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შესავალი 

უწყვეტობის კონცეფცია ერთ-ერთი ფუნდამენტურთაგანია ცოდნის იმ უზარმაზარ სფეროში, რასაც 

ჩვენ მათემატიკას ვუწოდებთ. რას ნიშნავს უწყვეტობა? მაგალითად, ჰაერის ტემპერატურა მოცემულ 

ადგილას უწყვეტადაა დამოკიდებული დროზე?  

ხომ არ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ თუ ზუსტად 12:00 საათზე კონკრეტულ ადგილას ჰაერის 

ტემპერატურა 20 C  იყო, ამავე ადგილას დროის ყოველ მომდევნო მომენტში1 ჰაერის 

ტემპერატურა 25 C -ზე ნაკლები არ იყოს? სხვა სიტყვებით, შესაძლებელია თუ არა კონკრეტულ 

ადგილას ჰაერის ტემპერატურის მოცემულ მომენტში  მყისიერი, ნახტომისებრი  ცვლილება?  

თითქოს არა; ინტუიცია გვკარნახობს, რომ მოცემულ ადგილას ჰაერის ტემპერატურა უწყვეტად უნდა 

იყოს დამოკიდებული დროზე. მათემატიკის ენაზე ეს ნიშნავს, რომ მოცემულ ადგილას ჰაერის 

ტემპერატურა დროის უწყვეტი ფუნქციაა, რომელიც „საკმარისად კარგად“ აღწერს ამ პროცესს.  

ანალოგიურად, უწყვეტი ფუნქციების (ასახვების) საშუალებით „საკმარისად კარგადაა“ 

შესაძლებელი ბუნების სხვადასხვა მოვლენების უდიდესი ნაწილის მოდელირება. ეს ობიექტი – 

უწყვეტი ფუნქცია (ასახვა) – წარმოადგენს მათემატიკური ანალიზის, ასევე მათემატიკის შედარებით 

ახალი მნიშვნელოვანი დარგის – სიმრავლურ-თეორიული ტოპოლოგიის – და, საზოგადოდ, 

მთელი მათემატიკის შესწავლის ერთ-ერთ ძირითად ობიექტს. ასეთი ასახვების მნიშვნელოვანი და 

თანამედროვე მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველების თითქმის ყველა სფეროში ფართოდ 

გამოყენებადი ზოგიერთი თვისება თურმე არსებითადაა დამოკიდებული მათ განსაზღვრის 

არეებზე. 

ამ კონკურსის ფარგლებში, ჩვენი მიზანია ზუსტად აგიხსნათ, თუ როგორ ფუნქციას ეწოდება უწყვეტი 

მისი განსაზღვრის არის მოცემულ წერტილში (და აქვე გეტყვით, რომ ფუნქციას უწოდებენ უწყვეტს 

თუ ის უწყვეტია მისი განსაზღვრის არის ყოველ წერტილში), შემდეგ მოვიყვანოთ ნამდვილ რიცხვთა 

სიმრავლის ე. წ. კომპაქტური ქვესიმრავლის ცნება და, ბოლოს, დავამტკიცოთ ასეთ სიმრავლეებზე 

განსაზღვრული უწყვეტი ფუნქციების ზოგიერთი მნიშვნელოვანი თვისება.  

ამ შესავალ ნაწილში ჩვენ ყოველგვარი ზუსტი განმარტებებისა და მსჯელობის გარეშე შევეცდებით 

შეგიქმნათ წინასწარი წარმოდგენა (ინტუიციის დონეზე) უწყვეტი ფუნქციების შესახებ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1 წუთის შემდეგ, 1 წამის შემდეგ, ერთი მეათედი წამის  შემდეგ, ერთი მეათასედი წამის შემდეგ, ერთი 

მემილიარდედი წამის შემდეგ და ა. შ. 
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შევხედოთ ნახაზებს ქვემოთ. თითოეულ მათგანზე გამოსახულია [0;2]  ჩაკეტილ მონაკვეთზე 

განსაზღვრული ფუნქციის გრაფიკი. ვთქვათ ეს ფუნქციებია 1( )y f x=  (1-ელ ნახაზზე) და 2 ( )y f x=  

(მე-2 ნახაზზე). 

