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8. Functii reale de mai multe variabile  

Succinte preliminarii teoretice (+ exemple) 

O funcþie cu valori reale, definitã pe o submulþime din  

(8.1)

este o funcþie realã de  n  variabile reale. Argumentul funcþiei este un vector X din spaþiul

deci este de forma Dacã notãm cu  y  valoarea funcþiei într-un astfel

de argument (sau punct), vom putea scrie 

 (8.2)

Domeniul de definiþie  D  care intervine în (8.1) este – în general – un domeniu spaþial : de

exemplu, poate fi o (hiper)sferã, o (hiper)prismã sau un domeniu nemãrginit, de exemplu

un hipercon precum cel al argumentelor cu toate componentele pozitive : 

(8.3)

Cele mai multe aplicaþii care implicã funcþii de mai multe variabile se considerã pentru 2

sau 3 variabile, adicã pentru funcþii definite în spaþiul real 2D   respectiv în spaþiul 3D

Pentru astfel de funcþii se renunþã de multe ori la indexarea componentelor vectorului-

argument ºi se folosesc variabilele   sau   Valoarea unei astfel de funcþii se va

putea nota – de exemplu –  respectiv   

În cazul acestor spaþii de dimensiuni mici, un domeniu inclus în  va putea fi

interpretat geometric drept un domeniu (din) plan ; de exemplu un disc (deschis sau

închis), un dreptunghi (de asemenea cu sau fãrã frontierã), un triunghi sau un domeniu

nemãrginit cum ar fi primul cadran al reperului Un domeniu

inclus în  va putea fi ºi el interpretat geometric drept un domeniu (din) spaþiul 3-

dimensional sau un solid, mãrginit sau nu ; de exemplu o sferã (deschisã sau închisã), o

prismã(de asemenea cu sau fãrã frontierã), un tetraedru sau un domeniu nemãrginit cum

ar fi primul octant al reperului Acest din urmã

domeniu este un con nemãrginit, având drept feþe cele trei cadrane pozitive ale planelor de

coordonate  

           Pentru punctele din spaþiul multidimensional se pot considera vecinãtãþi. Fãrã a intra

în detalii de TOPOLOGIE, o vecinãtate a unui punct  este orice mulþime din spaþiul

respectiv care conþine o sferã deschisã centratã în acest punct. O astfel de sferã se defineºte



152

analitic cu ajutorul noþiunii de normã, cunoscutã din ALGEBRA LINIARÃ. Cel mai frecvent se

foloseºte norma euclidianã uzualã sau norma sfericã : 

(8.4)

Norma permite definirea noþiunii de distanþã între doi vectori sau între douã puncte : 

(8.5)

(8.6)

Argumentele unei funcþii de 2 sau 3 variabile se mai pot nota drept puncte de forma  M  sau

P, având în vedere isomorfismul dintre spaþiul   ºi plan, respectiv dintre spaþiul   ºi

spaþiul 3D, ambele raportate la câte un sistem cartesian de coordonate (ortonormate). 

O sferã deschisã, centratã în punctul   se va nota ºi defini prin 

(8.7)

Conform cu definiþia distanþei euclidiene din (8.6), adaptatã la cazul 3-dimensional,

coordonatele punctelor dintr-o asemenea sferã vor verifica inegalitatea 

     (8.8)

Renunþând la a treia coordonatã  z, respectiv  în (8.8) se va obþine caracterizarea

analiticã a unui disc deschis, centrat în punctul   din plan.  

Vecinãtãþi ale punctelor din   O vecinãtate a punctului  este (aºa cum s-a

menþionat mai sus) orice mulþime care conþine o sferã deschisã, centratã în acest punct.

Vom nota ºi vom defini, aºadar, o vecinãtate precum urmeazã : 

(8.9)

Vom putea nota cu V  mulþimea vecinãtãþilor punctului respectiv. Ca ºi în cazul

funcþiilor reale de o singurã variabilã realã, în toate definiþiile, rezultatele (propoziþii,

teoreme  etc.) ºi aplicaþiile în care intervine noþiunea de vecinãtate se vor putea utiliza –

fãrã a restrânge generalitatea – vecinãtãþi fundamentale, deci sfere (sau discuri) deschise.

Pentru puncte în care urmeazã a se defini noþiunea de limitã vom considera vecinãtãþi

(fundamentale ) de razã  * ;  în cazurile acestea vor fi caracterizate analitic

prin 
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(8.10)

(8.11)

În (8.11),   noteazã discul deschis de razã  *, centrat în . 

O vecinãtate punctatã a punctului  este o vecinãtate oarecare a acestui punct

din care se eliminã însuºi punctul : 

(8.12)

Considerând vecinãtãþi fundamentale, deci sfere deschise din spaþiul  ºi þinând seama

de caracterizarea analiticã (8.8)  a sferelor deschise, deducem cã o astfel de vecinãtate (sferã

deschisã ºi punctatã) va fi caracterizatã prin 

   (8.13)

Caracterizarea pentru cazul spaþiului  este similarã ºi se obþine din (8.13) eliminând a

treia coordonatã. 

