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1. Fejezet 

Bevezetés 

  

A valóság folyamatait, jelenségeit általában sok-sok változó befolyásolja. A 

természetben olyan bonyolult rendszerek is léteznek, melynek matematikai modellezéséhez, 

akár több millió változóra is szükség lehet. A többváltozós függvények használatát ez teszi 

nélkülözhetetlenné. A kétváltozós függvények megismerése jó alapul szolgálhat a 

többváltozós függvényekhez. Sok definíció és tétel könnyen általánosítható többváltozós 

esetre is. 

 

Dolgozatom célja a kétváltozós függvények analízisének áttekintése, oly módon hogy 

a lényegesebb fogalmak definiálásán és a fontosabb tételek kimondásán túl, a fogalmak, 

eredmények, módszerek mélyebb megértését is segítsem feladatokkal és azok megoldásaival. 

Minden feladatban a Maple programcsomag is a segítségünkre lesz valamilyen módon. 

Például hasznát vehetjük függvények ábrázolásánál, megoldások kiszámolásánál és 

megsejtésénél. Természetesen a Maple csak egy eszköz, a feladatok megoldása, bizonyítása 

ránk vár. 

 

Miért a Maple?  

A Maple a nagypontosságú matematikai számítások elvégzése mellett, képes problémákat 

leíró formulákat, képleteket szimbolikusan kezelni. Beépített függvényei, betölthető 

csomagjai segítségével különböző speciális feladatokat is könnyen elvégezhetünk. Gazdag 

eszközkészlet segíti a függvények látványos grafikus ábrázolását. Mivel a háromdimenziós 

térben a pontok elhelyezkedése bonyolultabb, így itt is nagy segítségünkre lesz ez a kiváló 

program. 
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2. Fejezet 

 

Kis Maple ismertető 

A Maple-nek több verziója is megjelent. A szakdolgozat folyamán a Maple7-et fogom 

használni. A többi verzióban lehetnek eltérő parancsok és más változtatások is 

előfordulhatnak. 

 

Hogyan kezdjünk dolgozni a Maple-ben? 

 

Mikor elindítjuk a Maple-t egy munkalap jelenik meg, amelynek segítségével dolgozhatunk. 

A munkalapon megjelenik egy  jel. Ez után a jel után írva adhatjuk ki a parancsokat. 

Az utasítás, amit kiadunk piros színben jelenik meg. Minden parancsot -vel vagy -tal kell 

zárnunk és az enter lenyomásával végrehajtódik a parancs.  

Ha -vel zárjuk, akkor az eredmény megjelenik kék színnel, ha a másik jelet használjuk, akkor 

az eredmény nem lesz látható. 

 Az ábrák és az animációk egy külön ablakba kerülnek. Formázhatjuk és különböző kép 

formátumokban el is menthetjük őket.  

Ha a parancs szintaxisát elrontjuk, akkor hibaüzenetet kapunk. Ezen hibák elkerülésének 

legjobb módja a program szintaxisának minél jobb megismerése. Ehhez a Maple Help-je 

kiválóan alkalmas. Itt témák szerint kereshetünk, de egy alapokat bemutató rész is 

megtalálható.  

A Maple parancsba megjegyzések is szerepelhetnek. A  jel megjegyzések írására szolgál, 

ami utána áll az nem lesz az utasítás része. 

 Egy parancs több sorból is állhat és egy sorban több parancs is megadható.  

Az értékadás operátora a  jelsorozat. 
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A Maple mely részeit használjuk ki? 

 

 A Maple-t mint számológépet a differenciál és integrálszámítási feladatoknál és más 

különböző esetekben is használjuk majd. 

 

 Kétdimenziós ábrák készítése: A függvényeket megadhatjuk Descartes-

koordinátákban, polár-koordinátákban és paraméteres alakban is. Lehetőségünk van 

kétváltozós függvények szintvonalainak kirajzolására. Az esztétikus kivitelről 

számtalan opció gondoskodik, lehet programozni a színek kezelését, vonalak 

vastagságát, nyilak, tengelyek pontos kinézetét, lehet feliratozni az ábrákat, stb.. 

