
Összefoglaló(5)
Variációszámítás
Tudjuk, hogy pl. ha az y (y ≥ 0) függvény (a, y(a)), (b, y(b)) pontokat

összekötő grafikonját az x-tengely körül megforgatjuk, akkor a keletkező forgás-
felület F felszíne az

F (y) = 2π

∫ b

a

y(x)
√

1 + y′2(x)dx

képlettel számolható. Mi van azonban, ha az y = y(x) görbe nem adott, hanem
éppen az a kérdés, hogy milyen görbére lesz az adott pontokat összekötő görbe
megforgatásával keletkező felület minimális. (Drótkeretre "‘feszített"’ szappan-
buborékkal kipróbálhatjuk, hogy ez nem egy egyenes szakasz.) Bármilyen [a, b]-n
differenciálható függvényt írunk az integrálba, kapunk valamilyen értéket. Az
integrál értéke tehát a beleírt y függvénytől függ, vagyis ez egy olyan függvény,
amelynek az értelmezési tartománya függvényekből áll.
Az olyan függvényt, amelyik függvényhez számot rendel, funkcionálnak nevez-
zük. A variációszámítás ilyen függvények szélsőértékeit vizsgálja.

Megszoktuk, hogy "‘szélsőérték ott van, ahol a derivált nulla"’. Csakhogy,
hogyan értelmezzünk olyan deriválást, amikor "‘függvény szerint"’ kell deriválni?
Tudjuk, a deriválás definíciójánál azt vizsgáljuk, hogyan változik a fűggő vál-
tozó ha a független változót kicsit változtatjuk. Pl. az egyváltozós esetben az x0

pontbeli derivált fogalmához szükségünk van arra, hogy az x0 kis környezetének
elemeit tekintsük. Ha a funkcionál deriválhatóságát vizsgáljuk értelmezési tar-
tományának egy y0 pontjában (ez a pont most egy függvény), akkor milyen füg-
gvények tartoznak egy [a, b] intervallumon értelmezett y0 függvény kis környezetéhez?
Elég, ha a helyettesítési értékek közel vannak? Vagy pedig, mivel a feladatban
y0 deriváltja is szerepel, a deriváltak is legyenek közel egymáshoz? Az ilyen es-
etek megkülönböztetésére a függvényeknél beszélünk nulladrendű környezetről,
ahol csak a függvényértékek közelségét követeljük meg, elsőrendű környezetről,
ha a függvényértékek és a deriváltértékek közelségét is megköveteljük, sőt, ma-
gasabbrendű környezetekről is, ha a magasabbrendű deriváltakat is tekintjük.
Tovább bonyolítja a kérdést, hogy mivel itt integrálról van szó, és az integrál
nem reagál arra, ha pl. egy függvényt egy-egy pontjában megváltoztatunk,
megengedhetünk-e olyat, hogy a "‘közelség"’ néhány pontban ne teljesüljön?

Jelöljön I(y) egy adott függvényhalmazon értelmezett funkcionált. Minde-
nesetre a deriválásnál azt az elvet követjük, hogy egy függvény egy pontban
akkor deriválható, ha annak a pontnak egy környezetében a függvényértékek
változása megadható úgy, mint a független változó változásának lineáris füg-
gvénye, plusz egy olyan hibatag, ami nullához tart, ahogy egyre "‘közeledünk"’
az adott ponthoz:

I(y0 + h)− I(y0) = Ly0(h) + o||h||

Itt L a h-nak lineáris függvényét jelöli. Az o betű pedig "‘kis ordó"’. (Em-
lékeztetünk, hogy f kis ordó g, ha ||f ||

||g|| → 0, ha ||g|| → 0, azaz, f kisebb nagysá-
grendű, mint g.) Ha van ilyen L lineáris leképezés, akkor ő lesz az I funkcionál
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deriváltja az y0 pontban. (Azzal, hogy hogyan kellene egy ilyet meghatározni,
most nem foglalkozunk.)

Tudjuk, hogy a függvények "‘túl sokan"’ vannak, ezért vizsgálódásainkat ál-
talában egy leszűkített részhalmazukra korlátozzuk. A továbbiakban csak olyan
függvényekkel foglalkozunk, amelyek elemei a megengedett függvényosztály-
nak.
Legyen T az (x, y)-sík egy egyszeresen összefüggő nyílt halmaza. Tekintsük a
következő funkcionált:

I[y(x)] =
∫ x2

x1

f(x, y(x), y′(x))dx

Az f függvény a funkcionál alapfüggvénye.
Tegyük fel, hogy az f(u, v, z) függvény a H = {(u, v) ∈ T, z tetszőleges, véges}

halmazon háromszor folytonosan differenciálható, azaz mindenféle harmadrendű
parciális deriváltjai H-n léteznek, és változóik folytonos függvényei.

Megengedett függvényosztály:
Válasszunk két nem egyenlő abszcisszájú, T -hez tartozó pontot: P1(x1, y1),
P2(x2, y2).
Definíció: y ∈ M , azaz y a megengedett függvényosztály eleme, ha

1. y értelmezve van [x1, x2]-ben és

y(x1) = y1 y(x2) = y2,

2. y folytonos, és az [x1, x2] intervallum véges sok olyan szakaszra bontható,
ahol y folytonosan differenciálható,

3. (x, y(x)) ∈ T minden x ∈ [x1, x2]-re.