Puncte de acumulare, puncte aderente, puncte izolate, puncte interioare.  ªi

aceste tipuri de puncte au fost întâlnite în  (ªiruri reale) ºi  (Limite de funcþii). §  2  §  3  
Dacã  este o mulþime de puncte, punctul  este un punct de acumulare

pentru aceastã mulþime  A  dacã orice vecinãtate punctatã a lui   are cel puþin un

punct comun cu mulþimea  A. Caracterizarea formalã este : 

(8.14)

Punctul  este un punct aderent pentru aceastã mulþime  dacã orice

vecinãtate a lui  are cel puþin un punct comun cu mulþimea  A. Caracterizarea formalã

este : 

(8.15)

Rezultã imediat, din aceste douã definiþii ºi caracterizãri, cã orice punct de acumulare este
ºi punct aderent dar nu ºi invers. Relaþia între cele douã mulþimi este deci 

(8.16)

Un punct   este un punct interior al acestei mulþimi dacã el îi aparþine împreunã cu
o întreagã vecinãtate (suficient de micã).  Formal, 

(8.17)
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Punctul  este un punct exterior pentru o mulþime  dacã el este punct

interior pentru complementara ei în raport cu întreg spaþiul : 

(8.18)

O mulþime   poate avea ºi puncte izolate, definite prin 

(8.19)

În fine, punctele frontierã ale unei mulþimi  se definesc drept punctele din   care
nu aparþin nici interiorului ºi nici exteriorului mulþimii ; mulþimea punctelor frontierã se
noteazã ºi se defineºte prin 

(8.20)

Desigur, existã ºi alte definiþii echivalente ale diverselor tipuri definite prin (8.14-20). De
exemplu, un punct izolat al unei mulþimi este un punct al acesteia care admite o vecinãtate
suficient de micã care nu mai are nici un alt punct comun cu mulþimea : 

Limite ºi continuitate punctualã.  Limita unei funcþii de mai multe variabile poate fi
consideratã numai într-un punct de acumulare al domeniului sãu de definiþie,

Limita se defineºte cu ajutorul vecinãtãþilor : la nivel descriptiv, limita funcþiei
 în punctul   este  R  dacã ºi numai dacã oricãrei vecinãtãþi a lui  R

îi corespunde o vecinãtate suficient de micã a lui  astfel încât toate valorile funcþiei în
puncte din vecinãtatea lui  punctatã cad în vecinãtatea arbitrarã a lui  R.  Definiþia
formalã, împreunã cu notaþia specificã, sunt : 

   (8.21)

Ca ºi în cazul funcþiilor reale de o variabilã realã, în definiþia din (8.21) vecinãtatea
punctului de acumulare depinde de vecinãtatea arbitrarã a limitei. Aceastã dependenþ ã este
mai greu de evidenþiat formal dacã se opereazã cu vecinãtãþi arbitrare, dar ea se poate
consemna imediat ce se trece de la astfel de vecinãtãþi generale la vecinãtãþi fundamentale:
(hiper)sfere deschise pentru punctul de acumulare, respectiv intervale simetrice centrate
în  R  pentru limitã : 

 (8.21)  }|  

(8.22)

Caracterizarea cu vecinãtãþi fundamentale din (8.22) este doar o generalizare a

caracterizãrii respective de la funcþiile de o variabilã realã, (Limite de funcþii).§  3  

Diferenþa intervine la scrierea apartenenþei punctului M la vecinãtatea punctatã a punctului
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de acumulare, pentru care am folosit noþiunea de distanþã cu notaþia specificã întrucât
norma sfericã este specificã, mai curând, pentru vectorii din  Cunoscutã fiind

corespondenþa biunivocã între punctele  M  din din spaþiul  3D   ºi vectorii coordonatelor

acestora,   echivalenþa din (8.22) se mai poate scrie sub forma 

  (8.21)  }|  

(8.23)

Pentru limita unei funcþii definite pe un domeniu din sau caracterizãrile de
mai sus se vor adapta conform cu notaþiile din (8.10-11) ºi (8.13). Astfel, pentru

(8.24)

Evident, acestã caracterizare din (8.24) se va adapta, în cazul bidimensional, prin

renunþarea la cea de a treia coordonatã. 

Exemple - Aplicaþii.  Aplicaþiile cu funcþii de mai multe variabile pot fi de mai multe
tipuri. Cele mai simple pleacã de la expresia analiticã a unei funcþii, pentru care se cere
determinarea domeniului maxim de definiþie. 

Domenii de definiþie.  

(8.25)Ex. 8.1

Este evident cã funcþia din (8.25) va avea domeniul impus de condiþia ca argumentul
logaritmului sã fie strict pozitiv : 

 (8.26)

Se poate afirma cã, din punct de vedere geometric, domeniul din (8.26) reprezintã un
semispaþiu ºi anume cel opus originii, în raport cu planul care taie pe cele trei axe de
coordonate segmente de lungime  în sensul pozitiv al semiaxelor respective.  Mai exact,
acest plan trece prin punctele  ºi are ecuaþia 

  ~

(8.27)Ex. 8.2

Funcþia din (8.25) va avea domeniul impus de condiþia ca funcþiile pãtratice de sub cei doi
radicali sã ia valori nenegative :  

 (8.28)

Din punct de vedere geometric, domeniul din (8.28) reprezintã douã benzi semiinfinite
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orizontale, determinate (pe verticalã) de    iar pe orizontalã de prima inegalitate
din (8.28) care este echiva lentã cu   Domeniul de definitie al acestei funcþii
poate fi scris ca un produs cartesian de intervale : 

~

(8.29)Ex. 8.3

Domeniul maxim de definiþie al acestei funcþii rezultã din inegalitatea 

adicã domeniul este sfera (sau bila) închisã de razã  centratã în origine.  Pentru aceastã
funcþie se poate gãsi uºor ºi codomeniul sau mulþimea valorilor observând cã, pentru orice

valori ale celor trei variabile,  Aºadar,  

~

Limite de funcþii definite în  ú .   n

Sã se verifice, pe baza definiþiei / caracterizãrii  (8.21-24), limitele ce urmeazã.Ex. 8.4

   (8.30)

   (8.31)

  

 Se impune condiþia ca distanþa dintre valoarea curentã a funcþiei ºi  sã fie mai

micã decât un arbitrar (oricât de mic). 