 

 

 Háromdimenziós ábrák készítése: Három dimenzióban ismeri a Maple a felületek, 

térgörbék Descartes-koordinátás, polár-koordinátás, henger-koordinátás és 

paraméteres megadását. A kirajzolt felület vagy térgörbe színét, árnyékolását, 

kirajzolási módját (hálós, teli, szintvonalas, stb.), rálátási szögét, nyújtási arányait 

lehet szinte tetszőlegesen megadni. A térgörbéket körül lehet venni, akár változó 

vastagságú csővel, így téve őket térhatásúvá. Egyetlen utasítással előhívhatók a 

gyakran használt testek: tetraéder, hexaéder, oktaéder, dodekaéder és ikozaéder. 

Három dimenzióban is lehet implicit függvényeket ábrázolni.  

 

 

 

 

 

 



 6 

3. fejezet 

 

 
 Függvények 

3.1. 
 

 Függvények és ábrázolásuk 

Definíció: Az függvényt kétváltozós függvénynek nevezzük, ha az értelmezési tartomány 

része a kétdimenziós Euklideszi térnek -nek. 

Definíció: Az függvényt kétváltozós valós függvénynek nevezzük, ha valamely  térből 

képez  -be, vagyis  és . 

Definíció: A , ahol , akkor grafikonján a  

 és halmazt értjük. 

Vagyis ha  , ahol , akkor . 

Nyeregpont: A felület P pontja nyeregpont, ha a P pontban az érintő sík vízszintes, és ha P 

lokális minimuma egy függőleges metszetként megkapható görbének, míg lokális maximuma 

egy másiknak. Ezt azért hívják így, mert a ló nyergének középpontja rendelkezik hasonló 

tulajdonsággal.  

Szintvonalak: adott magasságú pontok halmaza, vagyis azok a pontok, ahol a függvény 

állandó értéket vesz fel,  állandó.  

A kétváltozós függvények ábrázolása lehetséges a szintvonalak segítségével is. Ezt 

alkalmazzák térképek készítésénél a magasságok és mélységek jelzésére. Közgazdaságtanban 

is megjelenik, például a hasznossági függvény szintvonalai állítják elő a közömbösségi 

görbéket. A függvény pontosabb ábrázolásához több szintvonalra van szükség. Az egyes 

szintek közötti átmeneteket gyakran a szín változása jelzi.  

Megjegyzés: Háromváltozós függvények esetén a szemléltetésre a szintvonalas szemléltetési 

mód általánosítása, a szintfelületekkel történő szemléltetés kínálkozik. Ennek lényege: az 

 állandó egyenlettel jellemzett szintfelületeket ábrázoljuk, paraméterként 

feltüntetve a függvényértéket. 
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Feladatok: 

1. A  parancs egy kétváltozós függvényt rajzol 

ki, melyet a háromdimenziós térben elhelyezkedő felületként szemlélhetünk. 

Rajzoljuk ki az  függvény grafikonját! Elemezzük az ábrát! 

2. Szemléltessük az    grafikonját (forgásparaboloid) a 

koordinátasíkokkal való metszetek alapján. Eredményünket hasonlítsuk össze a 

Maple által kirajzolt ábrával. 

 A  parancs kiegészíthető különböző opciókkal, melyek általában a megjelenés 

formázására szolgálnak, ezek interaktív módon is elérhetőek a jobb oldali egérgomb 

lenyomásával a legördülő menüből. Próbáljuk ki ezeket is! 

3. Rajzoljuk ki az  nyeregfelületet (hiperbolikus paraboloid). 

Elemezzük az ábrát!  

4. Próbáljuk ki a Maple néhány hasznos lehetőségét. 

 Több ábrát is kirajzolhatunk egy parancsban. Ilyenkor a két függvényt 

vesszővel választjuk el és kapcsos zárójelbe tesszük. Nézzük meg például az 

 =  és  függvényeket!  

 Lehetőségünk nyílik az ábra forgatására is. Tegyük ezt meg az  

  függvénnyel!  

 Keressük meg azt az opciót, ami az  függvény 

szintvonalait láthatóvá teszi! 

5. A szintvonalak síkbeli vetületet is ábrázolhatjuk a  paranccsal. 

Ahhoz, hogy ezt használhassuk, először be kell hívni a  utasítással 

a rajzoló programcsomagot. Most adott rajzokhoz mi találjunk ki a 

függvényeket, aminek szintvonalai hasonlítanak a következő ábrákhoz. Az 

utolsó függvényt fogjuk fel úgy, mint egy közömbösségi görbét. 
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               1. ábra    2. ábra    3. ábra 

 

Megoldások: 

1. Az   függvény grafikonja: 

 

    

              4.ábra                                             

A felület  parabola  tengely 

menti eltolásával adódik. Figyeljük 

meg, hogy kétváltozós esetben már 

az olyan függvénytulajdonságok, 

mint a monotonitás vagy a 

szélsőértékek is bonyolultabbak.  

