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I. TÖbbVÁLTOZÓS

FÜGGVÉNYEk ÉS DIFFERENCIÁLÁSUk

1. KÉTVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEk
Eddig elsősorban egyváltozós valós függvényekkel foglalkoztunk. A műszaki tudományokban és a
természettudományokban gyakran fordulnak elő olyan jelenségek amelyek nem írhatók le egyváltozós függvényekkel.
Ilyenkor többváltozós függvényeket használunk.
Ismételjük át röviden az egyváltozós valós függvényeket egy példán keresztül. Tekintsünk egy
határozzuk meg ennek területét.

-vel jelölve a területet

területe

-el egyenlő, ha a négyzet oldalának hossza

számot (

-t) rendelünk hozzá, nevezetesen

és

oldalhosszúságú négyzetet és

egyváltozós valós függvényt kapunk, hiszen a négyzet
Figyeljük meg, hogy itt egy valós számhoz (

-hez a négyzetét vagyis

-et. Ebben az esetben

-hez) egy másik valós
-et független változónak

t pedig függő változónak nevezhetjük, hiszen az első szám értékétől függ a második szám értéke.

Tekintsünk most egy olyan téglalapot amely egyik oldalának hossza
-al egyenlő. Itt a terület

területe

a másik oldalának hossza pedig

értéke két egymástól független változó értékétől függ, (

. Ennek
-től és

-

tól) tehát két független változót tartalmazó függvényről beszélhetünk, amit röviden gyakran csak kétváltozós
függvénynek nevezünk. A
-t pedig függő változónak nevezhetjük, hiszen ennek értékét egyértelműen
meghatározza az
és az
számértéke.
Például

az

adott

téglalap

esetén
a
kettő és három
oldalhosszúságú téglalap területe hat egység:
és hasonlóan határozhatjuk meg a nyolc és az öt oldalhosszúságú téglalap területét is,

amely negyven egység:

Második pédaként, tekintsünk egy olyan kúpot, amely alapkörének sugara

, magassága pedig

-vel egyenlő, ami szintén egy kétváltozós függvény. Azt mondhatjuk, hogy a

. Ennek térfogata

térfogat az

-nek és a

-nak a függvénye.
Következő példaként, tekintsünk egy körhengert, amely alapkörének sugara

, magassága pedig

-vel egyenlő, ami kétváltozós függvény. Azt mondhatjuk, hogy a
és

függvénye. Például

esetén

térfogat az

. Ennek térfogata
-nek és a

Definíció Az olyan függvényt, amely valós számpárokból álló valamely nemüres T halmaz minden
egyetlen

-nak a

a térfogat értéke.
eleméhez

-al jelölt valós számot rendel, kétváltozós valós függvénynek nevezzük. Jelölése gyakran
.

Értelmezési tartománya tehát az

halmaz, vagy annak valamilyen T részhalmaza. Az értékkészlete pedig

valós számok halmaza, vagy annak részhalmaza. A
változóknak, a

jelölés esetén az

és

változókat független

-t pedig függő változónak nevezzük.

Kétváltozós függvények ábrázolása
Emlékeztetünk arra, hogy egy

egyváltozós valós függvényt a síkbeli

Descartes-féle derékszögű

koordinátarendszerben ábrázoltuk. Ez általában egy síkgörbét jelentett. Például, az előbb említett
függvény egy parabola lesz az
hogy a

másodfokú

Descartes-féle derékszögű koordinátarendszerben. Ebből könnyen kitalálhatjuk,

kétváltozós valós függvényt a térbeli

derékszögű koordinátarendszerben lehet szemléltetni.

Általában egy kétváltozós függvény egy felületet jelent a térbeli koordinátarendszerben.
Definíció Legyen egy

kétváltozós függvény értelmezési tartománya T. Ekkor a függvény grafikonja az xyz térbeli

koordinátarendszerben azokból az

pontokból áll, amelyekre

  minden

T esetén.

Az f kétváltozós függvény a gyakorlatban előforduló esetek többségében felülettel ábrázolható, melynek egyenlete: z
= f (x, y). E felületnek a koordinátasíkokkal párhuzamos síkokkal való metszeteit főmetszeteknek nevezzük.
E főmetszetek közül kitüntetett szerepe van az f (x, y) = C (C állandó) metszeteknek. Ezek a szintvonalak.
Vizsgáljuk meg a legegyszerűbb kétváltozós függvényt a konstans függvényt. Ebben az esetben
ahol

állandó

Ilyenkor a függvény minden

rendeli. Például legyen

pontpárhoz a

rendezett számpárhoz ugyanazt a

ekkor

koordinátarendszerben ábrázoljuk a

,

.

Ebben az esetben

valós számot
derékszögű

a térbeli

számhármasnak megfelelő pontot. Hasonlóan az
függvény a

értéket rendeli hozzá

és az
,

így

az

számhármasnak megfelelő pontot kell megkeresnünk az
derékszögű koordinátarendszerben. Így ha nagyon sok
pontot ábrázolunk a térbeli koordinátarendszerben, akkor egy olyan síkot kapunk, amely párhuzamos az
síkkal, és
egység magasságban metszi az
tengelyt.
A másik hasonlóan egyszerű kétváltozós függvény az elsőfokú függvény:
állandó valós számok

, ahol

Ebben az esetben a függvény a független változóknak, tehát az

-nak is lineáris függvénye. Korábbi tanulmányainkból jól tudjuk, hogy a

-nek is és az

kétváltozós függvény egy

derékszögű koordinátarendszerben.

síkot ábrázol a térbeli
MINTAFELADAT
Ábrázoljuk a

kétváltozós függvényt a térbeli

derékszögű koordináta rendszerben. A

függvény értelmezési tartománya legyen T

, azaz az

siknegyedének azon része amelyet az x tengely az y tengely és az

sík első

  egyenes határol.

Megoldás
Az értelmezési tartományt az alábbi ábrán a vonalkázott terület T ábrázolja.

3.102. ábra

A sík tehát e fölött a háromszög felett található. Azokat az egyeneseket amelyeket az adott sík metsz ki a
koordinátasíkokból a sík nyomvonalainak nevezzük.
A

sík

síkkal (vagyis az xy sikkal) való metszete a

egyenletrendszer közös megoldásai jelentik. A két egyenletrendszerből küszöböljük ki
egyenletet kapjuk, amit átrendezve

a z-t, ekkor a

a nyomvonal egyenlete. Vegyük észre, hogy ebben a példában ez pontosan egybeesik a T tartomány egyik
határolóegyenesével.
A

sík

síkkal (vagyis az yz sikkal) való metszete a

egyenletrendszer közös megoldásai jelentik. A két egyenletrendszerből küszöböljük ki a x-et, ekkor a
egyenletet kapjuk a nyomvonalra
Hasonlóan számítható a

sík és az

sík (vagyis az xz sik) metszete ekkor a

a nyomvonal egyenlete.
,

Figyeljük meg, hogy a sík a koordinátatengelyeket rendre az

  és a

pontokban metszik.

3. 103. ábra

MINTAFELADAT
Ábrázoljuk a

derékszögű koordináta rendszerben. A

kétváltozós függvényt a térbeli

függvény értelmezési tartománya legyen T
első siknegyedének azon része amelyet az

, azaz az
egyenes és

sík

parabola határol.

Megoldás
Határozzuk meg a sík xy koordinátasíkkal való metszetét.
A

sík

síkkal (vagyis az xy sikkal) való metszetét a

egyenletrendszer közös megoldásai jelentik. A két egyenletrendszerből küszöböljük ki a z-t, ekkor a
egyenletet kapjuk a sík nyomvonalára, ami éppen a T ételmezési tartomány x tengelyre merőleges
határolóegyenese. Ezután vizsgáljuk meg, hogy a
sík hol metszi a z tengelyt. Ez az
pontban következik be, azaz értéke:

  Ez éppen a

parabola csúcspontja

fölött van. Ennyi előkészítés után már könnyen felrajzolhatjuk a síkot a T ételmezési tartomány fölé.

3.104. ábra

MINTAFELADAT
Ábrázoljuk a

kétváltozós függvényt a térbeli

derékszögű koordináta rendszerben. A függvény

értelmezési tartománya legyen T

, azaz az

azon része amelyet az x tengely az y tengely és az

sík első siknegyedének

  egyenes határol.

Megoldás
Az értelmezési tartományt az alábbi ábrán a vonalkázott terület T ábrázolja.