      

(8.32)

Având în vedere ultimul membru al relaþiilor (8.32), se va putea alege un

convenabil, care sã asigure verificarea inegalitãþii echivalente cu limita din (8.30).  Întrucât

a doua variabilã   vom impune ca raza a vecinãtãþii punctului   sã

fie (de exemplu) cel mult egalã cu   deci   Aceasta va implica 

(8.33)

Sã observãm cã prima inegalitate din (8.33) rezultã din dubla inegalitate a normei circulare,
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(8.34)

Din (8,32) & (8.33) avem 

(8.35)

Având iar ºi în vedere inegalitatea normei (8.34), vom putea alege – de exemplu  – raza

(8.36)

Din (8.35) & (8.36) va rezulta 

 (8.37)

dacã 

 (8.38)

În fine, din (8.37) & (8.38) rezultã cã  

  (8.39)

ceea ce verificã limita din enunþ.  

Sã încheiem acest exemplu cu douã 

Observaþii.  1) Alegerea majorantului din (8.36) pentru nu era unica posibilã ;

existau o infinitate de alte alegeri la fel de acceptabile, dar am luat aceastã fracþie cu

numitorul  spre a se produce unele simplificãri, având în vedere coeficienþii din ultimul

membru al inegalitãþii (8.35). O alegere la fel de acceptabilã ar fi fost 

  

2)  În obþinerea inegalitãþilor (8.35) & (8.37) a intervenit inegalitatea (8.33), a cãrei

deducere a implicat ºi valoarea  din   Aºadar, este perfect

corect (ºi chiar necesar) sã constatãm cã raza   din (8.39) nu depinde numai de 

ci ºi  de punctul  Deci, în astfel de cazuri ar trebui sã notãm  ~ 

  Vom proceda similar pentru funcþia din (8.31), ca sã verificãm cã  
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(8.40)

Alegând, la fel ca în cazul funcþiei precedente, o barierã pentru , de exemplu

aceeaºi valoare  deducem (similar cu inegalitãþile (8.35)) cã  

(8.41)

La numãrãtor, variaþia absolutã a fiecãrei variabile se va majora cu câte un ,

aplicând din nou inegalitatea din stânga pentru normã, adicã  (8.34) ; astfel obþinem,

pentru fracþia din (8.40) ºi minorând numitorul conform cu (8.41), majorarea 

 (8.42)

Având în vedere ºi bariera  impusã pentru , obþinem caracterizarea limitei din

enunþ : 

    (8.43)

ªi în cazul acestei limite sunt valabile observaþiile de la sfârºitul exemplului precedent, deci

raza vecitãtãþii punctului de acumulare ar trebui scrisã  

Sã mai observãm cã – în cazul acestei  limite, alegerea barierei pentru  nu

este chiar arbitrarã :  lãsând raza vecitãtãþii punctului de acumulare sã atingã valoarea  sau

chiar una mai mare, punctele din vecinãtatea disc deschis centrat în  ar putea

ajunge în vecinãtatea axei  pe care funcþia din (8.31) nu este definitã, zonã în care

funcþia poate lua valori oricât de mari. 

   Aceastã limitã diferã de precedentele douã prin faptul cã punctul de acumulare se

aflã la distanþã infinitã.  În consecinþã, pentru acest punct se va cãuta o vecinãtate de o

formã specificã, de exemplu Va trebui deci sã verificãm cã 

(8.44)

Vom putea alege, de exemplu, 

(8.45)

lãsând variabila   sã ia valori suficient de mari vom avea   aceastã ultimã

inegalitate neconstituind o restrângere a generalitãþii.  Din (8.45) ºi inegalitatea pentru 

urmeazã cã 
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Deci caracterizarea din (8.44) este verificatã pentru orice  

~

Cazuri de inexistenþã a limitei. 

Pentru funcþiile de mai multe variabile, inexistenþa limitei într-un punct  se

poate demonstra în mai multe moduri.  Cea mai generalã modalitate constã în gãsirea a (cel

puþin) douã restricþii ale funcþiei – eventual complementare – care sã-l admitã pe  drept

punct de acumulare comun, astfel încât limita funcþiei pe una dintre restricþii sã fie diferitã

de limita pe cealaltã restricþie.  Formal, se pot cãuta douã subdomenii,  

  (8.46)

astfel încât  

(8.47)

În cazul în care funcþia este definitã pe un domeniu din sau  se poate folosi ºi

metoda direcþiilor variabile.  Practic, aceastã metodã este tot una bazatã pe conceptul de

restricþie, dar subdomeniul pe care se considerã restricþia este o dreaptã variabilã care

trece prin  ºi care depinde de un parametru exemplu panta sa  m  în plan, respectiv de

3 sau 2 parametri în spaþiu. Dacã valoarea (sau expresia) funcþiei în punctele de pe dreapta

respectivã depinde de valorile acestui parametru (acestor parametri), rezultã cã funcþia nu

are limitã în punctul considerat. Exemplele ce urmeazã ilustreazã aceastã metodã. 

De asemenea, se pot utiliza limitele parþiale ale unei funcþii într-un punct din

domeniul de definiþie sau într-un punct de acumulare al lui  D. 

Dacã se pot considera funcþiile de câte o singurã variabilã

  (8.48)

Aceste funcþii parþiale sunt asociate funcþiei  într-un anumit punct .  Imediat ce se

schimbã punctul se vor schimba ºi funcþiile parþiale.  Se poate constata cu uºurinþã cã aceste

douã funcþii parþiale sunt restricþiile funcþiei  la douã drepte paralele cu axele de

cordonate, de ecuaþii respectiv. Pentru funcþiile de trei variabile ºi un

punct  se vor putea obþine, în principiu, trei funcþii parþiale fixând

douã coordonatele ale punctului curent M  la coordonatele respective ale punctului , a

treia coordonatã rãmânând liberã. De exemplu, prima funcþie parþialã ar putea fi 
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ºi similar pentru celelalte douã.  Dacã pentru cel puþin douã funcþii parþiale limitele parþiale

în punctul   diferã, atunci funcþia consideratã nu are limitã în punctul respectiv. 