 

ამ ორი ფუნქციიდან პირველი ( 1( )y f x= ) უწყვეტია, ანუ ის უწყვეტია თავისი განსაზღვრის არის 

ყოველ წერტილში.  

რატომ არის 1( )y f x=  ფუნქცია უწყვეტი, მაგალითად, 1x =  წერტილში? იმიტომ, რომ  ორდინატთა 

ღერძზე y -ები საკმარისად ახლოს იქნება 1(1) 10y f= =  წერტილთან, თუკი x -ები საკმარისად 

ახლოს იქნება 1x =  წერტილთან აბსცისათა ღერძზე. ასეთივე მდგომარეობაა ამ ფუნქციის 

განსაზღვრის არის ნებისმიერ სხვა წერტილშიც.  

რაც შეეხება მეორე ( 2 ( )y f x= ) ფუნქციას, ის არ არის უწყვეტი, რადგან ის არ არის უწყვეტი (ან, 

როგორც ამბობენ, განიცდის წყვეტას) 1x =  წერტილში (თუმცა, განსაზღვრის არის ყველა სხვა 

წერტილში ის უწყვეტია). ეს ხდება იმიტომ, რომ x -ების საკმარისი სიახლოვე 1x =  წერტილთან 

აბსცისათა ღერძზე ვეღარ უზრუნველყოფს y -ების წინასწარ დასახელებულ ნებისმიერ სიახლოვეს 

2 (1) 10y f= =  წერტილთან ორდინატთა ღერძზე. მართლაც, ამ შემთხვევაში შეუძლებელია, რომ  

ორდინატთა ღერძზე y  არ დაშორდეს 10y =  წერტილს, მაგალითად, 2-ზე მეტი მანძილით, 

ყოველი ისეთი x -სათვის, რომელიც აბსცისათა ღერძზე დაშორებულია 1x =  წერტილიდან 

თუნდაც „ძალიან მცირე“, მაგრამ ფიქსირებული   მანძილით. ეს ხდება იმიტომ, რომ  აბსცისათა 

ღერძზე 1x =  წერტილთან ნებისმიერად ახლოს („მარჯვენა მხრიდან“) არსებობს (უამრავი) ისეთი 

x  წერტილი, რომელშიც ამ ფუნქციის მნიშვნელობა 20 -ზე მეტია, ანუ, შესაბამისი y  დაშორებული 
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იქნება 10y =  წერტილიდან 10-ზე მეტი მანძილით. სხვა სიტვებით, 1x =  წერტილში ფუნქცია 

ნახტომისებრად შეიცვალა.     

ახლა განვიხილოთ ისეთი 3( )y f x=  ფუნქცია, რომლის განსაზღვრის არე სასრული, 4-

ელემენტიანი სიმრავლეა (ის შედგება რიცხვებისაგან 1, 2, 3, და 4). ამ ფუნქციის გრაფიკი (რომელიც, 

ცხადია, ასევე 4-ელემენტიანი სიმრავლეა) მოცემულია მე-3 ნახაზზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩვენ ვნახავთ, რომ ყოველი ასეთი ფუნქცია უწყვეტია.  

ახლა მოვიყვანოთ ერთი განმარტება. 

ამბობენ, რომ რაიმე D  სიმრავლეზე განსაზღვრული (ნამდვილმნიშვნელობებიანი) ფუნქცია D  

სიმრავლის 0x  წერტილში ღებულობს თავის უმცირეს (შესაბამისად, უდიდეს) მნიშვნელობას, თუ D  

სიმრავლის ყოველ x  წერტილში ამ ფუნქციის მნიშვნელობა მეტია ან ტოლია (შესაბამისად, 

ნაკლებია ან ტოლია) 0x  წერტილში ამ ფუნქციის მნიშვნელობაზე. ამასთან, 0x  წერტილში ამ 

ფუნქციის მნიშვნელობას ამ ფუნქციის უმცირეს (შესაბამისად, უდიდეს) მნიშვნელობას უწოდებენ. 