3.105. ábra

A
kétváltozós függvény által meghatározott tehát e fölött a háromszög felett található. Egy felületet
úgy lehet nagyon könnyen ábrázolni, ha egy előre kiválasztott sikkal elmetszük, így egy síkgörbét kapunk. Ezt
a síkgörbét berajzoljuk az
derékszögű koordináta rendszerbe a megfelelő helyére. És így tovább, újabb
és újabb síkokkal metszük el a felületet mindaddig, amig ki nem rajzolodik előttünk a felület. Például metszük
felületet az
sikkal. Ez a sík merőleges az
koordinátasíkra. A közös pontokat az
el a
adott felület és a metszősík egyenleteinek közös megoldása szolgáltatja.

.
A második egyenletet helyettesítsük be a felület egyenletébe, ekkor az

egyenletet kapjuk a
. Az x változót akár

keresett síkgörbe egyenletére. Tudjuk, hogy az x nulla és 1 között változik
paraméternek is tekinthetjük, legyen például

ahol

. Ekkor minden egyes t paraméternek nulla

pont a felületen azaz az

és 1 között megfelel egy

síkban fekvő metszetgörbén. A t

paraméter segítségével leírhatjuk a metszetgörbét a következőképpen:

ahol tehát
Például a

.
pontnak az

,

meg. Vegyünk fel még néhány pontot:

Az

,

térbeli pont felel meg, amit

számhármassal adunk

paraméteres egyenletek, de akár a

egyenlet is azt mutatja, hogy egy lefelé nyíló parabola lesz

a metszetgörbe, aminek csúcsa az

pont. Ez jól látható a 3.106. ábrán.

3.106. ábra

Második példaként metszük el a
felületet az
sikkal. Ez a sík is merőleges az
koordinátasíkra. A közös pontokat az adott felület és a metszősík egyenleteinek közös megoldása
szolgáltatja.

.
A második egyenletet helyettesítsük be a felület egyenletébe, ekkor az
bevezethetünk egy t paramétert, legyen például
nulla és 1 között megfelel egy

ahol

egyenletet kapjuk. Itt is

. Ekkor minden egyes t paraméternek

pont a felületen azaz az

síkban fekvő metszetgörbén. A t

paraméter segítségével leírhatjuk a metszetgörbét a következőképpen:

ahol tehát

.

Ez is egy parabola lesz az
síkban, de ez már felfelé nyílik és a csúcsa az origóban van. Sokat segít
még az ábrázolásban az a tény, hogy mind az x tengelyen mind pedig az y tengelyen a
függvény
értéke zérus, ez egyszerű behelyettesítés után látszik. Így a két fenti parabolát ha berajzoljuk az xyz térbeli
koordinátarendszerben a megfelelő helyükre, akkor már könnyen elképzelhető ill. megrajzolható a felület.
Ezután metszük el a
koordinátasíkra.
szolgáltatja.

felületet az

sikkal, ahol

. Ez a sík merőleges az

A közös pontokat az adott felület és a metszősík egyenleteinek közös megoldása

.
A második egyenletet helyettesítsük be a felület egyenletébe, ekkor az

egyenletet kapjuk a

keresett síkgörbe egyenletére. Mivel csak az első síknegyed feletti részét tanulmányozzuk a felületnek így, az
x nulla és a között változik
. Az x változót akár paraméternek is tekinthetjük, legyen például
ahol

. Ekkor minden egyes t paraméternek nulla és a között megfelel egy

pont a

síkban fekvő metszetgörbén. A t paraméter segítségével leírhatjuk a
felületen azaz az
metszetgörbét a következőképpen:

ahol tehát

.
pontnak az

Például a

,

,

meg. Hasonlóan például:

térbeli pont felel meg, amit

számhármassal adunk

.

Az

paraméteres egyenletek, de akár a

egyenlet is azt mutatja, hogy egy lefelé nyíló parabola lesz

a metszetgörbe, aminek csúcsa az

pont. Emellett az is látható, hogy ez a parabola a

pontban metszi az x tengelyt és a

pontban pedig az y tengelyt.

Vegyük észre, hogy ennek a lefelé nyíló parabolának
az

felületből kimetszet

,

,

csúcspont rajta van az

sík által

parabolán. Ez jól látható a 3.106. ábrán. Így ha fenti

parabolákat berajzoljuk az xyz térbeli koordinátarendszerben a megfelelő helyükre, akkor már könnyen
elképzelhető ill. megrajzolható a felület.

3.106. ábra

MINTAFELADAT
Ábrázoljuk a

kétváltozós függvényt a térbeli

derékszögű koordináta rendszerben. A

függvény értelmezési tartománya legyen a teljes sík.
Megoldás
Először is szögezzük le, hogy

kétváltozós függvény értékkészlete a nem negatív számok

halmaza

Ez azért van mert két négyzetszám összege nem lehet negatív, nulla is csak abban az

esetben ha

  és

. Ilyenkor

, tehát az origót kapjuk

Ezt a felületet is úgy lehet nagyon könnyen ábrázolni, ha különböző sikokkal elmetszük, és az így kapott
síkgörbéket berajzoljuk az
derékszögű koordináta rendszerbe a megfelelő helyére. És így tovább, újabb
és újabb síkokkal metszük el a felületet mindaddig, amig ki nem rajzolodik előttünk a felület.
Válasszuk ki először az

síkot vagyis a xz koordinátasíkot. Ekkor a közös pontokat az adott felület és a

metszősík egyenleteinek közös megoldása szolgáltatja.

Ha a második egyenletet az elsőbe behelyettesítjük, akkor az

sikgörbét kapjuk. Ez egy olyan parabola

amely az xz síkban van tengelye a z tengely.
Válasszuk ki most az

síkot vagyis a yz koordinátasíkot. Ekkor a közös pontokat az adott felület és a

metszősík egyenleteinek közös megoldása szolgáltatja.

Ha a második egyenletet az elsőbe behelyettesítjük, akkor az

sikgörbét kapjuk. Ez egy olyan parabola

amely az yz síkban van tengelye a z tengely.
Ezután a z tengelyre merőleges metszeteket készítsünk. Legyen például
tengelyre merőleges és a

magassági pontban azaz a

sík a metszősík. Ez a z

pontban metszi a z tengelyt. . Ebben az

esetben is a közös pontokat az adott felület és a metszősík egyenleteinek közös megoldása szolgáltatja.

Ha a második egyenletet az elsőbe behelyettesítjük, akkor az
kört kapjuk. Ne felejtsük el, hogy ez a
Tekintsük most a

egység sugarú origó középpontú

magasságban van tehát középpontja az

metszősíkot. Ez a z tengelyre merőleges és a

pont.

magassági pontban azaz a

pontban metszi a z tengelyt. . Ebben az esetben is a közös pontokat az adott felület és a metszősík
egyenleteinek közös megoldása szolgáltatja.

Ha a második egyenletet az elsőbe behelyettesítjük, akkor az
sugarú kört kapjuk. Ne felejtsük el, hogy ez a

origó középpontú és

magasságban van tehát középpontja az

pont.

Az ábrán berajzoltuk ezt a kört.
Legyen ezután általánosan a metszősík egyenlete

, ahol

egyenletek alapján a közös megoldás a
középpontja pedig az z tengelyen van

, ekkor a

kör lesz ami origó középpontú

sugarú és

.

Vegyük észre, hogy ez a test forgástest, hiszen a z tengelyre merőleges metszetek körök, kivéve az
, de ez rajta van a forgástengelyen a

metszetét ami egyetlenegy pont

körbe forgatunk a z tengely körül meridiángörbének nevezzük, jelen esetben ez a

sík

tengelyen. Azt a görbét amit
parabola. Emiatt ezt

a felületet forgási paraboloidnak nevezzük. A 3.107. ábrán a teljes felületnek csak egy részét ábrázoltuk a jobb
láthatóság miatt.

3.107. ábra

Az

vezérgörbéjû és az e vektorral párhuzamos alkotójú hengerfelület vektoregyenlete:
,         

.

MINTAFELADAT
Ábrázoljuk a

kétváltozós függvényt a térbeli

derékszögű koordináta rendszerben. Írjuk fel

ennek a felületnek a vektoregyenletét is.
Megoldás
Könnyű belátni, hogy a fenti kétváltozós függvény egy olyan hengerfelület amelynek alkotói párhuzamosak az y
parabola. Ugyanis ha bármilyen y
tengellyel és amelynek vezérgörbéje a xz koordinátasíkban fekvő
tengelyre merőleges

állandó) sikkal elmetsszük a

egyenletek közös megoldása mindig a

felületet, az

síkgörbéhez jutunk ami benne fekszik az

metszősíkban.

