mintegy a folytatásai komplexben e
differenciálegyenlet révén, a
amely valós
esetében az

differenciálegyenlet
feltétel melletti megoldásával (585. §),
függvény, a (6) alatti benső kapcsolatban vannak. A valósban e három

függvény között csak az a formális kapcsolat van, hogy amíg
együtthatóval lép föl, addig

hatványsor alakjában

hatványsorában (321. § (6))

együtthatója páros

mellett ,
hatványsor kifejtésében viszont az együttható páratlan
mellett (322. § (5), (6)).

az

esetén

s páratlan

esetén

és páros

Minthogy
deriváltja maga e függvény (585. § (1*)), (6)-ból tüstént következik, miszerint
deriváltja (6)-ból látható továbbá, hogy

és

10.51. egyenlet - (9)

azaz a
páros,
folyománya, hogy

páratlan függvény.És

a

szerint periodikus lévén, a (6) alatti definíciónak

10.52. egyenlet - (10)

2

V. ö. L. EULER: Introductio in analysin infinitorum, Lausanne 1748, I. §. 138.
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és

vagyis

periodikusak

szerint.

Megmutatjuk most, hogy a komplexben is érvényben vannak a függvényegyenletek. Valóban, (6) értelmében

tehát

függvényegyenlete (585. § (12)), majd (7) és (9) tekintetbe vételével

s hasonlókép adódik a (11) alatti második képlet. A goniometria egyéb képletei ezeknek folyományai.
A (11) alatti első képletből (9) alapján speciálisan (a

,

esetben)

10.53. egyenlet - (12)

Határozzuk meg most a
függvény zérus-helyeit, azaz oldjuk meg a
(586. §) tényezővel való szorzással (6) alapján az

egyenletet. Ez a

alakot ölti. Ennek megoldása pedig (586. §)

Eszerint

összes zérushelyei tehát komplexben sincs más zérushelye, mint a valósban.

Hasonlóan adódik, hogy
mint a valósban.
A

és

összes zérushelyei a helyek, vagyis ennél sincs a komplexben egyéb zérus-hely,

függvények értelmezése komplexben a valósból átvett képletekkel

10.54. egyenlet - (15)

Ezek értelmezési tartományából hiányoznak a (13), ill. a (14) alatti helyek. A fentebbiek alapján (15)-ből
folyólag
és
páratlan függvények és szerint periodikusak, mint a valósban. S (12) felhasználásával
a hányados differenciálási szabálya szerint (580. §) adódik, hogy
és
deriváltja (6)-re tekintettel a
(15) alatti definiáló képleteket a részletesebb

10.55. egyenlet - (17)

alakban is írhatjuk.
A sinus hyperbolicus és cosinus hyperbolicus függvényeket (216. §) komplexben is a

10.56. egyenlet - (18)
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képletekkel értelmezzük. Ezek (6) alapján a sinus és cosinus függvényekkel kifejezve

10.57. egyenlet - (19)

A

10.58. egyenlet - (20)

tangens hyperbolicusés cotangens hyperbolicus függvények megfelelő kifejezése pedig (15*) alkalmazásával

10.59. egyenlet - (21)

588§. . Ábrázoljuk a

függvényt, a

pontjának feleltessük meg a

-sík minden

-sík

10.60. egyenlet - (1)

pontját. Mivel a függvény periodikus

szerint, a

10.61. egyenlet - (2)

főperiodus-sáv

pontjaira szorítkozva már minden szóbajövő pontot megkapunk.

A megelőző § (15*) alatti első képlete alapján az (1) megfeleltetés az egymás után történő

megfeleltések végeredménye.
Legyen először
. Egy, az
tengellyel párhuzamos
egyenes a jelzett irányítással
(364. ábra) az (I) megfeleltetésnél átmegy a 365 a. ábrán látható
egyenesbe, ez pedig (586. §) a (II)
megfeletetésnél a 365 b. ábrán feltüntetett
félegyenesbe (az ábrázolást ugyanazon
síkon
eszközölve), nem számítva az
kezdőpontot. Ezt a
megfeleltetés (ismét az
síkon
maradva) átviszi a 365
. ábrán látható félegyenesbe, az
pontot nem számítva ehhez. Ennek a
félegyenesnek -ra vonatkozó inverzét véve s azt az
valós tengelyre vonatkozólag tükrözve, nyerjük
ugyanazon síkon a
megfeleltetés eredményét, amely tehát az ponttól -ig haladó körív, amelyhez
és nem számít hozzá. Ezt a
megfeleltetés e síkon átviszi a 365
. ábrán feltüntetett
körívbe, amely végül a
megfeleltetéssel átmegy a 365
. ábrán láthatóba (az előbbihez nem
1338
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számítva hozzá a
és , az utóbbihoz a
pontokból nyilván megkaptuk a (III) szolgáltatta

és
pontokat). Ezzel a (II) megfeleltetéssel nyert
pontok geometriai helyét. Különböző -ekhez különböző

ilyen körívek tartoznak s nyilván mindegyik megfelel bizonyos

pozitív értéknek.

364. ábra.
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365. ábra. a.

365. ábra. b.

365. ábra. c1.
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365. ábra. c2.
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365. ábra. c3.
Ha

, akkor hasonló okoskodással nyerjük, hogy az eredmény a

egyenesdarab (végeit nem számítva), az

esetben pedig az

pontot

-vel összekötő

képzetes tengelynek kiegészítő része a

és pontok nélkül (366., 367. ábra). Midőn leírja az
egyenes
feletti részét,
az
képzetes tengelyen
-től -ig halad (azt már nem éri el), viszont az
alatti részt írva le -vel,
a
képzetes tengelyt
-től
-ig futja át, a
pontot nem számítva. (A fenti ábrákon az átfutott részek
vastagon vannak kihúzva.)

366. ábra.
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367. ábra.
Minthogy
páratlan függvény, a fentebb mondottakból már következik, miszerint a
sávban
fekvő
egyenes a jelzett befutási értelemmel (368. ábra) az
képzetes tengely baloldalán
től -ig futó körívbe megy át az (1) megfeleltetésnél.

368. ábra.
Ezekből láthatjuk, hogy az (1) függvény a (2) főperiodus-sávban egyrétű s és
értéket felvesz, e megfeleltetés e sáv belsejét a képzetes tengely mentén a
fölhasított -síkba viszi át.

kivételével minden komplex
ponttól lefelé és -től felfelé

A
derivált -tól különböző lévén (587. § (16)), az 581. § tétele alapján az előbbiekből következik, hogy a
(2) főperiodus-sáv valamely
egyenesének (1) révén zárt kör felel meg a -síkban (
esetén a
valós tengely), nevezetesen a
pontot az
ponttal összekötő körív-sornak (amelyhez az összekötő
egyenesdarab és ennek komplementuma is tartozik) egy ortogonális trajektoriája. Ez tudvalevőleg a
és
pontokat harmonikusan szétválasztó két pont meghatározta egyenesdarab mint átmérő fölé szerkesztett kör (369.
ábra).
A valós arcus tangens függvény geometriai interpretációjának megfelelően (177. §)
esetén
jelenti mindazokat a komplex számokat, amelyekre
. Ezek meghatározása az előbbi § (15*) alatti
első képlete alapján az
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egyenletnek

-re való megoldását jelenti. Ebből először is (

s mivel a jobboldal nem zérus (

folytán)

következtében), innen

10.62. egyenlet - (3)

E végtelen sok érték közül
főértékének nevezzük azt, amely a logaritmus főértékének felel meg,
vagyis nyilván a (2) főperiodus-sávba esik (586. §). Ezt, mint a valósban, így jelöljük: (
). Tehát (3)-ból
főértéke

10.63. egyenlet - (4)

míg az összes értékek

10.64. egyenlet - (5)

Az
vagyis (1) inverz függvénye, ezek szerint végtelen sok értékű függvény, (3*) alatt a
minden
racionális egész értékéhez ennek egy-egy ága tartozik (v. ö. 586. §). A
pontból lefelé és az -ből felfelé a
képzetes tengely mentén felhasított
különböző, hanem lehetetlen

-síkban bármelyik ág folytonos. Ugyanis

nemcsak

-tól

is, mert ha ez fennállna, akkor

tehát -nél nagyobb abszolút értékű valós szám volna s így maga
ennélfogva pedig
más
helyére, a

nyilván éppen a felhasított részre esnék;

folytonos (586. §). Ha a felhasított sík valamely
helyéről áttérünk annak egy
inverz függvény bármelyik ágának különbségi hányadosa

10.65. egyenlet - (6)

Midőn

, a folytonosság értelmében

, tehát (587. § (16))

következőleg (5)-ből
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Eszerint a felhasított síkban
A
megfelel a

bármely ága differenciálható és deriváltja

összefüggés révén a

-re vonatkozó (2) főperiodus-sávnak a

függvénynél

10.66. egyenlet - (8)

főperiodus-sáv. Az
vagyis
főperiodus-sávba esik. S minthogy nyilván

inverz függvénye főértékének azt nevezzük, amely ebbe a (7)

ahol is főértéknek főérték felel meg, (3)-ból folyólag

és a főérték

A (6) képletből pedig következik, miszerint a felhasított síkban bármely ágra

589§. . Ábrázoljuk most a

pontjának feleltessük meg a

függvényt, a

-sík minden

-sík

10.67. egyenlet - (1)

pontját. Mivel a függvény periodikus

szerint, a

10.68. egyenlet - (2)

főperiodus-sáv pontjaira szorítkozva már minden szóbajövő

pontot megkapunk.

A függvényegyenlet felhasználásával (587. § (11)) az

helyhez tartozó függvényérték (587. § (17*))

tehát (1) alatt

10.69. egyenlet - (3)
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Tekintsük először a (2) sávnak

részét. Ha
ból

átfut növekedő

mellett valamely

egyenest,

hiperbolán mozog, mert ekkor (3)-

Minthogy
, e hiperbola fókuszai és
. Miután
szigorúan növekvő, a (3) alatti
második képletből látjuk, hogy növekedő -nál folyvást csökken. Az első képletre tekintettel most
,
tehát

a 370. ábrán jelzett irányban végigfut a hiperbola jobboldali ágán. Minél nagyobb az

állandó, annál közelebb jut e hiperbola-ág az

tengelyhez, lévén

a

pozitív

számközben szigorúan

fogyó. S minden ilyen hiperbola-ág megfelel bizonyos
értéknek, mert
a és között minden nél kisebb pozitív értéket felvesz. Különböző -ekhez tartozó hiperbola-ágaknak közös pontjuk nincsen,
minthogy konfokálisak. Az

egyenesnek növekedő

mellett (3) alapján a negatív értelemben befutott

képzetes tengely felel meg. Az előbbi egyenes -re vonatkozó tükörképének (amelyen az abszcissza a
állandó) ugyanazon hiperbola baloldali ága felel meg, szintén lefelé befutva. Ha
a pontból kiindulva a
képzetes tengely pozitív felén fut végig,
a valós tengelyt -től kezdve pozitív értelemben futja át. Viszont az
egyenes felső felét -ből kiindulva futtatván át -vel,
a valós tengely
pontjából kiindulva
halad ezen negatív értelemben
-ig.
Ezekből láthatjuk, hogy az (1) megfeleltetés a
sáv belsejét egyrétűen viszi át a valós tengely mentén
-től kezdve jobbra és
-től kezdve balra felhasított -síkba, e sáv balszélének -sal kezdődő felső felét
pedig a valós tengely pozitív részének -től
-ig, jobbszélének -vel kezdődő felső felét a valós tengely
negatív részének
-től
-ig terjedő szakaszába, ugyancsak egyrétűen.
Minthogy
, az (1) megfeleltetésnél a -ra vagy -re szimmetrikusan fekvő
pontoknak mindig ugyanaz a
pont felel meg. A mondottakból tehát következik, miszerint a
függvény
a (2) föperiodus-sávban minden -től és
-től különböző komplex értéket éppen kétszer vesz fel (bizonyos
és
helyeken, illetve a
egyenesen a és
konjugált pontokban), viszont az értéket csak a
,a
-et pedig csak a helyen éri el.
(3)-ból a fentebbiekhez hasonlóan az is tüstént következik, hogy a
sáv valamely
egyenesdarabjának és
fókuszokkal bíró félellipszis felel meg (370. ábra) az
tengely alatt, resp.
felett, aszerint, amint
; az -hoz és
-hoz tartozók egész ellipszist tesznek ki. Ez megfelel az 581. §
tételének, miután ilyen egyenesdarabon
((587. § (8)) és a félellipszisek az
és
fókuszú hiperbolákat tudvalevőleg derékszögben metszik. Midőn
, vagyis a valós tengelyen -tól
ig halad, a megfelelő
a valós tengelynek -től
-ig terjedő szakaszát futja át.

-

Az arcus cosinus függvény fogalmát (181. §) a komplexbe átvíve,
jelenti mindazokat a komplex
számokat, amelyekre
. Ezek meghatározása
definiáló képletére tekintettel (587. § (6)) az

egyenletnek

-re való megoldását kívánja. Ez az

-re vonatkozólag másodfokú

egyenlet alakjában írható, amelyből (296. §)

Innen pedig
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10.70. egyenlet - (4)

E végtelen sok érték közül a (2) főperiodus-sávba

esetén nyilván az a kettő esik, amelyek a logaritmus

főértékének felelnek meg. Az
főértékének e kettő közül azt nevezzük, amely a
sávba
esik, illetve a pozitív képzetes résszel bírót, midőn konjugált komplexek (valós részük vagy ); a főérték jele
(
). Ha
, akkor a főérték a (2) sávba eső egyetlen , ill. érték. A főértékkel kifejezve az
összesértékek

10.71. egyenlet - (5)

Az
, vagyis (1) inverz függvénye ezek szerint végtelen sok értékű függvény, a (4) képlet
esetén az értékek két seriesét foglalja magában, amelyek a négyzetgyök két értékének felelnek meg. (4*) alatt a
minden értékének a függvény két-két ága felel meg (
esetén a kettő mindig összeesik). Az
pontból jobbra és a
-ből balra a valós tengely mentén felhasított -síkban a függvény bármelyik ága
folytonos. Ugyanis a
sáv valamely belső pontjának eléggé kicsiny négyszögalakú környezete az (1)
megfeleltetésnél a fentebbiek értelmében két hiperbola- és két ellipszis-ívvel határolt görbe vonalú négyszögbe
megy át, az illető pont ennek belső pontjába. S mivel az (1) függvény az előbbi négyszögben folytonos és
egyrétű, a
inverz függvényág is folytonos a görbevonalú négyszögben (v. ö. 581. §), ami
maga után vonja bármelyik ág folytonosságát. Ha a felhasított sík valamely
helyéről áttérünk annak egy más
helyére, a

főág különbségi hányadosa

10.72. egyenlet - (6)

Midőn

, a folytonosság értelmében

, tehát (587. § (8))

ahol a négyzetgyöknek az az ága veendő, amely a
(5)-ből

Eszerint a felhasított síkban
a
helyen -gyel egyenlő.
A
megfelel a

helynek megfelelő

helyen

, következőleg

főágának deriváltja a négyzetgyöknek azt a folytonos ágát véve, amely

összefüggés révén a

-re vonatkozó (2) főperiodus-sávnak a

10.73. egyenlet - (8)
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főperiodus-sáv. Az

inverz függvénye főértékének azt nevezzük, amely e (7)

, vagyis

főperiodus-sávnak

felébe esik, illetve (7)-be eső kétérték közül a pozitív képzetes résszel bírót,

midőn azok egymás konjugáltjai

. S minthogy nyilván

ahol is főérték főértéknek felel meg, (4)-ből folyólag

10.74. egyenlet - (9)

és a főértékkel kifejezve evidenter

minden

-hoz két-két ág tartozik. Minthogy

és

a (8) képletet még az

10.75. egyenlet - (10)

alakban is írhatjuk (585. § (12)). A (6) képletből pedig következik, miszerint a felhasított síkban
főágának deriváltja a négyzetgyöknek azt a folytonos ágát véve, amely a
helyen az értéket veszi fel.
590§. . Valamely

komplex szám

kitevőjű hatványát az

10.76. egyenlet - (1)

képlettel definiáljuk (v. ö. 164. § (8*)). Ez általában végtelen sok értékű, főértéke az, amely a
főértéknek
felel meg (586. §). Utóbbit
-val jelölve, (1) szerint
összes értékei Az eredeti értelemben vett
(585. §) éppen a főérték, mert
. S az
és valós
esetére fentebb értelmezett
(171. §)
szintén a főérték, minthogy ekkor
az pozitív szám valós logaritmusa.
Megmutatjuk, hogy ha
racionális szám, ahol
számú különböző értékkel bír.
Legyen

Tekintettel az
amennyi a

és

relatív törzsszámok és

, akkor

éppen

. Akkor (1*) szerint

függvény

szerinti periodicitására (585. §), e sorozatban annyi különböző érték van,

10.77. egyenlet - (3)
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különböző számok száma. Ebben

sorozatban a

10.78. egyenlet - (4)

mind különböző
, mert ha
egész szám volna, akkor
osztható
volna -val, s mivel és relatív törzsszámok, ez azt jelentené, hogy
osztható -val, ami abszurdum,
miután itt és
a
számok közül valók. Viszont a (2) sorozat bármely száma egy-egy (3)
alatti számmal kongruens
. Tehát a (2) sorozat éppen számú
különböző számot tartalmaz s
így a mondottak értelmében

valóban

-értékű.

Midőn a
kitevő nem racionális szám, az
hatvány (1*) alatti értékei mind különbözők. Ugyanis a
-nek megfelelő értékek egyenlősége azt jelentené, hogy

szerinti periodicitás folytán

azaz a

racionális egész szám, vagyis

ahol

Ezekből látjuk, hogy

racionális szám volna.

akkor és csak akkor egyértékű, ha

Példakép számítsuk ki

racionális egész szám.

összes értékeit. Minthogy (586. §)

azért (1) szerint

a főérték

.

Érdekes, hogy pl.

összes értékei valósak, nevezetesen

folytán

a főérték
A

kitevőt

az

alapot

.
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alakban írván, (1) értelmében

tehát

Ez

esetén az egyetlen

érték, míg

esetében az

geometriai haladványt alkotó részek sorozata.

