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Az előadás elején emlékeztettem a múlt óráról néhány következtetésre. Láttuk, hogy

f totális differenciálható (a, b)-ben =⇒
6⇐= ∃∂1f(a, b) és ∃∂2f(a, b).

Az is szerepelt, hogy

f totális differenciálható (a, b)-ben =⇒
6⇐= f folytonos (a, b)-ben.

Felmerül a kérdés, hogy vajon ha f folytonos (a, b)-ben és ott létezik mindkét parciális derivált, akkor
ez már elegendő-e a totális differenciálhatósághoz? Az f(x, y) = xy/

√
x2 + y2, f(0, 0) = 0 hozzá-

rendeléssel megadott függvény esetén igazoltuk, hogy a kérdésre nemleges a válasz: a szóban forgó f
függvénynek léteznek a parciális deriváljai az origóban, ott f folytonos is, ám mégsem differenciálható
az origóban (mindezeket részletesen megnéztük).

Felvetődik tehát, hogy milyen elégséges feltételt adhatunk meg a totális diferenciálhatósághoz?
Kimondtuk a differenciálhatóság egy elégséges feltételét, nevezetesen, hogy az adott pont egy környe-
zetében léteznek a parciális deriváltak és a parciálisderivált-függvények folytonosak az adott pontban.
A bizonyítást kihagytuk, helyette egy megjegyzést tettem. Méghozzá azt, hogy valóban csak elégséges
feltételről van szó, ugyanis például az f(x, y) = x2 sin 1

x , f(0, y) = 0 (ahol y tetszőleges) függvényről
belátható, hogy totálisan differenciálható az origóban, a parciális deriváltjai mindenütt léteznek, de az
egyik parciálisderivált-függvény nem folytonos az origóban.

Az elégséges feltétel következménye, hogy a kétváltozós polinomok mindenütt differenciálhatóak,
a kétváltozós racionális törtfüggvények differenciálhatók az értelmezési tartományukon (ahol a nevező
nem 0).

Ezután a derivált és műveletek témakörére tértünk át. Megfogalmaztam a differenciálhatóság és
algebrai műveletek (összeg, szorzat, hányados) kapcsolatáról szóló tételt (minden magától értetődő,
csupán a hányados esetében van a szokásos g(a, b) 6= 0 extra feltétel, amely persze ugyancsak termé-
szetes). Ebből az összegre vonatkozó részt beláttuk, a többit nem. Ezután picit elmélkedtünk azon is,
hogy vajon a szorzatderiválási szabály igaz lehet-e két változóban? A témakör végén bizonyítás nélkül
kimondtam, hogy ha az f : H → R (H ⊂ R2) függvény differenciálható az (a, b) ∈ intH pontban és
g : f(H) → R differenciálható az f(a, b) pontban, akkor g ◦ f differenciálható (a, b)-ben. Kicsit me-
séltem arról, hogy a differenciálási szabályok egy része karakterről karakterre átvihető a többváltozós
esetre, de vigyázni kell, hogy mások lesznek az „élőlények” (számok helyett hol vektorok, hol mátrixok,
hol pedig továbbra is számok).

Ezek után felidéztem egy kétváltozós f függvény grafikonjának fogalmát:

graph f = {(x, y, f(x, y) : (x, y) ∈ Df},

amely egy felület a háromdimenziós euklideszi térben (bármit is jelentsen a felület szó, mindenkinek
van intuitív képe róla, ez most elegendő). Ha f differenciálható az (a, b) pontban, akkor a grafikon
érintősíkjának egyenlete az (a, b, f(a, b)) pontban:

z = f(a, b) + ∂1f(a, b)(x− a) + ∂2f(a, b)(y − b),

Formálisan
z = f(a, b) + f ′(a, b) · (x− a, y − b),

ahol most a pont a skaláris szorzást jelenti,így a képlet az egyváltozós y = f(a) + f ′(a)(x− a) érintő-
egyenes alakjának általánosítása.



Rátértünk az iránymenti derivált fogalmára. Arról van szó, hogy az f : H → R függvényt megszo-
rítjuk a t 7→ (a, b)+t(v1, v2) (paraméteres alakú) egyenesre, és a kapott függvényt deriváljuk t = 0-ban.
Az (a, b) ∈ intH pontban a v ∈ R2, |v| = 1 vektor irányú iránymenti derivált

∂vf(a, b) := lim
t→0

f((a, b) + t(v1, v2))− f(a, b)

t
,

amennyiben ez létezik és véges. Speciálisan v = (1, 0) esetén az első, v = (0, 1) választással a második
változó szerint parciális deriváltat kapjuk (ha léteznek). Beláttuk, hogy ha f differenciálható (a, b)-ben,
akkor ott minden irányú iránymenti deriváltja létezik, és

∂vf(a, b) = ∂1f(a, b)v1 + ∂2f(a, b)v2 = f ′(a, b) · v,

ahol a pont ismét a skaláris szorzást jelenti.
Az iránymenti derivált kapcsán még megbeszéltük azt is, hogy a Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz-

egyenlőtlenség alapján ∂vf(a, b) a gradiens irányában a legnagyobb, és ellentétes irányban a legkisebb.
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