3.108. ábra

Első lépésben paraméterezzük a

vezérgörbét. Legyen

, ekkor

, így a vezérgörbe

egyenlete

,

ahol

és

rendre az x és z tengely irányába mutató bázisvektorok. Ekkor a

vektorral párhuzamos

alkotójú hengerfelület vektoregyenlete:
,             

MINTAFELADAT
Ábrázoljuk

a

kétváltozós függvényt

a térbeli

rendszerben. A függvény értelmezési tartománya legyen T
origó középpontú

sugarú (zárt) körlapja.

Megoldás
Az értelmezési tartományt az alábbi ábrán a vonalkázott terület T ábrázolja.

derékszögű koordináta
, azaz az

sík

3.109. ábra.

A

kétváltozós függvény

által meghatározott felület a T

körlap felett található, amint azt a 3.110. ábra mutatja. A

kétváltozós függvényben az

állandó valós szám (tehát az a nem független változó, hanem egy rögzített pozitív valós szám), tehát a
függvény csak az x változótól függ az y változótól pedig nem. Ez azt jelenti, hogy ez a felület egy hengerfelület,
amelynek alkotói az y tengellyel párhuzamosak. Ha a
emeljük, akkor a

függvény mindkét oldalát négyzetre

egyenletet kapjuk, ami átredezés után az

alakú lesz. Ez

utóbbi függvény az xyz térbeli derékszögű koordinátarendszerben egy olyan körhenger aminek alkotói az y
síkban fekvő
origó
tengellyel párhuzamos egyenesekből állnak és alapköre pedig az
középpontú

sugarú kör. Ebből nekünk csak a xy sík fölötti rész kell, hiszen

, ahol z értéke

körlap feletti része kell, igy a

nem lehet negatív szám. Mivel ennek a hangernek az

által meghatározott felületből. Az ábrán a két,

körhenger metszi ki a
egymásra merőleges tengelyű, körhenger (az

és a

hengerfelületek) látható

és ezek metszetgörgéje. Ez utóbbi görbét a két henger áthatási vonalának is szokás nevezni.

3.110. ábra.

MINTAFELADAT

Feladat Határozzuk meg az

  függvény értelmezési tartományát és számítsuk ki az

értéket.
Megoldás Mivel a nevezőben nem lehet nulla és a négyzetgyök kifejezés alatt negatív érték nem állhat, így az
függvény értelmezési tartománya:
és
Az
Tehát az

feltétel átírható az

alakba.

kétváltozós függvény értelmezési tartománya az

sík azon pontjaiból

egyenesen vagy az fölött vannak, kizárva ezekből az

áll, amelyek
Az

egyenes pontjait.

pontban a függvény helyettesítési értéke:

MINTAFELADAT
Feladat Határozzuk meg az

függvény értelmezési tartományát és számítsuk ki az

értéket.
Megoldás

Mivel a logaritmus függvény csak a pozitív valós számok esetén van értelmezve, igy az
értelmezési tartománya:

Az

feltételi egyenlet átírható az

kétváltozós függvény ételmezési tartománya az

alakba. Ez alapján tehát az
sík azon pontjaiból áll, amelyek

parabola fölött

vannak.
Az

pontban a függvény helyettesítési értéke:

MINTAFELADAT
Feladat Határozzuk meg az
Megoldás

függvény értelmezési tartományát és érték készletét.

Mivel a négyzetgyök kifejezés alatt negatív érték nem állhat, így az

függvény értelmezési

tartománya:

Ha a

feltételi egyenletet átrendezzük a
függvény értelmezési tartománya az

az

alakba, akkor azt mondhatjuk, hogy
sík origó középpontú egy egység

sugarú zárt körlap pontjaiból áll.
A fügvény értékkészlete ez alapján könnyen meghatározható:

Nyilvánvaló, hogy az érték készlet nem lehet negatív hiszen tudjuk, hogy a négyzetgyök értéke vagy nulla vagy
pedig pozitív érték lehet. Emellett

tehát az érték készlet:

Ha f valós számokból álló szám - n -eshez valós számot rendel , akkor azt n-változós függvénynek nevezzük.
Jelölése:

.

Felület egyenlete megadható z = f (x, y) explicit, vagy F = f (x, y, z) = 0 implicit alakban. De megadható

x = x(u, v),   y = y(u, v),    z = z(u, v)                                                                                  (1)
paraméteres alakban is. Itt u és v a paraméterek. Ugyanennek a felületnek a vektoregyenlete.
r = r (u, v) = (x (u, v),     y(u, v),    z (u, v)).                                                                      (2)
Az

  vezérgörbéjû és az e vektorral párhuzamos alkotójú hengerfelület vektoregyenlete:
,  

Az

.                                                                                            (3)

  vezérgörbéjû, A csúcspontú kúpfelület egyenlete:
,  

,                                                                                        (4)

ahol a az A pont helyvektora.
A z = f (x) egyenletû görbe z tengely körüli forgásával keletkező forgásfelület egyenlete:
.                                                                                                               (5)
Azokat a felületeket, amelyeknek Descartes-koordinátás egyenlete másodfokú, másodrendû felületeknek nevezzük.
Ilyenek a gömb, ellipszoid, hiperboloid, paraboloid és ezek elfajult esetei (például körkúp, körhenger, síkpár stb.).

2. Másodrendű FELÜLETEk
Általános esetben egy másodrendű felület a háromdimenziós térben (az xyz térbeli koordináta rendszerben) a
következő alakban adható meg:

ahol

rögzített valós konstansok, és az x,y, z a változók.

Tehát azokról a felületekről van szó amelyek kifejezhetők mint az x,y és z változók másodfokú polinomjai. Ezért
nevezzük ezeket a felületeket másodrendűeknek.
Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy a fenti egyenletben az

és C konstansok közül legalább

egy nem zérus. Ha ez nem így lenne, akkor

volna a fenti egyenlet alakja, ahol

és

közül legalább egy nem zérus, hiszen ha mind zérus lenne akkor

elsőfokú polinomot kapnánk. Arról van szó, hogy egy egyszerű koordináta transzformációval elérhető, hogy a fenti
egyenletben az

tagok közül legalább egy megjelenjen.

Nézzük meg például azt az esetet amikor

új változó bevezetésével (y helyett), elérhető az

, ekkor megmutatjuk, hogy az

-es tag megjelenése. Az utóbbi egyenletet

-el megszorozva az

egyenletet nyerjük. Fejezzük ki innen xy -t:

majd helyettesítsük vissza a fenti

egyenletbe, ekkor a

alakot nyerjük, amelyben már szerepel

-es tag.

Tehát összefoglalva az eddigieket az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy az

egyenletben az

és C konstansok közül legalább egy nem zérus.

Megjegyezzük, hogy a fenti felületek alakja nem függ attól, hogy hogyan helyezzük el az xyz koordinátarendszert, azaz a
koordinátaendszer O kezdőpontját hova tesszük és hogyan irányítjuk a tengelyeket. Ezért fontos feladat, úgy elhelyezni
(eltolással, forgatással) a koordinátarendszert, hogy a felület egyenlete a lehető legegyszerűbb legyen.

Másodrendű felületek osztályozása
Ha a legegyszerűbb alakra hoztuk a másodrendű felület egyenletét, akkor lehetőségünk nyílik osztályozni az összes
másodrendű felületet, az alábbiak szerint:
Ellipszoidok
Gömbök
Egyköpenyű hiperboloidok
Kétköpenyű hiperboloidok
Kúpok
Elliptikus paraboloidok
Hiperbolikus paraboloidok
Hengerfelületek

A koordinátatengelyek alkalmas forgatásával elérhető, hogy a fenti egyenletben a

egyenlettel, ahol

együtthatók zérussal

Vázlatosan megmutatjuk, hogy a másodrendű felület fenti

legyenek egyenlők. Tételezzük fel, hogy
egyenletében, hogyan lehet a

és

tagot alkalmas transzformációval kiiktani. Vezessük be az

új változót a

egyelőre ismeretlen állandó. Emeljük négyzetre az utóbbi egyenletet:

majd szorozzuk meg mindkét oldalt

Az utóbbi egyenletben szereplő

-val

értékét a

egyenletből határozzuk meg, ennek értéke:
       (ez lehetséges mert a fenti feltétel szerint

tehát ennek felhasználásával a fenti összefüggés helyett

egyenletet kapjuk. Fejezzük innen ki az

összeget, és helyettesítsük be

értékét:

és helyettesítsük vissza a másodfokú felület legáltalánosabb alakjába, ekkor az

egyenlethez jutunk, amelyből látható, hogy az

tag nem szerepel benne.