3. 3 Komplex változós folytonos függvény integrálja
591§. . Legyen
irányított rektifikálható folytonos vonaldarab (270. §) a számsíkon és
ennek mentén
folytonos függvény. Osszuk fel -et ívdarabra s legyenek az osztópontok a pozitív haladási irányban (a
kezdő- és végpontot is felírva)

(371. ábra). Mindegyik
képezzük a

íven vegyünk fel egy-egy

helyet (amely esetleg

vagy

is lehet) és

10.79. egyenlet - (1)

összeget. Ezt az adott felosztáshoz és a választott közbülső helyekhez tartozótéglalapösszegnek nevezzük, bár
nincs meg az a geometriai jelentése, mint a valós folytonos függvény integráljának értelmezésénél szereplő
téglalapösszegnek. Megmutatjuk, hogy az (1) téglalapösszeg meghatározott véges határértékhez tart midőn a
felosztás maximális íve -hoz tart.
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371. ábra.
Legyen u. i. a függvény normálalakban

10.80. egyenlet - (2)

a

,

helyek pedig

Akkor

míg

tehát az (1) téglalapösszeg

Midőn a felosztás maximális íve -hoz tart, itt az 550. § értelmében (minthogy
szerint folytonosak
mentén)
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Következőleg ekkor

10.81. egyenlet - (3)

E (3) alatti határértéket a (2) folytonos függvény

Eszerint a (2) folytonos függvény

görbén vett határozott integráljának nevezzük, jelben

görbén vett integrálja valós vonalintegrálokkal kifejezve Itt a jobboldalon

az integráljelek alatt a formálisan képezett
szorzat valós, ill. képzetes része áll. Az
görbét integrációs útnak mondjuk, mint a valós vonalintegráloknál. Ha speciálisan
a valós tengely
szakasza pozitív értelemben befutva és ezen

akkor az integrál

10.82. egyenlet - (5)

Az integrál fogalmából folynak annak következő elemi tulajdonságai:
tétel. Ha

tétel. Ha

állandó, akkor

és

az

görbe mentén folytonos függvények, akkor
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tétel. Az

görbét ellenkezőkép irányítva

tétel. Az

integrációs utat az

és

tétel. Ha az integrációs út hossza

-szal jelölvén, erre

részekre bontva, ezekre

és rajta

, akkor

(V. ö. 551. §).
vonaldarab parameteres előállítása komplex alakban

Ha az

10.83. egyenlet - (6)

s

és

számköz belsejében folytonos

az

deriváltakkal bír, akkor (552. § (7))

Ennélfogva (4) alapján

10.84. egyenlet - (7)

amit (2) és (5)-re tekintettel a rövidebb

10.85. egyenlet - (8)

alakban írhatunk. Ez a komplex változós függvény integrálja kiszámításának szabálya, amely megfelel a
helyettesítés elvének (148. §).
Minthogy pl. egy az

kezdőpont mint középpont körül

sugárral leírt
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a (6*) szabály alkalmazásával e pozitív értelemben körüljárt

körre

vagyis

10.86. egyenlet - (9)

Hasonlókép, valamely

középpontú

körre vonatkozólag (pozitív körüljárásiértelem mellett)

10.87. egyenlet - (10)

Számítsuk ki most a pozitív értelemben körüljárt

középpontú

körre vonatkozólag az

integrált. Ismét (6*)-ot alkalmazva

miután a

-ben álló integrálok mindegyike

. Hasonlókép, valamely

középpontú

körre

10.88. egyenlet - (11)

A (7*) és (8) alatti eredményeket összefoglalva, bármely

középpontú pozitív értelemben körüljárt

Hasonlóképen adódik, miszerint
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10.89. egyenlet - (12)

592§. . Egész további tárgyalásunk alapjául szolgál a következő tétel:
Ha
a nyílt
tartományban reguláris függvény és minden a
együtt annak egész belseje is -hez tartozik, akkor -ben bármely
az ú. n. CAUCHY-féle alaptétel. 3

-ben haladó egyszerű zárt poligonnal
zárt integrációs útra vonatkozólag Ez

E tétel folyománya az 554. § tételének. Minthogy u. i. az

függvény regularitásánál fogva
CAUCHY–RIEMANN-féle

és

olyan differenciálható függvények, amelyekre fennállnak a

egyenletek (584. § (7)), azért az idézett tétel értelmében a szóbanforgó nyílt tartományban haladó bármely zárt
integrációs útra

tehát a megelőző § (4) képletére tekintettel valóban fennáll (1).
E fundamentális tételnek a következő alakot is adhatjuk:
Ha
a nyílt
tartományban reguláris függvény és minden a -ben haladó egyszerű zárt poligonnal
együtt annak egész belseje is
-hez tartozik, akkor egy a
tartományba eső
nyílt integrációs útra
vonatkozó
integrál csak az út kezdő- és végpontjától függ. Ez ugyanúgy látható be, mint az 554. §
idézett tétele második alakjának az elsővel való aequivalenciája.
A fenti tételnek folyománya, hogy ha
azon magán is, akkor

bármely pontja, mint középpont körül rajzolható olyan kör, amelyen belül

differenciálható és BOREL befödési tétele szerint (69. §) e körök közül kiválaszthatunk véges számút úgy,
bármely pontja legalább egy ily körnek a belsejébe esik. Ennélfogva
nyilván egy körívekből

összetett egyszerű zárt görbe belsejében van, ahol is
alkalmazható.
Ebből most már következik, hogy ha az
görbe (372. ábra) s

3

görbén belül és

.4

Ugyanis a feltevés értelmében
hogy

reguláris valamely rektifikálható egyszerű zárt

reguláris, az ilyen tartományra pedig a fenti tétel

rektifikálható egyszerű zárt görbén belül van a szintén ilyen

reguláris a két görbe közti gyűrűszerű tartományban és e görbéken magukon is, akkor

V. ö. A. L. CAUCHY: Mémoire sur les intégrales définies, prises entre des limites imaginaires § 3., Paris, 1825, németül Ostwald’s

Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 112. herausg. von P. Stäckel, Leipzig, 1900. A tételt
folytonosságának feltevése nélküli
először É. GOURSAT bizonyította be. Lásd ettől: Sur la définition générale des fonctions analytiques d’après Cauchy, Transactions of the
Americal Mathematical Society 1 (1900), p. 14–16.
4
Az ú. n. JORDAN-féle görbe-tétel szerint (v. ö. C. JORDAN i. m. (I. köt. 206. old.), 1. éd. t. 3 (1887), p. 587–594; 2. és 3. éd. t. 1 (1893,
resp. 1909), p. 90–99) valamely egyszerű folytonos zárt görbe a síknak rajta nem fekvő pontjait két nyílt és összefüggő tartományra osztja,
amelyek mindegyikének a határával azonos. E két tartomány közül az egyik korlátos, ennek pontjairól azt mondjuk, hogy a görbén belül
feküsznek.
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mindkét görbén ugyanolyan értelemben integrálva Ugyanis vágjuk a gyűrűt az ábrán látható módon két részre
az

és

rektifikálható egyszerű vonaldarabokkal. Akkor az előbbi tétel értelmében (591. §

)

10.90. egyenlet - (3)

miután az
Hasonlókép

egyszerű zárt görbén belül és azon magán is

10.91. egyenlet - (4)

Minthogy pedig (591. §

és (591. §

)

)

(3) és (4) összeadásával

amiből (2) folyik (591. §

).

372. ábra.
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Hasonló okoskodással látható be e tételnek következő általánosítása:ha az
görbén belül, de egymáson kívül vannak a szintén ilyen
az utóbbiakon kívül, de -en belül lévő helyeken, valamint mindezen
akkor mindegyik görbén ugyanazon körüljárási értelemben integrálva

rektifikálható egyszerű zárt

görbék (373. ábra) s
reguláris
görbéken magukon,

373. ábra.
593§. . Reguláris függvény értékei oly szorosan függnek egymástól, hogy valamely rektifikálható egyszerű zárt
görbén belüli helyeken a függvényértékek már a görbén felvett értékek által meg vannak határozva. Nevezetesen
fennáll a következő tétel:
Ha
a rektifikálható
egyszerű zárt görbén belül és azon magán reguláris függvény, akkor egy a görbén
belül fekvő helyen a pozitív körüljárási értelemben integrálva. Ez (1) képlet a híres CAUCHY-féle formula.
5

Bizonyítás. Minthogy a
kör (374. ábra) szintén

hely az
görbén belül van, a mint középpont körül elég kis
belsejébe esik. Az 591. § (7*) képlete alapján (591. §
,
)

sugárral leírt

10.92. egyenlet - (2)

De az
görbe és a
kör közti gyűrűben és e görbéken magukon
ilyenek. Tehát a megelőző§ (2) alatti tétele szerint

reguláris, miután

és

V. ö. A. L. CAUCHY: Extrait d’un mémoire sur la mécanique céleste et sur un nouveau calcul, appelé des limites, autografálva Turin 1831,
p. 6 vagy Exercises d’analyse 2 (1841), p. 52.
5
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ha a

körön is pozitív körüljárási értelmet választunk s ennélfogva (2)-ből

10.93. egyenlet - (3)

Adatván

, eléggé kis

mellett a

körön

differenciálhatóságánál fogva folytonos (580. §). S mivel e körön magán

, miután
, azért (591. §

a

helyen
)

Következőleg (3) alapján

bármily kicsiny legyen is az

pozitív szám. Ennélfogva

vagyis fennáll (1), qu. e. d.
A bizonyításból látható, miszerint a

helyen elég a függvény folytonosságát feltételezni.

374. ábra.
594§. . Az éppen bebizonyított CAUCHY-féle formula természetesen nem jelenti azt, mintha az
görbével
határolt tartományban reguláris függvény értékeit magán az
görbén szabadon írhatnók elő, csak arra ügyelve,
1359
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függvényei
hogy a függvényérték -en folytonosan változzék. Annyi azonban mégis igaz, hogy a formula jobboldalán álló
integrál az
görbére nem eső helyeken reguláris függvényt állít elő, bárhogyan adjuk is meg -en magán az
folytonos függvényt. Érvényes u. i. a következő általános tétel:
Ha
a rektifikálható (zárt vagy nyílt)
vonaldarabon folytonos függvény, akkor pozitív egész kitevő
mellett a függvény az
-re nem eső bármely helyen reguláris, mégpedig
(Vagyis a deriválást úgy
végezhetjük, hogy az integrandust szerint deriváljuk.)
Bizonyítás. Tekintsük valamely rögzített helyet, amely nem esik az
egy más helyre, az (1) függvény különbségi hányadosa

vonaldarabra (375. ábra). Erről áttérve

Ennélfogva

10.94. egyenlet - (3)

Minthogy a feltevésnél fogva
az
vonaldarab mentén folytonos függvény, azért ott nyilván abszolút
értéke is folytonos (294. § (5)), tehát korlátos (73. §); mondjuk

10.95. egyenlet - (4)

S ha a az helynek eléggé kis környezetébe esik,
nagyobb marad bizonyos pozitív számnál, amit
következőkép láthatunk be. Legyen az pontnak -től való minimális távolsága
(67. §); ez pozitív, miután
nincs az
görbén. Mármost
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tehát (294. § (5))

hacsak

Szóval valóban van olyan

szám, hogy az

hely eléggé kis környezetében

10.96. egyenlet - (5)

Továbbá (3) alatt a
-ben mindegyik tag racionális egész kifejezése a és
olyan
korlát (294. § (1), (6)), hogy az hely szóbanforgó környezetében

változóknak s így nyilván van

10.97. egyenlet - (6)

Jelöljük most már az

vonaldarab hosszát

-sel. Akkor (3)-ból (4), (5) és (6) alapján (591. §

következőleg

qu. e. d.
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375. ábra.
Tekintettel a CAUCHY-féle formulára (593. § (1)), (2) szerint a rektifikálható
reguláris
függvény deriváltja az
belsejében levő
szintén reguláris az -en belül, nevezetesen

helyen

görbén belül és azon magán

Ez ismét a (2) alatti tétel értelmében

s így tovább.
Ezzel arra a meglepő eredményre jutottunk, hogy valamely hely környezetében differenciálható
függvény
ugyanott akárhányszor differenciálható, mégpedig ahol
egy a helyet körülfogó és pozitív értelemben
körüljárt olyan rektifikálható egyszerű zárt görbe, amely a szóbanforgó környezetbe esik.
E tétel is mutatja, hogy a komplexben egy tartományon belüli differenciálhatóság rendkívül erős kirovás a
függvényre nézve, aminek messzemenő következményei vannak.
A tételnek folyománya, hogy valamely tartományon belül differenciálható

függvénynek akár a valós, akár a képzetes része eleget tesz a síkbeli LAPLACE-egyenletnek, azaz
Ugyanis a függvény deriváltja (584. § (8))

s minthogy ez a tétel értelmében szintén differenciálható, ugyanezen szabály szerint

Tehát a (9) alatti egyenleteknek valóban fenn kell állniok.
595§. . Tekintsünk olyan nyílt tartományt, amely minden egyszerű zárt poligonnal együtt annak belsejét is
tartalmazza. A CAUCHY-féle alaptétel szerint (592. §) az

függvény regularitása elegendő ahhoz, hogy e

tartományban minden rektifikálható
zárt görbére
legyen. E feltétel azonban szükséges is,
nevezetesen a tartományra tett megszorító feltevéstől függetlenül érvényes a következő tétel:
Ha

akkor

bizonyos nyílt tartományban folytonos függvény és itt minden rektifikálható

zárt görbére

e tartományban reguláris. ( MORERA tétele .6)

Bizonyítás. A feltevés másszóval azt jelenti, hogy a tartományban
-nek valamely nyílt rektifikálható
vonaldarabra vonatkozó integrálja csak a kezdő- és végponttól függ (v. ö. 555. §). Ha tehát
a tartomány
rögzített helye, egy ebből kiinduló vonaldarabon integrálva az
végpontjának egyértékű függvénye:

függvényt, az integrál a vonaldarab

10.98. egyenlet - (1)

G. MORERA: Un teorema fondamentale nella teoria funzioni di una variabile comp lessa Rendiconti del Reale Instituto Lombardo di
scienze e lettere, 2. ser. 19 (1886), p. 304.
6
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Megmutatjuk, hogy e függvény a tartományban reguláris, mégpedig

10.99. egyenlet - (2)

A

helyről áttérve a tartomány

s mivel itt (591. §

helyére, az (1) függvény változása (591. §

,

)

) nyilván

a különbségi hányados

10.100. egyenlet - (3)

A jobboldali integrál a feltevésnél fogva szintén csak az integrációs út
eléggé kicsiny, a

helyet

a

helyen folytonos lévén, bármely

)

tehát (3) alapján

Miután minden pozitív

végpontjaitól függ. Ha

-val összekötő egyenesdarab egészében a tartományon belül van (376. ábra),

tehát az integráció (3) alatt ennek mentén történhet. De
számhoz található oly
, hogy ez egyenesdarabon

Ekkor pedig (591. §

és

-hoz található ilyen

, ez azt jelenti, hogy

vagyis fennáll (2).
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376. ábra.
Mármost
Qu. e. d.

mint reguláris függvény deriváltja, a megelőző § értelmében maga is reguláris a tartományban.

A CAUCHY-féle alaptételt és a MORERA-féle tételt összevetve, látjuk, hogy olyan nyílt tartományban, amely
minden egyszerű zárt poligonnal együtt annak belsejét is tartalmazza, valamely
folytonos függvény
integrálja akkor és csak akkor függ csupán az integrációs út kezdő- és végpontjától (másszóval minden zárt
integrációs útra vonatkozólag akkor és csak akkor

), ha

a tartományban reguláris.

596§. . Megjegyzendő, ha a tartomány nem tartalmazza is minden egyszerű zárt poligonnal együtt annak
belsejét (hanem pl. gyűrűszerű), azért valamely benne folytonos
függvényre vonatkozó
integrál az integrációs út választásától ugyanazon kezdő- és végpont mellett független lehet. Érvényes u. i. a
következő tétel:
Ha valamely nyílt és összefüggő tartományban adott
amelyre akkor e tartományban ez

függvénynek egy

függvényhez található olyan
kezdő- és

integrálja függetlenül az integrációs őt speciális választásától. (A
deriváltja maga is reguláris (594. §), tehát szükségkép folytonos.)

függvény,

végpontú integrációs útra vonatkozó
függvény mint reguláris függvény

Bizonyítás. Legyenek egy az integrációs útba beírt poligon szögpontjai rendre

Ezeket úgy választhatjuk, hogy a poligonoldalak is mind a tartományhoz tartoznak (ez bekövetkezik, ha a
ívek mind kisebbek az integrációs útnak és a tartomány határának minimális távolságánál (67. §,
68. §)). A
oldal parameteres előállítása komplex alakban

tehát ez

oldalra vonatkozó integrál (591. § (6*)) az (1) föltevésre tekintettel

De ha normálalakban
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akkor nyilván

Tehát az előbbi integrál folytatva (591. § (4*))

Ennélfogva az egész poligonra vonatkozó integrál (591. §

)

10.101. egyenlet - (3)

E poligonra vonatkozó integrál azonban tetszőlegesen megközelítheti a (2) baloldalánálló, az eredetileg felvett
integrációs útra vonatkozó integrált, miután az valós vonalintegrálokkal fejezhető ki (591. § (4)) és ezekre a
megfelelő tétel érvényes (553. §). Következőleg (3) maga után vonja (2) fennállását. Qu. e. d.
E tétel szerint pl.

bárhogyan kössük is össze az

és

helyet nem tartalmazó integrációs úttal.

pontokat egy a

Mint a valósban (146. §), komplexben is

primitív függvényének vagy határozatlan integráljának

nevezünk minden olyan függvényt, amelynek deriváltja

. A (2) képlet értelmében a határozott integrálnak

a határozatlannal való kiszámítására vonatkozó szabály komplexben is érvényes. Ha
-nek valamely
primitív függvénye
, akkor az integrálszámítás alaptétele értelmében (580. §) a primitív függvények
összesége (amennyiben a tartomány összefüggő) a valósból átvett jelöléssel

ahol

tetszőleges állandó.

A megelőző § tételének bizonyításából látható, hogy ha a tartomány minden egyszerű zárt poligonnal együtt
annak belsejét is tartalmazza, akkor e tartományban valamely reguláris
függvénye, nevezetesen ilyen a

függvény, ahol

függvénynek mindig van primitív

tetszőleges rögzített helye a tartománynak.

Ha valamely nyílt és összefüggő tartományban
szabályt alkalmazva a valósból átvett jelöléssel

és

mindketten reguláris függvények, akkor a (2)

1365
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei
s miután itt (580. §)

innen (591. §

)

10.102. egyenlet - (4)

tekintve, hogy
és
regularitásuk folytán folytonosak, tehát e szóbanforgó integrálók léteznek.
Eszerint a határozott integrálra vonatkozólag a parciális integrálás elve a komplexben is érvényes nyílt és
összefüggő tartományokban.
597§. . A CAUCHY-féle formulának (593. § (1)) gyűrűszerű tartományra vonatkozólag megfelel a következő:
Ha az
rektifikálható egyszerű zárt görbén belül van a szintén ilyen
görbe s
az
-en belül, de
-n kívül fekvő helyeken és e görbéken magukon reguláris függvény, akkor e regularitási tartomány valamely
belső helyén mindkét görbén a pozitív körüljárási értelemben integrálva.
Ugyanis a szóbanforgó gyűrűszerű tartományt (377. ábra) az
és
rektifikálható egyszerű
vonaldarabokkal szétvághatjuk úgy, hogy az adott pont az
egyszerű zárt görbével határolt résztartományon kívül, az
-val határolton belül legyen. Az
és
valamint a
és
pontok
jelölését úgy választhatjuk, hogy a két tartomány jelzett körüljárása pozitív értelmű legyen. Ekkor (591. § ) a
CAUCHY-féle formula szerint

10.103. egyenlet - (2)

a CAUCHY-féle alaptétel értelmében pedig (592. §)

10.104. egyenlet - (3)

miután

az

és (591. §

)

,

az

görbén belül és azon magán reguláris. Minthogy (591. §

viszont
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(2) és (3) összeadásával előáll (1).

377. ábra.

4. 4 Komplex tagú sorok
598§. . A konvergens végtelen sor és az ilyen összegének fogalmát komplexben éppen úgy definiáljuk, mint a
valósban. A nem konvergens sort ismét divergensnek mondjuk. A 310.–312. §, 314–315. §-okban tárgyalt elemi
tények nyilván komplex tagú sorokra is érvényesek. A definícióból következik (299. §), hogy a komplex tagú

10.105. egyenlet - (1)

sor konvergenciája aequivalens a
konvergencia esetén a sor összege

és

valós tagú sorok egyidejű konvergenciájával s

10.106. egyenlet - (2)

Mint a valósban (326. §), a konvergencia általános szükséges és elegendő feltételének (v. ö. 310. §) folyománya,
hogy ha valamely komplex tagú sor tagjainak abszolút értékeiből képezett sor konvergens, akkor maga az
eredeti sor is konvergens. Az ilyen sort ismét abszolút konvergens sornak nevezzük.
Az (1) sor akkor és csak akkor abszolút konvergens, ha
Ez nyilvánvaló abból, hogy

és

mindketten abszolút konvergens sorok.
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Ennélfogva (2)-ből következik (326. §), hogy komplex tagú abszolút konvergens sor összege is független a tagok
sorrendjétől. (Ez különben közvetlenül ugyanúgy bizonyítható be, mint a valósban.)
Ha az (1) sor konvergens, de nem abszolút konvergens, akkor a mondottak szerint a
és
konvergens sorok közül legalább az egyik nem abszolút konvergens, tehát (1) megfelelő átrendezésével vagy a
valós, vagy a képzetes részek sora divergens lesz (325. §) s így maga e sor is. Azért a konvergens, de nem
abszolút konvergens sort komplexben ugyancsak feltételesen konvergens sornak mondjuk.7
Az abszolút konvergens sornak rész-sorokra való felbontását illető tétel (337. §) és ennek bizonyos fokú
megfordítása (338. §) komplexben ugyanúgy bizonyítjató be, mint a valósban.
A szummábilitás fogalma és az idevágó elemi tételek (342. §) közvetlenül átvihetők komplex tagú sorokra.
A konvergens sorok szorzását komplexben éppen úgy tárgyalhatjuk, mint a valósban (345–347. §). Érvényes
tehát pl. a CAUCHY-féle szorzási szabály az aszolút konvergens sorok szorzására vonatkozólag (345. §).
599§. . Komplex tagú szummábilis sor konvergenciájára elegendő feltételt mond ki Fejér 8 következő tétele:
Ha a szummábilis sor olyan, hogy konvergens, akkor e sor maga is konvergens.
Bizonyítás. Legyenek a (3) sor részletösszegei

Akkor nyilván

Minthogy a feltevés szerint e
kimutatjuk, miszerint

számtani középnek véges határértéke van, a tétel be lesz bizonyítva, ha

10.107. egyenlet - (3)

Adassék akármilyen kicsiny pozitív szám. Feltevésünk értelmében a (4) sor konvergens lévén, ez
található oly pozitív egész szám, hogy

-hoz

10.108. egyenlet - (4)

valahányszor

. De a CAUCHY-féle egyenlőtlenség szerint (139. §)

Az ilyen sor összegének a tagok sorrendjével való változását illetőleg lásd E. STEINITZ: Bedingt konvergente Reihen und konvexe
Systeme, Journal für die reine und angewandte Mathematik 143 (1913), 144 (1914), 146 (1915). Itt be van bizonyítva, hogy valamely
feltételesen konvergens komplex tagú sor átrendezésével nyerhető sorösszegek vagy az egész számsíkot, vagy annak egy egyenesét teszik ki.
Azt a sokkal kevesebbet mondó tételt, hogy feltételesen konvergens sor mindig átrendezhető más összegű sorrá, eléggé röviden bizonyítja
be W. THRELFALL: Bedingt konvergente Reihen, Mathematische Zeitschrift 24 (1926), p. 212.
8
Fejér Lipót: Über die Konvergenz der Potenzreihe an der Konvergenzgrenze in Fällen der konformen Abbildung auf die schlichte Ebene,
Schwarz Festschrift, Berlin 1914, p. 43–46.
7
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tehát (6) alapján

s még inkább

10.109. egyenlet - (5)

esetén

Mivel pedig

(7)-re tekintettel

10.110. egyenlet - (6)

Eléggé nagy

-re azonban

tehát (8)-ból következik, hogy

ha

eléggé nagy. Ezzel kimutattuk, miszerint

ez pedig maga után vonja (5)-öt, qu. e. d.
600§. . Legyenek

10.111. egyenlet - (1)

bizonyos

tartományban értelmezett függvények s tegyük fel, hogy a

10.112. egyenlet - (2)

határérték ennek minden

helyén létezik és véges. Az egyenletes konvergencia fogalmát a valósból átvéve

(359. §), az (1) függvénysorozatról azt mondjuk, hogy a
határfüggvényhez, ha bármely pozitív -hoz található olyan

tartományban „egyenletesen” tart a
index, amelytől kezdve
minden helyén
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Tekintsünk most valamely

10.113. egyenlet - (3)

függvénysort, amely bizonyos
tartomány minden helyén konvergens. E függvénysort
konvergensnek mondjuk, ha szeletei egyenletesen tartanak a sor összegéhez.