აქვე შევნიშნავთ, რომ ფუნქცია თავის უდიდეს (ან უმცირეს) მნიშვნელობას შეიძლება ღებულობდეს 

ერთზე მეტ წერტილში. ასევე, ფუნქცია შეიძლება რომელიმე წერტილში ღებულობდეს თავის 

უმცირეს მნიშვნელობას, მაგრამ არ ღებულობდეს უდიდეს მნიშვნელობას თავისი განსაზღვრის 

არის არცერთ წერტილში და პირიქით.  

როგორც ეს მარტივად ჩანს, სასრულ სიმრავლეზე განსაზღვრული ყოველი ფუნქცია ღებულობს 

როგორც თავის უმცირეს, ისე უდიდეს მნიშვნელობას. მაგალითად (იხ. ნახაზი 3), 3( )y f x=  

ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობაა 1 (რომელსაც ის ღებულობს 1x =  წერტილში), უდიდესი კი – 3 

(რომელსაც ის ღებულობს 2x =  წერტილში). 

  

  

ნახაზი 3 
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განვიხილოთ ამჯერად ისეთი ფუნქციები, რომელთა განსაზღვრის არეები შეიცავენ უსასრულო 

რაოდენობის წერტილებს. შევნიშნოთ, რომ ჩვენ მიერ ზემოთ განხილული 1( )y f x=  და 2 ( )y f x=  

ფუნქციები სწორედ ასეთია. მართალია თუ არა, რომ ნებისმიერ უსასრულო სიმრავლეზე 

განსაზღვრული ყოველი ფუნქცია ღებულობს თავის უმცირეს და უდიდეს მნიშვნელობებს?  

1( )y f x=  და 2 ( )y f x=  ფუნქციების შემთხვევებში პასუხი დადებითია (რატომ?). მაგრამ, 

საზოგადოდ, ეს ასე არ არის. მართლაც, თუ D   სიმრავლე უსასრულოა, ინტუიცია გვკარნახობს, 

რომ მასში „სულ მცირე იმდენი” (ერთმანეთისაგან განსხვავებული) წერტილი (ელემენტი) მაინც 

უნდა იყოს, რამდენი ნატურალური (ანუ, მთელი დადებითი) რიცხვიც არსებობს2. ვთქვათ,  ეს 

წერტილებია  1 2, ,..., ,...nx x x .  განვიხილოთ ფუნქცია, რომელიც nx  წერტილში ღებულობს n -ის 

ტოლ მნიშვნელობას თუ  n  კენტია, ( )n− -ის ტოლ მნიშვნელობას თუ n  ლუწია  და 0-ის ტოლ 

მნიშვნელობას D  სიმრავლის ყველა სხვა წერტილში 

(თუ ასეთი წერტილები კიდევ დარჩა). მარტივად ჩანს, 

რომ ამ ფუნქციას არ გააჩნია არც უდიდესი, არც 

უმცირესი მნიშვნელობა. 

კერძოდ, თუ D  სიმრავლე [0;2]  მონაკვეთია, არსებობს 

მასზე განსაზღვრული ფუნქცია, რომელიც არ ღებულობს 

არც უმცირეს, არც უდიდეს მნიშვნელობას; აქვე 

აღვნიშნავთ, რომ [0;2]  მონაკვეთზე განსაზღვრული 

არც ერთი ასეთი ფუნქცია თურმე არ იქნება უწყვეტი. 