 

Az ábrán látható, hogy a függvénynek lokális minimuma az  tengely.                                                                            

2. Az    függvény egy nevezetes felület.  

Ha az  egyenletű  koordinátasíkkal metsszük el a felületet, akkor a metszés 

görbe egyenlete  parabola. Hasonlóan az  egyenletű  

koordinátasíkkal metsszük el a felületet, akkor a metszés görbe egyenlete  

parabola. 

Az  síkkal párhuzamos síkkal történő metszés esetén, ha  a 

metszésvonal egy  sugarú kör.  
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A felület tehát a parabola  tengely körüli 

forgatásával adódó forgásparaboloid. Jól látható, hogy 

ennek a függvénynek a minimuma az origó. A parabola 

antennák, teleszkópok, reflektorok forgásparaboloid 

alakúak.

            5. ábra 

3. Az  nyeregfelület:

Ez a felület szimmetrikus az  és a  

síkokra. Ha az  síkkal párhuzamos 

síkkal metsszük el, akkor hiperbolát 

kapunk, ha pedig magával az  síkkal, 

akkor két egyenest. A többi 

koordinátasíkkal párhuzamosan elmetszve, 

a metszet parabola. A  tengelyen átmenő 

sík olyan parabolát metsz ki a felületből, 

melynek csúcsa az origóban van. 

Középpontját, az origót nyeregpontnak 

hívjuk.  

         6. ábra

4.

 Több ábra egy parancsban: 

  

 

  7. ábra 
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 Az függvény különböző szögekből: 

  

 

  8. ábra   9. ábra   10. ábra     11. ábra 

 

 Az  függvény szintvonalai: 

  

 

   12. ábra 

5. A 8. oldal 1., 2. és 3. ábráihoz tartozó függvények és a parancsok, amivel 

kirajzolhatóak: 

Az első ábrát könnyen kitalálhatjuk, ha visszagondolunk arra, hogy a 2.-dik feladatban az 

   grafikonját az  síkkal párhuzamos síkokkal történő metszés esetén, 

a metszésvonalak körök voltak. 

 

A második ábra is hasonlóan kitalálható a 3.-dik feladat alapján. 

 

A harmadik ábra az  kétváltozós hasznossági függvény közömbösségi görbéje. 
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3.2.  Pontsorozatok konvergenciája 

Definíció: Azt mondjuk, hogy az  pontokból álló  sorozat az
 

 ponthoz tart 

(vagy konvergál), ha minden -hoz van olyan , hogy  minden -ra.  

Jelölés: . Az  sorozatot konvergensnek nevezzük, ha van olyan , amelyhez 

konvergál. Ha egy pontsorozat nem konvergens, akkor divergens. 

Tétel (Cauchy-kritérium): Az  pontsorozat akkor és csak akkor konvergens, ha minden 

-hoz van olyan , hogy  minden -re. 

Tétel (Bolzano-Weierstrass-tétel): Minden korlátos pontsorozatnak van konvergens 

részsorozata. 

Feladat: Hol helyezkednek el a síkon az 

 

 sorozat pontjai, és mi a sorozat határértéke, ha ? 

 

Megoldás: Ha az  

 

egyenletek közül az elsőből a -t kifejezzük, és ezt a másodikba helyettesítjük,  

 összefüggést kapjuk. Mivel minden  számra , így a sorozat 

pontjai az  

,   ,    

összefüggésekkel meghatározott köríven helyezkednek el. A sorozat határértéke: . 

A Maple-ben ez jól szemléltethető. A sorozat néhány elemét iratom és rajzoltatom ki a 

köríven, amin elhelyezkedik. Ez a körív a skálázás miatt torzul. Egy kinagyított ábrát is 

készítettem, amin jól látszik, hogy a pontok hogyan torlódnak.  
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  13. ábra    14. ábra 

 

A Maple tud határértéket számolni. A utasítással.  

 

 

 

 

Vagyis a határéték  
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3.3. Határérték 

 

Definíció: Azt mondjuk, hogy az  pont az halmaz torlódási pontja, ha az  

pont minden környezetében -nak végtelen sok pontja van. 