-ben egyenletesen

Ezek értelmében – mint a valósban – az (1) függvénysorozat egyenletes konvergenciája aequivalens a

függvénysor egyenletes konvergenciájával.
A függvénysor egyenletes konvergenciájának általános szükséges és elegendő feltétele most is a következő:
a (3) függvénysor a
tartományban akkor és csak akkor egyenletesen konvergens, ha bármely pozitív
található oly , hogy
minden helyén

valahányszor

-hoz

. Ez éppen úgy látható be, mint a megfelelő tétel a valósban (360. §).

Nagyon gyakran alkalmazott elegendő feltétele az egyenletes konvergenciának a
kritérium:
ha a (3) függvénysor tagjaira

WEIERSTRASS-féle

-ben

és az

numerikus sor konvergens, akkor a függvénysor -ben egyenletesen konvergens. Ez éppen úgy következik a
fenti szükséges és elegendő kritériumból, mint a valósban (361. §).
Ha az (1) függvénysorozatra (2) a

tartományban egyenletesen áll fenn és a sorozat tagjai

helyén (amelyről feltételezzük, hogy
-nek torlódási helye) folytonosak, akkor a
folytonos e helyen. Ez is ugyanúgy bizonyítható be, mint a megfelelő valós tétel (363. §).
Megmutatjuk most, hogy ha az (1) sorozat tagjai valamely rektifikálható
ezen egyenletesen áll fenn, akkor

valamely

határfüggvény is

vonaldarabon folytonosak és (2)

A (4) jobboldalán álló integrál először is létezik (591. §), mert a feltevésből folyólag az előbbi tétel értelmében a
határfüggvény is folytonos az
görbén. Jelöljük
konvergencia folytán van olyan index, amelytől kezdve

De akkor (591. §

vagyis (591. §

hosszát

)

)
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Minthogy bármely pozitív

-hoz található ilyen

, ezzel (4) be van bizonyítva.

Az utóbbi két tétel a fentebbiek értelmében aequivalens a függvénysorokra vonatkozó analog tételekkel, mikor
is a sor összege játssza a határfüggvény szerepét.
601§. . Alapvető fontosságú az alábbi tétel, amely bizonyos feltétel mellett a függvénysorozat
határfüggvényének reguláris voltát biztosítja.
Legyenek

reguláris függvények a rektifikálható
egyszerű zárt görbén belül és azon magán s tegyük fel, hogy az
görbén egyenletesen áll fenn. Akkor a sorozat -en belül is minden zárt rész-tartományban egyenletesen tart
bizonyos
határfüggvényhez, ez
minden zárt részében.
Bizonyítás. Legyen

-en belül reguláris és szintén egyenletesen áll fenn az

rögzített hely az

belsejének

görbén belül (378. ábra). A CAUCHY-féle formula szerint (593. § (1))

10.114. egyenlet - (3)

De

-en

egyenletesen. Mert ha
megadása után

ha

a

pontnak

eléggé nagy, függetlenül a

bizonyos indextől kezdve

-től való minimális távolsága (67. §), akkor

s így

hely speciális választásától, lévén (1) egyenletesen fennállása következtében
. Tehát a megelőző § (4) alatti tétele értelmében

vagyis (3) alapján a

10.115. egyenlet - (4)

függvényre

10.116. egyenlet - (5)
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Minthogy
mint folytonos függvények egyenletesen konvergens sorozatának határfüggvénye az előbbi §
szerint folytonos, azért (594. §) a (4) alatti függvény -en belül reguláris.

378. ábra.
Megmutatjuk most, miszerint (5) az
belsejének minden zárt részében egyenletesen áll fenn. Jelölje evégből
e zárt résznek -től való minimális távolságát, mikor is az -re eső és e rész-tartományhoz tartozó
. Továbbá legyen

helyekre
görbén

miután (1) az

ívhosszúsága

. Adatván

, bizonyos

-en egyenletesen áll fenn, következőleg a szóbanforgó zárt rész bármely rögzített

-től kezdve az

helyére

(Az
görbén
a -nak folytonos függvénye lévén, WEIERSTRASS tétele értelmében van
maximuma (73. §)). Ennélfogva (591. §
)

vagyis (3) és (4)-re tekintettel e rész-tartományban

10.117. egyenlet - (6)

ha

eléggé nagy, amivel ebben (5) egyenletes fennállását kimutattuk.

Minthogy (3)-ból (594. § (2))
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és a (4) függvényre hasonlókép

tehát

(6)-hoz hasonlóan következik, hogy

megadása után eléggé nagy

az -en belül felvett zárt tartomány minden
rész-tartományban. Qu. e. d.

-re

helyén. Eszerint (2) is egyenletesen áll fenn minden ilyen zárt

Függvénysorra átfogalmazva, a tétel a következő:
Ha valamely függvénysor tagjai a rektifikálható
egyszerű zárt görbén belül és azon magán reguláris
függvények s a sor
-en egyenletesen konvergens, akkor e függvénysor
-en belül is minden zárt résztartományban egyenletesen konvergens, összege
belsejében reguláris, akárhányadik deriváltja tagonkénti
deriválással képezhető és az így nyert derivált-sor
belsejének minden zárt részében szintén egyenletesen
konvergens.
E tételt kiegészíthetjük még azzal, hogy ha az előbbi feltevésen kívül a

függvénysor mellett

is egyenletesen konvergens -en, akkor a
sorok
az
minden zárt részében ugyancsak egyenletesen konvergensek. Ezt a következőkép láthatjuk be.
Először is a

belsejének

-adik deriváltak abszolút értékei sorának maradékösszege

10.118. egyenlet - (7)

De ha

ismét az

-en belül felvett zárt rész-tartománynak

-től való minimális távolságát jelenti, akkor

10.119. egyenlet - (8)

ahol a jobboldali integrál
számközre

s mindegyik

-nek mint az
vonatkozó

valamely pontjától számított

ívhosszúság függvényének a

integrálja. Ez nyilvánvaló abból, hogy ha
felosztásnak megfelelő osztópontok az
görbén rendre

íven felveszünk egy-egy

pontot (379. ábra), akkor
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miután

ívdarab hosszúsága. Mármost (7)-ből (8) alapján

a

10.120. egyenlet - (9)

Mivel pedig a feltevés szerint
után eléggé nagy -re

s így (9)-ből még inkább (591. §

Tehát

az

görbén egyenletesen konvergens, az

pozitív szám megadása

)

valóban egyenletesen konvergens az

-en belül felvett zárt rész-tartományban (600. §).

379. ábra.
602§. . Az elnevezést átvéve a valósból (348. §), a

hatványai szerint haladó

10.121. egyenlet - (1)

sort, ahol
komplex állandók, általában hatványsornak nevezzük. A
együtthatói (koeﬃciensei). A CAUCHY–HADAMARD-tétel most így hangzik:
Ha az (1) hatványsor együtthatóira véges pozitív szám, akkor e sor a

középpontú

számok a hatványsor
sugarú kör belsejében

abszolút konvergens, e körön kívül pedig divergens. Midőn (tehát
), a hatványsor az egész
számsíkon abszolút konvergens, végül esetén csak a
helyen konvergens. A bebizonyítás ugyanaz, mint a
valósban (348. §).
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A középpontú
sugarú kör a hatványsor ú. n. konvergencia-köre (ez a (II) esetben kiterjed az egész
számsíkra, a (III) esetben viszont összezsugorodik a
pontra);
a konvergencia-sugár (a (II) esetben
, a (III) esetben
).
Mint a valósban, e tételből ismét következik, hogy az (1) tagonkénti differenciálásával nyert hatványsornak
ugyanaz a konvergencia-sugara van, mint magának (1)-nek. És a konvergencia-kör belsejében e (2) sor összege
az (1) sor összegének deriváltja, vagyis a hatványsor a konvergencia-körön belül tagonként differenciálható. Ez
is ugyanúgy bizonyítható be, mint a valósban (349. §), csak a konvergencia-intervallum szerepét a
konvergencia-kör veszi át. A hatványsor összege tehát a konvergencia-körön belül reguláris függvény (mint
ilyen a fortiori folytonos).
A koeﬃciens-összehasonlítás elve és folyománya (352. §) komplexben nyilván változatlanul érvényes.
A CAUCHY–HADAMARD-tételt kiegészíthetjük még azzal, hogy
konvergencia-sugarú hatványsor a
konvergencia-kör belsejének minden zárt részében egyenletesen konvergens.
Ugyanis legyen a konvergencia-körön belül felvett

zárt tartománynak a kör kerületétől való minimális

távolsága
(67. §). Akkor az
számot a
követelésnek megfelelően választva, a
középpontú sugarú kör tartalmazza a
tartományt (380. ábra). E körlemez bármely helyére

10.122. egyenlet - (3)

s mivel a hatványsor a

helyen (amely a konvergencia-kör belsejébe esik) abszolút konvergens, azaz

konvergens sor, (3) alapján a hatványsor e körlemezenWEIERSTRASS kritériuma értelmében
(600. §) egyenletesen konvergens. Ilyen tehát az ebben fekvő tartományban is.

380. ábra.

1375
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei
A konvergencia-kör kerületén való konvergenciát illetőleg a legkülönbözőbb esetek lehetségesek. Az

geometriai sor (amely sorfejtés éppen úgy állítható elő, mint a valósban (316. §)) a
körön mindenütt divergens, miután itt tagjainak abszolút értéke . A

hatványsor konvergencia-sugara

konvergencia-

folytán (173. § (2))

és e sor még a konvergencia-kör kerületén is abszolút konvergens, miután

konvergens sor (330. §). A

hatványsor konvergencia-sugara

de a sor a konvergencia-kör kerületén nem abszolút konvergens, mert
divergens sor (36. §). Azonban a
kerület
pontjaiban konvergens (tehát feltételesen konvergens) e hatványsor. Ugyanis a
komplex szám -edik hatványa (293. § (1))
, tehát e helyen
a sor

s ez valóban konvergens (598. §), miután
konvergens (366. §, 369. §). Ebből következik, hogy a

és

hatványsor (amely az előbbiből úgy keletkezik, hogy

helyébe

) a konvergencia-kör kerületének
, ,
konvergens, míg az , ,
,
helyeken divergens.

folytán a

,

sor is

-et teszünk s így konvergencia-sugara ismét
pontjaiban, ahol is

, feltételesen

603§. . A hatványsor tagonkénti differenciálhatóságának alkalmazásával (602. §) tüstént beláthatjuk, miszerint
a bármely komplex értékénél Ugyanis a jobboldali hatványsor minden valós -re konvergens lévén (321. §)
konvergencia-sugara mindenesetre
. És a tagonkénti differenciálással látjuk, hogy összegének
deriváltja maga az eredeti sor összege. Ez tehát eleget tesz a

differenciálegyenletnek. Minthogy a sor összege a

helyen , ebből következik az (1) sorfejtés (585. §).
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Ugyanezen módszerrel nyerjük, hogy bármely komplex -re és Valóban, e hatványsorok minden valós -re
konvergensek lévén (322. §), konvergencia-sugaruk ugyancsak
s a tagonkénti differenciálás kétszeri
alkalmazásával látjuk, hogy mindkettő összege eleget tesz a

differenciálegyenletnek. Minthogy a (2) jobboldalán álló sor összege a
(3) alatti sornál viszont fordítva, ebből (2) és (3) folyik (587. §).

helyen , deriváltja pedig

,a

604§. . ABEL folytonossági tételét (350. §) a komplex változó hatványsorára a következőképpen terjeszthetjük
ki:
Ha az hatványsor konvergencia-sugara
, továbbá a sor a
pontjában konvergens és összege itt
vagyis akkor midőn a
megszorítással, hogy (381. ábra). Ez az ú. n. ABEL–STOLZ-tétel. 9

konvergencia-kör kerületének
kör belsejéből
azzal a

381. ábra.
Bizonyítás. Legyen
a
Minthogy (1)-ből

mikor is

(4) megszorítás mellett azt jelenti, hogy az egységkör belsejéből

megszorítással.
esetén

továbbá egyidejűleg

10.123. egyenlet - (5)

és e sorok abszolút konvergensek (602. §), a CAUCHY-féle szorzási szabály értelmében (v. ö. 345. §)
9

V. ö. O. STOLZ: Nachtrag zur XVI. Mitteilung im 20. Bande etc., Zeitschrift für Mathematik und Physik 29(1884), p. 127–128.
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vagy az

10.124. egyenlet - (6)

jelöléssel

10.125. egyenlet - (7)

De (5) alapján

tehát (7)-ből folyólag

10.126. egyenlet - (8)

Miután (2) és (6)-ra tekintettel

, azért az

sorozat mindenesetre korlátos és a felső határát

-vel jelölve, nyilván

10.127. egyenlet - (9)

S mivel

jelentése folytán

(8) alatt

következőleg

10.128. egyenlet - (10)

Megmutatjuk, miszerint a (4) megszorítás mellett van olyan

pozitív szám, hogy
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10.129. egyenlet - (11)

Ez valós

esetén a

azaz

képzetes, az

bármely választásánál fennáll, mert ekkor

. Ha pedig

pontok alkotta háromszögben (382. ábra)

10.130. egyenlet - (12)

s minthogy

és

mellett nyilván

, azért ekkor

, tehát van olyan pozitív

folytán még inkább

Következőleg

ez esetben

és így (12)-ből folyik (11).

382. ábra.
Mármost (10) és (11) összevetésével

10.131. egyenlet - (13)
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bárhogy választottuk légyen (8) alatt a
megválaszthatóúgy, hogy

A

indexet így rögzítvén, eléggé kis

indexet. Adassék akármilyen kicsiny pozitív

mellett

miután az abszolút érték jelében álló racionális egész függvény az
Ennélfogva (13)-ból következik, hogy a tett megszorítás mellett

helyen folytonos és ott

-sal egyenló.

eléggé kicsiny. Vagyis

ha

ha

szám. (9) alapján

a (4) megszorítással eléggé megközelíti a
helyet. Ezzel kimutattuk, hogy (3) valóban fennáll, midőn a
kör belsejéből
a (4) megszorítás mellett. Qu. e. d.

605§. . FROBENIUS tételét (351. §) a komplex változó hatványsorára a következőkép vihetjük át:
Ha az

hatványsor konvergencia-sugara
és szummája itt vagyis

s a sor a

konvergencia-kör kerületének

pontjában szummábilis

akkor

midőn a
kör belsejéből
azzal a megszorítással, hogy
ABEL–STOLZ-tétel e tételnek speciális esete, mert ha a hatványsor a
szükségkép szummábilis és szummája a sor összege (v. ö. 342. §).
Ami a tétel bebizonyítását illeti, ismét a

( 381. ábra). Az előbbi
pontban konvergens, akkor ott

változót vezetve be, az

jelölés mellett az

sorfejtés felhasználásával (v. ö. 316. § (3)) a 351. § (7) képletéhez hasonlóan adódik
1380
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S az

számok felső határát

-vel jelölve, ebből következik, miszerint

Minthogy itt
és mint az előbbi §-ban láttuk, a tett megszorítás mellett az
korlátos, ebből folyik az állítás.

hely környezetében

Az

geometriai sor a
konvergencia-kör minden
mutathatjuk meg. A részletösszegek

pontjában szummábilis.10 Ezt következőkép

tehát

s így

Mármost a

körön

amely felső korlát pedig rögzített

mellett

esetén

-hoz tart. Ennélfogva

vagyis a sor szummábilis és szummája
. A sor összege a körön belül
lévén, látjuk, miszerint ez esetben
bárhogyan konvergálva a kör belsejéből a kerület valamely
pontjához, a sor összege a sornak e pontban
vett szummájához tart.
606§. . A

körbelsőben (586. § (6))

s ez egyben a

10

Fejér i. h. (119. old.

jegyz. második cikk), p. 100, jegyz.
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függvény deriváltja (602. §). Tehát az integrálszámítás alaptételéből folyólag (580. §)

ahol

állandó. Innen

vagy

helyébe

helyettesítéssel

-t téve és

folytán

, tehát

mellett

-gyel végigszorozva

Minthogy a jobboldali hatványsor a
konvergencia-kör
pontjaiban konvergens (602. §), az
ABEL–STOLZ-tételből (604. §) következik, miszerint e sorfejtés ezekben a pontokban is érvényes, miután
pontból a valós tengely pozitív részén

folytonos a
helyébe ismét

-t téve és

sorfejtés, hacsak

-gyel végigszorozva nyerjük, hogy

-ig felhasított síkban (586. §). A
főértékére érvényes a

.

Ezt alkalmazva

valamint

valahányszor

és

, azaz midőn

és

. Ezekből kivonással

10.132. egyenlet - (2)

mert
az középpontú egységnyi sugarú zárt körlemeznek
(586. § (4)) a látható jelöléssel

-tól különböző pontjai (383. ábra) s így

és

tehát

ahol

, vagyis ez az
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hányadosnak (292. §) éppen a főlogaritmusa. Mármost (2)-ből az 588. § (4) képletére tekintettel adódik,
miszerint

főértéke valahányszor

.

383. ábra.
607§. . A
binomiális együtthatót komplex
-re ugyanúgy definiálva, mint a valósban (355. §), a
CAUCHY–HADAMARD-tételből folyólag (602. §) az

hatványsor konvergencia-sugara

(v. ö. 355. §). S az integrálszámítás alaptételének felhasználásával

(580. §) éppen úgy, mint a valósban (356. §), bebizonyítható, hogy a
főértéke hacsak
. Itt a szóbanforgó főérték
főértékét jelenti (586. §).

bármely komplex értékénél
, ahol

a logaritmus

Eszerint pl. (v. ö. 357. §)

10.133. egyenlet - (2)

ha itt
Az

, vagyis a gyöknek az az ága vétetik, amely a
függvény főágának deriváltja (589. § (9)) a

körbelsőben (2) alkalmazásával
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10.134. egyenlet - (3)

tehát az integrálszámítás alaptétele folytán

10.135. egyenlet - (4)

állandó, lévén (3) szerint a két oldal deriváltja (602. §) megegyező. Innen

ahol

, miután
minthogy

helyettesítéssel

. A jobboldali hatványsor az egységkör egész kerületén abszolút konvergens,

konvergens sor (334. §). Mivel pedig
a kerület
pontjaiban folytonos (589. §), ABEL tétele
alapján (604. §) a (4) sorfejtés e kerületi pontokban is érvényes. De ugyanezen tételből folyólag e sorfejtés a
helyeken szintén érvényes (358. §), tehát látjuk, az

függvény főértéke valahányszor

.

5. 5 Taylor- és Laurent-sor. Isolált szinguláris helyek
608§. . Minthogy valamely helyen reguláris függvény ott akárhányszor differenciálható (594. §), ehhez tartozó
TAYLOR-sora (v. ö. 553. §) mindenesetre létezik. De amíg a valósban e sor – ha konvergens is – nem állítja elő
szükségkép a függvényt, addig komplexben érvényes a következő fundamentális tétel:
Ha
az
középpontú sugarú kör belsejében reguláris függvény, akkor ott Vagyis e körön belül a
középponthoz tartozó TAYLOR-sor szükségkép konvergens és összege egyenlő a függvénnyel.
Bizonyítás. Tekintsük a kör belsejének valamely rögzített

helyét (384. ábra). Az

sugarat úg

választhatjuk, hogy az középpontú
sugarú
körön belül legyen. Minthogy a feltevésnél fogva
reguláris a
körön belül és azon magán, a CAUCHY-féle formula szerint (593. §)

10.136. egyenlet - (2)

a

kör pozitív értelemben járva körül. Itt

mert a

kör választása folytán

s így a

geometriai sor konvergens. Tehát (2)-ből

10.137. egyenlet - (3)
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A

végtelen függvénysor egyenletesen konvergens a

körön (600. §), mert tagjai az

jelölés mellett (73. §) abszolút értékben nem nagyobbak az

hányadosú konvergens geometriai sor megfelelő tagjainál. Ennélfogva (3) jobboldalán tagonként
integrálhatunk (600. § (4)) s így adódik

10.138. egyenlet - (4)

Mivel pedig a CAUCHY-féle formula értelmében

és (594. § (8))

e (4) sorfejtés éppen az (1) alatti, qu. e. d.

384. ábra.
Ha az

helyen reguláris

függvényre
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akkor azt mondjuk, hogy e függvény
-szeres -helye vagy
alapján másszóval azt jelenti, hogy az hely környezetében

-szeres gyöke (v. ö. 112. §). Ez a fenti tétel

vagyis

ahol

is az

helyen reguláris függvény.

