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1. Bevezető 

 

A matematikai analízis kialakulása 

 

A XVII. század matematikájában a legnagyobb eredmény a differenciál- és 

integrálszámítás felfedezése volt. 

A matematikai analízist, a differenciál- és integrálszámítást különösen kezdetben a 

végtelen kicsiny mennyiségekkel, az infinitezimálisokkal
1
 való számolás jellemezte. 

Ezért szokás infinitezimális számításnak is nevezni. 

Az infinitézimális számítással kapcsolatos feladatok már az ókorban felvetődtek. 

Az eleai Zénon (i. e. V. sz.) paradoxonjaival éppen azért nem tudtak boldogulni, mert a 

végtelen kicsiny és végtelen nagy fogalma tisztázatlan volt. Természetesnek tartották 

például, hogy ha egy végtelen kis mennyiséget végtelen sokszor veszünk, akkor 

végtelen nagyot kapunk. 

 Azok a feladatok, amelyeknél felmerült az infinitezimálisokkal való számolás 

szüksége, nagyjából két csoportba oszthatók. 

Az egyikbe tartoznak az érintőkkel kapcsolatos számítások és a változások 

sebességének a meghatározása. Ezekkel foglalkozik a differenciálszámítás. A másik 

csoportba sorolhatók a terület-, térfogat-, súlypont- és nyomatékszámítások, amelyek 

általában az integrálszámítással oldhatók meg. 

Az infinitezimális mennyiségek analízisének létrejötte nem egy vagy néhány tudós 

műve, zseniális találmánya volt. A valóságban ezzel egy hosszú folyamat fejeződött be. 

Elsősorban a mechanika, az asztronómia és a fizika szükségletei voltak e folyamat 

indítóokai. Ezek a tudományok nemcsak bizonyos feladatok megoldásának követel -

ményét állították a matematika elé, de a folytonos mennyiségekről és folytonos  

mozgásokról, a függvénykapcsolat lényegéről és megjelenési formáiról alkotott 

elképzeléseket is gazdagították. Az infinitezimális módszereket, a változó 

mennyiségek matematikájának alapjait a matematika és a rokontudományok szoros 

kölcsönhatása alapján dolgozták ki. 

 A köztudatban az él, hogy a határozott integrálszámítás ókori elődje a „kimerítés 

módszere”. Ez nem egészen így van. Az Eudoxosz és Arkhimédész által oly tökélyre 

                                                 
1
 valójában határérték csak akkoriban még nem volt definiálva. 
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vitt kimerítés módszere ugyanis nem számítás, hanem bizonyítás: az előzőleg 

valamiképpen megsejtett eredményeknek az igazolása. 

 

2. A kimerítés módszere 

 

A kimerítés módszere nevét valamikor a középkorban kapta, mert hasonló ahhoz a 

művelethez, amellyel egy edényből egy merítő edénnyel a folyadékot apránként 

kimeregetjük. 

A módszer lényege az indirekt bizonyítás, annak is egy olyan fajtája, amellyel területet 

és térfogatot határozunk meg. A módszert a görögök találták fel i.e. 450-ben, az egyik 

neves feltalálok között szerepel Eudoxosz, aki korának legnagyobb matematikusa volt. 

A görögök egyes kiváló matematikusai úgy gondolták, hogy a kör területét ki lehet 

számolni körsokszögesítéssel, azaz egy adott körbe valamilyen húrsokszöget rajzolva és 

minden lépésben annak oldalát megduplázva el lehet jutni egy olyan sokszöghöz, 

amelynek a területe épp a kör területével egyenlő. Az ötlet, miszerint a kört növekvő 

oldalszámú sokszöggel közelítsék, jó elgondolásnak mutatkozott, de hogy az így nyert 

sokszögek közül valamelyik is a körrel egyenlő területű, az a matematikusok számára 

elfogadhatatlan gondolat. 

Eudoxosz ezen gondolatot tökéletesítette a kimerítés módszerének segítségével, 

amire pont azért volt szükség, mert akkoriban az eredmények megsejtése általában a 

matematikai szigor számára elfogadhatatlan gondolatmenetekkel születtek meg. 

A módszerre az egyik legjobb példa Eudoxosz azon bizonyítása, mely arról szól, hogy 

két kör területe úgy aránylik egymáshoz, mint átmérőik négyzete. 

 

 

  E    H 

 

       A        P            Q

  

  F     G 

              B  

 

1. ábra 

d1 

C 

D 

d2 

K1 K2 
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A 1. ábra alapján legyen a K1 kör területe T1 és átmérője d1, a kisebb kör K2 

területe T2, átmérője pedig d2. 

Ekkor az állítás: 

 

Bizonyítás elve: tegyük fel, hogy ez az állítás nem igaz. Az aránypárra nem teljesül az 

egyenlőség, írjunk T2 helyére T-t, T-re teljesül az egyenlőség azaz 

. 

Tegyük fel először, hogy T < T2. Ekkor rajzoljuk a K2 körbe az ABCD négyzetet. 

Mivel a kör köré írható négyzet területe éppen kétszerese a beírt négyzet területének 

ezért a beírt négyzet területe nagyobb a kör területének a felénél. Ez az észrevétel azért 

fontos, mert Eudoxosz arra az Arkhimédész által is használt axiómára alapozott, amely 

szerint:  

„Ha egy mennyiségből elvesszük a felénél nagyobbat, majd a maradékból ismét annak a 

felénél nagyobbat, és ezt a műveletet elég sokáig folytatjuk, akkor eljutunk egy olyan 

maradékhoz, amely már kisebb, mint valamely előre megadott, tetszőleges kicsiny 

szám.” 

 Eudoxosz első maradéka - T2 területéből kivonva a négyzet területét - az ábra 

négy körszeletének a területösszege. Ebből elvéve az AED háromszög területének a 

négyszeresét, a maradék a körterület és a körbe írható szabályos nyolcszög különbsége. 

Ezt az eljárást folytatva eljutunk az idézet axióma szerint egy olyan n oldalú 

sokszöghöz, amelynek területe már kevesebbel különbözik a kör területétől, mint a (T2 

–T) terület, azaz: 

 

 (ahol Tn az n oldalú sokszög területe). 

Rajzoljunk ezután a K1 körbe is n oldalú szabályos sokszöget, természetesen ez 

hasonló a K2-be rajzolt sokszöggel, így területeik aránya egyenlő a megfelelő 

négyzeteinek arányával, tehát a két területet Tn-nel és tn-nel jelölve: 

, 

de feltevésünk szerint: 

 

A két aránypárból: 
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Mivel az aránypárban T1 > Tn, ezért  T > tn kell, hogy legyen, ami ellentmond az (1)-es 

megállapításnak, ezért kezdeti feltételünk, miszerint T < T2 nem igaz. 

