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6. előadás (október 15.)

Az óra elején emlékeztettem arra, mi volt egy héttel ezelőtt: belső, külső és határpont fogalama. A
B(a, r) gömb példáját hagytuk félbe. Most beláttuk, hogy az |x− a| = r tulajdonságú x pontok mind
határpontjai (azt, hogy az |x− a| > r tulajdonságú x pontok pedig külső pontok házinak adtam).

Ezután a torlódási pont és az izolált pont fogalmát vezettük be. A H halmaz torlódási pontjának
tetszőleges környezetében végtelen sok elem van az adott halmazból (formálisan ∀r > 0 : B(x, r) ∩H
végtelen sok elemű). A torlódási pontok halmazát szokás H ′-vel jelölni. Példaképpen megnéztük egy
dimenzióban a racionális számok halmazát, amelyre Q′ = R, továbbá a H = [1, 2) ∪ {3} halmazt,
amelyreH ′ = [1, 2]. Ez a példa motiválta az izolált pont fogalmát. Izolált pontnak van olyan környezete,
amelyben az az egyetlen halmazbeli pont (formálisan ∃r > 0 : B(x, r) ∩ H = {x}). Az izolált pont
a definícióból adódóan eleme a halmaznak, torlódási pont lehet eleme vagy nem eleme is (például a
racionális számok esetében minden valós szám torlódási pont).

Megfogalmaztam (bizonyítás nélkül) a torlódási pont két ekvivalens karakterizációját: bármely
környezetében legalább két H-beli elem van; található olyan (xn) sorozat, amely H \ {x}-ben halad és
a határértéke az adott pont. Példaképpen beláttuk, hogy a számegyenesen az egész számok halmazának
minden pontja izolált.

Rátértünk a nyílt és zárt halmazok témakörére. Nyíltnak neveztem egy halmazt, ha minden pontja
belső pont, más szóval megegyezik a belsejével. Zárt egy halmaz, ha a komplementere (Rp-re nézve)
nyílt. Rögtön megjegyeztem, hogy „A halmaz nem ajtó.” Egy halmaz lehet se nem nyílt, se nem
zárt, például a számegyenesen az [a, b) intervallum ilyen (ennek meggondolását házinak adtam, vagy
gyakorlaton lesz). Sőt, egy halmaz lehet egyszerre nyílt és zárt is, például ∅ és Rp ilyenek (van-e más?).

Egy fontos tulajdonsága a nyílt halmazoknak, hogy véges sok metszete nyílt, tetszőlegesen sok
(véges vagy végtelen) uniója nyílt. Ezt be is bizonyítottuk. Majd következményként megfogalmaztuk
a párját zárt halmazokra: véges sok zárt uniója zárt, tetszőlegesen sok zárt metszete zárt. Ennek
bizonyítása a zártság definícióját, a de Morgan-azonosságokat és a nyíltakra vonatkozó eredményt
használja (házinak adtam a végiggondolást).

Két fontos eredmény maradt hátra. Az első a zárt halmazok jellemzése: H ⊂ Rp pontosan akkor
zárt, ha bármely, H-ban haladó konvergens sorozatnak a határértéke is H-ban van (tehát „nem lehet
kikonvergálni” a halmazból). A másik eredmény a korlátos, zárt halmazok jellemzése: H ⊂ Rp ponto-
san akkor korlátos és zárt, ha bármely, H-ban haladó sorozatnak van olyan konvergens részsorozata,
amelynek a határértéke H-ban van. Egyik tételt sem bizonyítottam, csupán szóban vázoltam, hogy a
második tétel egyik fele egyszerűen következik az első tételből és a Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási
tételből.

Ezzel be is fejeztük a ponthalmazelméletet. Ezután rátértünk a többváltozós függvényekre. Ezentúl
olyan f függvényekkel foglalkozunk, amelyekre D(f) ⊂ Rp (ahol p ≥ 2 egész szám), és R(f) ⊂ R
(tehát f valós értékű). Megbeszéltük, hogy egy ilyen típusú függvény grafikonja egy Rp+1-beli halmaz
graph f := {(x1, . . . , xp+1) : (x1, . . . xp) ∈ D(f), xp+1 = f(x1, . . . , xp)}. Ha p = 2, akkor ez egy felület a
háromdimenziós térben. Rögtön néztünk is példákat: f(x, y) = c, f(x, y) =

√
x2 + y2, f(x, y) = x2. Az

ábrázoláshoz hasznosak a szintvonalak, vagyis az f(x, y) = c egyenlettel megadottt halmazok, de ezek
mellett még a függőleges síkmetszetek is gyakran segíthetnek. Az előbbi három függvény grafikonja
rendre: vízszintes sík, kúpfelület, „vályú”.


