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Az óra fő témája: többváltozós függvények szélsőértékei. Mindenekelőtt definiáltam, hogy egy
f : H → R (ahol H ⊂ Rp) függvénynek egy a ∈ H pontban (globális vagy abszolút) maximuma
van: minden x ∈ H esetén f(x) ≤ f(a); ekkor a maximumhely, f(a) pedig a maximum értéke. A mi-
nimum definícóját házinak adtam. Ezenkívül a lokális maximumot is értelmeztük (a lokális jelző nem
hagyható el!): az f függvénynek az a pontban lokális maximuma van, ha az a-nak egy környezetében
értelmezve van, és minden x-re ebből a környezetből f(x) ≤ f(a).

Ezek után emlékeztettem az egyváltozós analízisben tanult Weierstrass-tételre: ha f : [a, b] → R
(ahol a < b valós számok), akkor f -nek van maximuma és minimuma. Ennek többváltozós megfelelője
(amely ugyancsak Weierstrass-tétel néven ismert) azt mondja, hogy nemüres, korlátos, zárt halmazon
folytonos függvénynek van maximuma és minimuma. A bizonyítást két lépésben végeztük el: először
indirekt módon beláttuk, hogy a függvény szükségképpen felülről korlátos, és aztán ebből kihoztuk,
hogy a legkisebb felső korlát valójában fel is vétetik (a minimum esete hasonló). A bizonyításban
használtuk a Bolzano–Weierstrass-tételt, a zártság sorozatokkal való megfogalmazását, az átviteli elvet,
és a rendőrelvet.

Alkalmazásképpen azt a feladatot néztük meg, hogy adott körbe írható háromszögek közül me-
lyiknek a területe a legnagyobb. Egy hiányos bizonyítást mondtam el: ha a háromszög nem szabályos,
akkor könnyen gyárthatunk nagyobb területűt az egyik csúcs (méghozzá, ahova két nem azonos hosszú-
ságú oldal fut be) elmozdításával. Ez az érvelés azért nem teljes, mert be kell látni, hogy valóban van
maximális területű háromszög (egy hasonló hibás okoskodás, hogy az 1 a legnagyobb pozitív egész,
mert bármely n > 1 számnál van nagyobb, például n2 > n).

Lényeges tehát annak igazolása, hogy van maximális területű háromszög. Ehhez a feladatot az
analízis nyelvére fordítottuk: helyezzük el a kört a koordináta-rendszerben úgy, hogy a középpontja az
origó, sugara R legyen. A háromszöget a három csúcsa egyértelműen meghatározza, ezek (x, y), (u, v),
(w, z). Mivel a körvonalon helyezkedik el a három csúcs, ezért x2 + y2 = u2 + v2 = w2 + z2 = R2.
Tekintsük tehát a H := {(x, y, u, v, w, z) ∈ R6 : x2 + y2 = u2 + v2 = w2 + z2 = R2} halmazt, amelyen
legyen az f függvény a háromszög területe. Beláttuk, hogy H nemüres, korlátos (ezek nagyon egysze-
rűek) és zárt (utóbbinál a zártságnak a sorozatokkal történő ekvivalens megfogalmazását használtuk).
Ezenfelül f folytonos, amelyre a Héron-képletből következtettünk, támaszkodva a folytonosság és al-
gebrai műveletek és kompozíció kapcsolatára vonatkozó tételekre. Mindezekből a Weierstrass-tétel már
adja, hogy f -nek van maximuma és minimuma, amely a legnagyobb és legkisebb területű háromszög
létezését biztosítja. Ezután valóban elegendő belátni – ezt meg is tettük előzetesen –, hogy ha a körbe
írt háromszög nem szabályos, akkor konstruálható, ugyanabba a körbe írt nagyobb területű háromszög.

Mindezek után új témába kezdtünk bele: parciális derivált. Ezt motiválandó, rögtön egy szélsőérték-
feladattal kezdtem: keressük meg az f(x, y) = xy(1− x2 − y2) függvény szélsőértékeit az origó közép-
pontú egység sugarú zárt körlapon. Mivel nemüres, korlátos, zárt halmazról van szó, és az f függvény
kétváltozós polinom lévén folytonos, ezért a szélsőértékek léteznek. Ezek határpontban vagy belső
pontban vétetnek fel. A határon f = 0. Ha belső pontban van a globális szélsőérték, akkor ez egyúttal
lokális szélsőérték is. Ennek következtében, ha egy (a, b) pontban f -nek (globális) szélsőértéke van,
akkor az x 7→ f(x, b) függvénynek lokális szélsértékhelye van a-ban, az y 7→ f(a, y) függvénynek pedig
lokális szélsértékhelye van b-ben. Lokális szélsőértékhelyen a derivált 0, így az előbbi egyváltozós függ-
vények megfelelő pontbeli deriváltja 0. Ebből két egyenletet kapunk az a, b ismeretlenekre, amelyeket
megoldva megkapjuk a körlap belsejében a szélsőértékhely-jelölteket. Ezek közül a maximumhely az,
ahol f értéke a legnagyobb (behelyettesítünk), minimumhelye pedig, ahol f értéke a legkisebb. Az
egyenletrendszer megoldását és a szélsőértékek megkeresését házinak adtam.

Ezután megjegyeztem, hogy f : H → R (ahol H ⊂ R2) esetén az imént bevezetett x 7→ f(x, b)
(ahol (x, b) ∈ H) és x 7→ f(a, y) (ahol (a, y) ∈ H) függvényeket szokás szekciófüggvényeknek is hívni.

Most már minden készen állt a parciális derivált fogalmához. Legyen f : H → R (ahol H ⊂ R2)
és (a, b) ∈ intH (tehát belső pont), ekkor az f -nek létezik az (a, b) pontban az első változó szerinti



parciális deriváltja, ha az x 7→ f(x, b) szekciófüggvény deriválható a-ban, azaz

∃ lim
x→a

f(x, b)− f(a, b)

x− a
∈ R.

Hasonló módon, az f függvénynek létezik az (a, b) pontban a második változó szerinti parciális deri-
váltja, ha az y 7→ f(a, y) szekciófüggvény deriválható b-ban, azaz

∃ lim
y→b

f(a, y)− f(a, b)

y − b
∈ R.

Itt hagytuk abba.
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