Hasonlóan megszabadulhatunk, alkalmas transzformáció segítségével,
hosszadalmas lenne, nem részletezzük tovább.

az

és

tagoktól is. Mivel ez kissé

Így tehát az egyenlet egyszerűbb alakja:

lesz. Itt már az

és

konstansok nem lehetnek egyszerre nullák, mert akkor nem másodrendű felületet kapunk,

hanem síkot.
Vizsgáljuk meg a következő eseteket:
I. A, B és C közül egyik sem egyenlő zérussal
II. A, B és C közül pontosan egy egyenlő zérussal
III. A, B és C közül pontosan egy nem egyenlő zérussal

I. eset:

Tehát a másodfokú tagok egyike sem egyenlő zérussal. Ekkor egy egyszerű transzformációval elérhető, hogy
legyen. Végezzünk először egy egyszerű átalakítást:

.
Vezessünk be most új változókat a következőképpen:

ezek felhasználásával:

egyenletet kapjuk, ahol

konstans kiszámolható.

Tehát végül ebben az esetben az egyenlet alakja leegyszerűsödik:

ezután, az

helyére

et, az

helyére

t, az

helyére

t, az

helyére pedig

-t írva, térjünk

vissza az :

jelölésekhez.
Ezután nézzünk meg néhány alesetet:

Ellipszoid
a) Legyenek
mint

és

ugyanolyan előjelűek. Ebben az esetben a K nem lehet zérus és ellenkező előjelű kell legyen

(közös) előjele. Ugyanis ha ez nem teljesülne akkor

és

halmaza egyetlen egy

pontból állna

egyenlet megoldás
vagy pedig az üres halmaz lenne (pl.

esetén nincs valós megoldás). Tehát ha feltételezzük, hogy
mint az

és

közös (előjele), akkor az

egyenletet átalakíthatjuk:

alakra, ahol fenti feltevések miatt:

egyenlőtlenségek fennállnak,

így az  

és ellenkező előjelű

   jelölések bevezetésével az:

alakot kapjuk. Ezt a felületet ellipszoidnak nevezzük.

Ellipszoid

Megjegyezzük, hogy ha

, akkor gömböt kapunk, abban az esetben pedig ha

, akkor pedig

forgástestet (ennek ellenőrzését az olvasóra hagyjuk).

Gömbfelület

Az ellipszoid az

pontokban metszi. Erről könnyen meggyőződhetünk ha tudjuk,

koordinátatengelyt az

hogy az ellipszoid ott metszi az x tengelyt ahol

. Helyettesítsük be ezt a ellipszoid egyenletébe, akkor a

egyenletet kapjuk, ahonnan már adódik az
megoldás. Hasonló módon megkereshetjük az ellipszoid
metszéspontját a másik két koordináta tengellyel is. Összefoglalva az eredményeket az ellipszoid az
és
koordinátatengelyeket rendre az

,

ill.

pontokban metszi.

Azért nevezik ellipszoidnak mert a koordinátasíkokkal való metszetei ellipszisek.
Az xy síkkal való metszete (a

síkról van szó, így a z helyére nullát írva az ellipszoid egyenletébe) az

egyenletű ellipszis lesz a síkgörbe egyenlete.
Az xz síkkal való metszete (a

síkról van szó, így a y helyére nullát írva az ellipszoid egyenletébe) az

egyenletű ellipszis lesz a síkgörbe egyenlete.
Az yz síkkal való metszete (a

síkról van szó, így a x helyére nullát írva az ellipszoid egyenletébe) az

egyenletű ellipszis lesz a síkgörbe egyenlete.
b) Legyenek

konstansok nem mind ugyanolyan előjelűek. Feltételezhetjük, hogy a C előjele eltér az

és

előjelétől (ha nem így van, akkor ez elérhető egyszerűen a koordinátatengelyek betűinek felcserélésével).
vagy K előjele megegyezik A és B előjelével, vagy pedig a harmadik

Ekkor három eset lehetséges: vagy
esetben K előjele megegyezik a C előjelével.
ELLIPSZOID

Kúpfelület
Ha

akkor

egyenletet kapjuk, ami egy kúpfelület egyenlete.
Könnyen belátható, hogy a kúpfelület a koordináta tengelyeket csak az

pontban, vagyis az origóban metszi.

Például az x tengellyel való metszéspontot úgy kapjuk, ha kúp egyenletébe behelyettesítjük az
egyenleteket, ekkor a kapott

egyenletből csak a

megoldást kapjuk.

Vizsgáljuk meg, hogy a koordinátasíkok mit metszenek ki a kúpfelületből.
Az xy síkkal való metszete (a

síkról van szó, így a z helyére nullát írva a kúp egyenletébe) az

egyenletet nyerjük ennek csak

megoldása lehetséges, így a

az origóban

metszi a

kúpfelületet..
Az xz síkkal való metszete (a

egyenletet nyerjük, aminek

Az yz síkkal való metszete (a

egyenletet nyerjük, aminek

síkról van szó, így a y helyére nullát írva a kúp egyenletébe) az

  egyenespár a megoldása.

síkról van szó, így a x helyére nullát írva a kúp egyenletébe) az

  egyenespár a megoldása.

Megjegyezzük, hogy minden z tengelyre merőleges síkmetszet ( kivéve a
vagy kört

. Valóban, legyen a sík egyenletete

(ahol

síkot) vagy ellipszist eredményez
nem zérus konstans valós szám)

ekkor a

közös megoldást keressük. Ha a második egyenletet behelyettesítjük az elsőbe akkor a

egyenletű ellipszist kapjuk, aminek alakja természetesen függ a d paramétertől. Az is látszik a fenti egyenletből, hogy
a kúpnak az xy sík szimmetriasíkja.
KÚPFELÜLET

Egyköpenyű hiperboloid
Ha

és K előjele megegyezik a C előjelével, akkor a (hasonlóan kell átalakítani, ahogy azt az ellipszoidnál

tettük, itt most nem részletezzük)

egyenletet kapjuk, ami egy egyköpenyű hiperboloid egyenlete.

Egyköpenyű hiperboloid

Az egyköpenyű hiperboloid az

  koordinátatengelyeket rendre az

könnyen meggyőződhetünk ha

,

pontokban metszi. Erről

-t helyettesítünk be ezt a hiperboloid egyenletébe, akkor a

egyenletet kapjuk, ahonnan már adódik az
megoldás. Hasonló módon megkereshetjük a hiperboloid
metszéspontját a másik koordináta tengellyel is. Könnyen belátható, hogy a hiperboloid nem metszi a z tengelyt. Ha
-at helyettesítünk a fenti egyenletbe akkor a
ugyanis

összefüggésből látható, hogy nincs valós megoldás a z-re mert
Az xy síkkal való metszete (a

  és

síkról van szó, így a z helyére nullát írva az hiperboloid egyenletébe) az

egyenletű ellipszis lesz a síkgörbe egyenlete.

Az xz síkkal való metszete (a

síkról van szó, így a y helyére nullát írva az hiperboloid egyenletébe) az

egyenletű hiperbola lesz a síkgörbe egyenlete.
Az yz síkkal való metszete (a

síkról van szó, így a x helyére nullát írva az hiperboloid egyenletébe) az

egyenletű hiperboloid lesz a síkgörbe egyenlete.
Megjegyezzük, hogy minden z tengelyre merőleges síkmetszet( azaz az xy sikkal párhuzamos síkok metszése a
hiperboloiddal) ellipszist eredményez. Valóban, legyen a sík egyenletete
(ahol
konstans valós szám) ekkor
a

közös megoldást keressük. Ha a második egyenletet behelyettesítjük az elsőbe, és átrendezzük akkor a

egyenletű ellipszist kapjuk, aminek alakja természetesen függ a d paramétertől. Az is látszik a fenti egyenletből, hogy
a hiperboloidnak az xy sík szimmetriasíkja.
Hasonlóan könnyen belátható, hogy az xz és yz
hiperboloidból.
EGYKÖPENYŰ HIPERBOLOID

sikokkal párhuzamos síkok mindig hiperbolákat metszenek ki a

Kétköpenyű hiperboloid
Ha

és K előjele megegyezik az A és B előjelével, akkor a

egyenlet megfelel egy kétköpenyű hiperboloid egyenletének.