იქნებ საქმე უწყვეტობაშია? უფრო ზუსტად, ხომ არ 

ღებულობს ყოველი უწყვეტი ფუნქცია თავის უმცირეს და 

უდიდეს მნიშვნელობებს? პასუხი უარყოფითია. ეს 

მარტივად ჩანს ისეთ მაგალითზე, როცა განსაზღვრის 

არე „დიდი“ ზომისაა. მაგალითად, მე-4 ნახაზზე 

გამოსახულია y x=  ფუნქციის სქემატური გრაფიკი. ეს 

ფუნქცია, რომელიც მთელ ნამდვილ რიცხვთა ღერძზეა განსაზღვრული, უწყვეტია, მაგრამ ის არ 

ღებულობს არც თავის უმცირეს, არც თავის უდიდეს მნიშვნელობას. 

ხომ არ ექნება აღნიშნული თვისება სასრული სიგრძის სიმრავლეზე განსაზღვრულ უწყვეტ 

ფუნქციას? 

პასუხი აქაც უარყოფითია. აი მაგალითი. განვიხილოთ (0;1)  ღია ინტერვალზე 
1

y
x

=  ფორმულით 

განსაზღვრული უწყვეტი ფუნქცია. ამ ფუნქციის გრაფიკი მოცემულია მე-5 ნახაზზე. მარტივი 

შესამოწმებელია, რომ მას არ გააჩნია არც უმცირესი, არც უდიდესი მნიშვნელობა. 

 

 

 

 
2 თუმცა, სინამდვილეში საქმე აქ არც ისე მარტივადაა, როგორც შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს. ასეთი 

ელემენტების არსებობის საკითხი დაკავშირებულია მათემატიკური ლოგიკისა და სიმრავლეთა თეორიის 
კომპლექსურ საკითხებთან, რასაც, დაინტერესების შემთხვევაში, სამომავლოდ შეგიძლიათ გაეცნოთ 
სპეციალურ საუნივერსიტეტო მათემატიკურ პროგრამებზე სწავლისას.  
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როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩვენი სამომავლო მიზანია 

დავახასიათოთ ნამდვილ რიცხვთა ღერძის  გარკვეული ტიპის 

ქვესიმრავლეები, რომლებსაც კომპაქტურ სიმრავლეებს (ან, 

უბრალოდ, კომპაქტებს) უწოდებენ და შემდეგ დავამტკიცოთ 

შემდეგი მნიშვნელოვანი 

თეორემა 1. ყოველ კომპაქტურ სიმრავლეზე განსაზღვრული 

ყოველი (ნამდვილმნიშვნელობებიანი) უწყვეტი ფუნქცია 

ღებულობს როგორც თავის უმცირეს, ისე უდიდეს 

მნიშვნელობას.   

აქვე შევნიშნავთ, რომ ყოველი სასრული სიმრავლე კომპაქტია 

(როგორც ამას შემდგომ დავინახავთ). ამ თვალსაზრისით, 

კომპაქტური სიმრავლეები რაღაცნაირად შეიძლება 

წარმოვიდგინოთ როგორც სასრული სიმრავლეების 

უსასრულო „ანალოგები“ ზემოთ მოყვანილ თეორემასთან 

დაკავშირებით. თეორემა 1 წარმოადგენს კლასიკური 

მათემატიკური ანალიზის მთელი რიგი უმნიშვნელოვანესი 

თეორემებიდან ერთ-ერთს. ბევრ სხვა ფუნდამენტურ 

საკითხთან ერთად, ასეთი ტიპის საკითხები შეისწავლება 

თანამედროვე მათემატიკის ისეთ უმნიშვნელოვანეს სფეროში, 

როგორიცაა ზოგად ტოპოლოგიურ სივრცეთა თეორია.    