 Már csak azt kell megvizsgálni, hogy T  > T2 lehetséges-e. A K1 és K2 körök 

szerepét felcserélve az előbbi átgondolásból ellentmondásra jutunk, tehát T = T2, azaz: 

 

Az előbb látott bizonyítás nagyon jól tükrözi a kimerítés módszerének elvét. 

Ezen elv segítségével Eudoxosz kiszámolta a háromszög alapú gúla térfogatát is. 

A módszert alkalmazta az ókori nagy matematikus Arkhimédész, aki sok szabályos 

testeknek megsejtve a térfogatát és egyeseket ezen módszerrel bizonyított. 

 

3. Integrálmódszerek 

 

Az integrálszámítás ókori módszereivel Európát a Commandino–féle 

Arkhimédész fordítás ismertette meg. Ezen könyv olvasói: Stevin, Valerio, Guldin, 

majd Kepler, Cavalieri és Torichelli nem a kimerítés bizonyítási részét fejlesztették 

tovább, hanem az ezt megelőző megsejtési eljárást igyekeztek általánosítani, 

elfogadható számítássá tökéletesíteni. 

Kezdetben ezeket a módszereket terület- és térfogat-számítási, valamint súlypont-

meghatározási feladatok megoldására dolgozták ki és gyűjtötték össze. Újra és 

újra felülvizsgálták Arkhimédész ókori feladatait, tanulmányozták infinitezimális  

módszereit, tisztázták e módszerek matematikai  lehetőségeit. (Az akkori 

integrál-módszereket határozott integrálok kiszámításának módszereiként kell 

értékelnünk.) Ezek a módszerek rendkívül gyorsan fejlődtek ki és honosodtak 

meg a matematikában, és alig 50-60 évvel az első munkák megjelenése után már az 

integrálszámítás elméletének létrehozásához vezettek. 

Így született meg 1586-ban Stevin Statikája, a háromszög súlypontjának és a 

hidrosztatikai nyomóerő kiszámításának meghatározó műve. 

Ezt követte Valerionak az 1604-es és 1606-os könyve a súlypontról és a parabolaszelet 

területéről, majd Guldinnek a forgástestek felszínére és térfogatára vonatkozó eljárása 

1614-ben, amely eredményeket ma Guldin-tételeknek nevezzük. 

A legkorábban publikált ilyen típusú módszer a ténylegesen végtelen kicsiny 

mennyiségekkel végzett közvetlen műveletek módszere volt, amely 1615-ben látott 

napvilágot Kepler műveiben.  
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3.1. Johann Kepler (1571-1630) 

1571. december 27-én született Weil der Stadtban a német 

szabad birodalmi városban, kiváló csillagász és matematikus 

volt. Egész életét Kopernikusz heliocentrikus világképe 

tanulmányozásának és továbbfejlesztésének szentelte. Óriási 

mennyiségű csillagászati megfigyelést analizálva, 1609-1619-

ben felfedezte a róla elnevezett bolygómozgási törvényeket:  

1. A bolygók ellipszispályán mozognak,  amelynek egyik fókuszában van a 

Nap;  

2. A bolygó rádiuszvektora egyenlő idők alatt egyenlő területeket „súrol” 

(lásd a 2. ábrán);  

3. A bolygók Nap körüli keringési idejének négyzetei úgy aránylanak 

egymáshoz, mint a Naptól mért középtávolságuk köbei .  

 

 

2. ábra 

 

E törvények megfogalmazásából látható, hogy helyességük matematikai 

bizonyításához nem elegendő az akkori számítási  technika elsajátítása, a 

kúpszeletek és az algebrai eszközök ismerete. Az ellipszisszeletek területének 

kiszámítása megkövetelte a végtelen kis mennyiségek használatában való 

jártasságot is.  

Kepler eljutott odáig, hogy egységes eljárást talált a forgástestek térfogatának a 

kiszámítására, és ezzel a módszerrel Kepler egyik úttörője lett az analízisnek. Keplert 

Arkhimédész hasonló gondolatai ihlették. Célja az volt, hogy rájöjjön azokra az 

alapötletekre, amelyekkel Arkimédész még a bizonyítás előtt megsejtette bizonyítandó 

eredményeit.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1571
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_27
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Módszerének lényege, hogy az adott testet végtelen sok szeletre, azaz végtelen 

kicsiny térfogatokra bontotta, azután a szeletekből szükség szerint valamilyen, a 

térfogatot nem változtató átalakítással olyan testet rakott össze, melynek a területét már 

ki tudta számolni. 

Néhány példa Kepler jellemző gondolatmenetéből, mely például szolgál arra, 

hogy hogyan indult Európában a végtelen kicsiny mennyiségekkel való 

módszeres számolás. 

A kör területére vonatkozó tétele: „A kör területének és az átmérő 

négyzetének az aránya majdnem 11 : 14”. A 11 : 14 törtet ebben a tételben a π : 

4 megközelítésére használja. Kepler szerint Arkhimédész a következő képen 

okoskodott: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra 

 

A 3 ábrán látható körlap felbontható végtelen sok körcikkre. Ezen 

körcikkeket, melyek egyenlő szárú háromszögeknek tekinthetők , helyezzük 

körív alapjukkal a kiterített AB körkerületre úgy, amint ezt az AkAk+1Ck 

„háromszög” mutatja. Ezután toljuk el minden háromszög Ck csúcspontját az 

AB-vel párhuzamosan a kör O középpontjába. 

Az így kapott AkAk+1O háromszög területe ugyanakkora maradt, mint az 

AkAk+1Ck háromszögé. Minden körcikkháromszöget így átalakítva, összességük 

épp befedi az ABO derékszögű háromszöget. A kör területe tehát épp akkora, 

mint ezé a háromszögé, azaz  

 

Így r
2
π : 4r

2
 = π : 4-el ami közelítőleg valóban 11 : 14. 

                      Ak+1 

                         Ak 

   A2 A1  A 

 O 

Ak     Ak+1 

   Ck 

B 
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Az arkhimédészi szabályos testekről Kepler áttért azon testek 

tanulmányozására, amelyek körnek, valamint egyéb kúpszeleteknek a centrumon 

át nem haladó egyenes körüli forgatásával keletkeznek. 

Ezen eljárást magába foglaló egyik leghíresebb műve a  Stereometria 

doliorum vinorum (A boroshordók térmértana) amely 1615-ben jelent meg. 

Ebben 92 különböző alakú forgástest térfogatát számította ki, amelyeket az 

alakjuktól függően citromnak, almának, meggynek, török turbánnak nevezett el.  

Az előző példához hasonló, de kevésbé precíz kivitelű az „alma” 

térfogatának a meghatározása. Az „alma” az a test, amely egy félkörnél nagyobb 

körszeletnek húrja körüli forgatásával keletkezik. Szeleteljük fel ezt az almát a 

forgástengelyen átfektetett síkokkal „végtelen sok” gerezdre (4. ábra alapján). 