În fine, pentru a demonstra inexistenþa limitei într-un anumit punct  se poate

folosi ºi metoda ºirurilor, întâlnitã la funcþiile de o variabilã care nu aveau limitã într-un

punct sau la cele neuniform continue. Mai exact, se pot considera douã ºiruri de punte din

domeniul de definiþie, 

 (8.49)

dar pentru care 

(8.50)

Conform caracterizãrii limitelor de funcþii cu ajutorul ºirurilor, care este valabilã ºi pentru

funcþii de mai multe variabile, inegalitatea din (8.50) în condiþiile convergenþelor din (8.49)

demonstreazã cã limita funcþiei în punctul  nu existã. Un exemplu care urmeazã va

ilustra aceastã metodã. 

Sã se arate cã limitele de mai jos nu existã. Ex. 8.5

     (8.51)

  (8.52)

  (8.53)

 Inexistenþa acestei limite rezultã imediat dacã se considerã cele douã funcþii parþiale

în origine, care sunt ambele constante dar cu valori diferite : 

La acelaºi rezultat se ajunge ºi cu metode direcþiilor variabile (sau dreptei variable). O

dreapta variabilã care trece prin origine are ecuaþia  Înlocuind aceastã

ordonatã în expresia funcþiei din (8.51) gãsim  

  (8.54)

Aºadar, valoarea restricþiei funcþiei la dreapta variabilã prin origine depinde de panta
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acesteia dar nu ºi de variabila  x , ºi regãsim astfel concluzia cã funcþia nu are limitã în

origine. 

  Funcþiile parþiale asociate acestei funcþii în origine coincid cu cele ale funcþiei

precedente, deci limita sa în origine nu existã.  ªi metoda direcþiilor variabile conduce la

aceeaºi concluzie.  Restricþia funcþiei la dreapta varabilã  este 

 

deci similarã cu cea din (8.54), în sensul dependenþei de pantã.  

  Funcþiile parþiale asociate acestei funcþii în punctul  sunt   

Din aceste valori egale s-ar putea presupune cã funcþia din (8.53) admite limitã în origine

care – evident – ar fi  Dar putem considera o dreaptã varabilã care trece prin punctul

, de ecuaþie 

(8.55)

Din (8.53) cu (8.54) se obþine 

 

deci restricþia funcþiei la dreapta variabilã din (8.55) nu depinde de cele douã variabile (ºi

nici mãcar de  x) dar depinde de parametrul  m, ceea ce demonstreazã cã funcþia din (8.49)

nu are limitã în punctul .  ~

Pentru funcþia de la punctul  sau  (8.52)  se poate folosi ºi metoda ºirurilor, mai

sus prezentatã. De exemplu, putem alege ºirurile de puncte 

pentru care avem valorile funcþiei 

Deci s-a dedus ºi pe aceastã cale cã funcþia din (8.52) nu admite limitã în origine. 

~

 Aplicaþii - Exerciþii cu domenii de definiþie & limite  
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Sã se determine domeniile de definiþie ale funcþiilor de mai jos.  8.1 - A

          

          

          

Sã se reprezinte grafic aceste domenii, în planul raportat la reperul cartesian  

Sã se determine domeniile de definiþie ale funcþiilor de mai jos.  

    

        

Sã se verifice limitele de mai jos, folosind definiþia - caracterizarea  8.2 - A

              

  

  

Sugestii.  În cazul limitelor    &  , pentru punctul de acumulare situat la distanþã

infinitã  se vor cãuta vecinãtãþi adecvate :   respectiv 

 

similar cu modul în care s-a procedat la   , Ex. 8.4

În unele din aplicaþiile care urmeazã se cere ºi determinarea limitelor iterate ale unor

funcþii, de cele mai multe ori în origine. Pentru o funcþie de douã variabile   definitã

pe  ºi un punct de acumulare  se pot considera douã limite

iterate anume : 

   ºi  (8.56)
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Dacã limita din interiorul parantezei pãtrate, pentru existã ea va depinde firesc de

cealaltã variabilã, deci va fi o funcþie de similarã cu funcþia parþialã 

din (8.48).  Aºadar are sens ºi trecerea la limitã pentru  Aceste consideraþii sunt

evident valabile ºi pentru a doua limitã iteratã din (8.56), dar ordinea trecerii la limitã este

inversatã. 

Pentru funcþia Ex. 8.6

(8.57)

limitele iterate în origine sunt 

(8.58)

(8.59)

Întrucât limitele din (8.58) & (8.59) coincid, este posibil ca limita în origine a funcþiei sã

existe ºi ea sã fie c Cititorul este invitat sã verifice aceastã ipotezã utilizând vecinãtãþi

fundamentale, ca în   . ~Ex. 8.4

Funcþia   nu admite limitã în origine.  Ex. 8.7

Se poate constata cu uºurinþã cã 

(8.60)

deci afirmaþia se susþine. Cele douã limite din (8.60) coincid ºi cu limitele parþiale în

origine. Se mai poate deduce inexistenþa acestei limite ºi folosind douã ºiruri de puncte

alese în mod adequat. De exemplu,  
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 (8.61)

