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Bevezetés

A függvényegyenletekkel mind a tiszta matematikában, mind alkal-

mazásaiban – közgazdaság, fizika – gyakran találkozhatunk. Megoldásuk

a matematikai igen régi és nehéz kihívásai közé tartozik. A terület igazán

önálló diszciplínává csak a XX. században vált, az első nagy összegzés

Aczél János munkásságával történt meg. Olyan átfogó elmélettel, mind

például a közönséges differenciálegyenletek elmélete, mind a mai napig

nem rendelkezik.Ennek legfontosabb oka a terület összetettsége, az alkal-

mazott módszerek sok esetben jelentős matematikai apparátust igényel-

nek, ötvözik az analízis elemi és haladó módszereit, a mértékelméletet,

funkcionálanalízis, valamint az absztrakt algebra sok eszközét. Tágabb

értelemben függvényegyenletnek tekinthetjük a differenciál- és integrál-

egyenleteket, rekurzív sorozatokat is, a diszciplína szokásos konvenciója

azonban ezeket az egyenleteket kizárja a függvényegyenletek köréből. A

A dolgozat első részében megvizsgáljuk a jelenlegi számítógépes al-

kalmazásokat, lehetőségeket, azokat példákkal is illusztrálva. Ismertetünk

egy egyszerű egyenletosztályra alkalmazható, általunk kifejlesztett algo-

ritmust is.

A függvényegyenletek kezelését, megoldását bonyolítja, hogy sok esetben

az általános megoldások illetve a valamilyen analitikus feltételnek eleget

tevő „reguláris” megoldások (mérhető, folytonos, differenciálható, stb.)

között óriási különbség van. Erre az additív Cauchy egyenlet a legegysze-

rűbb példa. A dolgozat második részében a regularitás elméleti hátterével

1



foglalkozunk. Ebből a szempontból részletesen vizsgáljuk az

f(x) = h
(

x, y, f
(

g1 (x, y)
)

, . . . , f
(

gn (x, y)
)

)

típusú egyenleteket, ahol h, g1, . . . , gn ismert függvények, f az ismeretlen

függvény, x, y pedig valamilyen (nem feltétlenül azonos) euklideszi térből

való, az előző függvények értékkészlete szintén valamilyen euklideszi tér

nyílt részhalmaza.

A dolgozat harmadik fejezete a szimbolikus intervallum aritmetikával

foglalkozik, mely kifejlesztésével az egyik célunk az, hogy a függvény-

egyenletek algebrai átalakítása közben kiszámoljuk a módosított függvé-

nyek értelmezési tartományát illetve értékkészletét. Ezen kívül a további-

akban ezt a módszert szeretnénk használni a nehezebb regularitási problé-

mák vizsgálatára is. (Itt elsősorban kompakt halmazok készítésére gondo-

lunk)

A dolgozat negyedik fejezete a regularitás számítógépes vizsgálatával

foglalkozik, egyrészt a kvázi-lineáris egyenletekkel foglalkozunk, illetve

a Jacobi-mátrixok rangjára vonatkozó feltétel geometriai interpretálásá-

val foglalkozunk. Ebben a fejezetben szóba kerül még az előbb említett

kompakt-halmaz készítés is. A módszerek kidolgozásában a MAPLE (15.

verzió) illetve a SAGE (több verzió) komputeralgebra rendszert használ-

tuk. A komputeralgebra rendszerek alkalmazása nem jelent erős informa-

tikai korlátozást, a feladatok döntő része nem különösebben időigényes,

emellett az alacsony szintű számítások algoritmikus kérdései helyett azon-

nal a matematikai Maga Aczél János több magyarországi egyetemnek volt

a kutatója, valószínűleg ez is oka annak hogy hazánkban jelenleg is ko-

moly kutatások folynak e függvényegyenletek területén. Ezért is található

az irodalomjegyzékben igen sok magyar vonatkozású hivatkozás.
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A számítógépes alkalmazások áttekintése

Ebben a fejezetben áttekintjük, milyen megoldások léteznek az iroda-

lomban, illetve emellett milyen egyszerű módon tudjuk a komputeralgeb-

ra rendszereket alkalmazni a függvényegyenletek vizsgálata közben. Ezek

nagy része elsősorban nem algoritmikus megközelítés, inkább a rendsze-

rekbe épített precíz szimbolikus számítási mechanizmusokat használjuk,

úgy mintha egy nagyon okos kalkulátorral lenne dolgunk.

Az esetek többségében a függvényegyenletek megoldása közben szüksé-

günk van valamilyen speciális helyettesítési értékkel számolni, vagy új

változók bevezetésére. Ezek lehetnek természetesen igen triviálisak, de

lehetnek trükkösebbek is, amikor jól jön egy kis segítség, kivédendő az

elszámolásokat.

A függvényegyenletek megoldásának igen hatékony módszere az, hogy

átalakítjuk differenciálegyenletté, majd az így keletkező egyenleteket old-

juk meg. A komputeralgebra rendszerek közül talán a MAPLE a „legfelké-

szültebb”, mint szimbolikus mind numerikus differenciálegyenlet megol-

dásban. Ha feltételezzük, hogy az f ismeretlen függvény analitikus, akkor

az origó körüli sorfejtéssel meg tudjuk oldani az egyenletet.