A 601. § tétele alapján a fenti tételnek folyománya az ú. n. WEIERSTRASS-féle kettőssor-tétel:
Ha az hatványsorok valamely
körben konvergensek és a függvénysor minden
körön egyenletesen konvergens, akkor ahol
Ugyanis a 601. § tétele szerint

reguláris a

körben, tehát (1) értelmében

10.139. egyenlet - (9)

De ugyancsak 601. § tétele szerint (6)-ból

vagyis (602. §) (9) alatt

tehát (7) és (8) valóban fennáll.
609§. . A

függvény a

helyen a véges

határértékkel bír. Ezt véve e helyen függvényértéknek, a függvény itt differenciálható is, mert (603. § (1))

tekintve, hogy a számlálóban és a nevezőben álló hatványsorok a
helyen folytonosak (602. §). A
helyeken a függvény nincs értelmezve és határértéke ezeken nyilván
, lévén az
folytonos függvény e helyeken
(585. § (15)). Szóval olyan függvénnyel állunk szemben, amely a
helyeken és csak ezeken differenciálható. Tehát a megelőző § tétele
értelmében

10.140. egyenlet - (1)

1386
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei

ahol

Ez együtthatók azonosak a BERNOULLI-számokkal (380. §), mert (1)-ből a CAUCHY-féle szorzási szabály
alkalmazásával (v. ö. 345. §)

tehát koeﬃciens-összehasonlítással (602. §)

vagyis

ami éppen a BERNOULLI-számok rekurziós formulája (380. § (7)). Tudjuk, hogy
(9)), tehát a

(380. §

érték behelyettesítésével (1) a

10.141. egyenlet - (1*)

alakot ölti, amit valós

-re már a 384. §-ban találtunk. Ott láttuk azt is, hogy e hatványsor a

már divergens, tehát konvergencia-sugara
.A
helyeken a sor
összegének határértéke
az ABEL–STOLZ-tételből (604. §) következik, miszerint sorunk ezeken is divergens.
(1*)-ból

vagy a

helyébe

-t téve s a baloldali második tört számlálóját és nevezőjét

A baloldal nem más, mint a

függvény (587. § (15*)), tehát ezzel a

10.142. egyenlet - (2)

hatványsorba-fejtéshez jutottunk, amely valós

-re már a 385. §-ból ismeretes.
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Mint a valósban, (2)-ből már következik a

10.143. egyenlet - (3)

(2) és (3)-ból a

10.144. egyenlet - (4)

(1)-ből pedig a

hatványsor-alak, ahol

a BERNOULLI-polinomok (384. §).

Minthogy az
függvény reguláris a
sorfejtéséből következik, miszerint komplexben is

körbelsőben, az előbbi § tétele alapján a 386. § (1)

ahol

az EULER-féle számok.
610§. . A 608. § tételét a koeﬃciens-összehasonlítás elvével (602. §) összevetve arra jutunk, hogy ha két
függvény ugyanazon a körön belül reguláris és végtelen sok helyen, amelyek a középponthoz konvergálnak,
megegyezik, akkor e függvények a körön belül mindenütt megegyeznek. Ennek nagymérvű általánosítása a
következő nevezetes tétel:
Ha

és

bizonyos nyílt és összefüggő tartományban reguláris függvények és olyan

pontsorozaton, amelyben ahol e tartomány valamely helye, akkor az egész tartományban Ez a reguláris
függvények ú. n. azonossági tétele , amely a reguláris függvény értékeinek rendkívül szoros összefüggését
mutatja.
Bizonyítás. Legyen a tartománynak bármely -tól különböző helye. A tartomány nyílt és összefüggő lévén,
az és pontok összeköthetők olyan nyílt poligonnal, amelynek minden pontja a tartomány belsejében van
(68. §). Jelölje e poligon és a tartomány határa közti minimális távolságot (67. §); ez nem zérus, miután a
poligon pontjai a tartomány belsejében vannak. Osszuk fel a poligont -nél kisebb hosszúságú részekre a
osztópontokkal s rajzoljunk
sugárral kört az

pontok mindegyike, mint középpont körül (385. ábra); legyenek e körök rendre
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A szerkesztés folytán
a
,
a
, …,
a
végül
a
kör belsejébe esik. Miután
jelentésénél fogva e körök belső pontjai nyilván mind a tartomány belsejében vannak (68. §), a feltevés szerint
és
e körökön belül regulárisak. Mármost (1) és (2)-ből folyólag a fent mondottak értelmében (3)
fennáll a
körön belül. De
a
kör belsejében van és így bizonyos környezetében (3) fennáll, tehát
ugyancsak a fent mondottak szerint (3) érvényes a
kör belsejében is s így tovább. Végül arra jutunk, hogy
(3) érvényes a
körön belül is, tehát a
helyen szintén fennáll. Qu. e. d.

385. ábra.
E tételből következik, hogy a komplex változó egyetlen függvénye, amely az egész számsíkon differenciálható
valós
értékre
-, ill.
-, ill.
-szel egyenlő, a fentebb definiált , resp.
, resp.
(585. §, 587. §).
Ugyancsak folyománya a fenti tételnek, hogy ha a
van közös pontja s
függvény van, amely a

a

nyílt tartománynak a

-ben reguláris függvény, akkor

-gyel közös pontokban

nyílt és összefüggő tartománnyal

-ben legföljebb egy olyan

-vel megegyezik (386. ábra). Az ilyen

(ha létezik) azt mondjuk, hogy
-nek analitikai folytatása a
tétel az analitikai folytatás elve nevet viseli.

reguláris
függvényről

tartományban. Az éppen megfogalmazott
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386. ábra.
Az is következik az azonossági tételből, hogy ha
nem azonosan eltűnő függvény s a tartomány
, midőn

bizonyos nyílt és összefüggő tartományban reguláris, de
helyén

. Ellenkező esetben u. i. az

sorozata, amelyen
függvénnyel, amit éppen kizártunk.

, akkor az

hely eléggé kis környezetében

-tól különböző helyeknek volna olyan

, tehát a tétel értelmében

-hoz konvergáló

összeesnék az azonosan eltűnő

611§. . A gyűrűszerű tartományra vonatkozó CAUCHY-féle formula (597. §) körgyűrűben reguláris
függvénynek nevezetes sorfejtéséhez vezet, mint ahogy az eredeti a TAYLOR-sorba fejtéshez vezetett (608. §).
Legyen

az
és

körgyűrűben (387. ábra) reguláris függvény. Rögzítvén a
helyet, a
sugarak úgy választhatók, hogy az középpontú
sugarú
körön kívül, viszont

az középpontú
sugarú
körön belül van. Minthogy a feltevésnél fogva
és e körökön magukon reguláris, a gyűrűre vonatkozó CAUCHY-féle formula szerint

10.145. egyenlet - (1)

Éppen úgy, mint a TAYLOR-sorba fejtésnél, adódik, hogy

10.146. egyenlet - (2)

Az (1) alatti második integrálban
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mert a

kör választása folytán

, tehát

10.147. egyenlet - (3)

A

függvénysor egyenletesen konvergens a

körön (600. §), mert tagjai az

jelölés mellett (73. §) abszolút értékben nem nagyobbak az

hányadosú konvergens geometrai sor megfelelő tagjainál. Ennélfogva (3) jobboldalán tagonként
integrálhatunk (600. §) s így adódik

10.148. egyenlet - (4)

Mármost (2) és (4) alapján (1)-ből

10.149. egyenlet - (5)

ahol

míg

Itt
valamint
pótolható bármely
rektifikálható zárt görbével, amely az
körgyűrűben az
hely körül halad. Ugyanis felvévén egy ilyen
görbét, a szóbanforgó
és
nyilván úgy választhatók, hogy
a
-en kívül, viszont
-n belül haladjon s ekkor (592. § (2))
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387. ábra.
A talált eredményt úgy szokás kifejezni, hogy
az
haladó és az
Az (5*) sor az

körgyűrűben reguláris
függvény ugyanott az sorba fejthető, ahol a gyűrűben
helyet körülvevő bármely, pozitív értelemben körüljárt rektifikálható egyszerű zárt
görbére.
függvény ú. n. LAURENT-sora a szóbanforgó körgyűrűre vonatkozólag.11

Az (5*) alatti kifejezést röviden az

10.150. egyenlet - (8)

alakban is írjuk. Ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy

V. ö. A. L. CAUCHY: Rapport sur un Mémoire de M. Laurent etc., Comptes Rendus de l’Académie des Sciences t. 17(1843), p. 938–940,
továbbá A. PRINGSHEIM: Über Vereinfachungen in der elementaren Theorie der analytischen Functionen, Mathematische Annalen 47
(1896), p. 121–122, (*) jegyzet.
11
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ami nyilván aequivalens (5)-tel.
Az (5) jobboldalának első részét képező
hatványsor az
konvergens lévén, az egész
körbelsőben konvergens. A második

körgyűrűben

rész
-ban szintén hatványsor, tehát az egész
vagyis
körkülsőben konvergens. A
körgyűrűben haladó és az helyet körülvevő
görbén tehát az (5) jobboldalán álló mindkét sor egyenletesen
konvergens (602. §).
(5**)-on kívül az

függvénynek más ilyen kifejtése nincsen. Mert ha

akkor valamely rögzített
indexnek megfelelően végigszorozva
-gyel s mindkét oldalt egy
a körgyűrűben haladó és az helyet körülfogó
görbén integrálva (ami az egyenletes konvergencia folytán
tagonként történhet) adódik (591. § (7*), (8), (9))

vagyis

, a két kifejtés azonos.

612§. . Példakép fejtsük LAURENT-sorba az

függvényt az

Minthogy

és a

a

körkülsőben

körbelsőben pedig

nyerjük, miszerint az

A

körgyűrűben

körkülsőben ugyancsak
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viszont

tehát

613§. . A 611. § tétele nyilván akkor is érvényes, ha
Ha

valamely

középpontú

. Vagyis fennáll a következő tétel:

sugarú körön belül minden

helyen differenciálható függvény, akkor

e
tartományban érvényes az sorfejtés, amelyben ahol
a kör belsejében haladó és az
pontot körülvevő pozitív értelemben körüljárt rektifikálható egyszerű zárt görbe. A tett feltevés mellett az
helyet LAURENT-féle helynek mondjuk az

tartományban

LAURENT-sora . A

1. minden negatív indexű

,
indextől kezdve

2. bizonyos
3. végtelen sok

tehát ekkor

-nek más ilyen alakú kifejtése nincsen (611. §).

az ú. n. főrész. E főrészt illetőleg három eset lehetséges:

Az (1) LAURENT-sorban

Az 1. esetben

függvényre vonatkozólag, (1) e függvénynek ehhez tartozó

, de

,

.
helyen vett függvényértéknek az

az

értéket véve, a körön belül

helyen reguláris.

A 2. esetben

Ekkor azt mondjuk, hogy az
főrész

hely az

függvénynek

-edrendű pólusa. Minthogy

viszont

(lévén e hatványsor az

helyen folytonos (602. §)), azért most
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A pólus

rendszáma abban jut kifejezésre, hogy

nagyobb kitevőnél a határérték
helynek nevezzük.

, kisebbnél viszont

. A pólust máskép nemlényeges isolált szinguláris

A 3. esetben azt mondjuk, hogy
az
függvénynek lényeges isolált szinguláris helye. Bebizonyítjuk,
miszerint ez esetben bármely
komplex számhoz található olyan
sorozat, hogy és A
sorozat úgy is választható, hogy

. (CASORATI–WEIERSTRASS-tétel.

12

)

Először az utóbbi tulajdonságot mutatjuk ki, amely pólus esetében is érvényes.
Legyen pl.

azaz (2)-re tekintettel

ahol

középpontú

valamely

sugarú kör. Innen (591. §

)

azaz

minélfogva

Ha tehát valamely
kerületén, ahol

sorozatot választván,

az a hely az

középpontú

sugarú kör

és

.

e kerületen a legnagyobb (73. §), akkor valójában

Mármost a (3) és (4) alatt kifejezett tulajdonságot következőkép bizonyíthatjuk be. Ha
van olyan

hely, amelyen

-hoz akármilyen közel

, akkor az állítás evidens. Tegyük fel, hogy az

-hoz elég közeli

helyekre
. Akkor az hely LAURENT-féle hely az
függvényre nézve is, mert ez a
szóbanforgó helyeken szintén differenciálható. E függvény azonban nem lehet reguláris az helyen. Ekkor
ugyanis (miután nem azonosan zérus)

hatványsor alakjában volna írható (608. §) és az

hatványsorba fejtés állana fenn az

folytán egyben

hely szóbanforgó környezetében s így következnék, hogy

V. ö. K. WEIERSTRASS: Zur Theorie der eindeutigen analytischen Functionen, Abhandlungen der Königlichen Akademie der
Wissenschaften 1876, Mathematische Werke II, p. 124.
12

1395
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei

vagyis

esetén azt jelentené, hogy

Ez pedig
azt, hogy

az

függvénynek

az

-edrendű pólusa,

esteén pedig

helyen reguláris, mindenkép ellentétben a feltevéssel. (Hasonlókép következik, hogy

függvénynek pólusa sem lehet.) Az előbbiek szerint tehát a
úgy választható, hogy

az

sorozat (3)-nak megfelelőleg

De ekkor

azaz (4) fennáll.
A pólusokat és lényeges szinguláris helyeket közös néven isolált szinguláris helyeknek nevezzük.
A mondottakból következik, hogy ha az
függvénynek az LAURENT-féle helyen véges határértéke van,
akkor ezt véve e helyhez tartozó függvényértéknek, a függvény itt reguláris. Ekkor t. i. az hely nem pólus és
nem is lényeges isolált szinguláris hely, vagyis az 1. esettel állunk szemben. Ha pedig az
LAURENT-féle

helyéhez található oly pozitív egész

véges határértékkel bír, akkor az

hely

kitevő, hogy

-edrendű pólusa

e helyen

függvénynek
-tól különböző

-nek. Ez esetben u. i. nyilván

tehát
nem regularitási hely és nem is lényeges szinguláris hely, szóval pólus, amelynek rendszáma éppen
a kitevő.
A pólusok felismerését illetőleg fontos megjegyeznünk, hogy ha

az

míg az
függvénynek
-edrendű pólusa, akkor a
edrendű pólusa van. Ugyanis a feltevés szerint

helyen reguláris függvény és
szorzatnak itt ugyancsak

-

tehát

Másik gyakran alkalmazott egyszerű tétel, hogy ha
, míg
van. Ekkor u. i. az

ahol

és

az

-nek az hely -szörös gyöke, akkor a
hely környezetében (608. §)

szintén reguláris függvény az

helyen, tehát

-nek

helyen reguláris függvények és
hányadosnak itt

-edrendű pólusa

mindenesetre LAURENT-féle helye és
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Például a
függvénynek a
nevezőnek egyszeres gyökei (585. §).

helyek elsőrendű pólusai, miután az

Lényeges isolált szinguláris helye pl. a
sora (603. § (3))

függvénynek a

hely, miután ehhez tartozó LAURENT-

614§. . Az egész számsíkon konvergens hatványsorok (vagyis a mindenütt differenciálható függvények (602. §,
608. §)) az ú. n. egész függvények. Ha valamely egész függvénynek véges számú kivétellel minden együtthatója
, akkor racionális egész függvénnyel állunk szemben, ellenkező esetben, midőn végtelen sok -tól különböző
együttható van, transzcendens egész függvényről beszélünk.
Valamely

egész függvénynek a

-ben való viselkedése alatt a

viselkedését értjük. E megállapodás értelmében a

a

függvény

helyen való

egész függvénynek regularitási helye,

-edrendű

pólusa vagy lényeges isolált szinguláris helye aszerint, hogy a milyen helye a
függvénynek. (Különben
hasonló a megállapodás általában eléggé nagy abszolút értékű
értékekre értelmezett függvénynél.)
Ennélfogva pontosan

-edfokú racionális egész függvénynek a

hely

-edrendű pólusa, mert ha

akkor

-adfokú racionális egész függvény, azaz valamely konstans a végtelenben reguláris. Ezzel szemben
transzcendens egész függvénynek a
lényeges isolált szinguláris helye, mert ha a mindenütt konvergens

hatványsorban végtelen sok -tól különböző együttható szerepel, akkor a

LAURENT-sorban a főrész végtelen sok

-tól különböző együtthatójú tagot tartalmaz.

A megelőző §-ban bebizonyítottakból következik, hogy ha valamely egész függvény nem állandó, akkor nem
korlátos. (LIOUVILLE tétele .13) Ugyanis ez esetben a
hely az előbbiek szerint vagy pólusa, vagy lényeges
isolált szinguláris helye a függvénynek. Következik továbbá, miszerint ha
transzcendens egész függvény,
akkor az komplex szám és az
pozitív számok bármely választásánál van olyan
hely, hogy

Vagyis transzcendens egész függvény akármilyen nagy sugarú középpontú körön kívül, akármely komplex
számnak akármilyen közelségébe férkőzik. Ez a CASORATI–WEIERSTRASS-tétel transzcendens egész
függvény esetében.
615§. . Az algebra alaptétele (300. §) az imént talált LIOUVILLE-tétel alapján a következőképpen bizonyítható
be.

V. ö. „Note de M. A. Cauchy aux observations présentées à l’Académie par M. Liouville”, Comptes Rendes de l’Académie des Sciences t.
32 (1851), p. 452. Ezt megelőzte azonban A. CAUCHY: Mémoire sur les fonctions complémentaires, Comptes Rendes de l’Académie des
Sciences t. 19 (1844), p. 1377,
Théorème.
13

1397
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei
Ha a

legalább elsőfokú racionális egész függvénynek nem volna

mindenütt differenciálható, azaz egész függvény volna. De a
pólusa lévén,
s így ekkor
állandó, következőleg

midőn

, tehát az

. Vagyis

-helye, akkor az

hely a megelőző § szerint a

függvény
függvénynek

számot eléggé nagyra választva,

ha

korlátos egész volna, tehát LIOUVILLE tétele értelmében

is állandó volna, a feltevéssel ellentétben.

616§. . Valamely függvény TAYLOR-sorának konvergencia-körét nemcsak a sor együtthatóiból határozhatjuk
meg, mint a CAUCHY–HADAMARD-tétel teszi (602. §), hanem mintegy előre meghatározzák azt a függvény
szinguláris helyei. Nevezetesen fennáll a következő tétel:
Ha
az helyen s egy
középpontú kör belsejében bizonyos isolált szinguláris helyektől eltekintve
reguláris függvény, akkor -hoz tartozó TAYLOR-sorának konvergencia-köre az ponthoz legközelebb eső
szinguláris helyen átmenő középpontú kör.
Bizonyítás. Először is meg kell mutatnunk, hogy a szinguláris helyek között van egy (vagy több), amely
legközelebb esik.

-hoz

Tekintsünk egy a szóbanforgó
körnél kisebb kört az hely mint középpont körül (388. ábra). E zárt körben
csak véges számú szinguláris hely lehet. Ellenkező esetben ugyanis a szinguláris helyeknek volna torlódási
helyük (66. §) és ez szükségkép a zárt körhöz tartoznék, ami abszurdum, mert a kör bármely pontja a feltevés
szerint vagy regularitási hely, vagy isolált szinguláris hely, tehát nincs akármilyen kis környezetében tőle
különböző szinguláris helye a függvénynek. E véges számú szinguláris hely között pedig van
-hoz
legközelebb eső és ez nyilván az összes szinguláris helyek közül is legközelebb fekszik -hoz. Legyen e
legközelebbi szinguláris hely (vagy az ilyenek egyike).

388. ábra.
Most még ki kell mutatnunk, hogy a függvény -hoz tartozó TAYLOR-sorának konvergencia-köre az
ponton
átmenő középpontú kör. E körön belül a TAYLOR-sor mindenesetre konvergens (608. §), mert itt a függvény
reguláris. Nagyobb, de
-nál kisebb
középpontú
körben azonban a TAYLOR-sor már nem lehet
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mindenütt konvergens. Ekkor u. i. e sor összege és

olyan függvények volnának, amelyek a

körön

belül az
véges számú szinguláris helyétől eltekintve (tehát mindenesetre nyílt és összefüggő
tartományban) regulárisak és az -en átmenő középpontú kör belsejében megegyeznek egymással. De így
az azonossági tétel szerint (610. §) a
megegyeznének. Tehát például az

helyen

körben az

szinguláris helyeitől eltekintve mindenütt

-nek ugyanaz a véges határértéke volna, mint a TAYLOR-

sornak (amely t. i. e helyen folytonos (602. §)), ez pedig ellenkezik azzal, hogy az
függvénynek isolált
szinguláris helye (610. §). Eszerint a TAYLOR-sor konvergencia-köre valóban az -en átmenő középpontú
kör. Qu. e. d.
E tétel értelmében pl. a
sugara

függvényről előre megmondhatjuk, hogy MACLAURIN sorának konvergencia-

(v. ö. 385. §).

