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Az előadást a trigonometrikus függvények inverzeinek deriválásával kezdtük. Emlékeztettem az
inverz deriválásának formális képletére (amelyhez persze sok feltétel szükséges), és egy receptet is
mondtam a levezetésére a láncszabály segítségével (az f−1(f(x)) = x egyenlőség mindkét oldalát kell
deriválni). Beláttuk, hogy (arcsinx)′ = 1/

√
1− x2, ha x ∈ (−1, 1). A maradék három inverz deriváltját

csak kimondtam, majd feladtam házinak.
A deriválthoz utolsó tételként a differenciálhatóság egy ekvivalens megfogalmazását írtam fel, amely

most kissé homályos lehet, de a többváltozós analízis témakörében vissza fog köszönni, ezért célszerű
előkészíteni. Beláttuk, hogy f pontosan akkor differenciálható a-ban, ha egy környezetében értelmezve
van, és van olyan m valós szám (ez lesz a derivált), hogy

lim
x→a

f(x)− f(a)−m(x− a)
x− a

= 0.

Ennek a jelentése az, hogy az r(x, a) = f(x)− f(a)− f ′(a)(x− a) maradéktag „nagyon pici” abban az
értelemben, hogy még a 0-hoz tartó (x− a) kifejezéssel leosztva is 0-hoz tart. Ez fejezi ki azt, hogy az
érintő „odasimul a grafikonhoz” az adott pontban.

Mindezek után a magasabb rendű deriváltakat értelmeztük. Az f függvény kétszer differenciálható
a-ban, ha egy környezetben differenciálható, és az f ′ deriváltfüggvény differenciálható a-ban. Az a-beli
második derivált jele f ′′(a). Indukcióval értelmezhetjük általában az n-edik deriváltat: f (n)(a) létezik,
ha az f függvény (n− 1)-szer differenciálható az a egy környezetében, és az (n− 1)-edik deriváltfügg-
vény differenciálható a-ban, és ennek értéke az a-beli n-edik derivált. Példaképpen megnéztük az |x|x
függvényt (x2, ha x ≥ 0 és −x2, ha x < 0), amely az x = 0-ban pontosan egyszer deriválható. Másik
példa volt az ex függvény, amely akárhányszor deriválható és a deriváltja önmaga.

Ezután rátértünk a valós függvények lokális tulajdonságainak fogalmaira és az adott pontbeli de-
riválttal való kapcsolataikra. Szó volt az adott pontbeli lokális növekedés, csökkenés, szigorú lokális
csökkenés és növekedés, valamint (szigorú) lokális szélsőértékek (maximum/minimum) fogalmairól.
Például f lokálisan nő az a pontban, ha egy környezetében értelmezve van, és van olyan δ > 0, hogy
x ∈ (a− δ, a) esetén f(x) ≤ f(a), továbbá x ∈ (a, a+ δ) esetén pedig f(x) ≥ f(a). A szigorú esetben
szigorú egyenlőtlenséget követelünk meg, a csökkenés esetében pedig (értelemszerűen) fordított egyen-
lőtlenségeket. Az f függvénynek lokális maximuma van az a pontban, ha egy környezetében értelmezve
van, és van olyan δ > 0, hogy minden x ∈ (a−δ, a+δ) esetén f(x) ≤ f(a). A lokális minimum fogalma
hasonló, fordított egyenlőtlenséggel, a szigorú szélsőértékeknél pedig sziogorú egyenlőtlenség van, de
ekkor természetesen x 6= a.

Példaképpen beláttuk, hogy az x2 függvény az a = 1 pontban szigorúan lokálisan nő, a 0-ban vi-
szont nem lokálisan növő és nem lokálisan csökkenő. Láttuk az f(x) = x sin2(1/x) függvény pédáját (a
0-ba 0-ként kiterjesztve), amely a 0-ban lokálisan nő, de a 0 semmilyen környezetében nem monoton
növő (lehet ilyen szigorúan lokálisan növő példát is konstruálni). Végül azt is megbeszéltük, hogy a 1/x
függvényt a 0-ba 0-ként kiterjesztve a kapott függvény a 0-ban szigorűan lokálisan nő! Fontos tehát
tudatosítani, hogy a lokális csökkenés/növekedés, valamint a monoton növekedés/csökkenés fogalmai
lényegesen különbözőek, előbbi egy adott pontbeli, utóbbi egy egész intervallumon (vagy valamilyen
halmazon) való tulajdonság. Míg a lokális csökkenés szempontjából lényegtelen, hogy az adott ponttól
„távol” hogyan viselkedik a függvény (csak egy környezetben), addig a monoton növekedés esetében az
intervallumon minden egyes függvényérték szerepet játszik, ez egy globális tulajdonság. A lokális szél-
sőérték esetében is vigyázni kell, hogy ne keverjük a globális (vagy abszolút) szélsőértékkel, amely egy
adott halmazra vonatkozik. Egy lokális szélsőérték nem feltétlenül globális (hiszen máshol a függvény
még felvehet nagyobb/kisebb értékeket), és egy globális sem feltétlenül lokális (ugyanis nem feltétlenül
van a függvény a globális szélsőértékhely egy egész környezetében értelmezve). Ezek mind apróságnak
tűnnek, de a tételek szempontjából nagyon lényegesek.

Kimondtam az alábbi állításokat, amelyek feltétele az, hogy f differenciálható az a ∈ R pontban
(érdemes az ellenpéldákat megjegyezni, és akkor a helyes irányok már maguktól adódnak, nem keverjük



össze):

f lokálisan növekedő a-ban =⇒ f ′(a) ≥ 0

f lokálisan növekedő a-ban 6⇐= f ′(a) ≥ 0 (például x2 a 0-ban)

f szigorúan lokálisan növekedő a-ban 6=⇒ f ′(a) > 0 (például x3 a 0-ban)
f szigorúan lokálisan növekedő a-ban⇐= f ′(a) > 0

f lokálisan csökkenő a-ban =⇒ f ′(a) ≥ 0

f lokálisan csökkenő a-ban 6⇐= f ′(a) ≤ 0 (például x2 a 0-ban)

f szigorúan lokálisan csökkenő a-ban 6=⇒ f ′(a) < 0 (például −x3 a 0-ban)
f szigorúan lokálisan csökkenő a-ban⇐= f ′(a) < 0

f -nek lokális szélsőértéke van a-ban =⇒ f ′(a) = 0

f -nek lokális szélsőértéke van a-ban 6⇐= f ′(a) = 0 (például x3 a 0-ban)

A bizonyítások csupán a különbségi hányados előjelén múltak, ebből a határértékre (vagy visszafele)
lehetett következtetni.

Ezt követően egy konkrét példát vettünk korlátos, zárt intervallumon vett szélsőérték-keresésre:
f(x) = x − x2 a [0, 1]-en. Weierstrass tétele miatt létezik a maximum és minimum, amelyek az in-
tervallum végpontjaiban vagy belső pontban vétetnek fel. Ha belső pontban, akkor egyben lokális
szélsőértékről van szó, így ott a derivált 0. Célszerű tehát megkeresni a derivált zérushelyeit (most
f ′(x) = 1 − 2x), ekkor az intervallum végpontja mellett ezek (most x = 1/2) a zérushelyek lesznek
a szélsőértékhely-jelöltek (de csak jelöltek, hiszen ahol a derivált 0, még nem biztos, hogy szélsőérték
van). Nincs más hátra, mint ezekben a pontokban kiszámítani a függvényértéket, és kiválasztani a
legnagyobbat (most 1/4), legkisebbet (most 0).

2