Cititorul va putea verifica faptul cã cele douã ºiruri de puncte din (8.61) converg ambele la

origine, folosind vecinãtãþi ce implicã norma euclidianã uzualã în plan, adicã norma

circularã.  Se mai poate observa cã punctele din aceste douã ºiruri sunt situate pe douã

parabole care trec prin origine, anume 

În funcþie de expresia analiticã a lui , se pot uneori alege douã drumuri curbilinii,

nu neapãrat drepte (adicã rectilinii)   care trec prin punctul   astfel încât

restricþiile funcþiei la cele drumuri sã aibã limite diferite în .  Alternativ, se poate gãsi

o familie de curbe care trec prin  care sã depindã de un parametru, 

(8.62)

Funcþia  poate sã depindã sau sã nu depindã efectiv de

parametrul  m , dar importantã este limita sa pentru  Dacã

aceasta depinde efectiv de  parametrul  m  se va trage concluzia cã limita în   nu existã

; dacã limita este   independentã de parametru, atunci limita funcþiei în  ar putea sã

existe ºi sã fie egalã cu   Oricare din metodele prezentate mai sus pentru a stabili

inexistenþa unei limite (sau posibila sa existenþã) se poate eventual - aplica la exerciþiile ce

urmazã. 

Sã se studieze existenþa limitelor în origine de mai jos.   8.3 - A
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         sã se verifice aceastã limitã (folosind o majorare) . 

      Sã se verifice cã funcþia 

  

are limite parþiale nule în origine, dar limita în origine nu existã.  

Rãspunsuri - sugestii de rezolvare. 

    Limitele iterate nu existã întrucât nu au limite în totuºi,

limita în  existã ºi este ceea ce se poate verifica printr-o majorare a lui

pe baza inegalitãþii triunghiulare etc. Limitele parþiale nu se pot considera.  

    Limitele parþiale sunt  deci limita în origine nu existã.  

    Este o aplicaþie similarã cu prima din acest set ; se aratã la fel cã  dar nici

aceastã funcþiie nu admite funcþii / limite parþiale ºi nici limite iterate. 

  Limitele parþiale ca ºi cele iterate sunt nule ;  ele coincid cu limita funcþiei, ceea ce se

poate verifica printr-o majorare a lui   sau prin trecerea în coordonate sferice

 Modalitatea de verificare este sugeratã chiar în enunþ : se poate majora numã-

rãtorul (deci ºi funcþia) prin   

  Cititorul va verifica egalitatea  
 

Inexistenþa limitei în origine se poate demonstra considerând restricþia funcþiei la familia

de drumuri parabolice  

Continuitatea punctualã a funcþiilor de mai multe variabile 

Continuitatea unei  funcþii  în punctul  se defineºte ca ºi la

funcþiile de o singurã variabilã realã :   este continuã în  dacã ea

admite limitã în acest punct iar limita coincide cu valoarea funcþiei : 
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  (8.63)

Desigur, în locul notaþiei uzuale pentru puncte (inclusiv din spaþiile sau sau ) care

intervine în (6.63), se poate folosi notaþia specificã pentru vectorii din , adicã 

 Având în vedere ca noþiunea de limitã este esenþialã în definirea continuitãþii punctuale,

definiþiia din (8.63) va putea fi caracterizatã în limbajul vecinãtãþilor, în particular cu

vewcinãtãþi fundamentale de raze   Þinând seama de caracterizãrile (8.22) - (8.23)

ale limitei cu astfel de vecinãtãþi vom putea scrie cã 

    (8.64)

 

Sã observãm cã, spre deosebire de caracterizarea (8.22) a limitei în punctul   în aceastã

caracterizare (8.64) a continuitãþii în punctul respectiv nu se mai lucreazã cu vecinãtãþi

punctate, adicã nu mai intervine ºi inegalitatea   întrucât   

(8.65)

Dacã s-ar elimina punctul  din vecinãtatea sa de razã deci dacã s-ar menþine

inegalitatea  în caracterizarea (8.64), s-ar putea trage concluzia cã o anumitã

funcþie ar fi continuã în punctul   chiar ºi în cazul în care 

Dacã se folosesc notaþiile  pentru argumentul curent al funcþiei ºi pentru punctul

în care se considerã continuitatea, se vor înlocui  cu  în (8.64),

respectiv; cu alte cuvinte, se va adapta caracterizarea  (8.23)  a limitei la caracterizarea

continuitãþii.  În cele mai multe aplicaþii (exerciþii) se lucreazã cu argumente de forma

  dacã funcþia este definitã pe ºi analog pentru 

Ca ºi în cazul funcþiilor reale de o variabilã realã, continuitatea punctualã se poate

extinde la un întreg domeniu  –  subdomeniu al domeniului de definiþie. În multe cazuri,

continuitatea rezultã imediat din expresia analiticã a funcþiei ; de exemplu, dacã 

este o funcþie polinomialã în cele trei argumente atunci ea va fi continuã pe întreg spaþiul 

Aceea ºi concluzie va fi valabilã pentru funcþii precum   unde

p este un polinom, sau etc.  Aplicaþiile interesante

sunt acelea în care se pune problema existenþei limitei ºi determinarea acesteia. De
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exemplu, pentru funcþiile   ,  ,  ,  din exerciþiul    de mai sus, toate 48.3 - A

funcþiile vor rãmâner discontinue în origine indiferent ce valoare li s-ar atribui în acest

punct. ~

Funcþia Ex. 8.8

  

este continuã în origine deoarece 

    

~

Pentru unele funcþii, puncte ca originea sau alte puncte  pot fi puncte în care

funcþia nu este continuã dar poate fi continuã parþial, în raport cu una sau mai multe dintre

coordonatele punctului (sau componentele vectorului) argument.  