Az
függvénynek pólusai az
egyenlet gyökei: ,
,
. Minden más
helyen e függvény reguláris, tehát a tétel szerint MACLAURIN-sorának konvergencia-köre az egységkör.
Minthogy

és

nyerjük, hogy e MACLAURIN-sor

Ha a számsíkot a képzetes tengely mentén az ponttól felfelé és
felhasított síkben reguláris (588. §). Minthogy azonban

-től lefelé felhasítjuk,

főértéke e

tehát a felhasított síkban

a fentebbihez hasonló okoskodással következik, miszerint
MACLAURIN-sora -nél nagyobb sugarú
középpontú körben nem lehet mindenütt konvergens s így konvergencia-köre szükségkép az egységkör,
amelyen belül t. i. konvergens e sor (606. §). Ezzel megmagyaráztuk, illetve magasabb okra vezettük vissza azt
a valósban megismert jelenséget, hogy az
függvény csak a
MACLAURIN-sorba, bár az egész számegyenesen teljesen szabályosan viselkedik.

számközben fejthető

Egész általánosságban kimondhatjuk, hogy a TAYLOR-sor konvergencia-körének határán a kifejtett függvény
nem lehet minden pontban reguláris. Ekkor u. i. a HEINE–BOREL-tétel értelmében (69. §) a konvergencia-kör
határát beborítaná véges számú olyan kör, amelyekben a függvény reguláris (389. ábra), tehát az egy a
konvergencia-körrel koncentrikus nagyobb körben is reguláris volna s így a TAYLOR-sor még e nagyobb kör
belsejében is konvergálna (608. §), ami ellentmondás.
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389. ábra.

6. 6 A Parseval-formula és a maximum elve
617§. . Valamely

10.151. egyenlet - (1)

racionális egész függvény

helyen vett értékének konjugáltja

tehát ezek szorzata

Tekintsük ezt az egységkörön, mint a

függvényét (390. ábra); e függvény
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Minthogy (225. §)

nyerjük, miszerint (1) racionális egész függvényre

10.152. egyenlet - (2)

Legyen most
az egységkörön belül és azon magán reguláris függvény. Akkor ez a HEINE–BORELtételből folyólag (69. §) még kissé nagyobb középpontú körben is reguláris (v. ö. 616. §), tehát (608. §)

ahol

. Tekintsük e hatványsor y

szeleteit. Miután az egységkör a konvergencia-kör belsejében van, rajta

egyenletesen áll fenn (602. §). Egyben nyilván

is egyenletesen áll fenn az egységkörön, vagyis

egyenletesen a

számközben. Ennélfogva (374. §)

s mivel (2) szerint

ez azt mondja, hogy

10.153. egyenlet - (3)
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390. ábra.
Ezt végül így általánosíthatjuk: ha

zárt körben reguláris függvény, amelynek MACLAURIN-

a

sora akkor (PARSEVAL–GUTZMER-formula . ) Ugyanis a feltevésnél fogva
azon magán reguláris és MACLAURIN-sora (4)-ből
14

tehát (3) értelmében ez

az egységkörön belül és

függvényre valóban fennáll (5).

E formulából a (4) hatványsor együtthatóinak nevezetes becslése következik. Legyen

10.154. egyenlet - (6)

akkor (141. §)

10.155. egyenlet - (7)

Mármost a jelzett becslés a következő: a (4) hatványsor együtthatóira a (6) alatti jelölés mellett s az egyenlőség
csak akkor áll fenn, ha
különböző indexű együttható
14

. ( CAUCHY-féle becslési formula. 15) Mert ha (4) alatt valamely
azaz

, akkor (5)-ből folyólag

A. GUTZMER: Ein Satz über Potenzreihen, Mathematische Annelen 32 (1888). p. 599.
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tehát (7)-re tekintettel még inkább

vagyis (8)-ban az egyenlőtlenségi jel érvényes, viszont
fenn.
A (8) alatti becslés különben következik (591. §

esetén (8) alatt nyilván az egyenlőség áll

) közvetlenül az

integrál formulából is (594. § (8)), ahol az integráció a
középpontú
sugarú körre vonatkozik, ez a
PARSEVAL-formula alapján való bizonyítás azonban az egyenlőség fennállásának kérdését is elintézi.
618§. . Az imént talált PARSEVAL-formulából folyik a hatványsor szeleteinek következő minimumtulajdonsága is:
Ha

konvergencia-sugarú hatványsor és

, akkor a valamely

racionális egész függvényre vonatkozó integrált e hatványsor

legföljebb

-edfokú

-edik

szelete és csak ez teszi a lehető legkisebbé.
Ugyanis valamely

polinomra (1)-ből

s e függvény a középpontú
formula értelmében (617. § (5))

sugarú körön belül és azon magán reguláris (602. §). Tehát a PARSEVAL-

10.156. egyenlet - (3)

ez pedig nyilván akkor és csak akkor a legkisebb, midőn

(3)-ból az is látható, hogy a (2) integrál minimális értéke

619§. . A 617. § (8) tételét
függvény, akkor
15

-ra alkalmazva adódik, hogy ha

Cauchy i. h. (482. old.) p. 8, resp. 53.
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s az egyenlőség csak az esetben áll fenn, ha

állandó. Természetesen hasonlókép valamely

sugarú körön belül és azon magán reguláris

és egyenlőség csak akkor következik be, ha

középpontú

függvényre

állandó.

Ebből következik, hogy ha
valamely nyílt és összefüggő tartományban reguláris függvény, de nem
állandó, akkor e tartomány bármely helyének akármilyen kicsi környezetében van olyan
hely, amelyen
. Ugyanis a feltevésnél fogva
az helynek akármilyen kis környezetében sem lehet
állandó, mert akkor az azonossági tétel szerint (610. §) az egész tartományban állandó volna. Tehát e
környezetben felvévén egy középpontú és sugarú kört, az előbbi tétel értelmében

Ennek folyománya, hogy ha
állandó és a tartomány egy

valamely nyílt és összefüggő tartományban reguláris függvény, de nem
helyén

, akkor e helynek akármilyen kis környezetében van olyan

hely, ahol
. Ugyanis ez esetben
környezetében nem állandó, tehát a mondottak szerint az
hely, ahol

az
helyen szintén reguláris, de ennek
helynek akármilyen kicsi környezetében van olyan

Ezek értelmében nyílt és összefüggő tartományban valamely nem állandó reguláris függvény abszolút értéke
legnagyobb értéket sehol nem vehet fel s amely helyen nem zérus, ott legkisebb értéket sem. E tétel a maximum
elve nevet viseli. Ezt WEIERSTRASS tételével egybevetve (73. §), látjuk, hogy ha
valamely nyílt és
összefüggő korlátos tartományban reguláris és annak határán még folytonos, akkor abszolút értékének a
tartomány határára vonatkozó maximumát
-mel jelölve, a tartomány belsejében

hacsak
nem állandó. (A határpontok zárt tartományt alkotnak (66. §), amely a feltevésből folyólag
ugyancsak korlátos.)
620§. . Alkalmazásul megmutatjuk, hogy ha
pontok,
pedig a kerület változó pontja, akkor az

geometriai közép maximuma

valamely

sugarú körön belül fekvő rögzített

-nél nagyobb, a minimuma viszont kisebb.

Feltehetjük, hogy
. A koordinátarendszer felvétele után, az origót a középpontba helyezvén, legyenek
rendre a
komplex számokat ábrázoló pontok,
pedig a változót ábrázoló
pont. A feltevés szerint

Nyilvánvaló (391. ábra), miszerint

tehát
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10.157. egyenlet - (1)

10.158. egyenlet - (2)

függvényt, a gyöknek azt az ágát véve, amely a

helyen egyenlő -gyel, vagyis legyen

ahol mindegyik logaritmus a főértéket jelenti. Itt mindegyik tényező reguláris a
nyilván

és a logaritmus függvény főértéke a

zárt körben, minthogy

pontból a negatív valós tengely mentén felhasított síkban reguláris

(586. §). Az előbbi tétel értelmében
vétetik fel, tehát

, valamint

vagyis (2)-re tekintettel

Ez (1) alapján a

alakban írható, ami evidenter éppen az állítás.
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391. ábra.
621§. . A maximum elve birtokában könnyen bebizonyítható a következő nagy fontosságú tétel:
a

körbelsőben reguláris függvény s itt

pedig ahol

. Ez az ú. n. SCHWARZ-féle lemma.

Ha

és

, akkor vagy fennáll vagy

16

Bizonyítás. A feltevésből folyólag (608. §)

tehát

amely függvény a
körbelsőben a
helyen is reguláris, ha ott -nek vesszük. Legyen
egységkör valamely belső helye és az pozitív számot válasszuk úgy, hogy
, mikor is
kör belsejében van (392. ábra). Minthogy
a kerületen van olyan
hely, hogy

következőleg (miután

és

az
a

e zárt körön reguláris, a maximum elve szerint (619. §)

)

V. ö. H. A. SCHWARZ: Zur Theorie der Abbildung, Gesammelte mathematische Abhandlungen Bd. II. p. 109. Az elnevezést
CARATHéODORY hozta javaslatba, lásd ettől: Untersuchungen über konforme Abbildungen von festen und veränderlichen Gebieten,
Mathematische Annalen 72 (1912), p. 110, Satz I.
16
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De az

pozitív számot

-hez akármilyen közel választhatjuk, tehát ebből folyólag

392. ábra.
Mivel

bárhogyan volt választható az egységkörön belül, ezzel kimutattuk, hogy

10.159. egyenlet - (3)

Ha a feltevéseink mellett (2) nem áll fenn, akkor itt az egyenlőtlenség jele érvényes. Tegyük fel u. i. ezzel
ellentétben, hogy valamely
helyen

10.160. egyenlet - (4)

Akkor az

pozitív számot

és

között választván, (3)-ra tekintettel

körre vonatkozó maximumát ennek belső

abszolút értéke a

helyén felvenné. Tehát a maximum elve értelmében
1407
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állandó volna. S ennélfogva az azonossági tétel alapján (610. §) az egységkör egész belsejében ezzel a (4)
szerint abszolút értékűállandóval volna egyenlő, azaz (2) fennállna, ellentétben a feltevéssel. Tehát ez esetben
(3) alatt valóban az egyenlőtlenségi jel érvényes s így (1) fennáll. Qu. e.d.
E tételnek a következő általánosabb alakot adhatjuk:
Ha

körbelsőben reguláris függvény s itt

a

és

, akkor vagy fennáll

vagy pedig

ahol
. Ugyanis a tett feltevés mellett a
féle lemma érvényességi feltételeit, tehát vagy

függvény a

körbelsőben teljesíti a SCHWARZ-

vagy pedig

ahol

helyettesítéssel éppen állításunkba megy át.

, ami a

622§. . Ugyancsak a maximum elvének alkalmazásásával oldották meg CARATHéODORY és Fejér
következő érdekes feladatot:

17

a

A
körbelsőben reguláris s a
helyen
értéket felvevő és e körön belül a
helyeken eltűnő korlátos függvények között melyik az, amelynél a függvény abszolút értékének a körbelsőre
vonatkozó felső határa a lehető legkisebb? (Mindegyik -hely legfeljebb annyiszor van felírva, amennyi a
multiplicitása.)
Tegyük fel, hogy

körbelsőben reguláris korlátos függvény és

pontnak a körre vonatkozó inverze

Valamely

tehát a

e

pontok inverzei

10.161. egyenlet - (1)

Képezzük a

C. CARATHéODORY et L. FEJéR: Remarque sur le théorème de M. Jensen, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences t. 145 (1907),
p. 163–165.
17
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10.162. egyenlet - (2)

racionális törtfüggvényt. Miután
(608. §), miszerint

a

helyeken eltűnik és a

helyek a körön kívül vannak, nyilvánvaló

10.163. egyenlet - (3)

is reguláris a

ahol

körbelsőben. A feltevés szerint

korlátos lévén,

is az, amit

következőkép láthatunk be. Ha

nem volna korlátos, akkor a kör belsejében nyilván választhatnánk olyan

pontsorozatot, amelyre

. Legyen ennek egy konvergens részsorozata (65. §)

amelyben

Akkor egyben

10.164. egyenlet - (4)

(59. §

, 299. §), tehát

mindenesetre a kör kerületén van, mert különben

állana. De a (2) alatti

folytonosságánál fogva

függvény e kerületi pontban is folytonos, tehát

10.165. egyenlet - (5)

s (3)-ból folyólag (4) és (5) alapján
Elemi geometriai tétel szerint a

, vagyis

nem volna korlátos, ellentétben a feltevéssel.

körvonalon állandóan

10.166. egyenlet - (6)

ami analitikailag következőkép verifikálható. Legyen

Akkor (1)-re tekintettel

s mivel nyilván (393. ábra)
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innen folyik (6). Ennek alapján a körvonalon (2)-ből

10.167. egyenlet - (7)

Megmutatjuk, hogy

felső határát

felső határát pedig

-mel,

-val jelölve

10.168. egyenlet - (8)

Minthogy ugyanis a maximum elve értelmében (619. §) a körön belül
értéknél (ami különben könnyen verifikálható is), (3)-ra tekintettel mindenesetre

E felső korlát azonban egyben felső határa

-nek. Mert válasszunk olyan

pontsorozatot a kör belsejében, amelyre

részsorozat, amelyben, mondjuk

kisebb a (7) alatti kerületi

. Ebből kiválasztható egy konvergens

. Akkor egyszersmind

10.169. egyenlet - (9)

s ennélfogva

szükségkép a kör kerületén fekszik, ha

nem állandó, mert különben

az

belső

helyen folytonos volna és így
vagyis
állna, ami a maximum elve szerint
lehetetlen. Tehát (7) alapján (minthogy a (2) függvény az kerületi pontban is folytonos)

10.170. egyenlet - (10)

s (9) és (10)-ből (3)-ra tekintettel következik, miszerint

következőleg e felső korlát valóban a felső határa
állandó, különben pedig evidens.

-nek. Ezzel (8) be van bizonyítva, midőn

1410
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nem

10. fejezet A komplex változó
függvényei

393. ábra.
Mivel jelentésénél fogva
következik be, (8)-ból folyólag

s a maximum elve értelmében az egyenlőség csak állandó

mellett

10.171. egyenlet - (11)

és az egyenlőség csak akkor áll fenn, ha

állandó. Az

feltevésre tekintettel (2) és (3)-ból

vagyis (1) felhasználásával

tehát e (11) alatti eredmény azt mondja, hogy

ahol is az egyenlőség csak állandó

esetén érvényes.

Ezzel bebizonyítottuk a következő tételt:
Ha

a

körbelsőben korlátos függvény és

míg

akkor az abszolút értékének e körbelsőre vonatkozó
felső határára (minden
gyököt legföljebb
multiplicitása szerint véve számba) s az egyenlőség csak a függvény esetében áll fenn, ahol
a
pont
inverze a

körre vonatkozólag. A keresett függvény tehát a (13) alatti és csakis ez.
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A (12) egyenlőtlenséget JENSEN-féle egyenlőtlenségnek nevezhetjük, miután JENSEN egy tételének
folyománya.18 Ez a CARATHéODORY–FEJéR-féle elemi bizonyítás azonban mindjárt azt a függvényt is
megadja, amelyre (12) alatt az egyenlőségi jel érvényes.
Az

esetben (12) szerint

Ha tehát

és

ismeretes, akkor tudjuk hogy a

függvénynek. Az

az

középpontú

sugarú körön belül nincs gyöke

esetben pedig (12)-ből

vagyis legakább kétszeres gyök még a nagyobb

sugarú körön belül sincs, és így tovább.

623§. . PRINGSHEIM 19 felvetette azt a kérdést, hogy a
zárt körlemezen folytonos és annak belsejében
reguláris függvény hatványsora (vagyis MACLAURIN-sora) e kör kerületén valahol divergens lehet-e? Fejér 20
igenlő választ adott erre a kérdésére a következő példával.
Ha

a 440. §-ban definiált számsorozat, akkor egy a
zárt körben folytonos ás annak belsejében reguláris
függvény hatványsora, de a
helyen divergens. (Fejér példája.)
Legyen ennek igazolására (mint a 440. §-ban)

s tekintsük azt a sort, amelyet e hatványsorból nyerünk, ha abban összevonjuk az első
következő

számú tagot és így tovább. E sor

-edik tagja a

egységkörön a

számú tagot, azután a
jelöléssel

ahol

Minthogy

18

E tétel a következő: ha

a

körön

-tól különböző reguláris függvény, amely a kör belsejében a

pólusoktól eltekintve szintén reguláris s ott a

gyökökkel bír (minden pólust és

gyököt annyiszor írva fel, amennyi a rendszáma, ill. multiplicitása), akkor
. V. ö.
J. L. W. V. JENSEN: Sur un nouvel et important théorème de la théorie des fonctions Acta Mathematica 22 (1899), p. 362, form. (7).
19
A. PRINGSHEIM: Über das Verhalten von Potenzreihen auf dem Konvergenzkreise, Sitzungberichte der math.–phys. Klasse der K. B.
Akademie der Wissenschaften 1900, p. 98
20
LEOPOLD FEJéR: Über gewisse Potenzreihen an der Konvergenzkreise, Sitzungsberichte etc. (lásd alatt), 1910. p. 15–16.
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továbbá

a két

-ben a közös nevezőjű tagokat páronként összevonva, e

-edik sortag

Ez a 438. § (13) egyenlőtlensége alapján abszolút értékben
.A
sor azonban konvergens (330. §),
tehát az (1)-ből a jelzett tagösszevonásokkal nyert sor az egységkörön egyenletesen konvergens (600. §). Ebből
már következik, hogy e sor az egész körlemezen is egyenletesen konvergens. Mert a maxmimum elve szerint
(619. §) valamely maradékösszegének abszolút értéke a körlemezre vonatkozó maximumát a kerület valamely
pontjában éri el, tehát a kerületen való egyenletesen konvergencia folytán tetszőleges kicsiny, ha elég nagy
indexű taggal kezdődik (600. §). E sor összege tehát a zárt körlemezen folytonos függvény (600. §).
Az egységkör belsejében azonban az (1) hatványsor maga is konvergens. Legyen ugyanis
hely a körön belül. Evidenter
, tehát adatván
, bizonyos indextől kezdve

Ennélfogva (1) maradékösszege e

valamely rögzített

helyen

szóval a konvergencia általános szükséges és elegendő feltétele teljesül. Mivel pedig konvergens sor összege
u. a. mint a tagösszevonásokkal nyert soré (v. ö. 311. §), látjuk, miszerint (1) az egységkör belsejében éppen az
előbbi függvényt állítja elő. De annak ellenére, hogy e függvény a zárt körlemezen folytonos, (1) alatti
hatványsora a
helyen az

divergens sorba megy át (440. §).
Megjegyzendő, az (1) hatványsor a
következő általános tétel:
Ha

a

hatványsora a

egységkörön szummábilis, mégpedig egyenletesen. Fennáll t. i. a

zárt körlemezen folytonos és annak belsejében reguláris függvény, akkor ennek
körkerületen egyenletesen szummábilis.
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Bizonyítás. Legyenek a (2) hatványsor együtthatói normálalakban

10.172. egyenlet - (3)

az

függvény pedig

10.173. egyenlet - (4)

komplex szám trigonometrikus alakban

Ha a

(3)-ra tekintettel a MOIVRE-képlet alapján (293. §)

tehát a kör belsejében a (4) függvény valós része

míg képzetes része

E trigonometrikus sorok fix
vagyis

mellet

-ban egyenletesen konvergensek, miután a (2) hatványsor a

körön egyenletesen konvergens (602. §). Tehát mindegyik sor az összegének FOURIER-sora (435. §),
esetén

10.174. egyenlet - (5)

továbbá

és egyben
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A (4) függvény a
tehát
esetén

zárt körlemezen folytonos lévén, ugyanott egyenletesen folytonos (v. ö. 74. §),

-ban egyenletesen áll fenn. Ennélfogva (5)-ből következik (374. §), hogy

10.175. egyenlet - (12)

(6) és (7)-ből pedig folyik, miszerint

és egyszersmind

E (8), (9), (10) képletek azt fejezik ki, hogy a

körkerületen a (2) hatványsor valós, ill. képzetes része

(amelyek esetleg divergensek) a (4) függvény e körvonalon vett

valós, resp.

képzetes részének FOURIER-sora. De feltevésünk következtében e valós és képzetes rész
a -nak folytonos függvénye lévén, Fejér approximáció-tétele alapján (441. §) mind a két FOURIER-sor
egyenletesen szummábilis. Következőleg a körkerületen maga a (2) hatványsor is egyenletesen szummábilis,
qu. e. d.
624§. . A PARSEVAL-formula alaklmazásával (617. §) bebizonyítjuk még az alább felhasználandó következő
tételt:
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Ha reguláris függvény a
jelöléssel

középpontú

sugarú

körön belül és annak határán, akkor a

Az

polártransformatioval ugyanis (534. § (6))

10.176. egyenlet - (3)

lévén

most a

,

négyszög. Azonban az (1) hatványsor deriváltja (602. §)

s ez a
zárt körön reguláris, mert a feltevésnél fogva a közös konvergencia-sugár
PARSEVAL-formula értelmében (617. § (5))

(616. §). Tehát a

Itt a jobboldalon -nak valós hatványsora áll, amely a
helyen is konvergens, tehát a
számközben egyenletesen konvergens (362. §). Ennélfogva -tól -ig tagonként integrálhatunk (374. §) s ily
módon (3) alapján adódik (2).