Kétköpenyű hiperboloid

Vizsgáljuk meg, hogy a kétköpenyű hiperboloid hol metszi a koordinátatengelyeket.
A kétköpenyű hiperboloid a x koordinátatengelyt az

pontokban metszi. Erről könnyen meggyőződhetünk ha

-t helyettesítünk be a hiperboloid egyenletébe, akkor a

egyenletet kapjuk, ahonnan már adódik az
megoldás. A kétköpenyű hiperboloid a másik két
koordinátatengelyt egyáltalán nem metszi. Például vizsgáljuk meg az z tengely esetét. Erről könnyen
-t helyettesítünk be ezt a kétkökenyű hiperboloid egyenletébe, akkor a
meggyőződhetünk ha

egyenletet kapjuk, aminek a z válozóra nincs megoldása. Hasonlóan belátható az is, hogy a kétköpenyű hiperboloid
nem metszi az y tengelyt sem.
II. eset:

Ebben az esetben A, B és C közül pontosan egy zérussal egyenlő. Legyen
elérhető egyszerűen a koordinátatengelyek betűinek felcserélésével).
Ekkor a

, (ha nem így van, akkor ez

egyenletet kell megvizsgálnunk. Végezzünk először egy egyszerű átalakítást:

Vezessünk be most új változókat a következőképpen:

ezek felhasználásával:

egyenletet kapjuk, ahol

konstans kiszámolható.

Tehát végül ebben az esetben az egyenlet alakja leegyszerűsödik:

Ezután az

helyére

et, az

helyére

et, az

helyére pedig

t írva, térjünk vissza az :

egyenletet kapjuk.
Tételezzük fel, hogy

. Ebben az esetben elérhatjük, hogy

nulla legyen. Valóban vezessünk be új változót a

következőképpen:

így elérhetjük, hogy

nulla legyen és az

egyenletet nyerjük.
Ezután az

helyére pedig

t írva, térjünk vissza az :

alakhoz.
Ekkor két lehetséges eset van, vagy az

és

KÉTKÖPENYŰ HIPERBOLOID

előjele ugyanaz, vagy pedig különböző előjelűek.

Elliptikus paraboloid
a) Legyenek

és

azonos előjelűek, ekkor az

elliptikus paraboloid egyenletét kapjuk. Legyen

Ebben az esetben, ha

síkok egy ellipszist metszenek ki a felületből. Valóban, legyen  
a fenti paraboloid egyenletébe behelyettesítve a

ellipszis egyenletét kapjuk hiszen

állandó, ahol

akkor a z tengelyre merőleges
akkor ezt az egyenletet

Elliptikus paraboloid

ELLIPTIKUS PARABOLOID

Hiperbolikus paraboloid
b) Ha pedig

és

ellenkező előjelűek, akkor az

egyenletű hiperbolikus paraboloidot kapjuk.

Hiperbolikus paraboloid

Tételezzük fel, a

egyenletben,hogy

. Ekkor az

egyenletet kapjuk, ami egy hengerfelület .
III. eset:

A legutolsó eset, amit még nem vizsgáltunk meg, az az eset amikor az A, B és C közül pontosan egy nem egyenlő
zérussal.
Tételezzük fel, hogy ez A, tehát

egyenletet kell megvizsgálnunk.
HIPERBOLIKUS PARABOLOID

Ekkor az

Parabolikus henger
Végezzünk először egy egyszerű átalakítást:

Ezzel, ahogy azt már korábban is láttuk, elérhető a

, tehát a

egyenletet nyerjük. Itt forgatással elérhető, hogy a J is nulla legyen, tehát a

egyenletet kapjuk. Végül eltolással (y irányban) elérhető, hogy a K is nulla legyen, így végül a

parabolikus hengert kapjuk.

Parabolikus henger

Összefoglalás
Másodrendű felületek általános egyenlete:

I. A, B és C közül egyik sem egyenlő zérussal:

a.

és

ugyanolyan előjelűek

b.

és

nem ugyanolyan előjelűek (C előjele eltér az

(ellipszoid)

előjelétől):

(kúpfelület)

és K előjele megegyezik a C előjelével
(egyköpenyű hiperboloid)
és K előjele megegyezik A és B előjelével
(kétköpenyű hiperboloid)
  
II. A, B és C közül pontosan egy egyenlő zérussal:

a.

és

azonos előjelűek

b.

és

ellenkező előjelűek

(elliptikus paraboloid)

(hiperbolikus paraboloid)

III. A, B és C közül pontosan egy nem egyenlő zérussal:
(parabolikus henger)

3. KÉTVÁLTOZÓS FÜGGVÉNY HATÁRÉRTÉkE

ÉS PARCIÁLIS DERIVÁLTJA

Kétváltozós függvény határértéke
helyen vett határértéke a H szám, ha tetszőleges

A kétváltozós f függvény
szám, hogy
,
hacsak

  és

. A határérték jelölése:

.

Az f függvény az  

  helyen folytonos, ha   f

Kétváltozós függvény parciális deriváltja
Az f kétváltozós függvény x, ill. y szerinti parciális deriváltja:

=H.

számhoz van olyan

,   ill.                                                                           (6)

.                                                                                 (7)

Értelmezhetők a függvény magasabbrendû parciális deriváltjai is. Jelölésük:

stb.

Az f függvény a irányban vett iránymenti deriváltja:
.                                                                                                   (8)

Az f függvény teljes differenciálja:
.                                                                                                              (9)
pontjához tartozó értintősíkjának egyenlete

A z = f (x, y) felület

,                                                    (10)
ahol

.

Innen látható, hogy az érintősík normálvektora
.                                                                                         (11)
  helyhez tartozó érintősík normálvektora

Ha a felület a (2) vektoregyenletével van megadva, akkor az

.                                                                                                   (12)
  helyhez tartozó másodfokú Taylor-polinomja:

Az f függvény  

.     (13)

  helyen szélsőértéke lehet, ha

Az f kétváltozós függvénynek az  
és

.                                                                                  (14)

Biztosan van itt szélsőérték, ha (14) teljesül, és
.                                                (15)
Ha mindezeken kívül

,

akkor minimum, ha

szélsőérték (a minimum vagy maximum) pedig
Ha

, akkor az

,

akkor maximum van. A

.

  helyen nincs szélsőérték. Ha

, akkor az

  helyen lehet szélsőérték. Ennek meghatározásával nem foglalkozunk.
Mindazokat a helyeket, ahol

  és

, stacionárius helyeknek nevezzük. Szélsőérték

tehát csak stacionárius helyen lehet.
Az f függvény

  feltétel melletti feltételes szélsőértéke két módszerrel határozható meg.

egyenletből például y -t. Legyen

1. MÓDSZER. Fejezzük ki a

. Helyettesítsük ezt be

  egyváltozós függvény szélsőértékét.

-ba, majd keressük meg az

2. MÓDSZER. (Lagrange-féle multiplikátoros módszer). Képezzük az
                                                                                           (16)
ún. Lagrange-függvényt. Az f függvénynek ott lehet feltételes szélsőértéke, ahol
,  

,  

.                                                                                          (17)

Hogy van-e itt szélsőérték, arra a módszer nem ad választ.

4. MINTAPÉLDÁk

Megoldások:

láthatók

nem láthatók

Határozzuk meg az alábbi kétváltozós függvények értelmezési tartományát és értékkészletét:

;

1.

Megoldás A függvény ott van értelmezve, ahol

, azaz

. Ez

pedig egy origó középpontú és 3 sugarú kör és annak belseje. Tehát ez az értelmezési tartomány
, azaz
(3.104. ábra). A függvény értéke akkor legnagyobb, ha
. Legkisebb a függvény értéke akkor, ha
peremén. Ekkor f értéke nulla, azaz

. Az értékkészlet tehát a

, vagyis a kör
  intervallum.

3.104. ábra

2.

;

Megoldás f ott van értelmezve, ahol

, azaz

. Az értelmezési tartomány tehát az

félsík (3.105. ábra). Mivel itt x + y bármely pozitív értéket felvesz, ezért annak logaritmusa
bármely valós szám lehet. Az értékkészlet tehát az R halmaz.

3.105. ábra

3.

,

;

Megoldás A függvény ott van értelmezve, ahol

  és

, azaz  

  és

,

továbbá a feladat megadása szerint (3.106. ábra). Az értelmezési tartomány az ábrán vonalkázással
jelölt síkrész, kivéve az origót. Értékkészlet a

  intervallum.

3.106. ábra

4.

.

