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5. előadás (október 8.)

Az előadás elején folytattuk az Rp tér két fontos egyenlőtlenségének tárgyalását. Hátra volt még az
abszolút értékre vonatkozó háromszög-egyenlőtlenség: |x+ y| ≤ |x|+ |y|. Ezt négyzetre emeléssel és a
Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz-egyenlőtlenségre való visszavezetéssel igazoltuk. Ezután egy rajzon il-
lusztráltam, hogy mi köze az egyenlőtlenségnek a geometriából ismert háromszög-egyenlőtlenséghez
(egy háromszögben bármely két oldal hosszának összege legalább akkora, mint a harmadik oldal
hossza). A távolság témakörét lezárandó, meséltem picit az általánosítási lehetőségekről, többek kö-
zött a Manhattan-távolságról és metrikákról. Ezekkel nem foglalkozunk (bár szakköri téma lehetne
középiskolában).

Ezt követően az Rp-beli határérték témakörére tértünk át. Mindenekelőtt a különféle gömböket
értelmeztük Rp-ben. Szerepelt B(a, r) (a középpontú r sugarú nyílt gömb), B(a, r) (zárt gömb), Ḃ(a, r)
(kipontozott gömb) és ∂B(a, r) (gömbfelület).

Felelevenítettem a valós számsorozatok konvergenciájának fogalmát, majd megbeszéltük, hogy mi-
ként általánosíthatjuk p dimenzióra.a Formálisan ugyanaz, mint egy változóban: az (an) pontsorozat
határértéke A ∈ Rp (jel: an → A vagy limn→∞ an = A), ha

∀ε > 0 ∃N ∀n > N : |an −A| < ε.

Itt N a küszöbszám, amely nem kell, hogy egész legyen. Az |an − A| < ε összefüggés úgy is írható,
hogy an ∈ B(A, ε). Ha van határérték, akkor a pontsorozat konvergens, különben divergens. Vigyázat,
végtelen határérték pontsorozatok esetében nincs (nem is lenne értelme)!

Egy megjegyzésben utaltam arra, hogy a konvergencia ekvivalens definíciója (az egydimenziós eset
mintájára) az, hogy bármely ε > 0 esetén az (an) pontsorozatnak csak véges sok tagja van a B(A, ε)
gömbön kívül.

Tételként kimondtam és be is láttam, hogy an → A pontosan akkor, ha koordinátánként teljesül
a konvergencia, azaz an,i → Ai minden i = 1, . . . , p esetén, ahol (an,i) az i-edik koordinátasorozatot
jelöli.

Kimondtam állításként a határérték és műveletek kapcsolatát: ha an → A és bn → B, akkor
an + bn → A + B, can → cA (ahol c tetszőleges valós szám) és 〈an, bn〉 → 〈A,B〉. Az összeg esetét
igazoltam, a többit gyakorlatra hagytam, egyébként a koordinátasorozatokra kell visszavezetni.

Ezután a korlátosság és konvergencia kapcsolatáról beszéltünk. Egy (an) pontsorozatot korlátosnak
neveztem, ha belefoglalható egy gömbbe, pontosabban létezik B(a, r) gömb, amely tartalmaza a sorozat
összes tagját. Kimondtam, hogy konvergens sorozat korlátos, de visszafele nem igaz. A bizonyítás
fő gondolatát felírtam: (an) konvergens =⇒ minden koordinátasorozat konvergens =⇒ minden
koordinátasorozat korlátos =⇒ (an) korlátos. A visszafele irányra az ellenpéldát házinak adtam,
de szóban mondtam egyet (an = ((−1)n, 0, 0, . . . , 0)). Ezután beláttuk a Bolzano–Weierstrass-tételt
R2-ben: korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata. Azért néztük meg a bizonyítást, mert van
benne egy ötlet azzal kapcsolatban, hogyan is kell kiválasztani a konvergens részsorozatot: az nem
működik, hogy mindegyik koordinátasorozatból kiválasztunk egyet, mert azokból nem feltétlenül áll
össze magának az (an)-nek egy részsorozata (előfordulhatna, hogy az egyik koordinátasorozatnak a
páros, a másiknak a páratlan indexű részsorozatát választanánk ki).

Ezzel befejeztük ezt a témát, és egy másikat kezdtünk, a ponthalmazelméletet. Célunk, hogy az Rp

pontjait osztályozzuk valamely halmazra vonatkozó tulajdonságaik alapján. Egy kis rajzolgatás után
egyből megfogalmaztam néhány definíciót.

Egy H ⊂ Rp halmaz belső, külső és határpontjainak fogalma: x belső pont, ha van olyan gömb
körülötte, amely része H-nak (formálisan ∃r > 0 : B(x, r) ⊂ H); x külső pont, ha körülötte egy egész
gömb része H komplementerének (formálisan ∃r > 0 : B(x, r) ⊂ (Rp \H)); x határpont, ha az x körüli
bármely gömbben van H-beli és nem H-beli (formálisan ∀r > 0 : B(x, r)∩H 6= ∅ és B(x, r)∩(Rp\H) 6=
∅). A belső, külső és határpontok halmaza rendre a H belseje, külseje és határa (intH, extH, ∂H).
Megjegyeztük, hogy belső pont mindenképpen elemeH-nak, külső pedig nem eleme, valamint határpont



lehet eleme az adott halmaznak, de nem eleme is (ezt nemsokára láttuk egy példán). Ezenkívül a
belső, külső és határpontok halmaza diszjunkt, és az uniójuk kiadja az egész Rp teret. Példaképpen
először egy dimenzióban az (a, b] intervallum pontjait néztük meg (ennek az egyik határpontja eleme a
halamaznak, a másik nem), majd a racionális és irracionális számok halmazát. Végül megfogalmaztuk,
hogy a B(a, r) gömbnek mi a belseje, külseje és határa. Idő hiányában csak annyit igazoltunk, hogy
ha x ∈ B(a, r), akkor x belső pont.
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