ერთი წუთით დავუბრუნდეთ ზემოთ განხილულ პირველ 1( )y f x=  ფუნქციას. ეს ფუნქცია 

განსაზღვრულია ჩაკეტილ [0;2]  მონაკვეთზე და უწყვეტია. ამასთან, ის ღებულობს როგორც თავის 

უმცირეს, ისე უდიდეს მნიშვნელობას. თურმე, ეს შემთხვევითი არაა. საქმე იმაშია, რომ ყოველი 

ჩაკეტილი ინტერვალი (და, კერძოდ, [0;2] ) კომპაქტია და, თეორემა 1-ის თანახმად, [0;2] -ზე 

(ისევე, როგორც ნებისმიერ [ ; ]a b  ჩაკეტილ ინტერვალზე განსაზღვრული) განსაზღვრული ყოველი 

უწყვეტი (ნამდვილმნიშვნელობებიანი) ფუნქცია აუცილებლად მიიღებს როგორც თავის უმცირეს, 

ისე უდიდეს მნიშვნელობას. 

ახლა მოვიყვანოთ ერთი ასეთი ამოცანა. 

ზღვაში მდებარე ნავთობის A  ჭაბურღილიდან ნაპირთან მდებარე D  ნავთობგადამამუშავებელ 

ქარხნამდე უნდა გაიყვანონ მილსადენი. ჭაბურღილიდან ნაპირამდე AB  მანძილი 10 კმ-ია, ხოლო 

ხმელეთზე, ნაპირის გასწვრივ, B  წერტილიდან D  ქარხნამდე BD  მანძილი – 18 კმ (იხ. ნახაზი 6). 

წყალქვეშ მილსადენის ყოველი კილომეტრის გაყვანა 120 000 ლარი ჯდება, ხოლო ხმელეთზე 

მილსადენის ყოველი კილომეტრის გაყვანა კი – 90 000 ლარი. ამოცანა მდგომარეობს შემდეგში: 

არსებობს თუ არა ხმელეთზე B  და D  წერტილებს შორის ისეთი  წერტილი, რომ თუ A  

ჭაბურღილიდან ნავთობსადენს გავიყვანთ ზღვაში ჯერ ამ წერტილამდე, შემდეგ კი ხმელეთზე ამ 

წერტილიდან ნავთობგადამამუშავებელ D  ქარხნამდე, დანახარჯი ნავთობსადენის გაყვანაზე 

მინიმალური იყოს? 

ნახაზი 5 
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პასუხი ამ შეკითხვაზე დადებითია. მართლაც, ავირჩიოთ BD  მონაკვეთზე ნებისმიერი C  წერტილი 

და BC  მანძილი (კილომეტრებში) აღვნიშნოთ x -ით3. მაშინ CD  მანძილი, ცხადია, (18 )x−  კმ-ის 

ტოლი იქნება, ხოლო პითაგორას თეორემიდან გამომდინარეობს, რომ AC  მანძილი  
2 100x +  

კმ-ის ტოლია. შევნიშნოთ, ასევე, რომ x  იცვლება [0;18]  ჩაკეტილ მონაკვეთზე. ამასთან, 

მილსადენის გაყვანაზე გაწეული დანახარჯი 
2120000 100 90000(18 )x x+ + −  ლარის ტოლი 

იქნება.  

განვიხილოთ [0;18]  ჩაკეტილ მონაკვეთზე 
2( ) 120000 100 90000(18 )f x x x= + + − ფორმულით 

განსაზღვრული ფუნქცია.  

შეიძლება ჩვენება, რომ ეს ფუნქცია უწყვეტია. ამიტომ, თეორემა 1-ის თანახმად, ის ამ მონაკვეთის 

რომელიღაც 0x  წერტილში აუცილებლად მიიღებს თავის უმცირეს მნიშვნელობას. ამრიგად, 

იმისათვის რომ დანახარჯი მინიმალური იყოს, ჭაბურღილიდან მილსადენი უნდა გავიყვანოთ 

ნაპირზე მდებარე იმ C  წერტილამდე, რომელიც ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნიდან 

დაშორებულია 0(18 )x−  კილომეტრით. აქვე შევნიშნავთ, რომ არსებობს მეთოდი, რომლის 

საშუალებითაც შესაძლებელია 0x -ის პოვნა, ანუ C  წერტილის მდებარეობის ცალსახად 

განსაზღვრა. 

გთავაზობთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თეორემას (ცხადია, ჯერ-ჯერობით დაუმტკიცებლად). 