Megoldás A függvény mindenütt értelmezve van, tehát értelmezési tartománya az egész
x, y sík. Értékkészlete a
  intervallum.

Határozzuk meg az alábbi felületek szintvonalait:

5.

;

Megoldás A szintvonalak egyenlete:
görbék origó középpontú,

  sugarú körök, ahol

, azaz

. Ezek a
  (3.107. ábra).

3.107. ábra

6.

;

Megoldás A szintvonalak egyenlete:

, azaz

, vagyis

.

Ezek párhuzamos egyenesek (3.108. ábra).

3.108. ábra

7.

,  

;

Megoldás A szintvonalak egyenlete:
,

,

, azaz
.

Ezek a

, vagyis

,

3.109. ábrán látható egyenes szakaszok (a

szintvonalak nem léphetnek ki az értelmezési tartományból, l. a 3. mintapldát is).

3.109. ábra

8.

.

Megoldás A szintvonalak a
középpontú körök

,

azaz

egyenletû, origó

.

Állapítsuk meg, hogy az alábbi egyenletek milyen felületeket határoznak meg, azaz milyen felületek egyenletéről van
szó:

9.

;

Megoldás Origó középpontú, 3 sugarú gömb.

10.

;

Megoldás M(3;

11.

; 0) középpontú, egységsugarú gömb.

;

Megoldás Háromtengelyû ellipszoid, a féltengelyek hossza rendre: 4, 3, 1. Középpont az origó.

12.

;

Megoldás Egyköpenyû hiperboloid.

13.

;

Megoldás Egyköpenyû forgási hiperboloid, forgástengely a z tengely.

14.

;

Megoldás Forgásparaboloid. A

15.

parabola z tengely körüli forgásával származtatható.

;

Megoldás Forgásparaboloid. A

  parabola z tengely körüli forgásával származtatható.

16.

;

Megoldás Hiperbolikus paraboloid (nyeregfelület).

17.

;

Megoldás Hiperbolikus paraboloid. Az előző feladatban szereplő felülethez képest

-kal

elforgatva (a z tengely körül) és z irányban megnyújtva.

18.     

;

Megoldás z tengelyû forgáskúp. A kúp nyílásszöge

19.

.

;

Megoldás z tengelyû körhenger, melynek vezérgörbéje az

20.

;

Megoldás y tengelyû körhenger, melynek vezérgörbéje az

21.

  kör.

  kör.

;
Megoldás Az x tengelyt az x = a helyen merőlegesen metsző sík.

22.

;

Megoldás Az z tengelyt a z = 4 helyen merőlegesen metsző sík.

23.

;

Megoldás Az x, y síkra merőleges sík. A két sík metszésvonala az y = 0,5x egyenes.

24.

.

Megoldás Az y tengellyel párhuzamos sík, amely az y = 0 síkot a   z + x = 10 egyenesben metszi.

Írjuk fel az alábbi felületek (1) és (2) alakú egyenletét, majd iktassuk is ki az egyenletekből a paramétereket:
25. Az origó középpontú, a sugarú gömbfelület;

Megoldás Az origó középpontú,
egyenletrendszere):
,  

a

sugarú gömbfelület paraméteres egyenlete ((1)
,  

alakú

.

Itt u és v a 3.110. ábrán látható szögeket jelenti,

,  

.

3.110. ábra

Ugyanennek a gömbnek a (2) alakú vektoregyenlete:
.

r

A koordinátákat négyzetreemelve és összeadva, az

  egyenletet kapjuk.

26. A 3.111. ábrán látható csavarfelület.

3.111. ábra

Megoldás A csavarfelület paraméteres egyenletrendszere:
x = u cos v,

, z = cv,

ahol c állandó,

,  

. A felület vektoregyenlete:

.
Az u és v paramétereket kiiktatva, felhasználva, hogy

, a csavarfelület

  alakú egyenletét kapjuk.

27. Írjuk fel annak a hengerfelületnek az egyenletét, amelynek vezérgörbéje az x, y

síkban fekvő

  parabola, alkotói pedig párhuzamosak az

  vektorral (3.112. ábra).

3.112. ábra

Megoldás. Használjuk a (3) képletet. Az

  vezérgörbe egy lehetséges vektoregyenlete:

. Így e parabolikus hengerfelület vektoregyenlete:

.
A felület paraméteres egyenletrendszere:
,  

,   z = 3v.

Ebből az egyenletrendszerből az u és v paraméterek könnyen kiiktathatók. Ugyanis felhasználva
azt, hogy

  és

, a felület (paraméterek nélküli) egyenlete:

.

28. Írjuk fel annak a kúpfelületnek az egyenletét, amelynek vezérgörbéje az

,  

  kör, csúcsa

pedig az   A(2; 0; 4) pont (3.113. ábra).

3.113. ábra

Megoldás. Használjuk a (4) képletet. A vezérgörbe vektoregyenlete:

, a

csúcspont helyvektora pedig   a

. Így e kúpfelület vektoregyenlete:

r

.

29. Írjuk fel annak a forgásfelületnek az egyenletét, amely
a)   a

  parabola z tengely körüli forgásával keletkezik (3.114. ábra);

3.114. ábra

b)   az y = 2 sinx görbe x tengely körüli forgásával keletkezik (3.115. ábra).

3.115. ábra

Megoldás
a) Az

(5)

képlet szerint a forgásparaboloid egyenlete:

,

azaz

;
b) A forgástengely most az x tengely, így az (5) képletben z szerepét az x változó veszi át. A
forgásfelület egyenlete:

.

30. Melyik görbe forgásával keletkezik a

felület?

Megoldás. A felület z tengely körüli forgatással keletkezik. (Erről az

jelenléte árulkodik).

Ha a felületet elmetsszük az y = 0 síkkal, megkapjuk azt a görbét, amelynek forgásával ez a felület
keletkezik (a meridiángörbét). Ennek egyenlete:
, azaz

.

Ez egyenespár egyenlete, így a felület forgáskúp.

31. Az

  gömbfelület forgásfelület, amely bármelyik koordinátatengely körüli forgással

származtatható.
A z tengely körül akár az

, akár az

az x tengely körül akár az

,   akár az  

az y tengely körül akár az

, akár az  

,

;

kört forgatva, ugyanaz a gömbfelület keletkezik.
32. Számítsuk ki az alábbi határértékeket:

a)

;                 b)       

.

Megoldás
a)

  és így

;

.

b) Hasonlóképpen kapjuk, hogy

33. Igazoljuk, hogy a

  határérték nem létezik.

Megoldás. Ha az   y = mx egyenes mentén közelítünk a (0; 0) ponthoz, akkor

.

Mivel ez a határérték függ m -től, ezért a kérdéses határérték nem létezik.

34. Folytonosak-e az alábbi függvények a megadott helyen:

a)

,   (0; 0);               b)       

,   (2; 1).

Megoldás
a) A függvénynek a (0; 0) helyen nincs helyettesítési értéke, ezért ezen a helyen nem folytonos.
Határértéke viszont létezik, és ennek értéke 0.
b) A függvénynek a (2; 1) helyen van helyettesítési értéke is és határértéke is, amelyek egyenlők,
azaz

, ezért a függvény a (2; 1) helyen folytonos.

Írjuk fel az alábbi függvények első és második parciális deriváltjait:

35.

;    36.     

37.

;

;                                   38.     

;

;              40.     

39.

.

Megoldások. A (6) és (7) értelmezésekből következik, hogy ha az egyik változó szerint deriválunk,
akkor a másik változót állandónak kell tekinteni. Figyeljük meg, hogy a vegyes második deriváltak
egyenlők.
35.

,             
,  

36.

,

,  

.

,   

,  

,  

,  

,

.

37.

,   

,

,                           

,

;  

.

Erre a függvényre teljesül az

azonosság. Az ilyen függvényt harmonikus

függvénynek mondjuk.
,  

38.

,  

,

,

,

.

,  

39.

,  

,

,

,

.

40. Itt a függvény változói a és b. Ennek megfelelően
,  

,
,  

41. Írjuk fel a

  és a

  parciális deriváltat, ha

,
.

.

Megoldás. Itt implicit függvény deriváltjairól van szó. Az egyszerûbb írásmód kedvéért vezessük be

az

  jelölést. Ekkor

.

Deriváljuk mindkét oldalt x, majd y

szerint (z természetesen x -nek és y -nak a függvénye):
,

.
Rendezés után kapjuk, hogy
,              

.

  pontban és a irányban vett iránymenti deriváltját:

Számítsuk ki az alábbi függvények megadott

42.