7. 7 A Cauchy-féle residuum-tétel
625§. . Legyen

az

függvényre nézve LAURENT-féle hely (613. §). Tudjuk, az

LAURENT-sorban

10.177. egyenlet - (1)

ahol

az

helyet körülvevő, pozitív értelemben körüljárt egyszerű zárt integrációs út az

szóbanforgó

környezetében. Ezt a
számot az
függvény helyhez tartozó „residuumának” nevezzük. Ha
helyen is reguláris, akkor e residuum mindenesetre zérus (592. §).
Ha

az

az

rektifikálható egyszerű zárt görbén és azon belül egyes belső isolált szinguláris helyek

kivételével reguláris függvény sa szinguláris helyekhez tartozó residuumai rendre
pozitív körüljárársi értelemben integrálva Ez a híres CAUCHY-féle residuum-tétel

, akkor

E tétel folyománya az 592. § (5) tételének. Ugyanis az egyes szinguláris helyek mint középpontok körül eléggé
kis sugarakkal a
köröket vonva (394. ábra), ezek -en belül, de egymáson kívül vannak,
tehát az idézett tétel értelmében
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10.178. egyenlet - (3)

ha a körökön is pozitív értelemben integrálunk. S mivel (1) szerint a

(3)-at

kör középpontjához tartozó residuum

-vel végigszorozva éppen (2) áll elő.

394. ábra.
Megjegyzendő abból, hogy -en belül csak isolált szinguláris helyek vannak, már következik, miszerint véges
számú ilyen van. Mert ha végtelen sok ilyen volna, akkor ezeknek volna torlódási helyük (66. §) az
görbén
belül vagy azon rajta, ez pedig ellentmondás, mivel a függvény -en reguláris, azon belül pedig csak isolált
szinguláris helye van.
Az

függvény

Ha az

hely

helyhez tartozó residuumát így kívánjuk jelölni:

-nek elsőrendű pólusa, akkor Ez nyilvánvaló az

LAURENT-sorból (613. §), lévén a

-hoz tartozó

hatványsor az

következik a residuum számításának másik egyszerű szabálya: ha

az
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függvénynek az hely elsőrendű pólusa, akkor
helyen elsőrendű pólusa van (613. §) és

esetén a

Ugyanis

szorzatnak az

10.179. egyenlet - (6)

azaz (4)-re tekintettel fennáll (5). A
esetben a (6) alatti határérték
helyen eltűnő reguláris függvény (613. §), tehát e hely környezetében (608. §)

következőleg a

lévén,

az

helyekre

reguláris az

Ez azonban azt jelenti, hogy
(5) ismét érvényes.

helyen (ha itt

-nek vesszük), tehát residuuma

Ugyancsak folyománya (4)-nek ez a gyakran alkalmazott egyszerű szabály: ha
reguláris függvények és
elsőrendű pólusa (613. §) és

, míg

és

egyszeres gyöke, akkor Ekkor u. i. az

-nek az

az
hely

s így

helyen
-nek

626§. . A residuum-tételnek számtalan alkalmazása van. Itt az első alkalmazáskép bebizonyítjuk a következő
nevezetes tételt:
Ha

az

egyszerű rektifikálható zárt görbén és azon belül egyes belső pólusok kivételével reguláris

függvény s -en magán
, akkor pozitív körüljárási értelemben integrálva ahol
a -helyek,
pedig a pólusok száma az
görbén belül, minden -helyet, ill. pólust annyinak számítva, amennyi a
multiplicitása, resp. rendszáma.
Bizonyítás. Csak véges számú

-hely lehet

-en belül. Ellenkező esetben u. i. a

-helyeknek volna torlódási

helyük (66. §), amely nem eshetnék -re, minthogy azon
és folytonos. S így az azonossági tételből
folyólag (610. §) a függvény értelmezési tartományának -en belül eső helyein mindenütt volna, ami pedig
ellenkezik azzal, hogy
pontjaiban folytonos és nem . És mindegyik -hely véges multiplicitású, mert ha
egy ilyen helyen
-nek akárhányadik deriváltja is eltűnnék, akkor e hely környezetében
(608. §), ami előbbiek szerint lehetetlen. A pólusok száma a feltevésből folyólag szintén véges (66. §).
Ha

egy az

görbén belüli

-szeres -hely vagy

-edrendű pólus, akkor ennek környezetében

10.180. egyenlet - (2)

ahol

és

az

helyen reguláris függvény. Innen
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tehát

10.181. egyenlet - (3)

az

-hoz eléggé közeli

és nem zérus, azért

helyeken, ahol is (2) folytán

. Minthogy

is reguláris e helyen, tehát (3) azt jelenti, miszerint

az

helyen reguláris

az

logaritmikus

deriváltnak elsőrendű pólusa
residuummal. Ennélfogva – az
zérus-helyeinek multiplicitását
…,
-val, a pólusainak rendszámait -, -, …, -sel jelölve – a residuum-tételértelmében

miután
Qu. e. d.

az

-en magán és azon belül is az

nevező

-,

-,

-helyeitől és pólusaitól eltekintve reguláris.

627§. . Az algebra alaptételét (300. §) a megelőző tétel alapján is bebizonyíthatjuk.
Legyen a legalább elsőfokú racionális egész függvény

10.182. egyenlet - (1)

szám olyan nagyra választható, hogy

Az

helye legfeljebb a középpontú
mindenütt reguláris–

sugarú

(300. §

mellett

). Ekkor

-nek -

körön belül lehet. Az előbbi § (1) tétele szerint – minthogy

10.183. egyenlet - (2)

ahol

a

gyökeinek száma, mindegyiket annyiszor véve, amennyi a multiplicitása. Azonban (1)-ből

ahol

állandók. Itt a jobboldali második tört mint

valamint

függvénye reguláris a

zárt körben (lévén

haladó sorba fejthető (608. §), e hatványsor konvergencia-sugara

s e sor a

), tehát abban

, ha

(616. §). Következőleg

körön egyenletesen konvergens (600. §). Innen tagonkénti integrálással (600. §)
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hatványai szerint

10. fejezet A komplex változó
függvényei
s így (591. § (7), (8))

10.184. egyenlet - (3)

(2) és (3) összevetéséből látjuk, miszerint
, vagyis az (1) racionális egész függvénynek pontosan
gyöke van, ha azokat multiplicitás szerint számítjuk. Ezzel az algebra alaptétele be van bizonyítva.
628§. . A cotangens függvény parciális törtekre való bontását (v. ö. 437. §) komplexben a residuum-tétel
alkalmazásával a következőkép állíthatjuk elő. Legyen

rögzített hely és tekintsük a
függvényt. Ez reguláris a
amelyek nyilván elsőrendű pólusai (613. §). A helyen vett residuum (625. § (4))

helyek kivételével,

10.185. egyenlet - (1)

, tehát

Minthogy pedig

midőn

, azért

10.186. egyenlet - (2)

Jelöljük

-nel azt a pozitív értelemben körüljárt

koordináta-tengelyekkel és oldalhossza
van. E mellett a
-ben lévő pólusok
(625. § (2))

középpontú négyzetet, amelynek oldalai párhuzamosak a
(395. ábra). Ha eléggé nagy, a hely e négyzeten belül
. Tehát (1) és (2)-re tekintettel a residuum-tétel szerint

s így

10.187. egyenlet - (3)

Kimutatjuk, hogy (3) alatt

10.188. egyenlet - (4)
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10. fejezet A komplex változó
függvényei

vagyis

10.189. egyenlet - (5)

Először megmutatjuk, hogy
a
négyzet kerületén abszolút értékben bizonyos
alatt marad. Az EULER-relációra tekintettel (587. § (17*))

tehát (216. § (6))

10.190. egyenlet - (6)

Ennélfogva az

egyeneseken

Továbbá (5)-ből

következőleg az

Ezek szerint valóban van olyan

egyeneseken

szám, hogy

kerületén

10.191. egyenlet - (7)
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-től független korlát

10. fejezet A komplex változó
függvényei

395. ábra.
A (3) alatti integrált megbecsülendő, átalakítjuk így:

10.192. egyenlet - (8)

A
függvény
-en és azon belül a
másodrendű pólus és itt a residuum , miután (609. § (2))

A

pólusoktól eltekintve reguláris. A

hely elsőrendű pólus s ezen a residuum

ami a (2) alatti eredményből

helyettesítéssel adódik. Ezek alapján a residuum-tétel szerint
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hely

10. fejezet A komplex változó
függvényei
tehát (7)-ből

10.193. egyenlet - (9)

Válasszuk mármost az

számot úgy, hogy az a

középpontú négyzet, amelynek oldalai a koordináta-

tengelyekkel párhuzamosak és oldalhossza
, tartalmazza a helyet. Akkor, ha már
alapján a (3) alatti integrál abszolút értéke a (8) képletre tekintettel (591. § )

, (6)

mert választása folytán
. Ebből a (4) alatti állítás következik. Egyben látható, hogy a
négyzetben (4) egyenletesen áll fenn -re nézve, tehát ugyanazt mondhatjuk (4*)-ról.

oldalú

A szimmetrikus tagokat páronként összeadva

tehát a (4*) alatti eredmény azt mondja, hogy érvényes a sorfejtés. A mondottakból folyólag e sor korlátos
tartományban egyenletesen konvergens. Minthogy
, midőn
, sőt korlátos tartományban
egyenletesen, ezért (9) alatt a zárójelek el is hagyhatók, vagyis érvényes a sorfejtés is, és e sor korlátos
tartományban egyenletesen konvergens. Ez a
függvény parciális törtekre bontása, amelyet a valósban
már megismertünk.
Tagonként differenciálva (601. §) és

-gyel végigszorozva, (9*)-ból előáll az

10.194. egyenlet - (12)

sorfejtés. Miután az
viszonya

sortagnak a konvergens

pozitív tagú sor (330. §)

nyilvánvaló, miszerint e (10) sor abszolút konvergens. A mondottakból folyólag a

sorok konvergensek lévén, (10) az

10.195. egyenlet - (13)
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tagjához való

10. fejezet A komplex változó
függvényei
alakban is írható (v. ö. 611. §).
A (9*) sorfejtésből már következik a
valósban (417. §).

függvények parciális törtekre bontása, úgy, mint a

629§. . A logaritmikus deriváltra vonatkozó tételnek (626. §) folyománya a következő:
és

Ha
görbén

az

rektifikálható egyszerű zárt görbén belül és azon magán reguláris függvények s az
függvénynek

, akkor az

-en belül ugyanannyi zérus-helye van, mint

-nek, amennyiben minden gyököt multiplicitása szerint veszünk számba. (ROUCHé tétele.21)
Ugyanis a feltevésnél fogva az
-en belül

az

görbén

és

, tehát az idézett tétel értelmében

gyökeinek száma

függvény -helyeinek száma pedig

pozitív körüljárási értelem mellett. Ez integrálok különbsége

10.196. egyenlet - (1)

S mivel az

görbe bármely

pontjában

, azért a megfelelő

pont a
síkon az középpontú egységnyi sugarú körön belül, tehát mindenesetre a pontból a negatív valós
tengely mentén felhasított
síkon van. Sőt a HEINE–BOREL-tétel alapján (69. §) ugyanez egy az
-et
tartalmazó nyílt és összefüggő tartományban is érvényes. Ennélfogva e tartományban
(vagy bármely más ága) reguláris. De deriváltja éppen az (1) jobboldalán álló integrandus, tehát
folytán ez (1) alatti integrál zérus (596. § (2)). Eszerint

ami a mondottak értelmében éppen az állítást fejezi ki.
E tétel felhasználásával az algebra alaptétele (300. §) a legegyszerűbben nyerhető. Valamely

21

E. ROUCHé, Journal de l’école polytechnique 39 (1862), p. 217.
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főértéke
zárt volta

10. fejezet A komplex változó
függvényei
racionális egész függvényt ugyanis

10.197. egyenlet - (2)

alakban írhatunk, ahol

Az

számot úgy választhatjuk, hogy

körön a fortiori

s ekkor a

. Ennélfogva a fenti tétel értelmében e körön belül a (2)

polinomnak annyi gyöke van, mint az
-szeres, tehát a
89. §).

függvénynek. Ennek azonban egyetlen gyöke

polinomnak is

gyöke van a

és ez

körön belül. Több gyöke pedig nem lehet (v. ö.

8. 8 Valós határozott integrálok kiszámítása a
residuum-tétel alapján
630§. . Tekintsük az

10.198. egyenlet - (1)

integrált, ahol
a
és
olyan valós együtthatós racionális kifejezése, amely minden
valós -re értelmezve van, tehát folytonos. Ezt a residuum-tétel alkalmazásával könnyen kiszámíthatjuk.
Minnthogy u. i. (587. § (6))

azért a

helyettesítéssel (591. § (6*))

10.199. egyenlet - (2)

ahol is a jobboldali integrál a pozitív értelemben körüljárt egységkörre vonatkozik. Ez utóbbi integrál tehát a
residuum-tétel értelmében (625. §)
-szerese az

10.200. egyenlet - (3)
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10. fejezet A komplex változó
függvényei
racionális függvény azon

pólusaihoz tartozó residuumok összegének, amelyek az egységkör belsejébe esnek. Vagyis (2) alapján (1)
integrál

10.201. egyenlet - (4)

Például számítsuk ki az

valós integrált.
A (3) alatti függvény most

Ennek elsőrendű pólusai a

10.202. egyenlet - (5)

egyenlet gyökei, vagyis a

10.203. egyenlet - (6)

helyek. Ezek közül az egységkörön belül van az, amely a

jelnek felel meg. Ugyanis nyilván

amit a

alakban írhatunk s ez éppen azt fejezi ki, hogy a (6) alatti gyökök közül a
jelnek megfelelő abszolút értéke
. A másik gyök abszolút értéke
, miután a két gyök szorzata (5)-re tekintettel abszolút értékben

Ennélfogva (4) szerint
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10. fejezet A komplex változó
függvényei
A jobboldalon szereplő residuum (625. § (7))

tehát végeredményben

Számítsuk ki még

mellett az

10.204. egyenlet - (7)

integrált. A (4) képlet ugyanazon oknál fogva az itt fellépett komplex integrandusokra isérvényes.
Elég a jobboldali első integrált kiszámítanunk, mert a másik ennek konjugáltja. Most a (3) függvény

amelynek pólusai
van, tehát (4) értelmében

. Ezek közül a

jelnek megfelelő az egységkörön belül, a másik azon kívül

Ennek konjugáltja

Mármost (7)-ből ezek alapján

631§. . Kiszámítandó

ahol

pozitív egész szám.
1427
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10. fejezet A komplex változó
függvényei
Az integrandus
szerint periodikus páros függvény lévén, ez integrál -szerese a
pedig az EULER-reláció (587. § (7)) alapján valós része az

-tól

-ig vettnek, ami

10.205. egyenlet - (1)

integrálnak. (Ez maga is valós, mert képzetes része

lévén ebben az integrandus
mikor is (591. § (6*))

szerint periodikus páratlan függvény.) Ez (1) integrál a

teendő, átmegy a pozitív értelemben körüljárt

helyettesítéssel,

egységkörre vonatkozó

10.206. egyenlet - (2)

integrálba. Az integrandus nevezőjének gyökei nyilván
egységkörön belül, a másik azon kívül van,
residuumok (625. § (7))

és

s ezek közül

esetén az első az

esetén viszont fordítva. Ez elsőrendű pólusoknak megfelelő

tehát a residuum-tétel értelmében (625. § (2))

Ezt (2) alatt behelyettesítve, látjuk, hogy az (1) integrál

s így a mondottak szerint a keresett
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10. fejezet A komplex változó
függvényei

A számítás az

esetben is érvényes, tehát egyben nyertük, hogy

ami különben már a 260. §-ból ismeretes.
632§. . A residuum-tétel további alkalmazásakép kiszámítjuk az

10.207. egyenlet - (1)

integrált, ahol
nincsen és

valós együtthatós racionális törtfüggvény, amelyben a
legalább -vel alacsonyabb fokú, mint

ahol is tehát a feltevés szerint

azért van olyan

nevezőnek valós gyöke

. Legyen

. Minthogy

pozitív állandó, hogy

10.208. egyenlet - (2)

hacsak

eléggé nagy. Rajzoljunk a

mint középpont körül

belsejében tartalmazza s amelyen (2) fennáll. Tudjuk (300. §),
legyenek ezek közül a valós tengely fölé esők (396. ábra)

sugárral kört, amely a

nevező gyökeit

gyökei páronként egymás konjugáltjai;

Legyen továbbá a szóbanforgó kör felső fele
, olyan irányítással, amely a félkör idom pozitív értelmű
körüljárásának felel meg. Akkor a residuum-tétel szerint (625. § (2))

10.209. egyenlet - (3)
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10. fejezet A komplex változó
függvényei

396. ábra.
Megmutatjuk, hogy

10.210. egyenlet - (4)

Ugyanis (591. §

)

10.211. egyenlet - (5)

s mivel (2)-ből folyólag

(5)-ből következik, hogy

De a feltevés folytán

, tehát ebből (4) folyik.

Mármost (3)-ból (4) alapján
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10. fejezet A komplex változó
függvényei
amely határérték éppen az (1) integrál. Ezek szerint arra az eredményre jutottunk, hogy ha
együtthatós racionális törtfüggvény, amelyben
alacsonyabb fokú, mint

nevezőnek valós gyöke nincsen és

, akkor ahol

a

valós
legalább

-vel

polinomnak a valós tengely fölé eső gyökei.

Például számítsuk ki az

integrált. Az
tartozó residuumát. A

nevező gyökei

és

, tehát ki kell számítanunk az

nevező

helyhez

jelöléssel

tehát

A jobboldalon

mellett binomiális sorba fejtve (607. § (1))

együtthatója

a keresett residuum. Tehát (6) alkalmazásával

A (6) képlet alkalmazása különösen egyszerű, midőn a
(625. § (7)) képlete szerint

gyökök mind egyszeresek. Ekkor u. i. a

tehát a

10.212. egyenlet - (7)

függvény bevezetésével a (6) integrál

10.213. egyenlet - (8)
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10. fejezet A komplex változó
függvényei

Számítsuk ki pl. az

integrált. A

egyenlet egyik gyöke

, és a hatodik egységgyökök

tehát ez egyenlet összes gyökei (297. §)

Továbbá most a (7) függvény

tehát

s így (6*) alkalmazásával

Tehát a keresett integrál

Számítsuk ki még az

integrált. A

egyenletből
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10. fejezet A komplex változó
függvényei

tehát az egyenlet gyökei (293. § (1))

A (7) alatti függvény a jelen esetben

tehát

s így (6*)-ot alkalmazva

A keresett integrál ennélfogva

633§. . Az imént követett módszert kiterjeszthetjük az

10.214. egyenlet - (1)

integrálok kiszámítására is, ahol

s

nevezőnek valós gyöke nincsen és
Ha u. i.

valós együtthatós racionális törtfüggvény, amelyben a
legalább -vel alacsonyabb fokú, mint

ismét a fenti félkört jelenti ( 396. ábra), a residuum-tétel értelmében

10.215. egyenlet - (2)

és itt

10.216. egyenlet - (3)

1433
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

.

10. fejezet A komplex változó
függvényei

ami a következőkép látható be. A

félkörön

tehát

s így (591. §

)

Itt a jobboldali korlát – mint az előbbi §-ban láttuk – zérushoz tart, midőn
Ennélfogva (2) alapján

, tehát ebből folyik (3).

10.217. egyenlet - (4)

Minthogy pedig az EULER-relációra tekintettel (587. § (7))

(4) azt jelenti, miszerint

10.218. egyenlet - (5)

Tehát az (1) alatti első integrál (5) jobboldalának valós, a második annak képzetes része.
Például számítsuk ki az

integrált. Az integrandus nevezőjének a valós tengely fölé eső egyetlen gyöke
kell számítanunk az

10.219. egyenlet - (6)

függvénynek az

helyhez tartozó residuumát. A
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, tehát (5)-öt alkalmazandó, ki

10. fejezet A komplex változó
függvényei

10.220. egyenlet - (7)

jelöléssel

10.221. egyenlet - (8)

Minthogy (603. § (1))

viszont a

körben (607. § (1))

azért e körben a CAUCHY-féle szorzási szabály szerint (598. §)

Tehát (8)-ból a (6) függvény

helyhez tartozó LAURENT-sora a (7) alatti jelölés mellett

Ebből látjuk, miszerint

s így (5) alkalmazásával adódik

Az (5) képlet alkalmazása ismét igen egyszerű az esetben, midőn
Ekkor u. i. a 625. § (5), (7) képletei értelmében

Tehát, ha a

nevező gyökei egyszeresek, akkor a

függvény bevezetésével az (1) alatti integrálokra ahol
Eszerint pl.

gyökök mind egyszeresek.

a valós tengely fölé eső gyökei

esetén
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-nek.