Definíció: Legyen a valós értékű függvény értelmezve az 
  
halmazon, és legyen  az 

 halmaz torlódási pontja. Azt mondjuk, hogy az függvény határértéke -ban az  halmazra 

szorítkozva , ha minden -hoz van olyan , hogy minden ,  

esetén .   

 

Ha az függvény értelmezési tartománya -val egyenlő röviden azt mondhatjuk, hogy 

határértéke -ban . 

 

Definíció: Legyen az függvény értelmezve az halmazon, és legyen  az  halmaz 

torlódási pontja. Azt mondjuk, hogy az  függvény határértéke -ban az halmazra 

szorítkozva végtelen (mínusz végtelen), ha minden -hoz van olyan , hogy minden 

,   esetén   . 

Tétel (átviteli elv): Legyen az függvény értelmezve az  halmazon, és legyen  az  

halmaz torlódási pontja. Jelentse  a  valós számot vagy  valamelyikét. Akkor és csak 

akkor teljesül 

 

 ha valahányszor egy sorozatra  és  minden -re, akkor . 
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Feladat:  

A  utasítással számolhatunk határértéket. Létezik-e, és ha 

igen mennyi a határértéke az  

 

függvénynek a  pontban? 

 Nézzük meg létezik-e a függvénynek határértéke az origóban, és ha igen akkor 

mennyi? Ha nem, akkor bizonyítsuk miért nem létezik! 

Megoldás:  

 A nevező nem nulla, a határérték létezik és megegyezik a behelyettesítési értékkel. 

  

 

A határérték nem létezik az origóban: 

  

 

Bizonyítás: Nézzük meg, hogy az x és y tengely mentén megegyeznek-e a 

határértékek. 

  

 

  

 

Nincs határértéke a függvénynek, mert létezik két különböző pontsorozat, mely 

mentén közelítve az origóba különböző határértékeket kapunk. 

5

7

undefined

1

2

3

5
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3.4. Folytonosság 

Definíció: Legyen az függvény értelmezve az  halmazon, és legyen . Azt 

mondjuk, hogy folytonos az pontban az  halmazra szorítkozva, ha minden -hoz 

van olyan , hogy minden ,   esetén . 

Ha az  függvény értelmezési tartománya -val egyenlő, akkor azt mondhatjuk, hogy 

folytonos -ban. 

Ha  minden  pontban folytonos, akkor azt mondjuk, hogy folytonos az  halmazon. 

Az függvény folytonossága az  pontban szemléletesen azt jelenti, hogy grafikonja az 

 pontban „nem szakad”. 

Tétel (Folytonosságra vonatkozó átviteli elv): Az  függvény akkor és csak akkor folytonos 

az  pontban az  halmazra szorítkozva, ha valahányszor egy  sorozatra   és 

 minden -re, akkor . 

Feladat: Értelmezzük a  kétváltozós függvényt úgy, hogy az  

 

függvény folytonos legyen minden pontjában. A Maple segítségével ábrázoljuk is 

 az  függvényt. 

Megoldás: Tudjuk, hogy a  

 

függvény nincs értelmezve az  pontokban, hiszen itt a függvény nevezője 0. 

Hogyan látszik ez a függvény grafikonján?  
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       15. ábra           16. ábra    17. ábra 

 

Az 15. ábra alapján azt mondhatnánk, hogy a függvény grafikonja „nem szakad” tehát 

a függvény folytonos. Vigyázzunk! Ne felejtsük el, hogy a függvény grafikonját a 

Maple egy általunk megadott tartományban tudja csak kirajzolni. Így ezt a 

következtetést az ábra alapján nem vonhatjuk le. 

A 16. ábra egy jobban megválasztott tartományt mutat, ahol látszik, hogy a függvény 

 nem minden pontjában folytonos. Ha ezt az ábrát elforgatjuk és feltüntetjük a 

tengelyeket, azt is leolvashatjuk, hogy az  egyenesen van szakadása.  Ez a 17. 

ábrán látszik. 

Szüntessük meg a szakadást! Keressük meg azt a  függvényt, ahol  

 

függvény folytonos legyen  minden pontjában! 

A folytonosságra vonatkozó átviteli elv alapján  

 

függvény lesz. 
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mivel 

 

 

 

Tehát  

 

  

 

  18. ábra    19. ábra 

Láthatjuk, hogy „befoltoztuk” a szakadást. 
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3.5. Parciális deriváltak:  

Definíció: Legyen az  függvény értelmezve az  pont egy környezetében. 

