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Az elemi függvények témakörét folytattuk. Következtek a b kitevőjű hatványfüggvények. Tételben
mondtam ki az xb függvény tulajdonságait, ugyanazokra tértem ki, mint a korábbiakban. Itt semmit
sem igazoltam, csak megjegyeztem, hogy a tulajdonságok egy része az xb = eb log x átírásból és az
exponenciális, valamint logaritmusfüggvény tulajdonságaiból adódik.

Végül a trigonometrikus függvényekre tértünk át. Megbeszéltük az ívmérték fogalmát, ehhez az
ívhosszt is értelmeztem (de ez utóbbi majd a többváltozós analízisben újra előkerül részletesebben).
Megbeszéltük a sinx és cosx definícióját az egységkörben, felírtam jó pár fontos összefüggést (párat-
lan, páros tulajdonság, periodicitás, addíciós képletek), és a grafikonokon berajzoltuk a monotonitási
és konvexitási szakaszokat (mindent bizonyítás nélkül). Kimondtam tételként a szinuszfüggvény foly-
tonosságát, és ehhez először beláttuk, hogy tetszőleges valós x esetén |sinx| ≤ |x|. Ennek bizonyítása
a páratlanságra, majd az ívhossz definíciójára támaszkodott. A segédegyenlőtlenségből egy addíciós
képlet segítségével adódott a szinusz folytonossága. Ebből a folytonosság és kompozíció kapcsolatáról
szóló tétel biztosította cos függvény folytonosságát.

Ezután a tangens és kotangens függvényeket értelmeztük, majd a grafikonokon berajzoltuk a mo-
notonitási és konvexitási szakaszokat, felírtuk a limeszeket, megbeszéltük a folytonosságukat (itt a
hányadosfüggvény folytonosságára vonatkozó tételt alkalmaztuk).

Az elemi függvények lezárásaként a trigonometrikus függvények inverzeiről beszéltünk. Megjegyez-
tük, hogy ez így pontatlan megfogalmazás, mert az értelmezési tartományán egyik sem injektív, így
nincs inverze. Ám alkalmas halmazra megszorítva már szigorúan monotonok, és értelmezhető az in-
verz, ezek lesznek az arkusz függvények. Mielőtt bevezettem volna ezeket, megfogalmaztam, hogy mit
is értünk egy függvénynek adott halmazra való megszorításán vagy leszűkítésén: f : A→ B leszűkítése
a H ⊂ A halmazra az f |H : H → B függvény, amelyre (f |H)(x) = f(x) (x ∈ H). Ekkor legyen
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Az arcsin esetében megnéztük az értelmezési tartományt és értékkészletet, és „szavakban” is megfogal-
maztuk, hogy arcsinx milyen valós számot is jelent. Példaképpen láttuk, hogy arcsin 0 = 0, valamint
arcsin 1

2 = π
6 nem értelmezett. Még egy további példa volt arctg 1 = π

4 . Házi feladatnak adtam, hogy
rajzoljuk fel mind a négy függvény grafikonját. Ezzel lezártuk a folytonosság és függvényhatárérték
témaköreit, következik a differenciálszámítás.

Két motivációval kezdtem. Az egyik az érintő szemléletes fogalma mint szelők határhelyzete, ezt
már a függvényhatárértéknél is láttuk. Felírtük a húrok meredekségét:

f(x)− f(a)

x− a
,

ezt különbségi hányadosnak neveztük (vagy másképpen differenciahányados).
A másik példa a fizikából származik, a pillanatnyi sebesség fogalma: ha az egyenes vonalú mozgást

végző tömegpont helyzete a t időpillanatban x(t), akkor ∆t időintervallumon az átlagsebessége

f(t + ∆t)− f(t)

∆t
.

Ennek ∆t → 0 határértékeként értelmezhetjük a t időpillanatbeli pillanatnyi sebességet. (A fizikában
valójánan csak diszkrét időpontokbeli mérései eredményeink vannak, így ha ∆t „nagyon pici”, már a
pillanatnyi sebességrő lehet beszélni.)

Ezek után definiáltuk a differenciálhatóság fogalmát: legyen f értelmezve az a pont egy környeze-
tében, ekkor f differenciálható (deriválható) az a pontban, ha

∃ lim
x→a

f(x)− f(a)

x− a
∈ R (tehát létezik és véges a határérték).

Az iménti határérték az f függvény a pontbeli differenciálhányadosa (deriváltja), jele: f ′(a).