 

 

 

4. ábra 

 

Terítsük ki ezután az alma „egyenlítőjét” egyenesbe, ez legyen az 5 ábrán 

látható CD szakasz. Erre a szakaszra sorakoztassuk az almacikkeket az 

AkC’BkC”Ak helyzetében, és végül toljuk el az AkBk húrt az AB-be.  

Így ez az n-edik gerezd átmegy az AC’BC”A nyújtott cikkbe. Ezáltal Kepler 

sejtése szerint az almagerezd térfogata nem változott. Ha ezt az eljárást minden 

almacikkre elvégezzük, akkor ezek egyesítése ki fogja tölteni az ABCD 

hengerszeletet, amelyet a CD magasságú hengerből az ABD sík vág le.  
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5. ábra 

 

Tehát az alma térfogata ennek az ABCD hengerszeletnek a térfogatával egyenlő.  

A forgástestek térfogatának Kepler-féle meghatározási módszere 

természetesen nem pontos. Ez azonban, ha néha hibás gondolatmeneteket 

tartalmaz is, egységes eljárás volt, mely feleslegessé tette éppen a kimerítés 

módszerével való utólagos bizonyítását.  

Kepler módszere rendkívül népszerűvé vált, számos tudós szentelte 

munkáját e módszer gyakorlati oldalának tökéletesítésére, és az ehhez szükséges 

fogalmak ésszerű megmagyarázására. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb 

elismerést a Cavalieri által felfedezett „oszthatatlanok geometriája” nyerte el. 

 

3.2. Bonaventura Cavalieri(1598 -1647) 

Olasz matematikus és csillagász volt.  Galilei tanítványa, aki 1629-ben a 

bolognai egyetem tanára lett.  

Legnagyobb műve az oszthatatlanok módszerének kidolgozása volt, amelyet a 

geometria univerzális módszerének képzelt. Ezt a módszert síkidomok területének és 

testek térfogatának meghatározására dolgozta ki. Úgy képzelte, hogy mind a síkidomok, 

mind a testek olyan elemekből vannak összetéve, amelyek eggyel kisebb dimenziójúak, 

mint a meghatározandó alakzat. A test tehát valamilyen szabályozónak nevezett síkkal 

párhuzamos síkidomok összessége. A síkidom a szabályozó egyenessel párhuzamos 

szakaszok összessége. E felfogás alapján kidolgozott egy olyan matematikai eljárást, 

amely az integrálszámítás fontos előfutára volt, azaz az oszthatatlanok összege 
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lényegében a határozott integrál fogalmához vezetett. Módszerében azon testek és 

síkidomok viszonyát vizsgálta, amelyekben az oszthatatlanok aránya állandó. 

Tehát a Cavalieri- féle oszthatatlanok módszerének a lényege: a síkidomok területei, 

vagy a testek térfogatai úgy aránylanak egymáshoz, mint az összes oszthatatlanjaik 

együttvéve. Ha az oszthatatlanok aránya megegyezik, akkor a síkidomok, vagy a testek 

térfogatának aránya ugyanaz az arány. 

Erre az alapelvre az egyik legjobb példája: 

 

  C 

D               

     

     F                       

                                                            y1  

  y2   

 

                                                          A                        B  

O a      x        b       x    

 

6. ábra 

 

A 6. ábrán az f1(x) és f2(x) függvények görbéi hasonlóak, tehát az [a, b] 

intervallumon az   y1 : y2 = c arány állandó. Nyilván az y1-ek és y2-k összességének azaz 

területének az aránya is állandó, ∑y1 : ∑y2 = c. Cavalieri szemléletében az y1-ek 

összessége az ABCD síkidomot alkotja, az y2 –k összessége az ABEF síkidomot jelenti.  

Elve szerint tehát: 

 

Ez az állítás elődje a: 

 

egyenlőségnek. 

Cavalieri az oszthatatlanok hatványösszegeinek az arányát is vizsgálta. Például 

bevezette az oszthatatlanok négyzeteinek összegzését, és bebizonyította a következő 

tételt: a paralelogramma oszthatatlanjainak négyzetösszege háromszor akkora, mint 

azon háromszög oszthatatlanjainak négyzetösszege, amelyet a paralelogramma átlója 

vág le a paralelogrammából. 

 

 

E 

f1(x) 

 

f2(x) 
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 A   B    C 

 

    D  EE       G 

 

 

        I       J   K 

7. ábra 

 

A 7. ábra alapján vezessük be a következő jelöléseket: AC = a, DF = x, FG = y, 

DE =  = b, EF = z. Ezen jelölések alapján x = b+z, y = b-z, és az oszthatatlanok 

részeinek négyzetösszegére:   egyenlőségek teljesülnek. 

Összegezzünk az összes oszthatatlanra az oszthatatlanok négyzetösszegét. Jelölje 

(T) a T síkidombeli oszthatatlanok négyzetösszegét.  

Ekkor: 

(AIC) + (CKI)=2(ABJI) + 2(BCH) + 2(JIH) 

Jegyezzük meg, hogy 

(AIC) = (CKI); (ABJI) = (ACKI); (BCH) = (JIH) =  (AIC) 

állítások teljesülnek, amit nem nehéz belátni, de most ettől eltekintünk. 

Következtetésképpen: 

(AIC) = (ACKI) +   (AIC) +   (AIC) 

vagyis  

(AIC) = (ACKI). 

Az integrálszámítás nyelvére lefordítva, Cavalieri bebizonyította, hogy 

 

vagy másképpen kifejezve: 

 

 

Ezt a tételt Cavalieri általánosítani tudta az oszthatatlanok magasabb hatványaira is, 

egészen a kilencedik hatványig. Ezzel az  

H 
F 

E 
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alakú határozott integrálok kiszámításával ekvivalens feladatcsoportot oldotta meg. 

Az, hogy Cavalieri nem az integrálokkal ekvivalens kifejezéseket vizsgálta, hanem 

ezek arányát, a dolgon nem változtat, hiszen elég nevezőként azt az integrált választani, 

amely az oszthatatlanok összegének felel meg. 

Az oszthatatlanok módszere lehetővé tette a korábban megoldhatatlan, nehéz feladatok 

megoldását. A módszernek lelkes hívei voltak. Ezek egyike Pascal. 

 

4. Newton és Leibniz előtti integrálszámítás legfejlettebb 

formái 

 

4.1. Blaise Pascal (1623 -1662) 

Blaise Pascal 1623-ban született Clermont-Ferrand-ban, 

fontos alkotásokat hagyott hátra a fizika, a matematika, a 

teológia, a filozófia és az irodalom témakörében is. 

Az oszthatatlanok elméletét felhasználva jutott el az y = x
n

 

parabola alatti terület kiszámításához. Ezen gondolatmenete 

1654-ben jelent meg a Potestatum numericarum summa (A számhatványok összege) 

című művében. Öt évvel később meghatározta az oszthatatlanok módszerével a 

szinuszgörbe alatti területet a [0, π] intervallum fölött. 