,    

(

; 1),       

;

Megoldás Használjuk a (8) képletet:
.

42.

43. u(r, t) =

,     

(1;

),                

.

Megoldás Használjuk a (8) képletet:
.

Írjuk fel az alábbi függvények teljes differenciálját, majd számítsuk ki azok értékét a megadott adatok felhasználásával.

44.

,       x = 2,    y =

,   dx = 0,2,   dy = 0,1;

Megoldás Használjuk a (9) képletet:

.

45.

arctg

,   u = 1,   v = 2,    du = dv = 0,018.

Megoldás Használjuk a (9) képletet:

.

Írjuk fel az alábbi felületek adott helyhez tartozó érintősíkjának egyenletét:

,   a)       

46.

,  

,      b)       

;

Megoldás Használjuk a (10) képletet:
a)

,

,

,

,

,

. Tehát az érintősík egyenlete:
– 4 (x + 2) + 2(y – 1) – (z – 9) = 0, azaz   4x – 2y + z = – 1.
. Tehát az érintősík egyenlete:

,  

b)

47.

,                    

Megoldás Számítsuk ki előbb
= 2.

,    

,                          

  értékét: 1 + 8 – 2

A deriváltak számításához deriváljuk x -,

.

;

= 1, ahonnan
majd y

, így

szerint az

  egyenlet mindkét oldalát, figyelembe véve azt, hogy z függ x –től és y –tól:
,   ahonnan  

.

,   ahonnan  

A deriváltak értéke az

.

  helyen  

,  

,   azaz  

.

, így az érintősík

egyenlete:

48.

(u cos v, u sin v, v),          

,   

.

Megoldás Számítsuk ki előbb az  

  értékeket:
,    

.
Most írjuk fel az  

   vektort:

,

.

   helyen

Ennek az

vett

értéke

lesz

az

érintősík

normálvektora,

azaz

. Így az érintősík egyenlete:

, azaz

.

felület érintősíkjai a koordinátasíkokkal állandó térfogatú tetraédert alkotnak.

49. Igazoljuk , hogy az

  ponthoz tartozó érintősíkjának egyenletét. Mivel

Megoldás. Írjuk fel a felület

,  

,  

,

,

,

ezért az érintősík egyenlete:
, azaz

.

. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát  

Itt kihasználtuk, hogy  

-nal.

Ekkor az érintősík egyenlete:

.

Innen látszik, hogy az érintősík tengelymetszetei rendre:
,   

,  

.

. Ez pedig

A tetraéder térfogata:

-tól és

-tól függetlenül

állandó érték.

50. Írjuk fel az

  függvény (0;

) helyhez tartozó másodfokú Taylor-polinomját.

Megoldás. Használjuk a (13) képletet, ahol

,

,

,  

,

,  

.

,

,  

;

,

,  

,  

.

A Taylor-polinom:

.

51. Vizsgáljuk meg szélsőértékre az

  függvényt.

Megoldás. Képezzük a függvény első-és második deriváltjait:
,  

,  

Szélsőérték ott lehet, ahol  

,  

  és

,  

.

. Oldjuk meg tehát a

,  
egyenletrendszert. A második egyenletből  

. Ezt behelyettesítve az első egyenletbe, a

egyenletet kapjuk. Ennek (valós) gyökei:

, az egyenletrendszer megoldásai:

,  

,

. Kihasználva, hogy

  és

,  

. Ezen a

két helyen lehet szélsőérték. Ezek a stacionárius helyek. Képezzük most a

függvényt. Mivel

< 0,

D(0; 0) =

ezért a

(0; 0)

helyen nincs szélsőérték. Viszont

, ezért a (15) szerint van szélsőérték az

,

Továbbá

ezért az

  helyen.

  helyen a függvénynek minimuma van, és

.

52. Számítsuk ki az f (x, y) = x + y függvény

  feltétel melletti feltételes szélsőértékeit.

Megoldás. A feladatot a Lagrange-mószerrel oldjuk meg. Képezzük a (16) függvényt, majd annak
deriváltjait:
;

,  

   

.

Szélsőérték ott lehet, ahol
,  

Innen

,  

,  

.

  és  

,  

(l értékére nincs szükségünk). Ezen a két

helyen lehet szélsőérték. Az (2; 2) helyen minimum van, és
(

;

) helyen maximum van, és

, míg a
.

  függvény x + y = 2 feltétel melletti szélsőértékét.

53. Számítsuk ki az  

Megoldás. A feladatot először oldjuk meg az 1. módszerrel, vagyis vezessük vissza egyváltozós
. Helyettesítsük ezt be a kétváltozós
szélsőértékfeladatra. A feltételi egyenlet szerint
. Keressük ennek a szélsőértékét:

függvénybe. Ekkor

;

;  

, tehát minimum van;

,  

,  

.

Most oldjuk meg a feladatot a Lagrange-módszerrel:
,  

,  

Az  

,  

.

  feltételeken kívül teljesülnie kell az x + y = 2 feltételnek is. Ezekből az

egyenletekből azt kapjuk, hogy x = y = 1, l -ra nincs szükségünk. Itt a függvénynek mimimuma van
.
és

5. FELADATOk
Állapítsa meg az alábbi függvények érelmezési tartományát és értékkészletét:

1.

3.

;                          2.        

;

;             4.        

.

Határozza meg az alábbi felületek színtvonalait:
5.

;                                  6.        

7.

;                                      8.        

Milyen felületeket határoznak meg az alábbi egyenletek:

;
.

9.

11.

;                           10.     

;                                        12.     

13.

;

;

;                              14.     

.

15. Írja fel annak a hengerfelületnek az egyenletét, amelynek vezérgörbéje az  
párhuzamosak az

  kör, alkotói pedig

  vektorral.

16. Írja fel annak a kúpfelületnek az egyenletét, amelynek vezérgörbéje az

  kör, csúcsa pedig az

  pont.
17. Az origó középpontú, a sugarú gömbfelület vektoregyenlete:
,
ahol az u és v paraméterek a 3.110. ábrán látható szögeket jelentik. Milyen határok között változik u és v, ha az
ábra szerinti P pont a gömbfelület
a) első térnyolcadban lévő részét;
b)

  részét;

c) egészét futja be.
Számítsa ki az alábbi határértékeket:

18.

;                                            19.

.

Írja fel az alábbi függvények első és második parciális deriváltjait:

20.

22.

;                   21.     

;

;                                          23.     

.

Igazolja, hogy az alábbi függvények harmonikusak, azaz kielégítik az
24.     

;                            25.     

,  

27.

,     

.

  pontban és a irányban vett iránymenti deriváltját:

Számítsa ki az alábbi függvények adott

26.

,     

;

,  

.

Számítsa ki az alábbi függvények teljes differenciálját:
28.

29.

  Laplace-egyenletet:

, ha x = 2, y = 1, dx = dy = 0,1;

,    ha x = 3, y = 4, dx = 0,1, dy = 0,2;

30.

,   ha   u = 3,   v = 2,   du = 0,05,   dv = 0,1.

Írja fel az alábbi függvények adott helyhez tartozó másodfokú Taylor-polinomját:
31.

,

,

; 32.     

,  

.

Írja fel az alábbi felületek adott helyhez tartozó érintősíkjának egyenletét:
,  

33.

,  

,  

,

34.

35.

;

,  

,  

,  

.

.

  felületnek azt az érintősíkját, amely párhuzamos az   x + 4y + 6z = 0

36. Határozza meg az
síkkal.

Vizsgálja meg szélsőértékre az alábbi függvényeket:
37.

;          38.     

39.

;

;                        40.     

;

41.

;       42.     

43.

,  

;

,  

.

  függvénynek nincs szélsőértéke.

44. Igazolja, hogy az

Számítsa ki az alábbi függvények adott feltétel melletti szélsőértékét:
45.

,  

47.

;                      46.     

,

,

;

.

48. Határozza meg az r sugarú félgömbbe írható maximális térfogatú téglatest méreteit.
49. Határozza meg az

  parabola és az   y = x

50. Számítsa ki z maximumát, ha

egyenes pontjai közötti legrövidebb távolságot.

,

,

,

.

Megoldások
1. Értelmezési tartomány a

,

   felső félsík, beleértve az x tengely pontjait is, értékkészlet a

valós számok halmaza.
2. A függvény ott van értelmezve, ahol

, azaz ahol

egységsugarú kör belseje. Ez az értelmezési tartomány. Értékkészlet a

. Ez pedig az origó középpontú,
  számok halmaza.

kör-gyûrûkből álló halmaz, értékkészlet a

3. Értelmezési tartomány a
  zárt intervallum.