Cunoscutele funcþii Ex. 8.9

            &  (8.65)

         (8.66)

nu sunt continue în originile celor douã spaþii întrucât limitele celor douã funcþii în origini

nu existã. Pentru a verifica aceastã afirmaþie se pot utiliza metode prezentate anterior. De

exemplu, pentru funcþia din  ºi puncte diferite de origine dar situate pe o dreaptã de
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pantã variabilã care trece prin  O,  avem 

 (8.67)

Pentru funcþia din  se poate considera o dreaptã variabilã care trece prin origine de
forma interseþiei a douã plane ºi anume 

 

(8.68)

Aceste valori ale restricþiilor din (8.67) & (8.68) sunt dependente de direcþia dreptei

respective demonstreazã inexistenþa limitelor în origine pentru funcþiile din  (8.65-66). Însã

cele funcþii sunt continue parþial întrucât funcþiile parþiale respective sunt : 

            

        

 

~

Sã se stdieze continuitatea în origine pentru funcþiile de mai jos.   8.4 - A

      

       

      

 Sã se verifice continuitatea pe spaþiul   a funcþiilor  
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Rãspunsuri - sugestii de rezolvare. 

    Limita în origine nu existã întrucât   

 

Limitele parþiale existã ºi sunt ambele nule, deci funcþia este continuã parþial în origine. 

   Funcþia admite majorarea absolutã  

   Numãrãtorul funcþiei se poate rescrie folosind formula de unde

de unde rezultã continuitatea în origine. 

    Cele douã subdomenii pe care funcþii are expresii analitice diferite (sau specifice) sunt

discul închis de razã 1 centrat în origine  respectiv exteriorul acestuia. Problema

continuitãþii se pune în punctele de pe frontiera care le separã, deci de pe cercul

Se poate nota 

 (8.69)

Cu aceastã notaþie,  

(8.70)
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   (8.70)  |  (8.71)

Rezultã din (8.71) cã funcþia este continuã ºi pe cercul deci pe întreg planul. 

   Funcþia este evident continuã în primul cadran al planului (fãrã cele douã
semiaxe) fiind o compunere de funcþii elementare. La fel ºi pe celelalte trei cadrane pe care
este constantã. Ca ºi la funcþia precedentã, problema continuitãþii se pune în punctele
frontierã de forma respectiv Pentru un punct de pe
semiaxa absciselor pozitive putem considera abscisa sa (temporar) fixatã, deci va trebui sã
evaluãm limita într-un punct de forma Putem nota 

(8.72)

Înlocuind expresia funcþiei, pentru puncte din primul cadran, în (8.72) avem de calculat 

Deci limita din (8.72) nici nu depinde efectiv de  " ºi este egalã cu valoarea funcþiei pe
frontiera pe care i se schimbã expresia analiticã, ºi chiar pe întregul domeniu plan
complementar primului cadran.  Având în vedere simetria funcþiei în cele douã variabile,
va rezulta ºi continuitatea ei în punctele semiaxei ordonatelor pozitive, deci în punctele de
forma  verificarea acestei afirmaþii rãmâne ca exerciþiu pentru cititor.

 Sã menþionãm cã în manualul [Gh. Procopiuc, 2001 - pag. 312], de unde a fost preluatã
aceasta aplicaþie, funcþia nu este definitã pe tot planul  ci doar pe primul cadran
inclusiv cele douã semiaxe pozitive, pe care ia valoarea  Iar pentru a demonstra
continuitatea pe acestaã frontierã se foloseºte o rescriere a funcþiei ºi o majorare :

(8.73)

Întrucât   iar  (8.74)

rezultã cã ceea ce demonstreazã continuitatea

funcþiei pe frontiera primului cadran ºi deci pe întreg planul.  Cititorul este invitat sã
verifice inegalitatea (8.74). 

     Se va arãta cã limita în origine este  de unde va rezulta continuitatea pe tot
planul . ~

Funcþii de mai multe variabile continue pe domenii, uniforma continuitate, 
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funcþii lipschitziene. 

Ca ºi în cazul funcþiilor reale de o variabilã realã, funcþiile de mai multe variabile care sunt

continue în fiecare punct   sunt global continue pe mulþimea    

ªi uniforma continuitate a unei funcþii pe  se defineºte

similar cu u-continuitatea pe intervale reale.   

Funcþia   este uniform continuã pe mulþimea   

  

(8.75)

Urmeazã câteva exemple. 

Funcþia Ex. 8.9

 (8.76)

(care intervine ºi în primul set de exerciþii din aceastã secþiune) este uniform continuã pe

orice mulþime   cu excepþia punctelor din vecinãtatea originii, deci pe 

(8.77)

Conform cu definiþia  (8.75)  ºi scriind  vom avea 

(8.78)

Condiþia excluderii unei vecinãtãþi a originii din (8.77) implicã inegalitãþile 

 (8.79)

iar  

(8.79)  |  (8.80)

(8.81)

Minorare din (8.80) rezultã din faptul cã punctele din afara sferei de razã  sunt ºi în afara

cubului de diametru (diagonala mare)  în particular a cubului mic din primul octant
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având latura   

Suma din penultimul membru al inegalitãþii  (8.78)  se poate majora, þinând seama

ºi  de  (8.81),  prin 

 

    (8.82)

dacã  (8.83)

Aceastã din urmã implicaþie rezultã din inegalitatea din stânga a normei sferice, 

În fine, din (8.78) & (8.82) – membrii extremi, rezultã implicaþia  

  (8.84)

ceea ce demonstreazã uniforma continuitate a funcþiei din enunþ pe domeniul precizat în

(8.77).  Sã mai observãm cã majorantul distanþei dintre cele douã puncte   adicã

 din (8.84) a fost obþinut þinând efectiv cont de mulþimea  A  ºi chiar expresia sa reflectã

aceastã dependenþã.  ~

  Funcþia este uniform continuã pe domeniul planEx. 8.10

 