Rögzítsük az  pont koordinátáját az -edik kivételével és tekintsük a megfelelő  

 függvényt. Az így kapott egyváltozós  függvény 

 pontban vett deriváltját az  függvény  pontban vett -edik parciális deriváltjának 

nevezzük. Jelölés:  vagy .  

A parciális deriváltakat úgy számítjuk ki, hogy a változókat egy híján rögzítettnek tekintjük, 

és a függvényt a kiszemelt változótól függő függvényként deriváljuk. 

Megjegyzés: Ez egy kicsit körülményes definíció a kétváltozós függvények parciális 

deriváltjának meghatározására, de azért ilyen formában adtam meg, hogy könnyen tudjunk 

általánosítani többváltozós esetre is. 

Definíció: Legyen  értelmezve az  pont egy környezetében. Ha a  parciális 

derivált létezik az  pont egy környezetében és a  parciálisderivált-függvénynek létezik az 

-edik parciális deriváltja az  pontban, akkor ezt az függvény -beli -edik másodrendű 

parciális deriváltjának nevezzük. Jelölés:  vagy . 

Definíció: Azt mondjuk, hogy az függvénynek az  pontban lokális maximuma 

(illetve lokális minimuma) van, ha -nak van olyan  környezete, amelyben értelmezve 

van, és minden -ra  (illetve ). Ekkor az  pontot az  

függvény lokális maximumhelyének (illetve lokális minimumhelyének) nevezzük. 

A lokális maximumot illetve minimumot közösen lokális szélsőértéknek, a lokális 

maximumhelyet illetve minimumhelyet közösen lokális szélsőértékhelynek nevezzük. 

Tétel: Ha az  függvénynek lokális szélsőértéke van az  pontban, és -nek léteznek a 

parciális deriváltjai -ban, akkor  minden -re. 
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Lokális szélsőérték keresés: Adott az  függvény. 

  és  egyenletrendszer megoldásai a kritikus pontok. 

Ezekben lehet szélsőérték. 

 Az  kritikus pontokban kiszámoljuk a Hesse-mátrix determinánsát:  

 

    nem szélsőérték 

  csak további vizsgálatokkal lehet eldönteni  

  szélsőérték 

  lokális minimum 

 lokális maximum 

 

Feladatok:  

1. Nézzük meg az  grafikonját az , 

 tartományon. Próbájuk meg leolvasni a lokális szélsőértékhelyeit, ha 

vannak. Számolással állapítsuk meg van-e szélsőértékük, s ha igen hol, és ezek 

mekkorák. 

 

2. Határozzuk meg, mely pontban van az  

függvénynek lokális szélsőértéke!  

Ha már a parciális deriválás jól megy és nincs szükségünk gyakorlásra, vagy ha 

szeretnénk eredményünket ellenőrizni, használhatjuk a Maple-t az eredmények gyors 

kiszámítására. Keressünk a Maple Help menüpontjában olyan parancsokat melyek 

megkönnyítik a számolást. Ez jó lehetőség a Maple megismerésére. 
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Megoldások: 

1.  

  

 

    20. ábra   21. ábra   22. ábra 

 

Az ábra elforgatásával jól látható, hogy a függvénynek lokális minimuma lesz az 

  pontban. Ez a szintvonalas grafikonon is jól látszik.  

           

A feladat megoldása: 

  és   

Az egyenletrendszer:    

Lehetséges szélsőérték:  pont. 

 Az  ponthoz tartozó Hesse mátrix:  

 Hesse mátrix determinánsa:  szélsőérték. 

   lokális minimum.  

A minimális függvényérték:  
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2. A feladat megoldása a Maple segítségével:  

Szükség lesz erre a programcsomagra: 

  

Elnevezem a függvényt, hogy ne keljen többször leírnom. 

  

Kiszámolom a függvény x és y szerinti deriváltját: 

     

            

Megoldom az egyenletrendszert, ezek a pontok lesznek a lehetséges szélsőértékek. 

  

 

A Hesse-mátrix determinánsa: 

 

  

Behelyettesítem a lehetséges pontokat a determinánsba: 

     

    

                   

    

      

A determináns csak a  pontban pozitív, így ott van a függvénynek szélsőértéke. 

Az  deriváltja a  pontban: 

     

    

  lokális maximum. 

 

   

A maximális függvényérték =36 lesz. 

