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4. előadás (október 3.)

Az előadás elején átismételtem, hogy mi volt a múlt órán: a (pontozott) környezetek fogalmai, a
függvényhatárérték egységes definíciója és három példa. Ezután a bal és jobb oldali határértékekkel
kapcsolatban megfogalmaztam egy állítást, amely a definíciókból adódik: ha f értelmezve van az a ∈ R
pont egy pontozott környezetében, akkor limx→a f(x) pontosan akkor létezik, ha limx→a+0 f(x) és
limx→a−0 f(x) léteznek és egyenlőek (ekkor ez a közös érték a határérték a-ban).

Ezt követően átviteli elvre tértünk rá. Átismételtük a folytonosságra vonatkozó átviteli elvet, és
eltűnődtünk azon, mit kellene módosítani rajta, hogy a függvényhatárértékre igaz legyen. Némi ötletelés
után megfogalmaztam a függvényhatárértékre vonatkozó változatot. A definíció előtt célszerű volt
bevezetni az xn → a + 0 jelölést az xn > a, xn → a konvergenciára, és az xn → a − 0 jelölést az
xn < a, xn → a konvergenciára. Az átviteli elv a következőképpen fogalmazható. Legyen f értelmezve
az α egy pontozott környezetében, ekkor limx→α f(x) = β pontosan akkor, ha

∀(xn) ((xn → α és ∀n : xn 6= α) =⇒ f(xn)→ β) .

Megjegyeztem, hogy az xn 6= α feltevés sok esetben nem ad semmi plusz megszorítást, például α =
±∞ és α = a ± 0 esetén, de a ∈ R esetén viszont igen (de az általános megfogalmazásban nem
hagyható el!). Megnéztünk egy példát az átviteli elv alkalmazására: a sinx függvénynek (amelyet később
pontosan értemezünk) nem létezik határértéke a végtelenben. Ehhez az xn = 2nπ és yn = π

2 + 2nπ
végtelenehz tartó sorozatokat tekintettük, amelyekre f(xn) = 0→ 0 és f(yn) = 1→ 1, így a kérdéses
függvényhatárérték nem létezik (különben a két limesznek meg kellene egyeznie).

Ezután az átviteli elv következményeit tárgyaltuk: függvényhatárérték és műveletek kapcsolata.
Először az összeggel kezdtük és felírtuk a tavaly már látott táblázatot arra, hogy ha limx→α f(x) = β
és limx→α g(x) = γ, akkor limx→α(f(x) + g(x)) mivel egyenlő (kritikus eset: ∞−∞). Csupán azt az
esetet bizonyítottuk, amikor β = b ∈ R és γ = c ∈ R, ekkor az összegfüggvény limesze b + c (a többi
hasonlóan megy az átviteli elv, és a tavalyi hasonló táblázat segítségével).

Következett ezután a szorzat határértékére vonatkozó táblázat (itt kritikus: 0 · (±∞)). Ez is a
tavalyi táblázathoz hasonló.

Végül felírtuk a reciprok határértékére vonatkozó kis táblázatot is. Ebben az esetben egy picit több
meggondolnivaló van, ugyanis be kell látnunk, hogy ha limx→α f(x) 6= 0, akkor 1/f értelmezve van az
α egy pontozott környezetében. Lemmaként igazoltuk, hogy ha limx→α f(x) > 0, akkor α egy egész
pontozott környezetében f(x) > 0 („ jeltartás”).

A reciprok kapcsán kitértem arra, hogy 1/0 kritikus limesz, de ha a 0 „előjeléről” tudunk mondani
valamit, akkor már nem az. Nevezetesen, ha limx→α f(x) = 0 és f > 0 (< 0) az α egy pontozott
környezetében, akkor limx→α 1/f(x) = +∞ (−∞).

A szorzásra és a reciprokra vonatkozó táblázat segítségével a hányadosfüggvény határértékét meg-
adó táblázat már felírható, ezt házinak adtam.

Ezután a függvényhatárérték és egyenlőtlenségek témakörébe kezdtünk bele. A kimondott tételek a
múlt félévben sorozatokra igazolt eredményeknek a függvényekre vonatkozó megfelelő általánosításai:
a sorozatokat függvényekre kell cserélni (an helyett f(x)), az indexet változóra (n helyett x), az „egy
küszöbtől kezdve” feltételt az „α egy pontozott környezetében” feltételre.

A fő eredmény a függvényhatárértékre vonatkozó rendőrelv, amelyet a múlt félévhez hasonlóan
három részre bontva fogalmaztam meg: 1) ha az α egy pontozott környezetében f ≥ g, továbbá
limx→α f(x) = +∞, akkor létezik limx→α g(x) és az is +∞; 2) ha az α egy pontozott környezetében
f ≥ g, továbbá limx→α g(x) = −∞, akkor létezik limx→α f(x) is, és az is −∞; 3) ha az α egy pontozott
környezetében f ≥ g ≥ h, továbbá limx→α f(x) = limx→α h(x), akkor létezik limx→α g(x) is, amely az
előbbi közös limesszel egyezik meg. Csak a harmadik részt igazoltuk az átviteli elv és a sorozatokra
vonatkozó rendőrelv segítségével.