(8.85)

Evaluãm diferenþa 
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(8.86)

În obþinerea majorãrii (sau majorantei) din (8.86) a intervenit în mod esenþial limitarea la

domeniul din (8.85).  Având în vedere inegalitatea dreaptã pentru norma circularã din 

rezultã din majorarea (8.86) a variaþiei absolute a funcþiei cã putem alege

de unde rezultã uniforma convergenþã a funcþiei din enunþ pe  D. ~

Observaþii.  1) Dacã, în aceste ultime douã exemple, nu am fi limitat doemniul pe care se

cerceta uniforma continuitate la cele douã domenii indicate, nu s-ar mai fi putut verifica

aceastã proprietate pe întreg spaþiu  respectiv pe întreg planul  2)  Domeniul  D

din (8.84) este un domeniu pãtrat de laturã cele patru laturi fiind câte douã

paralele cu bisectoarea I-a, respectiv cu bisectoarea a II-a. Ecuaþiile dreptelor suport ale

celor 4 laturi sunt  

 

Vârfurile acestui domeniu pãtratic sunt 

    

    

Domeniul este reprezentat grafic în Fig. 8.1, la

dreapta. 

~  

Proprietatea lui Lipschitz.

Ca ºi în cazul funcþiilor de o variabilã realã,

continuitatea uniformã este legatã de

Proprietatea lui Lipschitz.  Dacã o funcþie este

uniform continuã, nu este necesar ca ea sã

verifice aceastã proprietate, dar dacã o funcþie

este lipschitzianã pe o mulþime A atunci ea este

ºi uniform continuã pe acea mulþime.  Pentru o funcþie  definitã pe un domeniu din

spaþiul real n-dimensional ºi cu valori reale, proprietatea lui Lipschitz pe o mulþime A  se

exprimã formal prin 

                                 B
                                 "

                         D        
     

   "                           "                           "
 A’                               O                        A

                                 

                                 "
   B’ 

          Fig. 8.1    Domeniul din  (8.85)            
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        (8.87)

Constanta  L  care intervine în relaþia de definiþie (8.87) este constanta lui Lipschitz. 

În cazul funcþiilor definite pe spaþiile  sau  distanþa dintre punctele din A se

exprimã prin distanþa specificã spaþiilor euclidiene, adicã norma diferenþei vectorilor

coordonatelor celor douã puncte,   ºi similar în cazul 2-

dimensional (când se renunþã la a treia coordonatã).  În cazul spaþiului ,  proprietatea

lui Lipschitz din (8.87) devine 

         (8.88)

Exemple de funcþii lipschitziene sunt oferite chiar de funcþiile din ultimele douã

exemple, pentru care se verifica uniforma continuitate. Astfel, pentru funcþia din Ex. 8.9

proprietatea lui Lipschitz ºi însãºi constanta  L  rezultã din  

(8.78) ... (8.82)  

Pentru funcþia din   ,  proprietatea lui Lipschitz ºi constanta  L  rezultã din  Ex. 8.10

 (8.86)    

   Sã se studieze uniforma continuitate pentru funcþiile de mai jos, pe mulþimea A.8.5 - A

   

   

   

 Sã se verifice continuitatea uniformã ºi sã se determine constanta  L  pentru  funcþiile :  

       

      

     

Rãspunsuri - sugestii de rezolvare. 

  Funcþia este uniform continuã. Se transformã diferenþa de sinusuri în produs. 
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  Funcþia nu este uniform continuã (din cauza comportãrii logaritmului în vecinãtatea

originii.  Se pot folosi douã ºiruri convergente cãtre origine ºi oricât de apropiate, de

exemplu 

 

  Aceeaºi funcþie devine uniform continuã pe domeniul compact (pãtratic) considerat.
Se va aplica definiþia (8.88) adaptatã la 2 dimensiuni ºi la datele din enunþ. 

 Se rescrie echivalent diferenþa (prin aducere la acela ºi
numitor) ºi se obþin majorãri pe baza apartenenþei argumentelor la mulþimea A ; se
gãseºte  

Se aplicã inegalitatea triunghiularã (cu trei termeni) pentru variaþia absolutã a
funcþiei obþinându-se o majorare a acesteia cu variaþiile absolute ale celor trei funcþii
elementare din expresia sa analiticã ; se þine seama de apartenenþia variabilelor la
cubul  A. Se gãseºte  având în vedere ºi valoarea (aproximativã a) numãrului
e. 

  Funcþia este uniform continuã pe pãtratul deschis din enunþ ; se procedeazã în aceeaºi
manierã ca la funcþia de la .

Derivate parþiale ºi diferenþiale pentru funcþii de mai multe variabile 

O funcþie cu valori reale, definitã pe o submulþime din  

(8.89)

este derivabilã parþial în punctul   în  raport cu variabila   dacã

funcþia parþialã corespunzãtoare acestei variabile ºi punctului considerat, adicã

(8.90)

este derivabilã în punctul  Aºadar, existã în limita raportului incrementar cores-

punzãtor acestei funcþii ºi punctului limitã care este derivata parþialã a funcþiei în  

dupã variabila   ºi care se noteazã ca mai jos :  

(8.91)

Pentru funcþiile de 2 sau 3 variabile definiþia celor douã sau trei derivate parþiale este în

principiu aceeaºi, dar nu se mai folosesc indici pentru variabile. 
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Dacã este punctul în care se considerã derivatele parþiale ale

funcþiei  atunci 

    (8.92)

(8.93)

     (8.94)

Definiþiile  (8.92 - 94) ale celor trei derivate parþiale (de ordinul întâi) sunt valabile pentru

un punct fixat (sau dat)  Dar derivatele parþiale se pot defini  ºi determina

–  de asemenea  –  într-un punct curent Pentru aceasta, variaþiile celor trei

argumente se pot nota, respectiv, 

     sau     (8.95)

Cu notaþiile din (8.95), definiþiile celor trei derivate parþiale din  (8.92 - 94)  devin : 

    (8.96)

(8.97)

     (8.98)

Formulele  (8.96 - 98) au nu numai o semnificaþie teoreticã ci ºi una practicã, pentru

modul în care se pot determina derivatele parþiale . Considerând variabila în raport cu care

se face derivarea ca fiind liberã pe când celelalte variabile se considerã ca fiind ”fixate” (sau

constante), se obþine o funcþie care depinde numai de acea variabilã liberã, iar derivata

funcþiei se obþine cu regulile de derivare de la funcþiiile de o variabilã :  v.  Secþiunea 6. 