 
3 ამ C  წერტილის მდებარეობა, ცხადია, დამოკიდებული იქნება x -ზე; თუ, მაგალითად, 0x = , მაშინ C  

წერტილი დაემთხვევა B  წერტილს, თუ ვთქვათ, 10x = , მაშინ C  წერტილი დაშორებული იქნება D -დან 8  

კმ-ით, ხოლო თუ, დავუშვათ, 18x =  მაშინ C  წერტილი დაემთხვევა D  წერტილს. ნათელია, რომ x  ვერ 

მიიღებს ვერც 18 -ზე მეტ და ვერც 0 -ზე ნაკლებ მნიშვნელობას.     

10 კმ 

18 კმ 

კმ  კმ 

ხმელეთი 

ზღვა 

ნავთობის  

ჭაბურღილი 

ნავთობგადამამუშავებელი 

ქარხანა 
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თეორემა 2. თუ ჩაკეტილ [ ; ]a b  ინტერვალეზე განსაზღვრული ( )y f x=  ფუნქცია ამ ინტერვალის 

ერთ ბოლოზე ღებულობს დადებით, ხოლო მეორე ბოლოზე – უარყოფით მნიშვნელობას (ანუ, თუ 

( ) ( ) 0f a f b  ) მაშინ ( ; )a b  ღია ინტერვალში არსებობს ერთი მაინც ისეთი c  წერტილი, 

რომელზეც ამ ფუნქციის მნიშვნელობა 0-ის ტოლი იქნება. 

გეომეტრიულად ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველი ასეთი ფუნქციის გრაფიკი ერთ წერტილში მაინც 

გადაკვეთს აბსცისათა ღერძს. 

7(ა), 7(ბ) და 7(გ) ნახაზებზე გამოსახულია [ ; ]a b  ჩაკეტილ მონაკვეთზე განსაზღვრული სამი უწყვეტი 

f , g  და h  ფუნქციის გრაფიკები, რომლებიც [ ; ]a b  მონაკვეთის ბოლოებზე სხვადასხვა ნიშნიან 

მნიშვნელობებს ღებულობენ. ამასთან, f  ფუნქციის გრაფიკი აბსცისათა ღერძს მხოლოდ ერთ 

წერტილში კვეთს, g  ფუნქციის გრაფიკი – სამ წერტილში, h  ფუნქციის გრაფიკი კი – უსასრულო 

რაოდენობის წერტილებში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ თუ ჩაკეტილ [ ; ]a b  ინტერვალეზე განსაზღვრული ფუნქცია აკმაყოფილებს 

თეორემა 2-ის პირველ პირობას, მაგრამ არ არის უწყვეტი, ასეთი ფუნქციის გრაფიკი შეიძლება 

მაინც კვეთდეს,  მაგრამ შეიძლება უკვე აღარც კვეთდეს აბსცისათა ღერძს (იხ. ნახაზები 8(ა) და 8(ბ)). 
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მოვიყვანოთ ამ თეორემის ერთი გამოყენება. ვაჩვენოთ, რომ მესამე ხარისხის ყოველ 

(ნამდვილკოეფიციენტებიან) მრავალწევრს გააჩნია ერთი მაინც ნამდვილი ფესვი. 

ამ დებულების დამტკიცების სქემა ასეთია: ვთქვათ მოცემულია მესამე ხარისხის 

(ნამდვილკოეფიციენტებიანი) მრავალწევრი: 
3 2ax bx cx d+ + +  ( 0a  ).  

საჩვენებელია, რომ არსებობს ერთი მაინც ისეთი ნამდვილი 0x  რიცხვი, რომ 

3 2

0 0 0 0ax bx cx d+ + + =  (ანუ, რომ 
3 2 0ax bx cx d+ + + =  განტოლებას გააჩნია ერთი მაინც 

ნამდვილი ამონახსნი). 