Az oszthatatlanok módszerét próbálta pontosítani oly módon, hogy az összes 

oszthatatlan összegét elemi területek összegeként fogta fel. Ezen területeket az 

abszcisszatengely, a görbe, valamint az egymáshoz végtelen közeli ordináták
2
 

határolják, (vagyis az oszthatatlanok összegét ∑ y dx-nek fogta fel, ami a 8. ábra alapján 

jól látható).  

A feladatok között, amelyeket megoldott, szerepelt az összes szinuszok összege, 

amelyet úgy határozott meg, mint az ordináták és az ívelemek
3
 szorzatainak összegét           

( a 8.ábra alapján ez: ∑ y ds). Az egységsugarú kör esetén igazolja az elnevezést ( ∑ 

sinγ dγ ). A határozott integrál e geometriai megfelelőjének segítségével Pascal sok 

terület- és térfogat-számítási feladatot tudott megoldani. 

                                                 
2
 függvényérték 

3
 tulajdonképpen érintőszakaszok (akkor még nem volt definiálva az érintő fogalma) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Irodalom
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A szinuszok összegét tárgyalva Pascal olyan állítást mondott ki, amely a 

matematika történetében később fontos szerepet játszott. 

 B        E 

      ds   

   dy        D  

                                                                      K                    F 

  r    

  y 

                                              A               C 

 

8. ábra 

 

Az 8. ábrán látható EKF segédháromszög hasonló az ADJ segédháromszöghöz, 

ugyanis oldalaik merőlegesek. Ezt a tulajdonságot akkor is megőrzi, amikor a két 

szomszédos ordináta távolsága végtelen kicsi, azaz bármilyen kicsinek is választva az 

IG intervallumot: 

EKFΔ ~ ADJΔ; 

 

JD  EF = AD  KF, 

Ekkor  az ábrán legyen DJ = x; AJ = y; AD = s; KE = dx; KF = dy; EF = ds;  

A fenti jelölésekkel az arány: 

 

y ds = r dx. 

Ezen állítása alapján Pascal a következő tételt mondta ki: 

A negyed kör valamely ívéhez tartozó szinuszainak összege egyenlő az alapnak a 

két szélső szinusz közti szakasza és a sugár szorzatával. 

Tehát az integrálszámítás nyelvére lefordítva: 

 

Az AJD háromszögben jelölje  γ a DAJ szöget ekkor a szög szinusza és koszinusza: 

, 

J   G I 

dx 
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, 

ebből kifejezve x-et és y-ont: 

y = r cosγ,  x = r sinγ, 

valamint: 

 s = rγ. 

Ezek alapján: 

 

vagy ,  r = 1 esetén: 

 

Pascal állítása összefüggést mutat a görbe érintője és a görbe alatti terület között. 

Ezért sokan úgy tartják, hogy Pascal kiengedte kezéből a differenciálhányados és az 

integrál fogalmának valamint az azok közti összefüggések felfedezését.  

Leibniz bevallotta, hogy számára Pascal háromszöge az EFK háromszög volt a 

minta a dx, dy, ds differenciálok alkotta differenciál-háromszög bevezetésére, amit 

műveiben Pascal-háromszögnek említ. Leibniz továbbá azt írta Bernoullinak 1703-ban, 

hogy Pascal mintha bekötött szemmel járt volna. 

De ugyanezt mondhatjuk el Pascal barátjáról, Fermatról is. 

 

4.2. Pierre de Fermat (1601- 1605) 

Beaumont-de-Lomagne-ban született. Figyelemreméltó 

megfigyeléseket tett az analitikus geometria a valószínűség-

számítás és az infinitezimális számítás területén is. 

Az integrálszámítás megközelítésében jelentős haladást ért el. 

Kiszámolta az  görbe alatti területet oly módon, hogy visszatért az 

Arkhimédészi hagyományokhoz, miszerint a görbe alatti területet az 9. ábra szerint 

téglalapsorozatokra bontotta. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Beaumont-de-Lomagne&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Analitikus_geometria&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3sz%C3%ADn%C5%B1s%C3%A9g-sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3sz%C3%ADn%C5%B1s%C3%A9g-sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Infinitezim%C3%A1lis_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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9. ábra 

 

Ez volt az egyik nagy újítása kortársaival szemben, a másik pedig, hogy az OA 

intervallumot nem egyenlő részre osztotta fel, hanem ezen intervallumon az x-tengelyen 

kijelölte az x,  ex,  e
2
x,  e

3
x,  e

4
x, …  pontokat, ahol 0 < e < 1. A téglalapok alapjainak a 

megfelelő két szomszédos osztópont közötti szakaszt választotta. 

Úgy számolta ki tehát a görbe alatti területet, hogy összeadta ezen „burkoló téglalapok” 

területeit. 

Területösszegek kiszámítása:  

Az osztópontok abszcisszái: 

x,  ex,  e
2
x,  e

3
x,  ... 

A hozzájuk tartózó téglalapok alapjai: 

x(1-e),   ex(1-e),   e
2
x(1-e),   e

3
x(1-e),  … 

A téglalapok magasságai: 

 

Ezen adatok alapján a téglalapok területei: 

 

A téglalapok területei végtelen mértani sort alkotnak, tehát területeinek összege: 

 

Viszont ahhoz, hogy a görbe alatti területet kapjuk, szükséges, hogy az x tengelyre 

illeszkedő alapok végtelen kicsinnyé váljanak. Fermat úgy gondolta, hogy ez e = 1 
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esetén érhető el. De mielőtt e helyére 1-et helyettesített volna, bevezette az e = E
q
-t, és a 

területösszeg számlálóját és nevezőjét szorzattá alakította.  

Ily módon: 

 

 

 

 

Ezt a törtet egyszerűsítve (1-E)-vel, majd e helyére 1-et írva: 

 

 

  tehát a görbe alatti terület: 

 

Ami természetesen egyenlő az  

 

határozott integrállal. 

Fermat azzal, hogy kiszámolta e területet, nagy előrelépést tett az integrálszámítás 

felfedezőjének. A franciák e kiválósága olyan feladatokat oldott meg, amelyben együtt 

szerepelt az érintőprobléma és a területszámítás, akinél minden együtt volt ahhoz, hogy 

őt tisztelhessük az integrálszámítás felfedezőjeként, mégsem érdemelte ki ezt a címet. 

Éspedig azért nem, mert nem dolgozta ki integrálmódszerét általános számítási 

feladattá. Nem tette meg az utolsó lépést, amellyel megteremthette volna a geometriai 

feladatoktól független integrál fogalmát. Ahhoz, hogy ezek a fogalmak 

megszülethessenek, szükség volt egy további absztrakcióra, amit nem ő és nem a hozzá 

nagyon közel járó Pascal tett meg, hanem egymástól függetlenül Newton és Leibniz. 