 

 

 := b 2 x y2 6 y2 8 x y 24 y

 := c 2 y x2 12 x y 4 x2 24 x

, , , ,{ },y 0 x 0 { },x 6 y 0 { },y 4 x 0 { },x 6 y 4 { },x 3 y 2

 := d 12 x2 y2 72 x y2 48 y x2 288 x y 144 y2 576 y 64 x2 384 x 576

-576

-576

-576

-576

144

 := e 2 y2 8 y

-8

36
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4. fejezet 

 

Kétváltozós függvények integrálása 

4.1. A kétváltozós integrál értelmezése 

Az egyváltozós integrálás segítségével normáltartomány területét tudjuk kiszámolni. A 

kétváltozós függvény integrálja térfogatszámításra lesz használható. A kétváltozós 

függvények integrálját először a  

téglalapon értelmezzük. 

Tekintsük egy  téglalapot. Osszuk fel az  intervallumot  részre az  

 

osztópontokkal, illetve az  intervallumot  részre az  

 

osztópontokkal. Ezen osztópontok segítségével az eredeti téglalapot kisebb, osztó 

téglalapokra bontottuk fel, amit a téglalap egy felosztásának nevezzünk. A felosztást jelölje . 

Az  és intervallumok által meghatározott téglalapot -edik 

osztótéglalapnak nevezzük. 

Definíció:  és   és a felosztás  

finomsága legyen az osztótéglalapok átlóinak maximuma, azaz  

 

Azt mondjuk, hogy egy felosztás finomabb egy  számnál, ha , azaz ha a felosztás 

finomsága -nál kisebb. Tekintsünk most egy  kétváltozós függvényt, amely 

értelmezett a  téglalapon, és vegyük -nek egy  felosztását. Válasszunk ki mindegyik 

osztótéglalapból egy-egy  pontot  és képezzük az  
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integrálközelítő összeget. A jelölésben az  az integrál kezdőbetűjéből származik, a zárójelben 

lévő mennyiségek pedig azt mutatják, hogy ez az  függvénytől, a  téglalap felosztásától és 

a felosztás osztótéglalapjaiból kiválasztott tetszőleges  pontoktól függ, melyek 

halmazát -gal jelöltük. 

A kétváltozós integrál egy lehetséges definíciója: 

 Azt mondjuk, hogy az  integrálközelítő összegek tartanak az  számhoz 

 esetén, ha minden  számhoz létezik olyan  szám, hogy bármely -

nál finomabb  felosztásra és bármely  pontválasztás esetén az -edik 

osztótéglalapból, teljesül, hogy .  

 

 

 

 Ha a  téglalapon értelmezett  függvény integrálközelítő összegeinek van 

határértéke  esetén, és a határérték az  szám, akkor azt mondjuk, hogy az 

 kétváltozós függvény integrálható a  téglalapon és az integrálja .  

 

. 

 

Feladat: Mi lesz a  téglalapon értelmezett nemnegatív függvény integráltjának geometriai 

jelentése? Mutassunk rá egy példát! 

 

Megoldás: Ha a függvény integrálható a  téglalapon, akkor az integrál értékével 

definiálhatjuk annak a térrésznek a térfogatát, amelyet alulról az -sík  téglalapja, felülről a 

függvény felülete határol.  

Példa: Nézzük az  függvényt a  téglalapon. Itt a 

függvény nemnegatív és integrálható.  
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Az ábrán látható az -sík  téglalapja és a 

függvény felülete. Az  függvény  

téglalapon vett integrálja adja meg, annak a 

térrésznek a térfogatát, amit ez e két felület 

határol. 

23. ábra 

Megjegyzés: Negatív függvény esetén, ha a tartomány az -sík alatt helyezkedik el, akkor 

az integrál a függvénygrafikon és az -sík közé eső tartomány térfogatát negatív előjellel 

veszi figyelembe. 
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4.2. A kétváltozós integrál kiszámítása 

4.2.1 Integrálás téglalapon 

Tétel: Tegyük fel, hogy az  függvény integrálható a  téglalapon. Ekkor 

(ha a jobb oldalon szereplő függvények integrálhatóak) az integrál értéke az 

 

képlettel számítható ki. 

Megjegyzés: Ha az  függvény folytonos, akkor a tétel feltételei teljesülnek. A 

kétváltozós függvény integráltját kettősintegrálnak is nevezik. 

Tétel: Tegyük fel, hogy a  téglalapon értelmezett  kétváltozós 

függvény valamilyen  és  függvények segítségével felírható 

  alakban . Ekkor  

 

amennyiben a képletben szereplő integrálok léteznek. 