განვიხილოთ ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე 
3 2( )f x ax bx cx d= + + +  ფორმულით განსაზღვრული 

ფუნქცია. როგორც შემდეგ ვნახავთ, ეს ფუნქცია უწყვეტია.  

შევნიშნოთ, რომ ყოველი არანულოვანი x  რიცხვისათვის სამართლიანია ტოლობა: 

3

2 3
( ) .

b c d
f x x a

x x x

 
= + + + 

 
  

ახლა, თუ x -ის როლში განვიხილავთ საკმარისად „დიდ“ დადებით M  რიცხვს, ფრჩხილებში 

მდგომ გამოსახულებას (ანუ, 
2 3

b c d
a

M M M

 
+ + + 

 
-ს) იგივე ნიშანი ექნება, რა ნიშანიც აქვს a  

კოეფიციენტს. ამიტომ (რადგან, დადებითი M -ის შემთხვევაში, 
3M -ც დადებითია) 

3

2 3
( )

b c d
f M M a

M M M

 
= + + + 

 
-ს იგივე ნიშანი ექნება რა ნიშანიც აქვს a -ს.  

სავსებით ანალოგიურად, შესაძლებელია შევარჩიოთ საკმარისად „დიდი“ მოდულის მქონე ისეთი 

უარყოფითი L  რიცხვი, რომ 
2 3

b c d
a

L L L

 
+ + + 

 
-ს ექნება იგივე ნიშანი, რაც a -ს, ხოლო (რადგან L   

და ე. ი. 
3L -ც უარყოფითია)   3

2 3
( )

b c d
f L L a

L L L

 
= + + + 

 
-ს ექნება a  კოეფიციენტის მოპირდაპირე 

ნიშანი.  

ახლა განვიხილოთ [ ; ]L M  ჩაკეტილ ინტერვალზე იმავე 
3 2( )f x ax bx cx d= + + +  ფორმულით 

განსაზღვრული ფუნქცია. ეს ახალი ფუნქციაც, თურმე, უწყვეტი იქნება. ამასთან, ( )f L  და ( )f M  

  

    

  

ნახაზი 8(ა) 

  

    

  

ნახაზი 8(ბ) 
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რიცხვებიდან ერთს ექნება (არანულოვანი) a  რიცხვის ნიშანი, მეორეს კი a -ს მოპირდაპირე ნიშანი. 

მაშასადამე, თეორემა 2-ის საფუძველზე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არსებობს ( ; )L M  

ინტერვალის ერთი მაინც ისეთი 0x  წერტილი, რომ 0( ) 0f x = , ანუ, რომ 3 2

0 0 0 0ax bx cx d+ + + = .  

დაბოლოს, გთავაზობთ რამდენიმე ამოცანას დამოუკიდებელი ვარჯიშისათვის. 

1. იპოვეთ [ 2;5]  ჩაკეტილ მონაკვეთზე 
2( )f x x  ფორმულით განსაზღვრული ფუნქციის 

უმცირესი და უდიდესი მნიშვნელობა. 

2. რას უდრის [0;10]  ჩაკეტილ ინტერვალზე ( ) sinf x x  ფორმულით განსაზღვრული 

ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა? რამდენ წერტილში ღებულობს ეს ფუნქცია ამ უდიდეს 

მნიშვნელობას? 

3. ღებულობს თუ არა (0;1)  ღია ინტერვალზე ( )f x x  ფორმულით განსაზღვრული 

ფუნქცია უდიდეს ან უმცირეს მნიშვნელობას?  

4. გააჩნია თუ არა [ 2;5)  ნახევრად ღია ინტერვალზე 
2( )f x x  ფორმულით განსაზღვრულ 

ფუნქციას უდიდესი მნიშვნელობა? უმცირესი მნიშვნელობა?  

5. ღებულობს თუ არა ყველა ნატურალურ (ანუ, მთელ დადებით) რიცხვთა სიმრავლეზე 

1
( )f n

n
 ფორმულით განსაზღვრული ფუნქცია უმცირეს ან უდიდეს მნიშვნელობას? 

 

  

 