Ezt azonban még megelőzte egy fontos fejlődési szakasz, amely Wallis nevéhez 

fűződik. 
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4.3. John Wallis (1616 -1703) 

Ashford-ban született, Reverend John Wallis és Joanna Chapman harmadik 

gyermekeként.  

Angol matematikus és fizikus, aki az oxfordi egyetem egyik professzora, illetve az 

Angol Királyi Társaság megalapító tagja volt. Neki tulajdonítják a ∞ jel bevezetését a 

végtelen jelölésére. 

1655-ben adta ki az Arithmica infinitorum (A végtelenek aritmikája) című művét. 

Ebben Cavalieri módszeréből kiindulva az oszthatatlanok összegének arányait az 

aritmetika nyelvére fordította le. Az oszthatatlanok hatványösszegének arányait, 

amelyeket az  integrálokkal jelöltünk, Wallis számok összegének arányaiként 

fogta fel.           

 

    

     

 

     

          m(9. ábra) 

  

 a    a 

10. ábra 

A 10. ábrán látható egy azonos a alapú és m magasságú háromszög és téglalap. 

Ezekbe berajzoltunk Cavalieri oszthatatlanjaiból néhányat. Wallis az a alapot n egyenlő 

részre osztotta, és egy ilyen   rész távolságát egységnyinek tekintette. Ezután az 

alappal párhuzamos húrok közül kiindulásul csak azokat tüntette fel, amelyek az  

egységnek egész számú többszörösei, vagyis amelyek mérőszámai a háromszögben 

rendre: 0, 1, 2, 3, … , n és a téglalapban: n, n, n, n, … , n. Ebben az esetben az 

oszthatatlanok összegének aránya:  

 

Ez a hányados minden pozitív egészre , és ha n végtelen nagy lesz, akkor is. Ez tehát a 

háromszög és téglalap területének aránya. 

m 

 1 

  2 

    3 

     4 

       5 

 

.. 

m 
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Hasonló elképzeléssel az oszthatatlanok négyzetösszegének az aránya a 

háromszög és a téglalap esetén: 

 

 

Mivel akkoriban még nem ismerték a határérték fogalmát, az  -ot Wallis úgy állapította 

meg, hogy megfigyelte e hányadost az n = 1, 2, 3, … értékeknél. A kapott 

 sorozat elemeit  alakban írta 

fel. Ezek után nem nehéz értelmezni, hogy az -tól való eltérés általánosságban , ami 

az n növelésével bármilyen kicsinnyé tehető. 

Az oszthatatlanok hatványkitevőit növelve, Wallis k = 9-ig számította ki az arányokat és 

ezután indukcióval áltanosította ezt az eredményt tetszőleges egész k esetére: 

 

 

 

ami pedig megfelel a későbbi  

 

határozott integrálnak. 

Arkhimédész műveiből Wallis már tudta, hogy a parabolaszelet területe a köré írt 

paralelogramma kétharmada. Ezt is lefordította a fentebb mutatott összegek arányainak 

nyelvére: 

 

ami korlátlanul növekvő n esetén -dal egyenlő. Ezt az eredményt ugyancsak 

indukcióval minden törtkitevőre, azután pedig negatív kitevőre is általánosította. 

 

A nyugat–európai országok matematikusai között széles körben elterjedtek a 

határozott integrál elemeit tartalmazó gondolatok. Az 1660-as években az 

integrálmódszerek már az algebrai és trigonometrikus függvények széles osztályát 

fogták át. 
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Csak a módszerek összességének egységes nézőpontból való vizsgálatára volt szükség, 

hogy az integrálás problémája megoldódjék, s az integrálszámítás létrejöjjön. 

 

5. Az integrálszámítás megalapozása 

 

 A XVII. század második felében a matematikának egy új területe kezdett 

kialakulni, a végtelen kicsiny mennyiségek analízise, aminek megjelenését, mint láttuk 

sok tudós munkája készítette elő. Ez azért volt más, mivel elődeikhez képest nem egy 

konkrét síkidom vagy test területét vagy térfogatát próbálták meghatározni, hanem egy 

egységes eljárást találni, amellyel minden síkidom és test területe és térfogata 

kiszámolható. Ezt az eljárást nevezzük ma határozott integrálszámításnak. Az 

integrálszámítás forradalmasította az egész matematikát; átalakította a változó 

mennyiségek matematikájává. 

 A differenciál- és integrálszámítás ebben az időszakban egyidejűleg két 

formában jelent meg: az egyik a fluxióelmélet alakjában, amit Newton és követői 

fejlesztettek ki Angliában, a másik forma a Leibniz-féle differenciálokkal való 

számolás, ami meghódította egész Európát. 

  

5.1. Isaac Newton (1643 -1727) 

Kiváló angol matematikus, fizikus és csillagász volt. Nemesi 

család sarja, aki Kepler művein, Eukleidész Elemek című könyvén, 

Descartes Geometriáján és Wallis művein nevelkedett 

természettudóssá. 

 A felsorolt szerzők műveinek tanulmányozása során sok felfedezést tett. Ezek 

közé tartozik a binomiális tétel, valamint a fluxiók módszere is, amit 1665 előtt, még 23 

éves korában talált fel.  

 A matematika Newton tudományos világszemléletében a természettel foglalkozó 

általános tudomány részeként és a fizikai kutatások eszközeként jelentkezett. Newton a 

mechanika matematikai apparátusaként dolgozta ki módszerét, amely figyelembe vette 

a mozgást, és megragadta a sebesség és gyorsulás fogalmát. Ezt a módszert a fluxiók 

módszerének illetve elméletének nevezte. Ezen elmélete, módszere az analízis 

legkorábbi formája volt, amely az integrálszámítás inverz művelete.   

http://www.gap-system.org/~history/PictDisplay/Newton.html
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 Tehát az eljárásához fizikai modellt használt, ezt jól szemléltetik elnevezései is. 

A képzeletben egyenletesen múló időtől függő, az időben lefolyó változásnak, például 

egy mozgásnak az éppen vizsgált mennyiségét, azaz az útját nevezte fluensnek
4
. Az út 

időbeni megváltozását, vagyis a mozgás sebességét hívta fluxiónak
5
. 

 Egy t időtől függő fluenst Newton y-nal jelölte, a fluxiót -tal, a fluxió fluxióját 

pedig -nal. Az idő végtelen kicsiny megváltozásának jele pedig egy kis nulla volt (ο). 

Az x és y fluensek (változok) e kicsiny ο időtartam alatti megváltozására az  és  

jeleket használta, és ezeket x és y fluensek momentumának nevezete (a mai  

megfelelöje).  

 Kísérjük végig Newton egyik példáját ezen eljárásra! 