10. fejezet A komplex változó
függvényei

következőleg

634§. . Számítsuk ki most a residuum-tétel alkalmazásával az

integrált.
Legyen a

komplex változó trigonometrikus alakban

10.222. egyenlet - (1)

és tekintsük a számsíkon azt a félkör-gyűrűt (397. ábra), amelyben

10.223. egyenlet - (2)

. Ebben a
függvény reguláris, tehát a
függvény is ilyen a
hely kivételével, amely nyilván másodrendű pólusa. Ennélfogva a residuum-tétel értelmében (625. §) e
függvénynek a szóbanforgó félkörgyűrű kerületén pozitív körüljárási értelemben vett integrálja az helyhez
tartozó residuuma
-szerese. A
sugarú félkörön (1)-ből
, tehát az ezen vett integrál (591. §
(6*))
ahol

Minthogy
(141. §)

folytán

ami -hoz tart midőn

(294. § (5)), ez abszolút értékben evidenter kisebb, mint

(45. §, 173. §). Tehát

10.224. egyenlet - (3)

A

sugarú körön vett integrál

1436
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei

s ez

folytán abszolút értékben kisebb, mint

ami -hoz tart, ha

(173. § (9)). Következőleg

10.225. egyenlet - (4)

397. ábra.
A

vagyis (mivel

szakaszon

, tehát az ezen vett integrál

,

)
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10. fejezet A komplex változó
függvényei
Ennélfogva ez integrál (a jobboldalon

helyett

-et téve)

10.226. egyenlet - (5)

Végül a

szakaszra vonatkozó integrál

10.227. egyenlet - (6)

Minthogy pedig a mondottak értelmében a (2) tartomány egész kerületén vett integrál

(3), (4), (5) és (6) alapján nyerjük, miszerint

10.228. egyenlet - (7)

A residuumot kiszámítandó, alkalmazzuk az

felbontást. Ebből

tehát

Ez összeg residuuma nyilván a tagok residuumának összege (591. §
valamint a másodikban a

tényező reguláris, tehát innen (625. § (5))

10.229. egyenlet - (8)

Mivel pedig a

helyhez tartozóTAYLOR-sorba fejtve

1438
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

). A

helyen a harmadik tag,

10. fejezet A komplex változó
függvényei
tehát

azért

Következőleg (8)-ból

lévén itt

. Ezt (7)-be helyettesítve, nyerjük, hogy

Ebből a keresett integrál

Egyszersmind látjuk, hogy

amit különben már ismerünk (632. §).
635§. . Az

integrált azon az alapon számíthatjuk ki, hogy

-szerese az

integrál képzetes része, miután

10.230. egyenlet - (1)

Az

10.231. egyenlet - (2)
1439
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függvénynek szinguláris helyei a

elsőrendű pólusok és csakis ezek (613. §), amelyek t. i. a nevező egyszeres gyökei. Ha tehát

, akkor a

intervallumra mint alapra állított
magasságú derékszög (398. ábra) tartalmazza a
pólust, ellenben nem tartalmaz szinguláris helyet, midőn
. Tehát a residuum-tétel (625. §)
értelmében (a négyszög kerületére vonatkozó integrált az egyes oldalakra vonatkozó integrálok összegére
bontva s a függélyes oldalakon a
, resp.
, a felső vízszintes oldalon pedig a
helyettesítést alkalmazva)

10.232. egyenlet - (3)

A
tekintettel

számközben

egyenletesen áll fenn, midőn

s így ez intervallumban nyilván (294. § (5))

ez az

-től független korlát pedig

-hoz tart (173. §). Ebből folyólag (3) alatt (600. §)

10.233. egyenlet - (4)

Továbbá

miután

, tehát
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, mert (2)-re
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Itt az

helyettesítés alkalmazásával

s így (3)-ból az

határátmenettel (4) alapján következik, hogy

10.234. egyenlet - (5)

Mivel pedig (625. § (7))

(5)-ből a képzetes részek összehasonlításával (1)-re tekintettel nyerjük, miszerint

Az integrandus páros függvény lévén, innen a keresett integrál

398. ábra.

9. 9 Reguláris függvény inverze
636§. . ROUCHé tételének (629. §) folyománya a következő: ha
sa

középpontú
midőn

sugarú

a

helyen reguláris függvény és

kört oly kicsinynek választjuk, hogy azon belül és rajta magán

, akkor

e

körön belül felvesz minden olyan
1441
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reguláris és

komplex értéket egyszer és csak

10. fejezet A komplex változó
függvényei
egyszer, amelynek abszolút értéke kisebb a pozitív számnál. Valóban, ha
, tehát ROUCHé tétele értelmében az
-nek, azaz egy és csakis egy, lévén

van, mint

függvénynek

, akkor a

kör kerületén

-n belül ugyanannyi

-helye

egyszeres gyöke az (1) alatti föltevés szerint.

az

399. ábra.
Tekintsük a

-síkon a

kör belsejében azokat a

helyeket, amelyeken

, a

-síkon pedig az

ezeknek megfelelő
helyeket (399. ábra). Ez utóbbiak a -síkon a középpontú
sugarú
kör
belsejébe esnek és azt egyrétűen ki is töltik, miután a tétel értelmében e körbelsőnek minden
helye egy és
csak egy -nek felel meg. Vagyis a szóbanforgó helyek tartománya és a -sík
körének belseje között a
vonatkozás kölcsönösen egyértelmű és így

egyértékű függvénye, mondjuk

is a

függvény inverz függvényének nevezzük (v. ö. 82. §). E függvény a
hacsak

-n belül

kör belsejében reguláris,

, sőt általánosabban érvényes a következő fundamentális tétel:

Ha az előbbi tétel feltételein kívül a
kör belsejében
reguláris függvény, akkor a
sík
középpontú
megfordítósor .22)
Eszerint a

. Ezt a

esetnek megfelelően a

és
sugarú

egy a
körön belül és azon magán
körének belsejében ( LAGRANGE-féle

függvény inverze

10.235. egyenlet - (4)

(Az (1) feltevés folytán

a

helyen is reguláris, ha itt

-nek vesszük.)

Bizonyítás. Legyen a rövidség kedvéért

10.236. egyenlet - (5)

V. ö. J. L. LAGRANGE: Nouvelle méthode pour résoudre les équations litérales par le moyen des séries, Mém. Acad. Berl. 24 (1768),
Oeuvres 3, p. 25.
22
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egyenletből deriválással

Akkor a

azaz

Tehát abból a feltevésből, hogy a

belsejében

, következik, miszerint ugyanott

10.237. egyenlet - (6)

Mármost a

kör valamely belső

helyét rögzítvén, tekintsük a

függvényt. E tört nevezője (4)-re tekintettel a -nek megfelelő
helyen , míg a
zárt kör többi
helyén
. E függvénynek tehát legfeljebb ez a hely szinguláris helye a
körben s így a residuum-tétel
értelmében (625. §)

10.238. egyenlet - (7)

Minthogy (5) szerint e

, azért (625. § (7))

helyre

tehát (6) értelmében

10.239. egyenlet - (8)

Itt az integrandus a

10.240. egyenlet - (9)

geometriai sor alakjában írható miután a
tehát (4)-ből folyólag

. E sor a

körön (2)-re tekintettel

s így a fortiori

körön egyenletesen konvergens (600. §), mert a
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,
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függvényei

jelölés mellett az előbbiek alapján

és

kerületén

folytán a

geometriai sor konvergens. Ennélfogva az integrandus (8) alatti soralakját (7)-be helyettesítvén, tagonként
integrálhatunk (600. § (4)) s adódik

10.241. egyenlet - (10)

Mivel pedig a CAUCHY-féle integrálformulák szerint (593. § (1), 594. § (8))

(9) így írható

10.242. egyenlet - (11)

Alkalmazzuk e képletet

függvényre. Minthogy

helyett a

azért (10) alkalmazásával

A jobboldali sorban a zárójeleket elhagyhatjuk, mert (10) konvergenciájából folyólag

Most zárójelbe foglalva (v. ö. 311. §) a

ugyanazon hatványát tartalmazó két-két tagot, nyerjük, miszerint

Azonban
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függvényei

tehát ez utóbbi sorfejtés

ami (4)-re tekintettel éppen a (3) alatti sor, qu. e. d.
A

inverz függvény differenciálhatósága ki lévén mutatva, a

azonosságból differenciálással

vagyis a tett feltételek mellett a
helyek.

függvény inverzének deriváltja ahol

és

egymásnak megfelelő

Megjegyzendő, a (3) alatti tétel aequivalens azzal, hogy ugyanazon feltételek mellett érvényes a (10) sorfejtés.
Ugyanis e feltételek mellett (10)-ből következik (3), amint éppen láttuk s viszont (3)-ból folyik (10). Ez utóbbit
következőkép láthatjuk be. A

azonosan áll fenn a

függvény (4) alatti jelentésére tekintettel

kör belsejében, ha itt

A feltevés szerint

függvényt jelenti, tehát differenciálással adódik

a

, tehát az inverz függvény deriváltja (11) értelmében

Ennek felhasználásával pedig a (3) hatványsorból

szerinti differenciálással (602. §)

amit (4)-re tekintettel a

10.243. egyenlet - (13)

alakban írhatunk. Ez a (10) sorfejtés a
megad bármely, a

függvényre vonatkozólag. De

körön belül és azon magán reguláris

alkalmasan választjuk, ez a kívánt

t. i. a reguláris

függvényt, ha a

lévén,
reguláris függvényt

függvénynek valamelyik határozatlan integrálja
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függvényei
(596. §) a
körben. (12)-vel tehát bebizonyítottuk, miszerint (3)-ból ugyanazon feltételek mellett valóban
következik (10).
Példakép állítsuk elő a

függvény inverzének hatványsorát a

hely környezetében.

E függvény deriváltja

és minden más helyen

. Ez esetben tehát

megy át, azaz sugara

-nek választható az a

középpontú kör, amely az

ponton

(ennél nagyobb sugarú kör már nem felel meg a feltevésnek). Határozzuk meg

minimumát e kör kerületén. Az
minimuma az egységkörön. S mivel a

minimuma e körön nyilván ugyanaz, mint
trigonometrikus alak mellett

aminek minimuma , nyerjük, hogy a jelen esetben a (2) alatti szám

Az inverz függvény tehát a fenti tétel értelmében reguláris a

körbelsőben. Most

tehát

Ennélfogva (3a) szerint az inverz függvény hatványsor alakja

A fentebbiekből természetesen már következnek a megfelelő tételek az esetre, midőn
reguláris függvény és
637§. . Ha

az

.
helyen reguláris függvény és

10.244. egyenlet - (1)

akkor a megelőző§ (10) alatti tételét a

függvény

függvényre alkalmazva, nyerjük, hogy a

inverz függvényére a

hely eléggé kis környezetében

10.245. egyenlet - (2)
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helyen
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ahol

10.246. egyenlet - (3)

és speciálisan

Legyen

10.247. egyenlet - (4)

Ennek deriváltja az

helyen

tehát az (1) föltevés teljesül. Most a (3) függvény

amelynek deriváltja

s így (2) értelmében

10.248. egyenlet - (5)

eléggé kicsiny. Határozzuk meg a

hacsak

inverz függvényt. (4)-ből

honnan

tehát

ahol is a négyzetgyöknek azt az ágát kell vennünk, amely a
mondja, hogy a
hely környezetében érvényes az

sorfejtés. Az
az

helyébe

-et téve, ez azt jelenti, hogy ha adott

-edfokú LEGENDRE-polinom (408. § (4)). Ez még

helyen

mellett

-gyel egyenlő. Ennélfogva (5) azt

eléggé kicsiny, akkor ahol

esetén is igaz, miután (408. § (5), (7))
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függvényei

E hatványsor konvergencia-sugara az a

középpontú kör a

-síkban, amely az

10.249. egyenlet - (7)

egyenletnek a

-hoz közelebb fekvő gyökén átmegy (616. §); e gyökök

.

A (6) baloldalán álló függvényt a LEGENDRE-polinomok generátor-függvényének nevezzük; ennek a
hatványai szerint haladó (6) alatti kifejtése e polinomok ú. n. generátor-sora (v. ö. 384. §).
Alkalmazzuk a (6) generátor-sort arra az esetre, midőn (587. § (6))

Ekkor a (7) egyenlet

10.250. egyenlet - (8)

amelynek gyökei nyilván
és
(296. § (12)). A szóbanforgó hatványsorösszetartási köre most tehát az
egységkör (400. ábra). Gyöktényezők szorzatára bontva (7*) többtagúja

s így a generátor-függvény ez esetben

10.251. egyenlet - (9)

a jobboldalon mindkét négyzetgyöknek azt az ágát véve, amely a

helyen . Tudjuk (607. § (2)), az

10.252. egyenlet - (10)

jelölés mellett

tehát a

körbelsőben

E sorok a konvergencia-körön belül abszolút konvergensek lévén (602. §), a CAUCHY-féle szorzási szabály
alkalmazásával (598. §) a (8) alatti felbontásra tekintettel adódik

1448
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei

ahol is a jobb oldali zárójelben a középre szimmetrikus tagok ugyanazon
bírnak. Minthogy másrészt éppen (6) szerint

együtthatókkal

koeﬃciens-összehasonlítással (602. §) nyerjük, miszerint

10.253. egyenlet - (11)

Miután itt két-két szimmetrikus tag összege

eszerint az -edrendű
cosinuspolinom explicit alakban ahol is
racionális számok. Ez természetesen minden valós -ra érvényes.

a (9) alatti pozitív

400. ábra.
A (10*) képletnek folyománya, hogy

10.254. egyenlet - (13)

Ugyanis a (10*) jobboldalán szereplő cosinusok nem nagyobbak -nél és nem kisebbek
-nél s páratlan
esetén a köztük szereplő
határozottan és
között van, páros esetén pedig a szereplő
,
míg
, tehát mindkét esetben
1449
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függvényei

Ez azonban éppen a (11) alatti állítás, minthogy (10*) értelmében (408. § (5))

10.255. egyenlet - (14)

Ugyancsak folyománya a (10*) képletnek a következő fontos STIELTJES 23-féle egyenlőtlenség: van olyan
numerikus

állandó, hogy a

zárt számközben

10.256. egyenlet - (15)

Páratlan

index esetén u. i. (10*) szerint

tehát

s ezekből

10.257. egyenlet - (16)

Mivel pedig itt (9)-re tekintettel

10.258. egyenlet - (17)

s ennélfogva itt

ebből következik, hogy

De a (14) képletet a

23

helyre alkalmazva

Correspondance d’Hermite et de Stieltjes, Paris 1905, t. II. p. 174–176.
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tehát a nyert egyenlőtlenség az

10.259. egyenlet - (18)

alakban írható. Páros

index esetében (10*) szerint

s (14)-hez hasonlóan adódik, hogy

10.260. egyenlet - (19)

tehát (15) alapján

Ez azonban ismét (16) alakjában írható, miután (14*) a

helyre alkalmazva

Mármost (16)-ból (9)-re tekintettel a WALLIS-formula alapján (227. § (3**)) folyik (13).
638§. . Fejér 24 megmutatta, hogy a megelőző § (10) képlete alapján elemien is bizonyítható a LEGENDREpolinomok nevezetes STIELTJES 25-féle becslése is: van olyan numerikus
állandó, hogy a
számközben

10.261. egyenlet - (1)

Az alábbiakban ezt az elemi bizonyítást ismertetjük.
Előrebocsátjuk a következő észrevételt. Legyenek az

hatványsor (607. § (2)) részletösszegei

10.262. egyenlet - (2)

akkor

10.263. egyenlet - (3)
24
25

Fejér Lipót: Abschätzungen für die Legendreschen und verwandte Polynome, Mathematische Zeitschrift 24 (1925), p. 289–291.
J. T. STIELTJES: Sur les polynomes de Legendre, Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse 4 (1890), Oeuvres II, p. 241–242.
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Ugyanis (2)-ből

ahol a megelőző §-ban (12) alatt nyert reláció alapján

továbbá

s így

miután itt

Szóval

10.264. egyenlet - (4)

ahol

tehát e polinom együtthatói monoton fogyó pozitív számok. Mivel pedig

az ABEL-féle egyenlőtlenséget (294. § (7)) e (4) polinomra alkalmazva, adódik

vagyis (3) valóban fennáll.
Írjuk mármost az előbbi § (10) képletét a

alakban. Ebből az

10.265. egyenlet - (5)

jelölés mellett
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Legyen itt

akkor mindkét esetben

10.266. egyenlet - (6)

Innen

10.267. egyenlet - (7)

s mivel

és
(294. § (9))

folytán (5)-ből

, a (3) észrevétel alapján itt az ABEL-féle egyenlőtlenség szerint

10.268. egyenlet - (8)

A második tag (7) jobboldalán

mert (5)-re tekintettel
s így
és a
-ben álló kifejezés az utóbbi
konjugáltja. Tehát ismét (3) alapján újra az ABEL-féle egyenlőtlenség értelmében

10.269. egyenlet - (9)

(7)-ből (8) és (9) alapján következik, hogy

De (6)-ra tekintettel

, tehát

s így még inkább
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ami

(5) alatti jelentésénél fogva az

10.270. egyenlet - (10)

alakban írható. Tudjuk azonban (227. § (3)), hogy

s mivel (6) folytán

, a fortiori

Tehát (10)-ből

amivel az (1) alatti állítást bebizonyítottuk.
(1)-nek folyománya, hogy a
számköz bármely rögzített
helyén
Sőt ez
folytán evidenter következik (1)-ből még akkor is, ha növekvő
-nel
a -hoz konvergál úgy, hogy
. (1)-ből látható továbbá, miszerint bármely
(11) egyenletesen áll fenn.

subintervallumban

639§. . A 636. § elején kimondott tételt következőkép általánosíthatjuk:
Ha

s az

az

középpontú
midőn

helyen reguláris függvény és

sugarú

kört oly kicsinynek választjuk, hogy azon belül és rajta is

, akkor

körön belül minden, a

e

pozitív számnál kisebb abszolút értékű

komplex értéket pontosan

-ször vesz fel, ha a felvételi helyeket mint

gyökeit multiplicitás szerint vesszük számba. (A feltevés értelmében
lévén,
választható a kívánt módon (610. §)). Ez esetben az inverz függvény
körbelsőben.
E tétel ismét ROUCHé tételének folyománya. Ha u. i.
tehát ROUCHé tétele értelmében (629. §)
azaz éppen

-ször, lévén a feltevés szerint

A tételt kiegészíthetjük még azzal, hogy ha a
midőn
pontosan
tehát

, akkor

reguláris és

a

a
az egyetlen és

nem azonosan zérus
-értékű a

kör kerületén

, akkor a

,

körön belül ugyanannyiszor tűnik el, mint
-szörös gyöke

-nek a

,

körben.

kört továbbmenőleg oly kicsinyre választjuk, hogy azon belül
körön belül minden olyan

különböző helyen vesz fel. Ekkor u. i.
gyökei egyszeresek.

értéket, amelyre
a
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E tételből következik, hogy ha

helyen reguláris és annak környezetében egyrétű függvény, akkor

az

. Ellenkező esetben u. i. az
nem azonosan eltűnő függyény az
helyen
deriváltjával együtt eltűnnék, tehát az éppen mondott kiegészítés alapján e hely környezetében nem volna
egyrétű, ami ellenkezik a feltevéssel.
640§. . Az utóbbi és a kettős integrál transformatiojára vonatkozó tételnek (574. §) folyománya a következő: ha
valamely mérhető területű korlátos tartományon belül és annak határán reguláris és e tartomány
belsejében egyrétű függvény, akkor a

jelölés mellett, e

tartományt a

megfeleltetésnél a

-síkon ábrázoló

tartomány területe

Legyen u. i. normálalakban

A feltevésből folyólag
és
folytonos parciális deriváltakkal bíró függvények oly tartományon
belül, amelynek
a belsejében van határával együtt (69. §, 594. §). És a CAUCHY–RIEMANN-féle relációk
alapján (584. § (7))

vagyis (584. § (8))

s ez a jelzett tétel szerint
belsejében nem zérus az egyrétűség folytán. Továbbá az egyrétűség értelmében
különböző belső
pontjainak különböző
helyek felelnek meg. Ennélfogva az 574. § idézett tétele
értelmében
mérhető területű és területét éppen az (1) képlet fejezi ki.
Ennek felhasználásával bebizonyítjuk Fejér 26 következő tételét:
Ha

a

zárt körlemezen folytonos, annak belsejében pedig reguláris függvény és ugyanott még

egyrétű is, akkor hatványsora a

körkerületen egyenletésen konvergens. (Ebből már következik, hogy

a hatványsor a
körlemezen egyenletesen konvergens, mert maradékösszegének abszolút értéke a
kerületen veszi fel maximumát (619. §)). Amíg tehát a zárt körlemezen való folytonosság mellett kerületi
divergencia még lehetséges (623. §), a körbelsőben való egyrétűség ezt már kizárja.
Bizonyítás. Legyen a

körbelsőben

hatványsor-alakja

10.271. egyenlet - (2)

Ha
, a
körlemezt a
megfeleltetés mellett a
-síkonábrázoló
területét (1) adja meg. A 624. § tétele értelmében e terület a hatványai szerint kifejtett alakban

10.272. egyenlet - (3)

26

Fejér i. h. (535. old.), p. 51.
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S mivel
mint a zárt
bizonyos korlát alatt marad, midőn

körlemezen folytonos függvény ugyanott korlátos (73. §), e terület is
. Ebből azonban következik, hogy

10.273. egyenlet - (4)

konvergens sor. Mert ha ez divergens volna, akkor bármely

tehát

-et

számhoz találhatnánk oly -et, hogy

-hez eléggé közel választván, egyben

s még inkább

állana, vagyis a (3) terület nem volna korlátos. De a 623. §-ból tudjuk, hogy

a
körvonalon egyenletesen szummábilis s így (4) konvergenciája maga után vonja e körkerületen
ugyanezen sor egyenletes konvergenciáját, amint a Fejér-féle konvergencia-kritérium bizonyításából (599. §)
nyilvánvaló. Ezzel kimutattuk, hogy a (2) alatti hatványsor a
Qu. e.d.

körkerületen egyenletesen konvergens.