Nyilvánvaló, hogy minden megengedett függvényre értelmezve van az

I[y(x)] =
∫ x2

x1

f(x, y(x), y′(x))dx

operáció.
Definíció: Ha létezik olyan ε > 0, hogy az

I[y(x)] > I[y0(x)]

egyenlőtlenség minden y0(x) ∈ M -nek ε-sugarú környezetébe, ill. elsőrendű
környezetébe eső, vele nem azonos y(x) ∈ M függvényre fennáll, akkor azt
mondjuk, hogy az I[y(x)] operáció y0(x)-en relatív erős, ill. relatív gyenge
minimumot vesz fel. Ha az egyenlőséget is megengedjük, akkor tágabb értelem-
ben vett relatív minimumról beszélünk.

Alaptétel:
Ha az I[y(x)] =

∫ x2

x1
f(x, y(x), y′(x))dx operáció az y(x) ∈ M függvényen relatív

gyenge minimumot vesz fel, létezik olyan c konstans, hogy minden x ∈ [x1, x2]-re

fy′(x, y(x), y′(x)) =
∫ x

x1

fy(t, y(t), y′(t))dt + c
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Ez az integrál-alakban írt Euler-Lagrange egyenlet.
Tétel: Ha az I[y(x)] =

∫ x2

x1
f(x, y(x), y′(x))dx operáció az y(x) ∈ M füg-

gvényen relatív gyenge minimumot vesz fel, létezik olyan C konstans, hogy min-
den x ∈ [x1, x2]-re

f(x, y(x), y′(x))− y′(x)fy′(x, y(x), y′(x)) =
∫ x

x1

fx(t, y(t), y′(t))dt + C.

Következmények:
Ha a minimumot szolgáltató görbének nincsenek töréspontjai, akkor az integrál-
alakban írt Euler-Lagrange egyenletet deriválva az Euler-Lagrange egyenletet
kapjuk:

fy(x, y(x), y′(x))− d

dx
fy′(x, y(x), y′(x)) = 0.

Ha vannak töréspontok, akkor csak ezektől eltekintve kell a függvénynek az
egyenletet kielégytenie.

Ha a keresett függvény a kétszer folytonosan differenciálható függvények
közé tartozik, akkor az összetett függvényekre vonatkozó differenciálási szabályt
alkalmazva az Euler-Lagrange-féle differenciálegyenletet kapjuk:

y′′fy′y′ + y′fy′y + fy′x − fy = 0.

Az Euler-Lagrange-féle differenciálegyenlet megoldásait extremálisoknak nevez-
zük.

Legendre-féle szükséges feltétel:
Ha az I[y(x)] =

∫ x2

x1
f(x, y(x), y′(x))dx operáció az y(x) ∈ M függvényen relatív

gyenge minimumot vesz fel, akkor minden x ∈ [x1, x2]-refenn kell állnia az

R(x) = fy′y′(x, y(x), y′(x)) ≥ 0

egyenlőtlenségnek.
Definíció: Ha fzz(u, v, z) > 0 minden (u, v, z) ∈ H pontban, ahol H =

{(u, v) ∈ T, z tetszőleges, véges}, akkor az

I[y(x)] =
∫ x2

x1

f(x, y(x), y′(x))dx −→ min

problémát regulárisnak nevezzük.
Tétel: Reguláris problámánál az I[y(x)] =

∫ x2

x1
f(x, y(x), y′(x))dx funkcionál

minimumot csak extremálison vehet fel.
Ahogy az egy- és többváltozós függvények esetében is vannak bizonyos feltételek

esetén kritériumok arra, hogy viszonylag könnyen eldönthessük, hogy egy kri-
tikus pontban van-e szélsőérték, a variációszámításban is vannak ilyenek annak
eldöntésére, hogy egy extremálison szélsőértéke van-e a funkcionálnak. De újra
hangsúlyozzuk, a feladat megoldása nagyon függ attól, milyen függvények közül
keressük a szélsőértéket szolgáltatót.
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További variációs problémák:

I[y(x)] =
∫ x2

x1

f(x, y(x), y′(x), y′′(x), ·, y(n)(x))dx

Paraméteres variációszámítási feladatról beszélünk, ha az x és y közötti kapc-
solat paraméteresen, azaz x = x(t), y = y(t) formában adott.

Feltételes variációszámítási feladat: Ahogy a többváltozós függvényeknél
kereshetjük pl. f(x, y, z) szélsőértékét g(x, y, z) = c feltétel mellett, vagy akár
több ilyen alakú feltétel mellett is, itt is kereshetjük egy I(y) funkcionál szél-
sőértékét I1(y) = c1, I2(y) = c2, stb. feltételek mellett. Pl. két pontot
összekötő, adott ívhosszúságú görbék közül melyik megforgatásával kapunk min-
imális vagy maximális térfogatot, vagy adott térfogatot körülvevő zárt felületek
közül minimális felszínűt, stb.
Kereshetünk adott felületen haladó görbék közül két adott pontot összekötő
minimális hosszúságút, stb.
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