A közepek és a függvényegyenletek kapcsolatának a referenciában fel-

soroltakon kívül is igen szerteágazó irodalma van. Itt csak a Baják, Páles

szerzőpároscikkeit említjük meg, melyben a MAPLE komputeralgebra rend-

szert használják Taylor-sorfejtés végrehajtására. A fent említett cikkek azt

az esetet vizsgálják, amikor a fenti egyenletben a közepek Gini- illetve

Stolarsky-közepek. A megoldások erősen támaszkodnak a homogenitás-

ra, illetve a Gini-közepek esetén azok szimmetrikus voltára. A számító-

gép segítsége lényegében Taylor-együtthatók kiszámítását és bizonyos al-

gebrai manipulációkat jelent. A páratlan rendű Taylor-sorfejtés eredmé-
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nye zérus, a kód páros rendűeket számolja 2 és 12 rend között. A szá-

molás eredménye egy hatváltozós 11-ed fokú polinomiális egyenletrend-

szer lenne, ennek megoldása nem túl sok reménnyel kecsegtet. Az sb1 :=

a = w + v +
√
r + s; alakú helyettesítésekkel egy változó kiküszöbölhe-

tő. A cikk a Taylor-sorok kiszámítása után rezultáns számításával keresi

meg a megoldást. Az itt közölt kódban kiszámoltuk a Taylor-polinomok

Gröbner-bázisát, ami némileg lerövidíti az egyenletrendszer megoldását.

Nézzük a

f (x) + f

(

1

1− x

)

= x , (1)

függvényegyenletet. Itt az f ismeretlen függvényt a következő belső függ-

vényeken hajtjuk végre:

g0(x) = x, g1(x) =
1

1− x
,

és x ∈ R és x 6= 0, 1. Könnyen ellenőrizhető, hogy g21(x) = (g1◦g1)(x) =
x−1
x

és g31(x) = g0(x) = x. Vagyis az g0, g1, g
2
1 függvények a kompozíció

műveletére csoportot alkotnak, itt g0 az egységelem. A példa megoldásá-

ban rendre az x-et helyettesítettük a g1(x), g
2
1(x) kifejezésekkel, majd a

keletkező egyenletrendszert f(x)-re megoldottuk. A problémát általáno-

sabban is megfogalmazhatjuk: ha a G = {g1(t), g2(t), . . . , gn(t) leképe-

zések a kompozíció műveletére csoportot alkotnak, akkor a

n
∑

i=1

ai(t)f(gi(t)) = h(t)

függvényegyenlet, ahol ai és b ismert függvények könnyen megoldható, ha

t helyére rendre behelyettesítjük gi(t)-t, majd a keletkező lineáris egyen-
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letrendszert megoldjuk. Az ezen típusú, vagy általánosabban, az

F (f ◦ g1(t), . . . , f ◦ gn(t), t) = h(t)

alakú egyenletek megoldhatóságát részletesen tárgyalja Bessenyei szerző-

társaival. Mi itt most azt vizsgáljuk meg, hogyan lehet a fenti típusú egyen-

leteket komputeralgebra rendszerek segítségével megoldani.

A nem-kompozit egyenletek

regularitási problémája

A függvényegyenletek megoldásának szokásos módszere az, hogy az

egyenletet olyan alakra hozzuk, ami az analízis eszközeivel már könnyeb-

ben kezelhető, vagyis megpróbáljuk differenciálegyenletté, parciális dif-

ferenciálegyenletté vagy integrálegyenletté alakítani. Ehhez az átalakítás-

hoz azonban bizonyos „erős” regularitási tulajdonságokat kell belátnunk

az ismeretlen függvény(ek)re, amit az ismert függvények tulajdonságaiból

és az ismeretlenre feltételezett „gyenge” regularitási tulajdonságokból tu-

dunk levezetni.

Az erős regularitási tulajdonságok bizonyítása többlépcsős folyamat:

(I) a mérhetőségből következik a folytonosság;

(II) a Baire tulajdonságból következik a folytonosság;

(III) a folytonosságból következik a majdnem mindenhol differenciálha-

tóság;

(IV) a majdnem mindenhol differenciálhatóságból következik a folyto-

nosan differenciálhatóság;
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(V) a p-szer differenciálhatóságból következik a p + 1-szer differenci-

álhatóság;

(VI) a végtelen sokszor differenciálhatóságból következik az analitikus-

ság.

A fentiek alapján regularitási problémákról kell beszélnünk.

Probléma (Alapprobléma). Legyenek X,Y és Z megfelelően az Rr,Rs,

és Rt nyílt részhalmazai (r, s, t természetes számok), és legyen D az X×Y

nyílt részhalmaza, W pedig D × Zn nyílt részhalmaz.