Feladat:  

1. Határozzuk meg az  függvény integráltját a  téglalapon. 

Próbáljuk meg a feladatot egyszerűsíteni. Eredményünket ellenőrizzük a Maple-lel. Az 

integrálást az  paranccsal hajthatjuk végre. 

2. Nézzük meg az  függvény integráltját a Maple felhasználásával 

mindkét sorrendben. Melyik sorrend tűnik egyszerűbbnek? 

Megoldás:  

1. Ha észrevesszük, hogy az  alakba írható, akkor 

már is sokkal könnyebb lesz elvégezni az integrálást, hiszen felhasználhatjuk az előző 

tételt, mely szerint: 
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Ellenőrizzük az eredményt: 

  

 

  

 

Az eredményünk helyes volt. A részeredményt látva, arról is meggyőződhetünk, hogy 

a tételt használva egyszerűbb volt a dolgunk. 

 

2. Először  sorrendben: 

 

 

 

  

 

 

 

 Másodszor  sorrendben: 

  

 

  

 

 A második sokkal egyszerűbbnek tűnik és valójában is az. Gondoljunk bele, hogy az 

 függvény  szerint integrálva egy szorzat, ahol mindkét tényező függ -től. 

 := a
1

2
y e

( )1 y
2 1

2
y e

( )y
2

1

4
e2 1

2
e

1

4

 := a
2 ey ey y2 2 ey y 2

y3

1

4
e2 1

4

 := b x e
( )2 x

x

1

4
e2 1

4
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Viszont először  szerint integrálva, a szorzat -es tagja csak egy konstans, ami 

kivihető az integrálás elé, így csak az -t kell integrálni. 

 

Mindig érdemes az integrálás előtt picit gondolkodni, hogy melyik sorrend hozhat 

gyorsabb eredményt. 
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4.2.2 Integrálás normáltartományon 

 

Definíció: Legyen  és  két, az  intervallumon értelmezett folytonos 

függvény, melyekre   minden  esetén.  

Az  síkbeli halmazt -szerinti 

normáltartománynak hívjuk. Jelölés:  

 

Definíció: Legyen  és  két, az  intervallumon értelmezett folytonos 

függvény, melyekre   minden  esetén. 

 Az  síkbeli halmazt -szerinti 

normáltartománynak hívjuk. Jelölés:  

 

Tétel: Tegyük fel, hogy az  kétváltozós függvény integrálható az  

normáltartományon. Ekkor 

 

amennyiben a jobb oldalon szereplő integrálok léteznek. 

 

Tétel: Tegyük fel, hogy az  kétváltozós függvény integrálható az  

normáltartományon. Ekkor 

 

amennyiben a jobb oldalon szereplő integrálok léteznek. 



 29 

 

24. ábra 

A 24. ábrán látható egy  és egy  szerinti normáltartomány. 

Normáltartományok esetén tehát az integrálás sorrendje meghatározott. A sorrend 

felcserélése csak akkor lehetséges, ha  mindkét tengelyre normáltartomány, de a csere ekkor 

is a határok átalakításával jár. 

 Ha  nem normáltartomány, akkor a tengelyekkel párhuzamos egyenesekkel 

normáltartományokra bontjuk fel. Az  függvény -re vett integrálja e 

résztartományokra számított integráljainak összege. 

Feladatok:  

1. Határozzuk meg az  függvény integrálját az ábrán látható 

normáltartományra. Állapítsuk meg, hogy  vagy  szerinti tartomány-e? 

 

25. ábra 
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2. Számoljuk ki az  függvények integráltját, ahol , 

 ,  a  és a  egyenletű görbék által 

határolt korlátos tartomány. 

 ,  az ,  és az  egyenletű 

egyenesekkel határolt háromszög. 

Rajzoljuk ki a Maple implicitplot parancsának segítségével a tartományokat, így 

könnyen láthatóvá válnak az integrálás határai.

3. Határozzuk meg az  függvény integráltját az A(1,1), B(0,3), C(3,0) 

csúcspontú háromszögre! Ezt a háromszöget is könnyen kirajzolhatjuk a Maple 

segítségével.

Megjegyzés: A következő feladatokban a rajzok Maple-vel készültek, de a tartományok 

csíkozását és pontok kijelölését képszerkesztővel készítettem. 