Legyen két időtől függő x és y fluens. Ezek között adott az  

 

összefüggés. Keressük az x és y fluxióinak a kapcsolatát! 

Az x megnövekszik ο idő alatt -el, y pedig -al. Így: 

 

Ezt rendezve: 

 

az egyenletből az első négy tagot elhagyva (hiszen az egyenlő nullával), és ο-val osztva 

a következőt kapjuk: 

 

 

Hagyjuk el ezután azokat a tagokat, amelyekben osztás után is szerepel az ο, így 

megkapjuk a fluxiók közti összefüggést. 

 

Newtonnál megmaradt egy meg nem magyarázott mozzanat, miszerint amivel osztott, 

azt nullának tekinti, -valószínű, hogy ez volt az a logikai hézag, amiért csak később 

publikálta művét a fluxióelméletről. 

 Newton világosan látta a fluxioszámítás és integrálszámítás inverz viszonyát. 

Fluxióelméletével ki tudja számolni egy változás mértékét azaz, hogy milyen gyorsan 

változik egy mennyiség épp ebben a pillanatban, az integrálszámítás pedig ennek pont 

az ellenkezője: ha ismerjük egy érték változásának a mértékét, akkor ki tudjuk számolni 

                                                 
4
 latin szó melynek magyar megfelelője: folyó, megváltozó. 

5
 latin szó melynek magyar megfelelője: folyó, változás. A mai differenciálhányados megfelelője. 
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magát az értéket. Azaz a fluxióelmélet nyelvére fordítva: a fluxiók közötti ismert 

összefüggésekből kell meghatározni a fluensek közti összefüggést. 

 A fluxiók meghatározásával elért eredmények megfordítása révén igen sok 

kvadratúrához (primitív függvényhez) jutott, ám idővel észrevette, hogy ez a 

megfordítás nem mindig egyértelmű. 

Kiderült, hogy a fluxiók kiszámítása során kapott aránylag egyszerű,  

alakú egyenletek megfordítása sem mindig lehetséges. 

 Amikor a módszer közvetlen megfordítása nem vezetett sikerhez, Newton a 

fluxióelmélet univerzális módszeréhez a hatványsorba fejtéshez folyamodott. Például az 

  egyenletet úgy oldotta meg, hogy -et egynek feltéve -ra nézve megoldotta, majd 

ezt a függvényt hatványsorba fejtette, és azután a sort tagonként integrálta. 

 Newton a hatványsorba fejtéshez felhasználta elődei eredményét, és az 

alkalmazható eszközöket összegyűjtötte. Ezek közül a leggyakrabban a következőket 

használta: 

a) Racionális törtfüggvény számlálójának a nevezővel való elosztása. 

b) Az  binomiális tételnek általánosítását tört és 

negatív hatványkitevő esetére. 

c) A határozatlan együtthatók különböző formáit. Például az  

 

egyenletben az y-nak az x hatványsorakénti előállítását kell megkeresni, ezt 

a sort jobb oldalon az y helyére helyettesítve és azután tagonként integrálva 

meg lehet oldani a feladatot. A hatványsor tagjait lépésenként meghatározva 

először legyen y = x, ezt visszahelyettesítve az egyenlet jobb oldalába 

 –et kapjuk, amiből . Ezután helyettesítsük be az y 

két tagból álló felbontásátaz egyenlet jobb oldalába, ekkor  

ahonnan . 

Ezen módszerrel történő számítást Newton táblázatba foglalta: 
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Az összeg = 

 

 

 

 

 

 

d) A változó helyettesítését aminek az a következménye, hogy nem az -t 

hanem annak alkalmasan megválasztott függvényét kell hatványsorba 

fejteni. 

e) Áttérés az inverz függvény hatványsorára, így kapta meg például az 

 függvény integrálját is. 

 Newton eredményeinek a többségét a XVII. század 60-70-es évei során érte el, 

ezeket azonban később publikálta, ezért is folyik a vita, hogy ki volt a differenciál- és 

integrálszámítás „megalkotója”, hiszen Leiniz Newtontól függetlenül egy ugyanolyan 

jó módszert hozott létre, amelynek a neve a differenciálokkal való számolás.   

 

5.2. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -1716) 

 Német matematikus és filozófus volt. Lipcsében születetett, 

kezdetben jogot tanult, majd Párizsba kerülve sok tudóssal 

ismerkedett meg, akik miatt ösztönzést érzett többek között a 

matematika elsajátítására. 

 Leibniz 1673-ig, párizsi utazásáig sokat foglalkozott kombinatorikai 

feladatokkal, amelyekben a logika matematikai alapjait látta. Párizsban találkozott 

Huygensszel, aki megismertette vele a matematika infinitezimális problémáit. 

 Filozófus mivoltának köszönhetően Leibniz megpróbált egy olyan jelrendszert 

kidolgozni, amelynek segítségével a módszereket, amelyeket Cavalieri, Fermat és 

Pascal műveiből ismert meg, egységes matematikai műveletté lehessen általánosítani. 

 Leibniznél kezdetben az integrál határozott integrálként jelentkezett, mint 

végtelen sok, végtelen kicsiny differenciálok összege. Az integrálás azonban 

gyakorlatilag nála is a primitív függvény megkeresését jelentette. 

 Elődei munkáinak a tanulmányozásai során eljutott bizonyos sorok 

összegzéséhez, közben a Pascal-háromszögnek az alkalmazására tág teret talált.  

http://www.gap-system.org/~history/PictDisplay/Leibniz.html
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Műveiben olvashatók, hogy a görbék érintőinek a meghatározására a Pascal-féle 

karakterisztikus háromszöget használta, közben arra a gondolatra jutott, hogy lehetséges 

a karakterisztikus háromszög oldalait alkotó (dx és dy) különbségeket összegezni. A 

kvadratúra (integrál) feladatok is e kis különbségek összegzéséhez vezettek. Ezt látva 

Leibniznek a következő sejtése támadt: az érintőkre vonatkozó fordított feladatok 

megoldását teljesen vagy nagy részben kvadratúrákra lehet visszavezetni.  

 Leibniz nem tudva Newton munkájáról ő is az érintőkre vonatkozó fordított 

feladatokból kiindulva felfedezte az érintő-meghatározási
6
 módszerek és a kvadratúrák

7
 

közötti inverz kapcsolatot, azaz egy görbe érintőjének a problémája valójában a 

területek és térfogatok kiszámításának a „fordított problémája”. Azaz kifejezésre jutatta 

azt az elképzelését, miszerint a differenciálás eredményeit egyszerű megfordítás útján 

fel lehet használni a függvények integrálásánál. 