Legyenek f : X → Z, gi : D → X (i = 1, 2, . . . , n), és h : W → Z

függvények. Tegyük fel, hogy

1. ha (x, y) ∈ D, akkor (x, y, f(g1(x, y), . . . , f(gn(x, y))) ∈ W és

f(x) = h
(

x, y, f
(

g1 (x, y)
)

, . . . , f
(

gn (x, y)
)

)

, n ∈ N ;

2. h analitikus;

3. gi analitikus és minden x ∈ X esetén van olyan y, melyre (x, y) ∈
D és

∂gi
∂y

(x, y) rangja r (i = 1, 2, . . . , n) .

Igaz-e, hogy minden olyanf ,mely mérhető (vagy rendelkezik a Baire-tulajdonsággal)

analitikus?

A fentiek alapján regularitási problémákról kell beszélnünk..

Szimbolikus intervallum aritmetika

A függvényegyenletek algebrai átalakításánál gyakran találkozzunk

azzal a feladattal, hogy módosítanunk kell a függvények értelmezési tar-
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tományát és értékkészletét. Az általunk vizsgált esetekben az alapul szol-

gáló terek véges dimenziós euklideszi terek, a tartományok topológiailag

„egyszerűek”, zárt, nyílt, kompakt halmazok. Egy dimenziós esetben ezek

a tartományok többnyire intervallumok. A numerikus számításokban ma

már klasszikusnak tekinthető módszer az intervallum analízis vagy inter-

vallum aritmetika használata. Ez az alkalmazás azonban csak zárt inter-

vallumokat használ és a numerikus pontosság a fontos. A mi esetünkben

általában nyílt intervallumokkal dolgozunk és a numerikus pontosság nem

túl lényeges. Ebben a részben tetszőleges intervallumok szimbolikus ke-

zelésére alkalmas komputere megoldást ismertetünk.

A regularitás vizsgálata

következőkben tehát az

f(x) = h
(

x, y, f
(

g1 (x, y)
)

, . . . , f
(

gn (x, y)
)

)

(2)

speciális alakú függvényegyenleteket vizsgáljuk. Ez a típusú egyenlet mind-

azonáltal eléggé általános, sok ismert függvényegyenlet ezt a sémát követi.

Megjegyezzük, hogy az estek többségében a h külső függvény nem igazán

bonyolult, többnyire valamilyen aritmetikai kifejezés, így simasága a prio-

ri adott. Sokszor igaz ez a gi belső függvényekre is. Emiatt a legfontosabb

feladat a a parciális deriváltak mátrixai rangjának megállapítása. Először

a kvázi-lineáris egyenletek regualaritásáról szóló tétel feltételeit kielégítő

egyenletekkel foglalkozunk. Ezután a parciális deriváltakra kirótt feltétel

geometriai interpretációjával foglalkozunk, majd egy nem kvázi-lineáris

egyenletnél megkeressük a regularitáshoz szükséges kompakt tartományt.
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Geometriai interpretáció

A probléma 3. pontjában a parciális deriváltak mátrixainak rangjára

megfogalmazott feltétel geometriai reprezentációjával fogunk ebben rész-

ben. Tekintsük először az r = s = t = 1 esetet. Ebben az esetben a

rangkritérium arra a feltételre egyszerűsödik, hogy ∀x ∈ X esetén van

olyan y ∈ Y , melyre
∂gi(x, y)

∂y
6= 0 .

A parciális deriváltat egy x → ∂gi(x,y)
∂y

leképezésnek tekintve, akkor ez

egy görbe az R
2 síkon, a feltételünk pedig azt jelenti, hogy a görbe nem

tartalmazhat semmilyen az x-tengelyre merőleges egyenes szakaszt. Meg-

fordítva, ha a görbe egyetlen x-re sem tartalmaz függőleges szakaszt, ak-

kor az X-en vett metszéspontok összessége egy seholsem sűrű részhal-

maza D ⊂ R
2-nek, így a regularitási feltétel teljesül. A következőkben

először ezt illusztráljuk néhány példával.

Kompakt halmaz készítése

Az

(f (t (x+ y))− f (tx)) (f (x+ y)− f (y)) =

(f (t (x+ y))− f (ty)) (f (x+ y)− f (x)) . (3)

függvényegyenlethez kerestünk olyan kompakt intervallumot, melyből vé-

ve a változók értékét a belső függvények értékkészlete is ebben az inter-

vallumban van.
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Továbbfejleszés

Az első fejezetben ismertetett csoportelméleti megfontolásokhoz ha-

sonló módszerekkel függvényegyenletek széles skálájára lehet megoldó

programot írni. Természetesen figyelembe kell venni, hogy az esetek je-

lentős részében a gyakorlati alkalmazásokban a reguláris megoldások ke-

resésének van nagyobb jelentősége. Mivel a belső függvények többnyire

egyszerűek - lineáris kifejezések, első- vagy másodfokú kifejezések há-

nyadosai, ebben az irányban viszonylag egyszerűen lehet továbbhaladni.

Az intervallum aritmetikában meg kell oldani, hogy többváltozós esetben

is ki tudja számítani a megfelelő értelmezési tartományokat illetve érték-

készleteket. Távlatilag célszerű a függvényegyenletek kezelését is objek-

tumok segítségével átírni, erre a SAGE alkalmasabbnak látszik, mivel az

alapul szolgáló Python programozási környezetben ez természetes.
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