10. 10 Végtelen szorzatok
641§. . Valamely

komplex tagú sorozat tagjaiból képezett

10.274. egyenlet - (1)

alakzatot „végtelen szorzatnak” nevezzük. Itt

a szorzat

-edik tényezője. A

10.275. egyenlet - (2)

véges szorzatok a végtelen szorzat részletszorzatai. Az (1) szorzatot röviden így írjuk:

vagy egyszerűen

.
Az (1) végtelen szorzatot akkor mondjuk „konvergensnek”, ha véges számú
után az

1456
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tényező elhagyása

10. fejezet A komplex változó
függvényei

végtelen szorzat részletszorzatai -tól különböző véges határértékhez tartanak s ez esetben az

határértéket a szorzat „értékének” nevezzük, képletben

Ekkor (2*) alatt már egyik tényező sem lehet . Ha a tényezőket magukba foglaló
tényezők
elhagyása után a (2*) sorozat nem konvergens vagy
határértékkel bír, akkor a végtelen szorzatot
„divergensnek” mondjuk, valamint akkor is, ha végtelen sok tényezője van.
Konvergens például a valósból már ismert

végtelen szorzat (227. §). Vagy például

miután itt

Továbbá

mert (amint teljes indukcióval tüstént látható)

ami

folytán -hez tart (41. §), tehát

Könnyen belátható még, miszerint

(

helyen a baloldalt az

határértékkel véve egyenlőnek) s ebben

helyébe -t téve adódik

Az (1) végtelen szorzat konvergenciájának szükséges feltétele, hogy legyen. Ugyanis (2*)-ból (3) alapján
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei
Természetesen a (4) feltétel az (1) szorzat konvergenciájához nem elegendő. Így pl. az

szorzatra e feltétel teljesül, de ez divergens, mert az

-edik részletszorzat

A (4) feltételre tekintettel célszerű a szorzat tényezőit

alakban írni, mikor is a végtelen szorzat

a szorzat „tagjai”.

Itt

A konvegrencia definíciójának evidens folyománya, hogy a

és

végtelen szorzatok (amelyek csak „elejükben” különböznek) egyszerre konvergensek vagy divergensek. Ebből
következik, hogy véges számú tényező elhagyása vagy beszúrása a végtelen szorzat konvergenciáját, ill.
divergenciáját nem érinti.
Nyilvánvaló továbbá, miszerint -gyel egyenlő tényezők elhagyása vagy beszúrása (akár végtelen számban) a
szorzat konvergenciáját vagy divergenciáját és konvergencia esetén a szorzat értékét nem befolyásolja.
642§. . Szükségünk lesz a következő elemi egyenlőtlenségekre: ha
számok, amelyeknek összege
, akkor és (1) baloldala érvényes már
mellett is.

olyan pozitív
, (2) jobboldala már

A baloldali egyenlőtlenségek teljes indukcióval tüstént beláthatók. Minthogy továbbá

azért

tehát a (2) baloldalán álló egyenlőtlenség alapján még inkább érvényes (1) jobboldali egyenlőtlensége.
Hasonlóan adódik (1) baloldali egyenlőtlensége alapján a (2) jobboldalán álló egyenlőtlenség.
Ezek felhasználásával megmutatjuk, hogy ha

nemnegatív valós számok, a

végtelen szorzatok akkor és csak akkor konvergensek, midőn
Feltehetjük, hogy

pozitívok és

Ha

index úgy választható, hogy

konvergens, az

konvergens sor.

-nél kisebbek (641. §, 310. §). Legyenek a részletszorzatok
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10.276. egyenlet - (3)

s ekkor a fortiori

10.277. egyenlet - (4)

A feltevésből folyólag

tehát

növekedő,

fogyó. (4)-ből folyólag az (1) jobboldalánálló egyenlőtlenség szerint

-nak (3) alatti jelentésére tekintettel még inkább

A (2) baloldalán álló egyenlőtlenség értelmében pedig

s még inkább

Szóval

felülről,

alulról korlátos s így a

is pozitív, mert (3) folytán
vonja a
Legyen most

és

alsó korlátja

és

véges határértékek léteznek (29. §). Az utóbbi
. Látjuk, hogy

konvergenciája maga után

végtelen szorzatok konvergenciáját.

divergens sor. Akkor

tehát (1) baloldali egyenlőtlensége alapján

(2) jobboldali egyenlőtlensége alapján pedig

következőleg

, valamint

divergens (641. §). Ezzel állításunkat bebizonyítottuk.

E tétel értelmében például
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mindenesetre konvergens végtelen szorzat, miután

konvergens sor (330. §). Az általános tényező

s így a részletszorzat

tehát e végtelen szorzat értéke , képletben

643§. . További szorzat-kifejtések előállítása céljából bebizonyítjuk a következő tételt:

Ha a összegben a tagok száma és továbbá ahol
Bizonyítás. Adatván

,a

konvergens sor, akkor (TANNERY tétele.27)

sor konvegrenciája folytán a

index megválasztható úgy, hogy

10.278. egyenlet - (6)

(2) folytán eléggé nagy

s ekkor az (1) alatti összeg

mellett

Az

10.279. egyenlet - (7)

sor konvergens (600. §), mert tagjai (3) és (4) alapján abszolút értékben nem nagyobbak a
sor megfelelő tagjainál; e sorösszeget ez előbbiből levonva

Ennélfogva

Minthogy itt (3), (4) és (6)-ból folyólag

valamint (4) és (6) folytán

27

J. TANNERY: Introduction à la théroie des fonctions d’une variable, t. I., 2. ed. éd. Paris 1904, p. 291–293.
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azért még inkább áll

10.280. egyenlet - (8)

Mivel pedig

minthogy (3) alapján e

tagú összeg minden tagja -hoz tart, azért van olyan

Tehát (8)-ból következik, miszerint

Minden pozitív

-hoz található ilyen

, ami azt mondja, hogy

vagyis (7)-re tekintettel fennáll (5). Qu. e. d.
E tétel szerint például

Ugyanis ez összeg tagjainak száma

és (165. § (2))

mégpedig növekedőleg, mert ezek logaritmusai

mind növekednek, lévén az

görbe alulról konkáv, továbbá

A tételből mármost következik a szorzatra vonatkozó megfelelő tétel:
Ha a szorzatra teljesül a (2), (3) és (4) alatti feltétel, akkor
Válasszuk u. i. az

indexet oly nagyra, hogy

legyen. Akkor a
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10.281. egyenlet - (11)

összegben (ahol is

a logaritmus főértékét jelenti) a (4) feltétel folytán a fortiori

s mivel a

sorfejtésből folyólag (606. §)

tehát

10.282. egyenlet - (12)

ennek következtében

Továbbá (3) alapján

szóval a (11) alatti összegre teljesülnek TANNERY tételének érvényességi feltételei. Következőleg

s így

vagyis

ami (9)-re tekintettel éppen (10) érvényességét fejezi ki.
644§. . Tudjuk (586. § (7)), hogy az

exponenciális függvény határértékalakban

Ennélfogva (587. § (6))
1462
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10.283. egyenlet - (1)

Minthogy

azért páratlan

kitevőnél (1) alatt

tehát

10.284. egyenlet - (2)

E valós együtthatós páratlan fokú polinomnak mindenesetre van valós gyöke (54. §). Keressük a gyököket

alakban. E helyettesítéssel

s így

ha

vagyis

Következőleg az

lévén e

fokszámú

polinom összes gyökei

számú gyök mind különböző, minthogy

. E polinom tehát
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Mivel pedig (2)-ből ennek elsőfokú tagja

Eszerint (1) az

, azért itt

esetén

, vagyis

esetben

10.285. egyenlet - (3)

alakban írható. Itt a

-edik tényezőben

és

folytán

Minthogy pedig
konvergens sor (330. §), látjuk, teljesülnek a szorzatra vonatkozó TANNERY-tétel
érvényességi feltételei (643. §), tehát e tétel értelmében (3)-ból bármely komplex -re vagy részletesen

amint valós

-re már a 473. §-ban találtuk.

(4)-ből már következik (ugyanúgy, mint a 473. §-ban), miszerint

azaz bármely komplex

-re vagy részletesen

(E végtelen szorzat a 642. § tétele szerint akkor is konvegrens, midőn
lévén

konvergens sor.)

Miután (587. § (17))
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(4)-ből minden komplex

értéknél (5)-ből pedig a

minden komplex értékénél

645§. . Végtelen szorzat konvergenciájának általános szükséges és elégendő feltételét a következő tétel fejezi
ki:
A
végetelen szorzat akkor és csak akkor konvergens, ha akármilyen kicsiny pozitív
található olyan , hogy hacsak
.
Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy a szorzat konvergens. Akkor csak véges számú
(641. §); legyen ezeket és a közbeeső tényezőket elhagyva a szorzat

számhoz

tényezőt tartalmazhat

s ennek részletszorzatai

10.286. egyenlet - (2)

Miután

, van olyan

szám, hogy

10.287. egyenlet - (3)

Adatván
, hogy

, a CAUCHY-féle konvergencia-principium szerint (299. §) az

számhoz található oly

tehát (3) alapján

vagyis (2)-re tekintettel (1) fennáll. Eszerint a feltétel szükséges.
Tegyük fel most, hogy a feltétel teljesül. Akkor adatván
mellett mindig

pozitív szám, az

index úgy választható, hogy

vagy (2) alatti jelöléssel

tehát a fortiori (294. § (1), (5))

10.288. egyenlet - (4)

Ebből folyólag mindenesetre
hogy

. Továbbá a feltevés szerint az
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Ennek következtében (4) alapján

sorozatra teljesül a CAUCHY-féle konvergencia-feltétel s így a

Eszerint a

véges határérték

létezik. Ez (4)-re tekintettel nem , tehát
feltétel elengendő is. Qu. e. d.

konvergens végtelen szorzat. Ezzel kimutattuk, hogy a

E tételből tüstént következik, hogy ha a

végtelen szorzat tagjainak abszolút értékeivel képzett

szorzat konvergens, akkor az eredeti is az. Ugyanis

ami a szorzásokat elvégzettnek képzelve nyilvánvaló (294. §), tehát ha a
konvergencia fenti feltétele teljesül, akkor szükségkép teljesül az eredeti
Megállapodunk abban, hogy a

végtelen szorzatot abszolút konvergensnek mondjuk, midőn

konvergens. A 642. § tételéből következik, hogy a
akkor abszolút konvergens, ha a

szorzatra a
szorzatra is.

végtelen szorzat akkor és csak

sor abszolút konvergens.

646§. . Végtelen szorzat a konvergencia és a szorzatérték szempontjából végtelen sorral pótolható. Fennáll u. i.
a következő fundamentális tétel:
A
végtelen szorzat akkor és csak akkor konvergens, ha bizonyos
indexszel kezdődően a
tényezők nem zérusok és a főlogartimusaikból képezett sor konvergens. Ez esetben a szorzat értéke
Bizonyítás. A feltétel elegendő, mert (1) azt jelenti, hogy

s ekkor az exponenciális függvény folytonosságánál fogva

amely határérték

-tól különböző lévén, a

szorzat konvergens és értéke a (2) alatti (641. §).

Tegyük fel most, hogy
konvergens. Akkor teljesülnie kell a megelőző §-ban bebizonyított
szükséges és elegendő konvergencia-feltételnek, tehát adatván bármely
pozitív szám, található oly
index, hogy

10.289. egyenlet - (3)

Ebből következik, hogy

10.290. egyenlet - (4)

Ugyanis (643. § (12))
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s ezt az egyenlőtlenséget a

komplex számra alkalmazva (amelynek abszolút értéke (3) alapján

, minthogy

), adódik (4).

Megmutatjuk, hogy (4) alatt

10.291. egyenlet - (5)

Először is (4) alapján

De itt a baloldal nyilván a
egészszámú többszöröse, ez tehát
esetben is igaz (
-re triviális). Ennélfogva (4) alapján

Itt a baloldal ismét
így tovább.

egészszámú többszöröse, ez tehát csak

folytán csak

lehet, vagyis (5) a

lehet. Szóval (5) a

esetre is érvényes s

Ezek szerint (4) értelmében

Minthogy bármily kis pozitív -hoz található ilyen
) konvergens. A feltétel szükséges is. Qu. e. d.

sor (amelyben már

,a

A tételt kiegészíthetjük még azzal, hogy a
sor és a
végtelen szorzat
egyszerre abszolút konvergensek vagy nem abszolút konvergensek. Ez nyilvánvaló, mert ha véges számú
kivétellel
, akkor sor és szorzat egyaránt abszolút konvergensek, különben pedig a tagok elhagyhatók
és konvergencia esetén (641. §)
folytán (586. §)

tehát a
után vonja a

sor konvergenciája (ami aequivalens

abszolút konvergenciájával (645. §)) maga

abszolút konvergenciáját és fordítva.

Abszolút konvergens végtelen szorzat értéke független a tényezők sorrendjétől. Ugyanis legyenek először a
tényezők -tól különbözők; akkor a fenti tétel szerint

Ha a szorzatot átrendezzük, a sor is megfelelően átrendeződik, de összege nem változik (598. §), minthogy
abszolút konvergens a mondottak szerint, tehát e képlet alapján a szorzat értéke is ugyanaz marad. Midőn
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tényezők is vannak, a szorzat értéke és az átrendezetté (amely konvergens, miután a tagok sora abszolút
konvergenciája folytán az átrendezéssel nem vesztette el konvergenciáját) szintén .
Nem abszolút konvergens végtelen szorzat átrendezéssel divergenssé tehető s ha értéke nem
lehet. Ugyanis legyen a

tényezőkön túl a szorzat

, más értékűvé is

. A megfelelő

sor a feltevés folytán a fentebbiek szerint konvergens, de nem abszolút konvergens. Ennélfogva vagy a valós,
vagy a képzetes részek sora nem abszolút konvergens, mert különben maga az eredeti sor is abszolút konvergens
volna. Tehát átrendezéssel vagy a valós, vagy a képzetes részek sora divergenssé tehető (325. §) s ezzel az
eredeti sor és így a szorzat is divergens lesz. Ha a valós részek sora nem abszolút konvergens, akkor
átrendezéssel összege bármivé tehető (325. §), szóval
valós része bármivé lehet s így
megváltoztatható,
tehát a szorzat értéke is (ha nincs tényező). Ha pedig a képzetes részek sora nem abszolút konvergens, akkor
összege szintén bármivé tehető, tehát úgy változtatható, hogy a változás
, mikor is
változása
s így
-ből más érték lesz (586. §), következőleg a szorzat értékéből is (ha nincs a tényezők között
).

647§. . Ha a

végtelen szorzat tagjai a

körbelsőben reguláris függvények és a

zárt részében egyenletesen konvergens, akkor e körbelsőben

sor ennek minden

reguláris függvény.
Bizonyítás. A feltevésből folyólag a végtelen szorzat minden

zárt körben abszolút

konvergens (645. §), tehát a

körbelsőben is abszolút konvergens s így értéke mindenesetre valami

egyértékű
függvény. A
az
pozitív szám megadása után a

sor a
zárt körben egyenletesen konvergens lévén,
index úgy választható, hogy ugyanott

Ekkor (642. § (1))

tehát még inkább

10.292. egyenlet - (1)

Legyen

10.293. egyenlet - (2)

akkor
1468
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet A komplex változó
függvényei

10.294. egyenlet - (3)

(1) és (2) szerint itt

tehát a

sor egyenletes konvergenciájából nyilván következik, hogy e (3) sor is egyenletesen
körben. Vagyis

konvergens a

Ebből folyólag

szintén egyenletesen áll fenn, mert
körben (73. §). Szóval

mint folytonos függvény korlátos e zárt

De e részletszorzatok regulárisak a

zárt körben, tehát ebből következik (601. §), hogy a

határfüggvény is reguláris a
reguláris az egész

körbelsőben. Ez minden

és

közti

-ra igaz, tehát

körbelsőben. Qu. e. d.

A
függvénynek a valósban talált szorzatalakjából (473. §) e tétel alapján tüstént következik annak
érvényessége bármely komplex -re, amit más úton már a 644. §-ban találtunk. Ugyanis e tétel értelmében a
végtelen szorzat reguláris függvényt állít elő az egész síkban, minthogy

minden

zárt körben egyenletesen konvergens (600. §), miután
konvergens sor (330. §). Mivel pedig a
szorzat valós -re megegyezik
-vel, az azonossági tétel szerint (610. §) minden komplex -re is
megegyeznek.
A fenti tétel feltevései mellett

logaritmikus deriváltja a sor alakjában írható minden olyan

helyen a

körbelsőben, ahol
. (Vagyis a szóbanforgó esetben a végtelen szorzat logaritmikus
deriváltja a tényezők logaritmikus deriváltjai sorának összege.)
Ugyanis a

jelölés mellett az előbbiek szerint

egyenletesen áll fenn. Ennélfogva (601. §) a

körbelsőben
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tehát amennyiben

, egyben

vagyis

amivel (4)-et bebizonyítottuk.
zárt körben egyenletesen konvergens az oly

A (4) alatti sor minden
ahol
van olyan

. Adatván u. i. valamely
index, hogy

pozitív szám,

helyekre szorítkozva,

egyenletes konvergenciája folytán

Ennélfogva (294. § (5))

és így

10.295. egyenlet - (5)

De a fenti feltevésből folyólag a
körben (601. §), tehát (5) alapján ebben

zárt

sor is egyenletesen konnvergens minden

is egyenletesen konvergens, amivel állításunkat igazoltuk.
A (4) sorfejtést a

végtelen szorzatra alkalmazva, ismét megkapjuk

parciális törtekre bontását (628. § (9)).

648§. . A gamma-függvény értelmezését (478. §) a számsík minden
következő tétel:
Ha

, akkor a határérték létezik. (Itt

helyére kiterjeszti a
, vagyis a főérték.)

Ezt bebizonyítandó, tekintsük a

10.296. egyenlet - (2)
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függvény-sorozatot. A

sorfejtésből (606. § (1)), ahol is (602. §)

látható, hogy eléggé kis pozitív

mellett

ahol

Legyen mármost
pozitív egész , hogy

valamely fix hely a számsíkon. Az éppen mondottak szerint van olyan

Ennek felhasználásával

S mivel a

EULER-féle állandó jelentése szerint (162. §)

és

folytán a

Tehát a (2) alatti

E határérték a

sor konvergens (330. §, 600. §), innen látjuk, hogy

függvények sorozatának határértéke a

helyen

feltevés folytán nem zérus, tehát az

reciprok érték is véges határértékkel bír, amely szintén -tól különböző. Ezt kellett megmutatnunk.
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Éppen úgy, mint a valósban, az (1) alatt értelmezett gamma-függvény a végtelen szorzat alakjában írható
(478. § (4**)). Ebből most is következik a

10.297. egyenlet - (4)

szorzat alak (478. § (7*)).
Minthogy (603. § (1))

valamely

körben eléggé nagy

index mellett

10.298. egyenlet - (5)

miután itt

esetén

nyilván egyenletesen áll fenn. Mivel pedig

konvergens sor (330. §), a (4) becslésből folyólag (600. §)

körben, nem tekintve a
helyeket. Tehát a (3*) alatti
hely környezetében teljesíti a megelőző § tételének érvényességi

egyenletesen konvergens a
végtelen szorzat bármely
feltételeit. Ennélfogva e tétel alapján a

függvény minden

helyen reguláris.

(3*)-ot a

alakban írva, ahol is az

tényezőnek

elsőrendű pólusa, míg az előtte álló véges szorzat, valamint a fentiek szerint az utána álló

végtelen szorzat is reguláris e helyen, innen látható, hogy ez a hely a
mivel (3*) alatt az
reguláris, azért

tényezőnek

elsőrendű pólusa, míg az utána álló végtelen szorzat e helyen

-nek ez is elsőrendű pólusa. Szóval

pólusai. Ebből következik, hogy
nak vesszük. Ez (3*)-ból folyólag az

függvénynek elsőrendű pólusa. S

transcendens egész függvény, ha a
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10.299. egyenlet - (6)

végtelen szorzat alakjában írható, mint a valósban (478. § (7**)).
Mint a valósban, az (1) határérték alakból következik a

10.300. egyenlet - (7)

függvényegyenlet (478. § (6)) s ezt ismételten alkalmazva adódik

10.301. egyenlet - (8)

Most már tüstént meghatározhatjuk
(5*)-ból

residuumát valamely negatív egész számú

helyen. Ugyanis

tehát

vagyis (625. § (4)) a

helyen

residuuma

(5)-ből

azaz a

helyen vett residuum

A kiegészítési tétel valamint a GAUSS-féle szorzási formula ugyanúgy bizonyítható be, mint a valósban (479. §,
480. §).
A (481. § (2*)) alatti sorfejtése komplexben is érvényes, vagyis a gamma-függvény logaritmikus deriváltja
minden komplex
értéknél a sor alakjában írható. Ugyanis a jobboldali sor minden korlátos
tartományban egyenletesen konvergens (a
-re

helyek kizárásával), miután

mellett eléggé nagy

s így

vagyis a sortagok bizonyos indexűtől kezdve abszolút értékben nem nagyobbak a
konvergens sor
megfelelő tagjainál. Tehát (6) jobboldala reguláris a
helyeken (601. §) s mivel ezek közül a
valós tengelyre esőkön megegyezik az ugyancsak reguláris
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értelmében (610. §) mindezeken a
megelőző § (4) képletének.

helyeken egyenlő vele. E (6) sorfejtés (3*)-ra tekintettel megfelel a
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