Megoldások: 

1. A 25. ábrán látható tartomány az  és  tengelyekre is normáltartománynak tekinthető. 

 

            

  

 

  

 

 

            

 

  

 

 := a x2 ( )x x2 1

3
x

( )/3 2 1

3
x6

6

35
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 Látjuk, hogy mindkét esetben az integrál értéke:  

 

2.  

 A rajzon szépen látszik, hol kell integrálni:  

  

 

26. ábra 

 

             

 

 

  

 

 := b
1

3
y

( )/3 2 1

3
y6 y2 ( )y y2

6

35

 := a x
3

2

1

2
x2 x

1

2
1

1

2
x2

2
1

2
x

1

2

2

-8

5
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 Itt is jól láthatóak a határok: 

  

 

27. ábra 

  szerint: 

 

  

  

  

 

Az eredmény az első esetben:  

A második esetben:  

3. A tartomány nem normáltartomány, de az  egyenes a tartományt két 

normáltartományra bontja. 

  

 := a
1

2
x

1

2
x 2

2

( )x 1 2

3

2
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28. ábra 

Tehát az integrálás külön-külön elvégezhető a két normáltartományon. Az integrálás 

értéke a két tartomány integráltjának összege lesz. 

A két tartomány: 

 

 

Az integrálás: 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 Vagyis az integrál értéke:  

 := a x3 ( )3 x 2 ( )3 2 x 2

 := b
9

4

 := c x2 3

2

1

2
x ( )3 x 2 3

2

1

2
x

2

 := d 5
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4.2.3 Integrálás helyettesítéssel 

Definíció: Tegyük fel, hogy az  és  függvények parciálisan differenciálhatóak 

és deriváltjaik folytonosak egy  pontba. Ekkor a  

 

kifejezést az  transzformáció  pontbeli Jacobi-

determinánsának nevezzük. 

Tétel: Tegyük fel, hogy az  kétváltozós függvény integrálható a  halmazon, az  

 és  függvények kölcsönösen egyértelmű leképezést definiálnak a 

 és  halmazok között, és hogy ennek a 

leképezésnek a  Jacobi-determinánsa nem nulla  egyik pontjában sem. Ekkor 

. 

Bevezetjük a síkbeli polárkoordináta rendszert.  

Ez az ,  síkbeli polártranszformációt adja meg. A 

függvények parciálisan differenciálhatóak és a deriváltak folytonosak minden  

pontban. 

Eszerint a transzformációnak minden pontban létezik a Jacobi-determinánsa, amely  

 

Mivel , ezért  

 

 

Feladatok: 

 

1. Polárkoordinátás helyettesítéssel határozzuk meg az  függvény 

integrálját a megadott  tartományon. A 

tartományt rajzoljuk ki, és az integrálást ellenőrizzük a Maple segítségével. 
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Megoldások: 

1. A tartomány, ahol integrálunk: 

 

 

               29. ábra 

 

Az integrálás: 

 

 

 

Ellenőrzés: 

 

  
 

 

  

 

 

Az eredmény tehát:  

 := a
1

2
r3

1

8
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5. Fejezet 

 

Összefoglalás 

 

A szakdolgozatban áttekintettük a kétváltozós függvények analízisének 

fontosabb témaköreit. Foglalkoztunk a függvények tulajdonságaival, a határértékkel, 

folytonossággal. Bepillantottunk a deriválás és integrálás témaköreibe. A definíciókon 

és tételeken túl, megértést segítő feladatokat is megoldottunk.  

  

Feladataink megoldását valamilyen módon mindig segítette a Maple. 

Használtuk függvényábrázolásoknál. A Maple igazán szép és hasznos ábrákat tud 

kirajzolni. Alkalmaztuk számítások elvégzésére is például szélsőérték keresésnél, 

deriválásnál, integrálásnál. 

  

Úgy gondolom a szakdolgozatom jól használható, azoknak, akik már tanultak 

analízist, de még nem ismerkedtek meg a többváltozós függvények témakörével. 

Akik már ismerik ezt a témakört, azoknak is érdekes lehet, hiszen a Maple 

használatával nem csak színesebbé, de érthetőbbé is tehető. 

  

Reményeim szerint a szakdolgozat, az analízis és a Maple iránt is felkelti azok 

érdeklődést, akik elolvassák.  
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7. Fejezet 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Megköszönöm, minden évfolyamtársamnak, aki valamilyen módon segített. 

Családom támogatásáért is hálával tartozom. 

Végül szeretném megköszönni Rónai Csabának, hogy mindig mellettem állt és 

folyamatosan ösztönzött. 

 