Ca un detaliu tehnic (sau notaþional), în unele manuale sau culegeri de probleme se

foloseºte o notaþie oarecum mai simplã ºi anume : 

 (8.99)
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Notã. Pentru termenul derivate parþiale vom mai folosi ºi scrierea convenþionalã (ºi mai

simplã) ca  Merivate. 

   Se cere calculul derivatelor parþiale de ordinul întâi ale funcþiilor de mai jos. Ex. 8.11

       

       

         

        

Soluþii - modele de rezolvare. 

În toate cazuri se pot aplica formulele  (8.92 - 93)  reduse la variabilele  deci

renunþându-se la a treia variabilã Alternativ, se pot calcula derivatele parþiale într-un

punct curent dupã care se înlocuiesc în expresiile respective coordonatele punctelor date;

aceasta nodalitate este corectã doar dacã derivatele respective sunt continue în acele puncte.

    (8.100)

Având în vedere simetria funcþiei în cele douã variabile, rezultã a doua derivatã parþialã 

(8.101)

(8.100)   (8.101)  

 (8.102)

  (8.102)     

  (8.103)



178

 (8.103)     

    

Cititorii interesaþi sunt invitaþi se regãseascã valorile acestor derivate parþiale în puntele date

folosind definiþia, deci cu rapoartele incrementare parþiale.  ~

  Se cere scrierea Merivatelor de primul ordin pentru funcþia de 3 variabile Ex. 8.12

~

Diferenþiala de ordinul întâi a unei funcþii de mai multe variabile. 

Noþiunea de diferenþialã pentru funcþiile de mai multe variabile o generalizeazã pa aceea de

la funcþiile de o variabilã - v.  Secþiunea 6. Pentru variaþii mici ale argumentelor,

diferenþiala aproximeazã variaþia funcþiei.  Formal, variaþia funcþiei  într-un punct

 pentru  variaþia  a argumentului este 
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 (8.104)

Funcþia    este diferenþiabilã în punctul   dacã existã o funcþie (sau formã) liniarã în

componentele variaþiei  care aproximeazã oricât de bine variaþia

din (8.104) a funcþiei.  Aceastã funcþie liniarã este exact diferenþiala funcþiei în punctul 

iar dacã funcþia admite derivate parþiale continue în punctul  atunci expresia diferenþialei

este 

(8.105)

Expresia (8.105) a diferenþialei într-un punct fixat  se poate rescrie pentru un punct

curent înlocuind   cu  Pentru cazurile spaþiilor de dimensiuni mici (cele mai frecvent

întâlnite în aplicaþii), adicã sau , expresiile diferenþialei devine 

(8.106)

Pentru spaþiul   se va înlãtura a treia viariabilã ºi variaþia respectivã.  Diferenþiala într-un

punct curent   ºi cu variaþiile scrise ca în (8.95) este 

(8.107)

Urmeazã câteva exemple de diferenþiale în puncte date sau/ºi în puncte curente. 

 Pentru cele 4 funcþii din exemplul anterior au fost determinate derivateleEx. 8.13

parþiale de primul ordin într-un punct curent dar ºi în puncte date. Este deci uºor sã scriem

diferenþialele lor de primul ordin. 

  Având Merivatele într-un punct curent din (8.100) & (8.101) putem scrie 

    (8.108)

(8.109)

Dacã particularizãm punctul la obþinem, din (8.109), 

 

  Pentru funcþia   din  (8.102)  avem, cu formula din  (8.108),  
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(8.110)

    (8.110)   

     (8.103) & (8.108)   (8.111)

       (8.111)   

      

Derivate parþiale ºi diferenþiale  de ordin superior. 

Ca ºi la funcþiile de o variabilã realã, Merivatele de ordin superior se definesc prin Merivare

succesivã (sau repetatã).  Astfel, pentru o funcþie de douã variabile   

      (8.112)

 (8.113)

Desigur, este posibil ca nu toate cele 4 derivate parþiale de ordinul II din (8.112) & (8.113)

sã existe. Existenþa unei anumite derivate parþiale de ordin superior într-un punct fixat

 depinde de existenþa limitei raportului incrementar pentru derivata parþialã de

ordin cu o unitate mai mic în acest punct. 

       Derivatele parþiale de ordinul II din (8.113) se numesc Merivate mixte.  Ele pot sã

coincidã sau nu. Teorema lui Schwarz afirmã cã 

Dacã Merivatele mixte de ordinul al doilea sunt continue atunci ele coincid : 

(8.114)

Aºadar, dacã o funcþie are Merivate continue pânã la ordinul al II-lea atunci ea

admite numai 3 derivate de ordiniul II distincte (într-un punct dat sau într-un punct

curent). 

Pentru o funcþie de trei variabile   se pot considera  9  Merivate de ordinul al

II-lea, dar în condiþiile Teoremei lui Schwarz numai 6 dintre ele vor fi distincte : 