 Ezt a kapcsolódási pontot használta fel, hogy definiálja a tulajdonképpeni 

integrálokat, amiket ő eleinte (a latin omnia szóból) omn -ként rövidített. A kéziratában 

éppen ezért olyan rövidítéseket is találunk, mint például: 

 

1675-ben vezette be az omn jelölés helyére a ma is ismert ∫ jelet ami az s betű nyújtott 

formája a „summa” szóból eredendően. Kis dx és dy növekményekkel dolgozott az x és 

y értékekhez képest, és a  aránnyal határozta meg az y változásait x függvényében. 

 

         y = g(x) 

           

 

 ds dy 

 

                                                                                             dx 

 y 

    O 

                x        

11. ábra 

                                                 
6
 A későbbi differenciálás 

7
 A későbbi integrálás 



25 

 

 

Azaz ha g a 11. ábrán lévő függvény (vagy egy tetszőleges függvény), Leibniz a 

következőket írta fel: 

 

úgyhogy 

 

ami a jól ismert érintő meredekségének a közelítése a szelővel. 

 Leibniz is észrevette, hogy ezzel problémák vannak, hiszen ha dx és dy nem 

egyenlők nullával, akkor  nem y változásának a pillanatnyi mértéke, hanem csak egy 

közelítés. Ezt úgy próbálta meg korrigálni, hogy feltételezte dx-ről és dy-ról, hogy 

„infinitezimálisan kicsi” 
8
.  

 1676-ra Leibniz már x tetszőleges hatványát tudta integrálni és differenciálni a 

következő képlet segítségével: 

 

amit ma a következő módon írnánk le: 

 

 1677-ben levezette két függvény összegének, szorzatának és hányadosának 

deriválási szabályát, és 1680-ra különféle kapcsolódó mennyiségek integráljaiként 

megtalálta a görbe ívhosszára és a forgástestek térfogatára vonatkozó összefüggéseket. 

Ezeket az adatokat jegyzeteiből ismerjük, hiszen 1684-ben publikálta 

integrálszámításról szóló elméletét. 

 

 Összefoglalásként tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy sem Newton, 

sem Leibniz nem volt képes a differenciál- és integrálszámítás logikai alapjainak a 

tisztázására, viszont mindketten megalkottak egy olyan logikai „eszközt”, a végtelen 

kicsinyekkel való számolási eljárást, amelynek eredményeit valahányszor ellenőrizték, 

mindig helyesnek bizonyultak. 

 Newton is Leibniz is észrevette, hogy a differenciálszámítás és annak inverz 

művelete felhasználható a határozott integrál kiszámítására. Így teljes joggal nevezzük a 

kapcsolatot Newton –Leibniz tételnek. 

                                                 
8
 Olyan végtelenül kis, nullával nem egyenlő szám, ami minden más nullával nem egyenlő számnál 

kisebb. 
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A ma ismert Newton-Leibniz tétel:  

Ha F primitív függvénye az f  [a,b]-n folytonos függvénynek, akkor 

 

 

6. Az integrál fogalmának fejlődése Newton és Leibniz után  

 

 Newton és Leibniz is észrevette, hogy a differenciálszámítás inverz feladatával, 

vagyis a határozatlan integrál segítségével megoldhatók a határozott integrál-számítási 

feladatok. Ezt a tényt foglalja össze a Newton Leibniz szabály.  

 Ebben az időszakban Newton és Leibniz után a matematikusok fő célja a 

primitív függvény
9
 keresése volt, azaz a határozatlan integrál feladatok kiszámításának 

technikai fejlesztése. Ezt legkorábban Euler oldotta meg Az integrálszámítás 

alapfogalmai című művében, mely mű majdnem az összes ma ismert primitív 

függvényt tartalmazza. A maitól eltérő módon Euler a határozatlan integrált teljes 

integrálnak nevezte, és megkülönböztetett egy olyan integrált is, ami speciális esetben 

olyan értékeket eredményezett, mint a határozott integrál. 

 Ezek után számos matematikus járult hozzá az integrálszámítás fejlődéséhez, 

köztük Johann Bernoulli aki 1742-ben megírta az integrálszámítás első rendszeres 

tankönyvét.  

Clairaut 1743-ban elsőként mutatta be a görbe menti kétváltozós integrált, ezután 1770-

ben Euler bevezette a kettős integrálokat, Lagrange pedig 1775-ben a hármas 

integrálokat. Laplace, akit Franciaország Newtonjának emlegetnek, 1779-ben vezette be 

a határozott integrál elnevezést, majd 1820-ban Fourier az f(x) dx jelölést. 

 A határozott integrál fogalma végtelen sok kicsiny differenciál összegeként 

Leibniznél jelentkezett, ám ezt szabatosabban Cauchy, majd Riemann fogalmazta meg. 

 

6.1. Georg Friedrich Bernhard Riemann  (1826 -1866) 

 Kiváló német matematikus volt, aki a híres göttingeni 

egyetemen 1851-ben doktorátust szerzett. Ugyanezen helyen 

                                                 
9
 Az I intervallumon értelmezett f  függvény primitívfüggvényének nevezzük az F függvényt, ha   

F’(x)=f(x) teljesül bármely xϵI esetén. 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Riemann.ht
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egyetemi magántanár lett, majd 33 évesen Dirichletől átvette a  tanszék vezetését. 

 Riemann vezette be a függvénygörbe alatti terület első precíz definícióját. Őróla 

nevezzük ezt Riemann-integrálnak. 1854-es doktori értekezésében ír arról, hogy mit 

értünk az  alatt. Ezt elég érthetően kifejti: osszuk fel az [a, b] intervallumot n 

egyenlő részre az Fn = {x0, x1, x2, …, xn} ponthalmazzal, ahol  

a = x0 < x1 < x2 < …< xn =b, 

jelöljük (x1-a)-t k1-el (x2-x1)-et k2-vel, …, (b-xn)-et kn-el, és -vel egy nulla és egy 

közötti kicsiny számot. Ekkor 

 

összeg értéke függ a k intervallum és az ε megválasztásától. Ha ez olyan tulajdonságú, 

hogy bármilyen k és ε megválasztásánál végtelenül közelít egy I értékhez, miközben az 

összes k végtelen kicsinnyé válik, akkor ez az érték az  . 

 Cauchy belátta, hogy minden [a, b] intervallumon folytonos függvénynél az így 

definiált határozott integrál létezik. Riemann azonban igazolta azt a szükséges feltételt, 

miszerint olyan f(x) függvénynek is létezik „Riemann”-integrálja, amely az [a, b] 

intervallumon korlátos és majdnem mindenütt folytonos. A „majdnem mindenütt” 

kifejezés azt jelenti, hogy az f(x) függvény legfeljebb az [a, b] intervallum nulla 

mértékű
10

 halmazán nem folytonos.  

 Riemann által bevezetett integrált több kiváló matematikus is megpróbálta 

általánosítani. 

  

7. A Riemann-integrál általánosítása 

 

7.1. Thomas Jan Stieltjes (1856 -1894)  

Holland matematikus, aki Toulouse-ban volt egyetemi tanár. 