4. Értelmezési tartomány a háromdimenziós tér pontjainak halmaza, kivéve a
(0; 0; 0) pontot, értékkészlet a pozitív számok halmaza.
5. Szintvonalak az
6. Az

  origó középpontú,

  sugarú körök.

  hiperbolák.

Az

  törött vonalak (3.116. ábra).

3.116. ábra

8.

          esetén a (0; 0) pont, egyébként a 3.117. ábrán vázolt négyzetek.

3.117. ábra

9. A z = ln x görbe   z   tengely körüli forgásával keletkező forgásfelületet.
10. A z = ln x görbe   x tengely körüli forgásával keletkező forgásfelületet.
11. Parabolikus hengert, melynek vezérgörbéje a   z = 0   síkban lévő  
a z tengellyel.
12. A 3.118 ábrán látható síkot.

  parabola, alkotói pedig párhuzamosak

3.118. ábra

13. Elliptikus paraboloidot (szintvonalai ellipszisek).
  parabola z tengely körüli forgásával keletkező forgási paraboloidot.

14. A

15. A vezérgörbe vektoregyenlete legyen

. Ekkor a (3) képlet szerint a hengerfelület

vektoregyenlete:
.
16. A vezérgörbe vektoregyenlete legyen

.

Ekkor a

(4)

képlet szerint a kúpfelület

vektoregyenlete:
.

17. a)

b)

c)

,     

;

,           

;

,        

.

18.a.
19.0.
20.

21.

,

,        

,

,     

,        

.

,  

,            

22.

,      

,            

,  

,       

,                

,  

,

.

,   

,            

,

.

23.

,                  

,                  

,            

24.

,

,       

,    

.

,    

,    

,

.

25.

,   

,            

,          

,

.

26.

,    

.

A (8) képlet szerint
.

27.

,    

28.

,    

.

,

.

A (9) képlet szerint df = (12 + 4 + 1)0,1 + (8 + 8 +6)0,1 = 3,9.

29.

.                   

,

.

,  

30.

,

.

31.

,    

,    

,           

,    

;

,

;    

,

,    

,    

,

.

A (13) képlet szerint a Taylor-polinom:
.

32.

,    

,    

,    

,          

,

;

;    

,

,    

,    

,

.      

33.

,    

.

,    

.

,    

,    

,       

,

.

Az érintősík egyenlete a (10) képlet szerint:
, azaz

.

A deriváltak számíthatók a következőképpen is:
;    

,

.

34.

,

.
Az érintősík normálvektora a (12) szerint:

.

Az

érintősík normálvektora az
, az érintősík egyenlete:

  vektor is. Használjuk ezt. Tekintettel arra, hogy

, azaz

.

35.

;    

,

,    

,    

.

Az érintősík egyenlete:

, azaz

36.

A

felület

ellipszoid.

Az

érintősík

.

egyenlete

egyrészt   

, ahol  

,   másrészt
  az érintési pont koordinátái. Ez utóbbi

egyenletet 2 -vel osztva, majd rendezve, az

egyenletet kapjuk. Mivel
(1; 2; 2), ill. (

;

, ezért a zárójeles kifejezés értéke 21. Az érintési pont koordinátái
), tehát két érintősík van. Egyenletük:

;
, ill.

.

37.

,  
,  

,  

,  

,

.

Szélsőérték ott lehet, ahol

  és  

. Az egyenletrendszer megoldása:

Szélsőérték tehát ezen a helyen lehet. Mivel
> 0, és

.

, ezért van is, mégpedig minimum, mert

.
,

38.

,

,

,

. A

  egyenletrendszer megoldása: x = 4, y = 0. Itt van szélsőérték, mert
peddig

,
,

,
,

,  
,

,
. Mivel

, ezért minimum van az   x = 4, y = 0 helyen,

39.

A

,

.
,

.
  egyenletrendszer megoldása:

,

  és

, tehát az (1; 1) helyen van szélsőérték;
. Az (0; 0) helyen nincs szélsőérték, mert

.

, tehát minimum van, és
.

40. Az

  függvénynek az   x = 0, y =0 helyen maximuma van, és

. A függvény a (0; 0) helyen nem differenciálható. Minimuma nincs. A függvény képe olyan forgáskúp, amelynek
csúcsa a (0; 0; 1) pont, tengelye a z tengely, az x,y síkot az  

41.

  körben metszi.

,

,

,

,

,

,

.
Az

,

  egyenletrendszer megoldásai:

,

;   

,

;

,

.

Ezeken a helyeken lehet szélsőérték.
, tehát ezzel a módszerrel nem dönthető el, hogy a (0; 0) helyen van-e szélsőérték. További
vizsgálattal igazolható, hogy itt maximum van, és

.

, tehát az (1; 1) helyen van szélsőérték, mivel pedig

, ezért minimum van,

.

és

  helyen szintén minimum van,   és  

Ugyanígy a  
42.

,

,

.

,

. Szélsőérték az

,

,

  helyen

. A (0; 0) helyen nyeregpont van, melynek koordinátái (0; 0; 4).

lehet. De nincs, mert
43.

,  

,

.

Az

,

  egyenletrendszer megoldása:

,

.

Itt maximuma van a függvénynek, és

.

44.

,

,

,

,

,

,  

, tehát a függvénynek sehol sincs

szélsőértéke.
45.

,
,

,  
,   x + y

,
= 0.

Az első és második egyenletet egymásból kivonva, azt kapjuk, hogy   y = x. A harmadik egyenletet is felhasználva, x
.
= y = 1. A függvénynek ezen a helyen maximuma van, és  
A feladat megoldható a következőképpen is. Az x + y = 2   feltételi egyenletből         y = 2
. Ezt behelyettesítve
) egyváltozós függvényt kapjuk. Ennek az   x = 1 helyen maximuma van,
az   f(x,y) = xy függvénybe, az   f = x(2
és  

.

46.

,

,

,  

,  

.

,  

Az egyenletrendszer megoldása:

és

.

. Ezen a helyen maximum van,

.

47.

,

,
.

,  

,  

.

Az egyenletrendszer bennünket érdeklő megoldásai:

  

A

.

  és

A

  helyen maximum van, és

  és

  helyen minimum van, és

A feladat a következőképpen is megoldható: Az  

.

.

  feltételi egyenlet felírható x = cos t,   y = sin t

alakban is. Helyettesítsük be ezeket az f(x, y) függvénybe. Ekkor
.

Ennek a függvénynek szélsőértéke van a  

maximum van, és

. Itt

  helyeken (k egész szám). A

  helyen például

.

48. Tekintsük az

,  

  félgömbfelületet.

Az ebbe írható

téglatest akkor maximális

térfogatú, ha alaplapja az x, y síkon van, élei párhuzamosak a koordináta tengelyekkel, az alaplappal szemben lévő 4
csúcspontja pedig a gömbfelületen van. Legyenek az első térnyolcadban lévő egyik ilyen csúcspont koordinátái
,  
. Ekkor a téglatest térfogata

.
Ennek a függvénynek keressük a szélsőértékét.

,

.

. Ekkor

Az egyenletrendszer megoldása:

. A téglatest éleinek hossza:

,

,

, és a függvénynek maximuma van,

.

49. Legyen a parabola egy tetszőleges pontja

, az egyenesé

. E két pont távolsága

.   Ennek ugyanott van   maximuma, ahol a négyzetének.

Határozzuk meg tehát az

  függvény minimumát.

,

.

Ennek az egyenletrendszernek a megoldása:

,

.   A legrövidebb távolság tehát   

50.

.

Ezen a helyen valóban minimum van, és

.

. Képezzük mindkét oldal x és y szerinti parciális deriváltjait:

.

Szélsőérték ott lehet, ahol

  és

,  

Ehhez hozzávéve az eredeti   

. Ezt kihasználva, az alábbi egyenletrendszert kapjuk:

.

   egyenletet, az így kapott három- ismeretlenes

egyenletrendszert kell megoldani (de most elegendő csak z értékét kiszámítani).
Az első és második egyenletből  

  adódik. Az első egyenletet x -szel szorozva,

Egyszerûsítés után

,

majd kihasználva azt, hogy

   egyenlőséghez jutunk. Ezeket az eredeti egyenletbe helyettesítve, a

az

  értéket kapjuk. A

feladat jellegéből következik, hogy ez z maximum.
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