 Az 1800-as évek végén a   Riemann féle összegben 

 függvény változásaként fogta fel az  különbséget. Arra gondolt, hogy 

 függvény helyett egy általánosabb h(x) függvényt is szerepeltethet. 

 Ezek alapján a Stieltjes-integrál a következő: 

Legyen az [a, b] intervallumon értelmezve az f(x) és h(x) függvény. Osszuk fel az 

intervallumot n részre a következő módon: a = x0 < x1 < x2 < …<xn-1< xn = b. 

                                                 
10

 Egy ponthalmaz nulla mértékű, ha le lehet fedni intervallumokkal, amelyek hosszának az összege 

kisebb mint egy adott ε szám. 
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Válasszunk ki mindegyik   részintervallumon egy  pontot, és képezzük a 

következő összeget:  

 

Növeljük ezek után az osztópontok számát úgy, hogy az  intervallumok közül 

a legnagyobb is nullához tartson. Ebben az esetben az osztópontoknak és a   

pontoknak a megválasztásától függetlenül, ha S-nek van határértéke, akkor ezt a 

határértéket az f(x) függvény h(x) függvényre vonatkozó Stieltjes-integráljának 

nevezzük. Jelölése: 

 

 Könnyen látható, ha h(x) = x akkor a Stieltjes-integrál nem más, mint a 

Riemann-integrál. Stieltjes-integrált nevezhetnénk akár König-integrálnak is, hiszen 

König Gyula magyar matematikus előadásaiban ez a fajta integráláltalánosítás már 

szerepelt Stieltjes közleménye előtt, de sajnos König csak 1897-ben publikálta. 

 A másik nagy személyiség, aki a mértékfogalmat használta fel a határozott 

integrál általánosítására nem más, mint Lebesgue. 

 

7.2. Henri Louis Lebesgue (1875 -1941) 

 Francia matematikus, aki a párizsi egyetemen tanított. Ő volt az aki 

általánosította a Jordan-Peano-mértéket 1920-as doktori értekezésében azzal, hogy 

megengedett végtelen sok intervallummal való lefedéseket is.  

 De mit is jelent egy ponthalmaz mértéke? 

Vegyünk egy ugyanazon egyenesre illeszkedő P ponthalmazt valamint egy 

intervallumokból (szakaszokból) álló I intervallumhalmazt. Az intervallumhalmaz 

véges számú intervallumával fedjük le a P pontjait és vegyük a beborító intervallumok 

közül azokat, amelyek esetén a legkisebb az intervallumok hosszának összege. Ezt 

nevezzük a P halmaz mértékének.  

Ezt az úgymond definíciót finomította Jordan és Peano úgy, hogy a mérhető halmazok 

mértéke additív legyen, azaz ha H1 halmaz mértéke m(H1) valamint H2-é m(H2), és a 

halmazok metszete üres, akkor a két halmaz uniójának mértéke a két eredeti halmaz 

mértékének az összege. Azaz: 
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Lebesgue ezt a Jordano-Peano mértéket általánosítva alkalmazta az általa definiált 

határozott integrálnál. Ő nem az abszcisszatengely egy intervallumát osztotta fel, hanem 

az ezen intervallumoknak megfelelő függvényértékekből, ordinátákból indult ki. 

Legyen az  intervallum két végpontjában az f(x) függvény értéke f(a) illetve 

f(b). A köztük elhelyezkedő függvényértékek: 

 

Nézzük azon x-ek Xk halmazát amelyekre igaz, hogy  

 és   

Ha az Xk halmaznak létezik az m(Xk) általánosított Jordano-Peano mértéke, és ha 

 összege egy meghatározott L értékhez tart, mialatt  

maximuma tart a nullához, akkor ezt az L határértéket az f(x) függvény Lebesgue-

integráljának nevezzük. Azaz: 

 

 Mivel folytonos függvény esetén az Xk  ponthalmaz az x tengely egy 

intervalluma, ezért ebben az esetben Lebesgue-integrál azonos a Riemann-integrállal. 

Azonban léteznek olyan nem folytonos függvények, amelyeknek Lebesgue-integrálja 

van, míg Riemann-integrálja nincs. 

 A Lebesgue-integrál abban különbözik Riemannétól, hogy ha az (a, b) 

intervallumon az integrálandó függvény nem korlátos akkor végtelen sok 

 alakú intervallum léphet fel a fenti képletben. Lebesgue nem az x tengely (a, b) 

intervallumának n részre osztásából indult ki, mint Riemann, hanem e felosztásnak 

megfelelő függvényértékek különbségéből. 
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8. Összefoglalás 

 

 Az integrálszámítást kezdetben a végtelen kicsiny mennyiségekkel, az 

infinitezimálisokkal való számolás jellemezte. Az ókorban, Eudoxosz korában az első 

ilyen eljárás a kimerítés módszere volt, amely tulajdonképpen a végtelen kicsiny 

mennyiségeken alapuló bizonyítás. Ezzel a módszerrel a megsejtett területek és 

térfogatok eredményeinek a helyességét látták be. 

 A kimerítés módszerét az 1600-as évekig használták, amikoris új különböző 

módszerek láttak napvilágot. A legkorábban publikált módszer 1615-ből való és 

Keplertől származik. A módszer ténylegesen a végtelen kicsiny mennyiségekkel végzett 

közvetlen műveleteket használta. Kepler ennek segítségével nagyon sok forgástest 

térfogatát számolta ki. 

 Kepler után Cavalieri volt az, aki az oszthatatlanok módszerét fejlesztette ki, és 

ezen módszerrel megsejtette a későbbi  integrál eredményét n = 9-ig. 

Eredményei lehetővé tették  a korábban megoldhatatlan nehéz feladatok megoldását is. 

 Cavalieri után Pascal, Fermat és Wallis álltak a legközelebb ahhoz, hogy őket 

tisztelhessük az integrálszámítás felfedezőinek. Ezt a címet azért nem kapták meg, mert 

nem dolgozták ki integrálmódszereiket általános számítási feladattá. 

 Newton és Leibniz végül elődeik művei alapján egységes matematikai műveletté 

alakították módszereiket, és ezáltal létrehozták az integrálszámítást. Leibniz 

differenciálszámításához, azaz a határozatlan integrál inverz műveletéhez geometriai 

modellt használt, Pascal ötleteinek alkalmazásával. Newton fizikai modell alapján hozta 

létre fluxioelméletét.  

 Dolgozatomban foglalkoztam még az integrál fogalmának további fejlődésével 

(Riemann, Stieljes, Lebesgue). Azonban Newton és Leibniz volt az a két kiváló 

matematikus, akik munkásságukkal hallatlan lökést adtak az analízis fejlődésének. Sőt 

az integrálszámítás kialakulása nem csak az analízis fejlődését segítette elő, hanem 

egyenes úton vezetett a modern tudományokhoz. 
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